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(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη 
εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 
..................................................... 
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1. πδήηεζε επί ηεο αξρήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο Καη Θξεζθεπκάησλ: "Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, 
Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο 
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο", ζει.  
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ΗΓ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΝΟΓΟ Β΄ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΡΛ΄ 

Σξίηε 10 Μαΐνπ 2011 
Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 10 Μαΐνπ 2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 18.02΄ ζπλήιζε ζηελ 

Αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ε Βνπιή ζε Οινκέιεηα γηα λα ζπλεδξηάζεη 
ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Δ΄ Αληηπξνέδξνπ απηήο θ. ΒΔΡΑ ΝΗΚΟΛΑΪΓΟΤ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Βέξα Νηθνιαΐδνπ): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδεη ε 
ζπλεδξίαζε. 
............................................................... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 
επαλεξρφκεζα ζην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ. 

Μφλε ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο, ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ 
Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 
Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο». 

Ζ Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ απνθάζηζε ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 5/5/2011 ηε 
ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ ζε δχν ζπλεδξηάζεηο. ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ζα 
ζπδεηεζεί ην λνκνζρέδην επί ηεο αξρήο. ηελ απξηαλή ζπλεδξίαζε ζα ζπδεηεζνχλ ηα 
άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη νη ηξνπνινγίεο σο κία ελφηεηα.  

Με επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θ. Φίιηππν Πεηζάιληθν ν Γεληθφο 
Γξακκαηέαο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Κσλζηαληίλνο 
Σαζνχιαο κάο γλσξίδεη φηη νξίδεηαη σο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο γηα ην παξφλ 
λνκνζρέδην ν Βνπιεπηήο Β΄ Αζελψλ θ. Άξεο πειησηφπνπινο.  

Δπίζεο, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θ. Φίιηππν Πεηζάιληθν ν 
Γξακκαηέαο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΛΑΟ θ. Μαπξνπδήο Βνξίδεο ελεκεξψλεη 
φηη γηα ην παξφλ λνκνζρέδην νξίδεηαη σο εηδηθφο αγνξεηήο ν Βνπιεπηήο θ. ππξίδσλ-
Άδσληο Γεσξγηάδεο.  

Σέινο, ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ πλαζπηζκνχ 
Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο θ. Αιέμεο Σζίπξαο κε παξφκνηα επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 
Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θ. Φίιηππν Πεηζάιληθν ελεκεξψλεη φηη γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ 
παξφληνο λνκνζρεδίνπ νξίδεη σο εηδηθφ αγνξεηή ην Βνπιεπηή θ. Αλαζηάζην Κνπξάθε.  

Σν ιφγν έρεη ν εηζεγεηήο ηεο Μεηνςεθίαο θ. ππξίδσλ Σαιηαδνχξνο. 
ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Μπνξψ λα θάλσ κία εξψηεζε επί ηεο 

δηαδηθαζίαο, θχξηε Πξφεδξε;  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Γελ πξνβιέπεηαη εξψηεζε επί ηεο 

δηαδηθαζίαο θχξηε ζπλάδειθε. 
ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Έρεη ζεκαζία απηφ πνπ ζέισ λα πσ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): εκαζία πάληα έρεη θάηη, αιιά ζεκαζία έρεη 

λα ηεξνχκε ηνλ Καλνληζκφ. αο παξαθαιψ.  
ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Ζ θπξία Τπνπξγόο είρε πεη όηη ζα θέξεη 

αιιαγέο... 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): αο παξαθαιψ.  
Ζ θπξία Τπνπξγφο ζα έξζεη θαη ζα ηε ξσηήζνπκε, φηαλ ζα έξζεη.  
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Σν ιφγν έρεη ν εηζεγεηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. ππξίδσλ Σαιηαδνχξνο γηα 
δεθαπέληε ιεπηά.  

ΠΤΡΗΓΩΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε.  
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην λνκνζρέδην πνπ ζπδεηνχκε ζήκεξα δελ είλαη 

νπζηαζηηθά έλα ζρέδην λφκνπ, αιιά πάλσ απφ επηά. Δίλαη έλα λνκνζρέδην – κακνχζ, ζα 
έιεγα, αθνχ κ' απηφ ξπζκίδνληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
αθφκα πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 
λνκνζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαηάμεηο ρσξίο αξρή. Έρεη ζπξξαθή δηαηάμεσλ. 
Αθφκα, αλαθέξεηαη θαη ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη κάιηζηα δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ 
απφ θέηνο, ρσξίο λα δίλεηαη ν ρξφλνο θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ζηνπο ππνςεθίνπο λα 
ζθεθηνχλ θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ην αχξην.  

Με ην πξψην θεθάιαην, ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ζπγρσλεχνληαη 
ηέζζεξηο επνπηεπφκελνη θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ ζπγρψλεπζε απηή 
θαηαγξάθεηαη σο ζεηηθφ ζεκείν ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ. Απφ εθεί θαη πέξα, φκσο, ζα 
ήζεια λα θάλσ νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο.  

Πξψηνλ, νπζηαζηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαηαξγείηαη ε επί ηεο 
νπζίαο αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Καηαξγνχληαη νη αξρέο ελφο 
ζαθνχο θαη δηαθαλνχο πιαηζίνπ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε επηζηεκνληθή απηνηέιεηα 
θαη ν αθαδεκατθφο ηνπ ραξαθηήξαο. 

Σν ζρέδην λφκνπ ζα νδεγήζεη ζε αηεθκεξίσηεο πνιηηηθέο απνθάζεηο βάζεη 
εηζεγήζεσλ πεξηζηαζηαθψλ νκάδσλ θαη επηηξνπψλ, νη νπνίεο ζα νξίδνληαη απφ ηνλ 
εθάζηνηε Τπνπξγφ Παηδείαο. Γελ ζα έρνπκε δηαζθάιηζε ζπλερνχο θαη ζηαζεξήο 
ππνζηήξημεο ησλ φπνησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

Γηα ην ιφγν απηφλ πξνηείλσ λα πξνζηεζεί δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, φπνπ 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πξνβιέπεηαη πξφηαζε ή εηζήγεζε ησλ 
θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ απηψλ λνείηαη 
πξφηαζε ή εηζήγεζε ηνπ ηλζηηηνχηνπ, φπνπ ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη ε παξνρή 
απιήο ή ζχκθσλεο γλψκεο ησλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ, απφ ηελ παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπο λνείηαη απιή γλψκε ηνπ ηλζηηηνχηνπ.  

Καηαζέησ γηα ηα Πξαθηηθά απηή ηελ ηξνπνινγία, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ιάβεηε ππ’ 
φςηλ ζαο, θπξία Τπνπξγέ, δηφηη κε ηελ πξφηαζή καο απηή επηηπγράλεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε 
ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. 

(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. ππξίδσλ Σαιηαδνχξνο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά 
ην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο ηεο 
Γηεχζπλζεο ηελνγξαθίαο θαη Πξαθηηθψλ ηεο Βνπιήο) 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δελ γίλεη δεθηή απηή ε πξφηαζή καο, νπζηαζηηθά κε ην 
λνκνζρέδην απνμελψλεηαη ν λένο θνξέαο απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη απφ ηελ αλαγθαία εκπινθή ηνπ ζηε δηακφξθσζε αξρψλ θαη πξνδηαγξαθψλ 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ επηθπιάζζεηαη ζε εμσηεξηθέο 
επηηξνπέο πνπ, φπσο είπα πξηλ, ζα νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Τπνπξγφ. 
Φνβνχκαη φηη έηζη επηρεηξείηαη κία ηδενινγηθή, πνιηηηθή θαη θνκκαηηθή ρεηξαγψγεζε ηνπ 
πξψελ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.  

Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δελ κπνξεί λα γίλεη λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηαηί είλαη θνξέαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ καζεηψλ. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
νδεγεί ζε κία ζηαζεξή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα. Δκείο 
αλαιακβάλνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ην επαλαζπζηήζνπκε σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 
δηθαίνπ.  
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Σν θεθάιαην Β’ αθνξά ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ». Δδψ δελ πξφθεηηαη γηα ίδξπζε ελφο λένπ ηλζηηηνχηνπ, αιιά γηα ηε 
ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Δξεπλεηηθνχ Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξψλ, ζην νπνίν φκσο δίδνληαη λέεο εξεπλεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη δηθαηνδνζίεο 
ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά θέληξα. Απηή ε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ πιήηηεη ηελ ίζε 
κεηαρείξηζε ζε ζρέζε κε άιια εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία έρνπλ 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε έξγα αλάπηπμεο θαη έξεπλαο.  

Δδψ είλαη ην πξψην ζεκείν ηεο δηαθσλίαο καο. Λέκε «λαη» ζην ςεθηαθφ βηβιίν, ην 
νπνίν φκσο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ππνζηεξηθηηθά θαη παξάιιεια κε ην 
παξαδνζηαθφ έληππν βηβιίν, ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν λα έρεη θξηζεί απφ αξκφδηα θαη 
ππφινγα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο πνιηηείαο θαη φρη απφ δηνξηζκέλεο θαη άξα ειεγρφκελεο 
επηηξνπέο. 

Δπίζεο, ην «ΓΗΟΦΑΝΣΟ», ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην, ζα είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Θα δξαζηεξηνπνηείηαη ιακβάλνληαο επηρνξεγήζεηο θξαηηθέο, 
επηρνξεγήζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, επηρνξεγήζεηο απφ ηδησηηθνχο θνξείο. Με ηνλ 
ηξφπν απηφλ δεκηνπξγείηαη έλα αθφκε πιενλέθηεκα ππέξ απηνχ ηνπ δεκνζίνπ θνξέα 
παξαβηάδνληαο ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν χλδεζκνο 
Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο.  

ε θάζε πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη απηφ ην ηλζηηηνχην ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί σο 
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, δηφηη ζα δηαρεηξίδεηαη πνιχ πςειά πνζά γηα λα κπνξεί 
λα ειέγρεηαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 
θαλφλσλ ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή θαη δηαθαλήο 
δηαρείξηζή ηνπ. 

Θα ήζεια, ηειεηψλνληαο κ’ απηφ ην θεθάιαην, λα επηζεκάλσ φηη είλαη απαξαίηεην ζ’ 
απηφλ ην λέν θνξέα λα δνχκε ηε δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ψζηε 
λα ιεθζεί κέξηκλα θαη γηα απηνχο ηνπο ζπκπνιίηεο καο. Θα ήζεια λα ζεκεηψζσ φηη ζ’ 
νιφθιεξν ην λνκνζρέδην δηαθξίλνπκε ηελ απνπζία απαξαίηεησλ ξπζκίζεσλ, κέηξσλ θαη 
πνιηηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία, θαζψο θαη γηα ηνπο ζπκπνιίηεο καο 
πνπ είλαη ηπθινί ή έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο, φπσο ζα αλαιχζσ ζηελ θαη’ 
άξζξνλ ηνπνζέηεζή κνπ.  
Σν Γ΄ θεθάιαην αθνξά ηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία. Δίκαζηε ππέξ ηεο 
επαλαζύζηαζεο ησλ πξόηππσλ ζρνιείσλ, ηα νπνία θαηαξγήζεθαλ κε ην λ. 
1566/1985. Καη ζα ήζεια λα ζπκίζσ ηα εμαηξεηηθά πξόηππα ζρνιεία, όπσο είλαη ε 
Βαξβάθεηνο, ε Ησλίδεηνο, ε Εσζηκαία ρνιή, απ’ όπνπ απνθνίηεζαλ ρηιηάδεο 
καζεηέο απ’ όιε ηελ Διιάδα.  

Θα ήζεια όκσο, λα ζέζσ θαη ην εμήο εξώηεκα. Γηαηί δελ θαζηεξώλνληαη 
μερσξηζηά πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη μερσξηζηά πξόηππα ζρνιεία; Άιιν είλαη ην 
πεηξακαηηθό ζρνιείν θαη άιιν ην πξόηππν. Σν πξόηππν ζρνιείν είλαη εθείλν ζην 
νπνίν ζα θνηηνύλ καζεηέο κε πςειέο επηδόζεηο θαη επηιεγόκελνη ηνπιάρηζηνλ κεηά 
από εμεηάζεηο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπσο αθξηβώο ζπλέβαηλε ζην 
παξειζόλ. Σα πξόηππα ζρνιεία δηαθέξνπλ θαηά ηελ απνζηνιή ηνπο από ηα 
πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη κε ηε ζέζπηζε δεκόζησλ πξόηππσλ ζρνιείσλ ην δεκόζην 
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 
καο θαη κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο παξαζύξεηαη πξνο ην θαιύηεξν όιν ην 
δεκόζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο όηη είλαη άιιν πξάγκα ε αξηζηεία θαη άιιν ν 
εθπαηδεπηηθόο πεηξακαηηζκόο. Ζ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ θαη λέσλ αλαιπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ πξάγκαηη ζα πξέπεη λα δνθηκάδεηαη ζε ζρνιεία κε ηπραία ζύλζεζε 
ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ, γηα λα εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζ’ όια ηα 
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ζρνιεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ζ πηνζέηεζε πξνηύπσλ κε επηιεγκέλν θαη 
πςεινύ επηπέδνπ καζεηηθό δπλακηθό εμππεξεηεί άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. 
Ζ αλάκεημε ησλ πξόηππσλ θαη ησλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ θνβνύκαη όηη ζα 
πεξηπιέμεη ηε ιεηηνπξγία θαη ζα επαλαθέξεη ην πξόβιεκα ηεο αζάθεηαο θαη ηνπ 
πξνζδηνξηζκνύ θξηηεξίσλ, ηνπ είδνπο αμηνιόγεζεο γηα ηελ επηινγή καζεηώλ από 
ην δεκνηηθό.  

Δηζεγνύκαζηε ην λα επαλαθεξζεί ν ζεζκόο ησλ πξόηππσλ ζρνιείσλ θαη λα 
δηαηεξεζεί ν ζεζκόο ησλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ θη έρνπκε θαηαζέζεη πξνο απηή 
ηελ θαηεύζπλζε θαη ζρεηηθή ηξνπνινγία, πνπ αθνξά θαη ηελ έληαμε ησλ ηζηνξηθώλ 
πξόηππσλ ζρνιείσλ.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ όηη ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα 
εθαξκνζηεί κέζνδνο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ηαιαληνύρσλ παηδηώλ ζε όια ηα 
ζρνιεία ηεο παηξίδαο καο, κε ηε δεκηνπξγία επηζηεκνληθώλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, 
καζεκαηηθώλ, θηινινγηθώλ, αζιεηηθώλ νκίισλ, κνπζηθώλ, ζεαηξηθώλ νκάδσλ, 
κέζσ ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ θαη λα δηαθξηζνύλ ζηα 
ηαιέληα θαη ηηο θιίζεηο ηνπο. Θα πξέπεη λα εμεηάζνπκε κεζνδηθά θαη ζε βάζνο ηπρόλ 
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκόδνληαη ζην εμσηεξηθό.  

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα πξόηππν ή πεηξακαηηθό ζρνιείν, ζα πξέπεη λα 
ιεθζνύλ ππ’ όςηλ θαη θάπνηα πξάγκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην ππό ζπδήηεζε 
λνκνζρέδην, όπσο είλαη ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ θαηά ην παξειζόλ ηα 
Πξόηππα θαη ηα Πεηξακαηηθά ρνιεία, θαζώο θαη ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο 
ηερλνινγίαο. Πξέπεη λα ππάξμεη άκεζε ζύλδεζε ησλ πξόηππσλ θαη πεηξακαηηθώλ 
ζρνιείσλ κε ηα παλεπηζηήκηα θαη κάιηζηα κε ηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα. Δπίζεο, 
πξέπεη λα νξηζηνύλ ζαθή θξηηήξηα επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ζα 
ζπλδπάδνληαη θαη κε θίλεηξα, θαη λα θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο εμεηάζεσλ 
γηα ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη λα αλαδηαηππσζνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ 
ζπζηεκαηηθά νη ζηόρνη ησλ ζρνιείσλ απηώλ, θαζώο ζην ππό ζπδήηεζε ζρέδην 
λόκνπ αλαθέξνληαη γεληθόινγα θαη αόξηζηα.  

Δπίζεο, πξνθαιεί απνξία ην γηαηί δελ έγηλε γη’ απηό ην ζέκα ζπδήηεζε κε ηα 
παηδαγσγηθά ηκήκαηα ησλ παλεπηζηεκίσλ. ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη 
θνηλνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ηεο ζπλόδνπ ησλ πξνέδξσλ ησλ παηδαγσγηθώλ 
ηκεκάησλ ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ έγηλε ζηηο 5 θαη 6 Φεβξνπαξίνπ θέηνο ζηε 
Θεζζαινλίθε γηα ην δήηεκα απηό, κε ζρεηηθέο δηαηππώζεηο θαη πξνηάζεηο, νη νπνίεο 
όκσο δελ έρνπλ ιεθζεί ππ’ όςηλ ζην ππό ζπδήηεζε ζρέδην λόκνπ.  

ε φ,ηη αθνξά ην Γ΄ θεθάιαην, πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, 
είκαζηε ζχκθσλνη. κσο ζα ήζεια λα αλαθέξσ φηη, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ έθζεζε ηεο 
Δπηζηεκνληθήο Τπεξεζίαο ηεο Βνπιήο, ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο θαη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πεξί νξζήο 
ελζσκάησζεο ησλ νδεγηψλ ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο, επηβάιιεηαη ε επέθηαζε ησλ πξνο 
ςήθηζε δηθνλνκηθψλ ξπζκίζεσλ ζην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, 
ψζηε λα επηηεπρζεί ην απνηέιεζκα πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ νδεγία.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, ζην άξζξν 54, πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα δηά βίνπ 
κάζεζεο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην γεγνλφο φηη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΟΔΔΚ νη 
κφληκνη ππάιιεινη κεηαθέξζεθαλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε 
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ αίηεζε κεηάηαμεο, 
φπσο έρεη ιεθζεί πξφλνηα γηα άιινπο ππαιιήινπο νξγαληζκψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη. 
Ννκίδσ φηη απηφ ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ 
ζην ζρεηηθφ άξζξν.  
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Καη έξρνκαη ζην άξζξν 59, φπνπ ζε έλα άξζξν αληηκεησπίδνληαη θαίξηα δεηήκαηα, 
φπσο είλαη νη ζπληνληζηέο εμσηεξηθνχ, ε κείσζε ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ζην 
εμσηεξηθφ, θαηάξγεζε Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο ρσξίο λα 
πξνβιέπεηαη πνχ ζα επηκνξθψλνληαη νη κεηνλνηηθνί δάζθαινη, δεηήκαηα κεηεγγξαθψλ 
παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, θαζηέξσζε δχν ηχπσλ απνιπηεξίνπ. ια απηά ζε κηα δηάηαμε, 
ζε έλα άξζξν κε ηελ επηθεθαιίδα «ινηπέο δηαηάμεηο». Θα έπξεπε γη’ απηά ηα ζέκαηα λα 
ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο μερσξηζηφο λφκνο ή έλα μερσξηζηφ θεθάιαην. 

Θα ήζεια λα αλαθεξζψ δη’ νιίγσλ ζην ζέκα ησλ κεηαγξαθψλ. Ζ θαηάξγεζε ησλ 
κεηεγγξαθψλ ελδερνκέλσο κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ην αίηεκα ησλ θεληξηθψλ αλσηάησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη καο είπε ε 
θπξία Τπνπξγφο, αιιά πιήηηεη ζε κία δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, φπσο ε ζεκεξηλή, ηηο 
πιένλ αζζελείο θνηλσληθά νκάδεο, φπσο είλαη νη πνιχηεθλνη, νη ηξίηεθλνη, νη νξθαλνί, νη 
νηθνλνκηθά αδχλακνη ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ε ιήςε νπνηνλδήπνηε θνηλσληθψλ, 
νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ζηήξημή ηνπο.  

Δηδηθά γηα ηνπο πνιχηεθλνπο ε θαηάξγεζε ησλ κεηεγγξαθψλ είλαη εμαηξεηηθά 
επηβαξπληηθή. Να ιάβνπκε ππ’ φςηλ καο φηη ν λφκνο γηα ηηο κεηεγγξαθέο μεθίλεζε 
απνθιεηζηηθά γηα ηνπο πνιχηεθλνπο, γηα λα δίδεηαη επηπιένλ ζηήξημε. Ζ θαηάξγεζε ησλ 
κεηεγγξαθψλ ζε απηέο ηηο αζζελείο θνηλσληθά νκάδεο θνβνχκαη φηη ζα νδεγήζεη ζε 
θνηλσληθή έθξεμε. Μάιηζηα, ην εηζνδεκαηηθφ φξην πνπ ηίζεηαη γηα ηηο κεηεγγξαθέο ζα 
νδεγήζεη ζε αληζφηεηεο θαη πξνβιήκαηα. Πξνηείλνπκε λα απαιεηθζεί.  

Άιισζηε, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζην ζεκείν 10 ηεο έθζεζεο Δπηζηεκνληθήο 
Τπεξεζίαο ηεο Βνπιήο, πάγηα είλαη ε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο σο 
πξνυπφζεζε γηα ρνξήγεζε παξνρψλ ζηνπο πνιχηεθλνπο, αληίθεηηαη ζην άξζξν 21 
παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο, γηαηί ε αλαγλσξηδφκελε εηδηθή θξνληίδα πξνο ηηο 
πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, δελ κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ θξηηήξηα εηζνδήκαηνο.  

Οκνίσο ε ζρεηηθή δηάηαμε δελ μεθαζαξίδεη πνηα ζα είλαη ε βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ 
ηνπ 20% ησλ εηζαθηέσλ πνπ δίλεηαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο. Γελ δηεπθξηλίδεηαη κε πνηα 
ζεηξά ζα εηζάγνληαη νη ππνςήθηνη απηνί, φηαλ έρνπκε νξθαλνχο, ζχκαηα ηξνκνθξαηίαο, 
πνιχηεθλνπο. Άξαγε ζα δηαηίζεηαη γηα θάζε θαηεγνξία ζέζε εηζαγσγήο ζε θάζε ηκήκα; Γελ 
ην γλσξίδνπκε θαη ζα ζέιακε λα δηαζαθεληζηεί. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 
Βνπιεπηή) 

Δπίζεο, άδηθε είλαη ε ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη φηη νη ζέζεηο ησλ δηαγξαθέλησλ δελ 
αλαπιεξψλνληαη, αιιά νχηε κεηαθέξνληαη. Γειαδή αλ θάπνηνο θάλεη έλζηαζε, γηαηί θαθψο 
εηζήρζε ν πξνεγνχκελνο, δελ ζα κπνξεί λα δηθαησζεί. Καη φηαλ δηαπηζηψλεηαη κηα αδηθία, 
απηή ζα πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη.  

Δπίζεο, γηα πνην ιφγν ε Κπβέξλεζε δελ πξνρσξάεη ζην πξφγξακκα πνπ είρακε 
μεθηλήζεη γηα θαηαζθεπή θνηηεηηθψλ εζηηψλ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, γηα λα κπνξέζνπκε 
λα ζηεξίμνπκε ηνπο νηθνλνκηθά αζζελείο;  

ηελ παξάγξαθν 4 θαζηεξψλνληαη δχν ηχπνη απνιπηεξίσλ ιπθείνπ: ην έλα κε 
ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη ην δεχηεξν κε παλειιήληεο. Θα έρνπκε δειαδή, απνθνίηνπο 
δχν ηαρπηήησλ: απηνί πνπ έιαβαλ ην απνιπηήξην κε παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη απηνί πνπ 
ην έιαβαλ ρσξίο εμεηάζεηο. Απηφ δεκηνπξγεί αληζφηεηεο, πιήηηεηαη ην ακεξφιεπην, 
πιήηηεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εμεηάζεσλ. Ήδε γηα ην ζέκα απηφ εθθξεκεί έθδνζε 
απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά ηελ πξνζθπγή ηεο ΟΗΔΛΔ. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 
Βνπιεπηή) 

Κχξηε Πξφεδξε, ζε κηζφ ιεπηφ νινθιεξψλσ. 
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ε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηφλ εμεηάζεηο παλειιαδηθέο λα δηεμάγνληαη βάζεη 
εγθπθιίνπ, πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζε ηζρχνληα λφκν, αιιά βαζίδεηαη ζε δηάηαμε λνκνζρεδίνπ. 
Απηφ δείρλεη πξνρεηξφηεηα.  

Δπίζεο, πξνρεηξφηεηα δείρλεη ην γεγνλφο φηη ζήκεξα νη ππνςήθηνη δελ γλσξίδνπλ 
ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ αλά ζρνιή. Πιεξνθνξνχληαη απφ δηαξξνέο απφ ηνλ Σχπν 
δηάθνξα ζέκαηα γηα πεξηθνπέο αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη θιείζηκν Σκεκάησλ. Δίκαζηε ππέξ 
ελφο εληαίνπ απνιπηεξίνπ γηα φινπο θαη χζηεξα λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο γηα εηζαγσγή 
ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Κιείλσ, θχξηε Πξφεδξε, ιέγνληαο φηη ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην δελ 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη πιείζηα 
φζα πξνβιήκαηα.  

Καη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο εκείο θαηαςεθίδνπκε επί ηεο αξρήο ην παξφλ ζρέδην 
λφκνπ, ην νπνίν άιισζηε ζηεξείηαη αξρήο, δηφηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπξξαθή δηαηάμεσλ. Καη 
ζπξξαθή δηαηάμεσλ δελ ςεθίδνπκε. 

αο επραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Ο Τθππνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. Παλάξεηνο έρεη ην ιφγν γηα δχν ιεπηά. 

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθππνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Κχξηε Πξφεδξε, επεηδή άθνπζα ηνλ θ. Σαιηαδνχξν λα δηαηππψλεη κία 
ζεηξά απφ ζέζεηο θαη θξίζεηο νη νπνίεο δελ είλαη αθξηβείο, ήζεια λα επαλνξζψζσ, ψζηε λα 
γλσξίδεη ε Βνπιή ηη αθξηβψο έρεη ζπκβεί. 

Καη’ αξράο, θχξηε Σαιηαδνχξν, ζήκεξα αλαθνηλψζεθαλ νη ζέζεηο ησλ εηζαθηέσλ θαη 
ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα ΣΔΗ. Γεχηεξνλ, πηζαλφλ δελ γλσξίδεηε φηη ην πκβνχιην 
Δπηθξαηείαο απέξξηςε ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο ΟΗΔΛΔ θαη, επνκέλσο, ηα 
παηδηά πνπ ζέινπλ λα δψζνπλ εμεηάζεηο γηα ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην ζα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα δψζνπλ εμεηάζεηο. 

Πξέπεη λα πσ κε ηελ επθαηξία απηή φηη ιππάκαη γηα ην γεγνλφο φηη θάπνηνη 
πξνζπάζεζαλ λα ελζηαιάμνπλ ακθηβνιίεο θαη αγσλίεο ζηα παηδηά πνπ απηή ηε ζηηγκή 
ηειεηψλνπλ ην ζρνιείν θαη ζέινπλ λα δψζνπλ εμεηάζεηο είηε παλειιήληεο είηε κέζα ζην 
ιχθεην. 

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κε επηζηνιή 

ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο θ. Φίιηππν Πεηζάιληθν, ν Κνηλνβνπιεπηηθφο 
Δθπξφζσπνο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο θ. πχξνο Υαιβαηδήο ελεκεξψλεη 
φηη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ νξίδεηαη σο εηδηθφο αγνξεηήο ν 
Βνπιεπηήο θ. Εηψγαο Ησάλλεο. 

Σν ιφγν έρεη ε εηζεγήηξηα ηνπ ΠΑΟΚ, ηεο Πιεηνςεθίαο, ε θ. ιγα Ρεληαξή-Σέληε, 
γηα δεθαπέληε ιεπηά. 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Με κηθξή αλνρή, θχξηε Πξφεδξε. 
ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Γεθαπέληε ιεπηά είλαη πνιχ ιίγα, θχξηε Πξφεδξε, γηα 

έλα ηέηνην λνκνζρέδην. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Σα δεθαπέληε ιεπηά είλαη ιίγα, αιιά 

δπζηπρψο δελ είλαη ζην ρέξη κνπ. 
ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Δίλαη πνιπλνκνζρέδην. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): ,ηη νξίδεη ν Καλνληζκφο. Θα έρεηε έλα 

νιφθιεξν ιεπηφ αλνρή. 
ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Θα πξνζπαζήζσ λα είκαη 

πην ζχληνκε. 
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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, νη δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλάεη ε ρψξα καο, κε ην 
ηεξάζηην ρξένο, ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ηελ χθεζε ηεο παξαγσγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, ηελ έθξεμε ηεο αλεξγίαο, ηε δηαξθή ακθηζβήηεζε ηνπ πνιηηηθνχ 
ζπζηήκαηνο απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, ηνλ ζθεπηηθηζκφ ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ καο γηα 
ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο δαλεηαθέο καο αλάγθεο θαη λα απεκπιαθνχκε απφ 
ηα θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα ησλ δηεζλψλ νίθσλ θαη ηε ζπλερή αγσλία αλ ζα θαηαθέξνπκε 
λα δαλεηζηνχκε ρξήκαηα απφ ηηο αγνξέο ζην εγγχο κέιινλ, απνδεηθλχεη φηη σο ρψξα δελ 
κάζακε λα εμνξζνινγίδνπκε φ,ηη πάεη ιάζνο θαη λα επελδχνπκε ζε φζα κπνξνχλ λα καο 
πξνζθέξνπλ κεηξήζηκεο σθέιεηεο ζην κέιινλ. 

ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε εγεηώλ ζην Νηαβόο νη εγέηεο δηαθόξσλ ρσξώλ 
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ ιύζεηο ζηα πνιύπινθα πξνβιήκαηα ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αλεξγίαο, ζπκθώλεζαλ όηη ε εθπαίδεπζε, ε έξεπλα θαη 
ε θαηλνηνκία απνηεινύλ ηνπο πην ζεκαληηθνύο νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο θαη θύξηα 
ζηνηρεία ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, γηαηί ε επέλδπζε ζην αλζξώπηλν δπλακηθό είλαη 
ν κεγαιύηεξνο πινπηνπαξαγσγηθόο ηνκέαο γηα θάζε θξάηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ιόγηα ηνπ Ηζξαειηλνύ Πξνέδξνπ θ. Πέξεο γηα ηελ 
αλάγθε επελδύζεσλ ζηελ παηδεία. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ννκίδσ όηη νη νηθνλνκίεο 
θνηηάδνπλ πξνο ηε ιαλζαζκέλε θαηεύζπλζε. Γελ ζα πξέπεη λα θνηηάδνπλ πξνο ηελ 
νηθνλνκηθή πιεπξά ηεο αλάπηπμεο, αιιά ζηελ επηζηεκνληθή έθξεμε πνπ ζα πξέπεη 
λα γίλεη. Γελ είλαη ηα πνπγθηά καο πνπ ζα πινπηίζνπλ ηα κπαιά καο, αιιά είλαη ηα 
κπαιά καο πνπ ζα γεκίζνπλ ηα πνπγθηά καο». 

ρεηηθή, επίζεο, έξεπλα ηνπ ΟΑΑ απνδεηθλύεη όηη ην 70% ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα 
νθεηιόηαλ όρη ηόζν ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο όζν ζηελ πνηνηηθή 
βειηίσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κέζσ ηεο παηδείαο. 

Ζ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 
αλαγλσξίδνληαο φηη ε επέλδπζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο 
ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, πξνρσξάεη κε παξαδεηγκαηηθή κεζνδηθφηεηα ζε αιιαγέο ζην 
εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, έηζη ψζηε ηα λέα παηδηά λα έρνπλ κία ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή 
εθπαίδεπζε, νη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο δνκέο ηήο δηά βίνπ κάζεζεο γηα ηελ 
πξνζσπηθή νινθιήξσζε θαη εμέιημή ηνπο θαη νη άλζξσπνη ηεο εξγαζίαο λα έρνπλ 
απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηελ θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
δηαδξνκή. 

Ζ αλάγθε απηή, ε επηηαθηηθή ζα έιεγα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο 
καο θαη ηεο αιιαγήο ηνπ παξαγσγηθνχ καο κνληέινπ, επηηάζζεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο 
λα αθνινπζήζεη δχν δξφκνπο. Ο έλαο δξφκνο είλαη ε εμπγίαλζε φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ελψ ν άιινο είλαη ε ζεζκηθή αλαλέσζή ηνπ.  

ην ζέκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο παξαθνινπζήζακε ηελ εθαξκνγή 
κέηξσλ, φπσο ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ πιαηζίνπ δηνξηζκνχ, κεηαθηλήζεσλ θαη εμέιημεο 
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε ζπγρψλεπζε κεγάινπ αξηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ 
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηψξα, κε απηφ ην λνκνζρέδην, ηε 
ζπγρψλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  

ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ησλ νινήκεξσλ 
ζρνιείσλ, ε αλαλέσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα θάζε 
έηνο, ε πξνψζεζε ηνπ λένπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ κε ςεθηαθά βηβιία θαη βνεζήκαηα, ε 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα λέα δεδνκέλα, ε απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ θαη γεληθά ε φιε αιιαγή ηνπ ράξηε ηεο εθπαίδεπζεο.  
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Σν παιηφ ζρνιείν αληηθαζίζηαηαη ζε φια ηα επίπεδα κε έλα θαηλνχξγην. Σν λέν 
ζρνιείν είλαη νινήκεξν, ςεθηαθφ, νξγαλσκέλν ζε κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο, κε λέα 
ζπγγξάκκαηα, άξηην εμνπιηζκφ θαη ελεκεξσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

ήκεξα, ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ηνπ 21νπ αηψλα πνπ δνχκε, θχξηνο ζηφρνο 
φισλ ησλ πεηπρεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ν κνξθσκέλνο θαη 
θαιιηεξγεκέλνο πνιίηεο πνπ ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζε έλα δηαξθψο 
κεηαιιαζζφκελν απαηηεηηθφ θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Γη’ απηφ, φιεο νη 
αιιαγέο πνπ επηρεηξνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο μεθηλνχλ απφ ην λεπηαγσγείν, 
ζπλερίδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη, ηέινο, 
δηεπξχλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία κε ηε δηά βίνπ κάζεζε.  

ήκεξα, κε ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ γηα ςήθηζε, ην Τπνπξγείν 
πξνρσξά ζηελ αιιαγή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ηνπ δνκψλ, γηα λα κπνξέζεη λα 
αληαπνθξηζεί ζηνλ θαηλνχξγην ηνπ ξφιν.  

Έηζη, ινηπφλ, ην Τπνπξγείν κε ηελ ίδξπζε θαη αλαβάζκηζε δχν ηλζηηηνχησλ 
δεκηνπξγεί δχν ηζρπξνχο παηδαγσγηθνχο θαη ηερλνθξαηηθνχο ππιψλεο γηα ην ζηξαηεγηθφ 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

ην Α΄ θεθάιαην, απφ ηα άξζξα 1 έσο 21, ηδξχεηαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο, έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη ζην νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεζζάξσλ θνξέσλ πνπ 
ιεηηνπξγνχζαλ σο ηψξα κε αιιεινθαιππηφκελεο αξκνδηφηεηεο θαη επηπξφζζεηα θφζηε.  

Οη θνξείο πνπ θαηαξγνχληαη είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην Κέληξν 
Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, ην Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ.  

Ο λένο απηφο θνξέαο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε έλα ζχλνιν δξάζεσλ θαη 
αξκνδηνηήησλ σο ν θαη’ εμνρήλ επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ επί ζεκάησλ 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη σο θνξέαο πινπνίεζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ.  

Γηα ηελ απνδνηηθή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ νθείιεη λα δηαζέηεη πςεινχ 
επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα εγγπάηαη ηε ζπλέρεηα, ηε δηαξθή 
αλαλέσζε ηνπ λένπ θνξέα, επαξθείο πφξνπο, νξζνινγηθή δνκή θαη ιεηηνπξγηθή επειημία.  

Σν θεθάιαην Β΄, απφ ηα άξζξα 22 έσο 35, αλαθέξεηαη ζηε κεηνλνκαζία ηνπ 
Δξεπλεηηθνχ Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (ΔΑΗΣΤ) ζε Ηλζηηηνχην 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» (ΗΣΤΔ). Ο λένο απηφο θνξέαο, 
ζσξαθηζκέλνο κε λέεο αξκνδηφηεηεο, λέα δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά κέζα θαζίζηαηαη 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο, θαζψο εμειίζζεηαη ζε θεληξηθφ 
ηερλνινγηθφ ππιψλα ππνζηήξημεο ηφζν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά 
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ φζν θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ θαη 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ.  

Σν ΗΣΤΔ ηδξχεηαη σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα, κε έδξα ηελ Πάηξα θαη παξάξηεκα ζηελ Αζήλα. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
λένπ απηνχ θνξέα είλαη ε εληαία δηαρείξηζε, ε αλάπηπμε θαη ε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε 
ηνπ ζπλφινπ ησλ θεληξηθψλ ππνδνκψλ, ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ 
εθαξκνγψλ κάζεζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δηαρξνληθά, φπσο ην Παλειιήλην ρνιηθφ 
Γίθηπν, ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξν ζε πιήζνο ρξεζηψλ δεκφζηα δίθηπα ηεο 
ρψξαο.  

Ζ κεηαθνξά φισλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ζην λέν ηλζηηηνχην, ην νπνίν ζα έρεη 
ζαθψο θαζνξηζκέλν πιαίζην δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, εμαζθαιίδεη, πξψηνλ, ηελ 
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ παλειιελίνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ γηα ην λέν ςεθηαθφ ζρνιείν. 
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Γηαζθαιίδεη, επίζεο, ηε δηαλνκή, ηε δηαρείξηζε, ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ 
δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνζέκαηνο θαη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζην απφζεκα απηφ. Δπίζεο, αλαηίζεηαη ζην ΗΣΤΔ ν ζρεδηαζκφο, ε 
νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζε έληππε 
ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη κία βαζηά ηνκή ζηελ 
εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζεκειηψλνληαη νη βάζεηο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ 
παξαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ κέιινληνο, ηνπ «ςεθηαθνχ βηβιίνπ». 

Απηφ, φκσο, ζπλεπάγεηαη ηελ έληαμε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ 
Δθδφζεσλ Γηδαθηηθνχ Βηβιίνπ ζην ΗΣΤΔ, ελψ κέζσ ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ 
δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ηξέρνπζαο εθδνηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ην θεθάιαην Γ΄, ζηα άξζξα 36 έσο 52, πεξηέρεηαη ε επαλαιεηηνπξγία ησλ 
πξνηύπσλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ, ηα νπνία είραλ ηζηνξηθή πξνζθνξά ζηελ 
πνηνηηθή εθπαίδεπζε θαη απεηέιεζαλ θπςέιεο παξαγσγήο ηεο πλεπκαηηθήο 
εγεζίαο ηεο ρώξαο καο. Από ηε δεθαεηία ηνπ 1980 αηόλεζαλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ 
ξόινπ ηνπο, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ. Σα πξόηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία ζα 
είλαη ηα θπηώξηα θαη ζπγρξόλσο ηα εξγαζηήξηα ηεο κειινληηθήο αλαζπγθξόηεζεο 
ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ζεκεία αλαθνξάο γηα ηα ππόινηπα δεκόζηα ζρνιεία 
θαη θέληξα παξαγσγήο θαη δηάρπζεο θαιώλ πξαθηηθώλ. 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δελ ππάξρνπλ ζήκεξα έηνηκεο ζπληαγέο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 
Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο θαη θαιέο ή θαθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο γηα λα εθαξκνζηνχλ 
επηηπρψο πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ θαη λα πηνζεηεζνχλ, πξηλ απνξξηθζνχλ. 

ηα αξηζηεία απηά ηεο γλψζεο ζα θαλεί ε αξηζηεία θαη ε θάζε πεηπρεκέλε 
πξσηνβνπιία πνπ ζα ζπλδπάδεη αξκνληθά ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, ην κάζεκα κε ην 
βίσκα, ηε γλψζε κε ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο, ην παξαδνζηαθφ κε ην θαηλνχξγην, ηελ 
πεηζαξρία κε ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία. 

Σν άξζξν 53 είλαη έλα απηφλνκν θεθάιαην, ην θεθάιαην Γ΄ ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη 
αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελαξκφληζε ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ 
δηθαίνπ. Αλαθέξεηαη ζηελ νδεγία 2004/48 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε νπνία είλαη 
ζρεηηθή κε ηελ επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

ην θεθάιαην Δ΄, ζηα άξζξα 54 έσο 61, πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο ησλ ινηπψλ 
ζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο, ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Απφ ηηο αλσηέξσ, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ηεο 
Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ε ξχζκηζε ησλ νπνίσλ είλαη 
απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Απηνδηνίθεζεο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ. 
Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ 
Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. 

ην άξζξν 59 ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα κεηεγγξαθψλ ησλ εηζαθηέσλ ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. θνπφο απηήο ηεο δηάηαμεο είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε 
φζνπο αδπλαηνχλ λα θνηηήζνπλ ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηε 
κφληκε θαηνηθία ηνπο γηα νηθνλνκηθνχο ή νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, λα επηιέμνπλ λα 
θνηηήζνπλ ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ηνπο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
αθαδεκατθνχ έηνπο θαη λα κελ ηεινχλ ελ αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηεγγξαθψλ, 
ρσξίο λα είλαη βέβαην θαη ην απνηέιεζκα ηεο επηηπρίαο ηεο κεηεγγξαθήο. 
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Δίλαη ζαθέο φηη ε δπλαηφηεηα εμαξρήο επηηπρίαο ζε ζρνιή ή ηκήκα ηδξχκαηνο 
πιεζηέζηεξνπ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ππνςεθίνπ εμαιείθεη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο 
δηαδηθαζίεο ησλ κεηεγγξαθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή 
επηβάξπλζε ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη πξνσζεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 
παλεπηζηεκίσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, αθνχ ε εηζαγσγή θαη ησλ 
ππνςεθίσλ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ ζα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
καζεκάησλ.  

Οη κεηεγγξαθέο ζα γίλνληαη ζην εμήο κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, αθνχ ε εηζαγσγή θαη 
απηψλ ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξην ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο, 
φπσο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. Οη ππνςήθηνη ζα θξίλνληαη αλά ηκήκα ή ζρνιή 
κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ θαη κε ηε δήισζε 
πξνηίκεζήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα απφιπηα 
αληηθεηκεληθή θαη αμηνθξαηηθή δηαδηθαζία.  

Παξάιιεια κε ηα αμηνθξαηηθά, ζα ηζρχζνπλ θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. Πξφζεζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη λα θαζνξηζηεί αλψηαην φξην νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαηά 
πεξίπησζε.  

Δπηπιένλ, ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 59 νξίδεη φηη νη καζεηέο ηεο 
ηξίηεο ηάμεο ηνπ εκεξήζηνπ γεληθνχ ιπθείνπ πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κφλν απνιπηήξην 
ιπθείνπ, επεηδή δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ απνιπηήξην ιπθείνπ ζπκκεηέρνληεο ζε 
ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο φισλ ησλ καζεκάησλ.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηεο θπξίαο 
Βνπιεπηνχ) 

ε δχν ιεπηά ηειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.  
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ζεζπίδεηαη σο 

ππνρξεσηηθή ε γλσκνδφηεζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ ίδξπζε, ηελ θαηάξγεζε ή 
ηε ζπγρψλεπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθέζηεξε αληίιεςε ησλ 
ηνπηθψλ αλαγθψλ θαηά ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε.  

Σν ζρέδην λφκνπ επίζεο πεξηέρεη ηξεηο ηξνπνινγίεο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζψ 
επηγξακκαηηθά. Ζ κία ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. Με απηή 
γίλνληαη νη αλαγθαίεο ιεηηνπξγηθέο αλαδηαηππψζεηο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ, ζρεηηθά κε 
πξφηαζε ηεο ΚΔΓ γηα ηελ αλάδεημε εθπξνζψπνπ ζηα φξγαλα ησλ αλσηέξσ ελψζεσλ θαη 
ηε ζχλζεζε θαη ηε ζπγθξφηεζε απηψλ.  

Πξνζαξκφδεη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Παλειιελίνπ Ηεξνχ 
Ηδξχκαηνο «Δπαγγειίζηξηαο» ηεο Σήλνπ ζηα λέα δεδνκέλα, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ κε 
ηνλ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ», ρσξίο θπζηθά λα ηξνπνπνηείηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Ηδξχκαηνο θαη λα επηβαξχλεηαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο.  

Ζ δεχηεξε ηξνπνινγία ξπζκίδεη ζέκαηα ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ θαη αλαθέξεηαη ζην «Αξεηαίεην», ζην «Αηγηλήηεην», θαζψο θαη ζην Σακείν 
Γηνίθεζεο θαη Γηαρεηξίζεσο Αγξνθηήκαηνο θαη ζην Σακείν Γηνηθήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο 
Παλεπηζηεκηαθψλ Γαζψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο θαη ξπζκίδεη δηάθνξα 
νηθνλνκηθά ζέκαηά ηνπο.  

Με ηελ ηξίηε ηξνπνινγία ξπζκίδνληαη ζέκαηα εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο δεχηεξεο εηδηθφηεηαο, θαζψο 
επίζεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ, ππεξεζηαθψλ 
ζπκβνπιίσλ, ησλ ΠΤΠΔ θαη ΠΤΓΔ, γηα ηελ επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 
ησλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ. Σέινο, επηιχεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο.  
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Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, σο εηζεγήηξηα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ εηζεγνχκαη ηελ 
ππεξςήθηζή ηνπ, γηαηί ζεσξψ φηη φιεο απηέο νη αιιαγέο είλαη αλαγθαίεο γηα λα 
πξνρσξήζνπκε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα εγθαηαιείςεη ηηο ηειεπηαίεο βαζκίδεο 
απφδνζεο, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηηο έξεπλεο ηνπ ΟΟΑ. Θα εγθαηαιείςεη ηε 
λννηξνπία ηεο παπαγαιίαο θαη ζα παξέρεη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί 
ε ζχγρξνλε θνηλσλία. Γηφηη νθείινπκε λα δψζνπκε ζηε λενιαία έλα ζρνιείν, φπσο απηή 
ην αγαπά θαη ην νξακαηίδεηαη. Αξθεηά πξάγκαηα ηεο ζηεξήζακε. Σνπιάρηζηνλ αο 
πξνρσξήζνπκε ζ’ απηφ.  

αο επραξηζηψ.  
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Δπραξηζηνχκε πνιχ. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα φηη νη 

Τπνπξγνί Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, 
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη 
Σνπξηζκνχ, θαηέζεζαλ ζρέδην λφκνπ: «Θαιάζζηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο- Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/56/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2008». 

Παξαπέκπεηαη ζηελ αξκφδηα Γηαξθή Δπηηξνπή. 
Σν ιφγν έρεη ηψξα ν εηδηθφο αγνξεηήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο θ. 

Ησάλλεο Εηψγαο. 
ΗΩΑΝΝΖ ΕΗΩΓΑ: αο επραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, ε νινέλα θαη πην βίαηε επίζεζε ζην εηζφδεκα ησλ 

ιατθψλ νηθνγελεηψλ, ην θνξνινγηθφ, ην αζθαιηζηηθφ, ε γελίθεπζε ηεο ειαζηηθήο 
απαζρφιεζεο, ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο, νη αιιαγέο ζηελ αζηηθή 
δηνίθεζε, είλαη ζε έλα ζπλνιηθφ αληηδξαζηηθφ παθέην πνπ πινπνηνχλ απφ θνηλνχ ε 
Κπβέξλεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ αλνηρηή ζηήξημε ησλ θνκκάησλ ηεο Νέαο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΛΑΟ.  

Σν ζρέδην λφκνπ παίξλεη ηα αλαγθαία κέηξα ζηελ θαηεχζπλζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
κεγάισλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ψζηε πην απνηειεζκαηηθά, πην απαηηεηηθά, πην εληαία 
λα πεξάζεη ε πξναπνθαζηζκέλε, ε πξνζπκθσλεκέλε πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 
εθπαίδεπζεο.  

Θα ήηαλ νμχκσξν θαη αληηθαηηθφ λα ίζρπε απηφ πνπ ππνθξηηηθά ηζρπξίδεηαη ε 
Κπβέξλεζε, φηη ηα κέηξα απηά είλαη πξνο φθεινο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ, ησλ ιατθψλ 
ζηξσκάησλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη απηή ε νινκέησπε επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα, ζηηο 
θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο νιφθιεξεο εθαηνληαεηίαο, λα παίξλνληαη πίζσ κέζα 
ζε κήλεο θαη λα ειπίδνπκε ή λα πηζηεχνπκε φηη είλαη δπλαηφλ ηελ ίδηα ψξα λα ππάξρνπλ 
θηινιατθά κέηξα πξνο απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε, νπζηαζηηθή θαη βαζηθή θαηεχζπλζε ζηνλ 
ηνκέα ηεο παηδείαο. 

Ενχκε ζε κία επνρή πνπ ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο παξαγσγήο δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα θηηάμνπκε φινη ηε δσή καο, κηα δσή πνπ καο αλήθεη, λα ζέζνπκε φξνπο 
πνπ ηε δηαζθαιίδνπλ. ήκεξα ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο, ψζηε φια ηα θνηλσληθά 
αγαζά, ηα πιηθά θαη ηα πλεπκαηηθά, φπσο είλαη ε παηδεία θαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ 
ζήκεξα δπζηπρψο είλαη θαη απνηεινχλ εκπφξεπκα, πξνλφκην θαη κνλνπψιην ηεο αζηηθήο 
ηάμεο, λα πεξάζνπλ ζηνλ θνηλσληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
δεκηνπξγνχο ηνπο, ψζηε λα γίλνπλ θηήκα φιεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ θπξηαξρία ησλ νιίγσλ, ηεο 
άξρνπζαο ηάμεο ζην επίπεδν ηεο εμνπζίαο είλαη ε αθεηεξία θαηαζηξνθήο ησλ 
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ.  
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Ζ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην απηήο ηεο εθκεηαιιεπηηθήο θνηλσλίαο βνεζάεη ζην λα 
αλαπαξάγνληαη θαη λα δηεπξχλνληαη νη ηαμηθέο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, γη’ απηφ θαη πξνσζεί 
ηνλ αλνξζνινγηζκφ ζηε ζθέςε θαη ζηελ επηζηήκε, πξνσζεί ηελ αληίδξαζε. Ζ αζηηθή ηάμε 
πνπ θπξηαξρεί δελ ζα βξεζεί πνηέ δηαηεζεηκέλε, νχηε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ 
πιεηνςεθία ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ θαη απξηαλψλ εξγαδφκελσλ εθείλε ηε κφξθσζε πνπ 
ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν ζηελ νιφηεηά ηνπ, ζηελ ελφηεηά ηνπ λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπο κέζα ζ’ απηφλ. 

Ζ εξγαηηθή ηάμε δελ παξάγεη κφλν ηνλ πινχην. Μπνξεί λα ηνλ νξγαλψζεη ψζηε λα 
ππεξεηεί ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ. Έρεη ζηηο ηάμεηο ηεο 
κνξθσκέλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη λα δηεπζχλεη ηελ νηθνλνκία ζε κία 
θαηεχζπλζε ζαλ θη απηή πνπ πξναλαθέξακε. Άιισζηε ην ίδην ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, 
κέζα ζηηο πνιιέο αληηθάζεηο ηνπ, έρεη εθπαηδεχζεη ηελ εξγαηηθή ηάμε πξνο απηφ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε κία πξννπηηθή φπσο απηή είλαη βαζηθφ εξγαιείν, δίλεη 
λέα ψζεζε ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ ηερληθή, ζηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο 
εξγαζίαο ηνπ αλζξψπνπ, ηε δηεχξπλζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ’ απηήλ ηελ πξννπηηθή νη 
δξφκνη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κφξθσζεο δελ θιείλνπλ θαη θαλείο δελ πεξηζζεχεη. Ο 
άλζξσπνο, ε πην ζεκαληηθή παξαγσγηθή δχλακε, φρη κφλν δελ απαμηψλεηαη, αιιά ε 
ζπλερήο άλνδνο ζηε κφξθσζή ηνπ γίλεηαη αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσλίαο. 

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, ηη έθεξαλ κέρξη ηψξα νη αλαδηαξζξψζεηο ζηελ 
εθπαίδεπζε; Κάπνηνη κέληνξεο θαη θάπνηνη γθνπξνχ ηεο παηδαγσγηθήο ηεο λέαο ηάμεο 
νκνινγνχλ φηη ε απνκλεκφλεπζε είλαη ράζηκν ρξφλνπ, αθνχ ην «Google» είλαη κφλν έλα 
θιηθ καθξηά καο, έηζη απιά, έηζη απιντθά, έηζη παξαπιαλεηηθά. 

Ζ κάζεζε κε θξίζε θαη απνκλεκφλεπζε πιεζηάδεη ζην ηέινο ηεο. Οη καζεηέο 
πξέπεη λα δηδάζθνληαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο αηάθησο εξξηκκέλεο πιεξνθνξίεο 
πνπ είλαη δηαζέζηκεο online. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη πιένλ πεγή γλψζεο, ην δηαδίθηπν 
είλαη.  

Κπξία Τθππνπξγέ, φηαλ σο Κπβέξλεζε ιέηε ζην καζεηή «κελ απνκλεκνλεχεηο», 
ελλνείηε «κε καζαίλεηο». Τπνβαζκίδεηε θαη απαμηψλεηε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάπηπμεο 
ηεο κλήκεο θαη άξα, ζπλνιηθά ηεο κφξθσζεο θαη ηεο γλψζεο. «Γελ ρξεηάδεηαη πιένλ», 
ιέηε, «ην παηδί λα καζαίλεη, ε γλψζε ππάξρεη ζην internet». Μφλν πνπ δελ είλαη δηθή ηνπ, 
δελ είλαη ηνπ παηδηνχ. Καη δελ είλαη γλψζε απηή, είλαη ρχκα πιεξνθνξίεο.  

Γηαηί λα κάζεη ηα καζήκαηα; Σψξα ρξεηάδνληαη νη εξγαζίεο θαη ε δηαζεκαηηθφηεηα. 
Δίλαη δχζθνιν έλα θνκκάηη ηεο χιεο; Θα ην αθαηξέζνπκε θαη ηέινο πάλησλ, κε ην κάζεη, 
δελ είλαη απαξαίηεην, δελ ηνπ ρξεηάδεηαη. Ο θαζέλαο αο κάζεη φ,ηη κπνξεί θαη ζε πνιιά 
ζρνιεία ιατθψλ πεξηνρψλ κέζσ ησλ δσλψλ εθπαηδεπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, αο θαηέβεη θαη 
ν πήρπο ησλ απαηηήζεσλ.  

Έηζη, ν θάζε καζεηήο νηθνδνκεί ηε γλψζε ηνπ, ραξάζζεη κηα δηθή ηνπ απηφλνκε 
ζρνιηθή πνξεία, κέρξηο φηνπ κπνξεί, θαηαδηθαζκέλνο λα κελ θαηαθηήζεη πνηέ ζην κπαιφ 
ηνπ ηε γλψζε πνπ νηθνδφκεζε ζπλνιηθά ε αλζξσπφηεηα ζε φιε ηεο ηελ πνξεία.  

κσο, ηηο ρξνλνινγίεο ηεο ηζηνξίαο, θαηά ηε δηθή καο άπνςε, πξέπεη λα ηηο 
καζαίλεη γηα λα κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην πψο ζπλδένληαη ηα δηάθνξα ηζηνξηθά 
γεγνλφηα, πψο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αμηνπνηψληαο ηηο πεγέο, λα βγάδεη 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αηηίεο, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα. 

Τπνηίζεηαη, ινηπφλ, φηη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα ιχζνπκε είλαη ην πψο ζα κάζνπλ 
γξάκκαηα ηα παηδηά καο, νη καζεηέο. Απηνί, φκσο, πνπ πξνσζνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 
ησλ ζρνιείσλ, ησλ ηάμεσλ θαη ησλ καζεηψλ, πνπ ζπλέηαμαλ θαη εμέδσζαλ απηά ηα λέα 
βηβιία πνπ δηαηεξνχλ ην αληζφηηκν, δηπιφ ζρνιηθφ δίθηπν, πνπ λνκηκνπνίεζαλ ηελ παηδηθή 
εξγαζία, πξνθαλψο δελ έρνπλ απηφλ ην ζηφρν. 
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Οη Κπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ζπλνιηθά ηα θφκκαηα 
πνπ ζηεξίδνπλ απηήλ ηελ πνιηηηθή, καδί θαη νη ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο, νη 
παηδαγσγνί ηεο αδξήο αληακνηβήο, δελ ρσξάλε ζηελ αγσλία ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ. Δίλαη 
αληίπαινη, βξίζθνληαη ζηελ απέλαληη φρζε.  

Δκείο θαινχκε ην ιαφ λα παιέςεη κε ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Διιάδαο γηα κηα 
ιατθή παηδεία, πνπ φινη νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα νλεηξεχνληαη αιιά θαη λα 
θαηαθηνχλ ηε κφξθσζε θαη ηελ επηζηήκε, πνπ ν δάζθαινο ζα πνλά γηα ην αλ νη καζεηέο 
θαηαιαβαίλνπλ θαη αγαπνχλ απηφ πνπ καζαίλνπλ θαη ε αγσλία ηνπο –ησλ δαζθάισλ- ζα 
είλαη κφλν ζην πψο ζα βνεζήζνπλ ηνπο πην αδχλακνπο. Σφηε νη καζεηέο ζα θαηαθηνχλ ηε 
γλψζε, αθφκε θαη ηελ πην δχζθνιε. Σφηε δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο πνπ ζα αγλνεί φηη ε γε 
γπξίδεη -νχηε βέβαηα λα απνξεί γη’ απηφ- φηη ε ηζηνξία εμειίζζεηαη κε βάζε ηνπο δηθνχο ηεο 
λφκνπο, φηη νη ιανί βάδνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπο, φηη ε εμέιημε ζπλερίδεηαη θαη φηη ην ζχκπαλ 
είλαη κπξνζηά καο, γηα λα ην αλαθαιχςνπκε, γηα λα ην απνθαιχςνπκε, γηα λα ην 
εξκελεχζνπκε. 

Απηά ηα δηθαηνχληαη φινη θαη κπνξνχκε λα ηα πξνζθέξνπκε εκείο, ν ιαφο θαη είλαη 
ππνρξέσζή καο. 

Σν λέν ζρνιείν, ινηπφλ, ζα έξζεη θαη ζα είλαη ζρνιείν ηεο ιατθήο εμνπζίαο, ηεο 
θνηλσλίαο πνπ ν εξγαδφκελνο ζα επσθειείηαη απφ ην πξντφλ ηνπ θφπνπ ηνπ θαη ηεο 
παξαγσγήο ηνπ, είηε απηφ είλαη πιηθφ είηε είλαη πλεπκαηηθφ είηε είλαη επηζηεκνληθφ. Θα είλαη 
ζρνιείν πνπ ζα πείζεη φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ φηη φινη κπνξνχλ λα κάζνπλ γξάκκαηα. Θα 
είλαη έλα ζρνιείν φπνπ νη καζεηέο, απαιιαγκέλνη απφ ηηο αιπζίδεο ηνπ ζεκεξηλνχ 
ζπζηήκαηνο, ζα αλνίγνπλ θηεξά γηα έλαλ θαιχηεξν θφζκν, ηνλ νπνίν δηθαηνχκαζηε φινη 
καο. Έλαλ θφζκν ζνζηαιηζηηθφ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, κε ην άξζξν ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην Ηλζηηηνχην 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ», ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ 
θαηαξγεί ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ θαη αλαζέηεη ηελ νξγάλσζε, ην 
ζπληνληζκφ ηεο παξαγσγήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζε έλαλ ηδησηηθφ θνξέα.  

Δκείο δελ εκπηζηεπφκαζηε ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο φηη ην ζρνιηθφ βηβιίν ζα παξακείλεη δεκφζην θαη δσξεάλ. Βεβαίσο θαη δελ 
είκαζηε γεληθά αληίζεηνη απφ ζέζε αξρήο ζην ςεθηαθφ ζρνιείν, νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν 
ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. κσο, ηνλίδνπκε, φηη ην έληππν βηβιίν δελ 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί νχηε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ, νχηε απφ ηνλ ςεθηαθφ πίλαθα, νχηε 
θαη απφ φια απηά ηα αλαγθαία εξγαιεία. Γηαηί εκείο έηζη αθξηβψο ηα αληηκεησπίδνπκε, έηζη 
ηα αληηιακβαλφκαζηε, σο αλαγθαία εξγαιεία γηα ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε. 

Σν έληππν βηβιίν είλαη βάζε γηα ηε γλψζε, φπσο επίζεο βάζε γηα ηε κάζεζε θαη 
γλψζε ζην ζρνιεηφ είλαη ε παξνπζία θαη ε δνπιεηά ηνπ δάζθαινπ θαη πξνθαλψο δελ είλαη 
ην δηαδίθηπν απφ κφλν ηνπ. Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή είλαη 
αλαγθαία, είλαη αλαληηθαηάζηαηε. 
Πηζηεχνπκε πσο ηα πξφηππα ζρνιεία ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζν δηάρπζεο ζηελ 
εθπαίδεπζε φισλ ησλ αληηδξαζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ απφ αληηεπηζηεκνληθά θαη 
απνζπαζκαηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κέρξη θαη αλεθάξκνζηα, αληηπαηδαγσγηθά 
ειεθηξνληθά ζρέδηα κάζεζεο. Ο βαζκφο εθαξκνγήο απηψλ ησλ ιεγφκελσλ θαηλνηνκηψλ 
ζα είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ ζα 
επηβάιιεη θαη αιιαγέο ζην κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα πξνσζνχληαη ε 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ζχλδεζε κε ηελ αγνξά.  

Ζ αλάγθε αιιαγήο επηβάιιεηαη δηφηη ην κνληέιν ηεο καδηθήο θαη νκνγελνχο 
εθπαίδεπζεο πξέπεη, ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο ζαο, λα παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζε 
καδηθή αιιά θαη δηαθνξνπνηεκέλε εθπαίδεπζε. ’ απηά ζα θνηηά ε κειινληηθή κνξθσηηθή 
ειίη πνπ ζα κνξθψλεηαη επίκνλα θαη ηαμηθά, απνθνκκέλε απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ 
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ππφινηπε θνηλσλία. Οη ζηφρνη είλαη επλφεηνη θαη δέλνπλ κε ζπλέπεηα θαη αξκνληθά κε φιεο 
ηηο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ έρεηε επηβάιεη θαη πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ.  
Σν ζρεηηθό ζρέδην λόκνπ αλαθέξεη ξεηά ήδε από ηελ πξώηε παξάγξαθν όηη ηα λέα 
πξόηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία έρνπλ ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηόρνπ ηεο 
αξηζηείαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ, γηα ηα ζρνιεηά απηά ζεζκνζεηείηαη όιν ην 
«νπινζηάζην» ησλ πην αληηδξαζηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ πνηέ εμαγγειζεί, όπσο ε 
αμηνιόγεζε ηεο κνλάδαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ε πξνζέιθπζε ρνξεγώλ, ε 
ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθώλ θαηόπηλ ζπλέληεπμεο θαη ε ζπκκεηνρή εμσζρνιηθώλ 
πξνζσπηθνηήησλ ζην ζπκβνύιην ηνπ ζρνιείνπ. Ο πξσηνθαλήο απηόο ζηόρνο 
επηβάιιεη λα δηνηθνύληαη από εηδηθή επηηξνπή θαη λα θνηηνύλ ζ’ απηά εηδηθνί 
καζεηέο πνπ ζα κνξθώλνληαη από εηδηθά επηιεγκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

Σα πξόηππα πεηξακαηηθά δελ δηνηθνύληαη όπσο όια ηα δεκόζηα ζρνιεία. Γη’ 
απηά ζπγθξνηείηαη κία εηδηθή παλίζρπξε δηνηθνύζα επηηξνπή πνπ δηνξίδεηαη εμ 
νινθιήξνπ από ην Τπνπξγείν, δελ ππόθεηηαη ζε θαλέλαλ έιεγρν, δελ ινγνδνηεί ζε 
θαλέλα καδηθό θνξέα θαη απνθαζίδεη γηα όια ηα δεηήκαηα όισλ ησλ πξνηύπσλ 
ζρνιεηώλ ηεο ρώξαο, όπσο γηα ηνλ ηξόπν επηινγήο ησλ καζεηώλ ζηα γπκλάζηα, 
γηα ηα δηαγσλίζκαηα πνπ ζα γξάθνπλ νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνύλ ζηα 
πξόηππα ιύθεηα, γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ 
ζρνιείσλ, γηα ην σξνιόγην πξόγξακκα, ηε δηδαθηέα ύιε, ηνλ ηξόπν θαη ηηο 
κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, αθόκα θαη γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ. 
Ζ δηνηθνύζα επηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ πξνζέιθπζε δσξεώλ, ρνξεγώλ θαη θάζε 
είδνπο παξνρώλ, όπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζην ζρέδην λόκνπ. Οη καζεηέο ησλ 
πξνηύπσλ πεηξακαηηθώλ ιπθείσλ ζα επηιέγνληαη θαηόπηλ εμεηάζεσλ, ηηο νπνίεο ζα 
πξνθεξύζζεη ε δηνηθνύζα επηηξνπή, ζπλεπώο όζνη καζεηέο θνηηνύλ ζήκεξα ζε 
πεηξακαηηθά γπκλάζηα δελ ζα εγγξαθνύλ απηόκαηα ζηα πεηξακαηηθά ιύθεηα, όπσο 
γηλόηαλ κέρξη ηώξα. Οη καζεηέο ζηα πεηξακαηηθά, ζηα πξόηππα γπκλάζηα ζα 
εγγξάθνληαη κε εμεηάζεηο ή ρσξίο εμεηάζεηο, αλάινγα κε ην ηη ζα εηζεγείηαη ε 
επηηξνπή. Δίλαη θαλεξό όηη γξήγνξα ζα παγησζνύλ νη εμεηάζεηο θαη ζηα γπκλάζηα. 
Ο ζηόρνο έρεη δεισζεί απεξίθξαζηα.  

ηα πξόηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία θνηηνύλ κόλν νη άξηζηνη. Απηνύο ηνπο 
αξίζηνπο ζα ηνπο δηδάζθνπλ εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί. Σα απμεκέλα αθαδεκατθά 
πξνζόληα δελ επαξθνύλ. Γηα λα είλαη απνιύησο αξεζηνί νη εθπαηδεπηηθνί, ζα 
επηιέγνληαη από ηε δηνηθνύζα επηηξνπή θαηόπηλ ζπλέληεπμεο, ζα αμηνινγνύληαη 
αλά δηεηία θαη ζα επαλαθξίλνληαη θάζε πέληε ρξόληα.  

’ απηνύο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ην Τπνπξγείν «θιείλεη ήδε πνλεξά ην κάηη». 
Γηα λα κπνπλ εζεινύζηα ζ’ απηήλ ηε δηαδηθαζία ηνύο δίλεη έλα εηδηθό επίδνκα. Με ην 
«θαξόην» ηνπ επηδόκαηνο θαη ην «καζηίγην» ηεο αμηνιόγεζεο ην Τπνπξγείν ειπίδεη 
λα κεηαηξέςεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε ππνδύγηα. Σν ζρέδην λόκνπ αλαθέξεη όηη ηα 
ζρνιεία απηά ζα είλαη επίζεο πεηξακαηηθά, δειαδή ζα γίλεηαη ζ’ απηά πεηξακαηηθή 
εθαξκνγή βηβιίσλ θαη δηδαθηηθώλ κεζόδσλ, θαζώο θαη πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ. 
Δίλαη σζηόζν πξνθαλέο όηη ηα πεηξάκαηα πνπ ζα γίλνληαη ζ’ έλα ζρνιείν κε εηδηθά 
επηιεγκέλνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζε θαλέλα άιιν 
ζρνιεηό.  
Αιήζεηα, ην Τπνπξγείν κε ηέηνηνλ πξνθαλή ηξόπν απεπζύλεηαη ζε αλεγθέθαινπο; 
Ο ηίηινο ησλ ζρνιείσλ «πξόηππν-πεηξακαηηθό» ζπληζηά αληίθαζε όξσλ. 
Πεηξακαηηθό κε απνδέθηεο πνηνύο; Πνηα ε ζρέζε ηνπ κεξηθνύ, ηνπ εηδηθνύ κε ην 
γεληθό ελ πξνθεηκέλσ; Δίλαη κία απζαηξεζία, έλαο αθξνβαηηζκόο. 
Δλώ ινηπόλ θαηεδαθίδεηαη ε δεκόζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε γηα όια ηα παηδηά ηνπ 
ιανύ, ε Κπβέξλεζε θξνληίδεη λα θηηάμεη εηδηθά ζρνιεηά γηα ηα παηδηά ηήο άξρνπζαο 
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ηάμεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αθξηβώλ ηδησηηθώλ πνπ όκσο ζα είλαη δεκόζηα. ’ 
απηά ζα θνηηνύλ αζθαιώο θαη παηδηά από άιια θνηλσληθά ζηξώκαηα, όκσο ζα 
θνηηνύλ απνζπαζκέλα από ην θνηλσληθό ζηξώκα πξνέιεπζήο ηνπο θαη 
εγθισβηζκέλα ζηε ινγηθή ηεο αξηζηείαο. 

Οη ςπρηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα παηδηά απηά ζα είλαη νιέζξηεο, νη θνηλσληθέο 
ζπλέπεηεο πξνθαλείο. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη λα επεθηαζνύλ 
ηα θξνληηζηήξηα αθόκα θαη ζην δεκνηηθό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πινπνηεζεί θαη ε 
απαίηεζε ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο. Απηνί πνπ έρνπλ νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ζα 
εμαζθαιίδνπλ θαη πςειέο επηδόζεηο. Σελ πεξίνδν πνπ από ηε κηα, αλαθνηλώλνληαη 
ζπγρσλεύζεηο, θαηαξγήζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη δεκηνπξγνύληαη πνιπδύλακα 
ζρνιεία ηεο αγνξάο θαη ηεο εκηκάζεηαο γηα λα ππνδερζνύλ ην λέν ζρνιείν, από ηελ 
άιιε, δεκηνπξγνύληαη ιίγα πξόηππα ζρνιεηά κε ζηόρν ηελ αξηζηεία.  

Με ηνλ ηξόπν απηό πινπνηείηαη ε βαζηθή θαηεύζπλζε ηνπ θξάηνπο. Οη ιίγνη 
ζα πξνεηνηκάδνληαη γηα λα γίλνπλ ην απξηαλό δηεπζπληηθό δπλακηθό, πνπ ην έρεη 
αλάγθε ε άξρνπζα ηάμε, νη πνιινί ζα θαηαξηίδνληαη γηα λα γίλνπλ θηελνί επέιηθηνη 
ππνηαγκέλνη εξγαδόκελνη. ε απηό ην «θαιό» ιεγόκελν ζρνιείν πνπ ζα 
πξνεηνηκάδεη ην δπλακηθό ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ε θνηλσλία, δειαδή ην αζηηθό 
θξάηνο, ζα εληαζεί ε πξνώζεζε ηνπ αλνξζνινγηζκνύ ζηε ζθέςε, ε παξαράξαμε 
ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηζηνξίαο, ζα εληαζεί ε αζπλαξηεζία θαη ε αζηηθή 
πξνπαγάλδα, γηαηί ζα δηδάζθεη ηε ζηξεβιή αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο γηα 
λα πξνπαγαλδίδεη ην αηώλην πνπ έρεη ν θαπηηαιηζκόο, απηό ην θνηλσληθνπνιηηηθό 
ζύζηεκα. Απηό ην θαιό ζρνιεηό ζα θαιιηεξγεί ηνλ αηνκηθηζκό θαη ηνλ αληαγσληζκό, 
ηελ απνζπαζκαηηθόηεηα, ηε κνλνκέξεηα, ηε δηαζηξέβισζε ηνπ θπζηθνύ θαη ηνπ 
θνηλσληθνύ γίγλεζζαη κέζα από ηελ πξνπαγάλδα ζηεξώληαο θαη αξλνύκελε λα 
δηαπιάζεη νιόπιεπξεο πξνζσπηθόηεηεο πνπ έρεη αλάγθε ε θνηλσλία καο.  

Κπξία Τπνπξγέ, πνηνο λένο εξγαδφκελνο κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνκνθξαηία θαη ηηο 
απεηιέο πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο πηζηεχεηε φηη ηε ζηηγκή απηή κπνξεί λα 
πάξεη άδεηα θαη λα θχγεη απφ ηε δνπιεηά ηνπ; Μηιάκε γηα ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ 
ηα λπρηεξηλά ζρνιεηά γηα λα δψζνπλ πξσηλέο εμεηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.  

Ζ ΔΛΜΔ Πεηξαηά ζεκεηψλεη σο απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα: «Ζ πξσηνθαλήο 
ξχζκηζε, αλ επηκείλεη ην Τπνπξγείν ζηελ εθαξκνγή ηεο, ζα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ 
εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο κε θίλδπλν λα ράζνπλ ηε δνπιεηά 
ηνπο ή ην απνιπηήξηφ ηνπο. Ζ ηειεπηαία απηή απφθαζε επηζθξαγίδεη ηελ θπβεξλεηηθή 
αδηαθνξία γηα ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα ησλ λπρηεξηλψλ καζεηψλ πνπ ζε φιν θαη 
δπζθνιφηεξεο ζπλζήθεο πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηε δνπιεηά κε ην ζρνιεηφ, κε 
ζπλέπεηεο ζπρλά ηελ απψιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 
Μάιηζηα ζε κηα πεξίνδν θξίζεο πνπ έρνπκε αχμεζε ησλ απνιχζεσλ λπρηεξηλψλ καζεηψλ 
θαη ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο ζηα εζπεξηλά ζρνιεία».  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Διιάδαο θαηαςεθίδεη ην ζρέδην 
λφκνπ.  

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Δπραξηζηψ, θχξηε ζπλάδειθε.  
Σν ιφγν έρεη ν εηδηθφο αγνξεηήο ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ, ν θ. Άδσληο 

Γεσξγηάδεο. 
ΠΤΡΗΓΩΝ- ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, επραξηζηψ πνιχ. 
Κπξία Τπνπξγέ, ήξζαηε πξν νιίγνπ θαη έηζη δελ έρσ πξνιάβεη λα ελεκεξσζψ –

θαληάδνκαη ζα ην θάλεηε ζηελ νκηιία ζαο- γηα ην αλ απηά πνπ ζπδεηήζακε ζηελ επηηξνπή, 
φζνλ αθνξά ζηηο αιιαγέο ζην ζέκα ησλ κεηαγξαθψλ γηα ηνπο πνιπηέθλνπο θαη ηνπο 



 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 10-5-2011 

 

Σειεπηαία Απνζήθεπζε:26/12/2014 5:37:00 κκΑπφ:θφηε Γέζπνηλα 
Δθηππψζεθε:26/12/2014 5:37:00 κκ 

17 

ηξηηέθλνπο, ηα έρεηε ιάβεη ζνβαξά ππ’ φςηλ. Δγψ ζέισ λα επαλαιάβσ ζην ψκα απηφ 
πνπ ζαο είπα θαη ζηελ επηηξνπή.  

Θα μεθηλήζσ αλάπνδα ην λνκνζρέδην απφ ην πξνηειεπηαίν ηνπ άξζξν, ην 59. Γηα 
καο, θπξία Τπνπξγέ, ε πξνζπάζεηα λα θηηάμνπκε θαιά ζρνιεία θαη λα κνξθψλνληαη ηα 
παηδηά ησλ Διιήλσλ είλαη κηα αμηέπαηλε πξνζπάζεηα θαη φπνην θφκκα θαη αλ ηελ θάλεη ζα 
καο βξεη ζπκκάρνπο. κσο γηα καο, επίζεο, πάλσ απφ ην λα είλαη κνξθσκέλα ηα παηδηά 
ησλ Διιήλσλ -θάηη πνπ καο θαίεη- είλαη λα ππάξρνπλ παηδηά Διιήλσλ. Δίλαη λα ππάξρεη ην 
ειιεληθφ έζλνο.  

Γηα λα ππάξρεη, ινηπφλ, ην ειιεληθφ έζλνο -ηνπ νπνίνπ ε χπαξμηο, Μάθε Βνξίδε, 
είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα πάκε κεηά θαη λα ηα κνξθψζνπκε απηά ηα παηδηά- δελ 
πξέπεη λα πεηξάμεηε θαηά θαλέλα ηξφπν ίζσο κία απφ ηηο ιίγεο θαιέο ξπζκίζεηο πνπ έθαλε 
ε θπβέξλεζε Καξακαλιή. Γελ πξέπεη λα πεηξάμεηε ζε θαλέλα ζεκείν νχηε ηνπο 
πνιπηέθλνπο νχηε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ θαη ηνπο ηξηηέθλνπο.  

Αλ ζηα ζπγθεθξηκέλα απηά ζεκεία ε Κπβέξλεζή ζαο αιιάμεη ην ππφ θαηάζεζε 
λνκνζρέδην, ηφηε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα ην ππεξςεθίζνπκε επί ηεο αξρήο. Αλ φκσο 
επηκείλεηε λα ηηκσξείηε ηνπο αλζξψπνπο πνπ θάλνπλ πνιιά παηδηά ζηελ Διιάδα ή 
ηνπιάρηζηνλ λα κελ αληηιακβάλεζηε φηη γηα καο –φρη γηα καο σο θφκκα, αιιά γηα ηνπο 
Έιιελεο- ε αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ν ππ’ αξηζκφλ έλα εζληθφο 
ζηφρνο, είλαη ην κφλν ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ χπαξμε ηνπ έζλνπο καο, ηφηε ζ’ απηήλ 
ηελ πεξίπησζε, θπξία Τπνπξγέ, ζα θαηαςεθίζνπκε θαη επί ηεο αξρήο ην λνκνζρέδην.  

Έξρνκαη, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηελ νπζία. 
Θέισ λα μεθηλήζσ κε ηνλ πξώελ Τπνπξγό Παηδείαο, ηνλ θ. Άξε 

πειησηόπνπιν, όπνπ –θαη πξέπεη λα ην πνύκε, γηαηί ζηε Βνπιή πξέπεη λα 
καζαίλνπκε λα ιέκε θαη ηα θαιά- επί δηθήο ηνπ ππνπξγίαο είρε μεθηλήζεη ν εζληθόο 
δηάινγνο γηα ηελ παηδεία. Μάιηζηα, ζηελ αξκόδηα επηηξνπή, πξόεδξνο ήηαλ ν 
θαζεγεηήο θ. Μπακπηληώηεο, ν νπνίνο επίζεο έθαλε κία εμαηξεηηθή δνπιεηά ηόηε. 
Ήδε, ινηπόλ, από εθείλεο ηηο ζπδεηήζεηο είρε μεθηλήζεη ήδε, θπξίεο θαη θύξηνη 
ζπλάδειθνη, ε ζπδήηεζε γηα ηελ επαλαζύζηαζε ησλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ. 

Θέισ εδψ λα ελεκεξψζσ ην ψκα θαη φζνπο καο παξαθνινπζνχλ, γηαηί ην ζεκεξηλφ 
λνκνζρέδην είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. 

Αληηιακβαλφκαζηε φινη φηη δελ ζα ηξαβήμεη ην ζεκεξηλφ λνκνζρέδην ηα θψηα ηεο 
δεκνζηφηεηαο. Ίζσο ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο λα δείμνπλ κεξηθά πιάλα, ζέινληαο 
κφλν λα δείμνπλ ηελ θ. Γηακαληνπνχινπ θαη πψο είλαη κεηά ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη 
κεηά ηηο ρζεζηλέο ηεο δειψζεηο. Ίζσο κφλν απηφ λα απαζρνιήζεη ηνπο Έιιελεο 
δεκνζηνγξάθνπο ζήκεξα. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Μηα ραξά είκαη. 

ΠΤΡΗΓΩΝ – ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Απηφ δελ ην ζπδεηάκε. Απηφ είλαη δηθφ ζαο 
ζέκα. Δγψ ιέσ ηη ζα απαζρνιήζεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. 

Ζ νπζία, όκσο, είηε είζηε κία ραξά είηε δελ είζηε –ζα θαλεί ηηο επόκελεο κέξεο 
θαη ώξεο- είλαη όηη ιίγνη ζα θαηαιάβνπλ πόζν ζπνπδαίν είλαη ην ζεκεξηλό 
λνκνζρέδην, ην νπνίν ζπδεηάκε. Καη είλαη ζπνπδαίν όρη κόλν γηα ην κηθξό θνκκάηη 
ησλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ, ηα νπνία κεηά από ηξηάληα ρξόληα έξρεηαη ε Κπβέξλεζε 
ηνπ ΠΑΟΚ λα ηα θηηάμεη μαλά, δειαδή ην θόκκα πνπ ηα θαηήξγεζε.  

(Υεηξνθξνηήκαηα από ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 
Έξρεηαη, δειαδή ην ΠΑΟΚ κεηά από ηξηάληα ρξόληα, λα δεηήζεη ζπγγλώκε 

από ηνλ ειιεληθό ιαό γηα ηα εγθιήκαηα πνπ έθαλε ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζηνλ ηνκέα 
ηεο παηδείαο. 
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Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα ηερληθά δεηήκαηα ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα ηα δνχκε 
αχξην, ζηελ επί ησλ άξζξσλ ζπδήηεζε. Δγψ λνκίδσ φηη απηή ε πξσηνβνπιία ηεο 
Κπβεξλήζεσο δίλεη κία εμαηξεηηθή επθαηξία λα θάλνπκε έλα ηακείν –ζα κνπ επηηξέςεηε, κηα 
θαη είκαζηε ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκίαο- γηα ην ηη θάλακε κε ηελ ειιεληθή παηδεία ηα 
ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα θαη πνχ πήγε ε ειιεληθή παηδεία ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. 

Θπκίδσ φηη ζε απηήλ εδψ ηελ Αίζνπζα, αγαπεηέ ζπλάδειθε θχξηε Βνχξν, ζηηο αξρέο 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ην 1982 ζπγθεθξηκέλα αξγά ην βξάδπ ήηαλ δέθα νη παξφληεο 
Βνπιεπηέο –δέθα!- φηαλ ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ θαηήξγεζε ην πνιπηνληθφ ζχζηεκα 
γξαθήο. Ήηαλ ε επνρή φπνπ νη ζνζηαιηζηέο κε ηα καθξηά καιιηά θαη ηα δηβάγθν –έληνη εμ 
απηψλ έρνπλ ηψξα βίιεο ζηε Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ- έιεγαλ φηη πξέπεη λα γξάςνπκε 
μαθληθά κε έλαλ άιιν ηξφπν ηα ειιεληθά απ’ φ,ηη ηα γξάθακε ηφηε. Ήηαλ ε επνρή πνπ 
θαηαξγήζακε ηα πξόηππα ζρνιεία, θαηαξγήζακε ηνπο επηζεσξεηέο, θαηαξγήζακε 
ηηο εμεηάζεηο… 

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθππνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Μήπσο κπεξδέςαηε ηνπο Πξσζππνπξγνχο; 

ΠΤΡΗΓΩΝ – ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Αθήζηε, θχξηε Τπνπξγέ. Μελ εμαλίζηαζζε. 
Ξέξσ πνιχ θαιά ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη πψο έγηλε. Κη αλ ζέιεηε, ζα ζαο πσ πψο έγηλε 
κνλνηνληθφ. Ο κόλνο πνπ θαηαςήθηζε ηόηε από ηνπο παξόληεο Βνπιεπηέο, ήηαλ ν 
Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο, γηαηί δελ ππήξρε άιινο από ηε Νέα Γεκνθξαηία. 
Αθήζηε ηα, ινηπόλ, γηαηί μέξνπκε πνιύ θαιά πώο έγηλαλ. 

Ήξζε, ινηπόλ, ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ην ΠΑΟΚ ην ηόηε ΠΑΟΚ ην νπνίν πίζηεπε 
δήζελ πνηα πξάγκαηα; Απηά πνπ ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ ζεκεξηλνύ ζαο 
λνκνζρεδίνπ θαηαγγέιιεη.  

Ση ιέηε ζηελ εηζεγεηηθή ζαο έθζεζε εζείο, ην ΠΑΟΚ ηνπ 2011; Λέηε γηα ηηο 
θαθέο λννηξνπίεο πνπ επηθξάηεζαλ όηη δήζελ ηα πξόηππα ζρνιεία ζα είλαη ηα 
ζρνιεία ηεο ειίη, όηη δήζελ ηα πξόηππα ζρνιεία ζα εληείλνπλ ηηο θνηλσληθέο 
αληζόηεηεο. Λέγαηε, δειαδή, απηά πνπ ιέεη ηψξα ν ΤΡΗΕΑ θαη ην ΚΚΔ, γηαηί θάπνπ εθεί 
ήζαζηαλ πνιηηηθά ηφηε. Δπηπρψο, ζηγά-ζηγά ζπλήιζαηε. ζν γίλεηαη λα ζπλέιζεηε βέβαηα. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 
Καη ζα ζαο πσ ηη έγηλε, γηα λα θαηαιάβεη θαη ν ειιεληθφο ιαφο ην ηη ζπλέβαηλε ζε 

απηήλ ηε ρψξα: Γηαιχζαηε φιε ηε κφξθσζε ησλ Διιήλσλ. Καη απηφ ζέισ λα απνδείμσ 
ζήκεξα. 

Καη επεηδή, θπξία Τπνπξγέ, έλα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ καο λνκνζρεδίνπ 
είλαη θαη ε ζχζηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ε ζπγρψλεπζε, δειαδή, 
απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ην Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην πνπ είρε θαη ηε βαζηθή επζχλε γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ζέισ λα 
δείμσ ζην ψκα νπηηθά -γηα λα ην δνπλ θαη φζνη παξαθνινπζνχλ ηε ζεκεξηλή καο 
ζπδήηεζε απφ ην ζπίηη ηνπο- ηη αθξηβψο θάλακε ζηα παηδηά καο θαη ζηνπο εαπηνχο καο, 
δηφηη εγψ θνίηεζα, ε αιήζεηα είλαη, ζε απηήλ ηελ επνρή ηεο «πξάζηλεο» εθπαηδεχζεσο, 
ηεο ζνζηαιηζηηθήο εθπαηδεχζεσο θαη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην 
θαη ζην παλεπηζηήκην. 

Δίκαη βέβαηνο φηη, αλ θαη ε ειιεληθή γιψζζα θαη ε ειιεληθή παηδεία πνιχ κνπ 
αξέζεη, ηε γλσξίδσ πνιχ ιηγφηεξν απφ φζν ηελ γλψξηδαλ νη πξφγνλνη κνπ, νη νπνίνη δελ 
πέξαζαλ ηα ρξφληα πνπ πέξαζα εγψ ζηα ζρνιεία, γηαηί ηφηε κάζαηλαλ γξάκκαηα, φπσο 
ιέκε ζπρλά, ελψ δπζηπρψο, ζήκεξα δελ καζαίλνπκε γξάκκαηα.  

Καη ν ιφγνο πνπ δελ καζαίλνπκε γξάκκαηα, είζηε εζείο θαη ε λννηξνπία πνπ θέξαηε 
ζηε ρψξα θαη πνπ δπζηπρψο, ε Νέα Γεκνθξαηία αλ θαη είρε δεζκεπηεί φηη απηά ζα ηα 
άιιαδε αλ εξρφηαλ ζηελ εμνπζία, φηαλ ηειηθά ήξζε ζηελ εμνπζία, είρε κεηαβιεζεί ζε έλα 
light ΠΑΟΚ θαη δελ έθαλε ηίπνηα απφ φζα είρε ππνζρεζεί.  
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Θέισ λα ην δείμσ νπηηθά γηα λα ην θαηαιάβεηε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, γηαηί 
έρεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ. ινη αληηιακβαλφκαζηε φηη ε βάζε ηεο παηδείαο, αζρέησο 
πνηα επηζηήκε ζέιεη λα αθνινπζήζεη ν θαζέλαο καο, είλαη ε γιψζζα. Ζ γιψζζα είλαη απηφ 
ην ζεκέιην, ην νπνίν θάλεη ηνπο αλζξψπνπο φρη κφλν λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Γελ 
είλαη κφλν νκηιία, είλαη πξσηίζησο ιφγνο, είλαη ε ζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεσο. Άλζξσπνη 
πνπ δελ κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη θαιά ηε γιψζζα, ην ιφγν, δελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ 
ζσζηά. 

Πξάγκαηη, αλ πάξνπκε ζήκεξα εθζέζεηο ησλ παηδηψλ καο ηεο Γ’ Λπθείνπ ζηηο 
Παλειιήληεο Δμεηάζεηο, ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ηα νπνία βιέπνπκε, νη αζπληαμίεο ηηο νπνίεο 
δηαβάδνπκε, λνκίδσ ρσξίο ππεξβνιή, φηη νχηε ζηελ Σνπξθνθξαηία δελ ήηαλ νη Έιιελεο 
ηφζν ακφξθσηνη απ’ φζν βγαίλνπλ ηα παηδηά καο απφ ηα ζρνιεία ζήκεξα. 

Δγψ πνπ έρεη ηχρεη λα δηδάμσ, κνπ ιέλε απνξίεο ηειεηφθνηηνη ή πξσηνεηείο θνηηεηέο 
ηνπ παλεπηζηεκίνπ πάλσ ζηε γιψζζα, πνπ πξαγκαηηθά, δελ κπνξεί λα δηαλνεζεί θάπνηνο 
πνπ έρεη ζηνηρεηψδε ζπγθξφηεζε φηη κπνξεί έλαο πξσηνεηήο θνηηεηήο, έζησ ηνπ 
Μαζεκαηηθνχ Σκήκαηνο, λα κελ μέξεη απηά ηα απιά πξάγκαηα ζηε γιψζζα. Δθεί, φκσο, 
καο νδεγήζαηε θαη ζέισ λα ζαο ην δείμσ, γηαηί πνιινί κπνξεί λα λνκίδεηε φηη είκαη 
ππεξβνιηθφο. 

Έρσ εδψ, αγαπεηή θπξία Τπνπξγέ, λα ζαο δείμσ θάηη γηα λα δνχκε θαη ηη έθαλε ην 
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην φια απηά ηα ρξφληα, γηαηί ζα πσ πνιιά γηα ην Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην αχξην. Έρσ αξθεηέο ελζηάζεηο θαη δχν-ηξεηο ζνβαξέο παξαηεξήζεηο λα θάλσ, 
αιιά απηά ζα ηα πσ ζηε ζπδήηεζε επί ησλ άξζξσλ. Σψξα φκσο, ζέισ λα κείλσ ζην 
γεληθφ, πνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ.  

Έλα απφ ηα δεθαελλέα βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ –πφζα καο είπαηε φηη είλαη;- είλαη ην 
βηβιίν γηα ηε Γιψζζα ηεο Σ΄ δεκνηηθνχ. Δδψ έρσ ηα Μαζεκαηηθά ηεο Σ΄ δεκνηηθνχ θαη 
εδψ έρσ θέξεη γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο ζχγθξηζεο θαη κεζνδνινγίαο, θπξίεο θαη θχξηνη 
ζπλάδειθνη, ην αληίζηνηρν βηβιίν γηα ηε γιψζζα ηεο Σ΄ δεκνηηθνχ πνηαο ρξνλνινγίαο 
ιέηε; «Δλ Αζήλαηο 1964». Γηαηί εδψ πξνεγνπκέλσο –θαη δελ ην ιέσ σο κνκθή ζην 
ζπλάδειθν πνπ ην έιεγε- αθνχγακε: «ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ … θαη ησλ πξφηππσλ 
ζρνιείσλ … θαη ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ». πνηνο ζηνηρεησδψο μέξεη ειιεληθά –αιιά 
δπζηπρψο, ζήκεξα δελ μέξνπκε- κφλν πνπ ην αθνχεη απηφ –ν ζπλάδειθνο Αζηέξηνο 
Ρνληνχιεο ζα θαηαιαβαίλεη ηψξα- ηνπ ηξππάεη ην απηί, γηαηί καζαίλακε φηη φηαλ ε ιήγνπζα 
είλαη καθξά, θαηαβαίλεη ν ηφλνο απφ ηελ πξνπαξαιήγνπζα θαη δελ κπνξεί λα είλαη ησλ 
πξόηππσλ ζρνιείσλ, είλαη ησλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ, γηαηί ε ειιεληθή γιώζζα έρεη 
κνπζηθή. Απηή είλαη ε καγεία ηεο. Απηά δψζακε ζηνπο άιινπο θαη έξρνληαη θαη ιέλε: 
«Διιάδα» θαη ζαπκάδνπλ απηά ηα σξαία πνπ θάλακε. 

Λνηπφλ, ζαο έρσ θέξεη, θπξία Τπνπξγέ, ην βηβιίν επί επνρήο Γεσξγίνπ 
Παπαλδξένπ, ελ Αζήλαηο 1964, επί επνρήο Δλψζεσο Κέληξνπ. Θα κνπ επηηξέςεηε λα πσ 
επί επνρήο Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ηνπ απζεληηθνχ.  

Δξρφκαζηε, ινηπφλ, θαη ιέκε ην εμήο: Απφ ηη κάζαηλαλ ειιεληθά νη ειιελφπαηδεο επί 
επνρήο Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ην 1964; 

Αθνχζηε. Θα ζαο δηαβάζσ κφλν ηνπο ζπγγξαθείο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα θείκελα, 
δεηγκαηνιεπηηθά: Αλδξέαο Καξθαβίηζαο, Γεψξγηνο Γξνζίλεο, ππξίδσλ Σξηθνχπεο, 
Ησάλλεο Πνιέκεο –δελ ιέσ ηνπο ηίηινπο, γηαηί κπνξεί λα ιηπνζπκήζεηε νξηζκέλνη, έρεη γηα 
ην Κξπθφ ρνιεηφ, γηα ηε ζεκαία, γηα ην ζηξαηφ θαη ηέηνηα- Κσζηήο Παιακάο, Παχινο 
Νηξβάλαο, Φαίδσλ Κνπθνπιέο, Γξεγφξεο Ξελφπνπινο. Κείκελα απηψλ είρακε γηα λα 
δηδάζθνπκε ειιεληθά ζηα παηδηά καο ην 1964.  

ηελ ίδηα ειηθία ηψξα, ζηελ ίδηα ηάμε ζήκεξα, ην 2011 –ζα ην θαηαζέζσ ζηα 
Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, γηαηί είκαη βέβαηνο φηη πνιινί ζα λνκίδεηε φηη 
αζηεηεχνκαη- εδψ ηα θείκελα είλαη: «Οη νδεγίεο ρξήζεηο ηεο θαθεηηέξαο». Σν βιέπεηε; «Οη 
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νδεγίεο ρξήζεο ηεο θαθεηηέξαο». Θέιεηε λα ζαο πσ θαη άιια σξαία ειιεληθά πνπ 
καζαίλνπλ; «Πάκε κηα βφιηα ζην Γνπέκπη»; Μηα βφιηα ζην Γνπέκπη. Απηά είλαη ηα ειιεληθά 
ηνπ 2011! 

Δδψ κάζαηλαλ Παιακά, ελψ ζηελ Σ΄ δεκνηηθνχ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο –
δειαδή ιέμεηο, θξάζεηο, θείκελα-… 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Ση είλαη ν Γνπέκπη; 
ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Ο Γνπέκπη ην δηαδίθηπν. 
Θα κνπ πείηε ηψξα: Πψο κπνξεί λα κάζεη ειιεληθά θάπνηνο, ν νπνίνο ηα καζαίλεη 

απφ ηνλ Γνπέκπη, απφ ηελ θαθεηηέξα θαη απφ ην ςπγείν; Δίλαη ιίγν δχζθνιν. 
Αληηιακβάλεζηε φκσο, φηη εδψ ππάξρνπλ θαη πνιχ ρεηξφηεξα. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, κνπ έθαλε θάηη ηξνκαθηηθή εληχπσζε απηφλ ηνλ θαηξφ πνπ δηαβάδσ ηα ζρνιηθά 
βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ, θπξία Τπνπξγέ, θαη ζα ήζεια κηα απάληεζε. Ση δνπιεηά έρεη ε 
πνιηηηθή πξνπαγάλδα ζηα καζεκαηηθά;  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 
Κχξηνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, πνιχ θνβνχκαη φηη απηά ηα βηβιία ππήξραλ θαη επί 

επνρήο ζαο. Θα ζαο ζηελαρσξήζσ. 
Λνηπφλ, ζειίο είθνζη ηέζζεξα. Απηφ πνπ ζα ζαο δηαβάζσ είλαη ηα Μαζεκαηηθά ηεο 

Σ΄ δεκνηηθνχ, Σεηξάδην Δξγαζηψλ. Αθνχζηε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Απηφ πνπ ζα 
ζαο πσ είλαη άζθεζε Μαζεκαηηθψλ: «Γξαζηεξηφηεηα κε πξνεθηάζεηο: Ξελνθνβία. Ζ 
Διιάδα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έγηλε ηφπνο πξννξηζκνχ 
πνιιψλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Οη άλζξσπνη απηνί έθπγαλ απφ ηηο παηξίδεο ηνπο 
αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε ζηε δηθή καο. Αλ θαη ε ειιεληθή θνηλσλία ηνπο δέρζεθε θαη 
ηνπο θηινμέλεζε ζαλ παηδηά ηεο, ππήξμαλ θάπνηεο, επηπρψο ιίγεο, θσλέο δηακαξηπξίαο». 
Λίγεο θσλέο επηπρψο! «Να θχγνπλ νη μέλνη, θψλαμαλ θάπνηνη. Μαο αιιάδνπλ ηε ζχλζεζε 
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, είπαλ άιινη. Αο πάκε ιίγα ρξφληα πην πίζσ ζην 1913 θαη αο 
εμεηάζνπκε ηηο εζληθφηεηεο πνπ δνχζαλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο».  

Καη θάησ έρεη ηνλ πίλαθα γηα λα απνδεηρζεί φηη νη Έιιελεο ήηαλ ιηγφηεξνη –αο 
πνχκε- ζηε Θεζζαινλίθε ηφηε θαη λα κάζνπλ λα θάλνπλ ηελ πξάμε ηεο πξνζζέζεσο ηα 
παηδηά απφ ηνπο Έιιελεο πνπ ήηαλ ιηγφηεξνη θαη λα δνπλ φηη ε Θεζζαινλίθε ήηαλ ηφηε 
πνιππνιηηηζκηθή πφιε θαη άξα, γηαηί θσλάδνπλ ζήκεξα γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. 

Απηφ, θπξία Τπνπξγέ, είλαη ζην βηβιίν ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Σ΄δεκνηηθνχ. Καη ζαο 
εξσηψ: Θα ζηείισ εγψ ζρνιείν ην δηθφ κνπ ην παηδί γηα λα ηνπο θάλεηε εζείο -φρη εζείο 
πξνζσπηθά, ελλνψ ην θξάηνο- πνιηηηθή πξνπαγάλδα κε ηα βηβιία ζαο; Γη’ απηφ ζα ην 
ζηείισ ην παηδί κνπ ζην ζρνιείν; Δ, δελ ζέισ λα πάεη θαζφινπ ην παηδί ζην δηθφ ζαο ην 
ζρνιείν. Γελ κε ελδηαθέξεη θαζφινπ. Γελ ζέισ λα κάζεη ηέηνηα γξάκκαηα ην δηθφ κνπ ην 
παηδί!  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 
Απηφ λα πάηε λα ην πείηε κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ζην παηδί απηφ, πνπ πξηλ 

πξνιάβεη λα γελλεζεί είλαη νξθαλφ ζήκεξα, γηαηί έζθαμαλ ηνλ παηέξα ηνπ θαζνδφλ γηα ην 
καηεπηήξην.  

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Να πείηε θαη γηα ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο. Δίλαη 
σξαίν λα ην πείηε. 

ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: ηελ Δπηηξνπή Δγθξίζεσο; Απηφ γηα ηα 
Μαζεκαηηθά ιέηε ή γηα ηα άιια;  

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: ια. 
ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: ια απηά έρνπλ πεξάζεη απφ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, αγαπεηέ ζπλάδειθε.  
Έξρνκαη ινηπφλ, ζηελ νπζία γηα λα θηάζσ θαη ζην θιείζηκν ηεο νκηιίαο κνπ.  
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Κάπνηε ν ζνθφο ειιεληθφο ιαφο είρε κία παξνηκία γηα λα πεη φηη απηφο ν νπνίνο 
νκηιεί, νκηιεί κε αθξίβεηα θαη νκηιεί ζσζηά. Ζ παξνηκία, ηελ νπνία ιέγακε ήηαλ: «Μνπ ην 
είπε κε ην λη θαη κε ην ζίγκα». Με απηήλ ηνπ ηελ παξνηκία ν ειιεληθφο ιαφο ζέιεη λα πεη φηη 
απηφο ν άλζξσπνο είπε ηελ αιήζεηα, ηα είπε ζσζηά.  

Με ην θξάηνο ηνπ ΠΑΟΚ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηψλ πνπ θαηαζηξέςαηε 
γιψζζα, παηδεία, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα –έγηλαλ ηα παλεπηζηήκηα κε ην λφκν-πιαίζην ην 
άληξν ηεο άθξαο Αξηζηεξάο φπνπ δελ κπνξνχλ λα πάλε νχηε νη λνκπειίζηεο λα κηιήζνπλ 
γηαηί θνβνχληαη φηη ζα θάλε μχιν- θαηαξγήζαηε απφ ηε γιψζζα θαη ην λη -ην «θαξκαθείνλ» 
έγηλε «θαξκαθείν», ην «ζρνιείνλ» έγηλε «ζρνιείν»- αιιά θαηαξγήζαηε θαη ην ζίγκα γηαηί 
κέζα ζε φια θάγαηε θαη ηελ ηξίηε θιίζε. Ζ ηξίηε θιίζε ζεσξήζεθε θαζαξεπνπζηάληθε θαη 
ειηηίζηηθε. Έηζη ε «άλνημηο» έγηλε «άλνημε», ε «πφιηο» έγηλε «πφιε». ήκεξα θαλείο δελ 
νκηιεί κε ην λη θαη κε ην ζίγκα, δειαδή, θαλείο δελ νκηιεί ζσζηά.  

Δγώ εθιακβάλσ, θπξία Τπνπξγέ, ηε ζεκεξηλή πξάμε ηνπ ΠΑΟΚ λα 
επαλαθέξεη ηα πξόηππα ζρνιεία -θαη κε ηηο αδπλακίεο θαη κε ηηο ελζηάζεηο πνπ ζα 
πνύκε αύξην ζηελ επί ησλ άξζξσλ ζπδήηεζε- σο κηα ηζηνξηθή αλαγλώξηζε ησλ 
ηεξαζηίσλ ιαζώλ πνπ θάλαηε ζηελ παηδεία ην ’80, όπνπ θέξαηε ηνπο Έιιελεο 
ζήκεξα λα βγάδνπλ ηα πην ακόξθσηα παηδηά πνπ έβγαιε ην ειιεληθό γέλνο ηα 
ηειεπηαία πεληαθόζηα ρξόληα. Καη αλ θάηη πξέπεη ζηα ζνβαξά λα θάλνπκε, πνιχ πην 
ζπνπδαίν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη λα δνχκε πσο ζα κνξθψζνπκε μαλά ηελ 
θνηλσλία καο, γηαηί κία θνηλσλία πνπ δελ έρεη κφξθσζε θαη παηδεία είλαη αδεηαλφ 
πνπθάκηζν θαη δελ έρεη λα θάλεη ηίπνηα, νχηε ζε ήζνο, νχηε ζε παξαγσγή πινχηνπ, νχηε 
ζε παξαγσγή αμηψλ, νχηε ζε ηίπνηε άιιν.  

ήκεξα πιεξώλνπκε όρη κόλν ηα δάλεηα ηνπ ΠΑΟΚ ηνπ ’80, αιιά ζήκεξα 
πιεξώλνπκε ηα ιάζε ηνπ ΠΑΟΚ ηνπ ’80. Καη ππφ ηελ έλλνηα απηή είλαη επαηλεηέα ε 
ζεκεξηλή ζαο πξσηνβνπιία σο κηα έκκεζε έθθξαζε ζπγγλψκεο.  

Δπραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Σν ιφγν έρεη ν εηδηθφο αγνξεηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ 
θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο ν θ. Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο.  

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο): Δπραξηζηψ, θχξηε 
Πξφεδξε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πξηλ απφ ηξεηο εκέξεο είρακε θαηαζέζεη κία επίθαηξε 
εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην κεγάιν αξηζκφ κειψλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ έρνπλ εθιεγεί 
θαη πεξηκέλνπλ λα δηνξηζηνχλ ζηα παλεπηζηήκηα. Δπίζεο, αλαθεξζήθακε ζην κεγάιν 
αξηζκφ ζπκβαζηνχρσλ ηνπ π.δ. 407, πνπ δελ πιεξψλνληαη, πνπ κεηψλνληαη ζπλερψο νη 
ζέζεηο ηνπο, θαζψο θαη ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, φζνλ αθνξά ην εηδηθφ έθηαθην 
πξνζσπηθφ, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. 

Δπηπιένλ, είρακε επηζεκάλεη, ζχκθσλα κε θαηαγγειίεο πνπ ήξζαλ ζε εκάο, φηη 
παξαβηάδεηαη ε ζεηξά ησλ ππφ δηνξηζκφ εθιεγκέλσλ κειψλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ν 
Τθππνπξγφο θ. Παλάξεηνο είρε δηαβεβαηψζεη φηη βεβαίσο κπνξεί λα γίλεηαη θακκία 
παξαβίαζε ηεο ζεηξάο… 

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθππνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Μπνξεί λα γίλεη. 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο): Ναη, κπνξεί λα γίλεη. 
σζηά. Γελ ζέισ λα δηαζηξεβιψζσ απηφ πνπ είπαηε. Γηα ηελ πεξίπησζε κάιηζηα, ελφο 
θαξδηνρεηξνπξγνχ, ν νπνίνο έρεη αλάγθε έλα παλεπηζηήκην θ.ιπ., είρε πεη. Πάξα πνιχ 
σξαία. Δίρακε πεη φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη απηφ ην πξάγκα. Δίρακε δεηήζεη, φκσο, 
ν θαηάινγνο φισλ ησλ ππφ δηνξηζκφ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Παηδείαο, ψζηε λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ν νπνηνζδήπνηε αθφκε θαη ηηο πεξηπηψζεηο 
ησλ εμαηξέζεσλ θαη ηε δηθαηνινγία ηνπο.  

ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθππνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Σν επεμεξγαδφκαζηε. 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο): Πάξα πνιχ σξαία. 
ε αληηπξνζσπεία, φκσο, δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνο ην Γξακκαηέα, ηνλ θ. 
Παπάδνγινπ, ειέρζε -δελ ιέσ, αθέζεθε λα ελλνεζεί- φηη «βεβαίσο, ζην βαζκφ πνπ 
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζηα δηάθνξα παλεπηζηήκηα κπνξεί λα ππάξμεη κία 
παξαβίαζε ηεο ζεηξάο». Καηαιαβαίλεηε, θχξηε Τθππνπξγέ, ηφηε φηη δελ κηιάκε γηα 
κεκνλσκέλε πεξίπησζε, νχηε γηα θεξθφπνξηα, αιιά κηιάκε γηα πιήξε αλαηξνπή ηεο 
ζεηξάο, θάηη πνπ εγθπκνλεί πνιινχο, κα πάξα πνιινχο θηλδχλνπο.  

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ: Γελ πξέπεη λα παξαβηάδεηαη ε ζεηξά θαη θαθψο 
εθαξκφζηεθε...  

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο): ε θάζε πεξίπησζε 
ζα έιεγα φηη ζα ζέιακε κία δηαβεβαίσζε απφ ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φηη ζα 
αλαξηεζεί ν θαηάινγνο ησλ ππφ δηνξηζκφ ζην site ηνπ Τπνπξγείνπ, ζην πιαίζην απηνχ 
πνπ ιέγεηαη δηαθάλεηα. Αιιηψο, δελ ζα κπνξέζνπκε λα ζπλελλνεζνχκε. Σν ιέσ, γηαηί 
έρνπλ γίλεη θαηαγγειίεο ζε εκάο. Εεηψ ζηνηρεία. Θα ηα θέξνπκε ζηε Βνπιή. Σνπιάρηζηνλ, 
νη ζπλάδειθνη έρνπλ ηνλ θαεκφ ηνπο πνπ δελ δηνξίδνληαη, αιιά λα κελ βξίζθνληαη θαη 
θάησ απφ έλα θαζεζηψο πνπ λα αηζζάλνληαη φηη παξαγθσλίδνληαη, γηαηί πξνσζνχληαη 
θάπνηνη άιινη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

Σν δεχηεξν πξάγκα πνπ ζα ήζεια λα πσ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, είλαη φηη έρσ ζηα 
ρέξηα κνπ –πξέπεη λα είλαη αθξηβέο, δελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα είλαη θάηη άιιν- έγγξαθν ηεο 
Τπνπξγνχ, ηεο θ. Γηακαληνπνχινπ, πξνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ψζηε λα 
εμαζθαιηζηνχλ πηζηψζεηο γηα δηνξηζκφ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Εεηά γχξσ 
ζηηο ηεηξαθφζηεο πηζηψζεηο γηα ηα ΑΔΗ θαη γχξσ ζηηο εθαηφ γηα ηα ΣΔΗ. Πάξα πνιχ σξαία.  

Βεβαίσο, εδψ επίζεο αλεζπρνχκε, γηαηί πάιη ν θ. Παπάδνγινπ έρεη δειψζεη φηη 
απφ ηνλ αξηζκφ πνπ δεηά ην Τπνπξγείν ζπλήζσο εγθξίλεηαη ην 1/2 ή έζησ ην 1/3 ησλ 
πηζηψζεσλ. Γειαδή, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα έρνπκε ζρεδφλ εθαηφλ ηξηάληα έσο 
δηαθφζηνπο ΓΔΠ θαη ηξηάληα έσο πελήληα θαζεγεηέο γηα ηα ΣΔΗ. Καηαιαβαίλνπκε, ινηπφλ, 
φηη κε ηέηνηνπο αξηζκνχο είκαζηε ζε κία πιήξε θαηεδάθηζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 
ηφζν ζηα παλεπηζηήκηα φζν θαη ζηα ΣΔΗ.  

Δπίζεο, ζα ζέιακε κία δηαβεβαίσζε γηα ην πφηε βιέπεηε λα θαιχπηνληαη ηα θελά 
ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, γηαηί δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ηδξχκαηα αιιηψο.  

πλερίδσ κε ην πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα ησλ κεηεγγξαθψλ, θαζψο ζεσξψ φηη ζε κία 
επλνκνχκελε πνιηηεία, φηαλ νη νηθνγέλεηεο έρνπλ θάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο γηα ηηο 
κεηεγγξαθέο κε έλα λφκν πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 θαη αθνξά ηνπο θαλφλεο 
πνπ δηέπνπλ ηηο κεηεγγξαθέο, είλαη αδηαλφεην λα ηζρχζεη άιιν θαζεζηψο γηα καζεηέο, νη 
νπνίνη δηαγσλίδνληαη ήδε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2011. Σν πξσί ηεο κέξαο πνπ 
δηαγσλίδνληαη, ηελ Πέκπηε, ςεθίδεηαη ν λφκνο ζηε Βνπιή. Γειαδή, ηε κέξα πνπ 
δηαγσλίδνληαη ςεθίδεηαη ν λφκνο θαη αιιάδεη ην θαζεζηψο πεξί ησλ κεηεγγξαθψλ.  

Καηαιαβαίλεηε φηη ζα κπνξνχζε γηα θέηνο λα ηζρχζεη ην ίδην θαζεζηψο θαη απφ εθεί 
θαη πέξα, λα ην ζπδεηήζνπκε. Αιιά απηφο ν αηθληδηαζκφο δελ πεξηπνηεί ηηκή ζε θακκία 
εγεζία θακκίαο επλνκνχκελεο θαη δεκνθξαηηθήο, ζα έιεγα εγψ, πνιηηείαο.  

Σν ηξίην ζεκείν, πξηλ κπσ ζην ζχλνιν ηνπ λνκνζρεδίνπ, είλαη απηφ γηα ην νπνίν 
δηακαξηχξεηαη ε Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιψλ φζνλ αθνξά ηα βηβιία πνπ ζα δνζνχλ ζηνπο 
ηπθινχο καζεηέο. Λέλε, ινηπφλ, ζην ππφκλεκά ηνπο, ην νπνίν απεπζχλνπλ ζηελ Τπνπξγφ 
Παηδείαο θαη ζε φινπο ηνπο αξκνδίνπο ζα έιεγα, φηη ζεσξνχλ απαξάδεθηε ηελ πξφζεζε 
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ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα επηιέμεη ηελ απνθιεηζηηθή ρνξήγεζε ησλ βηβιίσλ ζηνπο 
ηπθινχο καζεηέο θαη ζηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Ζ γξαθή ησλ ηπθιψλ, φπσο έρεη θαηνρπξσζεί δηά λφκνπ, είλαη ε γξαθή Μπξάηγ θαη 
είλαη αδηαλφεην λα κελ πξνζθέξνληαη ζηνπο ηπθινχο καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηα βηβιία ζε εθείλε ηε κνξθή ηεο γξαθήο, πνπ ν λφκνο ηνχο 
αλαγλσξίδεη σο ηέηνηα. Δπηπιένλ, νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη θαη ηαηξηθά 
απαξάδεθην λα πεξλνχλ νιφθιεξεο ψξεο κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή, δηφηη ε θαηάζηαζε απηή, σο γλσζηφλ, επηβαξχλεη θαη αλζξψπνπο κε πγηή 
φξαζε.  

Θα ήζεια λα ππάξμεη κία δηαβεβαίσζε φηη ζηνπο ηπθινχο θαη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ 
πξνβιήκαηα φξαζεο, ζα ρνξεγνχληαη ηα βηβιία κε ηελ γξαθή Μπξάηγ θαη επηπιένλ βηβιία, 
φζνη έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο, ζε κεγαινγξάκκαηε κνξθή, αλάινγα κε ηηο νπηηθέο 
αλάγθεο ηνχ θάζε καζεηή ή λα παξαζρεζεί ζε θάζε έλαλ απ’ απηνχο νζφλε κεγέζπλζεο 
ραξαθηήξσλ. 

Μεηά απ’ απηά εηζέξρνκαη ζηελ θξηηηθή ηνπ λνκνζρεδίνπ αξρίδνληαο απφ ηελ 
ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Παηδαγσγηθήο Πνιηηηθήο. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζ' απηφ ην ζεκείν, είλαη ζε ηη απνβιέπεη ε ζχζηαζε ηνπ λένπ 
ηδξχκαηνο, σο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Σν δεχηεξν είλαη γηαηί ν λενζχζηαηνο θνξέαο πξέπεη λα απνηειεί κία αθφκε 
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη φρη έλαλ απηνηειή νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ην 
λφκν επαλίδξπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, θαζψο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ήηαλ 
αλεμάξηεηε δεκφζηα ππεξεζία θαη σο εθ ηνχηνπ, απνιάκβαλε θάπνηαο ζρεηηθήο 
αλεμαξηεζίαο. Ζ αλεμαξηεζία ζηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη ε θαηαζιηπηηθή, ζα 
έιεγα, θπξηαξρία θαη επηβνιή ηεο αληίιεςεο ηεο εγεζίαο ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγείνπ, είλαη 
κία αληίιεςε ε νπνία δελ καο βξίζθεη ζχκθσλνπο, αλ ζθεθηνχκε φηη ηα κέιε ηεο 
δηνίθεζεο απηνχ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, δειαδή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζα νξίδνληαη απφ 
ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ θαη θαλείο, βεβαίσο, δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ζα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο επηζηεκνληθήο γλσκνδφηεζεο κε θξηηήξηα απζηεξψο 
επηζηεκνληθά.  

Σν δεχηεξν ζεκείν ην νπνίν είλαη ζπλεπέο κε ην πξνεγνχκελν, φζνλ αθνξά ην 
Τπνπξγείν θαη κε ην νπνίν βεβαίσο δηαθσλνχκε, είλαη φηη ζην λέν λνκνζρέδην ν 
ζπγθεληξσηηζκφο θαη ν ζρεηηθφο θεληξηθφο έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη κία 
πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ηα πάληα ηίζεληαη θάησ απφ ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 
Σν ηλζηηηνχην απηφ δηνηθείηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ νξίδεηαη απφ ην 
Τπνπξγείν. Σν πεξίεξγν εδψ είλαη πσο ελψ απφ ην ζχλνιν ηνπ επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ ηνπ, δειαδή απηνχ ηνπ θνξέα, απαηηνχληαη απμεκέλα πξνζφληα, φπσο 
ηίηινο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ θ.α., ν πξφεδξφο ηνπ, πεξηέξγσο, δελ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη 
ηίπνηα απ’ απηά, αιιά είλαη απιψο έλα πξφζσπν αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, κε φ,ηη κπνξεί 
λα ζεκαίλεη. 

Να ζπκίζνπκε φηη απηφ πνπ θαηαξγείηαη, δειαδή ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, είρε 
φξγαλά ηελ νινκέιεηα, ην ζπληνληζηηθφ ζπκβνχιην, ηα ηκήκαηα, πξφεδξν θαη ηέζζεξηο 
αληηπξφεδξνπο. Μπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ νη ζχκβνπινί ηνπ κε ςήθν ζηελ νινκέιεηα 
θαη ζηα ηκήκαηά ηνπ θαη νη πξφεδξνη, κφληκνη ή θαη κε ζεηεία, κπνξνχζαλ επίζεο λα 
ζπκκεηέρνπλ κε ςήθν.  

Καηαιαβαίλνπκε, ινηπφλ, φηη πεγαίλνπκε απφ κία δεκνθξαηηθή δνκή ζε έλα 
νιηγαξρηθνχ ηχπνπ κφξθσκα.  

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ. 
ΦΗΛΗΠΠΟ ΠΔΣΑΛΝΗΚΟ) 
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Έλα ηξίην ζεκείν, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηδηψμεσλ ησλ ζπληαθηψλ ηνπ ζρεδίνπ, 
είλαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, ησλ πξντφλησλ πνπ ζα παξέρεη ην 
ηλζηηηνχην. ην άξζξν 17 δηαβάδνπκε φηη νη πφξνη ηνπ ηλζηηηνχηνπ, πέξαλ απφ ηηο 
επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο, ζα είλαη 
θαη νη εηζπξάμεηο απφ δηάζεζε ςεθηαθψλ θαη ζπκβαηηθψλ εθδφζεσλ, έζνδα απφ ηε 
ζχληαμε εθζέζεσλ θαηαιιειφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα ινγαξηαζκφ 
ηξίησλ, δσξεέο, ρνξεγίεο, θιεξνδνηήκαηα θ.ιπ.. 

Να πιεξνθνξήζνπκε ην ψκα φηη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο είδακε ζηηο 
λενθηιειεχζεξεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζε ρψξεο φπσο ε Βξεηαλία ήδε απφ ηε δεθαεηία 
ηνπ ’80 θαη ζηηο ΖΠΑ κε πνιχ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν θεθάιαην ζρεηηθά κε ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο, 
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ», ζα ιέγακε φηη είλαη έλα ζχλνιν ξπζκίζεσλ. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηίζεηαη ελ ακθηβφισ ε δηαδηθαζία εθηχπσζεο θαη δσξεάλ δηάζεζεο 
ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα, ελψ παξάιιεια πξνσζνχλ ην ςεθηαθφ 
βηβιίν θαη θάζε άιινπ είδνπο ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά πιηθά. 

Αθφκε, ζέινπκε λα πνχκε φηη ε θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ 
Βηβιίσλ θαη ε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
ζεκαίλεη φηη ζρεδηαζκφο γηα ηα ζρνιηθά βηβιία αλαηίζεηαη ζε έλα θνξέα πνπ ζα ιεηηνπξγεί 
κε ηδησηηθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα, άξα κε θξηηήξην ην θέξδνο. Πξαθηηθά, δειαδή, 
δεκηνπξγείηαη έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε δηάθνξεο αξκνδηφηεηεο, αλάκεζα 
ζηηο νπνίεο είλαη θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν. 

Δδψ ζα ήζεια λα ζπκεζνχκε ηη έρνπλ πξνζθέξεη νη εξγαδφκελνη ζηνλ Οξγαληζκφ 
Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, πνπ είλαη πελήληα άλζξσπνη, θαζφινπ πςειφκηζζνη, 
θαζψο ακείβνληαη κε 1.200 επξψ ην κήλα, ρσξίο επηδφκαηα ή άιινπο πφξνπο. Δίλαη έλαο 
νξγαληζκφο πνπ δελ είλαη αληηπαξαγσγηθφο, θαζψο εθδίδεη εηεζίσο ρίιηνπο δηαθφζηνπο 
ηίηινπο βηβιίσλ ζε ζαξάληα πέληε εθαηνκκχξηα αληίηππα. Γελ επηβαξχλεη ππέξνγθα ηνλ 
Έιιελα θνξνινγνχκελν φηαλ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην κέζν θφζηνο γηα θάζε 
βηβιίν είλαη πνιχ πην θάησ απφ ην 1 επξψ, ελψ αληίζηνηρα ζηελ ειεχζεξε αγνξά είλαη 
πνιχ πην πάλσ απφ 10 επξψ. 

Να ζπκεζνχκε φηη ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ είλαη εμαηξεηηθά 
απνηειεζκαηηθφο, φηαλ εηεζίσο ζηέιλεη έγθαηξα ζρνιηθά βηβιία ζε δπφκηζη ρηιηάδεο 
πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα θαη ζε ηξηαθφζηνπο ζην εμσηεξηθφ. Θα έιεγα φηη επηηειεί έλα 
πνιχ νπζηαζηηθφ θαη θνηλσληθφ έξγν, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ράξε ζηελ επαηζζεζία ησλ 
ιηγνζηψλ ππεξεηνχλησλ εξγαδνκέλσλ θαη απηφ ζα έπξεπε ζε θάζε πεξίπησζε λα ην 
ηνλίζνπκε θαη λα ην αλαθέξνπκε, ψζηε λα μέξνπκε πνπ αθξηβψο βξηζθφκαζηε θαη ηη πάκε 
λα θαηαξγήζνπκε. 

Δηζέξρνκαη ηώξα ζρεηηθά κε ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία, πνπ είλαη έλα πεξίεξγν 
πξάγκα, γηαηί ε ιέμε «πεηξακαηηθόο» ζεκαίλεη όηη ζε έλα ηπραίν δείγκα, δειαδή 
καζεηώλ πνπ έξρνληαη κε θιήξσζε, κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ ηα παλεπηζηήκηα θαη 
όρη κόλν πξόηππεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο θαη θαηόπηλ, ηα ζπκπεξάζκαηα απηά λα 
κεηαθέξνληαη ζην ζύλνιν ηεο εθπαίδεπζεο. Δθείλν πνπ καο θηλεί ηελ πεξηέξγεηα 
είλαη όηη ελώ ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ πάλσ από εθαηό πεηξακαηηθά ζρνιεηά, κε ην 
λνκνζρέδην πνπ πξόθεηηαη λα ςεθίζνπκε, ν αξηζκόο πεξηνξίδεηαη θαη ιέεη όηη δελ 
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα. Πώο ηεθκεξηώλεηαη απηό; Καη επηπιένλ, ηα 
ππόινηπα ηη ζα απνγίλνπλ; 

Οπζηαζηηθά, θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ ΤΡΗΕΑ, ην λνκνζρέδην ζηνρεύεη ζηε 
δεκηνπξγία ιίγσλ, απζηεξά ειεγρόκελσλ, πεξηνξηζκέλσλ ζρνιείσλ αξίζησλ. 
Βάδεη, δειαδή, νπζηαζηηθά ηηο βάζεηο γηα κηα εθπαίδεπζε δύν ηαρπηήησλ. θνπόο 
ηνπ λνκνζρεδίνπ, όπσο ην δηαπεξλά ζην ζύλνιό ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζην ζεκείν 
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απηό, δελ είλαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη επαξθώο όζν πεξηζζόηεξα 
ηέηνηα ζρνιεία κπνξεί, αιιά λα θηηάμεη κηα εθπαίδεπζε γηα ηελ ειίη ηεο αλώηεξεο 
κεζαίαο ηάμεο, πνπ δελ θαηαθεύγεη απεπζείαο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη ζην 
εμσηεξηθό. 

Σν ζπκβνύιην πνπ ην δηνηθεί είλαη έλα παληνδύλακν δηνξηζκέλν όξγαλν ,ην 
νπνίν αθπξώλεη ην λόεκα ηνπ πεηξακαηηθνύ ζρνιείνπ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην 
Δπηζηεκνληθό θαη Δπνπηηθό πκβνύιην. Σν ζπκβνύιην, βεβαίσο, ηνπ ζρνιείνπ έρεη 
βαζηθή δνπιεηά ηελ εμεύξεζε πόξσλ θαη θαζώο γλσξίδνπκε όηη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό 
«ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πάξα πνιιέο αξκνδηόηεηεο ηεο παηδείαο πεξλνύλ ζηα ζρνιεία θαη 
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, νπζηαζηηθά ηνπο αλαηίζεηαη λα βξνπλ ρνξεγνύο θαη 
επηρεηξεκαηίεο γηα λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά απηά ηα ζρνιεία.  

Αιιά ζα έιεγα όηη ην θπξηόηεξν είλαη όηη, κε ηνλ ηξόπν πνπ είλαη δνκεκέλν, 
αλαηξείηαη ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ σο ηώξα 
γηλόηαλ ζηα παλεπηζηήκηα, όζνλ αθνξά ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη αλαηίζεηαη ζηε 
δηνξηζκέλε δηνίθεζε απηώλ.  

Καηαιαβαίλεηε όηη απηό δελ κπνξεί λα έρεη κέζα ηίπνηα ην θηιειεύζεξν, 
ηίπνηα ην δεκνθξαηηθό θαζώο αθπξώλεηαη κε έλαλ παηδαγσγηθό πεηξακαηηζκό ν 
απηνηειήο ξόινο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζην ζεκείν απηό.  

Δπηπιένλ, ηειεηώλνληαο ζα ήζεια λα πσ όηη θαηαξγεί νπζηαζηηθά ηηο 
νξγαληθέο ζέζεηο ησλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ, θαζώο απηέο πξνθεξύζζνληαη θαη 
γίλνληαη πξνζσπνπαγείο θαη αλ θαηαξγεζεί έλα πεηξακαηηθό ζρνιείν, ηόηε 
ράλνληαη θαη νη ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε απηό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν 
αληηιακβαλόκαζηε όηη ζπξξηθλώλεηαη ην δεκόζην, θαζώο δελ είλαη δπλαηόλ ζε έλα 
δεκόζην ζρνιείν λα πξνζιακβάλεηο εθπαηδεπηηθνύο κε πξνθήξπμε. Γειαδή ην 
λνκνζρέδην ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ 
θαηάξγεζε ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη άιινπο πνπ ζα εμεγήζνπκε ζηελ θαη’ άξζξνλ 
ζπδήηεζε, είκαζηε αληίζεηνη θαη θαηαςεθίδνπκε επί ηεο αξρήο ην λνκνζρέδην.  

αο επραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΤΡΗΕΑ) 

ΠΡΟΔΓΡΟ (Φίιηππνο Πεηζάιληθνο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην ζεκείν 
απηφ ζα δηαθφςνπκε ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα λα δηεμαρζεί νλνκαζηηθή ςεθνθνξία επί ησλ άξζξσλ 5 
θαη 19 ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: «Αλακφξθσζε πιαηζίνπ 
ιεηηνπξγίαο Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ 
Υξένπο, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

πκθσλείηε λα ζπκπηχμνπκε ηηο δχν πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Καλνληζκφ 
νλνκαζηηθέο ςεθνθνξίεο ζε κία;  

ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. 
ΠΡΟΔΓΡΟ (Φίιηππνο Πεηζάιληθνο): πλεπψο ην ψκα ζπκθψλεζε 

νκνθψλσο. 
Οη απνδερφκελνη ηα άξζξα 5 θαη 19 ιέγνπλ «ΝΑΗ». 
Οη κε απνδερφκελνη ηα άξζξα 5 θαη 19 ιέγνπλ «ΟΥΗ». 
Οη αξλνχκελνη ηελ ςήθν ιέγνπλ «ΠΑΡΧΝ». 
Καινχληαη επί ηνπ θαηαιφγνπ: ν θ. Κσλζηαληίλνο πειηφπνπινο απφ ην ΠΑΟΚ θαη 

ν θ. Νηθφιανο Παλαγησηφπνπινο απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία.  
Παξαθαιψ λα αξρίζεη ε αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ. 

(ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ) 
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(Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Γ΄ 
Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΓΤΡΖ) 

(ΜΔΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΝΑΓΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Τπάξρεη ζπλάδειθνο, ν νπνίνο δελ 

άθνπζε ην φλνκά ηνπ; Καλείο.  
αο ελεκεξψλσ επίζεο φηη έρνπλ έξζεη ζην Πξνεδξείν ηειενκνηνηππίεο (θαμ) 

ζπλαδέιθσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 70Α΄ ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, κε ηηο νπνίεο 
γλσζηνπνηνχλ ηελ ςήθν ηνπο επί ησλ άξζξσλ 5 θαη 19 ηνπ λνκνζρεδίνπ. Οη ςήθνη απηέο 
ζα αλαθνηλσζνχλ θαη ζα ζπλππνινγηζηνχλ ζηελ θαηακέηξεζε ε νπνία ζα αθνινπζήζεη.  

Οη επηζηνιέο νη νπνίεο απεζηάιεζαλ ζην Πξνεδξείν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 70Α΄ ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, θαηαρσξίδνληαη ζηα Πξαθηηθά 
θαη έρνπλ σο εμήο:  

(Να θσηνγξαθεζνχλ νη ζειίδεο 156-168) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, ν 

ζπλάδειθνο θ. Πάξεο Κνπθνπιφπνπινο δελ ζα παξεπξεζεί ζηε ζεκεξηλή ςεθνθνξία ηνπ 
ζρεδίνπ λφκνπ θαη καο γλσξίδεη κε επηζηνιή ηνπ πσο αλ ήηαλ παξψλ ζα ςήθηδε «ΝΑΗ».  

Ζ επηζηνιή απηή εθθξάδεη πξφζεζε ςήθνπ, δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ 
θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ θαη ζα θαηαρσξεζεί ζηα Πξαθηηθά ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ επηζηνιή ηνπ θ. Κνπθνπιφπνπινπ έρεη σο εμήο: 
(Να θσηνγξαθεζεί ε ζειίδα 170) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, θεξχζζεηαη 
πεξαησκέλε ε ςεθνθνξία θαη παξαθαιψ ηνπο θπξίνπο ςεθνιέθηεο λα πξνβνχλ ζηελ 
θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο. 

(ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ) 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα φηη ν 

Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαηέζεζε πξφηαζε «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο (Μέξνο Κνηλνβνπιεπηηθφ)».  

Παξαπέκπεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο.  
(Ζ πξναλαθεξζείζα πξφηαζε έρεη σο εμήο: 

(Να θσηνγξαθεζνχλ νη ζειίδεο 172-177) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε θαηακέηξεζε ζα επαλέιζνπκε ζηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

Κπξία Τπνπξγέ, έρεηε ην ιφγν.  
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): Κχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια λα θαηαζέζσ ζην ψκα ηηο πξνζζήθεο-
αλαδηαηππψζεηο θαη ηηο λνκνηερληθέο βειηηψζεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ έρνπλ γίλεη κε 
βάζε ηε ζπδήηεζε.  

Έρνπλ ιεθζεί ππ’ φςηλ πνιιά ζέκαηα πνπ εηέζεζαλ απφ ηνπο Βνπιεπηέο φισλ ησλ 
θνκκάησλ ζηε ζπδήηεζε. Έρνπλ επίζεο ιεθζεί ππ’ φςηλ φιεο νη παξαηεξήζεηο, φπσο θαη 
νη παξαηεξήζεηο ηεο Κεληξηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο, ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Βνπιήο.  

Σν θαηαζέησ γηα λα κνηξαζηεί ζηνπο Βνπιεπηέο. 
(ην ζεκείν απηφ ε Τπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. 

Άλλα Γηακαληνπνχινπ θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ηηο πξναλαθεξζείζεο λνκνηερληθέο 
βειηηψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

(Να θσηνγξαθεζνχλ νη ζειίδεο 179-193) 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): Θα ήζεια λα δψζσ κία πάξα πνιχ ζχληνκε απάληεζε ζηνλ θ. Άδσλη 
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Γεσξγηάδε θαη απηφ γηαηί κίιεζε γηα θάηη πνπ είλαη πνιχ νπζηαζηηθφ, γηα ηε γιψζζα, γηα ην 
δεκνηηθφ ζρνιείν, γηα ηα βηβιία, γηα δεηήκαηα δειαδή πνπ νξηδφληηα, κε δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο, εκπιέθνληαη θαη ζ’ απηφ ην ζρέδην λφκνπ.  

Ση καο είπε ν θ. Γεσξγηάδεο; Μαο είπε φηη ηα παηδηά ζήκεξα είλαη αγξάκκαηα, φηη νη 
λένη δελ μέξνπλ λα κηινχλ, δελ μέξνπλ λα γξάθνπλ, ελψ ζην παξειζφλ ηα παηδηά κάζαηλαλ 
γξάκκαηα. Απηήλ ηε θξάζε ηελ έρσ αθνχζεη απφ ηνλ παηέξα κνπ θαη ν παηέξαο κνπ απφ 
ηνλ παηέξα ηνπ. ινη εδψ κέζα ην έρνπκε αθνχζεη απηφ. Θα έιεγα φηη είλαη κία κνξθή 
παξειζνληνπιεμίαο.  

αο δηαβάδσ, ινηπφλ, ηη είπε ν Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην 1929, γηα 
ηνπο θνηηεηέο πνπ κπήθαλ ζην παλεπηζηήκην εθείλε ηε ρξνληά σο απφθνηηνη ηνπ 
γπκλαζίνπ: «Ζ αζπληαμία, ε αζπλαξηεζία, ε αγξακκαηνζχλε, ην πέιαγνο ησλ ηδεψλ είλαη 
αλεθδηήγεηα πξάγκαηα γηα ηε λενιαία ζήκεξα». 

Βιέπεηε, ινηπφλ, φηη ππάξρεη κία αλαπφιεζε ηνπ παξειζφληνο γεληθψο απφ γεληά 
ζε γεληά. Αιήζεηα, πηζηεχνπκε φηη κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε θαη λα απαμηψλνπκε κε ηφζν 
εχθνιν ηξφπν ηα ζεκεξηλά παηδηά, ηα παηδηά πνπ παηνχλ έλα θνπκπί θαη βιέπνπλ φιν ηνλ 
θφζκν, ηα ζεκεξηλά παηδηά πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ ειηθία ησλ πέληε ή ησλ έμη 
ρξφλσλ λα έρνπλ φιν ηνλ θφζκν δηθφ ηνπο, ηε γλψζε, ηελ πιεξνθνξία, ηελ εηθφλα, ηε 
γιψζζα; 

Μηιήζαηε γηα ηα βηβιία. Γελ κπνξψ λα πσ βέβαηα φηη σο Τπνπξγφο μέξσ φια ηα 
βηβιία απέμσ, αιιά έθαλα θάηη πνιχ απιφ. ια ηα βηβιία καο είλαη ςεθηνπνηεκέλα. 
Μπήθα ινηπφλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη είδα ην αλαγλσζηηθφ ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ γηα λα ζαο 
δψζσ νξηζκέλεο απαληήζεηο. 

Γελ είλαη έλα βηβιίν πνπ έγηλε ζηε δηθή κνπ πεξίνδν θαη δελ κπνξψ πξαγκαηηθά λα 
ην ππνζηεξίμσ ή λα κελ ην ππνζηεξίμσ. Γελ είκαη παηδαγσγφο. Απηφ πνπ μέξσ, φκσο, 
είλαη φηη έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιιά πξάγκαηα απφ ην 1964. Έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο 
δηδαζθαιίαο, ηα θείκελα, ν ηξφπνο πνπ επηθνηλσλεί ν δάζθαινο κε ην παηδί θαη φια 
εμειίζζνληαη, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ν Γξνζίλεο, ν Παιακάο ή ν Καξθαβίηζαο έρνπλ 
κηθξφηεξε αμία. 

αο ιέσ, ινηπφλ, φηη ζην ζρνιηθφ βηβιίν γηα ηε Γιψζζα ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ ππάξρεη 
κία δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Τπάξρνπλ θεθάιαηα πνπ έρνπλ ρξεζηηθά πξάγκαηα, φπσο είλαη 
νη ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθαηε. Οη ζπζθεπέο είλαη έλα πνιχ κεγάιν θεθάιαην ζηε 
δσή ησλ αλζξψπσλ, είλαη ηα κέζα κεηαθνξάο, είλαη ε θνηλσλία, είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο 
θαη ην ζέαηξν, είλαη νη εζληθέο επέηεηνη ηεο 25εο Μαξηίνπ θαη ηεο 28εο Οθησβξίνπ, είλαη κία 
ζεηξά απφ ελφηεηεο πνπ έρνπλ πνηήκαηα ηνπ Διχηε, ηνπ Ρίηζνπ, θνκκάηηα απφ ηελ Αηνιηθή 
Γε ηνπ Βελέδε. Ξεθηλάεη κε ην εθέξε κία νιφθιεξε πεξίνδνο πνπ ιέγεηαη «Ζ δσή ζε 
άιινπο ηφπνπο».  

Δπνκέλσο, απηφ πνπ απαμηψζαηε ηφζν απιά -σο κία «θαθεηηέξα»- είλαη κία άιιε 
αληίιεςε ιεηηνπξγίαο ηνπ βηβιίνπ, ην νπνίν δίλεη ζην ζεκεξηλφ παηδί πνιχ δηαθνξεηηθά 
ζηνηρεία απφ φ,ηη ζην παξειζφλ. 

Σψξα είλαη φια θαιά; ρη. Σα βηβιία έρνπλ πάξα πνιιά πξνβιήκαηα θαη είλαη πάξα 
πνιιά αξηζκεηηθά. αο είπα φηη είλαη δεθαελλέα ζηελ Α΄ Γεκνηηθνχ. ε φιν ην δεκνηηθφ 
είλαη πάξα πνιιά. Γη’ απηφ ε φιε αιιαγή, ε ζπλνιηθή αιιαγή -γηα ηελ νπνία ζα αλαθεξζψ 
ζηελ νκηιία κνπ- πνπ αθνξά θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζπλδέεηαη θαη κε ην 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν βεβαίσο δελ είλαη ην αλαγλσζηηθφ πνπ είρακε ην 1964 θαη 
ζην νπνίν πξέπεη κε λνζηαιγία λα επηζηξέςνπκε. Δίλαη ην ςεθηαθφ πιηθφ, είλαη ε ζχλδεζε 
ηεο λέαο επνρήο κε ην γξαπηφ ιφγν βεβαίσο, θαη ε αλάγθε –θη εδψ ζα ην ππνγξακκίζσ 
θαη ζα ζπκθσλήζσ καδί ζαο- είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ δαζθάισλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα 
έρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα.  
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ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Γελ ππάξρεη ηέηνηα δηαδηθαζία.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Εεηψ ην ιφγν γηα έλα κφλν ιεπηφ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Γελ έρεηε ηε δπλαηφηεηα ηψξα λα 

ηνπνζεηεζείηε. Ζ θπξία Τπνπξγφο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη παξέκβαζε. Έδσζε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο…. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Γελ κπνξψ λα απαληήζσ; Δγψ δελ είκαη 
Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Μα, δελ έρνπκε κπεη ζηνπο έμη πξψηνπο 
νκηιεηέο.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Μηζφ ιεπηφ, θχξηε Πξφεδξε. Δγψ δελ ζαο είπα φηη ζα 
θάλσ ηελ νκηιία κνπ. κσο δελ κπνξεί λα κείλεη αλαπάληεην απηφ πνπ είπε ε Τπνπξγφο. 
Γηα έλα ιεπηφ ζέισ κφλν ην ιφγν, πξνθεηκέλνπ λα δψζσ κία απάληεζε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Οξίζηε, έρεηε ην ιφγν γηα δχν ιεπηά.  
ΗΩΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν επί ηεο δηαδηθαζίαο.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία, επί ηεο 

δηαδηθαζίαο…Ση λα θάλνπκε ηψξα; Γελ ζα αιιάμνπκε ηνλ Καλνληζκφ κφλνη καο!  
ΗΩΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, νη Βνπιεπηέο πξέπεη λα κηινχλ. Αλ πάξεη 

ην ιφγν έλαο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο, ζα δψζεη πάζα ζηνπο άιινπο. Πξέπεη λα 
ζεβφκαζηε ην Βνπιεπηή.  

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Οξίζηε, θχξηε Ρνληνχιε, έρεηε ην ιφγν.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κπξία Τπνπξγέ, κε απηά πνπ είπαηε ζεσξψ φηη ζαο 

δηαθεχγνπλ δχν έλλνηεο: Πξψηνλ, ε έλλνηα ηεο ιεμηπελίαο πνπ ηαιαλίδεη ηνλ Έιιελα 
καζεηή, δειαδή ε θηψρεηα ιεμηινγίνπ. Οη λένη καο επηθνηλσλνχλ κε κία ηδηφιεθην θάπνησλ 
εθαηνληάδσλ ιέμεσλ. Καη ζαο δηαθεχγεη θαη ν φξνο «ιεηηνπξγηθφο αλαιθαβεηηζκφο». 
Γειαδή νη λένη καο –γηα λα ην πσ απιά- παίξλνπλ λα δηαβάζνπλ εθεκεξίδα, ηε δηαβάδνπλ 
κελ, αιιά δελ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο, λα αλαιχζνπλ λνήκαηα.  

Γεχηεξνλ, επηηξέςηε κνπ λα πσ γηα ην πλεχκα ρξεζηκνζεξίαο πνπ δηέπεη ηα βηβιία, 
ηα νπνία έδεημε κε ελάξγεηα ν θ. Γεσξγηάδεο. Απηφ αθξηβψο ήζειε λα ζίμεη, φηη ν Έιιελαο 
καζεηήο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζεί κε έλλνηεο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο, ηνπ ειιεληθνχ 
ηξφπνπ δσήο, ηεο Οξζνδνμίαο, αθφκε αλ ζέιεηε θαη κε κχζνπο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο 
ζπγθξνηείηαη ε εζληθή δσή ελφο νιφθιεξνπ ιανχ. Άξα, γηαηί ζαο δηαθεχγνπλ απηά ηα 
πξάγκαηα; Γηαηί εζείο ππνβαζκίδεηε απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Πξνθαλψο, ην θάλεηε γηα 
λα εμσξαΐζεηε φρη κφλν ην έξγν ην δηθφ ζαο αιιά θαη ην έξγν ησλ πξνθαηφρσλ ζαο. 

 κσο απηφ πνπ ζαο ιέκε εκείο δελ είλαη πξνγνλνπιεμία, δελ είλαη 
παξειζνληηζκφο. Δίλαη κία δψζα πξαγκαηηθφηεηα. Έρεηε δηαβάζεη βηβιία νιφθιεξα πνπ 
γξάθνληαη κε ηα «καξγαξηηάξηα» Διιήλσλ καζεηψλ; Απηά ηα αγλνείηε;  

Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Οξίζηε, θπξία Τπνπξγέ, έρεηε ην ιφγν.  
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): Μία αλαθνξά ζα ζαο θάλσ, θχξηε Ρνληνχιε. Σν ζέκα είλαη πνιχ 
ελδηαθέξνλ. Δπαλαιακβάλσ φηη σο Τπνπξγφο Παηδείαο έρσ ππ’ φςηλ κνπ ηα 
«καξγαξηηάξηα». Τπήξραλ πάληνηε θαη ππάξρνπλ ζ’ φιεο ηηο επνρέο. Γελ κπνξεί λα 
απαμηψλνπκε ηφζν απιά, ζπλνιηθά ηνπο λένπο, ιέγνληαο: «Οη λένη δελ δηαβάδνπλ 
εθεκεξίδα». Γελ είλαη έηζη. Τπάξρνπλ λένη πνπ δηαβάδνπλ θαη λένη πνπ δελ δηαβάδνπλ, 
φπσο ππήξραλ πάληα.  
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Θέισ λα ζαο πσ κφλν ην εμήο. Καη ζαο δηαβάδσ απφζπαζκα απφ κειέηε ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ έρεη θάλεη ζπγθξηηηθέο αλαθνξέο: «Σα ζεκεξηλά θείκελα 
ησλ θαιψλ καζεηψλ είλαη θαηά πνιχ αλψηεξα απφ ηα θείκελα ησλ θαιψλ καζεηψλ ηνπ 
παξειζφληνο». Τπάξρνπλ ζπγθξίζεηο. Θα ζπγθξίλεηε πνηνπο κε πνηνπο; Απηφ πνπ πξέπεη 
λα θαηαλνήζνπκε φινη είλαη φηη νη γεληθεχζεηο θαη ζηελ πνιηηηθή θαη εδψ θάλνπλ θαθφ. 
Τπάξρνπλ εμαηξεηηθά κπαιά, εμαηξεηηθνί καζεηέο, θαη ν κέζνο λένο έρεη πάξα πνιιέο 
δπλαηφηεηεο ζήκεξα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Δηζεξρφκαζηε ζηνλ θαηάινγν ησλ 
εγγεγξακκέλσλ νκηιεηψλ.  

Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Ζιίαο Μφζηαινο. 
ΖΛΗΑ ΜΟΗΑΛΟ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη, επηηξέςηε κνπ θάπνηεο γεληθέο εηζαγσγηθέο 

παξαηεξήζεηο, ζε ζρέζε κε ην ξόιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδείαο, όπσο 
κπνξεί λα ηηο δεη θάπνηνο από κία ζνζηαιδεκνθξαηηθή πξνέιεπζε θαη πνιηηηθή 
θαηεύζπλζε.  

Ζ παηδεία ζα έπξεπε λα ήηαλ ε θπξίαξρε πνιηηηθή επηινγή, λα ήηαλ ό,ηη πην 
πςειό ζα κπνξνύζε λα πξνηείλεη έλα θόκκα ζνζηαιδεκνθξαηηθήο πξνέιεπζεο 
θπξίσο γηαηί είλαη ν θύξηνο κνριόο, πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θνηλσληθή 
θηλεηηθόηεηα.  

Καιώο ή θαθώο, όηαλ έλα παηδί δηαβάδεη θάησ από θξαηηθό ξεύκα, ξεύκα 
πνπ παξάγεηαη από ην θξάηνο ή πίλνληαο θξαηηθό λεξό, δελ πξόθεηηαη λα αιιάμεη 
ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε ζε απηήλ ηελ θνηλσλία. Αιιά όηαλ όκσο, πεγαίλεη ζε έλα 
θξαηηθό ζρνιείν, ην νπνίν δελ δνπιεύεη απνηειεζκαηηθά, όηαλ δελ επηηπγράλεη 
ζνβαξά εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, ηόηε δελ έρεη θακκία ζεκαζία αλ ε ΓΔΖ είλαη 
από θξαηηθό έιεγρν θαη αλ ραζεί ν θξαηηθόο έιεγρνο, απηό πξόθεηηαη λα είλαη ε 
θαηαζηξνθή θαη ε ζπληέιεηα ηνπ θόζκνπ. Γελ έρεη θαη πνιύ κεγάιε ζεκαζία αλ ην 
λεξάθη ην παξάγεη ε θξαηηθή ΔΤΓΑΠ ή θάπνηα άιιε εηαηξεία. εκαζία έρεη, όηη απηό 
ην παηδί ζα θαηαδηθαζηεί ζηελ θνηλσληθή απνηπρία θαη ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό.  

Με απηήλ ηελ έλλνηα πνιιέο από ηηο δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο εηζάγεη απηό ην 
λνκνζρέδην βξίζθνληαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνώζεζεο ηεο θνηλσληθήο 
θηλεηηθόηεηαο, ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο πνπ, θαηά ηε 
γλώκε κνπ, ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη ν ππξήλαο ηεο δηθήο καο πνιηηηθήο από ηε 
κεξηά ηνπ ΠΑΟΚ. Γειαδή, ζεκαληηθή έκθαζε ζηελ παηδεία θαη ζπλνιηθά ζηηο 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο, πνπ απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

Καη ηνλίδσ απηά ηα δύν ζπζηήκαηα γηαηί, δπζηπρώο, παξά ηα πνιιά έηε 
δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, δελ πεηύρακε λα θαηνρπξώζνπκε ηα ζπζηήκαηα 
παηδείαο θαη πγείαο ζε πςειά επίπεδα ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ρώξεο ηνπ 
Οξγαληζκνύ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο. 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο έρνπκε ζπζηεκαηηθή ηδησηηθνπνίεζε πνπ θηάλεη 
ζην 40% ησλ δαπαλώλ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο νη αληζόηεηεο ζηελ πξόζβαζε 
ζηηο ππεξεζίεο παηδείαο θαη πγείαο αληί λα κεηώλνληαη, δηεπξύλνληαη θαη απηό παξά 
ην γεγνλόο όηη έρνπκε πνιύ ζεκαληηθέο εηζξνέο. Όπσο έρεη παξνπζηάζεη ε θπξία 
Τπνπξγόο αληηζηνηρεί έλαο θαζεγεηήο-έλαο δάζθαινο αλά 8,8 καζεηέο, ρσξίο 
όκσο, ηαπηόρξνλα λα έρνπκε ηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. Δλώ ζηα 
λνζνθνκεία καο έρνπκε πεξίπνπ έλα γηαηξό αλά ρξεζηκνπνηνύκελε θιίλε, ην 
πςειόηεξν πνζνζηό ζε ζρέζε κε ηηο εηζξνέο ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο ρώξεο ηνπ 
ΟΟΑ. Σν ζύζηεκά καο εζηηάδεηαη ζηηο εμεηάζεηο, κε ρακειή απνηειεζκαηηθόηεηα 
θαη εθεί θαη όρη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο θαη γλώζεο θαη 
απνηπγράλεη παηαγσδώο ζην λα παξάγεη ηελ αλαιπηηθή ζθέςε θαη πξνζέγγηζε.  
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Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαλείο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ 
ππάξρνπλ γηα λα αιιάμεη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Καηά ηε γλώκε κνπ, δελ γίλεηαη 
απηό απηήλ ηε ζηηγκή, αιιά ε κε δπλαηόηεηα επηινγήο από ηε κεξηά ησλ γνληώλ ή 
από ηε κεξηά ησλ καζεηώλ λα απνρσξηζηνύλ από έλα θξαηηθά νξγαλσκέλν 
ζύζηεκα παηδείαο θαη λα πάλε ζε κνξθέο πην πινπξαιηζηηθέο, δηαθνξεηηθήο 
κνξθήο νξγάλσζε λα κπνξνύλ, δειαδή, νη γνλείο ππό θξαηηθό έιεγρν θαη 
επνπηεία ή ηελ επνπηεία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, λα ζπζηήλνπλ δηθά ηνπο 
ζρνιεία, λα κπνξνύλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, όρη θνηλό 
πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο, πνπ 
νη ίδηνη ζεζπίδνπλ- δελ είλαη θαη’ αλάγθε λενθηιειεύζεξν ή αθξαίν ή δεμηό, αιιά 
είλαη βαζύηαηα δεκνθξαηηθό θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθώλ 
κνξθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα ηα δεη θαλείο ζε βάζνο 
ρξόλνπ ζην ηη πξαγκαηηθά δνπιεύεη θαη ηη δε δνπιεύεη. 

Γπζηπρώο όκσο, ζηελ Διιάδα, όπνπ νη γνλείο θαη νη καζεηέο είλαη 
εγθισβηζκέλνη ζε έλα ζύζηεκα παηδείαο θαη ε κόλε δπλαηόηεηα εμόδνπ ηεο είλαη λα 
αθήζνπλ απηό ην ζύζηεκα θαη λα πάλε ηδησηηθά, ζα πξέπεη νη θξαηηθέο κνξθέο 
παηδείαο λα αμηνινγνύληαη ζπλερώο -θαη απηό είλαη ην πξνεγνύκελν λνκνζρέδην 
πνπ θαηέζεζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο- κε ηελ εζεινληηθή απηναμηνιόγεζε ησλ 
ζρνιείσλ, πνπ δπζηπρώο από πνιιέο ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο έρεη κπινθαξηζηεί, 
θαη θαηά ηε γλώκε κνπ, ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθή. Άξα ζα πξέπεη 
λα ππάξρεη ππνρξεσηηθή αμηνιόγεζε θαη ζπζηεκαηηθή επνπηεία θαη αλαιπηηθή 
πξνζέγγηζε ζην ηη παξάγνπλ απηά ηα ζρνιεία, πνην είλαη ην παξαγόκελν 
απνηέιεζκα. Γειαδή, δελ κπνξνύκε λα έρνπκε πιένλ θξαηηθέο ππεξεζίεο, νη 
νπνίεο λα κελ ινγνδνηνύλ ζηνπο Έιιελεο θνξνινγνύκελνπο γηα ηα απνηειέζκαηα 
ηνπο θαη πξώηα θαη θύξηα θξαηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ππνηίζεηαη όηη ζπκβάιινπλ 
ζηελ θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα.  

Έηζη, ινηπόλ, ζα θαινύζα εγώ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλαδέιθηζζεο, 
πνπ έξρνληαη θπξίσο από ην ρώξν ηνπ ΠΑΟΚ, λα δείρλνπλ κεγαιύηεξε 
επαηζζεζία ζηα ζέκαηα ηεο παηδείαο θαη ιηγόηεξε επαηζζεζία ζην αλ ην ξεύκα είλαη 
θξαηηθό ή ηδησηηθό, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη εθεί 
θξαηηθή επνπηεία θαη δηαηήξεζε ησλ δηθηύσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Γπζηπρώο, όκσο, έρνπκε πνιύ πεξηζζόηεξεο επαηζζεζίεο όζνλ αθνξά ζηελ 
παξαγσγή ηνπ θξαηηθνύ ξεύκαηνο θαη πνιύ κηθξέο επαηζζεζίεο όζνλ αθνξά ζηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο παηδείαο. 

Κάπνηεο παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο ζα ήζεια λα θάλσ έρνπλ ζρέζε κε δύν 
κόλν θαηεπζύλζεηο, γηαηί γεληθά ην λνκνζρέδην κε βξίζθεη ζύκθσλν. Ζ κία έρεη 
ζρέζε κε ηα πξόηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία, όπνπ εδώ πξνβιέπεηαη ε ζύλδεζή 
ηνπο θαη ε ζπλέξγεηά ηνπο κε ηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. Καηά ηε γλώκε 
κνπ, απηό ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί -γλσξίδσ όηη ε Τπνπξγόο ήδε ην έρεη ζθεθζεί- 
θαη λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο ζύλδεζήο ηνπο θαη κε θνηλσθειή ηδξύκαηα θαη κε 
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, λα έρνπκε έλα κεγαιύηεξν πινπξαιηζκό ζπλέξγεηαο θαη 
κε άιινπο θνξείο πέξα από ηα ΑΔΗ, κε ηε δπλαηόηεηα λα εμεηάζνπκε πώο 
κπνξνύκε λα παξαγάγνπκε θαιύηεξα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. ίγνπξα απηό 
είλαη ζην πιαίζην αύμεζεο ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθόηεηαο. 

ην πιαίζην απηό, θπξία Τπνπξγέ, ζα πξόηεηλα σο πξνο ην άξζξν 47, εθεί 
πνπ αλαθέξεζηε ζηελ επξύηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ζα ζεζπίδνληαη 
πξόηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία, λα ιακβάλνληαη, επίζεο, ππ’ όςηλ θαη νη 
θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζόηεηεο, έηζη ώζηε απηά ηα πξόηππα θαη πεηξακαηηθά 
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ζρνιεία λα ζεζπίδνληαη θαη ζε πεξηνρέο όπνπ ππάξρνπλ ρακειά απνηειέζκαηα θαη 
ρακειόηεξνη δείθηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Μία ηειεπηαία παξαηήξεζε, θύξηε Πξόεδξε, εάλ κνπ επηηξέπεηε, έρεη ζρέζε 
κε ηα άξζξα, όπνπ δελ αλαθέξνκαη εδώ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, αιιά ζηελ Δζληθή 
ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Δδώ λνκίδσ όηη ζα ήηαλ αξθεηό κόλν λα είρακε ην 
άξζξν 15Α, δειαδή, ηε ζπγρώλεπζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε 
ηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Γλσξίδσ όηη ζα ππάξρνπλ πεξαηηέξσ λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, αιιά ζα 
ήζεια λα θαηαζέζσ θάπνηεο ζθέςεηο. Καιό είλαη πνπ γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε, αιιά 
εάλ πξόθεηηαη λα γίλεη αλαβάζκηζε απηήο ηεο ρνιήο, ζα πξέπεη λα ζθεθζνύκε 
δηεπξπκέλα. Έρνπκε πνιιέο ζρνιέο δεκόζηαο δηνίθεζεο, από ηελ Δζληθή ρνιή 
Γεκόζηαο Τγείαο, ηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηώλ θαη πνιιέο άιιεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ηηο ρνιέο ηεο Αζηπλνκίαο. Παξάιιεια, έρνπκε ηελ 
αλάπηπμε παξάιιεισλ πνξεηώλ όισλ απηώλ ησλ δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ. Τπάξρεη 
θαη ε ρνιή ηνπ Γηπισκαηηθνύ ώκαηνο. 

Ζ δηθή κνπ πξόηαζε είλαη -θαη λα ην ζθεθζεί ε πνιηηηθή εγεζία- όηη εδώ 
ρξεηαδόκαζηε κία κεγάιε ζρνιή δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ θαη δεκόζηαο δηνίθεζεο, κε 
εληαίν πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα όινπο γηα έλα εμάκελν, έηζη ώζηε λα ππάξρεη κία 
ζπλνρή θαη κία θνηλή αληίιεςε γηα ηνπο δεκόζηνπο ιεηηνπξγνύο. Αλ απηό δε θάπνηε 
ζπλδπαζηεί κε ηελ απνθνκκαηηθνπνίεζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ζέζπηζε κίαο 
δεκόζηαο δηνίθεζεο ζε απηνλνκία από ην θνκκαηηθό θξάηνο, ηόηε ζα έρνπκε θάλεη 
πνιύ ζεκαληηθά βήκαηα. 

αο επραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 
............................................................... 
 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο):  
........................... 
πλερίδνπκε ηψξα ηε ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Γηάλλεο Ησαλλίδεο. 
ΗΩΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Θα ήζεια λα πσ ζηελ αξρή φηη ε γλψζε ζηα παηδηά είλαη πξνζζεηηθή θαη θάζε 

θαηλνχξγηα γεληά ηα έρεη έηνηκα απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαη επνκέλσο, πάληα 
πνιιαπιαζηάδεηαη ε γλψζε. Έρνπκε πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε. Ζ παηδεία είλαη ην αλψηαην κάζεκα ην νπνίν δελ δηδάζθεηαη, αιιά βηψλεηαη 
ζην ζπίηη απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ηα αδέιθηα, κεηά ζην ζρνιείν απφ ην δάζθαιν θαη ηνπο 
ζπκκαζεηέο θ.ν.θ. 

Δπνκέλσο, απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηα βηψκαηα πνπ έρεη ζηε δσή ηνπ απνθηάηαη θαη 
ε παηδεία. Γηφηη φιν ιέκε γηα παηδεία, αιιά ε παηδεία είλαη ζέκα ην νπνίν βηψλεηαη, δελ 
δηδάζθεηαη. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη, ινηπφλ, γηα άιιε κία θνξά ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ εηζάγεη 
πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε έλα πνιπλνκνζρέδην ηεξάζηηνπ φγθνπ, αιιά ακθίβνιεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ή, γηα λα είκαη πην ζπγθεθξηκέλνο, βέβαηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, 
γηαηί είλαη γλσζηφ φηη ε παξάζεζε πνιιψλ άζρεησλ δηαηάμεσλ θάησ απφ ηνλ ίδην ηίηιν δελ 
είλαη έλδεημε θαιήο λνκνζέηεζεο. Ρπζκίδνληαη πνιιά θαη δηάθνξα ζέκαηα αηάθησο 
εξξηκκέλα, θπξίσο ζην άξζξν 59, ρσξίο θαλείο λα κπνξεί λα καο δηθαηνινγήζεη επαξθψο 
γηαηί έπξαμαλ έηζη νη αξκφδηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Μήπσο γηα λα εμππεξεηήζνπλ 
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ηνλ καζεηή ζην πιαίζην ηεο θακπάληαο ηνπ Τπνπξγείνπ κε ην βαξχγδνππν ηίηιν «Πξψηα 
ν καζεηήο - Πξψηα ε ζρνιηθή κνλάδα»; Φπζηθά θαη φρη. 

Γελ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο παξφκνηεο παξεκβάζεηο, αιιά αληίζεηα ηνπο 
αλαζηαηψλνπλ, δεδνκέλνπ φηη ην ζρέδην λφκνπ πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα, δηαηάμεηο 
γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ κάιηζηα απφ θέηνο. Γελ ππάξρεη δειαδή 
θακκία πξφλνηα γηα ην καζεηή πνπ ππνρξεψλεηαη λα πιεξνθνξείηαη απφ δηαξξνέο ζηνλ 
Σχπν γηα ηηο πεξηθνπέο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θαη ηηο θαηαξγήζεηο παλεπηζηεκηαθψλ 
ηκεκάησλ, κε παξέρνληάο ηνπ ηαπηφρξνλα επαξθή ρξφλν γηα λα ζθεθηεί θαη λα 
απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηνπ.  

Έξρνκαη ηψξα ζην ζρνιηαζκφ νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ λνκνζρεδίνπ. Πξψηνλ, ζα 
αλαθεξζψ ζην ζέκα ηεο ζχζηαζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Με ην λέν 
απηφ θνξέα θαηαξγείηαη νπζηαζηηθά ε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ, ελφο θαηαμησκέλνπ γηα ηξηάληα πέληε ρξφληα ζεζκνχ θαη αιινηψλνληαη ε 
επηζηεκνληθή ππφζηαζε θαη ν αθαδεκατθφο ραξαθηήξαο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ζεζκηθφο 
ξφινο απηνχ ηνπ ηλζηηηνχηνπ, φπσο ην μέξακε κέρξη ζήκεξα, δελ ππάξρεη πηα. Απηφο ν 
ξφινο πιένλ αλαηίζεηαη ζε δηνξηζκέλεο απφ ηνλ εθάζηνηε Τπνπξγφ εμσηεξηθέο επηηξνπέο. 

Ο ζπλάδειθνο ηνπ ΠΑΟΚ πνπ κίιεζε πξνεγνπκέλσο είπε φηη, αλ ζέινπκε λα 
έρνπκε παηδεία, ζα πξέπεη λα απνθνκκαηηθνπνηήζνπκε ηελ πγεία θαη ηελ παηδεία.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ινηπφλ, επειπηζηεί ε Κπβέξλεζε φηη ζα πεηχρεη ηελ ηδενινγηθή 
θαη θνκκαηηθή θαζνδήγεζε ηεο παηδείαο.  

Απνξίεο, επίζεο, δεκηνπξγνχληαη θαη απφ ηελ εκκνλή ηνπ Τπνπξγείνπ ην λέν 
ηλζηηηνχην γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο λα κελ είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
δεκνζίνπ δηθαίνπ, αιιά ηδησηηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ Διιελνπαίδσλ είλαη απνθιεηζηηθή 
ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη πξέπεη λα δηαηεξεζεί ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ησλ θνξέσλ 
πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ θαη ηελ παξέρνπλ.  

Πέξα απφ απηφ, φινη νη ζεκεξηλνί ζχκβνπινη θαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ππνβηβάδνληαη ηεξαξρηθά θαη ππνρξεψλνληαη -αλεμήγεηα γηα 
εκάο- λα παξέρνπλ πιένλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

πσο πξφηεηλα θαη ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, ην δίθαην είλαη λα 
δεκηνπξγεζνχλ ηζάξηζκεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο αληίζηνηρεο βαζκίδαο, φπσο άιισζηε 
έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο.  

ζνλ αθνξά δε ζην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο, Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη κφλν ην γεγνλφο φηη πηζαλφηαηα ζα δηαρεηξίδεηαη πνιχ πςειά πνζά 
επηρνξεγήζεσλ απφ ην θξάηνο θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 
νξγαλσζεί σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ.  

Έξρνκαη ηώξα ζην ζέκα ησλ ιεγόκελσλ πξόηππσλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ. 
Θπκόκαζηε όινη όηη ην 1985 ην ΠΑΟΚ θαηήξγεζε ηα πξόηππα ζρνιεία. ήκεξα, 
ρσξίο λα απνινγείηαη γηα ηελ ηόηε απόθαζή ηνπ θαη ηελ πξνζθηιή ηαθηηθή ηνπ 
«ξάβε-μήισλε», επηρεηξεί ηελ επαλαζύζηαζή ηνπο ζε εληαία κνξθή κε ηα 
πεηξακαηηθά. Όκσο, αθόκα θαη ηα παηδηά γλσξίδνπλ όηη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθό 
ην πξόηππν από ην πεηξακαηηθό ζρνιείν. Έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθέο απνζηνιέο, 
δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ην θπξηόηεξν είλαη όηη απεπζύλνληαη ζε 
δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηώλ. ην κελ πξόηππν πάλε νη άξηζηνη κε εμεηάζεηο, ζην 
δε πεηξακαηηθό πεγαίλνπλ παηδηά κε θιήξσζε. Κακκία ζρέζε δελ έρεη, ινηπόλ, ην 
πξώην κε ην δεύηεξν.  

Με ηελ εζθαικέλε, αιιά εζειεκέλε, όπσο θαίλεηαη, αλάκεημε πξόηππσλ θαη 
πεηξακαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζην ίδην ζρνιείν πνπ επηρεηξεί ην Τπνπξγείν, 
ζίγνπξα θαη γξήγνξα ζα νδεγεζνύκε ζηελ νπζηαζηηθή δπζιεηηνπξγία θαη 
ππνβάζκηζή ηνπο.  
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Πξνηείλνπκε ηελ ύπαξμε θαη ησλ δύν ζεζκώλ, αιιά κε ρσξηζηή ιεηηνπξγία, 
θαζώο θαη ηελ επέθηαζή ηνπο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα.  

ε ό,ηη αθνξά ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ απηώλ, πηζηεύσ όηη ζίγνπξα δελ 
εληάζζεηαη ζην πιαίζην δηαθάλεηαο ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ην δηνξηζκό από ηνλ 
Τπνπξγό ησλ κειώλ, πιελ ηνπ πξνέδξνπ ηεο δηνηθνύζαο επηηξνπήο ησλ 
πξνηύπσλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ, ρσξίο κάιηζηα λα πξνβιέπεηαη θακκία 
αμηνινγηθή δηαδηθαζία. Ζ ζεζκνζέηεζε απηήο ηεο παληνδύλακεο δηνηθνύζαο 
επηηξνπήο είλαη βέβαην όηη ζα απνκνλώζεη απηά ηα ζρνιεία από ηε ινηπή 
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα.  

Δπίζεο, είλαη απαξάδεθην νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηιέγνληαη γηα ηα πξόηππα 
πεηξακαηηθά ζρνιεία λα ράλνπλ ηελ νξγαληθή ζέζε ηνπο θαη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε 
κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο ζε απηά. Γηαηί αληηκεησπίδνληαη σο δεκόζηνη 
ππάιιεινη β΄ θαηεγνξίαο; Πξέπεη νπσζδήπνηε λα παξαιεηθζεί απηή ε δηάηαμε πνπ 
απνηξέπεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε πνιιά πξνζόληα λα ππεξεηήζνπλ ζηα πξόηππα 
πεηξακαηηθά.  

Παξάιιεια, κε ηελ επθαηξία ησλ πξνηύπσλ πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ γηα 
πξώηε θνξά εηζάγεηαη ε γεληθόινγε αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, δηαδηθαζία γηα 
ηελ νπνία ζα ζέιακε λα πιεξνθνξεζνύκε αλ είλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
λα ηελ επεθηείλεη θαη ζηα άιια ζρνιεία.  

ην άξζξν 58 γηα ηα θέληξα πξφιεςεο εμαξηήζεσλ ζα πξφηεηλα λα πξνζηεζεί 
δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα παξέρεηαη εγγχεζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ απηψλ ησλ θέληξσλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αζηηθέο εηαηξείεο κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζα αλήθνπλ ζε ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ.  

Γηα ην ζέκα ησλ κεηαγξαθψλ ηψξα, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν δξαζηηθφο 
πεξηνξηζκφο ηνπο πιήηηεη ηηο πιένλ αζζελείο θνηλσληθά νκάδεο, φπσο είλαη νη ηξίηεθλνη θαη 
νη πνιχηεθλνη.  

Σα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα πνπ εηζάγνληαη γηα ηνπο ηξίηεθλνπο πξέπεη λα 
θαηαξγεζνχλ θαη ε αζάθεηα γχξσ απφ ην πνηα ζα είλαη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ 20% ζα 
πξέπεη λα εθιείςεη. Άιισζηε, βηψλνπκε κηα πνιχ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ 
νπνία καο έρεη νδεγήζεη ε πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο. Σν δε δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα πνπ 
δηαρξνληθά αληηκεησπίδνπκε, ζήκεξα είλαη ηδηαίηεξα έληνλν.  

Άιιε κία πξσηηά πνπ εηζάγεηαη κε ην λνκνζρέδην είλαη ε ζεζκνζέηεζε 
απνιπηεξίσλ ιπθείσλ δχν ηαρπηήησλ, έλα γηα φζνπο κεηέρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο 
θαη έλα γηα φζνπο κεηέρνπλ κφλν ζηηο ελδνζρνιηθέο. ινη αληηιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηα 
πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη κ’ απηή ηε δηάηαμε ζηελ αλαγλψξηζε, αιιά θαη ζηελ εθηίκεζε 
απηψλ ησλ δχν απνιπηεξίσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη εηδηθά 
ζην εμσηεξηθφ. Αβαληάξεη ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη, επνκέλσο, ηα παηδηά ηα νπνία δελ ζα 
έρνπλ ρξήκαηα γηα λα πεγαίλνπλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία, ζα κεηνλεθηνχλ. 

Σειείσο αηθληδηαζηηθά, ηέινο, επηδηψθεηαη παξέκβαζε ζηε ζχλζεζε ησλ Δηδηθψλ 
Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Διιελφγισζζεο 
Δθπαίδεπζεο ζηε Γεξκαλία κε ηελ θαηάξγεζε ησλ εθιεγκέλσλ εθπξνζψπσλ. Ζ 
πξνηεηλφκελε αιιαγή ηεο αλαινγίαο ππεξεζηαθψλ θαη αηξεηψλ κειψλ εληζρχεη ηε 
δηνηθεηηθή πιεπξά πνπ έρεη πέληε κέιε έλαληη ηεο αηξεηήο πνπ έρεη δχν κέιε, γηαηί ζέηεη 
δηαξθψο ππφ ακθηζβήηεζε ηηο απνθάζεηο απηνχ ηνπ νξγάλνπ. Πξνηείλνπκε λα κείλνπλ 
δχν αηξεηνί κέρξη ην Μάην ηνπ 2012. 

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, θάζε αληηθεηκεληθφο αλαγλψζηεο, ινηπφλ, ηνπ ζρεδίνπ 
λφκνπ πνπ ζπδεηάκε, εχθνια ζα ζπκπεξάλεη φηη είλαη ηξηαθφζηεο ηξηάληα πέληε ζειίδεο, 
αιιά πξέπεη λα δνχκε ηη πξνζθέξνπλ ζην ΔΑΗΣΤ, γηαηί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
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ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη δελ επηιχνπλ θάπνηα έζησ πξνβιήκαηα, αιιά 
αληίζεηα δεκηνπξγνχλ πιήζνο θαηλνχξγησλ. 

Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ινηπφλ, ε Νέα Γεκνθξαηία θαηαςεθίδεη επί ηεο αξρήο ην 
παξφλ ζρέδην λφκνπ. 

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε, γηα ηελ θαηαλφεζή ζαο. 
ΠΡΟΔΓΡEΤΩΝ (Δπάγγεινο Αξγύξεο): Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο ηνπ Λατθνχ 

Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θ. Ζιίαο Πνιαηίδεο.  
ΖΛΗΑ ΠΟΛΑΣΗΓΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Απφ ηνπ Βήκαηνο ηεο Βνπιήο ζέισ λα εθθξάζσ ηνλ απνηξνπηαζκφ κνπ γηα ην 

γεγνλφο ηεο δνινθνλίαο ηνπ Έιιελα πνιίηε, απηνχ ηνπ Έιιελα πνπ είρε ηελ αηπρία εθηφο 
ησλ άιισλ λα βξεζεί κπξνζηά ζε θάπνηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ θάπνηνη θνπβάιεζαλ 
ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ηνλ ξσηήζνπλ. Δίλαη ππεχζπλνη φινη απηνί πνπ θάλνπλ ηελ 
πνιππνιηηηζκηθή πξνπαγάλδα θαη καο ιέλε ηη θαινί πνπ είλαη, γηαηί έρνπλ αίκα ζηα ρέξηα 
θαη γηα ην φηη έλα παηδί δελ ζα γλσξίζεη πνηέ ηνλ παηέξα ηνπ.  

Καη’ αξράο, ζέισ λα πσ φηη απηφ ην λνκνζρέδην είλαη αληηζπληαγκαηηθφ, φπσο θαη 
φια ηα ππφινηπα πνπ έθεξαλ νη πξνθάηνρνί ζαο ζ’ απηή ηε ζέζε –θαη ηεο Νέαο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ δηθνχ ζαο θφκκαηνο- δηφηη παξαβηάδεηαη ζαθέζηαηα ην χληαγκα, ην 
νπνίν ζην άξζξν 16, παξάγξαθνο 2, ιέεη φηη ε ηέρλε, ε επηζηήκε, ε έξεπλα θαη ε 
δηδαζθαιία είλαη ειεχζεξεο θαη ε αλάπηπμε θαη ε πξναγσγή ηνπο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 
θξάηνπο. Ζ αθαδεκατθή ειεπζεξία θαη ε ειεπζεξία ηεο δηδαζθαιίαο δελ απαιιάζζνπλ απφ 
ην θαζήθνλ ηεο ππαθνήο ζην χληαγκα. Γεχηεξνλ, ιέεη φηη ε παηδεία απνηειεί βαζηθή 
απνζηνιή ηνπ θξάηνπο θη έρεη σο ζθνπφ κεηαμχ ησλ άιισλ ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη 
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζε ησλ καζεηψλ ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο 
πνιίηεο.  

Ζ παηδεία, ηελ νπνία έρεηε δεκηνπξγήζεη εζείο πνπ θπβεξλάηε απηφλ ηνλ ηφπν, ην 
ΠΑΟΚ θαη ε Νέα Γεκνθξαηία, θάλεη απηά πνπ ιέεη θαη επηηάζζεη ην χληαγκα; 
Πξνθαλψο, φρη! Θα κνπ πείηε ην εμήο: Γηαηί δελ θάλακε έλζηαζε αληηζπληαγκαηηθφηεηαο; 
Γελ θάλακε, δηφηη είλαη πξνθαλέο φηη νη ζπληεηαγκέλεο θνηλνβνπιεπηηθέο πιεηνςεθίεο, 
απηνί νη ιφρνη πνπ είλαη κέζα ζ’ απηή ηε Βνπιή, φ,ηη θαη αλ έξζεη απφ ηελ πιεπξά ηεο 
Κπβεξλήζεσο, ζα ην ππεξςεθίζνπλ. Γελ πξφθεηηαη πνηέ λα θαηαςεθίζνπλ αθφκε θαη ηα 
πην ζηνηρεηψδε αληηζπληαγκαηηθά, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη κέζα ην λνκνζρέδηφ ζαο. 
Άξα, απηή ε δηαδηθαζία δελ έρεη θάπνην ηδηαίηεξν λφεκα. 

Δπίζεο, ζέισ λα αλαθεξζψ ζε έλα ζέκα, ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηελ παηδεία θαη 
ηαιαηπσξεί φιε ηελ πεξηθέξεηα, ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ.  

Σν Τπνπξγείν ζαο ιέεη ζπρλά φηη ππάξρνπλ ζρνιεία, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 
δηθαηνινγεζνχλ απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, δηφηη δελ κπνξνχκε γηα ηξία παηδηά ζε έλα 
ρσξηφ ή ζε έλα απνκαθξπζκέλν λεζί λα θξαηάκε ζρνιεία ηα νπνία καο θνζηίδνπλ πνιχ.  

ζνλ αθνξά ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, ην θξάηνο δαπαλά ηεξάζηηα πνζά. Κάλεη 
ππνδνκέο, κεηξφ, ηεξάζηηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, μνδεχεη πάξα πνιιά ρξήκαηα, επηδνηεί 
αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Σν κνλαδηθφ πξάγκα γηα ην νπνίν νθείιεη λα μνδέςεη θάηη 
παξαπάλσ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ηα ζρνιεία. Καη έξρεζηε θαη απηφ λα 
ην θαηαζηξέςεηε, λα θιείζεηε ηα ζρνιεία, ελψ ηαπηφρξνλα θαη αθνχ επηβάιιεηε ζηνπο 
δήκνπο ην θαζήθνλ θαη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο, ηαπηνρξφλσο δελ 
ηνπο επηηξέπεηε λα επηιέμνπλ πνηνο είλαη ν θαηαιιειφηεξνο θαη νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο, 
νχησο ψζηε λα επηηχρνπλ απηή ηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Δπίζεο, ππάξρεη θαη έλα ηεξάζηην ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αδηθία ησλ 
Διιήλσλ καζεηώλ θαη ηελ ηζόηεηα επθαηξηώλ ηελ νπνία δελ έρνπλ. Οη πινύζηνη 
καζεηέο ζηελ Δθάιε, ζηελ Κεθηζηά, εθεί πνπ θαηνηθνεδξεύεηε θαη εζείο, δελ έρνπλ 
πξόβιεκα. Θα πάλε ζην ηδησηηθό ζρνιείν, ζην νπνίν δελ ππάξρνπλ αιινδαπνί. 
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Όκσο, ηα παηδηά ζηηο ιατθέο ζπλνηθίεο είλαη ππνρξεσκέλα λα πάλε ζε ηάμεηο νη 
νπνίεο έρνπλ έλα κεγάιν αξηζκό αιινδαπώλ. Ο δάζθαινο ζ’ απηά ηα ζρνιεία είλαη 
ππνρξεσκέλνο εθ ησλ πξαγκάησλ, εθόζνλ απηά ηα παηδηά δελ έρνπλ σο κεηξηθή 
γιώζζα ηα ειιεληθά, λα αζρνιεζεί κε απηά ηα παηδηά θαη άξα λα αδηθήζεη ή λα κε 
δώζεη ίζεο επθαηξίεο ζηνπο Έιιελεο. Κάλεηε θάηη γη’ απηό; Γελ θάλεηε ην 
παξακηθξό. Αληηζέησο, ππεξαζπίδεζηε απηά πνπ έθαλε ε Νέα Γεκνθξαηία.  

Καη εδψ πξάγκαηη, θχξηε Γεσξγηάδε, ζα ζαο αλαθέξσ φηη ππήξρε έλα ηεξάζηην 
πξφβιεκα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Έβγαηλαλ θαθεηηέξεο θαη νη ρξήζηεο ηνπο είραλ 
ηεξάζηην πξφβιεκα, δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαθέ. Δπηηέινπο, ήξζαλ νη ζνθέο 
θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΠΑΟΚ –δηφηη κηιάκε γηα έλα θφκκα- θαη καο 
έιπζαλ ην πξφβιεκα. Απφ δσ θαη πέξα, ηα παηδηά καο δελ ζα έρνπλ πξφβιεκα λα θάλνπλ 
γαιιηθφ θαθέ, δηφηη κε ηε θξνληίδα ηελ νπνία ηνπο δψζακε, ζα κπνξνχλ πιένλ λα θάλνπλ 
θαθέ! Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο 
πνπ έιπζαλ απηφ ην ηεξάζηην πξφβιεκα πνπ είρε κέρξη ηψξα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα!  

Τπάξρνπλ δχν πξάγκαηα ζηελ εθπαίδεπζε. Σν πξψην είλαη ε παηδεία, ε νπνία θαη 
δελ αιιάδεη θπξία Τπνπξγέ, φπσο δελ αιιάδνπλ θαη απηά πνπ αλέθεξε ν θ. Γεσξγηάδεο 
θαη απηφ πνπ ζα ζαο αλαθέξσ θαη εγψ. Σν παηδί πξέπεη λα κάζεη ηη είλαη ε παηξίδα ηνπ, 
πξέπεη λα κάζεη πνηνπο είρε πξνγφλνπο, πξέπεη λα κάζεη ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο ζηε 
δσή.  

Δπίζεο, ππάξρεη θαη ν άιινο ν ηνκέαο, απηφο ησλ γλψζεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 
παηδί, ινηπφλ, αθνχ απνθαζίζεη κέζσ ηεο παηδείαο ηη πξέπεη λα θάλεη, κέζσ ηεο 
εθπαηδεχζεσο ζα απνθαζίζεη πψο πξέπεη λα ην θάλεη. Δζείο απηά ηα δχν ηα ζπγρέεηε, 
δηφηη δελ πηζηεχεηε ζην χληαγκα, ζην νπνίν φκσο παξ’ φια απηά έρεηε νξθηζηεί ηελ 
πξψηε κέξα σο Βνπιεπηήο, αιιά θαη σο Τπνπξγφο Παηδείαο.  

ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ην πνηα είλαη ε εθπαίδεπζε, ζα ζαο αλαθέξσ έλα παξάδεηγκα 
απφ ηελ παηδεία πνπ παξείρε ην ζρνιείν πάιη ηεο επνρήο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ -θάηη 
πνπ είλαη ζπκπησκαηηθφ- ζην αλαγλσζηηθφ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, ην νπνίν ιέεη ηη είλαη 
«παηξίδα». Αλαηξέμηε ζηα ςεθηαθά ζαο βηβιία θαη βξείηε κνπ έλα ζρνιηθφ βηβιίν ην νπνίν 
λα ιέεη ηη ζεκαίλνπλ νη ελληά γξακκέο πνπ έρεη ε ειιεληθή ζεκαία. Πείηε κνπ έλα ζρνιηθφ 
βηβιίν ην νπνίν λα πεξλάεη έλα εξσηθφ πξφηππν ζηα παηδηά, έλα πξφηππν πνπ λα ιέεη φηη 
πξέπεη λα αγσληζηνχλ γηα ηελ ειεπζεξία, εθηφο απφ ην λα καδεχνπλ ρξήκαηα γηα λα 
δίλνπλ ζηε UNICEF θαη ζηνπο άιινπο παξαζηηηθνχο νξγαληζκνχο.  

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ε Β΄ Αληηπξφεδξνο ηεο 
Βνπιήο θ. ΡΟΓΟΤΛΑ ΕΖΖ) 

Απηφ ην ζρνιηθφ βηβιίν, ινηπφλ -ζην νπνίν εθείλε ηελ επνρή ζπκκεηείρε θαη ν 
Αλδξέαο Παπαλδξένπ, ζηνλ νπνίν θάπνηα ππνρξέσζε πξέπεη λα έρεηε θαη εζείο ζην 
ΠΑΟΚ, δηφηη θάπνηνη απφ ζαο έιεγαλ φηη δελ ηνπο γλψξηδε νχηε ν ζπξσξφο ηεο 
πνιπθαηνηθίαο ηνπο πξηλ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ- ιέεη ηα εμήο: «Ο ηφπνο, φπνπ 
εγελλήζεθαλ νη γνλείο κνπ, ηα αδέιθηα κνπ θαη νη θίινη κνπ, ην ζρνιείν θαη ν δάζθαινο, ε 
εθθιεζία θαη ν παπάο, φια απηά ηα ιέγνπλ παηξίδα. Κάζε παηδί έρεη ηελ μερσξηζηή, ηε 
κηθξή ηνπ παηξίδα θαη φιεο νη κηθξέο παηξίδεο θάκλνπλ κία κεγάιε, ηελ Διιάδα. Ξεχξσ 
φηη θαη ζηηο άιιεο παηξίδεο, ηηο μέλεο, εθαηνκκχξηα άιια παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα, είλαη 
ζαλ θαη εκέ. Σα αγαπψ θαη εχρνκαη ην θαιφ ησλ. Μα, δελ ζέισ λα κε αδηθήζνπλ. Ζ Διιάο 
είλαη κάιινλ ηφπνο θησρφο θαη έρεη πνιινχο λα ζξέςεη. Γλσξίδσ φηη ε Διιάο πάληα 
επνιέκεζε γηα λα είλαη ειεχζεξε. θιάβνπο δελ εζέιεζε λα έρεη, αθφκα θαη φηαλ 
εκπνξνχζε».  

Βξείηε κνπ κία ηέηνηα έθθξαζε κέζα ζηα θαηάπηπζηα ζρνιηθά βηβιία. Καη ηα ιέσ 
«θαηάπηπζηα» κεηά ιφγνπ γλψζεσο, γηαηί ηπγράλεη λα έρσ θφξε καζήηξηα ζην δεκνηηθφ 
θαη δηαβάδσ ηα βηβιία, ηα νπνία πξαγκαηηθά είλαη γηα πέηακα, είλαη γηα ηα ζθνππίδηα.  
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Σν δηθφ ζαο Παηδαγσγηθφ –φπσο ην ιέηε- Ηλζηηηνχην ζα έρεη ηελ ίδηα ηχρε πνπ είραλ θαη ηα 
πξνεγνχκελα, κία «ηξχπα ζην λεξφ», δηφηη απηφ πνπ ζαο ιείπεη είλαη ε δηάζεζε λα δψζεηε 
παηδεία. 
Κιείλνληαο, θπξία Πξφεδξε, επηηξέςηε κνπ λα αλαθέξσ κία ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 16 
παξάγξαθνο 2 νχησο ψζηε ηα βηβιία ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα κπνξνχλ 
λα είλαη ζπκβαηά κ’ απηφ ην χληαγκα. Πξέπεη λα γίλεη ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 2: «Ζ 
παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ θξάηνπο θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 
αλζξψπσλ ρσξίο εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε θαηά ηα πξφηππα ηνπ λένπ ζνβηεηηθνχ 
αλζξψπνπ ηνπ ηάιηλ, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ ηδξπκάησλ ησλ φξνο θαη 
Ρνθθέιεξ θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε άβνπινπο θαηαλαισηέο θαη δαλεηνιήπηεο θαη νπδέπνηε 
δπζπηζηνχληεο ζε φ,ηη ηνπο ζεξβίξεηαη απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκεξψζεσο». 
αο επραξηζηψ. 

(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Ζιίαο Πνιαηίδεο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ην 
πξναλαθεξζέλ έγγξαθν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο ηεο 
Γηεχζπλζεο ηελνγξαθίαο θαη Πξαθηηθψλ ηεο Βνπιήο) 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Πνιαηίδε. 
Σν ιφγν έρεη ε Βνπιεπηήο Ννκνχ Λάξηζαο ηνπ ΤΡΗΕΑ θ. Ζξψ Γηψηε. 
ΖΡΩ ΓΗΩΣΖ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 
Κπξία Τπνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πξηλ κπσ ζην θχξην κέξνο ηεο 

παξέκβαζήο κνπ, επηηξέςηε κνπ λα θάλσ κεξηθά γεληθφηεξα ζρφιηα. πσο θαη ζε άιια 
λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ην Τπνπξγείν ζαο, ζα ήζεια λα πσ όηη δπζηπρώο γηα ηελ 
εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη’ αξράο, αιιά θαη γηα ην ίδην ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηά 
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πάιη ε όπνηα δηαβνύιεπζε θάλεηε γηα ηα 
πξόηππα θαη πεηξακαηηθά ζρνιεία ήηαλ κία παξσδία δηαιόγνπ. Σν ιέσ απηό δηόηη 
αθ’ ελόο δελ ιάβαηε ππ’ όςηλ ηηο απόςεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο πνπ είλαη 
άκεζα εκπιεθόκελε κε ηελ εθαξκνγή ησλ –αο ηηο πνύκε έηζη- κεηαξξπζκίζεώλ ζαο. 
Αθ’ εηέξνπ, επηιέμαηε λα ζπλνκηιήζαηε κνλάρα κε ηελ ΔΛΜΔ πξνηύπσλ, 
παξαβιέπνληαο ην γεγνλόο όηη απηή απνηειείηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κόλν 
δύν ζρνιείσλ, ελώ νη ζέζεηο ηεο δελ ζπκπίπηνπλ κε εθείλεο ηεο πιεηνλόηεηαο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο πνπ ζα επεξεαζηεί από ην λέν λόκν. 

Δπίζεο είλαη πξνθαλέο φηη νχηε ην δεθαήκεξν πνπ είρε δνζεί γηα δηαβνχιεπζε 
επαξθεί σο ρξφλνο, νχηε θαη ε ίδηα ε κνξθή ηεο δηαβνχιεπζεο. Με έθζεζε ηδεψλ 
δηαηππψζαηε ηηο απφςεηο ζαο. Απηφ δελ έπεηζε θαλέλαλ φηη πξαγκαηηθά ελδηαθεξζήθαηε 
πνηέ γηα ηε ζπλδηακφξθσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ. Πάιη ην Τπνπξγείν απφ κφλν ηνπ 
απνθάζηζε θαη ζπλέηαμε έλα λνκνζεηηθφ πφλεκα, ελψ ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο δελ δίζηαζε 
λα παξαπιαλήζεη ηνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζε, αθνχ αιιηψο ηνπο 
παξνπζίαζε ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζήο ηνπ θαη αιιηψο δηαηππψζεθαλ ζην πξνο 
ςήθηζε λνκνζρέδην. 

Γεχηεξνλ, δνζείζεο ηεο επθαηξίαο, ζα ήζεια λα ζαο κεηαθέξσ ηελ νξγή ησλ 
πνιηηψλ ηεο πεξηθέξεηάο κνπ ζην Ννκφ Λάξηζαο γηα ην ζέκα ησλ ζπγρσλεχζεσλ φπνπ ην 
Τπνπξγείν παξίζηαλε φηη δελ είρε αθφκε ιάβεη απνθάζεηο θαη φηη βξηζθφηαλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο δεκάξρνπο, φηαλ απηέο νη απνθάζεηο φρη απιά είραλ θαζαξνγξαθεί 
θαη ππνγξαθεί, αιιά είραλ ήδε δεκνζηεπηεί θαη ζε ΦΔΚ. Γπζηπρψο δελ είλαη ε πξψηε 
θνξά πνπ ην Τπνπξγείν ζαο εκπαίδεη ηελ θνηλσλία, φκσο ε θνξντδία έρεη θαη θάπνηα φξηα 
ηα νπνία εζείο έρεηε πξν πνιινχ μεπεξάζεη. 

ρεηηθά κε ην λνκνζρέδην, φπνην λνήκνλα άλζξσπν θαη λα ξσηήζεηε πνπ 
εκπιέθεηαη κε ηνλ α΄ ή β΄ ηξφπν κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή ην δεκφζην ζρνιείν ή ην 
δεκφζην παλεπηζηήκην, ηε δεκφζηα παηδεία ελ γέλεη, ζα ζαο πεη φηη πξάγκαηη ρξεηάδνληαη 
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γελλαίεο θαη κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο θαη φηη ππάξρνπλ ζηξεβιψζεηο θαη παζνγέλεηεο πνπ 
θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα δηνξζσζνχλ. Πιελ φκσο γηα καο ζηνλ ΤΡΗΕΑ απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα κηα παηδεία πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ αχξην 
αιιά θαη ηνπ ζήκεξα είλαη φρη κφλν ε δηαθχιαμε αιιά θαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ 
δεκφζηνπ, δσξεάλ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο ζ’ φιεο ηηο βαζκίδεο. 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κία ηέηνηα εθπαίδεπζε είλαη ην απηνλφεην, ε άκεζε αχμεζε 
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν δε πεξηερφκελν ηεο 
εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζηεκνληθή επξχηεηα θαη εγθπξφηεηα -
πιελ ησλ ηδεψλ θαη ηελ παξάζεζή ηνπο- κε ζηφρν ηελ νιφπιεπξε κφξθσζε θαη ηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο θάζε καζήηξηαο. 

Σν λνκνζρέδην πνπ ζπδεηείηαη ζήκεξα επί ηεο αξρήο θαη έρεη σο ζέκα ην ζεζκηθφ 
πιαίζην ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, ηελ ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο κέζα απφ ηε ζπγρψλεπζε ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηελ 
νξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο, Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» πνπ 
ζα αλαιάβεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαηαξγνχκελνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσλ 
Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, θηλείηαη ζηελ πιένλ αληίζεηε θαηεχζπλζε απ’ απηφ πνπ δεηάκε φρη 
κφλν εκείο, αιιά ε πιεηνλφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ε ίδηα ε θνηλσλία. 

Θα ήζεια λα ζηαζψ ζε νξηζκέλα κφλν ζεκεία ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη λα μεθαζαξίζσ 
κε ηε ζεηξά κνπ πνηνη είλαη νη θχξηνη θαη βαζηά πνιηηηθνί ιφγνη θαη γηαηί, φπσο έρεη ήδε πεη 
θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ ν ζπλάδειθφο κνπ θ. Κνπξάθεο, θαηαςεθίδνπκε επί ηεο αξρήο ην 
παξφλ λνκνζρέδην. 

Καη’ αξράο, είκαζηε ηειείσο αληίζεηνη κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθάζηνηε 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε παληνθξάηνξα, πνπ κφλνο ηνπ ζα επηιέγεη θαη ζα δηνξίδεη ζε φια 
απηά ηα λεφηεπθηα ηδξχκαηα ηηο δηνηθήζεηο θαη ζε έλα ηδηφηππν one man show, ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε one woman show, πνπ ζα απνθαζίδεη, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα 
παξακηθξήο δεκνθξαηηθήο παξέκβαζεο, γηα φιεο ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο. Πξνθαλψο, 
κία ηέηνηα πξαθηηθή δελ ληχλεηαη θαλ ην καλδχα ηεο δεκνθξαηηθφηεηαο. κσο, δπζηπρψο, 
ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε ην ζπλεζίδεη λα κελ ελδηαθέξεηαη, αθφκε θη αλ ηα λνκνζεηήκαηά 
ηεο αληηβαίλνπλ ην χληαγκα. 

Απφ εθεί θαη πέξα, φζα πξνβιέπνληαη απφ ην λνκνζρέδην γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην 
θαη ηνπο φξνπο-θαηεπζχλζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, 
αθνξνχλ κηα κνλάρα κεξίδα καζεηψλ. Γελ αληηιακβαλφκαζηε γηαηί απηφ πνπ πξέπεη λα 
είλαη θαλφλαο θαη ην αζπαδφκαζηε σο πνιηηηθή ζέζε θαη λα δηέπεη φιν ην θάζκα ηνπ 
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δειαδή ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε απηνδχλακε κάζεζε, ε 
πξσηνηππία, ν πεηξακαηηζκφο θαη ε ακθηζβήηεζε, ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, 
ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία, λα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηα επηιεγφκελα πξφηππα 
θαη πεηξακαηηθά ζρνιεία, εηδηθά, κάιηζηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζε απηά ζα επηιέγεηαη, κε 
ακθηζβεηνχκελα θξηηήξηα, έλα καζεηηθφ δπλακηθφ «αξίζησλ θαη ηδηνθπψλ» παηδηψλ, 
πξαθηηθή πνπ αίξεη θάζε έλλνηα αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο κέζα ζην ζρνιείν. Μφλν έηζη ζα 
κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί ζηνηρεησδψο ε παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη λα 
εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ηα πξνβιήκαηα θαη νη ειιείςεηο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 
πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ. 

Φαίλεηαη, φκσο, απφ ηα παξαπάλσ, φπσο ήδε έρνπλ επηζεκάλεη ηφζν ε 
Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε 
αλαθνίλσζή ηεο, φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη εδψ θαη έηε ζε πεηξακαηηθά 
ζρνιεία παλειιαδηθά κε ςήθηζκά ηνπο φηη ην Τπνπξγείν, πξνθαλψο εζειεκέλα, ζπγρέεη 
ηελ έλλνηα ηνπ πξνηχπνπ ζρνιείνπ κε απηήλ ηνπ πεηξακαηηθνχ. Σν έρνπκε πεη άιισζηε 
εδψ θαη ελάκηζε κήλα, ζην πιαίζην ηεο επίθαηξεο επεξψηεζεο πνπ είρακε θαηαζέζεη ζηε 
Βνπιή, φηη ε κεηαηξνπή ησλ πεηξακαηηθψλ ζε πξφηππα, θπςέιεο αξηζηείαο, δηαζηξεβιψλεη 
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ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ησλ δεκφζησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηνλ κεηαηξέπεη ζε 
ηδξχκαηα γηα ηηο ειίη. Παξάιιεια, ηα κέηξα απηά ππνλνκεχνπλ επζέσο ην δεκφζην, 
δσξεάλ θαη δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη εληείλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο 
απνθιεηζκνχ θαη ηαμηθήο επηινγήο ησλ πην αδχλακσλ ζηξσκάησλ. 

αλ λα κελ έθηαλε απηή ζαο, φκσο, ε ζπλεηδεηή επηινγή, λα πεξλάηε δειαδή απφ 
ηαμηθή «θξηζάξα» ηνπο καζεηέο, απηέο ηηο κέξεο θιήζεθαλ νη καζεηέο ησλ ιπθείσλ πνπ 
επηζπκνχλ λα πάξνπλ απνιπηήξην, ρσξίο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 
λα ην δειψζνπλ ζηα ζρνιεία ηνπο. Δίρακε έγθαηξα πξνεηδνπνηήζεη γηα ην πξνβιεκαηηθφ 
απηήο ηεο ξχζκηζεο φηη θαη αθήλεη πεξηζψξην πιαζηνγξάθεζεο ηίηισλ ζπνπδψλ θαη 
λφζεπζεο ελδνζρνιηθψλ εμεηάζεσλ, αιιά θαη δεκηνπξγεί απνιπηήξην δχν ηαρπηήησλ. Ήδε 
ρζεο ε Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ πξνζέθπγε ζην πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο κε θίλδπλν, πιένλ, ηα απνιπηήξηα πνπ ζα εθδνζνχλ θέηνο λα θηλδπλεχζνπλ 
αθφκα θαη κε αθχξσζε, αλ ππάξρεη έζησ θαη κία πξνζθπγή ελαληίνλ ηνπ θχξνπο ηνπο ζηα 
αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

Θεσξψ φηη ν αγνξεηήο καο έρεη ζέζεη δηεμνδηθφηεξα ηα πξνβιεκαηηθά θαη’ εκάο 
ζεκεία ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα, νπφηε δελ ζέισ λα θνπξάζσ πεξαηηέξσ 
ην ψκα. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 
Βνπιεπηή) 

 Κιείλνληαο, φκσο, ζα ήζεια λα πσ ηα εμήο: Πιείζηεο φζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
λνκνζρεδίνπ είλαη ε επηηνκή ηεο εθαξκνγήο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ δφγκαηνο ζηελ 
εθπαίδεπζε. ια βνξά ζηελ αγνξά. Καη δελ κπνξνχκε θαη δελ κπνξεί ε θνηλσλία, λα ζαο 
αθήζνπκε λα αμηνινγείηε ηελ εθπαίδεπζε κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα –θιείλσ, θπξία 
Πξφεδξε- θαη λα κεηαηξέςεηε ζε κία απέξαληε δηαζπλνξηαθή αγνξά ππεξεζηψλ θαη ηνπο 
καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο ζε πειάηεο.  

Σν μέξεηε θαη ην γλσξίδεηε θαη ην γλσξίδνπλ πιένλ φινη φηη φιεο νη αληηδξαζηηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο παηδείαο δελ είλαη πξντφλ θαλελφο κλεκνλίνπ. 
Απιά, ζαο έρεη βνιέςεη απίζηεπηα ε ρξνληθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία γηα ηελ πξνψζεζε 
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πάληα νλεηξεπφζαζηαλ. Σα φλεηξα ηα δηθά ζαο φκσο, είλαη εθηάιηεο 
θαη ληξνπή γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. 

Γελ πξφθεηηαη, φζν πεξλά απφ ην ρέξη καο, λα ζαο αθήζνπκε λα πξαγκαηψζεηε 
απηέο ηηο αιιαγέο. Αθφκε θαη αλ ζε δπν κέξεο απηφ ην λνκνζρέδην θαηαζηεί επίζεκνο 
λφκνο, δελ κπνξεί παξά ε θνηλσληθή αληίδξαζε λα ην αθπξψζεη ζηελ πξάμε. 

αο επραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΤΡΗΕΑ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Δπραξηζηνχκε ηελ θ. Ζξψ Γηψηε, Βνπιεπηή 
ηνπ ΤΡΗΕΑ ζην Ννκφ Λάξηζαο. 

Γίλσ ην ιφγν ηψξα ζηε Βνπιεπηή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζην Ννκφ Γσδεθαλήζνπ 
θ. Σζακπίθα Ηαηξίδε. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Κπξία Πξφεδξε, αλ κνπ επηηξέπεηε κφλν, ζα ήζεια πξηλ κηιήζεη ε θ. 
Βνπιεπηήο, ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΤΡΗΕΑ λα εμεγήζεη ιίγν -γηαηί κπνξεί 
λα ππάξμεη παξεμήγεζε- ηη ζεκαίλεη «δελ ζα ζαο αθήζνπκε λα πξαγκαηψζεηε απηέο ηηο 
αιιαγέο». 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Βεβαίσο, θπξία Τπνπξγέ. Καηεγξάθε ε 
δήισζε ηεο Τπνπξγνχ. 

Παξαθαιψ, θπξία Ηαηξίδε, έρεηε ην ιφγν. 
ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: πγγλψκε, δελ ζα κηιήζεη ν 

Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΤΡΗΕΑ; 
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ΠΤΡΗΓΩΝ ΥΑΛΒΑΣΕΖ: Μα, είλαη δπλαηφλ ηψξα! 
ΠΤΡΗΓΩΝ-ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Θέισ λα αθνχζσ. πγγλψκε, θπξία Πξφεδξε. 

Δίλαη ζνβαξφ απηφ! 
Δίπε ε θ. Γηψηε φηη ζα απαγνξεχζεη ζην Κνηλνβνχιην… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Παξαθαιψ. 
ΖΡΩ ΓΗΩΣΖ: Γελ είπα φηη ζα απαγνξεχζσ. 
ΠΤΡΗΓΩΝ - ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Αξρίζαηε πάιη ηα παιηά ζαο. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Παξαθαιψ, θχξηε Γεσξγηάδε. Γελ ζαο έδσζα 

ην ιφγν. 
ΠΤΡΗΓΩΝ ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Να καο εμεγήζεηε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη… 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Παξαθαιψ λα κε γξάθεηαη ζηα Πξαθηηθά 

νπδείο δηάινγνο θαη νπδεκία ηνπνζέηεζε. 
ΠΤΡΗΓΩΝ - ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: ... 
ΑΝΓΡΔΑ ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ:... 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Έρσ δψζεη ην ιφγν ζηελ θ. Ηαηξίδε θαη έθαλα 

γλσζηφ φηη ε δήισζε ηεο θπξίαο Τπνπξγνχ έρεη ιεθζεί ππ’ φςηλ απφ ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ 
Δθπξφζσπν ηνπ ΤΡΗΕΑ. Πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία. 

Παξαθαιψ ηνπο θπξίνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έθαλαλ ηηο δηαθνπέο λα δεηήζνπλ 
ζπγγλψκε απφ ην Πξνεδξείν θαη απφ ηε ζπλάδειθν πνπ είλαη ζην Βήκα. 

ΠΤΡΗΓΩΝ ΑΓΩΝΗ ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ: Εεηψ ζπγγλψκε, θπξία Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Γεσξγηάδε. 
Οξίζηε, θπξία Ηαηξίδε, έρεηε ην ιφγν. 
ΣΑΜΠΗΚΑ ΗΑΣΡΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη’ αξράο ζα ήζεια λα επρεζψ ζηα παηδηά πνπ 

μεθηλνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, θαιή επηηπρία. Καη ζηνπο γνλείο λα 
επρεζψ θαιφ θνπξάγην θαη θαιή δχλακε, γηαηί θαη γη’ απηνχο ε επνρή απηή είλαη επνρή 
κεγάιεο αγσλίαο. 

Θα ήζεια αθφκε λα επρεζψ θαιφ ηαμίδη θαη ζηνπο ηξηαθφζηνπο πελήληα καζεηέο κε 
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ αλαγθάδνληαη λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηα 
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πξνο ηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Θεζζαινλίθε γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηηο εμεηάζεηο. 

Πξνζσπηθά ζεσξψ ππνθξηηηθή ηε ζηάζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα καο ιέεη ζε 
δειηίν Σχπνπ πνπ εμέδσζε, φηη θξηηήξην ζηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ εμεηάζεσλ. Αληί 
δειαδή ην Τπνπξγείν λα αλαδεηήζεη έγθαηξα θαη λα ζηείιεη εμεηαζηέο ψζηε λα 
ιεηηνπξγήζνπλ εμεηαζηηθά θέληξα ζηελ πεξηθέξεηα, ηη απνθαζίδεη λα θάλεη; ηνλ 
πνλφδνλην, επηηξέςηε κνπ λα πσ, απνθαζίδεη λα θφςεη ην θεθάιη. Καη φιν απηφ ην 
βαπηίδνπκε απφθαζε γηα ην αδηάβιεην θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εμεηάζεσλ. 

Πξάγκαηη ην ζιφγθαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο «πξψηα ν καζεηήο» βξίζθεη πιήξε 
εθαξκνγή ζηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. Καη επηηξέςηε κνπ αθφκε λα πσ φηη ην πην 
ιππεξφ είλαη φηη ην Τπνπξγείν εμαθνινπζεί ζηελ πεξίπησζε απηή λα ζεσξεί φηη έρεη ην 
αιάζεην ηνπ Πάπα ηε ζηηγκή πνπ φινη, αθφκε θαη φζνη πξνέξρνληαη απφ ηνλ θνκκαηηθφ 
ρψξν ηνπ ΠΑΟΚ, έρνπλ θαηαδηθάζεη απεξίθξαζηα απηή ηελ επηινγή. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ππφ ην πξίζκα απηφ θαη ζε κηα επνρή πνπ ε παηδεία 
καο πιήηηεηαη απφ ην κλεκφλην -θαη ζπκίδσ φηη ε ίδηα ε Κπβέξλεζε είρε πεη φηη απφ ηηο 
επηηαγέο ηνπ κλεκνλίνπ ζα εμαηξεζνχλ ε παηδεία θαη ε πγεία- ζε κηα επνρή πνπ έρνπκε 
ζαξσηηθέο θαη φπσο απνδεηθλχεηαη, ρσξίο ζρεδηαζκφ, ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ, ζε κηα 
επνρή κε ζπλερφκελα πξνβιήκαηα ζηηο θαηαβνιέο ησλ πιεξσκψλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο 
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ησλ καζεηψλ θαη κε ζπλερείο πεηξακαηηζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαινχκαζηε λα 
ζπδεηήζνπκε απηφ ην πνιπλνκνζρέδην. 

Κνηηάμηε, εγψ είκαη λέα Βνπιεπηήο θαη ζα ήζεια λα δσ θάηη δηαθνξεηηθφ. Αιιά ηη 
βιέπνπκε ηειηθά; Σαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο, νη νπνίεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηε δηθή κνπ γεληά, 
κφλν πξνβιεκαηηζκφ δεκηνπξγνχλ. Καη εμεγψ ηη ελλνψ. 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαηίζεηαη απφ ην Τπνπξγείν έλα λνκνζρέδην ζθνχπα, έλα 
λνκνζρέδην πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ξπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Γελ είλαη 
δπλαηφλ λα παξνπζηάδεηαη έλα λνκνζρέδην, πνπ έηζη φπσο είλαη δνκεκέλν, δεκηνπξγεί ηελ 
εληχπσζε φηη είλαη λνκνζρέδην θνκκέλν θαη ξακκέλν, ψζηε λα εμππεξεηεί θνκκαηηθέο θαη 
πνιηηηθέο επηδηψμεηο, ελφο ζπζηήκαηνο γηα ην νπνίν νη πνιίηεο ηεξνχλ πιένλ εμαηξεηηθά 
επηθπιαθηηθή ζηάζε. 

Δίπε ε θπξία Τπνπξγφο ζηελ επηηξνπή φηη ην λνκνζρέδην γίλεηαη πην κεγάιν απ’ φηη 
ζα έπξεπε γηαηί ππάξρνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα, ηα νπνία ήηαλ επείγνληα. Καη απφ ηελ 
άιιε καο κίιεζε ζηελ επηηξνπή πάιη γηα δηαβνχιεπζε ηεζζάξσλ κελψλ. Να έρνπκε 
επείγνληα ζέκαηα θαη ηαπηφρξνλα δηαβνχιεπζε ηεζζάξσλ κελψλ, εκέλα κνπ αθνχγεηαη 
θάπσο αληηθαηηθφ. 

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. πλερίδεη ε Κπβέξλεζε 
λα θέξλεη λνκνζρέδηα ιίγν απ’ φια γηα λα ιέεη κεηά φηη παξάγεη ζεκαληηθφ έξγν. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηε ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο θαη ζην ρξφλν πνπ έρσ, 
ζα αλαθεξζψ επηιεθηηθά ζε νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 
λνκνζρέδην. 

Καη’ αξράο κε ηε ζχζηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηηο 
ζπλαθείο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη, θαζψο θαη κε ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζην άξζξν 21, νπζηαζηηθά, φπσο εηπψζεθε θαη ζηελ επηηξνπή, 
γίλεηαη κηα απφπεηξα ψζηε λα πξνσζεζεί ε ρεηξαγψγεζε ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία. Κη απηφ εηδηθά ζε 
δεηήκαηα παηδείαο, είλαη πηζηεχσ αλεπίηξεπην. 

Γεληθά ην ΠΑΟΚ αληί λα βειηηψλεη κηα ππάξρνπζα θαηάζηαζε, παξά ηα φπνηα 
πξνβιήκαηα κπνξεί λα έρεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο, επηκέλεη λα πξνρσξά ζηελ θαηάξγεζε. Σν 
ίδην έθαλε θαη κε ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Καη απηφ ην θέξλσ ζαλ παξάδεηγκα 
γηαηί είκαη λεζηψηεο Βνπιεπηήο. ε φ,ηη αθνξά ζην Ηλζηηηνχην Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ» πάιη αθνινπζείηαη ε ίδηα ινγηθή. Καηαξγνχκε έλαλ θνξέα κε 
ζεκαληηθφηαηε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία, ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ 
Βηβιίσλ θαη αλαδεηθλχνπκε έλαλ άιινλ κε ακθηιεγφκελα θξηηήξηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 
Απφ εθεί θαη πέξα ην Τπνπξγείν ζην λνκνζρέδην πξνρσξά ζηελ θαηάξηηζε ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ. κσο νη ξπζκίζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη είλαη ηνπιάρηζηνλ αληηθαηηθέο σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ηνπο, σο πξνο ηα θξηηήξηα γηα ηνλ νξηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ σο πξφηππα 
πεηξακαηηθά ζρνιεία, σο πξνο ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ καζεηψλ θαη σο πξνο ηηο 
επηζηεκνληθέο κεζφδνπο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σέινο, πξνθαλψο επεηδή ην Τπνπξγείν ζέιεη λα είλαη ζηελ επηθαηξφηεηα, ιίγν πξηλ 
ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο πξνρσξά ζε ξπζκίζεηο φπσο ε θαηάξγεζε ησλ κεηαγξαθψλ γηα 
ηνπο πνιχηεθλνπο θαη ηνπο ηξίηεθλνπο ηε ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο ησλ πνιχηεθλσλ καζεηψλ 
δελ μεπεξλά ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαγξαθφκελσλ θνηηεηψλ ζε θάζε ζρνιή. Καη 
εδψ, δειαδή, ην ΠΑΟΚ θαη ε Κπβέξλεζή ηνπ πάιη αληί λα δψζεη ηηο πξέπνπζεο ιχζεηο 
θαη λα εμεηάζεη πνηνη επσθεινχληαη ρσξίο λα ην δηθαηνχληαη απφ ηηο κεηαγξαθέο θαηαξγεί 
έλα θαζαξά δεκνγξαθηθφ θξηηήξην.  
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Αθφκα θαη ε ηξνπνπνίεζε ζηνλ νξηζκφ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ ζηα 60.000 
επξψ είλαη θαη παξακέλεη έσιε κηαο θαη ε αμία ησλ ρξεκάησλ απηψλ είλαη δηαθνξεηηθή 
αλάινγα θαη κε ηελ πεξηθέξεηα πνπ δεη ν θαζέλαο.  

Δδψ εθαξκφδεηαη κηα ηζνπεδσηηθή ινγηθή αθξηβψο φπσο εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν 
ηελ εθαξκφδεη ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ. Υαξαθηεξηζηηθά ζπκίδσ ηηο νξηδφληηεο πεξηθνπέο 
ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη γλσζηφ φηη ε κεζνδνινγία θαη ε ζπιινγηζηηθή 
ηνπ Γηφθαληνπ, ηνπ κεγάινπ Έιιελα καζεκαηηθνχ ζηελ αλαδήηεζε ιχζεο πξνβιεκάησλ 
ζε κνξθή εμηζψζεσλ ππήξμε ζεκειηψδεο ζηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ καζεκαηηθψλ θαη 
ηεο άιγεβξαο. Φνβάκαη φκσο φηη ζε αληίζεζε κε ην «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» ε εγεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαηέζεζε έλα λνκνζρέδην εμίζσζε πνπ δελ νδεγεί ζε ιχζεηο. 

Γη’ απηφ θαη ην θαηαςεθίδνπκε. 
αο επραξηζηψ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Δπραξηζηνχκε ηελ θ. Ηαηξίδε.  
Σν ιφγν έρεη ν θ. Ππζαγφξαο Βαξδίθνο, Βνπιεπηήο άκνπ ηνπ ΠΑΟΚ. 
 Οξίζηε, θχξηε Βαξδίθν, έρεηε ην ιφγν. 
ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΒΑΡΓΗΚΟ: Ζ Κπβέξλεζε ζπκπιήξσζε δεθαελλέα κήλεο δσήο. ην 

δηάζηεκα απηφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη λα επηδείμεη έξγν ζεκαληηθφ. Σα απνηειέζκαηα 
αλακέλνληαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Απνηειέζκαηα απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ –δελ ηελ επέιεμα ηπραία πξψηε- ηε ζπγρψλεπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηηο 
αιιαγέο ζηνπο δηνξηζκνχο, ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 
αλαλέσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηε ιεηηνπξγία κέρξη ηψξα νθηαθνζίσλ ελφο 
νινήκεξσλ ζρνιείσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ λένπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ. 

Σν λνκνζρέδην πνπ ζπδεηάκε αξρίδεη κε έλαλ απνραηξεηηζκφ θαη έλα θαισζφξηζκα.  
Απνραηξεηνχκε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Σν 1964 ελζάξθσζε ηα φλεηξα κηαο 

πξαγκαηηθά πξννδεπηηθήο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Πξφιαβε λα γξάςεη ηζηνξία κε 
κηα κφιηο πέληε κελψλ ιεηηνπξγία θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ κεγάινπ ζην ρψξν 
Ησάλλε Καθξηδή. Ζ απνζηαζία ην αδξαλνπνίεζε θαη ε ρνχληα ην θαηήξγεζε. Ζ νλνκαζία 
επαλήιζε ην 1985, αιιά φπσο θαη ηφηε δειψζεθε, ε επαλαθνξά έγηλε γηα ηζηνξηθνχο θαη 
κφλν ιφγνπο.  

Καισζνξίδνπκε –κίιεζα γηα έλαλ απνραηξεηηζκφ θαη έλα θαισζφξηζκα- ην 
Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Ο λένο θνξέαο είλαη ν θαη’ εμνρήλ επηζηεκνληθφο 
ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ν θνξέαο πινπνίεζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ.  

Σν πην αζήκαλην απφ ηα θαιά πνπ θέξλεη είλαη ε εμνηθνλφκεζε 4 εθαηνκκπξίσλ 
επξψ απφ ηα ελνίθηα ησλ ηεζζάξσλ θαηαξγνχκελσλ θνξέσλ αθνχ ν λένο θνξέαο ζα 
ζηεγάδεηαη ζην δεκφζην θηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ.  

ηε λέα επνρή πεξλάκε κε ηε κεηνλνκαζία ηνπ θαηαμησκέλνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 
ρψξν Δξεπλεηηθνχ Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ζε Ηλζηηηνχην 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ». ε απηφ ελζσκαηψλεηαη θαη ν 
θαηαξγνχκελνο Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, απηφλ πνπ ε θαληαζία ησλ 
καζεηψλ ηνλ δηάβαδε ζαλ «φπνηνο έρεη δηάβαζκα, βαξηέηαη». 

Ο λένο απηφο θνξέαο δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 
ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο κάζεζεο.  

Δδψ θαη ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα, ζε πιήζνο ρξεζηψλ, 
δίθηπα. ρεδηάδεη, νξγαλψλεη, ζπληνλίδεη, παξάγεη θαη δηαλέκεη ζρνιηθά βηβιία ζε έληππε 
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Σελ αλάγθε λα πξνσζεζεί ε αξηζηεία ζηα δεκφζηα ζρνιεία, εμππεξεηεί ν λένο 
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ. Σα ζεκεξηλά, αθφκα θη αλ 
ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά, είλαη μεπεξαζκέλα. 
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Πιεζψξα ζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε πιεζψξα ζεκάησλ: Γηά Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ, 
Δηδηθή Αγσγή, ελζσκάησζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Δζληθή 
ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ απνιπηήξην ιπθείνπ κε 
ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο φζνη δελ επηζπκνχλ ζπλέρηζε ζπνπδψλ -δελ κπφξεζα πνηέ λα 
θαηαιάβσ πνχ βξίζθνπλ ηνπο δχν ηαρπηήησλ ηίηινπο ζηελ πεξίπησζε απηή- θαη πνιιά 
άιια.  

Θα ζηαζψ, φκσο, ηδηαίηεξα ζηηο κεηαγξαθέο ησλ θνηηεηψλ: 
Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 59 είλαη, ζα έιεγα, κία θίλεζε καη. Με έλα ζκπάξν 

ηξία ηξπγφληα. 
Πξψηνλ: Πξνζηαηεχνληαη νη εηδηθέο θαηεγνξίεο πνπ πξέπεη ε πνιηηεία λα 

πξνζηαηεχεη: Πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη, αδέιθηα πνπ ζπνπδάδνπλ, νξθαλά, ηέθλα άγακεο 
κεηέξαο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σίπνηα δελ ράλνπλ απφ φζα έρνπλ ζήκεξα. 

Γεχηεξνλ: Πξνζηαηεχνληαη ηα ηξηηνβάζκηα ηκήκαηα πνπ άιια παζαίλνπλ αζθπμία, 
φπσο ην Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ είρε 
εηζαθηένπο εβδνκήληα θαη κεηεγγξαθέληεο ελελήληα έλαλ ή ην Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ 
ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά πνπ είρε εηζαθηένπο εμήληα θαη κεηεγγξαθέληεο εθαηφλ είθνζη ηξεηο, θαη 
άιια αθαίκαμε φπσο -δελ ζα πάσ καθξηά απφ ηνλ ηφπν κνπ, ζε απηφλ ζα κείλσ- ζην 
Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζην νπνίν πέξπζη εηζήρζεζαλ δηαθφζηνη 
δέθα θαη απνρψξεζαλ νη εθαηφλ δέθα νθηψ απφ απηνχο. 

Καη ην ηξίην ηξπγφλη, γηαηί είπα, «κε έλα ζκπάξν ηξία ηξπγφληα»: Ζ αμηνθξαηία, ε 
αμηνπξέπεηα, ε δηαθάλεηα θαη θπξίσο ε εμάιεηςε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ησλ 
πεξηπηψζεσλ θαηαζηξαηήγεζεο κέηξνπ πνπ ζηφρν έρεη λα εμππεξεηήζεη αλάγθεο. Πάληα 
θάπνηνη ζηε ρψξα καο βξίζθνπλ ηνλ ηξφπν λα σθεινχληαη ζε βάξνο άιισλ πνπ έρνπλ 
αλάγθε ησλ σθέιεηα. Δπλνηνθξαηία, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ρξεκαηηζκφο, ςεπηνάξξσζηνη, 
ηξίηεθλνη ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, εχπνξνη ζε λπρηεξηλά, θαηάινγνο πνπ θη εδψ δελ έρεη 
ηέινο. 

αο έδσζα ζπγραξεηήξηα θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ επηηξνπή. αο δίλσ θαη ηψξα ζηελ 
Οινκέιεηα γηα ηελ παξάγξαθν απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

Δπηηξέςηε κνπ, ηειεηψλνληαο, λα ζαο επαλαδηαηππψζσ ηξεηο βειηησηηθέο, θαηά ηελ 
άπνςή κνπ, πξνηάζεηο γηα ηηο κεηαγξαθέο: 

Ζ πξψηε: Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ζε θάζε ρνιή 
θαη Σκήκα ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ λα κελ μεπεξλά ην 25%. Να ππάξρεη θη απφ εδψ κία 
αζθαιηζηηθή δηθιείδα. 

Ζ δεχηεξε: Να εμεηάδνληαη θαη’ εμαίξεζε θαη κεκνλσκέλα νη πεξηπηψζεηο αδειθψλ 
πνπ δίλνπλ ηελ ίδηα ρξνληά εμεηάζεηο. Γελ ξπζκίδνληαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Καη ε ηξίηε: Σν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ ήηαλ ζηηο 50.000, κε ην δηνξζσηηθφ ζαο ην 
πήγαηε ζηηο 60.000. Να γίλεηαη 70.000… 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): πλ 10.000 γηα θάζε παηδί. 

ΠΤΘΑΓΟΡΑ ΒΑΡΓΗΚΟ: Σν μέξσ. Άιιν ζα δεηήζσ εγψ. σζηφ απηφ. Να γίλεηαη 
70.000, ζπλ 10.000, γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ε θαηνηθία ηνπο βξίζθεηαη ζε ηφπν απφ ηνλ 
νπνίν γηα λα κεηαβείο ζηνλ ηφπν θνίηεζεο, απαηηνχληαη πάλσ απφ έλα κέζν κεηαθίλεζεο. 

Γελ είλαη ην ίδην κηα νηθνγέλεηα πνπ κέλεη ζηελ Αζήλα θαη ζπνπδάδεη παηδί, 
παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηα Γηάλλελα, φπνπ κπνξείο λα παο κ’ έλα ιεσθνξείν ή έλα 
αεξνπιάλν κε κηα νηθνγέλεηα πνπ κέλεη ζηε άκν θαη αλ ην παηδί ηεο ζπνπδάδεη ζηα 
Γηάλλελα, πξέπεη λα πάεη κ’ έλα θαξάβη ή έλα αεξνπιάλν ζηελ Αζήλα θαη ζηε ζπλέρεηα κ’ 
έλα ιεσθνξείν ή έλα δεχηεξν αεξνπιάλν ζηα Γηάλλελα.  
Τπάξρεη θαη ην χληαγκα, θπξία Τπνπξγέ, πνπ αλαγλσξίδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 
λεζηψηηθνπ ρψξνπ ππνρξεψλεη ην λνκνζέηε λα ηε ιακβάλεη ππφςε ηνπ. 
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Πξνθαλψο, έγηλε αληηιεπηφ πσο ππεξςεθίδσ ην λνκνζρέδην ζαο. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ππζαγφξα Βαξδίθν. 
Σν ιφγν έρεη ηψξα ν Βνπιεπηήο Αξθαδίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θ. Αλδξέαο 

Λπθνπξέληδνο. 
ΑΝΓΡΔΑ ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξίεο Τπνπξγνί, ζπδεηάκε έλα ζεκαληηθφ 

λνκνζρέδην, ην νπνίν επηθέξεη αιιαγέο θαηά έλαλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζα λα πσ φηη 
είλαη ηφζν αλαηξεπηηθφο, ψζηε λα δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηεο γηα ηελ επηηπρία απηψλ ησλ 
αιιαγψλ. 

πιινγίδνκαη, φηη εάλ ε Νέα Γεκνθξαηία είρε επηρεηξήζεη λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα 
πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ή πξνο νπνηαδήπνηε άιιε, ην Τπνπξγείν ζα είρε 
θαηεδαθηζηεί. Οη ζπλάδειθνη ηνπ ΠΑΟΚ ζα ήηαλ ζηελ πξψηε γξακκή. 

Σνικάηε λα θαηαξγήζεηε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην; Σνικάηε έλα λνκηθφ πξφζσπν 
δεκνζίνπ δηθαίνπ λα ην θάλεηε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ; Σνικάηε λα 
θαηαξγήζεηε ηηο θαηαθηήζεηο ηφζσλ εηψλ; Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ αεηκλήζηνπ 
Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ λ.1566/1985; Δζείο ηνικάηε; Πνηνη 
είζηε; 

ήκεξα επηθξαηεί ζησπή. Καη βεβαίσο, επηθξνηνχλ νη ζπλάδειθνη ηεο Πιεηνςεθίαο 
φια απηά. Σν 1995 Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Τπνπξγφο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, ην 
2002 Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, ε 
ΠΟΓΔ. ια απηά πνπ κνπ είπαηε, θπξία Τπνπξγέ, ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ 
Τπνζέζεσλ φηη ηειηθά πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηε δηαθνξά κεηαμχ δεκνζίνπ θαη θξάηνπο.  

αο ζαπκάδσ, ζαπκάδσ ηηο θαηαπιεθηηθέο κεηακνξθψζεηο ζαο. Δζείο, νη 
εθπξφζσπνη ηνπ πην δνγκαηηθνχ ζνζηαιηζκνχ, εζείο νη εθπξφζσπνη ηνπ θξαηηζκνχ 
ζήκεξα θάλεηε επηινγέο, ηηο νπνίεο, αλ ηνικνχζακε εκείο λα ηηο θάλνπκε, ζα θαηγφηαλ ε 
Αζήλα. Διάρηζηα επηρείξεζε ε θ. Γηαλλάθνπ, λα θάλεη κε ηηο δηθέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο. Κάζε 
Πέκπηε θαηγφηαλ εδψ απ’ έμσ ε πξσηεχνπζα θαη ήηαλ ηα δηθά ζαο ζηειέρε πνπ 
πξσηαγσληζηνχζαλ ππέξ απηήο ηεο αλαηαξαρήο. Υαίξνκαη, φκσο, γηα ην γεγνλφο φηη 
κπνξείηε λα ζθεθηείηε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο. Μελ πάηε, φκσο θαη ζηελ άιιε κεξηά. 
Κξάηνο πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. 
Αλ ζέιεηε, πξαγκαηηθά, λα καο πείζεηε γηα ηελ εηιηθξίλεηα ησλ πξνζέζεψλ ζαο, πείηε καο 
πνηα είλαη ε ζέζε ζαο; Θα αιιάμνπκε ην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο; Θα ζπδεηήζνπκε γηα 
κε θεξδνζθνπηθά παλεπηζηήκηα; Δθεί είλαη πνπ δελ έρεηε ηνικήζεη λα επηρεηξήζεηε ηελ 
νπνηαδήπνηε αιιαγή. Δμνζηξαθηζκφο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ. Δπηζηήκνλεο πνπ επειέγεζαλ κε δηαδηθαζίεο, σο επηιέγνληαη ηα κέιε ΓΔΠ, 
ζήκεξα κεηαηξέπνληαη ζε απινί δεκφζηνη ππάιιεινη. Καηαξγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 
επηινγήο. Ζ αμηνζχλε δελ κεηξάεη. Πάκε, ινηπφλ, λα θαηαξγήζνπκε ηα ηκήκαηα θαη λα 
πάκε ζε επηηξνπέο, ηηο νπνίεο εζείο ζα επηιέγεηε. Μα, ηα ηκήκαηα είραλ ηελ επζχλε γηα 
ηελ επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ. Γελ κπνξνχζαλ ηα κέιε ηεο πνιηηηθήο 
εγεζίαο λα θάλνπλ εηζεγήζεηο θαη λα γίλνπλ απηνκάησο απνδεθηέο. Έκπαηλαλ ζηε βάζαλν 
ησλ ηκεκάησλ. ήκεξα, νη επηηξνπέο ζα έρνπλ απηφ ην έξγν, επηηξνπέο πνπ ζα 
επηιέγνληαη απφ εζάο. Πξνζέμηε, κελ θάλεηε ην ιάζνο. Έγηλε ζην παξειζφλ απφ 
δνγκαηηθνχο νπαδνχο ηνπ πιηζκνχ, λα πξνζδψζνπλ ζπγθεθξηκέλν, κνλνκεξή ηδενινγηθφ 
ραξαθηήξα ζηελ εθπαίδεπζε.  

ήκεξα, απφ άιια πξάγκαηα έρεη αλάγθε ε θνηλσλία θαη ε παηξίδα. Έρεη αλάγθε 
απφ ηελ αλάδεημε ησλ αμηψλ, ησλ αξρψλ, ησλ ηδαληθψλ, απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ ειιεληθνχ 
πνιηηηζκνχ, ηεο ηζηνξίαο, ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, απηήλ ηελ νπνία 
εγθαηαιείςακε θαη αθξσηεξηάζακε θαη ζήκεξα πηα δελ ηελ εθθέξνπκε κε ην κεγαιείν θαη 
κε ηνλ πινχην ηεο, γίλακε θησρφηεξνη. Πνηνο;  
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Ο ιαφο κε ηε ζπνπδαία γξακκαηεία, κε ηνλ πινχην ηεο ζθέςεο ηνπ ζηε θηινζνθία, 
ζηηο ηδέεο, ν ιαφο κε ηνλ πινχην ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο ηέρλεο. 

ήκεξα ρξεηαδφκαζηε λα δηδάμνπκε ηελ αμηνπξέπεηα, ηνλ απηνζεβαζκφ, ηελ 
αιιειεγγχε, ηελ εκπηζηνζχλε ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζηελ πξνζπάζεηα, ζηε δνπιεηά, λα 
δηδάμνπκε ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο. 

Γηαβάζηε παξαθαιψ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη –δελ απεπζχλνκαη κφλν ζηελ 
Κπβέξλεζε- ην βηβιίν ηεο ζπγγξαθέσο Ναηάζαο Πνισλή «Σα ρακέλα παηδηά καο». Να 
βξνχκε εθεί αιήζεηεο θαη κάιηζηα απφ κία ζπγγξαθέα, ε νπνία δελ θαηαηάζζεηαη ζην 
θηιειεχζεξν ζηξαηφπεδν θαη πνπ αθνξά ηε γαιιηθή θνηλσλία. Πνιιά έρνπκε λα 
δηδαρζνχκε απφ εθεί.  

Θέισ, θπξία Τπνπξγέ, λα ζαο πσ φηη ε επηινγή πνπ θάλεηε ζα απνδεηρζεί 
εζθαικέλε. Μελ θαηαξγείηε ηνπο ζεζκνχο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη’ απηφλ ην 
βίαην θαη ηζνπεδσηηθφ, ζα έιεγα, ηξφπν. Γελ ππάξρεη θακκία άκπλα ζηελ επηζηεκνληθή 
θνηλφηεηα λα αληηζηαζεί απέλαληη ζηνπο πεηξαζκνχο ηεο νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο εγεζίαο. 
Καη απηφ ζαο ην ιέσ απνιχησο θαιφπηζηα.  

Γελ ζέισ λα επαλαιάβσ ηα φζα είπα πξηλ. Ίζσο ηα ιέσ θαη σο έθθξαζε ηεο 
πηθξίαο, ηελ νπνία απνθνκίζακε σο πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αιιά θαη 
ζηε δηαδξνκή καο ησλ ηξηάληα έμη ρξφλσλ δεκνθξαηίαο. Ζ Γεμηά πνπ ζπλσκνηεί ελαληίνλ 
ησλ δηθαησκάησλ, ελαληίνλ ηεο ειεπζεξίαο, πνπ ζπλσκνηεί γηα λα θαηαζηξέςεη, λα 
θαηαξγήζεη δηθαηψκαηα. Απηά ηα είπαηε κε πνιχ κεγάιε άλεζε ζην παξειζφλ. Γελ ζαο ηα 
αληαπνδίδνπκε, αιιά κελ κπαίλεηε ζε πεηξαζκνχο λα μαλαθέξεηε, λα επαλαιάβεηε 
πξαθηηθέο θνκκαηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ εθπαίδεπζε.  

Θα ήζεια λα ζηαζψ ζε έλα αθφκε ζεκείν, ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε. Γίλεηαη 
ζπδήηεζε φηη ε δηάηαμε, ηελ νπνία θέξλεηε κε ηξνπνινγία αθνξά ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ πξφθεηηαη λα επηιεγεί. Γελ ηα έρεηε αλάγθε. αο ηα είπα θαη 
ζην πξνεγνχκελν λνκνζρέδην.  

Δζείο εηδηθά, θπξία Τπνπξγέ, θαη νη ζπλεξγάηεο ζαο ζηελ πνιηηηθή εγεζία κπνξείηε 
λα απνδείμεηε φηη είζηε καθξηά απφ ηέηνηνπο πεηξαζκνχο. Αθήζηε ηνλ θνκκαηηζκφ ζηελ 
άθξε. Γηαηί θέξλεηε δηαηάμεηο πνπ θσηνγξαθίδνπλ πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ, φηαλ ε Δζληθή 
Βηβιηνζήθε, ε θηβσηφο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ ππεξεηνχλ; Γηαηί ηψξα ιέηε φηη δελ πξέπεη λα 
είλαη κφλν βηβιηνζεθνλφκνο απηφο πνπ ζα επηιέγεηαη γηα γεληθφο δηεπζπληήο; Αλ ηελ είρα 
θέξεη εγψ απηή ηε δηάηαμε, μέξεηε ηη ζα κνπ ιέγαηε; Σν αθξηβψο αληίζεην. Γηαηί δελ θέξλεηε 
ηνπο εηδηθνχο πνπ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ γηα λα αλαδεηρζνχλ ζε απηήλ ηε ζεκαληηθή ζέζε; 
Πξνζέμηε ην ζαο παξαθαιψ απηφ.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 
Βνπιεπηή)  

Κπξία Πξφεδξε, επραξηζηψ γηα ηελ αλνρή ζαο.  
Σέινο, ζα ήζεια λα πσ κηα θξάζε γηα ηα πξφηππα ζρνιεία. Υξεηαδφκαζηε κε βάζε 

ηα φζα αλέθεξα γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ηδαληθψλ ηελ επγελή 
άκηιια ζηελ εθπαίδεπζε θαη κπνξεί λα επηηχρεη ζε απηφ θαη ην δεκφζην ζρνιείν θαη ην 
ηδησηηθφ. Καη ηα ηδησηηθά ζρνιεία έρνπλ θαηαθηήζεη κεγάιεο επηηπρίεο, δηφηη ιεηηνπξγνχλ σο 
πξφηππα, σο πεηξακαηηθά, σο θαιά ζρνιεία πνπ ιέεη ν ιαφο κε κηα θνπβέληα. Γψζηε ηελ 
επθαηξία θαη απνδερζείηε ηελ ηξνπνινγία καο γηα λα απνθηήζεη απηφ ην πιενλέθηεκα θαη ε 
δεκφζηα εθπαίδεπζε.  

Σέινο, κε ηα φζα ζαο είπα δελ έρσ θακκία δηάζεζε αληηπνιηηεπηηθή ζε φ,ηη αθνξά 
ηελ εθπαίδεπζε. Έλα ζαο εχρνκαη: Να κελ θχγεηε κε ηελ πηθξία απφ ην Τπνπξγείν κε ηελ 
νπνία θχγακε θαη εκείο, πηθξία πνπ πξνθχπηεη απφ θαηάθνξεο, άδηθεο αμηνινγήζεηο πνπ 
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έγηλαλ απέλαληί καο, δηφηη ε Διιάδα ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα δελ αληέρεη άιιν ηνλ 
θνκκαηηζκφ θαη ηηο άγνλεο ζπγθξνχζεηο.  

Δπραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ρνδνύια Εήζε): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Λπθνπξέληδν.  
Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο Υίνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Κσλζηαληίλνο 

Μνπζνπξνχιεο.  
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΟΤΟΤΡΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θπξία Πξφεδξε.  
Κχξηε Τπνπξγέ, αλ ππάξρεη έλαο ηνκέαο πνπ επλνείηαη απφ ηελ θξίζε, απηφο είλαη ε 

εθπαίδεπζε. Γηαηί ε θξίζε είλαη εθείλε πνπ επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηελ εθπαίδεπζε, σο 
θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε. Καη απηφ γίλεηαη γηα έλα ιφγν: δηφηη ρσξίο εθπαίδεπζε δελ κπνξεί 
λα ππάξρεη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή γηα θακκία θνηλσλία.  

Δίκαη βέβαηνο φηη γλσξίδεηε φηη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ε δαπάλε αλά καζεηή, 
δηαρξνληθά, απμάλεηαη. Μπνξεί λα κεηψλνληαη νη καζεηέο, φκσο ε δαπάλε απμάλεηαη.  
Δίλαη πεξίπνπ ζην 6% ηνπ ΑΔΠ, κε ρψξεο φπσο ε Γαλία πνπ ππεξβαίλνπλ ην 7%, ή 
ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, πνπ είλαη ζηνλ πάην.  

Παξά ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ε ηάζε είλαη απηή θαη είλαη αλνδηθή. Ζ 
εμήγεζε είλαη απιή. Έλαο απφθνηηνο αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζα βξεη πνιχ 
πην εχθνια δνπιεηά, ζα δηαηεξεζεί πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ αγνξά εξγαζίαο θπξίσο 
ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, θαη γηα λα ζπκεζψ θαη ηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ζα δίλεη πνιχ 
πεξηζζφηεξνπο θφξνπο θαη εηζθνξέο. 

κσο, εκείο, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ δελ κπνξνχκε, φπσο ζα έπξεπε, λα απμήζνπκε 
ηε δαπάλε. Μπνξνχκε, φκσο, λα απμήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 
ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ πξσηνβάζκηα, ηελ δεπηεξνβάζκηα, ηελ ηξηηνβάζκηα, ηελ 
επαγγεικαηηθή θ.ν.θ.. Γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ ρξεηάδνληαη κφλν 
ρξήκαηα. Υξεηάδεηαη πνιηηηθή αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ. Υξεηάδεηαη επίζεο, λα 
θαηαλνήζνπκε φηη ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, ε πξνζρνιηθή θαη ην δεκνηηθφ, είλαη 
πνπ απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν. 

Έξρνκαη ηψξα ζην πνιπλνκνζρέδην. Σν φηη ηα Ηλζηηηνχηα Σερλνινγίαο 
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ –ιίγν αζχκβαηνη νη φξνη «ππνινγηζηψλ» θαη «εθδφζεσλ», 
είλαη βέβαηα ην ςεθηαθφ βηβιίν ζηε κέζε πνπ ηνπο ελψλεη- θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 
γίλνληαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ είλαη έλα ζέκα.  

Σν Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο φπσο φινη ζαο είπαλ –ην δηάβαζα θαη ζηηο 
επηζηνιέο πνπ ζαο έρνπλ ζηείιεη- ζα πξέπεη λα παξακείλεη δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Σν 90% 
ησλ επελδχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, είλαη δεκφζηεο. 

Χζηφζν, ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ, θπξία Τπνπξγέ, 
σο ΝΠΗΓ, δελ κπνξεί λα επηρνξεγείηαη απφ ην θξάηνο. Γελ κπνξεί λα ζπλερίδνπκε απηφ ην 
βηνιί φια απηά ηα ρξφληα, λα επηδνηνχκε κε θξαηηθά ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θνλδχιηα 
αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν έρνπκε θάλεη θαηά θφξνλ. Υξεκαηνδνηνχκε, δειαδή, 
ππνδνκέο ζε δεκφζηνπο θνξείο, γηα λα αληαγσλίδνληαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε 
λνκνζεηήκαηα, φπσο απηφ, κέζα απφ έλα εξκαθξφδηην θαζεζηψο. Ννκίδσ φηη είλαη κηα 
εζθαικέλε πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα αλαζεσξήζεηε. 

Γελ ζέισ λα ζρνιηάζσ ην πιήζνο ησλ νκάδσλ θαη ησλ επηηξνπψλ πνπ 
δεκηνπξγνχληαη, φπσο είδα ζην λνκνζρέδην. Θα κε θαηαιάβεηε, φηαλ ζα αλαθεξζψ ζην 
άξζξν 55.  

Έξρνκαη ηψξα ζηα «πξφηππα – πεηξακαηηθά ζρνιεία». Ξέξεηε ηη κνπ ζπκίδεη ν 
ηίηινο, θχξηνη ζπλάδειθνη; «Ληκεληθφ ψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή». Γελ κπνξείηε λα 
απνθαζίζεηε ηη ζα θάλεηε κε ην έλα ή κε ην άιιν, νπφηε ηα βάδεηε θαη ηα δχν καδί γηα λα 
είζηε θαιπκκέλνη. 
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Σα πξφηππα ζρνιεία, ζπκίδσ, θαηαξγήζεθαλ ην 1985 κε ην λ.1566 ηνπ ΠΑΟΚ κε 
κία παιαηνζνζηαιηζηηθή ινγηθή ηνπ ηχπνπ: «Ση είλαη πξφηππν ζρνιείν; Δίλαη θάηη πνπ έρεη 
λα θάλεη κε ειίη; Ναη. Άξα ην θαηαξγνχκε». Σα παξαδείγκαηα είλαη πνιιά: Βαξβάθεηνο, 
Ησαλλίδεηνο, Εσζηκαία ρνιή θ.ιπ.. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία, ηξηάληα πέληε πεξίπνπ ζε 
φιε ηε ρψξα, εάλ έρσ θαηαιάβεη θαιά, δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εξεπλάηαη θαη λα ειέγρεηαη 
ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ. Απηφο δελ είλαη ν ζηφρνο ηνπο; 
Πηζηεχσ πσο λαη. Γεκηνπξγήζεθαλ, γηα λα «αθνπκπήζνπλ» ηελ έξεπλα θαη ηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Πάκε πάιη ζηα πξφηππα. πσο ην ιέεη θαη ε ιέμε ή κάιινλ ην ππνλνεί, ζηα 
πξφηππα ζρνιεία πξέπεη λα θνηηνχλ νη θαιχηεξνη, νη πην ηαιαληνχρνη απφ φιν ην καζεηηθφ 
δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Σψξα, ην πψο ζα ηνπο εληνπίζεηε, εάλ απηφ ζα είλαη θιήξσζε –δελ 
λνκίδσ φηη απφ ηελ θιήξσζε ζα βγνπλ νη πην ηαιαληνχρνη, ζα βγνπλ νη πην ηπρεξνί- ή κε 
θάπνηνλ άιιν ηξφπν είλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα πξέπεη θαλείο λα ζθεθζεί πνιχ ζνβαξά. 

Ο ζηφρνο, απηψλ ησλ ζρνιείσλ είλαη λα παξέρνπλ κηα πξφηππε παηδεία, πςεινχ 
επηπέδνπ, κε απζηεξή επηινγή καζεηψλ θαη ζπλερή αμηνιφγεζε. Καη απηφ κε θιήξσζε δε 
γίλεηαη.  

Δκείο, ζα ζέιακε λα δηαηεξεζνχλ ηα πεηξακαηηθά θαη λα επαλέιζνπλ ηα πξφηππα. 
Απηφ ιέεη θαη ε ινγηθή. 

Πξνρσξψ ζην ζέκα ηεο θαηάξγεζεο ησλ κεηεγγξαθψλ ησλ πνιπηέθλσλ. Άθνπζα 
πξνεγνπκέλσο ηνλ αγαπεηφ ζπλάδειθν, ηνλ θ. Βαξδίθν, λα κηιά γηα ςεπην-ηξίηεθλνπο κε 
πξάμε ζπκβνιαηνγξάθνπ ή λα ππνλνεί θάηη ηέηνην. Δγψ είκαη ηξίηεθλνο θαη βιέπσ κε πνιχ 
κεγάιε, αγαλάθηεζε ηε ινγηθή ζαο απηή.  

Καηαιαβαίλσ βέβαηα, ην πξφβιεκα ησλ ΑΔΗ, ιφγσ ησλ θνηηεηψλ νη νπνίνη 
πξνθχπηνπλ εθ ησλ πζηέξσλ. κσο, δελ κπνξεί λα πιήηηνληαη επαίζζεηεο θνηλσληθέο 
νκάδεο γηα λα ηθαλνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκφο. Βάδεηε επίζεο έλα εηζνδεκαηηθφ φξην θαη 
πνζνζηφ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ. Γηα εκέλα είλαη ιάζνο. Οη πνιχηεθλνη έρνπλ 
ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία. Ζ πνιηηεία πξέπεη λα απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά ηελ εηδηθή 
θξνληίδα πνπ παξέρεη ζε απηνχο θαη εζείο κε απηφ ην λνκνζρέδην δελ ην θάλεηε.  

Κιείλσ, θπξία Πξφεδξε, κε ην άξζξν 55: ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ ΔΠΑ. Πξψηνλ, 
δηαβάδσ φηη γηα ηηο πξάμεηο, δειαδή ηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑ θαη 
αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ζηελ έξεπλα, δειαδή ζην 
ραξηνθπιάθην ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ελφο θνξέα πινπνίεζεο, 
εθπαηδεπηηθνί θαη δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ 
παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ επηκνξθσηηθνχ, επηζηεκνληθνχ έξγνπ, έλαληη εχινγεο ακνηβήο 
θαη εθηφο σξαξίνπ απαζρφιεζεο. Καη ην θφζηνο απηφ, ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην, λα ην 
ζπγρξεκαηνδνηεί ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γεχηεξνλ, κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα ππνγξάςεηε εζείο θαη δχν αθφκε 
Τπνπξγνί, ζεζπίδεηαη ν κέγηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο αλά είδνο έξγνπ θαη ε αλψηαηε 
αλά ψξα ακνηβή γηα θάζε είδνπο έξγνπ.  

Σξίηνλ, γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζπλάπηεηαη ζχκβαζε έξγνπ κεηαμχ 
θνξέα πινπνίεζεο θαη δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ θαη είλαη κηα ηππηθή ππνρξέσζε.  

Πξνζέμηε ηψξα. ια ηα αλσηέξσ, φια απηά πνπ πεξηέγξαςα, ηζρχνπλ επίζεο θαη 
γηα ηα κέιε νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζπγθξνηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ζπιινγηθνχ 
επηζηεκνληθνχ έξγνπ, ην νπνίν επηηειείηαη, φπσο ιέεη ην λνκνζρέδην, απφ θάζε κέινο 
αηνκηθά ππφ ην ζπληνληζκφ ελφο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο ζε ρξφλν εθηφο ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηεο νκάδαο, δειαδή παίξλεη δνπιεηά ζην ζπίηη, πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Καη φια απηά ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 παξάγξαθνο 5, 
αθνξνιφγεηα.  
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(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Ε΄ Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο 
θ. ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ) 

Πείηε κνπ: θάλεηε ή δελ θάλεηε κέζσ ηνπ ΔΠΑ, «κπάη-παο» ησλ δαπαλψλ πνπ δελ 
πιεξψλεη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο; Κάλεηε.  

Γεχηεξνλ, είζηε ή δελ είζηε εθηφο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο; Δγψ δελ κπνξψ λα ζαο 
ςέμσ γη’ απηφ, αιιά είζηε.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 
Βνπιεπηή) 

Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κχξηνη ζπλάδειθνη, απνδεηθλχεηαη φηη ε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ επί ΠΑΟΚ 

είλαη έλαο πνιχ κεγάινο κχζνο. Δάλ θνζηνινγήζνπκε απηφ ην άξζξν, κε βάζε ηηο 
εκπεηξίεο θαη ην ηη έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο εθείλνη πνπ ην εηζεγήζεθαλ, κεηά ηηο πεξηθνπέο 
ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ηα πνζά είλαη ηιηγγηψδε.  

αο θαιψ, ινηπφλ, λα ην μαλαζθεθζείηε θαη λα απνζχξεηε ην άξζξν. Τπάξρεη έλαο 
αθφκε ιφγνο. Οη δαπάλεο απηέο δελ είλαη επηιέμηκεο. ην ΔΠΑ.  

Δπραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κσλζηαληίλν 
Μνπζνπξνχιε, Βνπιεπηή Υίνπ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. 

Σν ιφγν έρεη ν θ. Ησάλλεο Αλδξηαλφο, Βνπιεπηήο Αξγνιίδαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.  
ΗΩΑΝΝΖ ΑΝΓΡΗΑΝΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κπξία Τπνπξγέ, δπζηπρψο γηα κηα αθφκε θνξά θαη κε απηφ ην λνκνζρέδην 

απνδεηθλχεηαη ε πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία λνκνζεηεί ε Κπβέξλεζε θαη ζηνλ θξίζηκν 
ηνκέα ηεο παηδείαο. Καη ιέσ «θαη κε απηφ ην λνκνζρέδην» γηαηί απηφ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα 
είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπλέρηζε ηεο «ινγηθήο» πνπ νδήγεζε ηελ Κπβέξλεζε ζηελ 
εληειψο παξάινγε θαηάξγεζε ηεο βάζεο ηνπ δέθα «10». Μηα απφθαζε πνπ ζπεχζαηε 
εληειψο ιατθηζηηθά λα πάξεηε, ηηο ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο βξίζθεηε φιν απηφ ην δηάζηεκα 
κπξνζηά ζαο, φπσο δπζηπρψο, ηηο βξίζθεη κπξνζηά ηεο νιφθιεξε ε εθπαηδεπηηθή 
θνηλφηεηα. Καη αληί λα παξαδερζείηε ην κεγάιν ιάζνο πνπ δηαπξάμαηε, πάηε ηψξα, φπσο-
φπσο, κε λέεο αδηθίεο λα αληηκεησπίζεηε δήζελ ηα πξνβιήκαηα πνπ εζείο δεκηνπξγείηε. 
Καηαξγείηε ηηο κεηαγξαθέο ζε κηα ρξνληά θξίζεο, ζε κηα ρξνληά πνπ νη επαίζζεηεο 
θνηλσληθέο νκάδεο, νη πνιχηεθλνη, νη ηξίηεθλνη, νη νηθνγέλεηεο κε νξθαλά παηδηά θαη νη 
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νη άπνξνη, νη νηθνγέλεηεο κε βαξηά αζζελείο θαη κέιε κε 
αλαπεξία, ζεθψλνπλ έλα δπζβάζηαρην νηθνλνκηθφ βάξνο θαη φρη κφλν απηφ. Οχηε θαλ 
μεθαζαξίδεηε πνηα είλαη ε βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 20% πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο εηδηθέο 
θαηεγνξίεο.  

Δπηηέινπο, φηαλ λνκνζεηείηε ηνπιάρηζηνλ λα ιακβάλεηε ππ’ φςηλ φιεο ηηο ζπλέπεηεο 
πνπ ζα έρνπλ νη απνθάζεηο ζαο. 

Δίδαηε ηη ζπκβαίλεη κε ηηο θαηαξγήζεηο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ. 
Αλαθνηλψζαηε απνθάζεηο πνπ ζαο έθεξαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αληηκέησπνπο κε ηελ 
θαζνιηθή αληίδξαζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ησλ ίδησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ησλ νπνίσλ, 
φπσο είραηε πεη ζα ιακβάλαηε πνιχ ζνβαξά ππ’ φςηλ ηε γλψκε. Γηαηί, ινηπφλ, ρξεηάδεηαη 
λα ιέηε θαη λα μειέηε; ίγνπξα δελ ζαο ζπκθέξεη πνιηηηθά, φπσο δελ ζπκθέξεη ζε θακκία 
πεξίπησζε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ κφλε απάληεζε είλαη ε επηθαλεηαθή αληίιεςε 
κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηε ηα πξάγκαηα.  

Απνθαζίζαηε θέηνο φηη νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηα παλεπηζηήκηα ζα γίλνπλ 
λσξίηεξα απφ πνηέ. Αο αθήζνπκε ην φηη δελ δψζαηε πεηζηηθέο εμεγήζεηο γηα ην φηη ε 
απφθαζε απηή έγηλε γηα εθπαηδεπηηθνχο απνθιεηζηηθά ιφγνπο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ιίγεο 
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κέξεο πξηλ ηηο εμεηάζεηο ζρεδφλ φια είλαη ζηνλ αέξα. Λίγε ψξα πξηλ αλαθνηλψζεθε ν 
αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ.  

Απνθαζίζαηε λα ζεζπίζεηε δχν απνιπηήξηα: έλα γηα φζνπο ζα δψζνπλ 
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη έλα άιιν γηα φζνπο απιψο ζέινπλ λα ηειεηψζνπλ ην ιχθεην. 
Αλαινγηζηήθαηε, φκσο, ηη πξαθηηθά πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί απηή ε δηαδηθαζία ηεο 
ηειεπηαίαο ζηηγκήο; Σα παηδηά πνπ ζέινπλ λα εγγξαθνχλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε μέλα 
παλεπηζηήκηα ζα κπνξνχλ, λαη ή φρη, λα ην θάλνπλ κε ην δεχηεξν απνιπηήξην; Λίγεο κέξεο 
πξηλ ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δελ έρεηε απνζαθελίζεη απηφ ην ζέκα, αλ θαη νη 
αγσληψδεηο εξσηήζεηο ησλ γνλέσλ έρνπλ θαηαθιχζεη ην γξαθείν. 

Ση γίλεηαη κε ην δεκφζην; Οη πςειφηεξνη βαζκνί ηνπ απνιπηεξίνπ ρσξίο παλειιήληεο 
εμεηάζεηο ζα δίλνπλ άδηθν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ παηδηψλ πνπ ζα δψζνπλ θαη ζα 
ππνζηνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ γηα ηα παλεπηζηήκηα. Πψο ζα ξπζκίζεηε απηφ ην 
δήηεκα; 

Δπηηέινπο, φινη ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδενινγηθή πξνέιεπζε 
ηνπ θαζελφο, ζπκθσλνχκε φηη ηνπιάρηζηνλ ζηελ παηδεία ρξεηάδεηαη έλαο καθξφρξνλνο 
ζρεδηαζκφο. Σν ηειεπηαίν πνπ ρξεηάδεηαη ε παηδεία είλαη επηκέξνπο πξφρεηξα 
θηηαζηδψκαηα, πνπ δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ’ απηά πνπ ππνηίζεηαη φηη 
επηιχνπλ θαη αθφκα ρεηξφηεξα θηηαζηδψκαηα πνπ επελδχνληαη κε καλδχα δήζελ 
παηδαγσγηθφ. Δπηηέινπο, πείηε ηελ αιήζεηα ζηνπο Έιιελεο. 

Πξνρσξήζαηε ζηελ θαηάξγεζε ηεο βάζεο ηνπ «10» γηα θαζαξά ιατθηζηηθνχο 
ιφγνπο. Πξνρσξάηε ηψξα ζε θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ζρνιείσλ θαζαξά γηα 
δεκνζηνλνκηθνχο ιφγνπο. Σελ ίδηα ψξα πνπ θιείλνπλ ηα ζρνιεία, φπσο θάλεθε απφ 
ζρεηηθή εξψηεζε πνπ έθαλε ν επξσβνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Παπαληθνιάνπ 
ζηνλ Δπίηξνπν γηα ζέκαηα Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ην 2010 
ν ηνκέαο ηεο παηδείαο δελ ηα πήγε θαζφινπ θαιά. 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη πξνρσξάηε ρσξίο θακκία απνιχησο ππμίδα θαη θηάλσ ζην πην 
ραξαθηεξηζηηθφ. Γελ ακθηζβεηψ βέβαηα ηηο θαιέο πξνζέζεηο ηεο Τπνπξγνχ, φπσο θαη ην 
γεγνλφο φηη ε ίδηα πξνζσπηθά δειψλεη φηη πξνθξίλεη ηελ αξηζηεία απφ ηελ ηζνπεδσηηθή 
εμνκνίσζε. κσο, ηφηε γηαηί κπιέμαηε ζην λνκνζρέδην πνπ ζπδεηάκε ηα πξφηππα θαη ηα 
πεηξακαηηθά ζρνιεία; Γηαηί αθπξψλεηε ζηελ πξάμε ηηο δηαθεξπθηηθέο ζαο πξνζέζεηο;  

Σα πξφηππα θαη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Γελ 
κπνξνχλ λα ζπκπηπρηνχλ. Σα πξφηππα ζηεξίδνληαη ζηελ αξηζηεία θαη δέρνληαη ηνπο 
καζεηέο κε εμεηάζεηο. Δζείο θηάζαηε σο ηε κέζε. Αλαγλσξίζαηε ην εγθιεκαηηθφ ιάζνο ηνπ 
ΠΑΟΚ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, λα θαηαξγήζεη ηα πξφηππα ζρνιεία, φπνπ ηα παηδηά κε 
μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα έβξηζθαλ ην αξκφδνλ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά ηα 
επαλαθέξαηε κφλν θαη’ φλνκα. Οπζηαζηηθά λνκνζεηείηε απνθιεηζηηθά πεηξακαηηθά 
ζρνιεία, δηαθνξεηηθά ζα ζεζπίδαηε αιιηψο ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο καζεηψλ, ην 
πξφγξακκα, ηνπο ζηφρνπο. αο θαινχκε, ινηπφλ, λα θάλεηε θαη ην ππφινηπν κηζφ βήκα 
θαη κελ αθπξψλεηε κηα ζσζηή ηδέα κε ηε ιάζνο εθαξκνγή ηεο. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη πξνο ηηκή ηεο Τπνπξγνχ ην γεγνλφο φηη ηνικά 
ζ’ απηήλ ηε ζπγθπξία λα ζεθψλεη ηε θσλή ηεο αζθψληαο θξηηηθή ζηελ Κπβέξλεζε, ζηελ 
νπνία αλήθεη, γηα ηελ εηθφλα πνπ απηή παξνπζηάδεη. κσο, γηα λα είλαη ζπλεπήο κε απηά 
πνπ ιέεη νθείιεη, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, λα θάλεη ηηο ηνκέο πνπ απαηηεί ην 
κέιινλ, γηαηί ε παηδεία είλαη εζληθή ππφζεζε. 

Σν λνκνζρέδην, ινηπφλ, πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα είλαη πξφρεηξν, εκβαισκαηηθφ, θαη 
δελ εμππεξεηεί κε ζπλέπεηα ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Δίλαη πξνθαλέο 
πσο απηφ ην λνκνζρέδην δελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο παηδείαο θαη γηα ηνπο ιφγνπο 
απηνχο εκείο θαηαςεθίδνπκε επί ηεο αξρήο ην παξφλ λνκνζρέδην.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 
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 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ησάλλε Αλδξηαλφ, 
Βνπιεπηή Αξγνιίδαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.  

ην ζεκείν απηφ ην ιφγν έρεη ε Τπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θ. Γηακαληνπνχινπ. 

Οξίζηε, θπξία Τπνπξγέ, έρεηε ην ιφγν γηα δεθανθηψ ιεπηά.  
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζε κία εμαηξεηηθά δχζθνιε πεξίνδν γηα ηε 
ρψξα δνχκε φινη κία βαζηά θξίζε, κία θξίζε νηθνλνκηθή, κία θξίζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή. 
ιν απηφ ην δηάζηεκα γίλνληαη πνιιέο αλαιχζεηο. Καη ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε μέξνπκε 
φινη πηα φηη είλαη ην παγφβνπλν ηεο ζπλνιηθήο θξίζεο, ηεο νπνίαο ηα ζεκέιηα είλαη νη 
αλαηξνπέο ζεκειησδψλ αμηψλ, πνπ ηηο ζπλαληάκε παληνχ, ζε θάζε επίπεδν άζθεζεο 
πνιηηηθήο, ζε θάζε επίπεδν εθαξκνγήο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζηελ πγεία, ζηελ 
νηθνλνκία, ζηε δηθαηνζχλε, ζηελ αλάπηπμε, βεβαίσο θαη ζηελ παηδεία. Ζ παηδεία, ινηπφλ, 
είλαη θαη ζηφρνο θαη κέζν θαη εξγαιείν, γηα λα αιιάμνπκε ηα δεδνκέλα θαη γηα λα δψζνπκε 
ηηο απαληήζεηο πνπ ζέινπκε ζηε ρψξα καο. Ζ θαηάζηαζε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. 

Αξθεηνί Βνπιεπηέο κίιεζαλ γηα ηα δεδνκέλα θαη πψο πεξηγξάθνπκε ηελ θαηάζηαζε 
ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζήκεξα. Δπί πάξα πνιιέο δεθαεηίεο ιεηηνπξγήζακε κε ηε 
ινγηθή ηεο κεγέζπλζεο θαη ζηελ παηδεία. ε πνιιέο ηεξαξρήζεηο έρνπκε πνιιά, φρη 
πνηνηηθά. Έρνπκε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θαζεγεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ζ αλαινγία 
είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθή, 1 πξνο 8,4. Έρνπκε αλαινγηθά, πξνο ηνλ πιεζπζκφ θαη ηε 
γεσγξαθία, ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζρνιείσλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καη 
δελ ιέσ κφλν αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ. Λέσ ην ζπλδπαζκφ πιεζπζκνχ θαη 
γεσγξαθίαο. ηαλ θάλακε ηελ αλάιπζε ηνπ ιπθείνπ, ήκαζηαλ ε ρψξα κε ηα πεξηζζφηεξα 
καζήκαηα ζην ιχθεην. αξάληα εκείο θαη είθνζη ε Γεξκαλία. Δίκαζηε ε ρψξα κε ηηο 
πεξηζζφηεξεο ψξεο καζεκάησλ. Δλψ, ινηπφλ, ηα έρνπκε φια ζηνλ ππεξζεηηθφ βαζκφ, ην 
ηειηθφ απνηέιεζκα δελ είλαη απηφ πνπ ζέινπκε. Έρνπκε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη 
ζπλαληψληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. 

Έρνπλ επηρεηξεζεί πνιιέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ παηδεία. Δπί πνιιά ρξφληα 
γίλνληαη πφηε ζπλνιηθέο θαη πφηε επί κέξνπο κεηαξξπζκίζεηο. Γελ ζα ζπκκεξηζηψ –θαη γη’ 
απηφ δηαηχπσζα ηε δηαθσλία κνπ- ηηο κεδεληζηηθέο ινγηθέο φηη φια είλαη ράιηα, άζιηα θαη 
φηη νη λένη καο δελ έρνπλ έλα ειάρηζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πνπ είλαη αλεθηφ. Χο ρψξα 
έρνπκε πεηχρεη πνιιά. Δγψ αλαγλσξίδσ πξαγκαηηθά ηηο ζεηηθέο πξνζέζεηο φισλ ησλ 
Τπνπξγψλ πνπ πέξαζαλ απφ έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν Τπνπξγείν. Έγηλαλ ζεκαληηθέο 
πξνζπάζεηεο, αιιά επεηδή πνιινί ην ρξεζηκνπνίεζαλ, ππήξρε πάληα έλα θεληξηθφ 
ζεκείν, φηη ην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ δελ ήηαλ ν καζεηήο. Ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί, ήηαλ νη 
δήκαξρνη, ήηαλ νη γνλείο, ήηαλ νη πνιηηηθέο επηινγέο, ήηαλ νη Τπνπξγνί. Πάλησο νη καζεηέο 
δελ ήηαλ. Καη ζα κπνξνχζα λα δψζσ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα, πνπ έρσ απφ απηφ εδψ 
ην Βήκα. 

Θα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα ζεκάδηα ησλ θαηξψλ, ηα 
πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο. Γηαηί άθνπζα απφ ηε λεαξή ζπλάδειθν ηνπ 
ΤΡΗΕΑ φηη ππάξρεη κία απάληεζε ζε φια απηά, φηη ε παηδεία ζέιεη έλα πξάγκα: γελλαία 
ρξεκαηνδφηεζε. Δίλαη πνιχ εχθνιε θαη ελδηαθέξνπζα άπνςε. Θα πξέπεη θάπνηνο λα πεη 
πψο ζα ππάξμεη γελλαία ρξεκαηνδφηεζε; Γηαηί αλ δελ θάλνπκε απηά πνπ πξέπεη κε ηα 
κέζα πνπ έρνπκε, απιά ζα ζρεδηάδνπκε, φπσο ην έρνπκε θάλεη πνιιέο θνξέο ζην 
παξειζφλ, ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ, ρσξίο λα έρνπκε ηηο δπλαηφηεηεο λα ηα πινπνηήζνπκε.  

Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππ’ φςηλ απηά ηα δεδνκέλα αιιά θαη ηε δνπιεηά πνπ έγηλε θαη 
ζηελ νπνία ζα αλαθεξζψ, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε –θαη πξνρσξάκε- ζε ζεκαληηθέο 
αιιαγέο, νη νπνίεο είλαη επίπνλεο, πνιχ δχζθνιεο θαη βέβαηα ζέινπλ βάζνο ρξφλνπ. ηελ 
παηδεία ρξεηάδεηαη πάλσ απφ φια ρξφλνο. 
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Απφ πέξπζη ην Φεβξνπάξην, φπσο έρσ πνιιέο θνξέο ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ 
Τπνζέζεσλ, έρνπκε επηιέμεη δχν ηνκείο ζηνπο νπνίνπο θηλνχκαζηε παξάιιεια.  

Ο πξψηνο είλαη νη αλαγθαίεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 
εμπγίαλζε ησλ δνκψλ ηεο παηδείαο. Καη φηαλ ιέσ «εμπγίαλζε», θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη 
πάξα πνιιά ηα ηξσηά πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηε ρψξα. Δίλαη πάξα πνιιά ηα ηξσηά ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. αο έδσζα παξαδείγκαηα φηαλ ζπδεηήζακε γηα ηε ζπγρψλεπζε 
ησλ ζρνιείσλ θαη είπα φηη ζηα ρίιηα πεληαθφζηα δεκνηηθά ηα πεληαθφζηα εβδνκήληα 
κεηαθηλνχληαη θαη απφ απηά ην 85% είλαη κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα. Δίκαζηε ζε κηα 
ρψξα πνπ ην 2011 έρεη εθαηνληάδεο κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα ζρνιεία θαη δελ 
ζεσξνχκε απηνλφεην ην φηη δελ κπνξεί ηα παηδηά λα έρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 
εθπαίδεπζε. αο έδσζα παξαδείγκαηα ζρνιείσλ θαη δήηεζα απαληήζεηο ζηε Βνπιή -πνπ 
δελ πήξα- γηα λνκνχο φπνπ είλαη εκθαλέο φηη ν αξηζκφο θαη ε δηάξζξσζε ησλ ζρνιείσλ 
είλαη κφλν γηα λα θαιχςεη πνιηηηθέο αλάγθεο. Σεηξαζέζηα ζρνιεία κε επηά δαζθάινπο, 
δηζέζηα ζρνιεία κε έμη δαζθάινπο, εμαζέζηα ζρνιεία κε δψδεθα δαζθάινπο. Καη βεβαίσο 
πνπζελά δελ ηεξείηαη ν λφκνο ν νπνίνο νξίδεη ηη ζεκαίλεη κνλνζέζην, ηη ζεκαίλεη δηζέζην ή 
ηη ζεκαίλεη εμαζέζην.  

Μέζα ζηηο ηξνπνινγίεο πνπ ππάξρνπλ έρσ θέξεη κία ηξνπνινγία -γηαηί ζπλερψο 
καζαίλσ, λνκίδσ φηη φινη νη Τπνπξγνί ην παζαίλνπλ απηφ- κε ηελ νπνία θαηαξγψ ην εμήο: 
Οη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί, δειαδή νη επηζηήκνλεο νη νπνίνη επηιέγνληαη γηα λα 
αλαπιεξψζνπλ θάπνηνλ πνπ ιείπεη απφ ην ζρνιείν ηνπ, έρνπλ δηθαίσκα κφιηο εθιεγνχλ, 
εάλ εθιεγνχλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, λα πάλε θαηεπζείαλ ζηελ πεξηνρή πνπ 
εθιέγνληαη. Απηά ςεθίζηεθαλ απφ ην Κνηλνβνχιην θαη ζπκθσλήζεθαλ θαη κε ζπλδηθάηα 
θαη πξαγκαηηθά ειάρηζηε ζεκαζία έρεη λα δνχκε πφηε θαη πψο έγηλαλ. Γελ κπνξνχκε πηα 
λα αλερφκαζηε ηέηνηα πξάγκαηα. Καη δελ κπνξεί λα ππάξρεη απηνχ ηνπ είδνπο ε αληίιεςε, 
φηη ν δάζθαινο πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα λα αλαπιεξψζεη έλα θελφ ζε έλα ζρνιείν 
εθιέγεηαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηελ άιιε κεξηά ηεο Διιάδαο θαη ηελ επφκελε εκέξα 
πεγαίλεη εθεί, πιεξψλεηαη θαη ην ζρνιείν κέλεη κε θελή ζέζε. Απηφ ίζρπε; Δπεηδή, ινηπφλ, 
ε εμπγίαλζε θαη ν εμνξζνινγηζκφο είλαη απφ ηα πάξα πνιχ ζεκαληηθά έξγα πνπ πξέπεη λα 
γίλνληαη ζε απηφ ην Τπνπξγείν, είλαη ζπλερείο νη αιιαγέο. 

Ζ δεχηεξε κεγάιε ελφηεηα είλαη νη πνιηηηθέο. Δίλαη πξάγκαηα πνπ έρνπκε ζπδεηήζεη 
θαη πνπ ζα έξρνληαη ζπλερψο ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ. ηνλ πξψην 
ηνκέα, ζηελ εμπγίαλζε θαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ, ππάξρεη θαη ε νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ νξγάλσζε απηή, φπσο εμήγεζα, έρεη πνιιά επίπεδα. Δίλαη 
ε πεξηθεξεηαθή αλαδηάξζξσζε, ηελ νπνία ζα θέξσ ζχληνκα, είλαη ε νξγάλσζε ηνπ ίδηνπ 
ηνπ Τπνπξγείνπ, έλα Τπνπξγείν κε πελήληα δηεπζχλζεηο, είλαη ην πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ 
αθνξά ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ κε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο.  

Λππάκαη, γηαηί Βνπιεπηέο νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ 
Τπνζέζεσλ δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ νπζία ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη, φπσο πάληα, ππάξρεη 
κία πνιχ εχθνιε αξρή γηα ηελ απηνδηνίθεζε: «απνζπαζκαηηθφ θαη πξφρεηξν». Λνηπφλ, λα 
ζαο ην εμεγήζσ λα ην θαηαιάβεηε, γηαηί δελ ην δηαβάζαηε.  

Τπάξρνπλ δχν βαζηθά ηλζηηηνχηα, φπσο ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 
Δπξψπεο. Έλα ηλζηηηνχην ην νπνίν ζηεξίδεη ην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ θαη είλαη 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, γηαηί αθνξά ην πεξηερφκελν, αιιά θαη ηηο κεζφδνπο ηεο εθπαίδεπζεο 
θαη βεβαίσο δεηήκαηα φπσο είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
έλα δεχηεξν ηλζηηηνχην πνπ αθνξά ηνλ ηερλνινγηθφ βξαρίνλα, δειαδή ηελ ηερλνινγηθή θαη 
ςεθηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε λέα επνρή. Απηά είλαη δχν δνκέο.  

Σν ηξίην ζεκείν είλαη ηα πεηξακαηηθά θαη πξφηππα ζρνιεία γηα ηα νπνία ζα κηιήζσ 
ακέζσο κεηά, φπνπ νπζηαζηηθά είλαη θαη απηά κηα κνξθή εξγαιείσλ γηα λα πεξάζνπκε απφ 
ηε καδηθή νκνηφκνξθε εθπαίδεπζε ζηε καδηθή αιιά κε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο 
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εθπαίδεπζε θαη απηή είλαη ε βαζηθή θηινζνθία πνπ δηαθνξνπνηεί απηήλ ηε ζηηγκή ηε 
ινγηθή ησλ πξφηππσλ θαη πεηξακαηηθψλ. Θα κηιήζσ κε ιίγα ιφγηα γηα ην θάζε έλα απφ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία. 

Ο θ. Λπθνπξέληδνο είπε πξηλ ην εμήο: «Αλ ηνικνχζακε λα ηα θάλνπκε εκείο απηά, 
αλ ηνικνχζακε λα θέξνπκε ζηε Βνπιή λφκν γηα ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, πνπ ζα 
γηλφηαλ λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζα θαηγφηαλ ε Αζήλα».  

Δγψ ζέβνκαη ηε ζπλέρεηα. ηαλ πήγα ζην Τπνπξγείν, δήηεζα φιεο ηηο κειέηεο πνπ 
είραλ γίλεη ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Τπάξρνπλ δχν κειέηεο πνπ έγηλαλ επί Νέαο 
Γεκνθξαηίαο, επί θ. Γηαλλάθνπ θαη επί θ. ηπιηαλίδε. Ήηαλ θαη νη δχν γηα ην Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην, γηαηί φινη ήμεξαλ φηη δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Ζ κία έγηλε απφ ην 
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην θαη ε άιιε απφ δχν επηζηήκνλεο πνπ επειέγεζαλ απφ ηνλ θ. 
ηπιηαλίδε, έλαλ Καλαδφ θαη έλα Γεξκαλφ.  

Γελ είλαη ν θ. Λπθνπξέληδνο εδψ, αιιά ζέισ λα πσ φηη ηελ επνρή πνπ ήηαλ ν ίδηνο 
Τθππνπξγφο είρε δχν κειέηεο ζηα ρέξηα ηνπ θαη κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη. Αο ηνικνχζε, 
ινηπφλ. Μαο είπε πνιχ απιά «δελ ηνικνχζακε γηα λα κελ θαεί ε Αζήλα». Καη ζε κέλα ην 
ίδην ιέλε απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ αλέιαβα, δειαδή «αλ θάλεηο απηφ, ζα θαεί ε Αζήλα. Αλ 
θάλεηο ην άιιν, ζα θαεί ε Αζήλα». Γελ θαίγεηαη ηίπνηα.  

Ήξζε ε ζηηγκή πνπ μέξνπκε φηη πξέπεη λα ηα αιιάμνπκε φια θαη δελ ππάξρεη 
θαλελφο είδνπο απεηιή θαη θαλελφο είδνπο θφβνο. Θα ηνικήζνπκε θαη ζα ηα θάλνπκε! 

Έξρνκαη ηψξα ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Βεβαίσο ρξεζηκνπνίεζα θαη ηηο δχν 
κειέηεο πνπ είλαη ζνβαξέο θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θαζελφο. Πνηα είλαη ε βαζηθή 
αληίζεζε; Γελ θάλνπκε ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Έρνπκε 
ηέζζεξηο θνξείο νπζηαζηηθά πνπ ζπλελψλνληαη ζε έλαλ. Έρνπκε έλα ηειείσο λέν ζρήκα 
ιεηηνπξγίαο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο -ζηε ινγηθή ηνπ θαη ζηελ αληίιεςε 
ηνπ- νξγαληζκνχο.  

αο εμήγεζα φηη πήξακε παξαδείγκαηα θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο θαλδηλαβίαο πνπ 
νη δνκέο είλαη αξθεηά επέιηθηεο, γηαηί ηα λέα ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε 
αξάρλεο, φπσο ν δηεπζπληήο, ν εηζεγεηήο, ν ηκεκαηάξρεο. Γίλνπκε δειαδή ηελ ηζηνξία 
ησλ νκάδσλ, ησλ task forces, ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηλζηηηνχηνπ κε εθπαηδεπηηθνχο.  

Έρνπκε δηαθφζηεο ηξηάληα ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνχο. Τπάξρνπλ πξαγκαηηθά 
δηακάληηα ζηελ εθπαίδεπζε, κε εμαηξεηηθά πνιιά πξνζφληα γηα λα κπνξνχλ λα 
ελαιιάζζνληαη, ψζηε λα έρνπκε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ζέινπκε, γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πνπ ζέινπκε θαη λα κπνξεί απηφ λα έρεη ζπλέρεηα θξεζθάδα.  

Πνχ έρεη επηθεληξσζεί ε ζπδήηεζε, ηδηαίηεξα απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία; ην λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ. αο παξαθαιψ δηαβάζηε ηελ έθζεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο 
Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο. Σν απνθαιεί δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν. Γηαηί; Γηαηί είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηνπ νπνίνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νξίδεηαη απφ ηελ 
πνιηηεία, νη πφξνη ηνπ είλαη δεκφζηνη, ην έξγν ηνπ είλαη δεκφζην, εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ θαη έρεη ηελ επειημία ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Καη κφλν πνπ αθνχηε ηε ιέμε ηδησηηθφ, δελ βιέπεηε φηη ππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ θαη έρεη κηα ηδηαίηεξα κεγάιε επειημία, φπσο ήηαλ ην Κέληξν Δξεπλψλ ηεο 
Δθπαίδεπζεο ή ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ; Γηαηί δελ ζαο ελνρινχζε 
πνπ ν Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ήηαλ λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
θαη ζαο ελνριεί πνπ είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην; Γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη 
αληηπνιίηεπζε γηα ηελ αληηπνιίηεπζε. Γελ ππάξρεη θακκία ινγηθή.  

’ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ππάξρεη απφιπηε εμαζθάιηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ. Γίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην ηλζηηηνχην ή λα επηιέμνπλ λα 
κείλνπλ ζην ηλζηηηνχην θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπο ή λα πάλε ζην δεκφζην ηνκέα, 



 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 10-5-2011 

 

Σειεπηαία Απνζήθεπζε:26/12/2014 5:37:00 κκΑπφ:θφηε Γέζπνηλα 
Δθηππψζεθε:26/12/2014 5:37:00 κκ 

52 

λα παξακείλνπλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνιαβέο, 
αληίζηνηρεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Αλαθεξζήθαηε ζηα δηθαηψκαηά ηνπο. Θα ζαο πσ ινηπφλ φηη νη ππάιιεινη ζέινπλ ην 
εμήο: Να πάλε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηηο απνιαβέο πνπ έρνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή λα πάλε ζην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 
δεκνζίνπ. Απηφ δελ γίλεηαη.  

ε κηα επνρή θξίζεο, αλεξγίαο, πνπ έρνπκε φιε απηήλ ηελ θαηάξξεπζε 
νξγαληζκψλ, ππάξρεη απφιπηε θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ δχν επηινγέο, 
δειαδή πιήξε θάιπςε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ θαη επηπιένλ επηινγέο λα 
γπξίζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε φζνη δελ ζέινπλ λα κείλνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ.  

Έξρνκαη ηψξα ζην ζέκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ». αο είπα φηη είδα θαη ην 
χιινγν Πιεξνθνξηθήο, ην ΔΠΔ, κειέηεζα ηελ επηζηνιή πνπ έζηεηιε ε ΠΟΓΔΠ θαη 
πήξα πνιχ ζνβαξά ππ' φςηλ κνπ ηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε ζηε Βνπιή.  

Πξψηνλ, επαλαιακβάλσ φηη δελ κπνξεί θαλείο λα έξρεηαη θαη λα κηιάεη γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν ηλζηηηνχην σο λα κελ ππήξρε, γηαηί ππάξρεη είθνζη ρξφληα. Απηφ ινηπφλ πνπ 
ιέκε ηψξα είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηλζηηηνχην ζα παίμεη ην ξφιν ηνπ ηερληθνχ θαη 
επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ελψ κέρξη ζήκεξα είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα θηλείηαη ζε φιν ην ρψξν ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ζε φια ηα 
Τπνπξγεία, θαη ζηελ αγνξά, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Λέκε, ινηπφλ, φηη ζα επηθεληξψζεη ηηο 
δπλάκεηο ηνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.  

ζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ έξγσλ, ζα ήζεια λα πσ φηη φηαλ ππάξρεη 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ, πνπ είλαη ζήκεξα νη βαζηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, ππάξρνπλ 
ππνρξεσηηθά πξνθεξχμεηο. Έιαβα ππ’ φςηλ κία ζεηξά παξαηεξήζεσλ, φπσο είδαηε ζηηο 
δηνξζψζεηο, απφ ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε Βνπιή. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην φηη 
κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη λα έρεη θέξδε, ην 
βγάιακε. Σν πεξηνξίζακε εηδηθά ζην ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Καη βγάιακε θαη κία 
ζεηξά άιιεο παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ θαηά ηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή.  

κσο, επεηδή εηέζεζαλ δηάθνξα ππνλννχκελα απφ δχν-ηξεηο ζπλαδέιθνπο γηα ην 
πψο ιεηηνχξγεζε ην ΔΑΗΣΤ θ.ιπ., ζα ήζεια λα πσ φηη δήηεζα φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ 
έρνπλ γίλεη απφ νξθσηνχο ινγηζηέο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα. Δίλαη ζηε δηάζεζε ηεο 
Βνπιήο. Εήηεζα επίζεο θαη ηνπο είθνζη έλαλ ειέγρνπο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θη νη νπνίνη ην θαηαηάζζνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο 3 Α. Καη απηνί νη 
έιεγρνη είλαη φινη ζηε δηάζεζε ηεο Βνπιήο.  

ζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ, νπζηαζηηθά γίλεηαη κία επηηξνπή απφ 
πξπηάλεηο θαη πςεινχ επηπέδνπ θαζεγεηέο. Δίλαη κηα ινγηθή κηαο search committee, ε 
νπνία ςάρλεη κεηά απφ δηεζλή πξνθήξπμε επηζηήκνλεο κε ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ζην ρψξν 
ηεο πιεξνθνξηθήο, δηφηη είλαη πνιχ εμεηδηθεπκέλν ην πξφζσπν, θαη ν Τπνπξγφο επηιέγεη –
επαλαιακβάλσ- κεηά απφ δηεζλή πξνθήξπμε θαη κεηά απφ ηελ επηινγή απφ ηε 
ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή.  

Έρσ δχν ελφηεηεο αθφκε ζηηο νπνίεο ζέισ λα αλαθεξζψ.  
Θα αλαθεξζψ ζηα πεηξακαηηθά θαη ζηα πξφηππα ζρνιεία -ζα είκαη πνιχ αλαιπηηθή 

αχξην- θαη ζα ήζεια λα απαληήζσ θαη ζηηο αλεζπρίεο, αιιά θαη ζηα δεηήκαηα πνπ έζεζαλ 
νη ζπλάδειθνη.  

Σν ζέκα ησλ πεηξακαηηθψλ θαη πξφηππσλ ζρνιείσλ είλαη, φπσο ζαο εμήγεζα, έλα 
πάξα πνιχ δχζθνιν, «θαπηφ» παηδαγσγηθφ ζέκα. Δπί έμη κήλεο έγηλε ζπδήηεζε πξηλ 
μεθηλήζεη ε δηαβνχιεπζε. Σα παηδαγσγηθά επηρεηξήκαηα είλαη πάξα πνιχ ηζρπξά. Δπεηδή 
δελ είκαη παηδαγσγφο, κνπ θαηλφηαλ θάηη απνιχησο απηνλφεην, φηαλ μεθίλεζα, ην λα 
θάλνπκε ζρνιεία, λα βάινπκε εμεηάζεηο, λα είλαη νη άξηζηνη. Μνπ θάλεθε πνιχ απιφ. ηαλ 
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ζπδεηάο κε ηνπο παηδαγσγνχο, φηαλ βιέπεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ παηδαγσγηθψλ 
εξεπλψλ, φηαλ βιέπεηο ηελ πνξεία απηψλ ησλ ζρνιείσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηε ινγηθή 
πνπ επηθξαηεί γχξσ απ’ απηά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, πξέπεη λα ηα ιάβεηο ππ’ φςηλ ζνπ 
γηα λα θαηαιήμεηο ζε κηα λνκνζεηηθή πξφηαζε. 

Πνηα είλαη ινηπφλ ε ινγηθή; ηαλ μεθίλεζε ε ινγηθή ησλ πεηξακαηηθψλ θαη ησλ 
πξνηχπσλ ζρνιείσλ ην 1927, ε παηδεία καο ήηαλ επηιεθηηθή. Τπήξραλ εμεηάζεηο ζε φια 
ηα επίπεδα. Σν Γπκλάζην δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

Δίκαζηε εθαηφ ρξφληα κεηά. Ζ εθπαίδεπζε κέρξη ηα δεθαπέληε είλαη πιένλ 
ππνρξεσηηθή. Ζ παηδεία καο είλαη καδηθή. Γελ ππάξρεη παηδί πνπ λα κελ πεγαίλεη ζην 
ζρνιείν. Καη ε επίζεο θνηλή δηαπίζησζε είλαη φηη ε παηδεία καο είλαη απνιχησο 
νκνηφκνξθε. Σα ζρνιεία είλαη φια ίδηα. ρη κφλνλ απηφ, αιιά δελ έρνπλ θαη θακκία 
δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε ηίπνηα. Ννκίδνπλ φηη ζε φπνηνλ δηαθνξνπνηείηαη 
πέθηεη ν πέιεθπο.  

Πνηα είλαη ε επηινγή ηψξα; Πξνζπαζήζακε λα δψζνπκε ζηα ζρνιεία φζν γίλεηαη 
κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δπνκέλσο, ζηακαηά ν 
ελαγθαιηζκφο κφλνλ απφ ηα παλεπηζηήκηα. Έλα ζρνιείν ζα θξηζεί θαη ζα θαηαηαγεί ζε 
πξφηππν πεηξακαηηθφ ή κπνξεί λα είλαη κφλνλ πξφηππν ή κφλνλ πεηξακαηηθφ. κσο, ε 
ινγηθή πξφηππν πεηξακαηηθφ πάεη καδί, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα φια απηά ηα λέα 
πξάγκαηα πνπ θάλεη θάζε ζρνιείν λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πξφηππν θαη λα είλαη 
δηαθνξεηηθά απφ ην έλα ζην άιιν. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη κε 
παλεπηζηήκην, κε εξεπλεηηθφ θέληξν, κε θνηλσθειέο ίδξπκα ή λα είλαη θαη κφλα ηνπο, λα 
έρνπλ έλα πνιχ ηζρπξφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ λα κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ θάθειν 
κφλα ηνπο.  

Σα ζρνιεία, ινηπφλ, απηά έρνπλ φιε απηήλ ηε γθάκα ηεο δπλαηφηεηαο ησλ 
ζπλεξγαζηψλ. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα. ην δεκνηηθφ είλαη κφλν κε θιήξσζε, δελ ππάξρεη 
θαλέλαο παηδαγσγφο θαη δελ ππάξρεη θαλέλα ζρνιείν ζην επίπεδν ηεο Δπξψπεο, πνπ λα 
γίλνληαη εμεηάζεηο ζην δεκνηηθφ, γηα λα κπεη θάπνηνο ζην δεκνηηθφ. 

Γηα λα κπνπλ, φκσο, ζην γπκλάζην, ην θάζε ζρνιείν, ην θάζε γπκλάζην επηιέγεη ηνλ 
ηξφπν, πνπ ζα δερζεί ηνπο καζεηέο ηνπ, κπνξεί λα είλαη ην απνιπηήξην ηνπ δεκνηηθνχ, 
κπνξεί λα είλαη εμεηάζεηο, κπνξεί λα είλαη ηεζη. Σν θάζε ζρνιείν έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα, 
λα βάδεη ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο.  

Καη ζην γπκλάζην, απφ ην γπκλάζην ζην ιχθεην, είλαη νη εμεηάζεηο φπσο ην είρακε 
θαη ζηελ αξρή. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ζε απηά ηα ζρνιεία ππάξρεη ζπλερήο 
αμηνιφγεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχληαη ζπλέρεηα θαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, αιιά 
θαη νη δηεπζπληέο.  

Τπήξμαλ πνιιέο αληηξξήζεηο πξνο απηφ ην ζεκείν. κσο δελ γίλεηαη, φπσο 
θαηαιαβαίλεηε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, λα ππάξρεη πεηξακαηηθφ ζρνιείν πνπ λα κελ 
αμηνινγείηαη ζπλερψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θαη ην έξγν ηνπο. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: ην γπκλάζην ππάξρνπλ εμεηάζεηο;  
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): Ναη, είπα φηη ην θάζε γπκλάζην κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηξφπν, αλ ζέιεη 
λα βάιεη εμεηάζεηο, αλ ζέιεη λα βάιεη απνιπηήξην, εάλ ζέιεη λα βάιεη ηεζη. Δπνκέλσο, 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε ζρνιείν κε ηελ επηηξνπή ηνπ, λα απνθαζίζεη ηη ζέιεη λα 
θάλεη.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Μπνξεί θαη θιήξσζε, δειαδή;  
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): πλέρηζε απφ ην πεηξακαηηθφ δεκνηηθφ, αιιά ηνπ 50%, ζα ην δείηε πψο 
είλαη κέζα. ρη, πξέπεη λα έρεη κία πξνυπφζεζε. Θα βάιεη κία πξνυπφζεζε θαη ζα ηελ 
επηιέμεη ην ίδην. Αιιά έρεη πξνυπνζέζεηο. Ζ θιήξσζε δελ είλαη πξνυπφζεζε.  
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Ζ ηειεπηαία αλαθνξά κνπ, ινηπφλ, είλαη ζην ζέκα ησλ κεηαγξαθψλ. Ννκίδσ φηη 
θαιχηεξε αλάιπζε απφ ηνπ θ. Βαξδίθνπ, δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη γίλεη.  

Άθνπζα ηε ζπλάδειθν ηνπ ΤΡΗΕΑ. Ξέξεηε είλαη πάξα πνιχ φκνξθν λα αθνχο απφ 
λένπο αλζξψπνπο πξάγκαηα νξακαηηθά, νπηνπίεο. ια απηά πνπ ζπλδένληαη θαη κε ηελ 
Αξηζηεξά θαη κε ηε λεφηεηα. Δίλαη πνιχ ζιηβεξφ, φκσο, λα αθνχο κφλν ιατθηζκφ.  

Πνχ είδε –θαη ζα ήζεια λα ξσηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο- απφ πνχ πξνθχπηεη 
φηη βιάπηνληαη νη ηξίηεθλνη, νη πνιχηεθλνη ή ηα νξθαλά παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ; Να ην 
θαηαιάβσ. Δίπακε φηη θπζηθά ζα πεξάζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, αιιά φρη ζην ηκήκα πνπ 
ήζειαλ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα πσ μαλά έλα παξάδεηγκα. Πεξλνχζε θάπνηνο ζε 
έλα ηκήκα ζηελ πεξηθέξεηα, πνπ ήηαλ πεληαθφζηεο κνλάδεο ιηγφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 
ηκήκα ζηελ Αζήλα, εξρφηαλ απηφκαηα ζηελ Αζήλα θαη ην παηδί πνπ είρε κία κνλάδα 
ιηγφηεξν απφ ηε βάζε πήγαηλε ζηε Θεζζαινλίθε. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Θα 
έξρνληαη, ινηπφλ, νη πνιχηεθλνη πνπ δηθαηνχληαη κεηαγξαθήο ζηελ πφιε πνπ ζέινπλ θαη 
θαηνηθνχλ θαη ζα ππάξρεη έλα πνζνζηφ 20%, πνπ ζα είλαη ζε θάζε ζρνιή. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Μέρξη 20%. 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): ε θάζε ζρνιή.  
Δάλ, ινηπφλ, δελ θηάλνπλ νη κνλάδεο γηα ηελ ηαηξηθή, ζα πάλε ζηελ νδνληηαηξηθή. 

Αλ δελ θηάζνπλ ζηελ νδνληηαηξηθή, ζα πάλε ζηελ θηεληαηξηθή. Γελ κπνξεί φκσο … 
ΠΡΟΔΓΡEΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Θα ρξεηαζηείηε θαη άιιν ρξφλν, θπξία 

Τπνπξγέ; 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): ρη ζα ηειεηψζσ.  
Δπνκέλσο, ππάξρεη έλαο λένο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχκε απηήλ ηελ 

αλάγθε.  
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ςάμακε ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Γελ 

ππάξρεη νχηε κία ρψξα –νχηε κία, αξηζκφο- πνπ λα κεηαγξάθνληαη απφ πφιε ζε πφιε, κε 
απηνχο ηνπο φξνπο νη θνηηεηέο.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, επεηδή ε ρψξα δελ έρεη ηηο εζηίεο, δελ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο 
πνπ πξέπεη, γη’ απηφ θαη αλαγλσξίδνπκε απηήλ ηελ αλάγθε. κσο, ηαπηφρξνλα 
αληηκεησπίδνπκε ην ηεξάζηην πξφβιεκα ησλ ζρνιψλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ πιένλ ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ θαη ησλ ζρνιψλ νη νπνίεο δελ 
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ, πνπ θεχγνπλ θαη 
νπζηαζηηθά δηαιχνληαη νη ζρνιέο.  

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 ΠΡΟΔΓΡEΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δπραξηζηνχκε ηελ Τπνπξγφ Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηελ θ. Γηακαληνπνχινπ. 

Σν ιφγν έρεη, ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θ. 
Αξηζηφβνπιν πειησηφπνπινο. 

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΩΣΟΠΟΤΛΟ: ε εθείλν πνπ κε κεγάιε επθνιία κπνξψ 
λα ζπκθσλήζσ κε ηελ θπξία Τπνπξγφ είλαη φηη πξάγκαηη ππάξρεη ε θξηζηκφηεηα ησλ 
ζηηγκψλ θαη φηη δνχκε πξάγκαηη ηζηνξηθέο ζηηγκέο. 

κσο, απηφ έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλαζθάιεηα πνπ θπξηαξρεί ζε θάζε 
πηπρή ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, αλαζθάιεηα γηα ην αχξην, φηαλ αθφκα θαη ε ίδηα ζπλνκνινγεί φηη 
ππάξρεη έιιεηκκα ζπληνληζκνχ ζε απηήλ ηελ Κπβέξλεζε, φηαλ, κάιηζηα θαη ε ίδηα ιέγεη γηα 
ην θφκκα ζην νπνίν ζηεξίδεηαη γηα λα είλαη ζηελ Κπβέξλεζε φηη ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ δελ 
θαηαλνεί ηηο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο κπνξεί πξάγκαηη ε Διιάδα λα αληηκεησπίζεη, αλ δελ 
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εθηακηεπζεί ε πέκπηε δφζε. Κπξηαξρεί αλαζθάιεηα γηα ηε ζσκαηηθή καο αθεξαηφηεηα, φηαλ 
πξάγκαηη μππλάκε θαη δελ μέξνπκε αλ ζα είκαζηε δσληαλνί κέρξη ην βξάδπ, δηφηη θάπνηνο 
έραζε ηε δσή ηνπ –ππνςήθηνο παηέξαο- κφλν θαη κφλν γηα λα ηνπ πάξνπλ κία 
βηληενθάκεξα. Κπξηαξρεί αλαζθάιεηα, φκσο θαη γηα ηε λέα γεληά, φηαλ αθφκε θαη ζήκεξα 
πνπ ζπδεηνχκε απηφ ην, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Τπνπξγνχ, θξίζηκν λνκνζρέδην, 
απνθάζηζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα «αηθληδηάζεη επράξηζηα» ηελ Αίζνπζα απηή θαη 
θπξίσο λα αηθληδηάζεη ηνπο Βνπιεπηέο πνπ θαινχληαη ζήκεξα λα ζηεξίμνπλ ην ζρέδην 
λφκνπ -ελλνψ ηνπο Βνπιεπηέο ηεο θπβεξλψζαο Πιεηνςεθίαο- φηαλ μαθληθά, ρσξίο 
δηαβνχιεπζε, αλαθνίλσζε φηη θαηαξγνχληαη, ρσξίο κειέηε, εηθνζηηέζζεξα ηκήκαηα ΣΔΗ –
ηψξα πνπ αχξην, κεζαχξην αξρίδνπλ νη παλειιαδηθέο- έλα παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα θαη φηη, 
βεβαίσο, ζα εηζαρζνχλ πεξίπνπ δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηνη ιηγφηεξνη καζήηξηεο θαη 
καζεηέο ζηα ηκήκαηα απηά. 

Καη αλ απηφ δελ είλαη πξνζβνιή ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, φηαλ ηελ ψξα πνπ 
ζπδεηείηαη αηθληδηάδεηαη ν θάζε Βνπιεπηήο, ηφηε ηη είλαη; Γελ είλαη χβξηο ηνπ 
θνηλνβνπιεπηηζκνχ; Βεβαίσο, φια απηά δελ δεκηνπξγνχλ πξάγκαηη αβεβαηφηεηα θαη 
αλαζθάιεηα; Καη ρξεζηκνπνηψ εζθεκκέλσο απηέο ηηο δχν ιέμεηο, δηφηη είλαη νη δχν ιέμεηο 
πνπ θαίλεηαη φηη δελ ερνχλ επράξηζηα ζηα απηηά ηεο θπξίαο Τπνπξγνχ. 

Μα, πξνθαλψο φια απηά ζπλεγνξνχλ ζην λα κηινχκε θαη γηα αλαζθάιεηα θαη γηα 
αβεβαηφηεηα. Βεβαίσο, αλ θνηηάμνπκε ην ηη έρεη γίλεη ζε απηφ ην ρξφλν, πξάγκαηη 
κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε ζεκεξηλή εγεζία 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. κσο, δελ κπνξνχκε λα πνχκε ην ίδην γηα ηελ θεληξηθή 
θπβέξλεζε θαη γηα ηηο θεληξηθέο πνιηηηθέο επηινγέο, δηφηη έρνπκε κία Κπβέξλεζε ε νπνία 
είρε σο πξνεθινγηθή εμαγγειία ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα ηελ παηδεία θαη επί ηεο 
νπζίαο βιέπνπκε δξαζηηθή πεξηζηνιή ησλ πφξσλ πνπ πεγαίλνπλ γα ηελ παηδεία θαη 
κάιηζηα, ζε έλα παγθφζκην πεξηβάιινλ πνπ αθφκα θαη νη ρψξεο πνπ ππνθέξνπλ απφ ηα 
δεκφζηα ρξέε ή απφ ηα ειιείκκαηα θαη πξνρσξνχλ ζε πεξηζηνιή δεκνζίσλ δαπαλψλ, ην 
κνλαδηθφ ηνκέα ηνλ νπνίν εμαηξνχλ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε έξεπλα θαη ε ηερλνινγία. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζα αλαθέξσ ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα. Δίλαη ν 
«Πξφεδξνο Οκπάκα», φπσο πνιιά ζηειέρε ηνπ ΠΑΟΚ αξέζθνληαη λα ιέγνπλ, λα 
ραξαθηεξίδνπλ ή θαη λα κηκνχληαη. Αθφκα θαη απηφο, ν νπνίνο βιέπεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ θάζε άιιν παξά επράξηζηε είλαη –θαη 
πνπ βεβαίσο, έρεη ραζεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ ην ακεξηθαληθφ φλεηξν θαη έρεη ραζεί πηα θαη ε 
αηζηνδνμία γηα ην κέζν Ακεξηθάλν- θαη πνπ πξνρσξεί ζε δξαζηηθή κείσζε ησλ δεκνζίσλ 
δαπαλψλ, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηηο εμαγγειίεο ηνπ έρεη εμαηξέζεη σο κνλαδηθφ ηνκέα ηελ 
παηδεία, ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. Γηφηη μέξεη πνιχ θαιά, φπσο μέξνπκε φινη καο, φηη 
κία ρψξα, αλ ζέιεη αλ δηαηεξήζεη ζην κέιινλ ζπγθξηηηθφ νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα ζηα 
επφκελα δχζθνια ρξφληα γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, απηφ κπνξεί λα ην πεηχρεη κφλν 
εάλ κνλνκεξψο επελδχζεη ζπζηεκαηηθά ζηελ παηδεία, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία. 

Δκείο αληί γηα φια απηά, θάλνπκε πεξηζηνιή θαη κάιηζηα, θηάζακε ζην ζεκείν λα 
πξνρσξήζνπκε ζε δξαζηηθέο «ζπγρσλεχζεηο» ησλ ζρνιεηψλ, ρσξίο θακκία κειέηε, ρσξίο 
θακκία δηαβνχιεπζε θαη κάιηζηα, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Γελ ιέγσ φηη ήκαζηαλ εκείο 
αληίζεηνη ζην λα γίλνπλ ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ γηα παηδαγσγηθνχο ιφγνπο. Άιισζηε, 
απηφ παγίσο έθαλαλ φιεο νη θπβεξλήζεηο θαη πξηλ απφ καο, απηφ θάλακε θαη εκείο. κσο, 
άιιν θάλσ ζπγρσλεχζεηο εθεί πνπ πξέπεη γηα ιφγνπο παηδαγσγηθνχο θαη άιιν θάλσ 
ζπγρσλεχζεηο κφλν θαη κφλν γηα νηθνλνκίζηηθνπο ιφγνπο, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ κε απηφλ 
ηνλ ηξφπν ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο λα εξεκψζεη ε χπαηζξνο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 
λέν θίλεκα αζηπθηιίαο, δειαδή, ζπζζψξεπζε θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζηηο πφιεηο 
πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ λα πξνζηεζνχλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ καθξχ θαηάινγν 
ηεο κεγάιεο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα. 
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Γελ θηάλνπλ φια απηά, αιιά κεηά απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο εξρφκαζηε λα 
ζπδεηήζνπκε έλα ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν ε θπξία Τπνπξγφο ην ραξαθηήξηζε 
νινθιεξσκέλν, ελψ εγψ ζα ην ραξαθηήξηδα σο ζρέδην λφκνπ πνπ είλαη ζπξξαθή πνιιψλ 
αηάθησο εξξηκκέλσλ δηαηάμεσλ. Δίλαη, κάιηζηα, έλα ζρέδην λφκνπ ην νπνίν ζπκίδεη έλα 
παηδηθφ παδι. Δίλαη θνκκάηη-θνκκάηη πνπ πξνζπαζείο λα δηαηξέμεηο, πξνθεηκέλνπ λα δεηο 
εάλ ππάξρεη θεληξηθφ λφεκα, εάλ ππάξρεη ζπλνρή, εάλ ππάξρεη ζπλέπεηα.  

Δξσηψ πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ αιιάδεηε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ παλειιαδηθψλ 
εμεηάζεσλ, αλαηξέπνληαο ηελ χζηαηε απηήλ ζηηγκή ηνλ νπνηνλδήπνηε νηθνγελεηαθφ 
πξνγξακκαηηζκφ. Γηαηί δεκηνπξγείηε de facto θαηαζηάζεηο, φηαλ δεηάηε εθ ησλ πζηέξσλ 
ηελ ςήθηζε; πληζηά απηφ ζεβαζκφ ή φρη πξνο ηνπο Βνπιεπηέο, πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο, 
πξνο ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην;  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεηε δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ απφ θέηνο γηα ηηο 
παλειιαδηθέο. Ρσηψ: Σν ζεσξείηε εζείο απηφ ζσζηφ; Δίλαη δπλαηφλ λα κηιάκε γηα αιιαγέο 
πνπ γίλνληαη ηψξα γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ αχξην; Γελ ζα έπξεπε απηέο νη αιιαγέο 
πνπ ζα ςεθίζνπκε λα ηζρχζνπλ απφ ηνπ ρξφλνπ, έηζη ψζηε θάζε καζήηξηα, θάζε καζεηήο 
θαη θπξίσο θάζε νηθνγέλεηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηηο αιιαγέο απηέο;  

Γηαηί θαζηεξψλεηε απνιπηήξηα δχν ηαρπηήησλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 
θαζηεξψλνπκε καζεηέο δχν ηαρπηήησλ; ε πνηα ρψξα ππάξρεη απνιπηήξην ιπθείνπ κέζσ 
παλειιαδηθψλ θαη απνιπηήξην ιπθείνπ κέζσ εμεηάζεσλ πνπ ζα γίλνληαη ζην ιχθεην; 
Δξσηψ: Θα είλαη ηα πηπρία αθξηβψο ηα ίδηα; Θα είλαη νκνηφκνξθα –γηα λα ζπκεζνχκε ηελ 
παιηά θξαζενινγία ζηελ πάιαη πνηέ επνρή εθινγήο Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο κε ηα 
νκνηφκνξθα ςεθνδέιηηα- ζα είλαη «νκνηφκνξθα»; Ή, αλ δελ είλαη, ελδερνκέλσο θάπνηα 
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ λα ζηεξηρζνχλ ζε απηφ θαη λα δεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο 
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν ησλ ίδησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ απφ ηελ Διιάδα;  

Αλ απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δελ ζεκαίλεη καζεηέο δχν ηαρπηήησλ, ηφηε ηη ζεκαίλεη; 
Πνηνο είλαη ν ιφγνο λα έρνπκε δχν δηαδηθαζίεο, δχν δηαθνξεηηθά απνιπηήξηα κε δχν 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κε δχν δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο, αιιά λα ηα βαθηίδνπκε 
νκνηφκνξθν δήζελ απνιπηήξην, ην νπνίν δελ μέξνπκε ηη εθπιήμεηο κπνξεί λα θξχςεη 
αχξην;  

Γηαηί θαηαξγείηε ηα θνηλσληθά θξηηήξηα γηα ηηο κεηαγξαθέο; Πξνθαλψο, ππήξραλ 
αδηθίεο. Πξνθαλψο, ππάξρνπλ ζηξεβιψζεηο. Πξνθαλψο, ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ ηα 
αλψηαηα θαη αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. κσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, φινη βηψλνπκε 
θάπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ κφλν εχθνιεο δελ είλαη γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ 
θαη θπξίσο γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Γελ ζα έπξεπε, ινηπφλ, ζε κία πεξίνδν 
βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζε κία πεξίνδν πνπ αηκνξξαγεί ε ειιεληθή νηθνγέλεηα, λα 
ζεζπίζνπκε ηνπιάρηζηνλ θνηλσληθά θξηηήξηα γηα ηηο κεηαγξαθέο;  

Δπίζεο, κηιήζακε γηα ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Δκείο, θπξία Τπνπξγέ, 
δελ είπακε πνηέ φηη είκαζηε ελαληίνλ ηεο ζπγρψλεπζεο. Γελ αξλεζήθακε ηε ζπγρψλεπζε. 
κσο, αξλνχκαζηε ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ εζείο ηνπ δίλεηε, κηα δνκή πνπ αθήλεη ηελ 
άκεζε παξεκβαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κέζσ ηεο Κπβέξλεζεο. Απηήλ αθξηβψο ηε 
δνκή αξλνχκαζηε, κηα δνκή ε νπνία δελ βνεζά ην ξφιν, ηελ απνζηνιή θαη ην ζθνπφ πνπ 
ζα έπξεπε λα έρεη έλα Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ πνηέ δελ είρε θαηαξγεζεί 
ζε απηφλ ηνλ ηφπν, παξά κφλν ηηο ειάρηζηεο ζηηγκέο πνπ δελ ππήξρε δεκνθξαηία.  

Μηιήζαηε γηα ηα πξφηππα ζρνιεία. Γηα ηα πξφηππα αληηιακβάλνκαη ηελ 
πξνζπάζεηά ζαο λα δηθαηνινγήζεηε απηφ ην νπνίν επηρεηξείηε λα θάλεηε, κε ηε κφλε 
δηαθνξά φηη απηφ ην νπνίν θάλεηε είλαη εμαηξεηηθά κεζνβέδηθν. Άιια είλαη ηα πεηξακαηηθά 
πνπ απεπζχλνληαη ζην κέζν καζεηή -γη’ απηφ ιέγνληαη θαη πεηξακαηηθά, δηφηη 
πεηξακαηηδφκεζα γηα λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο- θαη άιια είλαη ηα πξφηππα ηα νπνία 
ππνηίζεηαη φηη ζα έπξεπε λα είλαη αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηα θαιά ηδησηηθά.  
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Ήξζαηε ην 1985 θαη κε κία ζπγθεληξσηηθή, ζα έιεγα, ηδενιεςία απνθαζίζαηε φηη 
δελ κπνξείηε λα δερζείηε ηελ ηζφηεηα ε νπνία, θαηά ηε δηθή ζαο άπνςε, ήηαλ πξνο ηα 
πάλσ θαη απνθαζίζαηε λα θάλεηε ηζφηεηα ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε πξνο ηα θάησ. Αθνχ 
δελ κπνξέζαηε λα θάλεηε ηα ππφινηπα δεκφζηα ζρνιεία λα απνθηήζνπλ ην βαζκφ ησλ 
πξνηχπσλ ζρνιείσλ, θαηαξγήζαηε ηα πξφηππα ζρνιεία, κε απνηέιεζκα λα θηηάμεηε κία 
ηαρχηεηα, πξνο ηα θάησ φκσο, γηα φιν ην δεκφζην ραξαθηήξα ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ 
ιπθείσλ. 

ήκεξα αληηιακβάλεζηε φηη απηφ ήηαλ ιάζνο θαη επηρεηξείηε δεηιά λα επαλαθέξεηε 
ην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ. Καη εξσηψ ην εμήο: Γηαηί δεηιά; 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Γηαηί δελ ην θάλαηε εζείο; Τπνπξγφο ήζαζηαλ! Γηαηί δελ ην θάλαηε; 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθππνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ): Δζείο γηαηί δελ ην θάλαηε; 

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΩΣΟΠΟΤΛΟ: Κάληε εμεηάζεηο λα επηιέμεηε ηνπο 
θαιχηεξνπο! Άιιν ηα πξφηππα θαη άιιν ηα πεηξακαηηθά! Δάλ εζείο, αθφκα θαη ζήκεξα, 
ζπγρέεηε ηα πεηξακαηηθά κε ηα πξφηππα, αλ δελ δέρεζηε ην ζεζκφ ησλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο 
αξίζηνπο, ηφηε εθείλν ην νπνίν θάλεηε είλαη λα αθήλεηε απηφ ην θξηηήξην κφλν ζηα θαιά 
ηδησηηθά! Θα ζπλερίζνπκε κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν λα ζηέιλνπκε ζηα ηδησηηθά ζρνιεία ηνπο 
θαιχηεξνπο καζεηέο, κε εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, άξα ηελ άκβιπλζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έπξεπε κία ζνζηαιηζηηθή πνιηηηθή, θαηά ηα 
άιια, λα παζρίδεη λα εθαξκφδεη ζ’ απηφλ ηνλ ηφπν πάλσ απφ φια. Καηά ηε δηθή κνπ 
αληίιεςε, απηή ε ηδενιεςία ζαο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζε θάζε πιεπξά θαη, κάιηζηα, είλαη 
θαη θαζπζηεξεκέλε ηδενιεςία.  

Σν ίδην θάλεηε θαη ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. Πέξαζε αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 
ηε ζηηγκή πνπ ζρεκαηίζηεθε απηή ε Κπβέξλεζε. Πείηε κνπ κία απνθξαηηθνπνίεζε ηελ 
νπνία θάλαηε! Μία απνθξαηηθνπνίεζε! Πείηε κνπ κε πφζε θαζπζηέξεζε δερζήθαηε ηελ 
απνθξαηηθνπνίεζε ηεο Οιπκπηαθήο. Θπκάκαη, ιεο θαη είλαη ηψξα, ηνλ θ. εκίηε λα 
παξαδέρεηαη φηη ην πξφβιεκα ηεο Οιπκπηαθήο είλαη φηη αηκνξξαγεί ν ειιεληθφο ιαφο κέζσ 
ησλ θνξνινγνπκέλσλ γηα ηελ Οιπκπηαθή θαη λα ιέεη φηη δελ κπνξνχκε λα ην 
πξνρσξήζνπκε ην ζρέδην ηδησηηθνπνίεζεο ηεο Οιπκπηαθήο, γηαηί δήζελ δελ ππάξρεη 
θνηλσληθή σξηκφηεηα. 

Σψξα πνπ ππάξρεη θνηλσληθή σξηκφηεηα ζην ζέκα ηεο παηδείαο, ηψξα πνπ ππάξρεη 
σξηκφηεηα λα μεπεξάζεηε ηελ ηδενιεςία θαη δέρεζηε ηα πξφηππα, εζείο γηαηί δελ ηνικάηε 
λα επαλαθέξεηε ην ζεζκφ ησλ πξνηχπσλ, φπσο αξρηθψο ήηαλ θαη ν ζθνπφο ηνπ θαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ θαη νη ζηφρνη ηνπ; 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη πξνεηδνπνηεηηθά ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο 
ηνπ θπξίνπ Βνπιεπηή) 

Απφ εθεί θαη έπεηηα, ζα ζαο έιεγα λα πξνρσξήζεηε ζ’ απηά ηα νπνία έρνπκε 
ζπκθσλήζεη θαη ζ’ απηά ηα νπνία εμ αξρήο είρακε ζέζεη ζην δηάινγν πνπ απφ θνηλνχ 
θάλακε. Μπνξεί λα ήηαλ ππφ ηε δηθή καο επζχλε, γηαηί ηφηε εκείο ήκαζηαλ εγεζία ζην 
Τπνπξγείν Παηδείαο. κσο ζπκκεηείραηε –θαη πξνο ηηκή ζαο- ζ’ απηφ ην δηάινγν. Πξνο 
ηηκή ζαο είραηε δεζκεπηεί, φπσο είρακε δεζκεπηεί θαη εκείο, φηη αλεμαξηήησο πνην ζα είλαη 
ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο επηηξνπήο ππφ ηνπ θαζεγεηνχ 
Μπακπηληψηε θαη ηνπ εζληθνχ δηαιφγνπ γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζα ηα 
εθαξκφδακε.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 
Βνπιεπηή) 

Πέξαζε έλαο, ελάκηζη ρξφλνο απφ ηφηε θαη, δπζηπρψο, ηα πνξίζκαηα απηνχ ηνπ 
δηαιφγνπ είλαη θαη ζήκεξα αθφκα εξκεηηθά θιεηζκέλα ζην γξαθείν ζαο. Γπζηπρψο, 
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πνξεπφκαζηε φιν απηφλ ην ρξφλν ζαλ λα κελ ππήξρε απηφο ν εζληθφο δηάινγνο. 
Πξνρσξνχκε θάζε θνξά αηθληδηάδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη θπξίσο γνλείο, 
νηθνγέλεηεο, καζήηξηεο θαη καζεηέο θαη δείρλνπκε ζαλ λα κελ έρνπκε ππμίδα, ελψ θαη εζείο 
θαη εγψ θαη φινη ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα πηζηεχνπκε φηη ηνπιάρηζηνλ ζηα κείδνλα θαη ζηα 
ζεκαληηθά κπνξεί λα επηηεπρζεί ε επηδησθφκελε ζπλαίλεζε πνπ ηφζν πνιχ ηειεπηαία έρεηε 
αξρίζεη λα δηαθεκίδεηε ζην πνιηηηθφ ζαο ιεμηιφγην.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη επαλεηιεκκέλα ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο 
ηνπ θπξίνπ Βνπιεπηή) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Οινθιεξψζηε, ζαο παξαθαιψ, θχξηε 
ζπλάδειθε.  

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΩΣΟΠΟΤΛΟ: Δάλ ζέιεηε ζπλαίλεζε, ν θαιχηεξνο ρψξνο 
γηα ηε ζπλαίλεζε είλαη ν ρψξνο ηεο παηδείαο. Σνικήζηε λα εθαξκφζεηε απηά ηα νπνία 
ζπκθσλήζακε κε ηνλ θ. Μπακπηληψηε, γηα λα απνθηήζνπκε επηηέινπο πξννπηηθή, 
ζηφρεπζε θαη ζηξαηεγηθή θαη λα ζηακαηήζνπκε λα θαηαλαιψλνπκε ηηο ειάρηζηεο, 
δπζηπρψο, δπλάκεηο πνπ έρεη απηή ε ρψξα ζε ακθηηαιαληεχζεηο θαη θπξίσο ζε κία 
δηαδξνκή, ε νπνία κφλν μεθάζαξε δελ είλαη. 

Δπραξηζηψ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δπραξηζηνχκε ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ 

Δθπξφζσπν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Άξε πειησηφπνπιν. 
Σν ιφγν έρεη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Υξήζηνο 

Πξσηφπαπαο. 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: αο επραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  
Κχξηε Πξφεδξε, επεηδή πνιινί ζπλάδειθνη έθαλαλ γεληθέο αλαθνξέο, ζέισ λα ηνπο 

ππελζπκίζσ φηη ζήκεξα ζπλεδξίαζε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 
Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΠΑΟΚ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ θαη απνθάζηζε ην 
κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα θαη ην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνίεζεο. Δπίζεο, έζεζε θαη ηε 
βάζε γηα κία γεληθφηεξε, απφ εληζρπκέλε ζέζε, ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηε ζπδήηεζε πνπ 
δηεμάγεηαη ζήκεξα ζηελ Δπξψπε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ε νπνία είλαη 
πνιχ ζεκαληηθή –θαζνξηζηηθή, ζα έιεγα- γηα ην κέιινλ καο. 

Θέισ λα επηζεκάλσ ηηο ππνδείμεηο νη νπνίεο αθνχζηεθαλ εδψ, ηψξα πνπ νη 
απνθάζεηο πάξζεθαλ, ηψξα πνπ είκαζηε ζηελ ψξα πνπ ε Κπβέξλεζε ράξε ζηε δνπιεηά 
ηεο, ζηελ επψδπλε δνπιεηά πνπ έθαλε φιν απηφ ην δηάζηεκα γηα ηελ αλάθηεζε ηεο 
αμηνπηζηίαο καο επηρεηξεί λα θάλεη ηηο ηειηθέο ζπκθσλίεο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 
δεκφζηνπ ρξένπο κε ηνπο εηαίξνπο καο. Θέισ λα ην επηζεκάλσ θαη λα ειπίδσ φηη απηφ ζα 
απνδεηρζεί ζηελ πξάμε θαη απφ φιεο ηηο πηέξπγεο ηεο Βνπιήο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ 
Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε πνπ θέξεη θαη επζχλε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 
ζήκεξα ε ρψξα.  

Θέισ λα ειπίδσ, ινηπφλ, φηη ζα ππάξρεη έλα αίζζεκα επζχλεο ζην δηάινγν πνπ 
εδψ ζηε Βνπιή ζα γίλεη γηα ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα θαη ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο. 
Θέισ λα ειπίδσ φηη δελ ζα επηθξαηήζεη ν ιατθηζκφο θαη νη εχθνιεο ιχζεηο, ην ράηδεκα 
απηηψλ πνπ νπζηαζηηθά θάλνπλ ηνπο πνιίηεο λα απνζηξέθνπλ ην πξφζσπν απφ ηελ 
πνιηηηθή.  

Θέισ λα πηζηεχσ φηη ζην πνιπδηαθεκηζκέλν «Εάππεην ΗΗ», απφ ην νπνίν 
πξνζδνθά πνιιά ν θ. ακαξάο, φπσο ιέγεη, δελ ζα εκθαληζηεί κία θαθφγνπζηε 
παξάζηαζε ηαρπδαθηπινπξγνχ, φπνπ παξάιιεια κε ηα ζπαζηά ζα θαηαπίλνπκε θαη ην 
δεκφζην ρξένο θαη φπνπ ηελ ψξα πνπ εκθαλίδεη ν ηαρπδαθηπινπξγφο ιαγνπδάθηα, ζα 
εμαθαλίδεη ελ κία λπθηί ηα ειιείκκαηα, είηε ηα θπθιηθά, είηε ηα δηαξζξσηηθά, φπσο ιέγνπλ 
θαη νη αξκφδηνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.  
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Απηά είλαη παξακχζηα γηα κηθξά παηδηά. Δίλαη ε ψξα ηεο επζχλεο γηα φινπο καο θαη 
θξηλφκαζηε φινη. Δκείο πξψηνη ζα αλαιάβνπκε ηηο δηθέο καο επζχλεο. Απηφ πνπ 
πξνζδνθνχκε απφ ηνπο ππφινηπνπο είλαη λα βάινπλ ην παηξησηηθφ ζπκθέξνλ, λα βάινπλ 
ην ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο θαη ηνπ ιανχ πάλσ απφ θνκκαηηθφ θαη ην παξαηαμηαθφ. Καη 
απηφ ζα απνδεηρζεί ηηο επφκελεο κέξεο ζηελ πξάμε. 

Έξρνκαη ηψξα ζην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην. Γίλεηαη κία κεγάιε πξνζπάζεηα απφ 
ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ αιιαγή ζηελ παηδεία. Δίλαη κία αιιαγή παλζνκνινγνχκελε θαη 
αλαγθαία. Απηφ γίλεηαη φρη κφλν γηα λα νηθνδνκήζνπκε έλα θαιχηεξν κέιινλ, κία θαιχηεξε 
πνηφηεηα γηα ηε λέα γεληά θαη κεγαιχηεξε πξφζβαζε θαη ζην επίπεδν ηεο γλψζεο, αιιά 
γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαη έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο πνπ έρεη αλάγθε ε παηξίδα καο. 

Έρνπλ γίλεη αιιαγέο; Έρνπλ γίλεη κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Μεξηθέο απ’ 
απηέο είλαη ην λέν νινήκεξν ζρνιείν, ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην λέν ζχζηεκα 
πξφζιεςεο θαη επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
Κάπνηεο άιιεο δεκηνχξγεζαλ θαη αξλήζεηο θαη απφ πνιινχο επηζέζεηο. Δίδα κία κεγάιε 
φξεμε γηα επηζεηηθφηεηα πνπ ηελ πεξίκελα απφ θάπνηεο πιεπξέο –δελ ηελ πεξίκελα απφ 
ηε Νέα Γεκνθξαηία- ζην ζέκα ησλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ ζρνιείσλ. Ήηαλ κία κεγάιε ηνκή, ε 
νπνία έγηλε φκσο, ζηελ Διιάδα θαη έγηλε θπξίσο κε εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα θαη κε ζεβαζκφ 
ζηα ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Γηφηη φηαλ είζαη ζε πεξίνδν θξίζεο, ην ρεηξφηεξν είλαη λα 
αλέρεζαη θαη λα θιείλεηο ηα κάηηα ζηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, πνπ 
ηψξα πξέπεη απνθιεηζηηθά λα θαηεπζχλνληαη ζηα κεγάια ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο. 

ηφρνο ησλ ζπγρσλεχζεσλ, απηήο ηεο κεγάιεο ηνκήο πνπ έγηλε, ήηαλ λα 
αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα ησλ κνλνζέζησλ θαη δηζέζησλ ζρνιείσλ, θαηάζηαζε πνπ είλαη 
μεπεξαζκέλε, πνπ κφλν ζε εμαηξεηηθέο θαη εηδηθέο αλάγθεο θαη πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 
ππάξρεη πηα ζηελ Διιάδα. 

ηφρνο απηήο ηεο αιιαγήο πνπ έγηλε είλαη λα ππάξρνπλ θαη πεξηζζφηεξνη 
θαζεγεηέο, γηα λα ζηεξίμνπλ ην λέν ζρνιείν, ηα εξγαζηήξηα, ηελ αλψηεξε πνηφηεηα ζε 
κεγαιχηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα θαη νξζφηεξα, γηα λα 
κπνξέζνπκε λα παξέρνπκε πνηνηηθή δεκφζηα παηδεία ζηα παηδηά καο.  

Καη απηφ ζπλαληά αληηδξάζεηο; Καη απηφ απνηειεί ζηνηρείν θξηηηθήο; Καη ην 
θαηαιαβαίλσ λα ζπκβαίλεη απηφ απφ ηνπο «εξαζηέο» ηνπ ιατθηζκνχ. Απφ νξηζκέλνπο, 
φκσο, πνπ ζα έπξεπε λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί θαη ηδηαίηεξα ζεηηθνί ζε ηέηνηαο κνξθήο 
αιιαγέο, πξαγκαηηθά, πηζηέςηε κε, είλαη απνγνεηεπηηθφ λα ην αθνχο. κσο, νη αιιαγέο ζα 
ζπλερηζηνχλ θαη ζην λέν ιχθεην θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Καη ζέισ λα πσ φηη γηα λα κπνξέζεηο λα κηιήζεηο γηα ην ζχζηεκα εμεηάζεσλ, 
ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηο θαη ηα ππφινηπα, δηφηη δελ έρεη έλλνηα λα αιιάδεηο κφλν ην ζχζηεκα 
εμεηάζεσλ, φηαλ απφ θάησ θαη απφ πάλσ ππάξρεη ην παιηφ ζχζηεκα.  

Γελ σθειεί λα ζπδεηάκε κφλν ην εχθνιν, ην νπνίν έρεη θαη κεγάιε πξνβνιή ζηηο 
εθεκεξίδεο, δειαδή ην πψο ζα γίλεη ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα παηδεία, 
φηαλ δελ έρνπκε ζσζηή δεπηεξνβάζκηα παηδεία. Απηφ επηρεηξνχκε λα θάλνπκε ηψξα κε ηηο 
αιιαγέο ζην δεκνηηθφ θαη ζην γπκλάζην, αιιά θαη κε ην λέν ιχθεην.  

Αιιά ην θπξηφηεξν -θαη εθεί ζα θξηζνχκε, επίζεο, φινη- είλαη ηη είδνπο παλεπηζηήκηα 
ζέινπκε θαη ηη είδνπο παλεπηζηήκηα δεκηνπξγνχκε, γηα λα δνχκε ηειηθά, φηαλ ζε ιίγνπο 
κήλεο έξζεη θαη ζρεηηθή κεγάιε ηνκή πνπ ήδε έρεη πξνρσξήζεη -ν δηάινγνο δηεμάγεηαη απφ 
ην Τπνπξγείν Παηδείαο- πνηα ζα είλαη ε ζηάζε φισλ καο, ψζηε έρνληαο νηθνδνκήζεη απηφ 
ην θαιχηεξν, λα δνχκε θαη πψο γίλεηαη ε πξφζβαζε απφ ην έλα ζην άιιν. Απηή είλαη ε 
ινγηθή. Απηφ είλαη ην απηνλφεην. Κάπνηα ζηηγκή θαη ζ’ απηή εδψ ηε ρψξα πξέπεη ην 
απηνλφεην, ε ινγηθή λα επηθξαηήζεη παληνχ. 

ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξάγκαηη ζα ζέιακε θη εκείο ζα ππάξρεη 
πεξηζζφηεξε ρξεκαηνδφηεζε. Σν είρε πεη ν Γηψξγνο Παπαλδξένπ θαη πξνεθινγηθά. Ήηαλ 
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ζηηο θχξηεο πξνζέζεηο καο. Γπζηπρψο, ε θξίζε πνπ φρη κε δηθή καο επζχλε 
αληηκεησπίδνπκε, αιιά κε δηθή καο επζχλε δηαρεηξηδφκαζηε, καο ππνρξεψλεη λα κελ 
θάλνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζέινπκε -απηφ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα- θαη ζ’ απηφλ ηνλ 
ηνκέα. Ση θάλνπκε, φκσο; Πεξηνξίδνπκε ηε ζπαηάιε. Ση θάλνπκε, φκσο; Αμηνπνηνχκε 
ζσζηά ηνπο πφξνπο. Ση θάλνπκε, φκσο; εβφκαζηε ηνλ ηδξψηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ κέρξη 
ην ηειεπηαίν επξψ, ρσξίο λα ην ζπαηαιάκε δεμηά θαη αξηζηεξά.  

Να ζπκεζνχκε φηη επί Νέαο Γεκνθξαηίαο ζε πφιε ηεο Θεζζαιίαο, γηα παξάδεηγκα, 
έγηλε ηκήκα κε κεδέλ εθπαηδεπηηθνχο, κε κεδέλ δηνηθεηηθνχο θαη κε κεδέλ πξνγξάκκαηα. 
Απηά είλαη ηα ηκήκαηα πνπ έγηλαλ. Έηζη ρξεζηκνπνηνχληαλ νη πφξνη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ: 
ε δεκφζηεο ζρέζεηο, πνπ είλαη θαιέο γηα λα πξνβάινπλ πξφζσπα, αιιά είλαη ηδηαίηεξα 
αξλεηηθφ, φηαλ έρεη λα θάλεη κε πνιηηηθέο θαη αλάγθεο πνπ έρνπκε γηα λα πξνρσξήζνπκε 
κπξνζηά. Αο είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζηελ θξηηηθή καο ζε απηά ηα δεηήκαηα. Αο είκαζηε 
πνιχ πξνζεθηηθνί ζηελ θξηηηθή καο, γηαηί ζηα ζέκαηα απηά φινη έρνπκε κλήκε θαη φινη 
έρνπκε παξειζφλ. Υξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά ηνπο πφξνπο θαη ζ’ απηφ 
ην δήηεκα. 

Σν λνκνζρέδην επηρεηξεί ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο. Δίλαη λα ζπδεηάκε κε ηε Νέα Γεκνθξαηία αλ ζα είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ; Γεκφζην ίδξπκα είλαη. Αιιά κηα ζηηγκή, γηα λα κελ ράζνπκε 
ηειηθά θαη ηε ινγηθή ζηνλ εηξκφ ηεο ζθέςεο εδψ κέζα, γηα πέζηε κνπ: Απφ ηε κία 
δερφκαζηε θξηηηθή γηαηί δελ θάλακε γξήγνξα ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο –θη εγψ λα δερζψ ηελ 
θξηηηθή- θαη απφ ηελ άιιε καο γίλεηαη θξηηηθή γηαηί δελ είλαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 
δηθαίνπ, αιιά είλαη ηδησηηθνχ πνπ κπνξεί λα είλαη πην επέιηθην; Με ζπγρσξείηε, θάπνηα 
ζηηγκή ζα έρνπκε εληαία πνιηηηθή θαη εηξκφ ζηε ζθέςε καο, λαη ή φρη; Θα ιέκε ηα ίδηα 
πξάγκαηα ή ζα ιέκε άιια ηε κηα ψξα θαη άιια ηελ άιιε, αλάινγα ηνπ ηη είδνπο 
αληηπνιίηεπζε ζέινπκε λα θάλνπκε; 

Αθνχζηε, αλ ςάρλεηε γηα λα βξείηε ηξφπνπο λα δηαθνξνπνηεζείηε θαη λα 
θαηαςεθίζεηε ην λνκνζρέδην, λα ζαο δηεπθνιχλνπκε. Αιιά, κε ζπγρσξείηε, κελ 
ππνβαζκίδεηε θαη ηε λνεκνζχλε καο! Τπάξρνπλ φξηα. Φάρλεηε λα βξείηε; Απηά είλαη 
μεπεξαζκέλα, θχξηνη. Απηά ηα πεξί «πξφρεηξνπ», «αλεπεμέξγαζηνπ», «ρσξίο κειέηε» ηα 
έρσ αθνχζεη ρηιηάδεο θνξέο ζηε δσή κνπ, ηα έρσ πεη θη εγψ, δπζηπρψο, ζην παξειζφλ. 
Θα ζηακαηήζνπκε λα ηα ιέκε; Κάπνηα ζηηγκή ζα θάλνπκε ηελ παξαδνρή λα κηιάκε 
ζνβαξά εδψ κέζα θαη λα θνηηάκε κπξνζηά θαη ην ηη πξέπεη λα γίλεη ζηε ρψξα ή ζα 
ζπλερίζνπκε ηειηθά κε ζπληαγέο ηνπ παξειζφληνο, θάλνληαο φκσο δήζελ φηη έρνπκε 
ζχγρξνλε πνιηηηθή; Χξαία, εληάμεη, αιιά ππάξρνπλ φξηα. Καη ν «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» είλαη κηα 
ζσζηή ηνκή πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη ην ζέκα ησλ πξνηχπσλ. Ξέξσ φηη ππάξρνπλ θαη 
δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ηηο ζέβνκαη φιεο.  

Δγψ ζα ζαο πσ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία. ηαλ ήκνπλ κηθξφο, δψδεθα εηψλ, ν 
παηέξαο κνπ, εθπαηδεπηηθφο, κνπ πξφηεηλε λα δψζσ γηα ηε Βαξβάθεην Πξφηππν ρνιή. 
Έδσζα θαη πέηπρα. Δίρα ηελ επθαηξία, παξ’ φηη ηα εηζνδήκαηα ηεο νηθνγελείαο κνπ δελ κνπ 
ην επέηξεπαλ - ήκαζηαλ απφ κία νηθνγέλεηα κεζαία πξνο ηα θάησ- λα θνηηήζσ ζε έλα 
πάξα πνιχ θαιφ ζρνιείν. Απηφ κε βνήζεζε ζηε δσή κνπ, πνπ θνίηεζα ζε έλα πάξα πνιχ 
θαιφ ζρνιείν, πνπ εθήξκνδε θαη θαηλνχξγηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη θαηλνχξγηεο 
ινγηθέο, πνπ πξνρσξνχζε θαη πεηξακαηηδφηαλ πάλσ ζε θαηλνχξγηεο αληηιήςεηο. Απηφ 
ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε.  

Κάλακε θάπνηα ζηηγκή σο θφκκα κία επηινγή. Γελ εθηηκνχκε φηη ήηαλ ε θαιχηεξε, 
αλ θη έγηλε κε θαιή πίζηε –ην ηνλίδσ απηφ- θαη θαιή πξφζεζε. ήκεξα εξρφκαζηε θαη 
θάλνπκε κηα δηνξζσηηθή θίλεζε. Λέηε: Κάληε εμεηάζεηο. Καη εμεηάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ. 
Σν ζρνιείν ζα επηιέμεη. Απ’ φ,ηη μέξσ ην Βαξβάθεην ζα επηιέμεη εμεηάζεηο, γηα παξάδεηγκα. 
Γελ κπνξνχκε θαη ζ’ απηφ λα ζπκθσλήζνπκε, ηειηθά; Κη άκα ρξεηαζηεί θάπνηα δεηήκαηα 
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λα ηα δηεπθξηλίζνπκε, ζα ηα δηεπθξηλίζνπκε. Αιιά νχηε ζ’ απηφ δελ κπνξνχκε λα 
ζπκθσλήζνπκε; Δπηιέγεη ην ίδην ην ζρνιείν πψο ζα ην θάλεη. 

ζνλ αθνξά ηηο κεηεγγξαθέο, είλαη ζσζηφ ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα; Δίλαη ζνβαξά 
πξάγκαηα απηά ζε κηα Δπξψπε ηνπ 21νπ αηψλα; Γελ έρνπκε αληηιεθζεί ηη γίλνληαλ; Ζ θ. 
Γηαλλάθνπ έθαλε κηα πνιχ ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηνκέα απηφ. Γελ ήηαλ πιήξεο, έθαλε 
φκσο κηα πξνζπάζεηα. Μπνξνχκε ζήκεξα λα ηε ζπλερίζνπκε θαη λα ηελ θάλνπκε πιήξε, 
λαη ή φρη; Τπάξρεη έλαο πξνεγνχκελνο λφκνο θαη ζήκεξα ζπκπιεξψλεηαη. Φάρλνπκε λα 
βξνχκε πνχ δηαθσλνχκε θαη ηη πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγήζεη; Σν φξην ησλ 60.000 ζπλ 
10.000 γηα ηα παηδηά ησλ κεγαιχηεξσλ νηθνγελεηψλ, δελ ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζπνπδαία 
πξάγκαηα. Μπνξεί ν άιινο λα πάεη ην παηδί ηνπ ζε έλα άιιν ζρνιείν. Γελ κπνξεί λα 
γίλεηαη άλσ-θάησ ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα δεκηνπξγνχληαη ηέηνηαο κνξθήο 
αληζφηεηεο. 

Κάπνηα δεηήκαηα πξέπεη λα ηα αληηκεησπίζνπκε. ε θάπνηα δεηήκαηα πξέπεη λα 
είκαζηε πην ζεηηθνί. 

Τπάξρεη έλα ζέκα πνπ δελ είλαη ζην λνκνζρέδην, αιιά πνπ λνκίδσ φηη έξρεηαη 
απηέο ηηο κέξεο ζηελ επηθαηξφηεηα. Τπάξρνπλ λέα παηδηά, ηα νπνία επηηξέςαηε –φρη εζείο 
κφλν, εδψ θαη δέθα ρξφληα γίλεηαη απηή ε ηζηνξία- λα δνπιεχνπλ ζηα ηδησηηθά ζρνιεία σο 
δάζθαινη, παξ’ φηη είλαη λεπηαγσγνί, παξ’ φηη είλαη θηιφινγνη –αλάινγα κε ηηο ηάμεηο 
βέβαηα- δηφηη δελ ππήξραλ δάζθαινη. Δπηηξέςαηε –σο πνιηηεία ελλνψ- γηα δέθα ρξφληα λα 
δνπιεχνπλ απηά ηα παηδηά. Δίλαη πεξίπνπ δηαθφζηα παηδηά, ηα νπνία δνπιεχνπλ ζε 
ηδησηηθά ζρνιεία, πνπ ηα ζέινπλ -είλαη κε επηινγή ηνπ ηδηψηε δειαδή- αιιά δελ είλαη 
δάζθαινη. Δίλαη λεπηαγσγνί απφ παηδαγσγηθά ηκήκαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη είλαη θαη 
θηιφινγνη. Έρνπλ ελζσκαησζεί ζην ηδησηηθφ ζρνιείν θαη έρνπλ δνπιέςεη σο δάζθαινη γηα 
έμη, επηά, νθηψ ρξφληα. Έρνπλ δειαδή θαη κηα ηεξάζηηα πξνυπεξεζία πηα.  

Απηνί νη άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ θέηνο λα απαγνξεπηεί λα δνπιέςνπλ. Μηιάκε θαη 
γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Γηαηί; 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Γηφηη ρξεηάδεηαη θάζε ρξφλν εηδηθή εγθχθιηνο. Καη ε 
εγθχθιηνο βγαίλεη ππφ ηελ αίξεζε φηη δελ ππάξρνπλ δάζθαινη, πνπ θέηνο πηζαλψο λα 
ππάξμνπλ. Τπάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί κηα αδηθία. Θέισ λα δείηε ην ζέκα. Ννκίδσ 
φηη απφ πνιιέο πιεπξέο κπνξεί λα ηεζεί απηφ θαη εθφζνλ βεβαίσο ππάξμεη επηινγή ηνπ 
ηδησηηθνχ ζρνιείνπ.  

Ννκίδσ φηη είλαη έλα ζέκα δηθαηνζχλεο. Δίλαη λέα παηδηά. Έρνπλ πξνζθέξεη. Να 
ηνπο δνζεί απιά ε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηε δνπιεηά πνπ γηα πνιιά ρξφληα κε άδεηα 
ηεο πνιηηείαο, έρνπλ θάλεη. 

Καηά ηα άιια ζεσξνχκε φηη απηφ ην λνκνζρέδην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηε 
δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηελ παηδεία. Δίλαη έλα βήκα πνπ αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πνπ έρνπλ 
ηεζεί. πλδέεηαη απφιπηα κε ηα λνκνζρέδηα πνπ έρνπκε ήδε ςεθίζεη γηα ην ζρνιείν, κε ηελ 
πξννπηηθή γηα ην λέν ιχθεην, αιιά θπζηθά θαη κε ηε κεγάιε αιιαγή πνπ ζα έξζεη ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Με απηήλ ηελ έλλνηα ην ςεθίδνπκε θαη ην ζηεξίδνπκε σο Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα 
ηνπ ΠΑΟΚ. 

αο επραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Υξήζην 
Πξσηφπαπα. 

Σν ιφγν έρεη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 
Διιάδαο θ. ππξίδσλ Υαιβαηδήο. 
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ΠΤΡΗΓΩΝ ΥΑΛΒΑΣΕΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Πξηλ αλαθεξζψ ζην λνκνζρέδην, ζα ήζεια εθ κέξνπο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 

Διιάδαο κε αθνξκή ηελ έλαξμε ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ κεζαχξην, ζηηο 12 ηνπ Μάε, 
λα επρεζψ ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο, λα 
δψζνπλ απηήλ ηε κάρε κε απηνπεπνίζεζε, κε ζάξξνο, κε εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο 
ηνπο. 

Καηαιαβαίλνπκε φηη ηα παηδηά ησλ εξγαηηθψλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ -νηθνγελεηψλ πνπ 
δπζθνιεχνληαη λα ηα βγάινπλ πέξα εμαηηίαο ηεο αληεξγαηηθήο θαη αληηιατθήο πνιηηηθήο πνπ 
αλαπηχζζεηαη κε πξφζρεκα ην κλεκφλην- αληηκεηψπηζαλ θαη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, 
εκπφδηα θαη ηνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο πνπ βάδεη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζπλνιηθά θαη ε 
πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ε ζεκεξηλή ηνπ ΠΑΟΚ θαη ε ρζεζηλή ηεο Νέαο 
Γεκνθξαηίαο. Δίλαη πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαηεγνξηνπνηεί θαη ηνπο 
καζεηέο θαη ηα ζρνιεηά, κε απνθαζηζηηθφηεηα, κε επηκνλή λα πάξνπλ κέξνο ζ’ απηήλ ηε 
κάρε. Δίλαη θη απηή κηα κάρε ζηε δσή ηνπο. Γελ είλαη ην άπαλ.  

Να ζπλερίζνπλ ην δξφκν ηνπο, λα πξνζπαζνχλ, λα καζαίλνπλ, λα δηαβάδνπλ, λα 
απνθηνχλ θξηηηθή ζθέςε, λα πινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα γλσξίζνπλ θαη λα 
θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν, γηαηί κφλν έηζη κπνξνχλ λα ηνλ αιιάμνπλ.  

Απηή ε γλψζε είλαη ν πινχηνο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Σε γλψζε ηνπο λα ηελ 
αμηνπνηνχλ πάληα γηα ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ. Καιή επηηπρία, ινηπφλ, ζηα παηδηά. 

Γηα ην λνκνζρέδην ν εηδηθφο αγνξεηήο καο ν ζχληξνθνο Εηψγαο νινθιεξσκέλα 
ηνπνζεηήζεθε. Θέισ λα θάλσ, φκσο, νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο. Πξψηε, ε εηζεγεηηθή 
έθζεζε ζηε ζειίδα 12 αλαθεξφκελε ζηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία ζην ζεκείν 1, ζηελ 
πξψηε παξάγξαθν ζεκεηψλεη: «ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο 
Κπβέξλεζεο ζήκεξα είλαη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ν κνξθσκέλνο θαη θαιιηεξγεκέλνο 
πνιίηεο ηνπ 21νπ αηψλα».  

Αιήζεηα, πψο ζα γίλεη απηφ; Πνηα θνηλσλία ηεο γλψζεο δίλεηε ζήκεξα ζηνπο 
καζεηέο; Πψο νηθνδνκείηαη απηή ε γλψζε; Καη πψο ζα έρνπκε κνξθσκέλν θαη 
θαιιηεξγεκέλν πνιίηε; Πψο νηθνδνκείηαη γεληθφηεξα ε γλψζε ζηε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε; 
Με ην θνκπηνπηεξάθη; Με ηελ παπαγαιία; Με ηε κείσζε ηεο χιεο; Καη πνηα χιε κεηψλεηε; 
Σελ χιε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ο θαζεγεηήο δελ ρξεηάδεηαη 
ην βηβιίν; Αξθεί ν ππνινγηζηήο ν νπνίνο απφ εξγαιείν πνπ είλαη κεηαηξέπεηαη ζε 
απνθιεηζηηθφ θνξέα ηεο γλψζεο; Γε καζαίλεηε ζηα παηδηά ηνπο θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο, 
γηαηί ν ππνινγηζηήο έρεη απηφκαηε δηφξζσζε;  

Γηαηί ηα θάλεηε φια απηά; Πνπ απεπζχλνληαη απηέο νη πνιηηηθέο ζαο; Δίλαη ηπραίεο; 
ρη. Δίλαη θαζαξφ. Απηέο νη πνιηηηθέο ζηνρεχνπλ ζηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ 
ιατθψλ ζηξσκάησλ. Σα ζέιεηε κε ειάρηζηεο γλψζεηο, κηζν-εηδηθεπκέλα γηα λα γίλνληαη 
αληηθείκελν ζθιεξφηεξεο εθκεηάιιεπζεο αχξην, φηαλ θαηνξζψζνπλ λα κπνπλ ζηελ 
παξαγσγή.  

Γηα ηα παηδηά ηεο αζηηθήο ηάμεο δίλνληαη άιιεο δπλαηφηεηεο γηα λα δηακνξθσζνχλ 
ηα αλαγθαία ζηειέρε γηα ην ζχζηεκα. Απηή είλαη ε επηινγή ζαο.  

Μηα δεχηεξε παξαηήξεζε. Κάζε θπβεξλεηηθή απφθαζε, θάζε λνκνζρέδην πνπ 
θέξλεη ε Κπβέξλεζε, ην βαθηίδεη πξφηαζε κέηξσλ γηα φθεινο ηνπ ιανχ, ηεο θνηλσλίαο. 
Αθφκα θαη νη πην αληηδξαζηηθέο θηινκνλνπσιηαθέο ζαο απνθάζεηο ππνθξηηηθά 
ραξαθηεξίδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Έλα παξάδεηγκα ζα θέξσ.  

Καηαξγνχληαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη αληηθαζίζηαληαη κε 
επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο. Δπηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο κεηψλνπλ κεξνθάκαηα θαη 
κηζζνχο σο θαη 15%. Απνγπκλψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ δηθαηψκαηα θαηαθηεκέλα. 
Καη απηφ γίλεηαη πξνο φθειφο ηνπο γηα λα κε, ιέεη, ηα ράζνπλ φια. Σελ ίδηα ζηηγκή δίλεηε 
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λέα πξνλφκηα ζην θεθάιαην, λέεο θνξναπαιιαγέο, θαηάξγεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ή 
κείσζή ηνπο.  

Μηα ηξίηε παξαηήξεζε. ήκεξα, επεηδή θνπβεληηάδνπκε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
παηδεία, ε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο δίλεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αχμεζεο 
ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Έρνπκε ζηε ρψξα καο έλα ηθαλφηαην εξγαηνηερληθφ 
θαη επηζηεκνληθφ δπλακηθφ. ε ειιεληθά ζρνιεηά έρνπλ θαηαθηήζεη απηήλ ηε γλψζε. Καη, 
φκσο, ππάξρνπλ ρηιηάδεο θαη ρηιηάδεο πηπρηνχρνη νη νπνίνη είλαη άλεξγνη, νη νπνίνη 
απαμηψλνληαη θαζεκεξηλά.  

Θα κπνξνχζε θαλέλαο λα ζεκεηψζεη φηη ε παγθφζκηα παξαγσγή κπνξεί ζήκεξα λα 
ζξέςεη φινλ ηνλ θφζκν θαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα 7 δηζεθαηνκκχξηα ηνπ πιαλήηε. Καη 
φκσο ηνχηε ηελ ψξα πνπ κηιάκε ρηιηάδεο παηδηά ζηελ Αθξηθή, ζηελ Αζία, ζηελ Λαηηληθή 
Ακεξηθή, πεζαίλνπλ απφ πείλα, απφ αβηηακίλσζε, απφ αζηηία, απφ έιιεηςε θαξκάθσλ θαη 
εκβνιίσλ. Καη απηά ηα παηδηά δελ πξνιαβαίλνπλ λα πάλε ζρνιεηφ λα κάζνπλ γξάκκαηα.  

Γπν-ηξία ζρφιηα ήζεια λα θάλσ αθφκα. Ακθηζβήηεζε ε Τπνπξγφο φηη ππάξρεη θαη 
κάιηζηα παίξλεη καδηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαο ζχγρξνλνο ιεηηνπξγηθφο αλαιθαβεηηζκφο.  
Γηαηί παξαμελεπφκαζηε απφ απηφ; ήκεξα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηδάζθνληαη ηα Νέα 
Διιεληθά, ε Διιεληθή Γιψζζα, δεκηνπξγεί ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Καη απηφο ν ιεηηνπξγηθφο 
αλαιθαβεηηζκφο νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηα βηβιία πνπ δηδάζθνληαη νη 
καζεηέο, θαζψο θαη ζηνπο ηαμηθνχο θξαγκνχο πνπ θαζεκεξηλά πςψλνληαη γηα ηα παηδηά 
ησλ εξγαηηθψλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ. 

Οη ζεκεξηλνί λένη δέρνληαη βνκβαξδηζκφ πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν, δελ έρνπλ 
απνθηήζεη εθείλε ηελ ηθαλφηεηα, ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ θαη λα θξίλνπλ ηελ 
πνηφηεηα απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δνκήζνπλ απηήλ ηε γλψζε νη 
καζεηέο.  

Δάλ ζεσξείηε γλψζε ηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρεη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ή ηελ 
πεξηήγεζε ζην internet, ή απνπξνζαλαηνιίδεηε ζπλεηδεηά ηνλ θφζκν ή ιέηε ζπλεηδεηά 
ςέκαηα. 

Αιήζεηα, γηαηί ζηα αθξηβά ηδησηηθά ζρνιεία, εθεί πνπ ζηέιλεη ηα παηδηά ηεο ε αζηηθή 
ηάμε, μαλαγχξηζε κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα ν καπξνπίλαθαο; Σν ίδην, άιισζηε, έγηλε θαη 
ζηα αθξηβά ηδησηηθά θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζηελ Απζηξαιία. Γειαδή, απφ 
αθέιεηα ην θάλνπλ απηφ; Δίλαη παιηνκνδίηεο; Γηαηί ζηε Θεζζαινλίθε, ζην «ΑΝΑΣΟΛΗΑ», 
ρξεζηκνπνηνχλ ην καπξνπίλαθα; Ση είλαη απηνί; 

Ο θ. Μφζηαινο -ιείπεη απφ ηελ Αίζνπζα- θαίλεηαη φηη δελ είλαη κφλν εηδηθφο ζηα 
νηθνλνκηθά ηεο πγείαο, ρψξνο ζηνλ νπνίν δίλεη κάρε γηα λα πξνσζήζεη ηελ εθαξκνδφκελε 
αληεξγαηηθή θαη αληηιατθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ησλ κνλνπσιίσλ. Φαίλεηαη φηη θαη ζην ρψξν ηεο παηδείαο επηζπκεί λα πξνσζεζεί ε 
αληίιεςε ηεο πιήξνπο αληαπνδνηηθφηεηαο. Ση πιεξψλσ, ηη εηζπξάηησ. Πάλσ ζηε γλψζε 
κε ην θνπκπάζν κεηξάκε. Ακ, δελ είλαη φια ηα πξάγκαηα «πιεξψλσ θαη αγνξάδσ». Ζ 
γλψζε είλαη θάηη άιιν, ε κφξθσζε, ε παηδεία. 

Ο θ. Μφζηαινο θάλεη ηακείν. Κη αλ δελ ηνπ βγαίλεη, ηφηε πξνηείλεη λα θνπνχλ 
καζήκαηα, λα θνπνχλ δάζθαινη, λα κπνπλ ρνξεγνί. 

Απηή, θαηά ηελ άπνςή καο, είλαη κία ζθιεξή, ζπληεξεηηθή, ηαμηθή πνιηηηθή.  
Δδψ νχηε ιίγν, νχηε πνιχ θη εζείο θαη ε Νέα Γεκνθξαηία ζπκθσλείηε θαη ηα ζεσξείηε 

φια θπζηνινγηθά. Σν φηη κε ηελ πνιηηηθή ζαο ξίρλεηε ζηνλ Καηάδα ρηιηάδεο παηδηά απφ ηα 
εξγαηηθά ιατθά ζηξψκαηα, ην ζεσξείηε σο κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα 
αλαηξαπεί. 

Μηιάηε, θάλεηε εθθιήζεηο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο ζηελ παηδεία. 
Αιήζεηα, πνηνο ρξεζηκνπνηεί ην θξάηνο θαη ζε φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο, είηε σο θένπδν είηε 
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σο ιάθπξν; Καη ε Νέα Γεκνθξαηία θαη ην ΠΑΟΚ γηα ηξηάληα επηά ρξφληα, απφ ηε 
Μεηαπνιίηεπζε κέρξη ζήκεξα. Απηή είλαη ε πνιηηηθή ζαο. 

Άιισζηε, ζε κία ηαμηθή θνηλσλία, ζε κία θνηλσλία πνπ θπξηαξρεί ε εθκεηάιιεπζε 
αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, θαη ζηελ παηδεία, φπσο θαη ζηελ πγεία, πξνσζείηε ζπζηεκαηηθά 
απηήλ ηελ ηαμηθή πνιηηηθή θαη ηελ εθαξκφδεηε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

ε απηήλ ηελ ηαμηθή ζαο επηινγή ζα καο βξείηε ζηαζεξά αληίζεηνπο, δηφηη εκείο σο 
Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο παιεχνπκε γηα έλα άιιν ζρνιεηφ. Σν πεξηέγξαςε ν 
ζχληξνθνο ν Εηψγαο. Παιεχνπκε γηα έλα ζρνιεηφ πνπ λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην 
ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη απξηαλψλ εξγαδνκέλσλ, επηζηεκφλσλ, δαζθάισλ εθείλε ηε 
κφξθσζε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν ζηελ νιφηεηά ηνπ, ζηελ 
ελφηεηά ηνπ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπο θαη κέζα απφ απηφ. Άιισζηε, ε 
εξγαηηθή ηάμε δελ παξάγεη κφλν ηνλ πινχην. Μπνξεί λα νξγαλψζεη ηελ θνηλσλία θαη ηελ 
παξαγσγή, ψζηε λα ππεξεηεί απηή ε νξγάλσζε θαη απηφο ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο ην 
ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ πιηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ. Δκείο πξνο απηήλ ηελ 
θαηεχζπλζε αγσληδφκαζηε. 

Σέινο, ζα ήζεια λα ζρνιηάζσ απηφ πνπ είπε ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ 
ΠΑΟΚ, πξηλ απφ ιίγν.  

Αιήζεηα, απφ πνχ θαη σο πνχ ηα αληεξγαηηθά, αληηιατθά κέηξα, πνπ παίξλνληαη γηα 
δεθαπέληε κήλεο ηψξα κε πξφθαζε ηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε απφ ηελ Κπβέξλεζε, είλαη 
παηξησηηθή πξάμε; 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 
Βνπιεπηή) 

Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε. 
Άκα γπξίζνπκε ιίγν ηηο ζειίδεο ηνπ Σχπνπ απηνχ ηνπ ρξφλνπ, ζα δνχκε δεθάδεο 

θνξέο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνπο Τπνπξγνχο, λα ιέλε θαζεκεξηλά φηη δελ πξφθεηηαη λα 
παξζεί θαλέλα θαηλνχξγην αληεξγαηηθφ κέηξν θαη φκσο, θαζεκεξηλά ιακβάλνληαη.  

Αιήζεηα, πνηνο είλαη ν παηξησηηζκφο; Παηξησηηζκφο είλαη ε ζηάζε ηεο αζηηθήο 
ηάμεο; Παηξησηηζκφο είλαη ε εμαγσγή 600 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ζε ειβεηηθέο ηξάπεδεο;  

Ζ αζηηθή ηάμε έρεη ζρέζε κφλν κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηα θέξδε ηεο. Απηφ είλαη ην 
πηζηεχσ ηεο. Απηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο. Σα θέξδε είλαη ν παηξησηηζκφο ηεο. Σν έδεημε φρη 
κφλν ζήκεξα, ην έδεημε θαη ζην παξειζφλ, φηαλ θηλδχλεςε θαη φηαλ ζθιαβψζεθε ε 
παηξίδα. Ζ εξγαηηθή ηάμε, ηα ιατθά ζηξψκαηα βξίζθνληαη ζηαζεξά ζηελ απέλαληη φρζε. 
Απηή είλαη ε παηξίδα ε πξαγκαηηθή. 

Θα ήζεια λα θάλσ αθφκα κηα επηζήκαλζε. Καη ζήκεξα θαη αχξην θαη κεηά ην 
κλεκφλην νη εξγάηεο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζα είλαη εδψ. Αξθεηνί απφ 
απηνχο πνπ ζήκεξα δηαθεληεχνπλ ηνλ ηφπν, λα είζηε βέβαηνη φηη δελ ζα είλαη εδψ. 

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. ππξίδσλα 

Υαιβαηδή, Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο. 
Κχξηε Ρνληνχιε, κηζφ ιεπηφ αλ έρεηε ηελ θαινζχλε γηαηί έρεη δεηήζεη ην ιφγν γηα 

κηα κηθξή παξέκβαζε ν θ. πειησηφπνπινο. 
Κχξηε πειησηφπνπιε, έρεηε ην ιφγν. 
ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΩΣΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, ζα απέθεπγα λα 

ηαιαηπσξήζσ απηήλ ηελ ψξα ηελ Αίζνπζα, πιελ φκσο ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο 
ηνπ ΠΑΟΚ, έζεζε έλα εξψηεκα απεπζπλφκελνο πξνο ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε, πνπ 
ε δηθή καο εθηίκεζε είλαη φηη ζα έπξεπε λα ην απεπζχλεη πξνο ηε δηθή ηνπ παξάηαμε, ην 
εξψηεκα πεξί ιατθηζκνχ. 

Γηαηί πσο αιιηψο λα ραξαθηεξίζσ κηα παξάηαμε, ε νπνία αλέιαβε ηελ εμνπζία, 
βαζηδφκελε ζε κηα θαη κφλε ππφζρεζε φηη «ιεθηά ππάξρνπλ» θαη εμεηδηθεχνληαο ην ηα 
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«ιεθηά ππάξρνπλ», κίιεζε ηφηε γηα γελλαίεο παξνρέο ζηελ παηδεία. Καη έξρεηαη ζήκεξα κε 
πεξηζζφ ζξάζνο λα νκνινγήζεη φηη «Ση λα θάλνπκε; Υξήκαηα δελ ππάξρνπλ, άξα δελ 
κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε ηελ πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε». Καη αλ ήηαλ απηή ε 
δπζάξεζηε έθπιεμε πνπ είραλ ηφηε λα αληηκεησπίζνπλ, ελδερνκέλσο, λα έρεη θαη δίθαην.  

ήκεξα, φκσο, φινο ν ειιεληθφο ιαφο είλαη κάξηπξαο κηαο ππφζεζεο, ε νπνία είρε 
μεθηλήζεη πξηλ απφ ηηο εθινγέο, κηαο ππφζεζεο κπζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ην ηξνο 
Καλ, γηα λα εμαληιεζεί ε δπλαηφηεηα, θχξηε Κνηλνβνπιεπηηθέ Δθπξφζσπε, ηνπ αλ ζα 
έπξεπε λα κπεη ε ρψξα ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, πνπ ζεκαίλεη φηη απφ ηφηε 
γλψξηδαλ ηελ θαηάζηαζε. Άξα, δελ κπνξνχλ ζήκεξα λα ιέλε: «Γελ έρνπκε ρξήκαηα λα 
πινπνηήζνπκε ηηο πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο θαη δεζκεχζεηο καο». 

Απφ εθεί θαη έπεηηα είλαη ζαθέο φηη εκείο, ηνπιάρηζηνλ, δελ ζα θάλακε θακκία 
θξηηηθή γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο, εάλ νη ζπγρσλεχζεηο ήηαλ απνηέιεζκα απηψλ πνπ παγίσο 
θάλακε φιεο νη θπβεξλήζεηο. πγρσλεχζεηο, δειαδή, γηα λα εμνηθνλνκήζνπκε πφξνπο, εάλ 
θαη εθφζνλ νη ζπγρσλεχζεηο απηέο ήηαλ νη ζπλεζηζκέλεο γηα παηδαγσγηθά θξηηήξηα. 

Φέηνο, νη ζπγρσλεχζεηο ήηαλ πεξίπνπ ην 50% ησλ ζρνιείσλ. Σν 50% απφ ηα 
ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ πέξζη θαηαξγήζεθε γηα ιφγνπο νηθνλνκίζηηθνπο θαη φρη 
παηδαγσγηθνχο. Σν 50% ησλ ζρνιείσλ θαηαξγήζεθε γηα ιφγνπο πνπ δελ είραλ λα θάλνπλ 
νχηε κε ηζηνξηθά, νχηε κε πνιηηηζκηθά, νχηε κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Κχξηε πειησηφπνπιε, ηψξα ηη 
θάλνπκε αθξηβψο; Πξνζσπηθφ, παξέκβαζε, δεπηεξνινγία; Μαο έρεηε κπεξδέςεη. αο 
έδσζα ην ιφγν γηα πνιχ ιίγν γηα λα απαληήζεηε θάηη, αιιά κε θάλεηε ζπλνιηθή 
ηνπνζέηεζε.  

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΩΣΟΠΟΤΛΟ: Θα ηειεηψζσ, θχξηε Πξφεδξε, αιιά 
δηνξζψλνληαο θαη ην ιάζνο ην δηθφ ζαο, λνκίδσ έρεηε κηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε γηα 
ηψξα, φπσο είρα εγψ πξηλ.  

Αληηιακβάλεζηε φηη πξέπεη λα δείμεηε κηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε, αληίζηνηρε κ’ 
απηήλ πνπ έδεημα ζην δηθφ ζαο ιάζνο πξηλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Ξέξεηε δελ ήηαλ ιάζνο ηειηθψο. Γηαηί λα 
ζαο πσ, ζα ζαο έδηλα ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ, αιιηψο ήηαλ δεπηεξνινγία θαη δελ είζαζηε 
ζηε ζεηξά γηα δεπηεξνινγία.  

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΩΣΟΠΟΤΛΟ: Γελ ππάξρεη ζέκα. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Αλ έρεηε ηελ θαινζχλε, φκσο, 

νινθιεξψζηε. 
ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΩΣΟΠΟΤΛΟ: Έηζη ινηπφλ, ηειεηψλνληαο κε ηνλ θ. 

Πξσηφπαπα, ιέεη φηη εκείο ακθηζβεηνχκε ηηο πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο. Γελ 
ακθηζβεηνχκε ηηο πξνζέζεηο ζαο. Πνιιψ δε κάιινλ, εγψ ζα ήκνπλ ν ηειεπηαίνο πνπ ζα 
ακθηζβεηνχζε ηηο πξνζέζεηο ηεο Τπνπξγνχ. Δίκαη βέβαηνο φηη παζρίδεη γηα ην θαιχηεξν. 
Απηφ φκσο, ην νπνίν ιέσ είλαη λα αθήζνπκε ηηο κεζνβέδηθεο πνιηηηθέο θαη λα πνχκε ηελ 
αιήζεηα. Μαο είλαη ρξήζηκα ηα πξφηππα ζρνιεία; Να γίλνπλ μερσξηζηφο ζεζκφο. Γελ 
έρνπλ θακκία δνπιεηά ηα πξφηππα κε ηα πεηξακαηηθά. Θέινπκε έλα απνιπηήξην ιπθείνπ 
θαη φρη δχν απνιπηήξηα, δχν ηαρπηήησλ, δχν δηαθνξεηηθψλ καζεηξηψλ θαη καζεηψλ ζε 
απηήλ ηε ρψξα; Σφηε αο ηνικήζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε απφ θνηλνχ, είηε έηζη είηε αιιηψο, 
ηελ ίδηα δηαδηθαζία, κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα λα δίλνπκε ην απνιπηήξην ηνπ ιπθείνπ.  

Σέινο, κε μερλάηε γη’ απηά πνπ είπαηε, θχξηε Κνηλνβνπιεπηηθέ Δθπξφζσπε ηνπ 
ΠΑΟΚ, φηη ιέηε φηη εζείο έρεηε ηελ επζχλε ηεο δηαρεηξίζεσο απηήο ηεο θξίζεο πνπ 
ππνηίζεηαη πήξαηε. Ξερλάηε φκσο, φηη ηελ θξίζε εζείο ηε δεκηνπξγήζαηε, δηφηη θηάζαηε 
ζην 160% ηνπ ΑΔΠ φζνλ αθνξά ην δεκφζην ρξένο. Καη απηφ δελ έγηλε επί ησλ δηθψλ καο 
εκεξψλ, έγηλε επί ησλ δηθψλ ζαο. 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Σψξα, θχξηε Πξφεδξε, δελ κπνξψ λα κελ απαληήζσ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Σψξα φκσο, δελ είλαη πξνζσπηθφ. ρη, 
ζπγγλψκε.  

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Γελ θηαίσ εγψ φκσο. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Χο ηη δεηάηε ην ιφγν ηψξα; Δπί 

πξνζσπηθνχ; Πνιηηηθή θξηηηθή έθαλε, ελ πάζε πεξηπηψζεη.  
ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Αλ κνπ πείηε κε πνην άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ κίιεζε ν 

ζπλάδειθνο, εγψ ζα θάηζσ θάησ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δίπα πξνεγνπκέλσο… 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Αλ κνπ πείηε κε πνην άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ κίιεζε ν 

ζπλάδειθνο, εγψ δέρνκαη λα κελ απαληήζσ θαη λα θάηζσ θάησ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Απηφ είπα πξνεγνπκέλσο, φηη ζα 

κπνξνχζε λα κηιήζεη επί πξνζσπηθνχ. Πήξε ην ιφγν θαη έθαλε ππέξβαζε… 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Κχξηε Πξφεδξε, ππάξρεη ε ηζφηεο ησλ φπισλ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Βνεζήζηε φκσο, θχξηε Πξσηφπαπα, λα 

κηιήζεη ν θ. Ρνληνχιεο… 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Θα ζαο βνεζήζσ έλα ιεπηφ κφλν. Μηζφ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Έρεηε ην ιφγν γηα κηζφ ιεπηφ.  
ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Καηαλνψ ηνπο ιφγνπο, νη νπνίνη αλάγθαζαλ ηνλ θχξην 

Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηνπ θφκκαηνο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο λα 
απνινγεζεί. Κάπνηα επηρεηξήκαηα θαηαπίπηνπλ θαη πξνζπαζνχκε κε πνιιά ιφγηα λα 
θαιχςνπκε ην θελφ ηεο πνιηηηθήο, ηελ νπνία αθνινπζνχκε.  

Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δπραξηζηψ θαη εγψ. 
Σν ιφγν έρεη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ 

πλαγεξκνχ θ. Αζηέξηνο Ρνληνχιεο.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Σελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ηνπνζεηνχκελνο ζηελ Αίζνπζα 

κε ηελ επθαηξία κηαο επίθαηξεο επεξψηεζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ 
πλαγεξκνχ, ν θ. Καξαηδαθέξεο θαηέζεζε θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο ζθέςεηο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο πξντνχζαο 
εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ ηαιαλίδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Αηπρψο, ηφηε δέρζεθε ηηο 
θαηεγνξίεο ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα θαζίδνπζα λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά θαη γηα δήζελ 
πξφζεζε εγθαζίδξπζεο ελφο αζηπλνκνθξαηνχκελνπ θξάηνπο.  

Σψξα, ινηπφλ, κεηά ην πξφζθαην γεγνλφο πνπ έλαο αζψνο άλζξσπνο, παηέξαο 
έραζε ηε δσή ηνπ κε απηφλ ηνλ αηζρξφ ηξφπν απφ ζηπγλνχο εγθιεκαηίεο, έλαο άλζξσπνο 
πνπ επξφθεηην λα πάεη ηε γπλαίθα ηνπ ζην καηεπηήξην γηα λα γελλήζεη, ηη έρεη λα καο πεη ν 
ΤΡΗΕΑ; Ση έρεη λα πεη ν ΤΡΗΕΑ ζε απηή ηε κάλα; Ση έρεη λα πεη ν ΤΡΗΕΑ ζηελ νηθνγέλεηα 
ηνπ δνινθνλεζέληνο; Ση έρεη λα πεη ν ΤΡΗΕΑ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία γη’ απηά πνπ 
θαηεγνξνχζε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ γηα δήζελ ξαηζηζκφ; Σα 
είδαηε, πήξαηε ηελ απάληεζή ζαο θαη πνιχ ζχληνκα ν ειιεληθφο ιαφο γηα φια απηά ζα 
ζαο αθήζεη εθηφο Βνπιήο, θχξηε Γξίηζα. ρη εζάο πξνζσπηθά, ην θφκκα ζαο ελλνψ.  

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: (Γελ αθνχζηεθε) 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Μπνξεί λα κελ είλαη ππνςήθηνο ν θ. Γξίηζαο. Γηαηί 

πξνηξέρεηε, θχξηε Πξσηφπαπα;  
Έξρνκαη ηψξα ζηα ηνπ λνκνζρεδίνπ. Πξηλ απφ δπν πεξίπνπ κήλεο, θπξία Τπνπξγέ, 

ζηνπο θχθινπο ησλ πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ αθνχγνληαλ ην φλνκα «Ζξψδεο». 
Αθνξνχζε ηνλ θ. Λνβέξδν, ν νπνίνο είρε πξνζπαζήζεη λα εηζαγάγεη εηζνδεκαηηθά 
θξηηήξηα γηα ηε ιήςε ησλ πνιπηεθληθψλ θαη ηξηηεθληθψλ επηδνκάησλ.  
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ήκεξα, ζηνπο ίδηνπο θχθινπο ησλ πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ, αθνχγεηαη ε ιέμε 
«Μήδεηα». πσο θαηαιαβαίλεηε –θαη ιππάκαη πάξα πνιχ πνπ ην ιέσ- αθνξά εζάο, γηαηί 
κε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο, κε ηελ πνιηηηθή ζαο, πιήηηεηε ηηο πνιπκειείο θαη ηηο ηξίηεθλεο 
νηθνγέλεηεο, δεκηνπξγψληαο αξλεηηθέο ζπλζήθεο δσήο γηα ηα ηέθλα πνπ έρνπλ ήδε 
απνθηήζεη θαη βεβαίσο, απνηξέπνληαο ηε γέλλεζε λέσλ παηδηψλ. Δμ νπ, ινηπφλ, θαη ν 
φξνο «Μήδεηα». 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Δληάμεη, θχξηε Ρνληνχιε! 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: αο παξαθαιψ, θχξηε Πξσηφπαπα! Απηά λα ηα πείηε 

ζηηο πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, φρη ζε κέλα. 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): ια έρνπλ φξηα! 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κπξία Τπνπξγέ, εάλ ζαο ελνριεί ν φξνο, αιιάμηε ηελ 

πνιηηηθή ζαο. Άιισζηε, εζείο δείρλεηε κία αγάπε γηα ηελ αξραία Διιάδα κε ηνλ Γηφθαλην 
θαη φια απηά ηα επθάληαζηα πνπ καο ιέηε. Σψξα, ινηπφλ, είζηε ππνρξεσκέλε λα αθνχζεηε 
θαη ηελ εηέξα πιεπξά ηνπ ιφθνπ, ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ιφθνπ θαη φρη κφλν απηά πνπ ζαο 
αξέζνπλ.  

αο ηα ιέσ απηά, κε φιε ηελ εθηίκεζε πξνο ην πξφζσπφ ζαο, γηαηί δείρλεηε έλα 
κίζνο πξνο απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, κία ερζξνπάζεηα, γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Κχξηε Ρνληνχιε, ζπγγλψκε, αιιά νη 
εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηε δελ είλαη πνιηηηθφο φξνο.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Ζ «ερζξνπάζεηα» είλαη έθθξαζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
ζε λνκνζρέδηφ ηνπ ν θ. Καζηαλίδεο, θχξηε Πξφεδξε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Ζ ιέμε «κίζνο» δελ είλαη πνιηηηθφο 
ραξαθηεξηζκφο.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δίλαη έθθξαζε δφθηκε πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί ν θ. 
Καζηαλίδεο. Άξα, πξνο ηελ Κπβέξλεζε λα θάλεηε ηελ θξηηηθή ζαο. Υξεζηκνπνηψ 
θπβεξλεηηθνχο φξνπο, φπσο αληηιακβάλεζηε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Γελ κε ελδηαθέξεη ηη ιέεη ην λνκνζρέδην 
ζην νπνίν αλαθέξεζηε. Ζ ιέμε «κίζνο» δελ είλαη πνιηηηθφο φξνο. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε, λα κνπ δψζεηε ην ρξφλν θαη ζα ην 
ζπδεηήζνπκε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Θα ζαο δψζσ, εάλ ρξεηαζηεί. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Παξαθαιψ, λα ζαο αθνχζσ ηφηε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Γελ έρσ λα ζαο πσ θάηη άιιν. Θέισ 

κφλν λα επαλαιάβσ φηη ε ιέμε «κίζνο» είλαη ζπλαηζζεκαηηθφο ή εζηθφο ή απαμησηηθφο 
φξνο. Γελ είλαη πνιηηηθφο φξνο. Γελ θάλνπκε πνιηηηθή έηζη.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Ζ ιέμε «ερζξνπάζεηα» ηη είλαη; 
πλερίδσ, θχξηε Πξφεδξε. 
Ννκίδσ, θπξία Τπνπξγέ, φηη εθαξκφδεηε απηήλ ηελ πνιηηηθή, σο Κπβέξλεζε, 

εθθηλψληαο απφ δχν ζεκεία.  
εκείν πξψην. Σν ΠΑΟΚ έρεη θάλεη κηα πνιηηηθή επηινγή, λα δεκηνπξγεζεί ζηελ 

Διιάδα κία πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία θαη κε ηελ εηζξνή κεηαλαζηψλ ή ιαζξνκεηαλαζηψλ 
λα επηιχζεηε ή λα ακβιχλεηε ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο. Μέγηζην ιάζνο! 
Ξεθηλάηε απφ ιάζνο αθεηεξία, ιάζνο θηινζνθία. 

Γεχηεξνλ, θάλεηε έλα αθφκα ιάζνο ή ζπγρέεηε πξάγκαηα. Πνην είλαη ην ιάζνο πνπ 
θάλεηε; Σα φπνηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ έρνπλ απνκείλεη, δελ ηνπο 
δίδνληαη ελ είδεη θνηλσληθήο παξνρήο, ελ είδεη επηδνκάησλ κέξηκλαο θαη αιιειεγγχεο, ελ 
είδεη θνηλσληθήο πξφλνηαο. Δίλαη επεξγεηήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ άκβιπλζε ηνπ 
νμπηάηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο θαη κφλν. Γη’ απηφ, έξρεηαη ν λνκηθφο 
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πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο θαη θαιχπηεη απηφ πνπ κφιηο ηψξα ζαο είπα, φηη ηα επεξγεηήκαηα 
απηά έρνπλ ζηφρεπζε ηελ άκβιπλζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο.  

Θα ηνικήζσ, ινηπφλ, λα επηθαιεζηψ, πξψηνλ, ην χληαγκα ηεο ρψξαο. Σν άξζξν 
21, ζηελ παξάγξαθν 2, κε θάζε ελάξγεηα επηηάζζεη, ε πνιηηεία λα παίξλεη κέηξα κέξηκλαο 
γηα ηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο. Σν ιέεη ην ίδην ην χληαγκα ηεο ρψξαο. «Υξήδνπλ εηδηθήο 
θξνληίδαο απφ ηελ πνιηηεία», ιέεη ην χληαγκα.  

Γεχηεξνλ, ππάξρεη κία πιεηάδα απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ 
θαηαιήγεη ζην αθφινπζν ζπκπέξαζκα. 
Λέεη ραξαθηεξηζηηθά: «Σν αηνκηθφ ζπκθέξνλ ηνπ πνιπηέθλνπ ηζνδπλακεί κε ην δεκφζην 
εζληθφ ζπκθέξνλ πξν ηνπ νπνίνπ ππνρσξεί αθφκε θαη ε κεγίζηε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ 
Διιήλσλ πνιηηψλ έλαληη ηνπ λφκνπ».  

Καη βεβαίσο, λα επηθαιεζηψ θαη ηελ απφθαζε, αλ ζπκάκαη θαιά, 18/1997, ηε 
γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ ιέεη φηη «κέηξα εηο βάξνο ησλ 
πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ θαη κέηξα πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε κηα ήζζνλα κνίξα, δελ είλαη 
ζπληαγκαηηθά αλεθηά». 

Άξα, ν λνκηθφο πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο έρεη κηα μεθάζαξε ηνπνζέηεζε επί απηψλ ησλ 
δεηεκάησλ. Έξρεζηε ηψξα εζείο θαη βάδεηε εηζνδεκαηηθά φξηα θαη θξηηήξηα 60.000 επξψ 
ζπλ 10.000 γηα θάζε παηδί κεηά ην δεχηεξν. Θα κνπ πείηε, ινηπφλ, αθνχ ην Τπνπξγείν 
θάλεη κηα ππνρψξεζε, γηαηί αληηδξνχκε; Γειαδή, ηη καο ελνρινχλ απηά ηα εηζνδεκαηηθά 
θξηηήξηα;  

Αθνχζηε ηη καο ελνρινχλ. Μαο ελνριεί πξψηνλ, ην φηη ζα νδεγεζεί ε ππφζεζε ζηα 
δηθαζηήξηα, γηαηί νη πνιπκειείο νηθνγέλεηεο ζα θαηαθχγνπλ ζηα δηθαζηήξηα θαη ζα 
δηθαησζνχλ, φπσο έγηλε θαη κε ηελ απφθαζε εκίηε ηνπ 1997, λα βάιεη εηζνδεκαηηθά 
θξηηήξηα θαη ην 2001, ππφ ηελ πίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηα 
πήξε πίζσ άξνλ-άξνλ. Αιιά νη άλζξσπνη νδεγήζεθαλ ζηα δηθαζηήξηα.  

Γεχηεξνλ, καο ελνριεί ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα πξφλνηα δειεηεξηψδεο κέζα ζην 
λνκνζρέδην, πνπ ιέεη φηη απηφ ην πνζφ αλαπξνζαξκφδεηαη. Γειαδή, επί Γηακαληνπνχινπ 
κπνξεί λα είλαη 60.000 επξψ. ηαλ ζα έξζεη θάπνηνο άιινο κεηά απφ έλα ρξφλν, κεηά απφ 
δχν ρξφληα, κπνξεί λα πάεη 40.000 επξψ. Αλαπξνζαξκφδεηαη.  

Απηφ πνπ επίζεο, καο ελνριεί πάξα πνιχ -θαη εθεί είλαη ε κεγάιε αληίδξαζε- δελ 
είλαη ζην πνζφ, είλαη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ βάδεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Δλψ ν θ. 
Λνβέξδνο απέζπξε ην θξηηήξην πνπ πήγε λα βάιεη ησλ 40.000 επξψ, γηα ηε ιήςε ησλ 
πνιπηεθληθψλ επηδνκάησλ, ην θξηηήξην πνπ πάηε, ινηπφλ, λα βάιεηε, θνβνχληαη φινη φηη 
ιεηηνπξγεί σο πξνπνκπφο, σο Γνχξεηνο Ίππνο –θαη καθάξη ε πνξεία λα κε δηαςεχζεη- γηα 
ηελ επαλαθνξά ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηε ιήςε ησλ πνιπηεθληθψλ επηδνκάησλ, 
ησλ ηξηηεθληθψλ επηδνκάησλ, ηεο ηζφβηαο πνιπηεθληθήο ζχληαμεο γηα ηελ πνιχηεθλε 
κεηέξα. 

Άξα, παίδεηε απηφ ην ξφιν ηνπ ιαγνχ, ηνπ πξνπνκπνχ, ηνπ Γνχξεηνπ Ίππνπ; Να 
βγεη μεθάζαξα ε Κπβέξλεζε θαη λα πεη: βάδσ εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. ρη, ζηάγδελ ην 
καξηχξην. Πάκε λα ηα βάινπκε, αληηδξνχλ, ηα παίξλνπλ πίζσ, έξρεηαη ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο θαη βάδεη γηα ηηο κεηεγγξαθέο ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην. Αχξην ζα έξζεη θαη ε 
δηάηαμε εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην γηα ηε ιήςε ησλ πνιπηεθληθψλ, ηξηηεθληθψλ θ.ιπ. 
επηδνκάησλ. Δθεί είλαη ν κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Βεβαίσο, επηηξέςηε κνπ λα πσ θαη ηη άιιν καο ελνριεί. Μαο ελνριεί ην γεγνλφο φηη 
ζε κία πεξίνδν θηψρεηαο, ζε κηα πεξίνδν νμχηαηεο αλεξγίαο θαηαξγείηε ηηο κεηεγγξαθέο, 
ελψ κπνξεί λα έρνπκε αιιαγέο ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα.  

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Σν εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνχ ην βάδνπκε, αθνχ ην θαηαξγνχκε;  
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ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Μα, νπζηαζηηθά ε κεηεγγξαθή σο έλλνηα παχεη λα 
πθίζηαηαη θαη κηιάηε γηα εηζαθηένπο επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ κεηεγγξαθή σο 
έλλνηα θαηαξγείηαη.  

Πείηε κνπ ζαο παξαθαιψ θάηη: Καηά πφζν είλαη ζπληαγκαηηθφ λα ρσξίδνληαη νη 
Έιιελεο ζε απηνχο πνπ θαηνηθνχλ ζηα Γηάλλελα, ζηε Λάξηζα θαη έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο 
κεηεγγξαθήο ηα παηδηά ηνπο θαη ζε απηνχο πνπ είλαη ζηελ Αζήλα ή ζηε Θεζζαινλίθε θαη 
δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ησλ κεηεγγξαθψλ; 

Αιιά λα ζαο πσ θάηη άιιν πνπ δελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε. Σν θσλάδνπλ νη 
θαθνκνίξεδεο θαη δελ ην θαηαιάβαηε. Να ζαο ην πσ αλαιπηηθά. Βάδεηε σο θξηηήξην ην 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Έζησ, ινηπφλ, φηη έλαο έρεη 90.000 
επξψ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη θέηνο έρεη 45.000 επξψ, γηαηί κέλεη άλεξγνο. Γηα πείηε 
κνπ ηη ζα γίλεη ζηελ πεξίπησζε απηή; Λακβάλεηε ππφςε ηελ αλεξγία; Λακβάλεηε ππφςε 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα;  

Αιιά δελ ιακβάλεηε θαη θάηη άιιν ππ’ φςηλ. αο θάλνπκε, ινηπφλ, κία πξφηαζε 
ηζνξξνπεκέλε θαη ςχρξαηκε. Πάξηε πίζσ ηηο δηαηάμεηο απηέο, λα θάλνπκε έλα δηάινγν κε 
ηελ αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, κε ηνπο ηξηηεθληθνχο ζπιιφγνπο, κε 
ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα –δελ είλαη ψξα γηα απηαξρηθέο 
πνιηηηθέο- λα θαζίζνπκε θάησ θαη λα βξνχκε πνπ κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε, έλα 
κίληκνπκ.  

Βεβαίσο, επηηξέςηε κνπ λα πσ θαη ην εμήο: Σα παηδηά αχξην αξρίδνπλ παλειιαδηθέο 
εμεηάζεηο. Δίλαη δπλαηφλ λα έξρεηαη ην Τπνπξγείν, φηαλ ν άιινο –φπνηνο θαη αλ ήηαλ 
απηφο- έρεη θάλεη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ πξνγξακκαηηζκφ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 
πξαγκαηηθφηεηα θαη λα αλαηξέπεη άξδελ ην ηνπίν; Αζρνιείζηε θαζφινπ κε ηελ ςπρνινγία 
ησλ παηδηψλ απηψλ, πνπ πάλε λα δψζνπλ εμεηάζεηο;  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεο ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ Βνπιεπηή) 
 Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.  
Εεηάκε ην απηνλφεην θαη έηζη λα ζαο ην πσ επζαξζψο: Οη φπνηεο ξπζκίζεηο γίλνπλ, 

αο ηεζνχλ ζε ηζρχ κεηά απφ έλα ρξφλν, λα ηζνξξνπήζεη ε θαηάζηαζε θαη απηνί νη νπνίνη 
ηψξα πεγαίλνπλ κε βάζε έλα κπνχζνπια πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο, έλαλ νηθνγελεηαθφ θαη 
εθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, λα ηνλ νινθιεξψζνπλ, λα θεξδεζεί ρξφλνο γηα λα 
ζπλερηζηεί ν δηάινγνο –γηαηί εδψ κηιάκε γηα ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο, κηιάκε γηα παηδηά 
επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ- θαη εθεί λα δνχκε ηη ζα γίλεη. 

Δάλ ζέιεηε, ινηπφλ, νπσζδήπνηε λα ηα εθαξκφζεηε απηά –δελ ζαο πείζνπκε γηα 
«ρ» ιφγνπο, έρεηε ηε δηθηά ζαο πνιηηηθή θαη άπνςε, ζσζηφ, αλεθηφ- πείηε φηη απηά ζα 
εθαξκνζηνχλ κεηά απφ έλα ρξφλν. Γηαηί δελ ην ιέηε; Γειαδή, ηψξα πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ; Σψξα; Απηφ δελ δείρλεη κηα απηαξρηθφηεηα εθ κέξνπο ζαο; Γειαδή, 
«απνθαζίδνπκε θαη δηαηάδνπκε» ηψξα.  

Δπηηξέςηε κνπ, ινηπφλ, λα πσ φηη πξέπεη λα μαλαδείηε ην ζέκα κε ςπρξαηκία. Ο θ. 
Λνβέξδνο είρε ηε γελλαηφηεηα θαη ηελ επθπΐα κέζα ζε απηήλ εδψ ηελ Αίζνπζα κεηά απφ ηηο 
επηθξίζεηο πνπ άθνπζε, λα ηηο απνδερηεί θαη λα απνζχξεη ηε ξχζκηζε πνπ είρε. Κάληε θη 
εζείο ην ίδην. Γείμηε ηελ ίδηα γελλαηφηεηα, γηα λα κελ ζαο απνθαινχλ «ζχγρξνλε Διιελίδα 
Μήδεηα». 

αο επραξηζηψ πνιχ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Σν ιφγν έρεη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο 

Δθπξφζσπνο ηνπ πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο θ. Θεφδσξνο Γξίηζαο. 
Οξίζηε, θχξηε Γξίηζα, έρεηε ην ιφγν. 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
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Γπζηπρψο, κε πξνθαιείηε, θχξηε Ρνληνχιε, ελψ ππάξρνπλ ζνβαξά δεηήκαηα ζε 
απηή ηελ Αίζνπζα απηή ηε ζηηγκή γηα λα ζπδεηεζνχλ. λησο, νλφκαζα ην ζηνρεπκέλν 
δειεηήξην ηνπ θ. Καξαηδαθέξε ερζέο σο πνιηηηθή θαζίδνληνο θαηξνζθνπηζκνχ.  

Θα ζαο ην πσ κε άιια ιφγηα, θχξηε Ρνληνχιε. Γελ είλαη δπλαηφλ. Μνπ πξνθαιεί 
εμαηξεηηθή… 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Απηά, θχξηε Πξφεδξε, είλαη βαξηά ιφγηα γηα Πξφεδξν 
θφκκαηνο, λαη ή φρη; Σψξα γηαηί δελ παξεκβαίλεηε; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δίλαη πνιηηηθνί ραξαθηεξηζκνί. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε, μέξεηε φηη ζαο ππνιήπηνκαη θαη ζαο 

ζέβνκαη. Πείηε κνπ, φκσο, φηαλ απνθαιεί θαζίζηα ηνλ Πξφεδξν ελφο θνηλνβνπιεπηηθνχ 
θφκκαηνο… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Γελ είπε απηφ. 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Κχξηε Πξφεδξε, δελ δέρνκαη ηε δηαθνπή! 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δίλαη βαξηά θνπβέληα ή δελ είλαη;  
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Γελ δέρνκαη ηε δηαθνπή! 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Γηαηί δελ παξεκβαίλεη ην Πξνεδξείν; 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Κχξηε Ρνληνχιε, θαζίζηε, ζαο 

παξαθαιψ.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Πξέπεη λα παξέκβεηε ιίγν. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Δίλαη βαξείο, αιιά είλαη πνιηηηθνί 

ραξαθηεξηζκνί.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Ζ «Μήδεηα» δελ είλαη πνιηηηθφο ραξαθηεξηζκφο κε 

ζπκβνιηθή ζεκαζία θαη πεξηερφκελν; 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Γηα ηε «Μήδεηα» δελ ζαο είπα ηίπνηα. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Να έρεηε ηε γελλαηφηεηα λα ζηακαηήζεηε ηνλ θ. Γξίηζα 

πνπ πβξίδεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ. Έιενο! 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): αο παξαθαιψ, θχξηε Ρνληνχιε, 

θαζίζηε θάησ. 
πλερίζηε, θχξηε Γξίηζα. 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Σειείσζε ην ζφνπ; 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Πνην ζφνπ; 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Απηφ πνπ ζα δείμεηε ζηα θαλάιηα ζαο. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δζείο θάλεηε ζφνπ, θχξηε Γξίηζα. Να ηα αθήζεηε απηά. 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Δγψ ζιίβνκαη, θχξηε Ρνληνχιε.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δκείο ζιηβφκαζηε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζαο.  
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Θιίβνκαη πνπ ζην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην ππάξρεη πνιηηηθφ 

θφκκα -επηπρψο έλα- πνπ πξηκνδνηεί ηελ πνιηηηθή ηνπ αλάδεημε ζηνλ αλζξψπηλν πφλν θαη 
ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ. Αθήζηε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ άηπρνπ δνινθνλεκέλνπ ζην δηθφ ηεο 
πφλν θαη ζηε δηθή ηεο νδχλε θαη κελ θνξπβαληηάηε πάλσ ζ’ απηφ ην δξάκα.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δζείο νη πξνζηάηεο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ! Ο 
αλζξσπηζκφο ζαο…. 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Κχξηε Ρνληνχιε, κελ δηαθφπηεηε, ζαο 
παξαθαιψ.  

ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Ο ΤΡΗΕΑ έρεη πάξα πνιιέο ηδέεο, πνιιέο πξνηάζεηο, 
πνιιέο παξεκβάζεηο… 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Μελ καο πξνθαιείηε. Αξθεηά ζαο αλέρηεθε ν θφζκνο! 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: ηακαηψ, γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη δηάινγνο θαη νχηε 

ηνλ επηζπκψ.  
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Πξαγκαηηθά, πξνθάιεζε, φκσο, πξνζσπηθά ηε δηθή κνπ πνιηηηθή επαηζζεζία ν θ. 
Πξσηφπαπαο θαη ζα αθηεξψζσ ιίγα δεπηεξφιεπηα. Δίλαη πξαγκαηηθά έπαξζε κε 
πξφθιεζε λα λνεκαηνδνηείηαη ν ιατθηζκφο ζε θάζε άπνςε πνπ ππεξαζπίδεηαη ιατθά 
ζπκθέξνληα. Έρεηε δηνιηζζήζεη ζε άιιε έλλνηα ηνπ ιατθηζκνχ, κε ηα φζα ιέηε, θχξηε 
Πξσηφπαπα.  

ζν δε γηα ηνλ παηξησηηζκφ, αλ ήηαλ ελ δσή ν πεξίθεκνο Μέληεο 
Μπνζηαληδφγινπ, ν Μπνζη, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ παηξησηηζκφ πνπ παξνπζηάζαηε, ηνλ 
παηξησηηζκφ ησλ κέηξσλ ηεο δηθήο ζαο Κπβέξλεζεο, ζα ζαο αθηέξσλε ηε «Μακά Διιάο» 
κε ηνλ Πεηλαιένληα θαη ηελ Αλεξγίηζα, εθεί πνπ ε Αλεξγίηζα έιεγε «Μακά ηη δψν είλαη ην 
αξλί; Έρεη πηεξά; Έρεη θσλή;».  

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Γηα λα κελ θηάζνπκε εθεί, θχξηε ζπλάδειθε, γη’ απηφ 
παίξλνπκε απηά ηα κέηξα. 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Σαηξηάδεη πάξα πνιχ ζε έλαλ ηέηνην παηξησηηζκφ, γηαηί ν 
Μπνζη ηνλ ζεκαηνδφηεζε σο θξηηηθή αθξηβψο ζηελ επίθιεζε ελφο παηξησηηζκνχ εθείλεο 
ηεο επνρήο, πνπ ήζειε ηελ Διιάδα κε ηελ επινγία ηεο κεηαλάζηεπζεο, κε ηελ επινγία ηεο 
θηψρεηαο, κε ηελ επινγία ηεο εληίκνπ πιελ θησρήο Διιάδαο. αο ηαηξηάδεη απφιπηα. 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Δμ ηδίσλ θξίλεηε ηα αιιφηξηα.  
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Δγψ «εμ ηδίσλ»; Γελ αζθψ εμνπζία εγψ νχηε επηθαινχκαη 

ηνλ παηξησηηζκφ ηεο θηψρεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηζνπέδσζεο. Απφ πνχ θαη σο πνχ «εμ 
ηδίσλ»;  

ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Γηαηί ε ρξενθνπία ηη ζεκαίλεη, θχξηε Γξίηζα; Απηφ 
πξνπαγαλδίδεηε. 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο): Να κελ θάλνπκε δηάινγν. 
ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Γελ πεηξάδεη. Γελ κε ελνριεί. Αξθεί λα έρεη κηα βαζηκφηεηα. 
Αμηφηηκε θπξία Τπνπξγέ, κηιήζαηε γηα πνιιά πνπ απνηεινχλ ηελ πεκπηνπζία ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ ζαο. Γελ θαηαλνψ γηαηί αηζζαλζήθαηε ηελ αλάγθε ηξεηο θνξέο ζηελ 
νκηιία ζαο λα αλαθεξζείηε ζηε Βνπιεπηή ηνπ ΤΡΗΕΑ ηελ θ. Γηψηε. Ξέξεηε, εκείο ζηελ 
Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΤΡΗΕΑ είκαζηε πεξήθαλνη γηα ηε ζπλάδειθν ηελ Ζξψ 
Γηψηε, γηα ηνλ λεαληθφ ηεο θαη άδνιν παξνξκεηηζκφ, γηα ηελ απζφξκεηε αληίδξαζή ηεο ζε 
θάζε ηη πνπ κνηάδεη κε εμνπζηαζηηθφ θαζσζπξεπηζκφ. Καη απηή ηε θηγνχξα ηελ έρεη 
εθηηκήζεη πνιχ ε θνηλσλία ηεο Λάξηζαο -κηα θνηλσλία πνπ δελ είλαη κφλν λεαληθή- θαη ηελ 
έρεη ηηκήζεη θαη ηελ έρεη ζηείιεη ζην Κνηλνβνχιην, αθξηβψο γη’ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.  

Καη ζα ήζεια, αθξηβψο επεηδή έρεηε ηελ πνιηηηθή εγεζία ελφο Τπνπξγείνπ ηεο 
Παηδείαο, λα δνχκε απηέο ζαο ηηο αληηδξάζεηο, ζε ζρέζε κε ηελ επηθέληξσζε, πνπ 
επηθαιείζηε γηα φιεο ζαο ηηο πξσηνβνπιίεο, ζην καζεηή. Ο καζεηήο είηε είλαη ηνπ 
λεπηαγσγείνπ είηε είλαη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δελ έρεη απηνπξφζσπε παξνπζία. ηγά-
ζηγά έρεη κηα ζπιινγηθή παξνπζία θαη εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ κεγαιψλνληαο είηε σο 
καζεηήο ηνπ γπκλαζίνπ είηε σο καζεηήο ηνπ ιπθείνπ είηε σο θνηηεηήο ησλ αλψηαησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Πνχ έρεηε θεξδίζεη ηε ζπλαίλεζε ησλ καζεηψλ ή ηε ζπλαίλεζε 
θάπνησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ γνληψλ, ζε φια 
απηά ηα κέηξα, ψζηε λα έρεηε ηφζε βεβαηφηεηα φηη ηα κέηξα απηά έρνπλ σο επίθεληξν ην 
καζεηή; 

Καη κνπ θάλεη εληχπσζε ην λα έρεηε κία επηζεηηθή θξηηηθή θαη σο πξνο ην εμήο. 
Υαξαθηεξίζηεθε λνκίδσ σο ιατθηζκφο ε ηζρπξή επίθιεζε ηεο γελλαίαο ρξεκαηνδφηεζεο 
απφ ηελ θ. Γηψηε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξαγκαηηθά πξννδεπηηθνχ, 
δεκνθξαηηθνχ θαη ξσκαιένπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μα, δελ είλαη δεκφζηα επέλδπζε 
πξψηεο επηινγήο ε παηδεία ζε νπνηαδήπνηε επνρή, αιιά θαηά ηε γλψκε καο πνιχ 
πεξηζζφηεξν ηψξα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε; Πνχ αιινχ κπνξεί λα ππάξρεη κεγαιχηεξε 
παξαγσγηθή πξννπηηθή δεκφζηαο επέλδπζεο, αλ φρη ζηελ παηδεία;  
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Ζ ζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην πξφηαγκα γηα ηελ Κπβέξλεζε, απηήλ ηε ζηηγκή, 
σο δηαδηθαζία γηα λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε. Ζ πξφζθιεζε ησλ δηαθφξσλ πεξίεξγσλ 
επελδπηψλ απφ ην Καηάξ είλαη επίζεο ην πξφθξηκα γηα λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε, αιιά 
δελ είλαη ην πξφθξηκα γηα λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε, ε γελλαία ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
παηδείαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ην ΠΑΟΚ θαη κάιηζηα εζείο ε ίδηα, θπξία Τπνπξγέ, 
έρεηε δηαθεξχμεη φηη ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο –απηφ ήηαλ ην πξνεθινγηθφ ζαο πξφγξακκα- 
ζα αλαβαζκίζεηε ην πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ παηδεία ζην 5%. Καη βέβαηα, 
ηψξα έρεηε ηελ επίθιεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηκέλσ, φκσο, φηη ε ζπδήηεζε απηή γηα 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο παηδείαο έρεη ηψξα κεγαιχηεξε ζεκαζία, αθφκα πην επείγνληα 
ραξαθηήξα, εάλ θαλείο έρεη κηα νπηηθή δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε κε φξνπο δεκνθξαηηθήο, 
πξννδεπηηθήο, θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο.  

Απφ απηήλ ηελ άπνςε, είλαη πξαγκαηηθά έλα ιάζνο ζαο ην φηη παξεκβήθαηε θαη ηελ 
ηειεπηαία ζηηγκή, φηαλ ηέιεησζε, γηαηί είπε ε θ. Γηψηε φηη δελ ζα πεξάζεη απηφ ην 
λνκνζρέδην. Ξέξεηε, απηφ είλαη κηα ιέμε θαη ίζσο λα έρεη θαη έλα ζηνηρείν βεξκπαιηζκνχ ή 
έλα ζηνηρείν βνινληαξηζκνχ, λα ην δερζψ. Αιιά ε θνηλσλία ε ειιεληθή θαη εηδηθά ε λενιαία 
έρεη γξάςεη ζειίδεο δφμεο ιακπξέο, εκπνδίδνληαο λφκνπο, κεηαξξπζκίζεηο θπβεξλήζεσλ 
πνπ δελ είραλ ηε ζπλαίλεζε θαη αλαηξέπνληάο ηηο. Ο λ. 815 είλαη κηα απφ απηέο ηηο 
ιακπξέο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο ηεο λεφηεξεο Διιάδαο, ηνπ λενιαηίζηηθνπ, ηνπ θνηηεηηθνχ 
θηλήκαηνο. Γηαηί καο δεκηνπξγεί θαηάπιεμε, ινηπφλ, λα έρνπκε κηα ηέηνηα αληίδξαζε 
απέλαληη ζε κία ηέηνηα θνπβέληα;  

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Α΄ Αληηπξφεδξνο ηεο 
Βνπιήο θ. ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΝΗΩΣΖ) 

Να απνλνκηκνπνηήζνπκε δειαδή ηελ αλάγθε ηεο θνηλσλίαο λα έρεη κηα εγξήγνξζε 
θαη κηα επζχλε, φηαλ νη πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχληαη δελ είλαη ηαηξηαζηέο κε ηηο θηινδνμίεο 
ηεο, κε ηηο επηδηψμεηο ηεο, κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο; Να κείλεη ππνηαγκέλε ζηνπο 
ζρεδηαζκνχο, κε θαιέο πξνζέζεηο ελδερνκέλσο, αιιά ηερλνθξαηηθέο, ειηηίζηηθεο, 
ηδηαίηεξνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θπξίσο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο; 

Οη κεγάιεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, φπσο θαη φιεο νη κεγάιεο 
κεηαξξπζκίζεηο, ήηαλ πάληα κηα δηεξγαζία αλνηρηή ζηελ θνηλσλία. Γελ ηηο έθαλαλ κφλν νη 
θπβεξλήζεηο ή νη ππνπξγνί, αιιά νη ίδηνη νη άλζξσπνη, νη ίδηνη νη πνιίηεο, ηα ίδηα ηα 
θνηλσληθά ζηξψκαηα είηε ζηελ παηδεία είηε ζηελ πγεία είηε ζηνπο ζεζκνχο ή ζ’ έλα ζσξφ 
άιια πξάγκαηα.  

Σφηε είλαη κεηαξξχζκηζε θαη κάιηζηα βηψζηκε. ια ηα άιια είλαη ζρεδηαζκνί γηα 
ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα θάλεη θαλείο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο γηα ην πψο ηεθκεξηψλνληαη ή 
δελ ηεθκεξηψλνληαη, αιιά δελ έρνπλ δσή, δελ έρνπλ θίλεζε, δελ έρνπλ πξαγκαηηθή ζρέζε 
κε ηελ θνηλσλία, δελ γξάθνπλ ηζηνξία.  

Γελ έρσ άιιν ρξφλν λα κείλσ ζ’ απηφ ην ζεκείν. Σα έρνπλ πεη θαη ε θ. Γηψηε θαη ν 
θ. Κνπξάθεο. Δίλαη αδχλαηνλ λα κηιάκε γηα ηα πξφηππα θαη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη λα 
ζεσξνχκε φηη απηέο νη ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη δελ ζα θηηάμνπλ ζρνιηθέο κνλάδεο 
ηδηαίηεξεο ηαρχηεηαο, μερσξηζηήο απφ ηα ππφινηπα θαη ίζσο θαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα 
ππφινηπα ζρνιεία, δηφηη ην πεηξακαηηθφ –ην είπε ν θ. Κνπξάθεο πνιχ εχζηνρα- απαηηεί 
πιηθφ πνπ ππάξρεη παληνχ θαη φρη εηδηθήο θαηεγνξίαο πξνλνκηνχρσλ.  

Οη εμεγήζεηο πνπ δψζαηε δελ ήηαλ πεηζηηθέο γηα λα μεπεξάζεη θαλείο απηή ηελ 
θιεηζηή ιεηηνπξγία ηνπ πξφηππνπ πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ, φπσο ην θαζνξίδαηε. Πξέπεη λα 
ην ζθεθζείηε, γηαηί απηέο δελ είλαη επηινγέο πνπ κπνξνχλ λα αιιάδνπλ εχθνια. Έρνπλ 
πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

Σν δε Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αιιά ε 
Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Βνπιήο ην είπε «δεκφζην πξφζσπν». Κνηηάμηε ηη είλαη, πνην είλαη ην 
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θξέζθν πνπ επηθαιεζηήθαηε. Δίλαη έλαο αλεμέιεγθηνο ηδενινγηθφο κεραληζκφο, δηφηη 
ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ηδησηηθήο … 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ θπξίνπ 
Βνπιεπηή) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): αο παξαθαιψ, θχξηε ζπλάδειθε, 
νινθιεξψζηε. 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Σειεηψλσ κ’ απηφ, θχξηε Πξφεδξε. 
Λεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ζεζκηθήο ηδησηηθήο επειημίαο, αιιά ειέγρεηαη απφ ηελ 

εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ -δείηε φιεο ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρεηε θάλεη- άξα 
απφ ιφκπη, πνιηηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ, πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα πξνζαλαηνιηζκέλν ζε κία 
θαηεχζπλζε.  

Απηφ πξνζδηνξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζπλδπαζκφ ζηελ αγνξά, ζηελ ηδησηηθνπνίεζε, 
ζηελ φμπλζε ησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ σο πξνο ην εξγαιείν πνπ είλαη ε παηδεία θαη φρη 
ζηελ απάιεηςή ηνπο.  

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Δπραξηζηνχκε, θχξηε ζπλάδειθε. 
Οινθιεξψζεθαλ νη αγνξεχζεηο ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δθπξνζψπσλ θαη 

ζπλερίδνπκε κε ηνλ θαηάινγν ησλ αγνξεηψλ επί ηεο αξρήο. 
ήκεξα ζα κηιήζνπλ άιινη πέληε ζπλάδειθνη, κέρξη θαη ηνλ θ. Καηζνχξα. Αθνχ 

ςεθίζνπκε επί ηεο αξρήο, ζα δηαθφςνπκε ηε ζπλεδξίαζε θαη νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη, 
πνπ άιισζηε δελ είλαη παξφληεο, ζα ιάβνπλ ην ιφγν πξνηαζζφκελνη ζηνλ θαηάινγν ησλ 
αγνξεηψλ επί ησλ άξζξσλ.  

Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο ηνπ ΛΑΟ Β΄ Πεηξαηψο θ. Αλαηνιάθεο. 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Κχξηε Πξφεδξε, λα επηζεκαλζεί φηη πξέπεη λα ηεξεζεί 

ν ρξφλνο, γηαηί ε ψξα είλαη πεξαζκέλε.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Παξαθαιψ, θχξηε Αλαηνιάθε, λα ηεξεζεί ν 

ρξφλνο, ηδηαηηέξσο ιφγσ ηεο πξνρσξεκέλεο ψξαο.  
Άιισζηε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ν θ. Αλαηνιάθεο ήηαλ πάληα ιηηφο, φπσο μέξνπκε, θαη πνιχ 
απνηειεζκαηηθφο!  
ΥΡΖΣΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ: Σνλ ζαπκάδακε θαη ζηα γήπεδα! 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Οξίζηε, θχξηε Αλαηνιάθε, έρεηε ην ιφγν.  
ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΝΑΣΟΛΑΚΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  
Κπξία Τπνπξγέ, είλαη γεγνλφο φηη ε παηδεία απνηειεί εζληθφ θεθάιαην γηα θάζε 

ρψξα. Δπνκέλσο, θάζε πξφηαζε πνπ αθνξά ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο ζην ρψξν ηεο 
παηδείαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ζνβαξφηεηα, γηαηί θάζε αιιαγή πνπ γίλεηαη ζηελ 
παηδεία αθνξά ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, νθείισ λα πσ φηη ην 
παξφλ λνκνζρέδην έρεη ζεηηθά ζηνηρεία.  

ζνλ αθνξά ηελ ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζα ζπκθσλήζσ 
φηη ηνπ δίλεηε ηε δηάζηαζε πνπ ηνπ αξκφδεη. Ζ εθπαίδεπζε ησλ Διιελφπνπισλ ζα πξέπεη 
λα πξνέξρεηαη απφ εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα. Χζηφζν, κνπ πξνμελεί εληχπσζε ε 
ζχλζεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνηείλεηε. Δλψ ζην Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην νη ζχκβνπινη θη νη πάξεδξνη θαιχπηνπλ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 
εθπαίδεπζεο, απηφ δελ πξνβιέπεηαη ζην λέν νξγαληζκφ. Αλαθέξεηαη κφλν φηη ζηε 
ζχλζεζε ησλ ζπκβνχισλ θαη εηζεγεηψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κνλνκέξεηα ζε 
γλσζηηθά αληηθείκελα. Απηφ φκσο αθήλεη πεξηζψξηα λα μεραζηνχλ θαη λα παξακειεζνχλ 
θάπνηνη ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο.  

Καηαιαβαίλσ ηελ επειημία πνπ ζέιεηε λα έρεη ην Ηλζηηηνχην. κσο, ζα πξέπεη 
πξψηα λα ππάξρεη έλα ειάρηζην εθπξνζψπεζεο θαη κεηά λα ππάξρεη απηή ε επειημία. 
Έρνπκε κεηξήζεη είθνζη πέληε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο ζην πξψελ Παηδαγσγηθφ 



 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 10-5-2011 

 

Σειεπηαία Απνζήθεπζε:26/12/2014 5:37:00 κκΑπφ:θφηε Γέζπνηλα 
Δθηππψζεθε:26/12/2014 5:37:00 κκ 

74 

Ηλζηηηνχην. Αο κελ ηηο αλαθέξνπκε ηψξα. Σψξα νη ζέζεηο ησλ ζπκβνχισλ είλαη ζαξάληα 
πέληε. κσο δελ αλαθέξεηε μεθάζαξεο εηδηθφηεηεο, ελψ ππήξρε -θαη ην έρνπκε πεη ζηελ 
επηηξνπή, θπξία Τπνπξγέ- ην πεξηζψξην λα ηηο θάλεηε.  
Δπίζεο, δελ κπνξψ λα κελ θαηαθξίλσ ηε δνκή ηνπ λένπ ηλζηηηνχηνπ θαη ηελ πεξηθξφλεζε 
ζηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο. ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ππήξρε έσο ηψξα απηφλνκν 
Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο κε έληεθα ζέζεηο ζπκβνχισλ θαη παξέδξσλ. 
Σψξα, ηα ζέκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη απιά κέξνο δχν πνιχπινθσλ γξαθείσλ, κε 
αθφκε πην πνιχπινθν φλνκα: Γξαθεία Έξεπλαο, ρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγψλ Α΄ θαη Β΄. 
Γηαηί, θπξία Τπνπξγέ, δελ δηαηεξείηε έλα απηφλνκν ηκήκα; Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα απαηηεί ιεπηνχο ρεηξηζκνχο θαη επαηζζεζία.  

Θα πξφηεηλα επίζεο θαη απηφλνκν ηκήκα γηα επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Με 
ηηο άζρεκεο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία καο θαη ηελ αλεξγία πνπ ππάξρεη, πξέπεη λα κειεηάκε 
ζνβαξά ζε πνηεο ζπνπδέο λα θαηεπζχλνπκε ηα παηδηά καο. 

Θα ήζεια επίζεο λα επαηλέζσ ηελ επαλαθνξά ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ, ζηα 
νπνία έρνπλ αλαθεξζεί πάξα πνιινί ζπλάδειθνη. Κη φπσο είπε θη ν εηζεγεηήο καο, απφ 
κηα ιάζνο πνιηηηθή ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 έξρεζηε κεηά απφ πεξίπνπ ηξηάληα ρξφληα θαη 
δηνξζψλεηε ηα δηθά ζαο ιάζε. Υαίξνκαη πνπ ην αλαγλσξίδεηε απηφ.  
Ζ Διιάδα ρξεηάδεηαη ππξήλεο άξηζησλ καζεηψλ. Σα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα 
ραξίζκαηα ζε θάπνηνλ θιάδν πξέπεη λα έρνπλ ηελ πξνζνρή ηεο πνιηηείαο. Θέισ φκσο λα 
ζεκεηψζσ φηη ηα ηξηάληα ζρνιεία πνπ πξνηείλνληαη σο αλψηαηνο αξηζκφο είλαη 
ππεξβνιηθά ιίγα. Φαληάδνκαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ζα απνξξνθεζεί απφ ηελ Αζήλα 
θαη ηε Θεζζαινλίθε. Πψο φκσο ζα αμηνπνηεζεί έλαο άξηζηνο καζεηήο πνπ είλαη ζηελ 
επαξρία; Γηαηί ην θφζηνο κεηαθνξάο λα ην αλαιάβεη ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή, αλ δελ 
ππάξρεη ην πξφηππν ζρνιείν δίπια ηνπ; Αθφκε θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο νκίινπο, 
φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 44, ε κεηαθίλεζή ηνπ ζα βαξχλεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή. 
Δδψ πηζηεχσ πσο ζπληειείηαη κηα θνηλσληθή αδηθία. Δίηε δψζηε ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ 
πξφηππα ζρνιεία ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ή αλαιάβεηε εμ νινθιήξνπ ην θφζηνο 
κεηαθνξάο. Παλέμππλα παηδηά ππάξρνπλ θαη ζηελ επαξρία, αιιά θαη ζηηο αθξηηηθέο 
πεξηνρέο. Ζ θνίηεζε ζε πξφηππν ζρνιείν δελ κπνξεί λα είλαη πξνλφκην κφλν ησλ 
θαηνίθσλ ησλ κεγαινππφιεσλ. 

Σέινο, είκαη εληειψο αληίζεηνο κε ηε δηάηαμε γηα ηηο κεηεγγξαθέο ζηα παλεπηζηήκηα 
θαη ζηα ΣΔΗ φζνλ αθνξά ηνπο πνιπηέθλνπο. Κπξίεο θαη θχξηνη, δελ έρεηε θαηαιάβεη φηη ην 
δεκνγξαθηθφ είλαη ην λνχκεξν 1 πξφβιεκα ηεο παηδείαο καο. Οηηδήπνηε θαη λα 
ζρεδηάδνπκε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ε κέξηκλα γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Απηέο νη 
νηθνγέλεηεο απαηηνχλ ην ζεβαζκφ καο, φρη ηελ ηηκσξία ηνπο. Γελ αλαζηελάδνπλ νη ζρνιέο 
απφ ηηο κεηεγγξαθέο ησλ παηδηψλ ησλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ νχηε εξεκψλνπλ γη’ απηφ 
ην ιφγν ηα πεξηθεξεηαθά ηδξχκαηα. Μηιάκε γηα ππεξβνιηθά κηθξφ αξηζκφ θνηηεηψλ.  

Ζ εζηθή επηβξάβεπζε απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ γηα ην ζάξξνο θαη ην κφρζν λα 
θάλνπλ πνιπκειή νηθνγέλεηα, ζα πξέπεη λα είλαη χςηζηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ θξάηνπο.  

Σέινο, θπξία Τπνπξγέ, εκείο ζην Λατθφ Οξζφδνμν πλαγεξκφ, φηαλ ππάξρεη θάηη 
ζεηηθφ πνπ αθνξά ηελ παηδεία θαη ηνπο Έιιελεο καζεηέο δελ ζα θνβεζνχκε, θαλέλαο καο 
λα ζαο επαηλέζνπλ.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Σν ιφγν έρεη, ν Βνπιεπηήο Δχβνηαο ηνπ 

Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο, θ. πκεψλ Κεδίθνγινπ. 
Οξίζηε, θχξηε Κεδίθνγινπ, έρεηε ην ιφγν, γηα επηά ιεπηά. 
ΤΜΔΩΝ ΚΔΓΗΚΟΓΛΟΤ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζπδεηνχκε ζήκεξα άιιν έλα λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, πνπ ηνικά λα αιιάμεη δνκέο, πνπ βάδεη έλα αθφκα ζηνίρεκα.  



 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 10-5-2011 

 

Σειεπηαία Απνζήθεπζε:26/12/2014 5:37:00 κκΑπφ:θφηε Γέζπνηλα 
Δθηππψζεθε:26/12/2014 5:37:00 κκ 

75 

Ζ κηα ηνπ δηάζηαζε είλαη ην ζηνίρεκα ηεο εμπγίαλζεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ 
εμνξζνινηγηζκνχ ησλ δνκψλ, κε ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ηηο 
πνιηηηθέο ηνπ, δηαηεξψληαο γηα ην ίδην έλαλ επηηειηθφ ξφιν, φπσο εμάιινπ ηνπ αξκφδεη θαη 
φπσο ζα έπξεπε έλα Τπνπξγείν λα ιεηηνπξγεί θαη λα δηνηθεί. Γελ ζα αζρνιεζψ ηφζν κε 
απηή ηε δηάζηαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 1, ηα δεηήκαηα ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, φπνπ ηέζζεξηο θνξείο ζπγρσλεχνληαη ζε έλαλ νχηε 
κε ην θεθάιαην 2 θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ΓΗΟΦΑΝΣΟ, αιιά ζα αλαθεξζψ ιφγσ 
πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ -θαη επεηδή πνιινί ζπλνκηιεηέο ήδε αλαθέξζεθαλ ζε απηά ηα 
δεηήκαηα- ζε δχν θαίξηα ζέκαηα, ηα νπνία ζεσξψ φηη έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Καη 
αλαθέξνκαη ζην δεηήκα ησλ πξνηχπσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζην δήηεκα ησλ 
κεηαγξαθψλ.  

Πξάγκαηη, είλαη γεγνλφο φηη αθνχζηεθε απφ πνιινχο ζε απηήλ ηελ Αίζνπζα πσο 
ήηαλ κία αζηνρία ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 θ.ιπ.. Γελ είλαη θαθφ λα 
θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο. Τπήξρε κία άπνςε -αλ ζέιεηε ππεξαπινπζηεπκέλε ινγηθή- 
πνπ επηθξάηεζε εθείλε ηελ επνρή, πνπ πίζηεπε απιντθά φηη πιήηηνληαο θάπνηα ειηηίζηηθα 
ζρνιεία ζα θαηαξγνχζε ηηο δηαθνξέο θαη ζα νδεγνχζε απηνκάησο ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε 
ζε αλαβάζκηζε. κσο ζηνπο αλζξψπνπο πξέπεη λα δίλνπκε ίζεο επθαηξίεο, πξέπεη λα 
είλαη ίζνη, αιιά δελ είλαη φινη φκνηνη. Πξνθαλψο, πξέπεη λα εθκεηαιιεπφκαζηε ηε 
δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο, ζα πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ 
έρεη θάπνηνο, γηα λα θζάζεη ζηελ αξηζηεία, λα πξνσζνχκε ηελ αξηζηεία θαη, φπσο θάζε 
ζνβαξφ θξάηνο, λα πξνεηνηκάδνπκε θαη ηελ απξηαλή καο εγεζία.  

Άξα, ινηπφλ, ζε κία επνρή φπσο αλέθεξε θαη ε Τπνπξγφο, φπνπ θπξίαξρε 
παηδαγσγηθή ηάζε είλαη ε καδηθή κελ εθπαίδεπζε, αιιά κε δηαθνξνπνηήζεηο, εθηηκψ φηη ν 
ζηφρνο ησλ πξφηππσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ είλαη ζσζηφο, κε πξνβιέςεηο δίθαηεο θαη 
πξαγκαηνπνηήζηκεο, πνπ σθεινχλ ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε.  

Καη θπξίσο γηα ηξεηο ιφγνπο: 
Πξψηνλ, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ φηη βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία, ηφζν κε άιια ζρνιεία, 

φζν θαη κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα κεηαγγίζνπλ θαιή 
πνηφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

Γεχηεξνλ, δηακνξθψλεηαη έλαο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ, πνπ απνθηά 
πείξα θαη δηδαθηηθή επάξθεηα κέζα ζε κηα αλαβαζκηζκέλε εθπαηδεπηηθή ζπλζήθε θαη ζηε 
ζπλέρεηα δηαρέεηαη ζηα άιια ζρνιεία ηεο ρψξαο, αιιά ηαπηφρξνλα παξάγεηαη θαη έλαο 
ηθαλφο αξηζκφο καζεηψλ κε θαιχηεξεο θαη επξχηεξεο γλψζεηο.  

Σξίηνλ, ζπγθξνηείηαη έλαο δεκφζηνο εθπαηδεπηηθφο πφινο, πνπ κπνξεί λα 
πξνζειθχζεη πνιιέο νηθνγέλεηεο κηζζσηψλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζηείινπλ 
ηα παηδηά ηνπο ζε θάπνηα αθξηβά ηδησηηθά ζρνιεία. Ήδε αλαθέξζεθε ν Κνηλνβνπιεπηηθφο 
καο Δθπξφζσπφο απφ ηε δηθή ηνπ εκπεηξία. Καη ζεσξψ φηη πάξα πνιινί άλζξσπνη, νη 
νπνίνη θνίηεζαλ ζε απηά ηα ζρνιεία είραλ δπλαηφηεηεο πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Καη απηφ έρεη ηδηαίηεξα κεγάιε αμία ζηε ζεκεξΗλή θξίζε 
πνπ βηψλνπκε, λα κπνξεί έλαο γνληφο, πνπ βιέπεη φηη ην παηδί ηνπ έρεη ηδηαίηεξεο 
δπλαηφηεηεο, λα ην πάεη ζε έλα ζρνιείν λα θνηηήζεη ρσξίο ηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο 
λα απνηεινχλ εκπφδην θαη κεηνλέθηεκα .  

ην ζεηηθφ, ινηπφλ, απηφ βήκα ζπκθσλψ κε ηε ινγηθή ηνπ λνκνζρεδίνπ, φηη δελ 
πξέπεη θαη δελ κπνξεί λα είλαη πάξα πνιιά ηα πξφηππα θαη πεηξακαηηθά ζρνιεία. κσο 
κηα ζέζε, πνπ ηελ αλέθεξα θαη ζηελ επηηξνπή, είλαη φηη ζεσξψ πσο ηνπιάρηζηνλ θάζε 
λνκφο ζα πξέπεη λα έρεη απηήλ ηελ δπλαηφηεηα λα έρεη έλα ηέηνην δηθφ ηνπ ζρνιείν. Μηιάσ 
δειαδή γηα κηα γεσγξαθηθή θαηαλνκή, φπνπ ζεσξψ φηη πελήληα-πελήληα δχν ζρνιεία, 
πνπ ζα είλαη ζηελ έδξα ηνπ θάζε λνκνχ -καδί κε θάπνηα επηπιένλ, ελδερνκέλσο γηα ηα 
κεγάια αζηηθά θέληξα- δελ λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιιά. Δίλαη θξίκα έλαο νιφθιεξνο 
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λνκφο λα απνθιείεηαη απφ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα. Καη αλ φρη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ αχξην, λα 
πξνβιέπεηαη ε δηαζπνξά ηνπο ζηαδηαθά ζηε ειιεληθή πεξηθέξεηα.  

ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ καζεηψλ, ζεσξψ φηη 
είλαη πάξα πνιχ ζεηηθφ, φπσο είδα ηηο δηνξζσηηθέο δηαηάμεηο, πνπ καο κνηξάζηεθαλ, φηη 
φπσο θαη γηα ηελ εηζαγσγή ζην ιχθεην, έηζη θαη γηα ην γπκλάζην, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 
έλαλ αδηάβιεην δηαγσληζκφ, αθήλνληαο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ηε ζρνιηθή κνλάδα, κε 
ειεπζεξία, λα απνθαζίζεη αθξηβψο ηνλ ηχπν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πάλησο, ζεσξψ φηη κφλν κε θάπνηνπ είδνπο αδηάβιεην ηξφπν εηζαγσγήο 
δηαθπιάηηνπκε ηελ αμηνθξαηία θαη δελ αθήλνπκε πεξηζψξηα, εάλ ζέιεηε, γηα άιινπ είδνπο 
παξεκβάζεηο. 

ην ζεκείν απηφ εθθξάδσ ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ, πνπ κνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
ςεθίζσ έλα λφκν θαη έξρνκαη ζην ζέκα ησλ κεηαγξαθψλ πνπ βάδεη επηηέινπο ηάμε θαη 
εμνξζνινγίδεη ηε δηαδηθαζία απηή, πνπ είρε πξνθαιέζεη πάξα πνιιέο ζηξεβιψζεηο, πνπ ηηο 
δήζακε φινη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ήηαλ πξαγκαηηθά έλαο γφξδηνο δεζκφο, πνπ ζεσξψ 
φηη επηιχζεθε θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ θαη πην δίθαην ηξφπν πνπ κπνξνχζακε λα 
επηηχρνπκε. Πξψηνλ, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο πνπ 
πξέπεη λα έρνπλ θάπνηεο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη έρνπλ κπεη θξηηήξηα νηθνλνκηθά, 
θνηλσληθά θ.ιπ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφδνζε, ψζηε λα κε αδηθνχληαη ρηιηάδεο εηζαθηένη 
πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, εμαζθαιίδεηαη επίζεο ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηξφπν πνπ νη θνηηεηέο λα μέξνπλ εγθαίξσο ζε πνηα ζρνιή κπαίλνπλ, 
ρσξίο λα ράλνπλ εμάκελα θαη ρξήκαηα κέρξη λα πάλε λα λνηθηάζνπλ ζπίηηα, λα θχγνπλ ζε 
άιιεο ζρνιέο θ.ιπ., αιιά ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα θάλεη πξνγξακκαηηζκφ θαη ην ίδην ην 
παλεπηζηήκην. 

Καη, βεβαίσο, αο κε γειηφκαζηε, είλαη ζεκαληηθφ ην φηη εμαζθαιίδεη ηα κεγάια 
θεληξηθά παλεπηζηήκηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο λα κπνξνχλ πιένλ λα 
ιεηηνπξγνχλ, γηαηί αζθπθηηνχζαλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ. Πνιιέο θνξέο μέξεηε φηη ε 
πνηφηεηα ράλεηαη κέζα ζηελ πνζφηεηα. ηαλ ζηα εξγαζηήξηα έρεηο πεληαπιάζηνπο 
θνηηεηέο απφ απηνχο πνπ πξαγκαηηθά κπνξείο λα εθπαηδεχζεηο, γηα πνηα πνηφηεηα λα 
κηιάκε; Άξα, ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο παηδείαο γηα θαζαξά πξαγκαηηθνχο ιφγνπο 
πνπ ζεσξψ φηη απηή ηε ζηηγκή ξπζκίδνληαη. 

Γεληθά, ζα έιεγα φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη έλα νινθιεξσκέλν έξγν ζηνλ 
ηνκέα ηνπ, έλα έξγν πνπ ζα ζέιακε λα ην δνχκε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα απηή ηε ζηηγκή είηε 
κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ζην πξνζσπηθφ ηνπ είηε κε ζπγρψλεπζε ζρνιείσλ, δνκψλ, 
αμηνιφγεζε θ.ιπ.. Απηφ πνπ απνκέλεη θαη πεξηκέλνπκε, είλαη λα δνχκε θαη ην λνκνζρέδην 
γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δπηηξέςηε κνπ ζην ζεκείν απηφ λα θάλσ κία παξέλζεζε, κηιψληαο γηα ηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζηε Υαιθίδα, ζηελ 
Δχβνηα, φπνπ ζεσξψ φηη πξέπεη λα μεθαζαξίζεη, θχξηε Τπνπξγέ, ην ζπληνκφηεξν ε 
θαηάζηαζε. πσο γλσξίδεηε θαη εζείο, ιεηηνπξγεί ελ κέζσ πνιιψλ θαηαγγειηψλ, ελ κέζσ 
δηεμαγσγήο δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, κε ζπλδξνκή θαη δεχηεξνπ νηθνλνκηθνχ επηζεσξεηή 
ιφγσ αθξηβψο ηνπ φγθνπ ηεο ππφζεζεο, ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε επηζεσξεηψλ εξγαζίαο. Έρεη πξνθεξπρζεί 
ΔΓΔ, έρεη κπεη ν Διεγθηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θ. Ραθηληδήο.  

Θεσξψ φηη έρνπκε ππνρξέσζε, επεηδή αθξηβψο ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε -θαη 
φηαλ ν θφζκνο βιέπεη φηη αξγεί λα ππάξμεη θάπνην απνηέιεζκα, γίλεηαη θαρχπνπηνο θαη 
δελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλεηαη θαρχπνπηνο- λα δηαθπιάμνπκε ηε δεκφζηα πεξηνπζία θαη ην 
αγαζφ ηεο δεκφζηαο παηδείαο θαη ζαο δεηψ λα επηζπεχζνπκε ηελ έθδνζε ησλ πνξηζκάησλ 
ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ειέγρσλ. Αο κελ αθήλνπκε άιιν απηή ηελ ηζηνξία λα ζέξλεηαη. Αλ κελ 
νη άλζξσπνη είλαη αζψνη, αο ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο. Αλ, φκσο, ππάξρεη θάπνην 
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πξφβιεκα, ζα ήζεια λα ππάξρεη ηηκσξία θαη λα ζπλερίζεη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην ίδξπκα 
ηελ πνξεία ηνπ φρη ζε βάξνο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

Κιείλνληαο απηή ηελ παξέλζεζε, ζεσξψ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φηη ην λνκνζρέδην 
πνπ ζπδεηάκε καο θέξλεη πην θνληά ζην ζηφρν ηεο αλαβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο 
εθπαίδεπζεο, καο θέξλεη πην θνληά ζηελ πξνζπάζεηα λα θάλνπκε «άικα πην γξήγνξν απφ 
ηε θζνξά» καο, φπσο έιεγε θαη ν Διχηεο θαη λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα αθήζνπκε απηή ηελ 
επθαηξία λα ραζεί θαη ζαο θαιψ λα ην ππεξςεθίζνπκε. 

αο επραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο Α’ Αζελψλ ηνπ 
ΠΑΟΚ, θ. Αζαλάζηνο Σζνχξαο. 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤΡΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε παηδεία σο ζπλνιηθφο 
πλεπκαηηθφο θαη πνιηηηζηηθφο πινχηνο ηνπ ιανχ καο θαη ε εθπαίδεπζε σο ζπζηεκαηηθή 
κεηάδνζε ηεο γλψζεο, είλαη εζληθφ θαζήθνλ λα απνηεινχλ πάληα πξψηε πξνηεξαηφηεηα 
ηεο πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θαζέλα απφ εκάο θαη βέβαηα, κε εμαζθάιηζε ηεο 
δεκφζηαο, δσξεάλ, πςειήο πνηφηεηαο παηδείαο γηα φινπο. 

Με απηή ηελ πνιηηηθή πξνζέγγηζε, ζα ήζεια λα έξζσ ζην λνκνζρέδην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη εηδηθφηεξα ζην θεθάιαην πνπ αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ, αθνχ, φκσο, πξψηα ζπγραξψ ηελ πνιηηηθή εγεζία 
ηνπ Τπνπξγείνπ, πνπ κεηά απφ είθνζη πέληε ρξφληα επαλαθέξεη ζεζκνχο αλαγθαίνπο, 
ζεζκνχο απαξαίηεηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Μεηά απφ είθνζη πέληε ρξφληα παχεη έλα 
ζεκαληηθφ θαη δπζαλαπιήξσην θελφ, κε αξλεηηθή επίδξαζε, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζην φιν 
ζχζηεκα ησλ παηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Ζ βαζηθή κνπ παξαηήξεζε, δηαθνξνπνίεζε, έλζηαζε -πνπ ζηεξίδεηαη θαη ζηα 
πνξίζκαηα ηξηψλ ζπλεδξίσλ, πνπ έρνπλ θάλεη νη απφθνηηνη ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ θαη 
πνπ κέζα εθεί κειεηήζεθε θαη φιε ε παγθφζκηα εκπεηξία- είλαη ε εμήο, φηη είλαη απφιπηε, 
είλαη αζχδεπθηε ε δηαθνξά κεηαμχ πξνηχπνπ θαη πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ.  

Δίλαη φξνη πνπ αιιειναπνθιείνληαη θαη αιιεινζπγθξνχνληαη. Δίλαη αδχλαηνλ λα 
ζπλππάξμνπλ σο έλλνηεο, αιιά θαη σο πξαθηηθέο. Έρνπλ άιινπο, ηειείσο δηαθνξεηηθνχο 
ζηφρνπο, θηινζνθία, ιεηηνπξγία. Απηφ πνπ ζπλδέεη ηα δχν απηά ζρνιεία θαη ηα δχν είλαη 
πξψηνλ φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη δεχηεξνλ 
φηη πξέπεη λα νηθνδνκoχληαη, λα δνθηκάδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη φια απηά θαη λα κε 
κέλνπλ ζε ζηεγαλά -ζπκθσλψ απφιπηα καδί ζαο- αιιά αληίζεηα, πξέπεη λα 
κεηαιακπαδεχνληαη ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο.  

Θα ήζεια λα κηιήζσ πην ζπγθεθξηκέλα. Σν πεηξακαηηθφ ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο 
πνπ εξεπλψληαη, δνθηκάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε λέα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 
λένη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, λέεο ηδέεο, είλαη έλα ζχζηεκα πνπ αλαδεηά κεζφδνπο γηα λα 
γεθπξψζεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, πνπ ηειηθά αλαδεηθλχεη, θαηαγξάθεη, ζπζηεκαηνπνηεί 
ηε λέα εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγία, αιιά θαη ηα κέζα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα άιια ζρνιεία, ζε φιεο ηηο άιιεο 
αίζνπζεο. Αθξηβψο γη’ απηφ, πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ κέζνπ φξνπ φισλ ησλ 
ζρνιείσλ ηεο ρψξαο. Απηφ ζεκαίλεη, αλάκεζα ζε άιια, ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ηνπο 
κε θιήξσζε.  

Χζηφζν, δελ λνκίδσ, θπξία Τπνπξγέ, φηη, έζησ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 44.1, ζα πξέπεη νη πξνυπνζέζεηο λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ 
ζρνιείν ζε ζρνιείν. Ζ δηθή κνπ άπνςε είλαη φηη απηέο πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλεο θαη 
εληαίεο. Πξνθαλψο, κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν ην ζρνιείν απηφ 
κε ηα αληίζηνηρα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ζε κηα ζπλερή θαη πνιπεπίπεδε ζρέζε 
δηαιεθηηθήο ζπλεξγαζίαο.  
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ζνλ αθνξά ην πξφηππν ζρνιείν, είλαη έλα ζρνιείν κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο –ζε θάζε επίπεδν- ψζηε λα ιεηηνπξγεί αθξηβψο σο ππφδεηγκα γηα ηα 
ππφινηπα ζρνιεία, ζηηο κεζφδνπο, ζηα ζπζηήκαηα, ζηα κέζα, παληνχ. Πξέπεη λα είλαη ν 
ρψξνο, ην ζεκείν αλαθνξάο γηα φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, πνπ ζα πξνζθέξεη 
ιχζεηο, απαληήζεηο, θαηεπζχλζεηο. Αθξηβψο γη’ απηφ, πξνηείλσ θαη πηζηεχσ φηη πξέπεη λα 
απνηειεί θαη δηδαζθαιείν εθπαίδεπζεο.  

ην Βαξβάθεην -πνπ είρα ηε ηηκή λα καζεηεχζσ- ην είδακε απηφ. Γεθάδεο 
θαζεγεηέο απφ φιε ηελ Διιάδα θάζε ρξφλν πεξλνχζαλ ζεκηλάξηα, επηκνξθσηηθέο 
δηαιέμεηο, αιιά θπξίσο γηα έλα νιφθιεξν ζρνιηθφ έηνο παξαθνινπζνχζαλ θαζεκεξηλά 
καδί κε εκάο ηα καζήκαηα, ψζηε λα πάξνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, 
γηα λα βειηηψζνπλ ην ζρνιείν ηνπο, φηαλ ζα επέζηξεθαλ. Απηφ ζηήξημε, αλαβάζκηζε, 
πξνψζεζε ηελ εθπαίδεπζε.  

Μειεηήζηε ην, θπξία Τπνπξγέ. Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην πξνσζήζεηε. Θα είλαη 
θέξδνο γηα ηνλ ηφπν.  

Φπζηθά, ζην πξφηππν ζρνιείν, παληνχ ζην θφζκν, απηνλφεηα, ππάξρεη κηα 
δεδνκέλε πξνυπφζεζε, έλαο καζεηηθφο πιεζπζκφο πνπ εηζάγεηαη κέζα απφ εμεηάζεηο, 
δηαθφξσλ ηχπσλ εμεηάζεηο, αιιά κε εμεηάζεηο. πκθσλψ απφιπηα κε ηελ πξνζζήθε ζαο 
ζην άξζξν 44, ζε ζρέζε κε ην γπκλάζην. Έηζη, επηιέγνληαη καζεηέο πξψηνλ, κε ηέηνηεο 
δπλαηφηεηεο ή ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, πνπ είλαη απαξαίηεηεο, γηα ηελ πξφηππε 
ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη δεχηεξνλ, καζεηέο πνπ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία απηέο ηηο 
ηθαλφηεηεο λα ηηο απειεπζεξψζνπλ, λα ηηο μεδηπιψζνπλ, λα ηηο αμηνπνηήζνπλ κέζα ζε έλα 
δεκφζην ζρνιείν.  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είθνζη πέληε ρξφληα ηψξα έρνπκε αθήζεη λα πνπιάλε 
«πξφηππε» εθπαίδεπζε θάπνηα παλάθξηβα ηδησηηθά ζρνιεία, γηα ηνπο νιίγνπο θαη 
εθιεθηνχο. Καηξφο λα επαλέιζνπκε ζηα άξηζηα ζρνιεία γηα φινπο. Μέρξη ηψξα απηφο ήηαλ 
ν νξηζκφο ηνπ ειηηηζκνχ. Σψξα, θηηάρλνληαο πξφηππα, πξαγκαηηθά ζα είλαη ε έλλνηα ηεο 
αξηζηείαο.  

Δπεηδή δηαβάδνληαο θαη ηα Πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, είδα 
φηη ην ΚΚΔ θάπνηα ζηηγκή γξάθεη γηα ειηηηζκφ, ζα ήζεια λα πσ φηη είρα ηελ ηχρε σο 
επηθεθαιήο θαη θνκκαηηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ επηηξνπψλ λα επηζθεθζψ πνιιέο ρψξεο 
ηνπ ππαξθηνχ, φπσο ιέγακε, ζνζηαιηζκνχ κέρξη ην 1989. Δίρα ηελ ηχρε λα κε ζηείινπλ λα 
δσ ηέηνηα πξφηππα ζρνιεία, γηαηί εθεί, παξ’ φηη δελ ππήξρε ηδησηηθή εθπαίδεπζε, ηα 
πξφηππα ζρνιεία ήηαλ θνκβηθφ ζεκείν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα 
θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ην ΤΡΗΕΑ, ζα έιεγα φηη πξνθαλψο δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη 
λα είλαη θιεηζηά θαη ζηεγαλά. Φπζηθά, εζείο έρεηε θαη ην πξνλφκην, αγαπεηέ ζπλάδειθε, νη 
δχν πξψελ Αξρεγνί ζαο, ν θ. Αιέθνο Αιαβάλνο θαη ν Νίθνο Κσλζηαληφπνπινο, λα είλαη 
«Βαξβαθεηφπαηδεο»! Άξα, λνκίδσ φηη ην ζηεξίδεηε απηφ ην ζχζηεκα.  

ΘΔΟΓΩΡΟ ΓΡΗΣΑ: Δγψ, πάλησο, είκαη απφ δεκφζην! 
ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΤΡΑ: Δγψ ιέσ γηα ηνπο δχν πξψελ Αξρεγνχο ζαο!  
Φπζηθά, νη δηδάζθνληεο ζε φια απηά ηα ζρνιεία είλαη ν θαζνξηζηηθφο θαη ζεκειηψδεο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία.  
Κπξία Τπνπξγέ, δψζηε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε φ,ηη αθνξά ην άξζξν 48 γηα ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Γείηε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηελ ππνπξγηθή απφθαζε πνπ 
πξνβιέπεηε θαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, παξαθαιψ, απαιείςηε ηελ παξάγξαθν 10. Γελ είλαη 
δπλαηφλ, ζε θακκία πεξίπησζε λα δηδάμνπλ εθπαηδεπηηθνί, ρσξίο θαmκία εκπεηξία, έζησ 
θαη σο έζραηε ιχζε, ζ’ απηά ηα ζρνιεία. Απηή ε παξάγξαθνο θαη απηφ ην εδάθην πξέπεη 
λα θχγνπλ. Δίλαη δπλαηφλ θάπνηνο πνπ δελ έρεη θακκία εκπεηξία, μαθληθά απφ ην ηίπνηα, 
λα πάεη λα δηδάμεη ζηα πξφηππα θαη ηα πεηξακαηηθά; Μνπ θαίλεηαη αδηαλφεην! Πξέπεη λα 
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βξεζεί άιιε ιχζε, ίζσο κέζα απφ πίλαθεο αμηνιφγεζεο, φπνπ κπνξεί λα είραλ ζεηηθέο 
αμηνινγήζεηο, αιιά δελ εληάρζεθαλ ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ. Άιινλ ηξφπν δελ 
γλσξίδσ, αιιά πάλησο πξέπεη λα βξεζεί άιιε ιχζε θαη φρη απηφ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη απφ απηνχο πνπ γηα ρξφληα πάιεςαλ γηα ηελ 
επαλίδξπζε ησλ δεκφζησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ. Πίζηεπα θαη πηζηεχσ πσο είλαη ζεζκφο 
πνπ πξαγκαηηθά ρηίδεη γεξά ζεκέιηα ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά ζηεξίδεη γεληθφηεξα θαη ηελ 
πξφνδν. Υαίξνκαη πνπ ζήκεξα επηζηξέθνπλ, ίζσο φρη φπσο εγψ λνκίδσ φηη ζα έπξεπε, 
αιιά είλαη πξαγκαηηθά κία λέα αξρή, έλα λέν μεθίλεκα.  

Δπραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 ΠΡΟΔΓΡEΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ 
Κξήηεο θ. Ησάλλεο Μηρεινγηαλλάθεο. 

 ΗΩΑΝΝΖ ΜΗΥΔΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, απφςε ζην λνκνζρέδην γηα ηελ παηδεία αθνχζηεθαλ 

ηαηξηθνί φξνη. Αθνχζακε πξηλ γηα αλζξσπνθηνλία θαη γηα ηδενιεςία ζπγθεληξσηηθνχ 
ηχπνπ. Καη ηα κελ πξψηα εληάζζνληαη ζην ςπρσζηθφ ζχλδξνκν, ηα δε δεχηεξα ζην 
λεπξσηηθφ ζχλδξνκν. κσο, σο γηαηξφο γλσξίδσ φηη γηα ηε ζεξαπεία θαη ησλ δχν 
ζπλδξφκσλ ππάξρεη εδψ θαη δηαθνξηθή δηαγλσζηηθή. Τπάξρεη ε ζπληήξεζε πνπ κπνξεί 
λα απαληήζεη κε ηα ιεγφκελα «θάξκαθα», νη ζρνιέο Jung, αιιά ππάξρεη θαη ην «Άθνπ, 
αλζξσπάθν» ηνπ Έξηρ Φξνκ, ν πξννδεπηηθφο ρψξνο, ν νπνίνο απαληά ζ’ απηά ηα 
ζχλδξνκα, ηα λεπξνθπηηθά θαη ηα ςπρσζηθά, φρη κε ηε ιεγφκελε θνπβέληα ηνπ Έξηρ Φξνκ 
«αλζξσπνθηφλν», αιιά κε ηε ιέμε «ζπζηεκαηνθηφλν».  

Απηφ ην λνκνζρέδην, ινηπφλ, έξρεηαη λα γίλεη ζπζηεκαηνθηφλν, ζε κία επνρή πνπ ε 
παηδεία ην έρεη αλάγθε. Αλαδηαξζξψλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη αιιάδεη ζρνιηθφ 
ράξηε. Καη ζπλερίδεη ζ’ απηφ. Δμπγηαίλεη δνκέο, αιιάδεη ην ίδην ην Τπνπξγείν, ηνλ ίδην ηνλ 
εαπηφ ηνπ –δπφκηζη ρηιηάδεο επνπηεπφκελνη oξγαληζκνί, κε πελήληα δηεπζχλζεηο θαη 
ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα δνκέο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ- θαη 
ζπκπηχζζεη δνκέο.  

Μάιηζηα, φια απηά γίλνληαη γηα έλαλ απιφ ιφγν, γηα λα κπνξέζεη, δειαδή, λα γίλεη 
ιεηηνπξγηθφ, λα θάλεη πνιηηηθή, γηαηί ε πνιηηηθή γίλεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία. Καη γίλεηαη ζην 
Δζληθφ πκβνχιην! Θα ζαο πσ κεηά γηαηί ην ιέσ απηφ. 

Γχν ηλζηηηνχηα κε νθηψ κε ελληά ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηα-πξψηα, ηα ηλζηηηνχηα 
παξεκβαίλνπλ κφλα ηνπο. Μπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ θαη λα θφςνπλ θάζε ππεξθίαιν, γηα 
παξάδεηγκα, Τπνπξγφ. Γεχηεξνλ, έιθνληαη ζε επαθή κε θνηλσληθνχο ρψξνπο, κε 
ζπλδηθάηα. Σξίηνλ, κπαίλεη επηηέινπο ην ΑΔΠ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ κέρξη ηψξα δελ 
έκπαηλε. Διέγρνληαη, δηαρεηξίδνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην δεκφζην. Μπαίλεη κέζα 
ζην ζπκβνχιην ε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί. Δπίζεο, 
ζπλεξγάδνληαη κε πνιινχο θνξείο. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη «ρηππάεη» ην 7% ηεο 
γξαθεηνθξαηίαο ηνπ θξάηνπο, ελψ δεκηνπξγεί επειημία φζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζε 
κνλνζήκαληε ζρέζε, νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζήκεξα, ηδίσο ζε πεξηφδνπο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Καη ζε φια απηά, έξρεηαη θάπνηνο θαη ιέεη ην εμήο: Μα, θαιά απηφ ην ηδησηηθφ ρξήκα, 
πνπ είηε ζα δίλεηαη απφ ηνπο ηδηψηεο είηε ζα παίξλεηαη απφ ηνπο ηδηψηεο, δελ δηαθπιάζζεη 
ην δεκφζην ραξαθηήξα;. Δδψ είλαη ε δηαθνξά ηνπ ΠΑΟΚ κε ηνπο άιινπο παξαδνζηαθνχο 
αξηζηεξνχο ρψξνπο. Άιιν ην θξαηηθφ θαη άιιν ην δεκφζην. Δίλαη άιινη νη γνλφηππνη θαη νη 
θαηλφηππνη θαη ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ. 

ζνλ αθνξά ηψξα ηα ζρνιεία, απηά παιαηφηεξα ππάγνληαλ ζε θαηεγνξίεο, νη 
νπνίεο πεξηειάκβαλαλ ζρνιεία απαξάδεθηα ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξψλ. Δπίζεο, ππήξραλ 
αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ απνηεινχλ κηα παιηά ζπληεξεηηθή άπνςε, ηελ νπνία 
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βξίζθνπκε κέρξη θαη ζήκεξα. Τπήξραλ ηα πεηξακαηηθά θαη ηα πξφηππα ζρνιεία, πνπ ηχπνη 
απηψλ άξρηζαλ θαη αλαθάκθζεθαλ κε ρνχληεο.  

ήκεξα, ινηπφλ, κπαίλεη έλα ζθεπηηθφ βάζεη ηνπ νπνίνπ έρνπκε ηνλ εμήο 
πξνβιεκαηηζκφ: Θα θχγνπλ νη θαινί θαη ζα ραιάζεη ν κέζνο φξνο. Ση γηλφηαλ ηφζα ρξφληα 
κε ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε; Γηαηί, δελ έρνπκε βηψζεη ην «ζχλδξνκν Deree», ην ζχλδξνκν 
ακεξηθάληθνπ θνιιεγίνπ;  

Δπίζεο, ιέγεηαη φηη είλαη θαζηζηηθή ε αληίιεςε ηνπ ζπλδξφκνπ ησλ επατφλησλ. Γηαηί 
νη επαΐνληεο ζε ζπληεξεηηθέο θνηλσλίεο ή ζε ζνζηαιηζηηθέο είραλ δηαθνξεηηθή ηζηνξηθή 
αμηνιφγεζε; Θα είλαη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο. Οπφηε, ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, δελ βγάδεηο 
ζπκπεξάζκαηα. Βγάδεηο ζπκπεξάζκαηα, γηαηί θαη ην ηδαληθφ θξίλεηαη. 

Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, πνπ απνηειεί έλαλ πξνβιεκαηηζκφ 
ηνπ Ζιία Μφζηαινπ, φζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ε νπνία είρε ζηνηρεία, ηα νπνία 
ζα κπνξέζεη λα βγάιεη ζηγά-ζηγά απφ κφλε ηεο ε ιεηηνπξγία ηνπ πεηξακαηηθνχ ζε φξνπο 
πξφηππνπ. 

Κπξία Τπνπξγέ κνπ, δελ κπνξεί λα γίλεη νχηε ζπδήηεζε γηα ηηο κεηαγξαθέο, γηα ην 
φηη ν δείθηεο ηνπ 0,9 είλαη ρακειφο. Γελ κπνξεί λα γίλεη νχηε ζπδήηεζε γηα ην φηη έλα 
εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο θφζκνπ απνηεινχλ ηελ πνιπηεθληθή ηάμε, φξνο πνπ είλαη 
θαη πνιηηηθά δφθηκνο. 

Γελ κπνξεί λα γίλεη νχηε ζπδήηεζε γηα ην φηη νη πξπηάλεηο ζε ιίγν δελ ζα κπνξνχλ 
λα νξθίδνπλ ηνπο λένπο θνηηεηέο, ιφγσ ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ησλ παλεπηζηεκίσλ. 
κσο, φπσο πνιχ ζσζηά έρεηε πεη, ην έρσ αθνχζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο απφ ζαο θαη 
ην αζπάδνκαη. 

Οχηε ζπδήηεζε, θπξία Τπνπξγέ κνπ, γηα ην φηη έρνπκε κφλν δχν δείθηεο. Δγψ ζα 
ζαο πσ κφλν γηα δχν δείθηεο ησλ ΣΔΗ, ηνπο νπνίνπο θαη γλσξίδσ. ζνλ αθνξά γηα 
παξάδεηγκα ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, απφ ηνπο ηξηαθφζηνπο πελήληα θνηηεηέο παίξλνπλ 
πηπρίν νη έμη. Δπίζεο, γλσξίδσ πνιχ θαιά φηη θαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ζηνπο 
πεληαθφζηνπο πελήληα θνηηεηέο παίξλνπλ κεηαγξαθή νη δηαθφζηνη.  

Καη ηα ηέζζεξα απηά θαηλφκελα βάδνπλ πξαγκαηηθά ηε ινγηθή φηη αθφκα θαη ηελ 
πνιπηεθλία λα ήζειε θαλείο λα πξνσζήζεη –πνπ ηα πνζνζηά δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα 
ηε βνεζήζεηο- ηειηθά απηή ε ιχζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ 20% κε ηελ ηξνπνινγία πνπ αθνξά 
ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ησλ δέθα ρηιηάδσλ αλά παηδί -ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη έλαο 
φξνο, κηα θαη κηιάκε γηα ην 4% ηεο θνηλσλίαο, πνπ αθνξά έμη κε νθηψ ρηιηάδεο άηνκα- είλαη 
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο θαη λνκίδσ φηη ε πξνζζήθε ησλ δέθα ρηιηάδσλ πνπ θάλαηε 
θαιχπηεη θαη απηφ ην ρψξν. 

Σέινο, θπξία Τπνπξγέ κνπ, ήζεια λα ζαο παξαθαιέζσ φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ 
Ζξαθιείνπ θαη ηεο πφιεο κνπ λα κελ αθήζεηε ηα εθαηφλ εμήληα έμη άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο λα αλέβνπλ ζηελ Αζήλα. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Γελ είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δίλαη παηδηά κε δπζιεμία. 

ΗΩΑΝΝΖ ΜΗΥΔΛΟΓΗΑΝΝΑΚΖ: Πνιιά, φκσο, εληάζζνληαη θαη ζ’ απηά. Αο 
βξνχκε έλαλ ηξφπν εθεί ζε ηέηνηεο θξίζεηο ηνπιάρηζηνλ λα δείμνπκε ηνλ θνηλσληθφ 
ζπκβνιηζκφ σο εμήο: Να βξνχκε ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηξφπν λα κεηαθηλεζνχλ δσξεάλ ηα 
παηδηά θαη λα δηαλπθηεξεχνπλ. Απηφ είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα δνχκε. 

Γεχηεξνλ, νχηε ζπδήηεζε γηα ην φηη ηψξα είδαηε πνιχ θαιά ζηελ πεξηθέξεηα φπνπ 
θνπβεληηάζακε –θφκκα θαη Κπβέξλεζε- φηη ε Κξήηε παίξλεη έλα πξνβάδηζκα, φζνλ αθνξά 
ην ζέκα ηεο γλψζεο. Δίδαηε πνιχ θαιά φηη ζην Ζξάθιεην ηα Παλεπηζηήκηα, ην ΗΠΔ, 
πεγαίλνπλ πνιχ θαιά. Οπφηε, δψζηε ηε δπλαηφηεηα ελφο πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ. Θα ζαο 
βνεζήζεη. Σψξα πνπ ζέιεηε λα θάλεη φζκσζε κε φιε ηελ θνηλσλία, ζα είλαη έλαο ηξφπνο 
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απηφο λα απνθηήζεη ε Κξήηε κία νληφηεηα, φζνλ αθνξά ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Δίδαηε 
πάξα πνιχ θαιά φηη ην θηεξηαθφ ζην Ζξάθιεην είλαη πνιχ κεγάιν. Οχηε ζπδήηεζε γη’ απηφ.  

Κη έλα ηειεπηαίν, ην νπνίν δελ ζαο αθνξά, απιψο ην επηθαινχκαη κε ηε ινγηθή φηη ν 
ρψξνο ηεο παηδείαο είλαη θαη νη εμεηάζεηο. ζνλ αθνξά ην ηεζη ησλ δεμηνηήησλ, ηα 
ζαξάληα επξψ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, επεηδή έρεηε εηδηθφ βάξνο σο Τπνπξγφο 
Παηδείαο, βνεζήζηε απηφ ην ζαξαληάεπξσ λα ζηακαηήζεη, γηαηί είλαη πξφθιεζε γηα ηελ 
επνρή καο.  

Δπραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Δπραξηζηνχκε, θχξηε ζπλάδειθε. 
Ο πξνηειεπηαίνο νκηιεηήο, Βνπιεπηήο Θεζπξσηίαο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Υξήζηνο 

Καηζνχξαο, έρεη ην ιφγν. 
ΥΡΖΣΟ ΚΑΣΟΤΡΑ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, λνκίδσ φηη ν ρψξνο καο δέρηεθε ζήκεξα κία ππέξ 

ηνπ δένληνο θξηηηθή γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζην δήηεκα ηεο παηδείαο. Ζ θξηηηθή, πξνθαλψο, 
είλαη αλαγθαία. Ο ηξφπνο, φκσο, πνπ απηή γίλεηαη θηλδπλεχεη λα νδεγήζεη ζε ελνρνπνίεζε 
φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο ειιεληθήο λενιαίαο, 
πνπ αθνχζηεθαλ δηάθνξεο θξάζεηο γη’ απηήλ εδψ κέζα. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, ζήκεξα -φπσο θαη ζε θάζε γεληά- απηή ε λενιαία έρεη 
πεξηζζφηεξα πξνζφληα, είλαη θαιχηεξε θαη φπσο ζσζηά θαη ζνθά αλέθεξε ν ζπλάδειθνο 
ν Γηάλλεο Ησαλλίδεο, θνπβαιάεη καδί ηεο ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε ηεο ηζηνξίαο. Απηή ε 
θξηηηθή κε έθαλε λα αλαηξέμσ ζε έλα θείκελν ηνπ Παπαλνχηζνπ, πνπ βαζίδεηαη ζε κία 
δηάιεμε ηνπ 1976 θαη πνπ αλαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ καο πξφβιεκα θαη ζηελ ειιεληθή 
ηδηνκνξθία.  

Αλαθέξεη πέληε παξάγνληεο. Σν πξψην –θαη θαιφ είλαη λα κελ ην μερλάκε θαη λα 
κελ ην μεπεξλάκε θάζε θνξά κε επθνιία- είλαη ε νηθνλνκηθή πιεπξά. Ζ εθπαίδεπζε, ιέεη, 
είλαη ππφζεζε δαπαλεξή, άζρεηα αλ ζ’ απηφ ην θξάηνο θάζε θνξά πνπ πάκε λα θάλνπκε 
κία κεηαξξχζκηζε, βξίζθνπκε κία αηηία ή κία αθνξκή λα μεπεξλάκε απηφλ ηνλ παξάγνληα. 
Ο δεχηεξνο είλαη ε πνιηηηθή πιεπξά, ν ηξίηνο ε καθξά καο ηζηνξία, ν ηέηαξηνο ε απφζηαζε 
απφ ηελ Δπξψπε ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο θαη ν πέκπηνο ε αζπκκεηξία θξάηνπο θαη 
έζλνπο. Καη νη πέληε παξάγνληεο ππήξραλ –γηα ηελ ηζηνξία ην θαηαζέησ- πξνθαλψο πξηλ 
«ην επάξαην ΠΑΟΚ» αλαιάβεη ηελ εμνπζία ην 1981. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ δνχκε, κηα πεξίνδν 
δηάςεπζεο πξνζδνθηψλ, πνπ ν ειιεληθφο ιαφο ηελ βηψλεη κε ραξαθηεξηζηηθά ήηηαο, ρξένο 
καο είλαη λα πξνθπιάμνπκε ηηο επφκελεο γεληέο θαη ηνλ ηφπν απφ άιιεο επεξρφκελεο 
ήηηεο. Αιιά, θαηά ηε γλψκε κνπ, πξνυπφζεζε γη’ απηφ απνηεινχλ, πξψηνλ, ε 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο –θαη ζ’ απηφ έρνπλ γίλεη αξθεηά βήκαηα- 
δεχηεξνλ, ε απηνγλσζία καο –θη εδψ κνηάδνπκε αθφκα εγθισβηζκέλνη ζε ζρήκαηα, 
έλλνηεο, ζπζηήκαηα ηνπ παξειζφληνο, ςάρλνπκε αθφκα, δειαδή, λα βξνχκε ηνλ εαπηφ 
καο- θαη ηξίηνλ, κία ηζηνξηθή, δειαδή επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ αηηηψλ γηα ην πψο 
θηάζακε σο εδψ, πνπ αθφκα δελ έρεη γίλεη. Πνηνο ήηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν ξφινο, 
πνιηηηθφο θαη νηθνλνκηθφο ηεο ρψξαο, πνηνο ήηαλ ν ξφινο ζην δηεζλέο ζχζηεκα, ηη 
απνηέιεζε ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, πνηνο ήηαλ ν ξφινο ησλ θνκκάησλ θαη πνηεο 
–αλ ππήξμαλ- νη πξαγκαηηθέο ηδενινγηθέο αληηζέζεηο ηνπο, πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηνπ θάζε 
κνξθήο ιατθηζκνχ θαη ε πξνάζπηζε νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο, αλ πξάγκαηη θάζε θξαηηθή 
δνκή είλαη εμ νξηζκνχ αλαπνηειεζκαηηθή θαη θάζε ηδησηηθή ην αληίζεην, φπσο θπξίαξρα 
εθθξάδεηαη ζήκεξα, αλ ηψξα εθπνηείηαη ε ρψξα ή αλ απηφ έγηλε ζην παξειζφλ κε ηνλ 
αιφγηζην δαλεηζκφ θαη ηε κεηαθνξά, ζηελ νπζία, ησλ απνθάζεσλ ζ’ απηνχο πνπ καο 
δάλεηδαλ, πνηνο ήηαλ θαη ν ξφινο, φκσο, ηνπ δηεζλνχο παξάγνληα ζηε ζπζζψξεπζε 
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δαλείσλ θαη ηφθσλ θαη αλ απηφ έγηλε ηπραία απφ αλεπάξθεηα ή ζρεδηαζκέλα, θαζψο 
επλννχζε θάπνηνπο. 

Αλ θάλνπκε απηή ηελ αλάιπζε, κπνξνχκε κε κηα παλεζληθή πξνζπάζεηα λα 
πεηχρνπκε. Αιιά γηα λα γίλεη απηφ ρξεηάδεηαη –θαη ην έρσ μαλαπεί απφ εδψ κέζα- έλα λέν 
θνηλσληθφ ζπκβφιαην, έλα λέν ζπκβφιαην, πνπ λα ζεκαηνδνηεί θάηη. Καη απηφ ην θάηη, 
ζήκεξα λνκίδσ πσο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Αο έξζνπκε φκσο ζην λνκνζρέδην. Τπάξρνπλ δηάθνξεο αιιαγέο αλαγθαίεο ζε 
δηάθνξα θεθάιαηα, αιιά λνκίδσ φηη ν ππξήλαο είλαη ηα πξφηππα ζρνιεία θαη ε αλαβίσζε 
ηνπ ζεζκνχ. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ; Γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

Ο πξψηνο είλαη γηαηί έρεη έλα ραξαθηήξα απηνθξηηηθφ, αθνχ κεηά απφ είθνζη έμη 
ρξφληα ν δηθφο κνπ πνιηηηθφο ρψξνο αιιάδεη ζέζε -πξάγκα ζεκηηφ- αξθεί, βέβαηα, λα 
εθθξάδεηαη –θη απηφ γίλεηαη ζήκεξα- κε ζαθήλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα. 

Ο δεχηεξνο είλαη ε νπζία ηνπ λνκνζρεδίνπ. Καη’ αξράο πξφθεηηαη γηα έλα δεκφζην 
ζρνιείν θαη πνιινί ην μερλνχλ απηφ. Αθνξά παηδηά πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
πιεξψζνπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ αληίζηνηρα ηδησηηθά ζρνιεία. Ζ ηζηνξία έδεημε φηη 
θαηαξγήζεθαλ αληίζηνηρα ζρνιεία θαη δελ αλαπιεξψζεθαλ απφ άιια. Δπηπιένλ, αξθεηά 
απφ ηα παηδηά απηά ππήξμαλ ζην παξειζφλ ζηειέρε θεκηζκέλσλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ 
εμσηεξηθνχ. 

Σέινο, κε ηηο εμεηάζεηο θαηνρπξψλεηαη ε αμηνθξαηηθή εηζαγσγή ζ’ απηά ηα ζρνιεία.  
Αιιά αληί ν δηάινγνο λα επεθηαζεί θαη λα αθνξά θαη άιια δεηήκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα αλ ρξεηάδνληαη εηδηθά πξφηππα, αλ ρξεηάδνληαη πξφηππα θιαζηθά ή πξφηππα 
πξαθηηθά ή αλ απηφ απνηειεί εθεχξεκα ηεο ηζηνξίαο θαη πνηνο πξαγκαηηθά πξέπεη λα είλαη 
ν αξηζκφο ηνπο -θαη εδψ ζσζηά, θαηά ηε γλψκε κνπ, ν αξηζκφο είλαη κηθξφο, 
πεξηνξηζκέλνο ζηελ αξρή- πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ρσξνηαμία ηνπο, πψο ζα επηιέγνληαη 
νη εθπαηδεπηέο –πνπ είλαη έλα θπξίαξρν δήηεκα, θαζψο ην θχξην πξάγκα, δειαδή ε 
πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή δελ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα κεηξεζεί κε θάπνηνπο 
δείθηεο- αληί φισλ απηψλ, βιέπνπκε κηα άξλεζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ. 

Έρεη θάπνηα βάζε απηή ε άξλεζε; Τπάξρεη πξάγκαηη θάπνην δήηεκα αληζφηεηαο 
ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ χπαξμε θαιχηεξσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ έλαληη άιισλ; Γηαηί αλ 
ππάξρεη, φλησο έρνπκε δήηεκα πνιηηηθήο εζηθήο. Αλ ζέινπκε θαη εδψ λα είκαζηε 
εηιηθξηλείο, πξάγκαηη έλα δήηεκα ππάξρεη. κσο, ην ζπιινγηθφ φθεινο είλαη ζεκαληηθά 
κεγαιχηεξν απφ ηηο φπνηεο παξελέξγεηεο.  

Θα παξαθξάζσ θάηη πνπ είρε πεη έλαο μεραζκέλνο κέρξη πξφζθαηα 
πξνεπαλαζηαηηθφο Ρψζνο πεδνγξάθνο, ν Λενλίλη Αληξέγηεθ: «Ξερλάκε θάηη πνιχ βαζηθφ, 
φηη ζηε δσή πξηλ αθφκε γελλεζνχκε, ρίιηεο θνξέο έρνπκε εηηεζεί. Γελ γελληφκαζηε φινη 
ίζνη ζηνλ θφζκν». Αο κε βάδνπκε θξαγκνχο ζηε δπλαηφηεηα παηδηψλ πνπ αμίδνπλ λα 
θνηηήζνπλ ζε έλα θαιφ δεκφζην ζρνιείν. 

Δπεηδή αλαθνηλψζεθαλ ζήκεξα δηάθνξα γηα ηα ΣΔΗ, ζέισ λα ζαο πσ δπν ζθέςεηο. 
Πξαγκαηηθά, ππάξρεη αλάγθε κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. κσο, απφ απηφ, κέρξη 
απηφ πνπ αλαθνηλψζεθε, ππάξρεη κηα απφζηαζε. Θα ζαο αλαθέξσ ηε γλψκε κνπ γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν ΣΔΗ ζην λνκφ κνπ θαη ζα ζαο πσ γηαηί δελ είλαη αμηνθξαηηθφ απηφ πνπ 
γίλεηαη. 

Πξψηνλ, γηαηί δελ έγηλε κε αθαδεκατθά θξηηήξηα. Καη κηιψ γηα ην ΣΔΗ Ηρζπνθνκίαο-
Αιηείαο. Γείηε ηα βηνγξαθηθά ησλ δηδαζθφλησλ ζε άιια αληίζηνηρα ΣΔΗ. 

Γεχηεξνλ, δελ ειήθζεζαλ ππφςε ηα γεσνηθνλνκηθά θξηηήξηα, ζηα νπνία ηφζεο 
θνξέο αλαθεξφκαζηε. Έηζη, θάζε ιφγνο γηα ζχλδεζε ησλ ΣΔΗ κε ηελ παξαγσγηθή βάζε 
ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο, θαζίζηαηαη πιένλ ιφγνο θελφο. 

Σξίηνλ, είλαη ην κφλν αμηνινγεκέλν απφ εμσηεξηθνχο θξηηέο θαη ην μέξεηε. 
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Καη ηέηαξηνλ, είλαη εηξσληθφ φηη καδί κε ην ΣΔΗ Εσηθήο Παξαγσγήο ηεο Άξηαο –πνπ 
θαη γη’ απηφ αλαζηέιιεηαη ε εηζαγσγή θνηηεηψλ ζην 1ν έηνο- έρνπλ ην 52% ησλ 
εηεξναλαθνξψλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά απ’ φιεο ηηο αλαθνξέο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ, ην νπνίν 
είλαη ην πξψην ζε εηεξναλαθνξέο ζε φια ηα ΣΔΗ ηεο ρψξαο. Έηζη, φκσο, δελ 
επηβξαβεχνπκε ηελ έξεπλα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

αο θαιψ λα ιάβεηε ζέζε πάιη γη’ απηφ ην δήηεκα θαη λα δψζεηε ηα ζπγθξηηηθά 
ζηνηρεία γηα ηα αληίζηνηρα ΣΔΗ, γηα λα απνθαηαζηήζεηε ηελ αμηνπηζηία ηεο φιεο 
πξνζπάζεηαο. 

αο επραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ): Κχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Οξίζηε, θπξία Τπνπξγέ, έρεηε ην ιφγν. 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τπνπξγόο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ): Δπεηδή θαη άιινη ζπλάδειθνη αλαθέξζεθαλ ζην ζέκα ηεο αλαθνίλσζεο 
πνπ έγηλε ζήκεξα γηα έλαλ αξηζκφ ηκεκάησλ ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία δελ ζα 
δερζνχλ θέηνο εηζαθηένπο, λα πσ φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα, αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη 
ζα δνζνχλ ζηε δεκνζηφηεηα γηα ην θάζε ΣΔΗ ρσξηζηά. 

Ο θχξηνο ζπλάδειθνο έρεη δίθην. Σν ζπγθεθξηκέλν ΣΔΗ έρεη πνιχ θαιή εμσηεξηθή 
αμηνιφγεζε. Έρεη εμαηξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Τπάξρεη φκσο έλα ζνβαξφ πξφβιεκα: δελ 
έρεη εδψ θαη ρξφληα θνηηεηέο. 

Καηαλνψ φια ηα άιια επηρεηξήκαηα, αιιά φηαλ νη θνηηεηέο είλαη ιηγφηεξνη ησλ είθνζη 
θη απηφ δηαξθεί επί ρξφληα, θαηαιαβαίλνπκε φηη πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο κεγάιεο αιιαγέο. 

Λέκε, ινηπφλ, φηη ζηα ΣΔΗ απηά, κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, δίδεηαη ν ρξφλνο 
γηα λα ππάξμεη κηα λέα πξφηαζε. Γελ κπνξεί λα ιέκε φια ηα επηρεηξήκαηα γηαηί είλαη ζεηηθφ 
έλα ΣΔΗ, θαη λα μερλάκε έλα, ην πην βαζηθφ, φηη έλα ηερλνινγηθφ ίδξπκα είλαη γηα λα έρεη 
θνηηεηέο. Αλ δελ έρεη θνηηεηέο, δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 

Να δερζψ πξνηάζεηο θαη λα πάκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο θαιχηεξεο 
ιεηηνπξγίαο, αιιά λα έρεη έλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Ο θ. Παξαζχξεο, Βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ ηνπ 
ΠΑΟΚ, έρεη ην ιφγν γηα επηά ιεπηά. 

ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΠΑΡΑΤΡΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  
πδεηάκε έλα ζεκαληηθφ λνκνζρέδην, ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ πξφζεζε ηεο 

Κπβέξλεζεο λα ζέζεη ηα ζεκέιηα, ηφζν γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, φζν θαη γηα ηελ 
αλαβάζκηζε θαη αλαδσνγφλεζε πεηπρεκέλσλ δνκψλ θαη θπηηάξσλ πνπ δηαζέηεη ε 
εθπαίδεπζε.  

Οθείισ θαη’ αξράο, λα εμάξσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνσζεί ην Τπνπξγείν ηηο 
αιιαγέο, ην νπνίν θάλεη ζεηηθά βήκαηα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. Πξνρσξά ζε ηνκέο γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη φια απηά γίλνληαη κε 
κεζνδηθφηεηα θαη κε ζνβαξφηεηα, ρσξίο ηηο θνξψλεο θαη ηελ πξνπαγάλδα πεξαζκέλσλ 
αιιαγψλ, πνπ δελ ηειεζθφξεζαλ θαη ελ ηέιεη απνγνήηεπζαλ ηελ θνηλσλία, δνθηκάδνληαο 
κφλν ηα ειιελφπνπια.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, επεηδή είκαζηε ε ρψξα ησλ πνιιψλ δηαθεξπγκέλσλ 
εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ πνιιψλ ρακέλσλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ, 
λνκίδσ φηη νη ρακεινί ηφλνη ηνπ Τπνπξγείνπ πξέπεη λα καο παξαδεηγκαηίζνπλ. ήκεξα –
θαη απηφ είλαη κηα παξαδνρή ζηελ εθπαίδεπζε- δελ κπνξνχκε λα πάκε κε ηνλ ίδην ξπζκφ. 
Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ρξεηάδεηαη ηελ αμηνθξαηηθή πλεπκαηηθή άκηιια, ηελ αξηζηεία 
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θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ αλνηρηή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ.  

ην πιαίζην ησλ αιιαγψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη αλάγθε λα εμεηάζνπκε ην ξφιν 
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 
εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο ξφιν ζηα ζχγρξνλα παηδαγσγηθά, θνηλσληθά θαη 
νηθνλνκηθά δεδνκέλα.  

Σα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα εξγαζηήξηα 
αλαζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη μεθηλήζεη κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 
λένπ ζρνιείνπ θαη ησλ ζπλαθψλ δξάζεσλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ. Μπνξνχλ λα γίλνπλ 
ζεκεία αλαθνξάο γηα ηα ππφινηπα δεκφζηα ζρνιεία. Να ιεηηνπξγήζνπλ κε πξσηνβνπιίεο, 
ειεπζεξία επηινγψλ θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Να απνηειέζνπλ ηηο εζηίεο πνπ ζα θηλεηνπνηνχλ ηηο ππάξρνπζεο 
δπλάκεηο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη λα πξνζθέξνπλ ηειηθά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 
θαζεγεηέο.  

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ απηέο αθξηβψο ηηο αλάγθεο έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη, 
πξνθεηκέλνπ λα θηηάμνπκε, επηηέινπο, ην ζρνιείν πνπ νξακαηηδφκαζηε.  

Αξθεηά πηα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Έθηαζε πιένλ ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ, 
κεζνχζεο θαη ηεο νδπλεξήο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πεξλάεη ε ρψξα 
καο, λα ζηακαηήζνπκε, σο θνηλσλία γεληθφηεξα, αιιά θαη σο πνιηηηθφ ζχζηεκα εηδηθφηεξα, 
λα ελνρνπνηνχκε ηελ αξηζηεία, λα θαιθηδεχνπκε θάζε πξφνδν θαη λα εκπνδίδνπκε ηελ 
θαηλνηνκία.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε πξνζήισζή καο ζηελ αξηζηεία, ζηελ θαηλνηνκία 
θαη ζηηο δνκέο πνπ πξνσζνχλ απηέο ηηο αμίεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ εκκνλή γηα ην πνιηηηθφ 
καο ζχζηεκα, γηα φινπο φζνπο ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Γηφηη πξνζήισζε ζε ηέηνηεο αμίεο 
ραξαθηεξίδεη ιανχο θαη έζλε.  

Άιισζηε δηθαηνινγείηαη κεηά απφ ηξηάληα ρξφληα αδξάλεηαο, εθεζπραζκνχ θαη 
επηθξάηεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ κηα ηέηνηα εκκνλή, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη 
ιπηξσηηθή γηα ηελ Διιάδα. Δπηβάιιεηαη λα ην θάλνπκε θαη εκείο, φπσο ην θάλνπλ ήδε 
πνιιέο ρψξεο κε αμηνδήιεπηα ζπζηήκαηα, εθεί πνπ ηειηθά κεηαλαζηεχνπλ ηα ειιεληθά 
κπαιά, νδεγψληαο ζε κηα εθξνή ηαιέλησλ απφ ηε ρψξα.  

Αθφκα ρεηξφηεξα, αλ δελ επηλνήζνπκε θίλεηξα πξνψζεζεο απηψλ ησλ ηαιέλησλ 
κέζα ζε έλα δεκφζην θαη ειεχζεξν ζχζηεκα, ηφηε ζα νδεχζνπκε ζε κηα εζσηεξηθή 
ζηεγαλνπνίεζε θαη αδξάλεηα ησλ θαιχηεξσλ κπαιψλ. Καη ηνχην ζα ήηαλ πξάγκαηη θξίκα, 
θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Καη φζν θαη αλ θσλέο ππάξρνπλ θαη ιέλε φηη ε επηβξάβεπζε 
ηεο αξηζηείαο θαη ε ίδξπζε εηδηθψλ ζρνιείσλ πξνψζεζήο ηεο απνηεινχλ ειηηηζκφ θαη 
δηάθξηζε, εκείο ζα πξέπεη λα θιείζνπκε ηα απηηά καο, επηηέινπο, ζε ηέηνηεο δεκαγσγίεο.  

Καη κάιηζηα, εγψ ζα έιεγα, γηα λα δηαζθαιηζηεί απφιπηα ε δηαθάλεηα θαη λα 
δηαιπζεί ε φπνηα ακθηβνιία, ε εηζαγσγή ζηα πεηξακαηηθά γπκλάζηα, παξά ηηο φπνηεο 
παηδαγσγηθέο ακθηζβεηήζεηο, λα γίλεηαη είηε κε εμεηάζεηο είηε κε ηεζη δεμηνηήησλ. Πάλησο 
ζίγνπξα ρσξίο ηελ θιήξσζε.  

’ απηφ ην πλεχκα είλαη ζεηηθή θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ξχζκηζε πνπ γίλεηαη γηα ηελ 
επηινγή, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ πεηξακαηηθψλ 
ζρνιείσλ ζηα άξζξα 48 θαη 50 πνπ δείρλεη φηη απνθηά επηηέινπο λφεκα θαη 
αληηθεηκεληθφηεηα ε δηαδηθαζία, κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Δπίζεο, δείρλεη θαη θάηη άιιν: Δπηηέινπο, ε πνιηηεία θνηηάδεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 
πξσηίζησο απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ καζεηψλ, δειαδή, πνπ 
θνηηνχλ ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία θαη φρη κφλν απφ ηε ζθνπηά ησλ θαζεγεηψλ. 
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Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ηνικήζσ λα πσ φηη αλ απηή ε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία 
αμηνπνηεζεί δεκηνπξγηθά απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία θαη δελ γίλεη θαη 
απηή, φπσο θαη ηφζεο άιιεο, αληηθείκελν έξηδνο, δηεθδηθήζεσλ θαη ζπλαιιαγήο, κε 
πξνθαλείο, βέβαηα, εθπηψζεηο απφ ηελ αξρηθή πνιηηηθή ζηφρεπζε, ηφηε ζα απνηειέζεη 
ηνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Κπξία Τπνπξγέ, παξά ηελ ππνζηήξημή κνπ ζην λνκνζρέδην, ζα ζέζσ θάπνηνπο 
εηδηθφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζε ζρέζε κε απηφ: Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα 
πξνζέμνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ ζρνιείσλ απηψλ ζηελ επηθξάηεηα, κε ηξφπν ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζε 
απηά ηα ζρνιεία. Οθείινπκε λα παξάζρνπκε ηε δπλαηφηεηα απηή ζηελ ειιεληθή 
πεξηθέξεηα θαη λα έρνπλ θαη ηα παηδηά θαη νη θαζεγεηέο ηεο πεξηθέξεηαο –εθηφο απφ ηελ 
Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε- απηή ηελ επθαηξία.  

Θεσξψ φηη ζην άξζξν 51 πνπ νξίδεηαη φηη θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ δεθαπέληε αξρηθά θαη ηξηάληα ζην ηέινο κε ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 
αιιαγήο, ζα πξέπεη λα γίλεη κία πξνζπάζεηα λα απμεζεί απηφο ν αξηζκφο θαηά ην δπλαηφλ 
θη εάλ είλαη εθηθηφ. Ννκίδσ φηη ζα ήηαλ θαιφ γηα φινπο καο λα ππάξρνπλ ηέηνηεο θνηηίδεο 
ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.  

Δλδερνκέλσο, ε αχμεζε λα είλαη κία ιχζε γηα πξνβιήκαηα νξγαλσηηθνχ ηχπνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ πνιιά απφ ηα ιεηηνπξγνχληα πξφηππα πεηξακαηηθά 
ζρνιεία ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα κελ θιείζνπλ, παξ’ φηη έρνπλ πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ 
εθπαίδεπζε. 

Κιείλσ κε κία παξαηήξεζε πνπ αξγά ην απφγεπκα έπεζε ζηελ αληίιεςή κνπ θαη 
αθνξά ηε δηάηαμε γηα ηηο κεηεγγξαθέο ησλ πνιπηέθλσλ θαη κφλν απηψλ. Ννκίδσ φηη δελ 
έρεη εμαληιεζεί ε ζπγθεθξηκέλε θνπβέληα. Γελ έρεη πξνεηνηκαζηεί ε θνηλσλία. Δπίζεο, κε 
ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην δεκηνπξγείηαη ζνβαξφ θαη αλππέξβιεην πξνεγνχκελν. 

ε θάζε πεξίπησζε, ππάξρεη κείδνλ ζέκα, φηαλ κάιηζηα –θαη αλαθέξνκαη ζε 
δηαηάμεηο πνπ άπηνληαη θαη ζπληαγκαηηθψλ δεηεκάησλ- ην Σκήκα Ννκνζεηηθήο 
Δπεμεξγαζίαο ηεο Βνπιήο μεθάζαξα ζηελ έθζεζή ηνπ επί ηνπ λνκνζρεδίνπ θξίλεη φηη ε 
εηζαγσγή εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ζηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο είλαη αληηζπληαγκαηηθή. 
Καη θαηαιαβαίλεηε φηη απηφ θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε φινπο ηνπο Βνπιεπηέο. 

Δίλαη, επίζεο, ζα έιεγα, νμχκσξν, ηδίσο ζηηο κέξεο καο πνπ είλαη γεκάηεο 
θαρππνςία, φηαλ ζηνρεχνπκε ζε κία θνηλσληθή νκάδα πνπ ηελ πξνζηαηεχεη ην χληαγκα, 
λα βξίζθνληαη ηξφπνη παξάθακςεο ηνπ πληάγκαηνο θαη φηαλ αλαδεηνχκε πνηληθέο 
επζχλεο Τπνπξγψλ, λα ην επηθαινχκαζηε σο ηνλ απαξαβίαζην ράξηε ηεο ρψξαο, 
ρξεζηκνπνηψληαο ην σο εκπφδην γηα ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Σν χληαγκα ζα 
πξέπεη λα απνθαζίζνπκε φηη είλαη ζεβαζηφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Καη ηψξα δελ 
ιατθίδσ, φπσο άιισζηε λνκίδσ φηη δελ ιατθίδεη νχηε ε Γηεχζπλζε Δπηζηεκνληθψλ Μειεηψλ 
ηεο Βνπιήο. 

Δίλαη πξνθαλέο, πέξαλ ηεο ηειεπηαίαο παξαηήξεζεο, φηη επηθξνηψ ην ζπγθεθξηκέλν 
λνκνζρέδην, ην ππεξςεθίδσ θαη δίλσ θαη ζπγραξεηήξηα ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ γηα ηελ πξσηνβνπιία απηή. 

Δπραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θεξχζζεηαη 
πεξαησκέλε ε ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά 
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ 
ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην λνκνζρέδην επί ηεο αξρήο; 
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ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ.  
ΠΤΡΗΓΩΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΗΩΑΝΝΖ ΕΗΩΓΑ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): πλεπψο ην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξφηππσλ 
Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» έγηλε δεθηφ επί ηεο αξρήο θαηά πιεηνςεθία. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη, έρνπλ δηαλεκεζεί ηα Πξαθηηθά ηεο Σξίηεο 12 Απξηιίνπ 2011 θαη 
εξσηάηαη ην ψκα αλ ηα επηθπξψλεη. 

ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γξεγόξηνο Νηώηεο): πλεπψο ηα Πξαθηηθά ηεο Σξίηεο 12 Απξηιίνπ 

επηθπξψζεθαλ. 
Κχξηνη ζπλάδειθνη, δέρεζηε ζην ζεκείν απηφ λα ιχζνπκε ηε ζπλεδξίαζε; 
ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. 
Με ηε ζπλαίλεζε ηνπ ψκαηνο θαη ψξα 02.01 ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα ζήκεξα, εκέξα 

Σεηάξηε 11 Μαΐνπ 2001 θαη ψξα 10.00’, κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ ψκαηνο λνκνζεηηθή 
εξγαζία: πλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο επί ησλ άξζξσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ 
Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 
Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο». 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                            ΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ 
 


