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(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ 
θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

ΗΓ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΝΟΓΟ Β΄ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΡΛΑ΄ 

Σεηάξηε 11 Μαΐνπ 2011 
 

ΘΔΜΑΣΑ 
Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ  
....................................... 

  
Β. ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  
...................  
  
Γ. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  
1. ................  
2. πδήηεζε επί ησλ άξζξσλ θαη ησλ ηξνπνινγηψλ 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", ζει.  
 
ΟΜΗΛΖΣΔ 

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

 
Γ. Δπί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ: 
ΑΨΒΑΛΗΧΣΖ Κ. , ζει. 
ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ . , ζει. 
ΒΛΑΣΖ Η. , ζει. 
ΓΔΗΣΟΝΑ Κ. , ζει. 
ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ . , ζει. 
ΓΑΒΑΚΖ Α. , ζει. 
ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Α. , ζει. 
ΔΜΗΝΗΓΖ . , ζει. 
ΕΟΤΝΖ Π. , ζει. 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ Α. , ζει. 
ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ Γ. , ζει. 
ΚΑΡΣΑΛΖ Κ. , ζει. 
ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ Γ. , ζει. 
ΚΟΤΡΑΚΖ Α. , ζει. 
ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Μ. , ζει. 
ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Ν. , ζει. 
ΝΣΟΛΗΟ Γ. , ζει. 
ΠΑΝΑΡΔΣΟ Η. , ζει. 
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ΠΑΝΣΟΤΛΑ Μ. , ζει. 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ Α. , ζει. 
ΠΛΔΤΡΖ Α. , ζει. 
ΠΟΛΤΓΧΡΑ Β. , ζει. 
ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ Υ. , ζει. 
ΡΔΝΣΑΡΖ - ΣΔΝΣΔ Ο. , ζει. 
ΡΟΝΣΟΤΛΖ Α. , ζει. 
ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ Α. , ζει. 
ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ . , ζει. 
ΣΟΤΚΑΛΖ Ν. , ζει. 
ΣΟΤΜΑΝΖ - ΠΔΝΣΕΑ Δ. , ζει. 
ΥΑΣΕΖ ΟΜΑΝ Α. , ζει. 
ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ Π. , ζει. 
ΦΑΡΗΑΝΟ Γ. , ζει. 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ 
ΗΓ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΝΟΓΟ Β΄ 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΡΛΑ΄ 
Σεηάξηε 11 Μαΐνπ 2011 

Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 11 Μαΐνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10.02΄ 
ζπλήιζε ζηελ Αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ε Βνπιή ζε 
νινκέιεηα γηα λα ζπλεδξηάζεη ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Β’ Αληηπξνέδξνπ απηήο θ. 
ΡΟΓΟΤΛΑ ΕΖΕΖ. 
............................................... 
 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): 
πλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο επί 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». 

ηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθε θαη ςεθίζηεθε ε αξρή ηνπ 
λνκνζρεδίνπ. ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ζα ζπδεηεζνχλ ηα άξζξα θαη νη 
ηξνπνινγίεο σο κία ελφηεηα.  
............................... 

 
Σν ιφγν έρεη ε εηζεγήηξηα ηεο Πιεηνςεθίαο θ. ιγα Ρεληαξή-Σέληε γηα νθηψ 

ιεπηά. 
ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ - ΣΔΝΣΔ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 
Πξηλ μεθηλήζσ ηελ αλαθνξά κνπ ζηα άξζξα, ζα ήζεια σο λέα Βνπιεπηήο λα 

εθθξάζσ ηε βαζχηαηε ιχπε κνπ γη’ απηά πνπ αθνχζηεθαλ ρζεο θαη καο αθνξνχλ 
σο Βνπιεπηέο φινπο. Ο θ. Πνιαηίδεο ζπγθεθξηκέλα καο είπε «ζηξαηεπκέλνπο 
ιφρνπο» θαη έλα ζσξφ άιια. Δγψ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ήξζα ζε απηή ηε Βνπιή θαη 
θαηαβάιισ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα αληεπεμέιζσ ζην δχζθνιν έξγν ηεο, έλα 
έξγν πνιχ δχζθνιν πνπ ην θάλεη ε ζπγθπξία αθφκα δπζθνιφηεξν, δελ αλέρνκαη 
απφ θαλέλαλ θ. Πνιαηίδε λα κε απνθαιεί «ιφρν» θαη ηνλ παξαθαιψ λα ην πάξεη 
πίζσ. Κάλεη πνιχ κεγάιν θαθφ ζην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα, ην νπνίν ήδε 
απαμηψλεηαη. Κάλεη πνιχ θαθφ ζε καο ηνπο λένπο Βνπιεπηέο. 
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Θα θάλσ θαη έλα δεχηεξν ζρφιην, ζρεηηθά κε ηνλ θ. Άξε πειησηφπνπιν, 
ηνλ νπνίνλ σο λέα Βνπιεπηήο έρσ δεη δπν θνξέο λα κηιάεη, κηα ζηελ Δπηηξνπή 
Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη κηα ρζεο. 

Πξαγκαηηθά, νη αλαθνξέο ηνπ ζηνλ Μπακπηληψηε θαη ην αλ 
ελεκεξσλφκαζηε θαη γηα ηα πνξίζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο, κε 
εθπιήζζνπλ, δηφηη είκαη ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, ζπλέρεηα 
γίλνληαη αλαθνξέο θαη επηηέινπο αο έξζεη λα δεη θαηά πφζν ρξεζηκνπνηνχκε απηά 
ηα πνξίζκαηα. Δίλαη θξίκα λα αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ θαη 
λα ιέγνληαη ηέηνηεο αλαθξίβεηεο. 

αθψο θαη ζηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε φινη καο παξαδερηήθακε φηη ππάξρεη 
αλαγθαηφηεηα αιιαγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζήκεξα πνπ ε νηθνλνκία ζε 
παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη ζηελ Διιάδα, δείρλεη φηη ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε θαη 
ην νηθνλνκηθφ καο κνληέιν. Καη ην νηθνλνκηθφ καο κνληέιν κπνξεί λα αιιάμεη κφλν 
εάλ αιιάμνπκε θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη απηφ ην νπνίν αιιάδεη 
θαη ηηο λννηξνπίεο, αιιά αιιάδεη θαη ηηο θαηεπζχλζεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 
ζηξαθνχκε. 

ινη καο εδψ ην παξαδερηήθακε θαη φινη καο θαη φινη ζαο, απφ φια ηα 
θφκκαηα, νκνιφγεζαλ φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θάλεη φ,ηη κπνξεί γηα λα 
απνραηξεηήζεη ην παιηφ ζρνιείν, έλα ζρνιείν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ηφηε γηα κία 
θνηλσλία αλαιθάβεησλ θαη ζηεξηδφηαλ ζην λα δψζεη πέληε-έμη βαζηθέο γλψζεηο 
αξηζκεηηθήο, αλάγλσζεο θαη ηζηνξίαο θαη πξνρσξάεη θαη καο παξνπζηάδεη ηηο 
πνιηηηθέο γηα λα θηηάμεη ην λέν ςεθηαθφ ζρνιείν, έλα ζρνιείν ην νπνίν ζα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ κέιινληνο, ζηηο αλάγθεο ελφο ζπλερψο 
κεηαιιαζζφκελνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ινη, επίζεο, παξαδερηήθακε φηη δνπιεχεη ζπζηεκαηηθά, φηη ππήξμε 
παξαγσγή έξγνπ θαη αλαθεξζήθακε ζην πψο πξνρσξάεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο 
ζηελ εμπγίαλζε ησλ θνξέσλ θαη πψο πξνρσξάεη ζηηο ζεζκηθέο αιιαγέο.  

Λνηπφλ, ηη λνκνζεηνχκε ζήκεξα; πσο είπε θαη ε Πξφεδξνο έρνπκε ην 
ζεζκηθφ πιαίζην ησλ πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, ηελ ίδξπζε ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ηελ νξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο, 
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Σν παξφλ 
λνκνζρέδην ρσξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα θαη απνηειείηαη απφ 61 άξζξα. 

ην θεθάιαην Α’ απφ ηα άξζξα 1 σο 21, έρνπκε ηελ ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, ΗΔΠ. Γεκηνπξγείηαη έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζην νπνίν 
κεηαβηβάδνληαη, φπσο είπακε, νη αξκνδηφηεηεο ησλ ηεζζάξσλ θνξέσλ πνπ 
ιεηηνπξγνχζαλ κε πνιιέο αιιεινθαιχςεηο.  

Με ηα ππφινηπα άξζξα ηνπ θεθαιαίνπ δηαζθαιίδεηαη ε ππεξεζηαθή 
ηαθηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηαξγνπκέλσλ θνξέσλ, ηα ζέκαηα ζηέγαζεο, 
ηα ζέκαηα νξγάλσζεο ηνπ λένπ ζεζκνχ, ν ραξαθηήξαο, ν ζθνπφο, νη αξκνδηφηεηέο 
ηνπ, ε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ Γ.., ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη φια απηά. πσο είπακε, 
απηφο είλαη έλαο θνξέαο πνπ θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε έλα ζχλνιν δξάζεσλ θαη 
αξκνδηνηήησλ σο ν θαηεμνρήλ επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ επί 
ζεκάησλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, παηδαγσγηθήο θαη σο θνξέαο πινπνίεζεο έξγνπ 
θαη πξνγξακκάησλ. 

Γηα ηελ απνδνηηθή εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ νθείιεη λα δηαζέηεη, φπσο 
είπακε θαη ρζεο, πςειφ επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα, αιιά 
θαη ηε δηαξθή αλαλέσζή ηνπ, λα έρεη επαξθείο πφξνπο, νξζνινγηθή δνκή θαη 
ιεηηνπξγηθή επειημία.  
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ηφρνο είλαη ν λένο θνξέαο λα ελεξγεί ρσξίο γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο 
θαη εκπφδηα, λα ππεξεηεί άκεζα θαη λα αληηκεησπίδεη δεκηνπξγηθά ηηο αδηάθνπα 
κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 
ρψξαο, λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζε θάζε πξνζπάζεηα εθπαηδεπηηθψλ 
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο. 

ην θεθάιαην Β΄ κε ηα άξζξα 22 έσο 35 πξνβιέπνληαη νη αιιαγέο ζην 
Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (ΔΑΗΣY), ην νπνίν 
κεηνλνκάδεηαη ζε Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ», ην νπνίν, φπσο είπακε, γίλεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ θαη ζπγρσλεχεηαη ζε απηφ ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. 
Δίρακε πεη φηη, πέξα απφ ηε δηαλνκή, δηαρείξηζε θαη δηαθχιαμε ηνπ δεκνζίνπ 
ραξαθηήξα ηνπ ςεθηαθνχ απνζέκαηνο, ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε καζεηψλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ, θχξηα ζηφρεπζή ηνπ είλαη ε εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ κεηάβαζεο ζηε λέα ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

ην θεθάιαην Γ΄ , ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο πξνηχπσλ πεηξακαηηθψλ 
ζρνιείσλ, αλαθέξζεθαλ πάξα πνιινί ζπλάδειθνη θαη εμέθξαζαλ ηε δηαθσλία 
ηνπο. 

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

Γχν ιεπηά αθφκε ζέισ, θπξία Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Ναη, θπξία ζπλάδειθε. 
ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ - ΣΔΝΣΔ: Δκείο πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ζρνιεία θαιά 

γηα πνιινχο καζεηέο, ζρνιεία άξηζηα γηα ηνπο πνιινχο καζεηέο. Απηά ηα ζρνιεία, 
ινηπφλ, ηα πξφηππα κεηαηξέπνληαη ζε ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κε λένπο 
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, κε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο δηνίθεζεο, ιεηηνπξγίαο, 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνηειέζκαηνο. 

Σν θεθάιαην Γ΄, φπσο είπακε, είλαη κία απηφλνκε ελφηεηα. Δίλαη ην άξζξν 
53, ην νπνίν ξπζκίδεη ζέκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ελαξκνλίδεη ην Δζληθφ κε 
ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

ην θεθάιαην Δ΄, φπσο είπακε, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηνπ Δζληθνχ 
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) κε ην άξζξν 55. Παξέιεηςα ην άξζξν 54 
κε ζέκαηα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Σν άξζξν 56 ξπζκίδεη ζέκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο. 
Σν άξζξν 57 ξπζκίδεη ζέκαηα ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν άξζξν 
58 ξπζκίδεη ζέκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο.  

Σν άξζξν 59 αλαθέξεηαη ζε ινηπέο δηαηάμεηο. Τπάξρνπλ, επίζεο, ζην άξζξν 
59 ηα ζέκαηα ησλ κεηαγξαθψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τπάξρνπλ νη 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 59, φπνπ δηεπζεηεί ην ζέκα ηνπ 
απνιπηεξίνπ ηνπ εκεξεζίνπ γεληθνχ ιπθείνπ, επηηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 
δίλνπλ νη καζεηέο κφλν ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη λα κε ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
παλειιαδηθέο. Με ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ 59 ζεζπίδεηαη ε 
ππνρξέσζε γλσκνδφηεζεο απφ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα γηα ηελ θαηάξγεζε θαη 
ζπγρψλεπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθέζηεξε αληίιεςε 
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαηά ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ ράξηε. Σν 
ηειεπηαίν άξζξν νξίδεη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Καηαηίζεληαη θαη ηξεηο ηξνπνινγίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηε κεηαθνξά καζεηψλ 
θαη δίλεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο απφ ηελ 
αξρή ρσξίο πξνβιήκαηα λα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο ζηα 
ζρνιηθά ηνπο θηήξηα. 
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Δπίζεο, ε πξψηε ηξνπνινγία ξπζκίδεη θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο 
αλαδηαηππψζεηο, ζχκθσλα κε κηα πξφηαζε ηεο ΚΔΓΚΔ ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε 
ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζηα φξγαλα απηά. Τπάξρεη θαη κηα ξχζκηζε γηα ηε 
ζπγθξφηεζε ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Παλειιελίνπ Ηεξνχ Ηδξχκαηνο 
«Δπαγγειηζηξίαο» ηεο Σήλνπ. 

ηε δεχηεξε ηξνπνινγία ην Τπνπξγείν ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ 
κε ηα Ννζνθνκεία «Αξεηαίεην» θαη «Αηγηλήηεην» θαη άιινπο επνπηεπφκελνπο θνξείο 
ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ.  

ηελ ηειεπηαία, ηξίηε ηξνπνινγία ξπζκίδνληαη ζέκαηα εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο 
δεχηεξεο εηδηθφηεηαο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 
ζπκβνπιίσλ ΠΤΠΔ θαη ΠΤΓΔ. 

Πηζηεχσ πσο, αλ δηαβάζνπκε αλαιπηηθά ηα άξζξα θαη δνχκε πνηεο 
πνιηηηθέο είλαη πίζσ απ’ απηά, ζα δνχκε γηα άιιε κηα θνξά φηη ην Τπνπξγείν 
ζπζηεκαηηθά πξνζπαζεί απφ ην λεπηαγσγείν σο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα 
αιιάμεη φιε ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηα παηδηά ηεο ρψξαο καο πξνο 
ην θαιχηεξν. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηελ εηζεγήηξηα ηεο 
Πιεηνςεθίαο θ. Ρεληαξή-Σέληε.  

Σν ιφγν έρεη ν Δηζεγεηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Σαιηαδνχξνο. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δπζηπρψο ε 

απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα νπζηαζηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ ΣΔΗ θαη 
παλεπηζηεκίσλ, πνπ αλαθνηλψζεθε πεξίπνπ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, ειήθζε ρσξίο επηζηεκνληθά θξηηήξηα, ρσξίο 
ζχγθιηζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο, ην ΑΠΔ θαη 
ην ΑΣΔ, ψζηε λα εθθξάζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο απφςεηο. Φνβάκαη φηη απηέο 
νη πξνρεηξφηεηεο δελ νδεγνχλ ζε θαιφ γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ηεο παηξίδαο 
καο.  

Έξρνκαη ζηα άξζξα ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Υζεο είρακε ηελ επθαηξία επί ηεο 
αξρήο λα εθθξάζνπκε ηηο γεληθφηεξεο ελζηάζεηο θαη αληηξξήζεηο καο θαη λα πνχκε 
πνηα ζεκεία ηνπ ππφ ςήθηζε λφκνπ δερφκαζηε.  

Ζ βαζηθή καο έλζηαζε γηα ην λέν λνκηθφ πξφζσπν, ζην θεθάιαην Α΄, ην 
Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, είλαη φηη γίλεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ θαη φρη αλεμάξηεηε δεκφζηα ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 
δηθαίνπ πνπ λα ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.  

Θεσξνχκε φηη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ δελ 
κπνξεί λα παξαδίδεηαη ζε ηδησηηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία δελ δηαζθαιίδεηαη ε 
αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αιινηψλεηαη ν δεκφζηνο θαη αλεμάξηεηνο ραξαθηήξαο 
κε ην λέν θνξέα πνπ δεκηνπξγείηαη.  

Με ην άξζξν 2 πξνβιέπεηαη φηη ην ηλζηηηνχην γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη γηα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
Καηαξγείηαη έηζη ε παξαδνζηαθή δηάηαμε απφ ην 1985, φπνπ ε εθπφλεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ είλαη ε βαζηθή αξκνδηφηεηα πνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ην 
νπνίν θαηαξηίδεη θαη πξνηείλεη θαη εηζεγείηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλ ηξφπν 
ζπγγξαθήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Φνβνχκαη φηη έηζη νδεγνχκαζηε ζε ηδενινγηθφ 
ζηξαγγαιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. 
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ην άξζξν 4 δελ πξνβιέπεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηλζηηηνχηνπ 
ζπκκεηνρή κέινπο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλσηάηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο 
ή εθπαηδεπηηθνχ κε εμεηδίθεπζε ζηελ θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 
αλαπεξία, παξά ην γεγνλφο φηη κέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ αλήθεη θαη 
ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ζεκάησλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

ην άξζξν 9 νξίδεηαη φηη ηα πξνζφληα ηνπ δηεπζπληή θαζνξίδνληαη ζηνλ 
θαλνληζκφ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο. πσο επηζεκαίλεη φκσο ε 
Δπηζηεκνληθή Τπεξεζία ηεο Βνπιήο ζην ζεκείν ηξία, ε εμνπζηνδφηεζε, αθνχ 
αθνξά θαζνξηζκφ πξνζφλησλ θαη θξηηεξίσλ γηα κία ζέζε ηδηαηηέξσο πςειή, ζα 
έπξεπε λα ζπκπιεξσζεί θαη κε αλαθνξά ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ 
πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε θαλνληζηηθψο δξψζα δηνίθεζε, ψζηε ε 
εμνπζηνδφηεζε λα είλαη νξηζκέλε.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 είλαη θαζ’ φια αφξηζηεο θαη δελ ζπκθσλνχκε κε 
απηέο. 

Με ην άξζξν 13 θαηαξγνχληαη νη εηδηθφηεηεο θαη ηα ηκήκαηα πνπ ζα 
ιεηηνπξγνχλ νη επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο. Έηζη νη πξντζηάκελνη ησλ γξαθείσλ, 
φπσο θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, γεγνλφο πνπ 
πξνθαιεί θίλδπλν απηφ λα νδεγήζεη ζε απνθάζεηο κε βάζε εηζεγήζεηο 
πεξηζηαζηαθψλ νκάδσλ θαη επηηξνπψλ θαη έηζη δελ ζα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο 
θαη ζηαζεξή ππνζηήξημε ησλ φπνησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ελεξγεηψλ ζηελ 
εθπαίδεπζε.  

ην άξζξν 16 ην πιαίζην αμηνιφγεζεο είλαη επηθαλεηαθφ. Γελ ππάξρνπλ 
δηαηάμεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε.  

Με ην άξζξν 20 ζεσξνχκε φηη ππνβηβάδνληαη ηα κέιε ηνπ επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ, αθνχ ε απαζρφιεζή ηνπο ζα είλαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ. Πξνηείλνπκε ην κφληκν, κε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ πξνζσπηθφ ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ λα εληάζζεηαη κε 
ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο θαη θαηαζέηνπκε γηα ηα Πξαθηηθά ζρεηηθή πξφηαζε πξνο 
απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. ππξίδσλ Σαιηαδνχξνο          θαηαζέηεη 
γηα ηα Πξαθηηθά ηελ πξναλαθεξζείζα πξφηαζε-ηξνπνινγία, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 
αξρείν ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο ηεο Γηεχζπλζεο ηελνγξαθίαο θαη Πξαθηηθψλ 
ηεο Βνπιήο) 

 Με ην άξζξν 21 θαηαξγνχληαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα θαη ε ηήξεζε ησλ 
δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα, δειαδή ε αλνηθηή 
ςεθνθνξία, ε θξηηηθή θαη ε επεμεξγαζία ησλ εηζεγήζεσλ.  

ην θεθάιαην Β΄ γηα ην ηλζηηηνχην είπακε ρζεο ηηο αληηξξήζεηο καο. Δίπακε 
φηη ππάξρεη κία επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ. Σν λέν ηλζηηηνχην παίξλεη αξκνδηφηεηεο 
πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Δδψ ζα ήζεια λα 
πσ φηη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δεηήκαηα 
ησλ καζεηψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηα δηάθνξα δεηήκαηα ηα νπνία επεμεξγάδεηαη 
ην ηλζηηηνχην. 

Θα ήζεια επίζεο λα επηζεκάλσ ην ζέκα πνπ αθνξά ηνπο ηπθινχο καζεηέο 
ή ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο. Γελ κπνξεί λα δίλνληαη βηβιία 
κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Θα πξέπεη λα δίλνληαη θαη βηβιία κε ηε γξαθή Braille. 
Δμάιινπ ε κεγάιε παξακνλή κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ελέρεη θίλδπλν 
επηβάξπλζεο ηεο πγείαο. Πηζηεχσ λα ππάξμεη επ’ απηνχ κία ξχζκηζε θαη κία 
ηξνπνπνίεζε.  
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Δπίζεο, ν πξφεδξνο απηνχ ηνπ ηλζηηηνχηνπ, κε φιεο απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο, 
ζεσξψ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εξρφηαλ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ 
Τπνζέζεσλ, γηα λα ειεγρζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπ απ’ φια ηα θφκκαηα ηεο Βνπιήο. 
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ 
επηινγή ηνπ πξνζψπνπ. Απηή ε δηαδηθαζία ηεξείηαη ζε άιια Τπνπξγεία θαη γηα 
θνξείο πνπ δηαρεηξίδνληαη εθαηνκκχξηα επξψ, φπσο ν «ΓΗΟΦΑΝΣΟ». 

ε θάζε πεξίπησζε, επαλαιακβάλνπκε φηη ζεσξνχκε αλαγθαία ηελ 
νξγάλσζή ηνπ ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, γηα λα ειέγρεηαη απφ ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην θαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.  

πκθσλνχκε κε ηελ ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε, γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, γηα ην εθάπαμ, γηα ηνπο πίλαθεο θαη 
ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ πεγαίλεη πιένλ, κε ηελ ηξνπνινγία πνπ 
θαηαηέζεθε, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

ρεηηθά κε ην Κεθάιαην Γ΄, γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 
πεηξακαηηθψλ θαη πξφηππσλ ζρνιείσλ, ζα ήζεια λα πσ φηη παξακέλεη 
αλαπάληεην ην εξψηεκα ηνπ γηαηί δελ θαζηεξψλνληαη μερσξηζηά πξφηππα θαη 
μερσξηζηά πεηξακαηηθά ζρνιεία, δεδνκέλνπ φηη άιιν πξάγκα είλαη ε αξηζηεία θαη 
άιιν ν πεηξακαηηζκφο.  

Έξρνκαη ζηηο επηκέξνπο παξαηεξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 37. 
ζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ή ηνλ 
απνραξαθηεξηζκφ ελφο ζρνιείνπ σο πξφηππνπ ή πεηξακαηηθνχ, ζα ήζεια λα πσ 
φηη απηά δελ πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη φηη δίλεηαη κεγάιν πιαίζην ειεπζεξίαο 
ζηελ αξκφδηα επηηξνπή γηα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

Ζ ζέζε καο είλαη φηη φπνπ ππάξρεη αζάθεηα ππάξρνπλ ιαλζαζκέλεο 
απνθάζεηο θαη θίλδπλνο παξεκβάζεσλ. Δθθξάδνπκε ηελ άπνςε φηη ηα πξφηππα 
θαη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία πξέπεη λα έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη ν 
απνραξαθηεξηζκφο ηνπο λα ζπλδέεηαη κε ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ 
λα πινπνηήζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ.  

Δηζεγνχκαζηε λα επαλαθεξζεί ν ζεζκφο ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ. Έρνπκε 
θαηαζέζεη θαη ζρεηηθή ηξνπνινγία γηα ηα ηζηνξηθά πξφηππα ζρνιεία, φπσο είλαη ε 
Βαξβάθεηνο, ε Εσζηκαία θαη ε Ησαλίδεηνο ρνιή, θαη δεηάκε ην λα εληαρζνχλ θη 
απηά ζην λέν ζεζκφ.  

Δπίζεο, πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί φηη σο πξφηππα ή πεηξακαηηθά ζρνιεία 
κπνξνχλ λα επηιεγνχλ θαη ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, γηα 
λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξεπλεηηθά θέληξα παξνρήο αλαβαζκηζκέλσλ 
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη έληαμεο ησλ ΑΜΔΑ θαη κε ππνπξγηθή απφθαζε 
ζα κπνξνχζαλ λα θαζνξίδνληαη ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 
ηνπο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Θεσξνχκε φηη ε δηνηθνχζα επηηξνπή θαη φρη κφλν ν πξφεδξνο, αιιά θαη ηα 
ππφινηπα κέιε επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ, ρσξίο λα πξνβιέπνληαη αμηνινγηθέο 
δηαδηθαζίεο ή ζπιινγηθά φξγαλα. 

Δπίζεο ζην άξζξν 41 δελ θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 
ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ. 

ην άξζξν 42 γηα ην δηεπζπληή, ππνδηεπζπληή θαη ζχιινγν δηδαζθφλησλ 
ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη 
δηαδηθαζίεο επηινγήο απηψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ζηειερψλ κε ηδηαηηέξσο 
απμεκέλα αθαδεκατθά πξνζφληα. Δδψ έρνπκε παξέθθιηζε απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ 
πιαίζην, ην λ. 3848/10, πνπ είλαη νπζηψδεο. Καη ε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ηνπ θάζε 
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ππνςεθίνπ, κε απνπζία πεξηγξαθήο ζηνλ ηξφπν ή ηελ έθηαζε εθηίκεζεο ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ, δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά. Φνβνχκαη φηη 
επηζηξέθνπκε ζε κηα αδηαθαλή δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο.  

Γελ δηεπθξηλίδεηαη επίζεο, ε αλαιπηηθή κνξηνδφηεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ 
ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ. Θα είλαη εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνεγνχκελν 
λφκν, πνπ αθνξά θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ινηπψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ή φρη; 

ην άξζξν 44, φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή καζεηψλ, ε άπνςε καο είλαη φηη 
ζηελ Α’ γπκλαζίνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη μερσξηζηφ πξφηππν ζρνιείν κε 
εμεηάζεηο, νη εμεηάζεηο απηέο λα πξνβιέπνληαη θαη λα εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ, λα ππάξρνπλ ζαθείο ξήηξεο γηα ηε δηαθάλεηα θαη ην αδηάβιεην ησλ 
εμεηάζεσλ, γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα αδηαθάλεηαο θαη αλαμηνθξαηίαο. 

ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 44, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα εγγξαθήο 
καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζε πνζνζηφ 1%. Γειαδή ζε έλα κέζν ζρνιείν 
έλαο καζεηήο αλά ηάμε. Γηαηί δελ απμάλεηε ην πνζνζηφ; Πψο ζα ραξαθηεξίδεηαη 
πξφηππν; ε ηη ζα δηαθνξνπνηείηαη;  

ην άξζξν 48 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ πάιη 
ρσξίο εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ. Σα θξηηήξηα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη 
αληηθεηκεληθά. Ζ επηινγή πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ. 

ε φηη αθνξά ην άξζξν 50 ε αμηνιφγεζε είλαη γεληθφινγε. Δίκαζηε ζαθψο -
ην ηνλίδσ- ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο αιιά κε ζαθή θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.  

Δπίζεο ζην άξζξν 50 νη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηιέγνληαη ζε πξφηππν 
πεηξακαηηθφ ζρνιείν έρνπλ ράζεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
ζεηείαο ηνπο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 
ηνπνζεηνχληαη ζε θελέο ζέζεηο. Απηφ θνβνχκαη κήπσο απνηειέζεη αληηθίλεηξν γηα 
έλαλ άξηζην εθπαηδεπηηθφ λα δηεθδηθήζεη ζέζε ζην πξφηππν πεηξακαηηθφ ζρνιείν. 

ην Γ’ θεθάιαην ζηα ζέκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο αλαθεξζήθακε ζηηο 
παξαηεξήζεηο ηεο Δπηζηεκνληθήο Τπεξεζίαο ηεο Βνπιήο ρζεο.  

ε φ,ηη αθνξά ην πέκπην θεθάιαην ζα ήζεια -ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα ησλ 
κεηεγγξαθψλ, ηα είπακε ρζεο- λα πσ φηη ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί ην εηζνδεκαηηθφ 
θξηηήξην, δηφηη ζχκθσλα κε ηελ Δπηζηεκνληθή Τπεξεζία ηεο Βνπιήο εγείξνληαη 
δεηήκαηα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο κε βάζε ην άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο. 

Ζ θαζηέξσζε δχν ηχπσλ απνιπηεξίνπ ζην άξζξν 59, φπνπ ην έλα ζα 
απνθηάηαη κφλν κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη ην άιιν κε παλειιήληεο, ζεσξνχκε 
φηη δεκηνπξγεί δχν ηχπνπο απνιπηεξίσλ, δχν κνξθέο απνθνίησλ ιπθείνπ. Δκείο 
εηζεγνχκαζηε λα ππάξρεη έλα απνιπηήξην ιπθείνπ. 

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

Σέινο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηξνπνινγία γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζηνπο 
δήκνπο, ζα ήζεια λα ξσηήζσ εάλ νη δήκνη είλαη ζχκθσλνη θαη αλ έρεη 
εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δήκσλ απφ ην θξάηνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
καζεηψλ θαη δελ ζα επηβαξχλνληαη νη γνλείο ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απηψλ, κε 
ηα ζρνιεία πνπ ζπγρσλεχνληαη ή θαηαξγνχληαη. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ εηζεγεηή ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο θ. Σαιηαδνχξν. 
Σν ιφγν έρεη ν εηδηθφο αγνξεηήο ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θ. 

Άδσληο Γεσξγηάδεο. 
Οξίζηε, θχξηε Γεσξγηάδε, έρεηε ην ιφγν. 
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ΠΤΡΗΓΧΝ-ΑΓΧΝΗ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 
Κπξία Τπνπξγέ, ζα μεθηλήζσ ηελ νκηιία ζήκεξα -κηαο θαη είκαζηε ζηε 

ζπδήηεζε επί ησλ άξζξσλ- θαη ζα ζαο ζέζσ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, πνπ 
επειπηζηψ λα ιάβνπκε ηηο απαληήζεηο ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ζαο, γηα λα 
ιχζνπκε ηηο εθθξεκφηεηεο πνπ έρεη απηφ ην λνκνζρέδην. 

Καη’ αξράο, σο πξνο ην άξζξν 1, φπνπ ηνπνζεηήζεθε εθ λένπ θαη ν θ. 
Σαιηαδνχξνο πξνεγνπκέλσο –ελλνψ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ- εκείο ζα 
επηκείλνπκε φηη δελ είλαη έγθιεκα θαζνζηψζεσο λα δεκηνπξγνχληαη λνκηθά 
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σν δήηεκα είλαη πψο ζα ιεηηνπξγήζεη.  

Πάλσ ζην πψο ζα ιεηηνπξγήζεη, θπξία Τπνπξγέ, ζέισ λα θάλσ ηελ εμήο 
εξψηεζε: Γελ αλαγξάθεηαη πνπζελά κέζα ζην λνκνζρέδην εάλ ζα είλαη 
ππνρξεσηηθή ε έθθξαζε γλψκεο απφ απηφ ην ηλζηηηνχην ζηηο απνθάζεηο ηνπ 
εθάζηνηε Τπνπξγνχ. Γελ ιέσ αλ ζα είλαη δεζκεπηηθή, αιιά αλ ζα κπνξεί έλαο 
Τπνπξγφο λα ιακβάλεη κηα απφθαζε, ρσξίο θαλ λα έρεη ζέζεη εξψηεκα ζε απηφ ην 
ηλζηηηνχην.  

Απηφ ην ιέσ, δηφηη –φπσο αληηιακβάλεζηε- λαη κελ ν Τπνπξγφο θαη ε 
πνιηηηθή εγεζία πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα λα ραξάηηεη ηε δηθή ηεο εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή –νξζφλ!- αιιά αλ δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ξσηάεη –νπφηε λα 
αλαιακβάλεη θαη ην ελδερφκελν πνιηηηθφ θφζηνο αλ απνθαζίδεη δηαθνξεηηθά- ηφηε 
πνην ην λφεκα λα θηηάρλνπκε φιν απηφ ην πξάγκα; Αληηιακβάλνκαη φηη πξφζεζή 
ζαο είλαη –γηαηί απηφ θαηάιαβα, φηαλ πήγα ζηελ επηηξνπή- φηη ν Τπνπξγφο ζα 
ξσηάεη. Ναη, αιιά αλ δελ αλαγξάθεηαη, κπνξεί έλαο Τπνπξγφο ζην κέιινλ λα 
απζαηξεηήζεη θαη λα κελ ην θάλεη.  

Δκείο ζα επηκείλνπκε –θαη απφ απηφ ζα εμαξηεζεί ε ςήθνο καο ζην άξζξν 
3- κε θάπνηνλ ηξφπν λα κπεη ξεηψο, λα αλαγξάθεηαη φηη απηφ ην ηλζηηηνχην ζα 
πξέπεη λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη απφ εθεί θαη πέξα ν Τπνπξγφο λα ιέεη «λαη, δέρνκαη 
απηή ηελ εηζήγεζε γηα ηνλ άιθα ιφγν» ή «φρη, δελ δέρνκαη απηή ηελ εηζήγεζε γηα 
ην βήηα ιφγν», αιιά εθεί ζα αλαιακβάλεη θαη ην θφζηνο ηεο απνθάζεψο ηνπ.  

Σψξα, σο πξνο ην θεθάιαην Β’ ηνπ «ΓΗΟΦΑΝΣΟΤ», εκείο ζα επηκείλνπκε 
ζηελ θαηαςήθηζή ηνπ. Αληηιακβάλνκαη ην επηρείξεκα φηη ππήξρε έλαο πνιχ 
κεγάινο θνξέαο πνπ ηψξα πεγαίλεη ζε έλα κηθξφηεξν θνκκάηη, άξα πην 
ζπγθεθξηκέλνο, άξα γηαηί φρη –απηφ πεξίπνπ είπαηε- φκσο εκείο εθφζνλ ε αγνξά –
μέξεηε, εκείο παξακέλνπκε άλζξσπνη πνπ ζέβνληαη ηελ αγνξά, ε αγνξά δελ είλαη 
κφλν θάηη θαθφ, ελίνηε κπνξεί λα είλαη θαη θαιφ- έρεη ηφζν κεγάιε αλεζπρία γη’ 
απηφ πνπ πάεη λα γίλεη –θπξίσο γηαηί απ’ φ,ηη έρσ αληηιεθζεί έρεη λα θάλεη κε 
πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη άιισλ γηα ην 
ειεθηξνληθφ ζρνιείν- εγψ ζα ήζεια λα δηαηεξήζνπκε ηε δηθή καο επηθχιαμε έσο 
φηνπ δνχκε πψο ζα ιεηηνπξγήζεη απηφ ην πξάγκα.  

Πάκε ιίγν ζηα πξφηππα ζρνιεία, ζην θεθάιαην Γ΄, πνπ είλαη θαη γηα εκάο ν 
ππξήλαο απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη είλαη θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο. Φπζηθά ζα 
ην ππεξςεθίζνπκε. Δδψ δελ ρσξνχλ κεκςηκνηξίεο θαη κηζέο ζέζεηο. Δίλαη κηα 
πξσηνβνπιία –επαλαιακβάλσ- φπσο είπα θαη ρζεο, εμαηξεηηθά επαηλεηή, πξέπεη 
λα γίλεη θαη θαιψο ηελ θάλεηε. Έρνπκε νξηζκέλεο απνξίεο πνπ ζα ήζεια 
παξαθαιψ πνιχ αλ κπνξείηε λα καο ηηο ιχζεηε.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ιέηε εθεί πνπ δελ ζα είλαη ην γπκλάζην ζπλδεδεκέλν 
κε πξφηππν δεκνηηθφ φηη ζα γίλνληαη εμεηάζεηο θάπνηνπ ηχπνπ, ηεζη δεμηνηήησλ –
θάπνην θξηηήξην, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην νπνίν ζα κπεη- γηα ηηο επηπιένλ ζέζεηο.  
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Δξψηεζε: εάλ φιεο νη ζέζεηο θαιχπηνληαη απφ ην πξφηππν δεκνηηθφ, δελ ζα 
κπνξνχλ άιινη καζεηέο λα δψζνπλ εμεηάζεηο κε θάπνην άιιν θξηηήξην, γηα λα 
κπνπλ κέζα ζε απηφ ην πξφηππν γπκλάζην; Γειαδή, έλα παηδί πνπ δελ έρεη 
θνηηήζεη ζην πξφηππν δεκνηηθφ, αιιά ηπγράλεη λα είλαη εμαηξεηηθφο καζεηήο θαη νη 
γνλείο ηνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη θαη ζέιεη λα ην πάλε ζην πξφηππν 
γπκλάζην, απηφ ην παηδί ζα κπνξεί λα δψζεη εμεηάζεηο –ή, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ην 
φπνην θξηηήξην ζεζπηζηεί- γηα λα κπεη ζην πξφηππν γπκλάζην ή απηφ ζα ζπκβαίλεη 
κφλν αλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο απφ ηα πξφηππα δεκνηηθά;  

Δπηπιένλ, απηνί νη καζεηέο πνπ ηειεηψλνπλ ην πξφηππν δεκνηηθφ, ζα 
πεξλνχλ απφ εμεηάζεηο, γηα λα κπνπλ ζην πξφηππν γπκλάζην ή ην απνιπηήξην ηνπ 
πξνηχπνπ δεκνηηθνχ απφ κφλν ηνπ ζα είλαη ηθαλφ εθφδην, γηα λα κπνπλ ζην 
πξφηππν γπκλάζην;  

Δκείο –ην μεθαζαξίδνπκε- απηφ ην ζεσξνχκε ιάζνο –ζαο ην ιέσ επζέσο- 
αζρέησο ηνπ φηη κπνξεί λα ππεξςεθίδνπκε ηα άξζξα, δηφηη ζέινπκε ζπκβνιηθά λα 
δψζνπκε ηελ πνιηηηθή καο ζηήξημε ζηελ πξσηνβνπιία. Δκείο ζεσξνχκε φηη γηα λα 
έρνπκε πςειφ επίπεδν πξαγκαηηθά πξνηχπσλ ζρνιείσλ, πξέπεη θαη ηα παηδηά 
πνπ είλαη ήδε κέζα δηαξθψο λα επαλαμηνινγνχληαη, φπσο θπζηθά θαη νη θαζεγεηέο 
ηνπο θαη φιν ην ζχζηεκα.  

Γελ ζέινπκε, δειαδή, λα κπνχκε ζε κηα ινγηθή δεκνζηνυπαιιειηθή «κπήθε 
ην παηδί κνπ ζην πξφηππν δεκνηηθφ, ζα ηειεηψζεη αλαγθαζηηθά ην πξφηππν 
ιχθεην». Δγψ ζέισ ν καζεηήο λα είλαη ζηε ινγηθή φηη πξέπεη λα αξηζηεχεη, γηα λα 
αλεβαίλεη δηαξθψο ην επίπεδν. Άξα, εθεί δελ έρσ θαηαιάβεη ηη αθξηβψο θάλεηε. Θα 
ήζεια παξαθαιψ πνιχ λα καο ην δηεπθξηλίζεηε.  

Έρεη ηεζεί έλα ζέκα, ην νπνίν αθνχσ, φπσο ην γεσγξαθηθφ θξηηήξην, ην 
νπνίν ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ιίγν ηηο αλεζπρίεο πεξί ηεο εχλνηαο πξνο θάπνηνπο 
πνπ έρνπλ πςειφηεξα εηζνδήκαηα. Γελ μέξσ αλ θάηη ηέηνην ζαο έρεη απαζρνιήζεη. 
Δγψ ην ζέησ σο έλα δήηεκα.  

Ξέραζα λα αλαθέξσ πξνεγνπκέλσο –ζπγγλψκε- φηη ζην θνκκάηη πνπ 
δηαζθαιίδεηε ηε κεηάβαζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΟΔΓΒ ζηε λέα δηαδηθαζία έρσ 
δερζεί έλα αίηεκα ησλ πξψελ ππαιιήισλ ηνπ ΟΔΔΚ, φπνπ ζηνλ πξνεγνχκελν 
ζαο λφκν ν ΟΔΔΚ θαηαξγήζεθε θαη κεηεηξάπε, φκσο απηνί νη ππάιιεινη έρνπλ 
κείλεη ζε κία εθθξεκφηεηα. Σν αίηεκά ηνπο είλαη, γηαηί δελ έρνπλ θαη απηνί αθξηβψο 
ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΔΓΒ.  

Θα ήζεια κία απάληεζε ζ' απηφ, πνηνο είλαη ν ιφγνο δειαδή πνπ ζην 
πξνεγνχκελν λνκνζρέδην πξνηηκήζαηε άιιε δηαδηθαζία γηα ηε κεηάβαζε ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ ΟΔΔΚ θαη άιιε δηαδηθαζία ηψξα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΟΔΓΒ. 

Πάκε ζην άξζξν 56, αλ δελ απαηψκαη. Έρεη ππάξμεη έλα ζέκα, γηα ην νπνίν 
πιεξνθνξήζεθα θαη εγψ πξηλ απφ δχν κέξεο. Φαληάδνκαη φηη κάιινλ πξέπεη λα 
πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλήζε ζπληερληαθή ινγηθή, ε νπνία ππάξρεη ζηελ Διιάδα ζε 
δηάθνξα ζέκαηα. Ση έρεη ζπκβεί; ε θάπνηα ηδησηηθά ζρνιεία ππήξμαλ λεπηαγσγνί 
νη νπνίνη ειιείςεη άιισλ δαζθάισλ δίδαζθαλ ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ θαη ππήξμαλ 
απφθνηηνη ηνπ ΦΠΦ -δειαδή ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Φηινζνθηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Φπρνινγίαο- νη νπνίνη ειιείςεη άιισλ θαζεγεηψλ 
δίδαζθαλ ζηε Σ΄ δεκνηηθνχ. 

Ο λφκνο απηφ ην απαγφξεπε θαη απηφ ζηεξηδφηαλ απ’ φ,ηη θαηάιαβα ζε κία 
εγθχθιην, ε νπνία ππήξρε ζρεηηθά κε ην αλ δελ ππήξραλ άιινη θ.ιπ..  

Σψξα φπσο γίλεηαη ε δηαδηθαζία ππάξρεη ν θίλδπλνο απηνί λα πξέπεη 
θχγνπλ απ’ απηέο ηηο ζέζεηο. Θα ήζεια λα έρσ κία ελεκέξσζε γη’ απηφ.  
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Δκείο μεθαζαξίδνπκε φηη εάλ ν εξγνδφηεο ηνπο, εάλ ην ηδησηηθφ ζρνιείν είλαη 
επραξηζηεκέλν απφ ην πψο δηδάζθνπλ απηνί νη άλζξσπνη εθεί ζηελ πξψηε 
δεκνηηθνχ επί ηφζα ρξφληα, άξα έρνπλ απνδείμεη ζηελ πξάμε φηη κπνξνχλ λα είλαη 
θαινί θαζεγεηέο θαη δάζθαινη, δελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί πξέπεη λα κείλνπκε ζε 
κία θαζαξή ηππνιαηξία θαη λα επέκβνπκε κε έλαλ –ζα έιεγα- βίαην ηξφπν ζηα 
εζσηεξηθά θάπνησλ ζρνιείσλ. Σν ζεσξψ πνιχ κεγάιν ιάζνο απηφ θαη ζα ήζεια 
ηελ ηνπνζέηεζή ζαο.  

Θα πσ φηη ζα θαηαςεθίζνπκε ην άξζξν 55 φζνλ αθνξά ην ΔΠΑ. 
Τπάξρνπλ κέζα ζέκαηα πνπ δελ ηα έρσ μεθαζαξίζεη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε θαη δελ ζα ήζεια λα δείμσ ηφζε εκπηζηνζχλε. Θα κε ζπγρσξέζεηε γη’ 
απηφ. 

Πάκε ζην άξζξν 59.  
Κπξία Τπνπξγέ, ν ζπλάδειθνο θ. Ρνληνχιεο ήηαλ επί ζεηξά πξφεδξνο ησλ 

ηξηηέθλσλ, είλαη επίζεκνο πξφεδξνο ησλ ηξηηέθλσλ θαη είλαη ν ίδηνο ηψξα 
πνιχηεθλνο. Θέισ λα πηζηέςεηε φηη απηφ ην πάζνο ην νπνίν εθθξάδεη κε 
ππεξβνιηθφ δήιν θακκηά θνξά είλαη απζεληηθφ θαη φρη πξνζσπηθφ. Θέισ λα ην 
μεθαζαξίζσ απηφ. Δδψ δελ θάλνπκε πξνζσπηθή θξηηηθή. Δδψ θάλνπκε πνιηηηθή 
θξηηηθή. Θέισ, ινηπφλ, λα αθνχζεηε κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή απηφ πνπ ζα ζαο 
πνχκε έζησ θαη ηελ πζηάηε ψξα. 

Θα δείηε θαη ζηελ έθζεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βνπιήο ησλ 
Διιήλσλ, αιιά είκαη βέβαηνο φηη κπνξνχλ λα ζαο πιεξνθνξήζνπλ φινη νη λνκηθνί 
ζαο ζχκβνπινη κεδελφο εμαηξνπκέλνπ -εγψ έρσ πάξεη γηα λα κελ πσ θάηη ιάζνο 
ζηε Βνπιή δέθα δηαθνξεηηθνχο δηθεγφξνπο, θχξηνη ζπλάδειθνη ηνπ ΠΑΟΚ, θαη 
έρσ ξσηήζεη θαη ηνπο δέθα- ππάξρεη κία πεξίπησζε ζην εθαηνκκχξην νη ηξίηεθλνη 
θαη νη πνιχηεθλνη πνπ ζα πξνζθχγνπλ ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην γηα ην 
εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ ζεζπίδεηαη εδψ ζηηο κεηεγγξαθέο, λα κελ θεξδίζνπλ;  

Ζ απάληεζε θαη ησλ δέθα –άζρεηνη κεηαμχ ηνπο- ήηαλ «απνθιείεηαη, ζα 
θεξδίζνπλ νπσζδήπνηε». Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα θεξδίζνπλ είλαη γηαηί ην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρεη ήδε εθδψζεη ζσξεία ηέηνησλ απνθάζεσλ. 
Τπάξρεη δειαδή λνκνινγία. πσο γλσξίδνπκε φινη, είλαη αδχλαηνλ ην πκβνχιην 
ηεο Δπηθξαηείαο λα έξζεη εθ ησλ πζηέξσλ θαη λα απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά απ’ φ,ηη 
απνθάζηδε κέρξη ηφηε. 

Άξα, ινηπφλ, ηη θάλεηε εζείο εδψ; Θέισ λα ην θαηαιάβεηε, γηαηί πξαγκαηηθά 
δελ ζαο ζεσξψ άλζξσπν θαθψλ πξνζέζεσλ θαη δελ έρσ θαηαιάβεη γηαηί 
επηκέλεηε. Δθηφο εάλ καο θέξεηε θάπνηνλ δηθεγφξν θαη ζα καο δψζεηε έλα ραξηί 
πνπ θαη ζα ππνγξάθεη ν δηθεγφξνο ηάδε απφ θάησ, φηη φρη ζα ράζνπλ. Να ην 
θξαηήζνπκε θαη λα δνχκε πνηνο είρε δίθην θαη πνηνο άδηθν. Δάλ κνπ θέξεηε ηέηνην 
ραξηί, ζα πσ φηη ζαο πήξε ζην ιαηκφ ηνπ ν δηθεγφξνο. αο δηαβεβαηψ, φηη δελ ζα 
βξείηε ηέηνην ραξηί. Οχηε έλαο δελ ζα γξάςεη θάηη ηέηνην απφ θάησ, γηαηί θαλέλαο 
δηθεγφξνο δελ ζέιεη λα μεθηηιηζηεί κεηά απφ κεξηθά ρξφληα.  

Θα ζαο πσ ηη έρεη ζπκβεί, γηα λα ην θαηαιάβνπλ νη ζπλάδειθνη.  
Σν εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην εηο ηελ άζθεζε δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο έρεη πέζεη 

ζηα ζπληαγκαηηθά καο δηθαζηήξηα ζε πνιιέο απνθάζεηο γηα ηνλ εμήο ιφγν: Γελ 
ζεσξείηαη –θαη δηθαίσο- φηη γίλεηαη ζην πιαίζην πξνλνηαθήο πνιηηηθήο. Γελ γίλεηαη 
δειαδή γηα λα κεηψζεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, νπφηε αθνχ είλαη ζέκα 
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, απηφο πνπ έρεη πςειφ εηζφδεκα δελ έρεη θνηλσληθή 
αληζφηεηα, άξα, γηαηί λα ηνπ ην δψζνπκε.  

Σα επεξγεηήκαηα ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ δνζεί απφ 
ην θξάηνο, γηαηί ην θξάηνο έρεη ζπκθέξνλ λα γελληνχληαη παηδηά.  
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Δπεηδή ην θξάηνο έρεη ζπκθέξνλ λα γελληνχληαη παηδηά, ζέιεη λα θαηαζηήζεη 
απηνχο ηνπο αλζξψπνπο δηά ησλ ηζρλψλ επεξγεηεκάησλ πνπ ηνπο παξέρεη, 
παξάδεηγκα θαη ζηνπο ππνινίπνπο γηα λα ηνπο αθνινπζήζνπλ. ηαλ, ινηπφλ, 
ζεζπίδεη, ιέλε νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο, εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ζε απηνχο ηνπο 
αλζξψπνπο, παχνπλ λα απνηεινχλ παξάδεηγκα, άξα, απηνκάησο βιάπηεηο ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ θξάηνπο θαη φρη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξηηέθλσλ θαη ησλ 
πνιπηέθλσλ αιιά ηα ζπκθέξνληα ησλ Διιήλσλ. Απηφ ιέεη ην δηθαζηήξην. 

Κπξία Τπνπξγέ, ηη ζα θάλεηε αλ επηκείλεηε ζηελ ςήθηζε ηνπ εηζνδεκαηηθνχ 
θξηηήξηνπ ζηηο κεηεγγξαθέο ησλ ηξηηέθλσλ θαη ησλ πνιπηέθλσλ; Ση ζα επηηχρεηε; 
Θα επηηχρεηε λα ζαο ζεσξήζνπλ αδπζψπεην ερζξφ ηνπο φιεο απηέο νη 
νξγαλψζεηο. Δληάμεη. Θα πείηε φηη απηφ δελ ζαο ελδηαθέξεη ή δελ ζαο ελδηαθέξεη 
ην πνιηηηθφ θφζηνο θαη είλαη επαηλεηφ λα κελ ππνινγίδεη έλαο πνιηηηθφο ην πνιηηηθφ 
θφζηνο, φηαλ θάλεη θάηη νξζφ. Αιιά, είλαη ηειείσο ιάζνο έσο θαη αλφεην λα κελ 
ππνινγίδεη ν πνιηηηθφο ην πνιηηηθφ θφζηνο, φηαλ θάλεη θάηη ιάζνο.  

Δδψ, επεηδή δήζακε πνιιά ρξφληα πνιηηηθνχο, νη νπνίνη δελ έθαλαλ ηίπνηα 
ιφγσ ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, εηνηκαδφκαζηε λα πάκε ζην άιιν άθξν. Δζείο εδψ ηη 
ζα θάλεηε ηψξα; Θα βάιεηε ρηιηάδεο αλζξψπνπο λα πάλε ζηα δηθαζηήξηα. Θα 
πιεξψζνπλ δηθεγφξνπο, έλζεκα, παξαζηάζεηο, ζα ράζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηα 
παλεπηζηήκηα απηνί πνπ δελ πιεξνχλ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα πνπ βάδεηε θαη 
κεηά απφ κεξηθά ρξφληα ζα θεξδίζνπλ. Χξαία! Απηφ ζα γίλεη κεηά απφ ηέζζεξα-
πέληε ρξφληα. Αθνχ θεξδίζνπλ, ζα έρνπλ ηειεηψζεη νη ζπνπδέο ησλ παηδηψλ ηνπο 
θαη ζα έρνπλ θεξδίζεη ην δηθαίσκα ησλ επνκέλσλ λα κπνξνχλ λα θάλνπλ 
κεηεγγξαθέο ρσξίο εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην θαη ησλ εαπηψλ ηνπο λα δηεθδηθήζνπλ 
απνδεκηψζεηο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην.  

Γηαηί λα κπνχκε ζ’ απηήλ ηελ ηαιαηπσξία γηα θάηη πνπ φινη γλσξίδνπκε φηη 
έηζη ζα γίλεη; Γηαηί, δειαδή, λα κπιέμνπκε ηφζν πνιχ απηφ ην ζέκα; Πηζηεχσ 
πξαγκαηηθά φηη θάλεηε κεγάιν ζθάικα. Βγάιηε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην. Θα πέζεη 
ζηα δηθαζηήξηα. 

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

Έλα ιεπηφ αθφκα, θπξία Πξφεδξε, ζαο παξαθαιψ πάξα πνιχ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Οινθιεξψζηε ζε κηζφ ιεπηφ, ζαο 

παξαθαιψ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ-ΑΓΧΝΗ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ: ζν κπνξψ πην γξήγνξα. 
Θέισ, θπξία Τπνπξγέ, λα κείλσ ζην άξζξν 59, ζην θνκκάηη πνπ έρεη 

πξνμελήζεη ηφζε κεγάιε θαζαξία κε ην ζέκα ηνπ απνιπηεξίνπ ησλ άλεπ 
εμεηάζεσλ.  

Ξέξεηε, θακκία θνξά, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηελ παηξίδα καο 
ηζαθσλφκαζηε πεξί φλνπ ζθηάο.  

Κπξία Τπνπξγέ, ηελ επνρή ηε δηθή κνπ, φηαλ έδηλα παλειιήληεο εμεηάζεηο, 
ππήξρε ε ιεγφκελε πέκπηε δέζκε, ε νπνία θαηαξγήζεθε ζηελ πνξεία. Ζ πέκπηε 
δέζκε ηη ήηαλ; Δάλ δελ ήζειε λα δψζεη θάπνηνο παλειιήληεο, πήγαηλε ζηελ 
πέκπηε δέζκε –νη πεκπηνδεζκίηεο- έδηλε ηηο εμεηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ –ησλ 
απνιπηεξίσλ, δειαδή- έπαηξλε ην απνιπηήξην ηνπ θαη ηειείσλε ε ππφζεζε. 
Οπδέπνηε είρε γίλεη φιε απηή ε θαζαξία. ηελ νπζία απηφ είλαη ε επαλαθνξά ηεο 
παιαηάο πέκπηεο δέζκεο. 

Μνπ έθαλε, φκσο, αιγεηλή εληχπσζε ε νμεία αληίδξαζε ηεο ΟΨΔΛΔ. Δγψ 
νκνινγψ φηη δελ γλψξηδα αθξηβψο ηη είλαη ΟΨΔΛΔ. Ξέξεηε, ηα ζπλδηθαιηζηηθά κνπ 
πξνθαινχλ θαη κία ηδενινγηθή απνζηξνθή θαη δελ ηα πνιπαγγίδσ. κσο, πξέπεη 
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λα ζαο πσ φηη έκεηλα ελεφο φηαλ θαηάιαβα φηη απηνί νη θχξηνη ηεο ΟΨΔΛΔ 
πιεξψλνληαη –ιέεη- απφ ηνπο γνλείο πνπ δίλνπλ ηα δίδαθηξα θαη απφ ην ειιεληθφ 
θξάηνο. 

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

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): ε δέθα δεπηεξφιεπηα πξέπεη λα 
θιείζεηε. 

ΠΤΡΗΓΧΝ-ΑΓΧΝΗ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ: Κιείλσ κφιηο πσ θαη απηφ. 
Δγψ ζα ζαο πσ πψο ην έκαζα. Ρψηεζα: «Απηφο ν θχξηνο πνπ ιέεη φηη ζα 

πάεη ζην ΣΔ –δελ ζπκάκαη πσο ην ιέλε- θαη ζα θάλεη θαζαξίεο, ζε πνην ζρνιείν 
δνπιεχεη θαη δηδάζθεη;». Γηαηί κνπ έθαλε εληχπσζε φηη ε ΟΨΔΛΔ ζηελ νπζία 
θαηεγφξεζε ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη ηνπο εξγνδφηεο ηνπ φηη είλαη έηνηκνη λα 
εκπνξεπηνχλ απνιπηήξηα -δειαδή έλαληη ρξεκάησλ- θαη λα δίλνπλ ςεχηηθα ραξηηά 
ζε καζεηέο. Καη ιέσ: «ε πνην ζρνιείν, άξαγε, δηδάζθεη απηφο ν άλζξσπνο, πνπ 
βιέπεη ηνπο εξγνδφηεο ηνπ λα πνπιάλε ςεχηηθα ραξηηά;» γηα λα δηαπηζηψζσ φηη 
απηνί –ιέεη- δελ δηδάζθνπλ, αιιά πιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο 
άιινπο γηα λα θάζνληαη.  

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

Με ζπγρσξείηε, θπξία Τπνπξγέ, ζηελ Διιάδα ηεο ρξενθνπίαο θεθήλεο πνπ 
πιεξψλνληαη απφ ηνπο άιινπο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε θαλέλαλ ηνκέα. αο 
παξαθαιψ πάξα πνιχ λα θέξεηε έλα λφκν πνπ λα ιέεη: «Θέιεη ν γνλέαο λα 
πιεξψλεη ηελ ΟΨΔΛΔ; Σφηε λα ηνλ πιεξψλεη. Δγψ πνπ ζέισ λα πάσ ην παηδί κνπ 
ζε ηδησηηθφ ζρνιείν, δελ ζέισ λα πιεξψλσ ηελ ΟΨΔΛΔ θαη δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί 
πξέπεη λα κε «ραξαηζψζεηε» γηα λα πιεξψλσ δέθα, δεθαπέληε –φζνη είλαη- 
θεθήλεο. Γελ ην θαηαιαβαίλσ. 

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

Θέινπλε νη θαζεγεηέο ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ λα πιεξψλνπλ απφ ην δηθφ 
ηνπο κηζζφ ην κηζζφ ηεο ΟΨΔΛΔ; Αο ηνλ πιεξψλνπλ απφ ην δηθφ ηνπο κηζζφ. 
Κακκία αληίξξεζε! Δγψ γηαηί λα ηνλ πιεξψλσ; Γελ ην θαηάιαβα. Θέισ λα κνπ ην 
εμεγήζεηε. Γελ ην θαηαιαβαίλσ. 

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

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): αο παξαθαιψ, θχξηε Γεσξγηάδε. 
ΠΤΡΗΓΧΝ-ΑΓΧΝΗ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ: Κιείλσ, θπξία Πξφεδξε.  
Θέισ, θαζψο είλαη εμαηξεηηθά επείγνλ ζέκα, ζηελ Διιάδα ηεο ρξενθνπίαο 

θαη ηεο θαηαξξεχζεσο λα ηειεηψλνπκε κε φιεο απηέο ηηο ηζηνξίεο. 
ζνλ αθνξά ηηο ηξνπνινγίεο, θαη’ αξράο ζα ππνζηεξίμνπκε ηελ ηξνπνινγία 

πνπ έρεη θαηαζέζεη ε Νέα Γεκνθξαηία φζνλ αθνξά ηα παιαηά πξφηππα 
παξαδνζηαθά ζρνιεία. Σε ζεσξνχκε ζσζηή θαη ζα ζέιακε λα έρεηε κία απάληεζε 
ζ’ απηφ.  

Θα ππεξςεθίζνπκε θαη ηηο ηξεηο δηθέο ζαο ηξνπνινγίεο, νη νπνίεο είλαη φιεο 
ρξήζηκεο, ε θάζε κία ζηνλ ηνκέα ηεο. 

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
Κπξία Πξφεδξε, ρίιηα ζπγγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δζείο πηζηέςαηε φηη νη αξρηθέο 
θηινθξνλήζεηο ζαο ζα ιεηηνπξγνχζαλ ηειηθά αλαινγηθά κε ηελ παξάηαζε ηνπ 
ρξφλνπ απφ ην Πξνεδξείν. 

ΠΤΡΗΓΧΝ - ΑΓΧΝΗ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ: ρη, φρη, κνπ μέθπγε ν ρξφλνο.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γεσξγηάδε.  
Παξαθαιψ ηνλ εηδηθφ αγνξεηή ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη Αληηπξφεδξν ηεο Βνπιήο, 

ηνλ θ. Αλαζηάζην Κνπξάθε, λα ιάβεη ην ιφγν.  
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Δπραξηζηψ, 

θπξία Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαλνληθά ζήκεξα ε Βνπιή ζα έπξεπε λα είλαη 

ζηνπο δξφκνπο, ζπκκεηέρνληαο ζηε κεγαιεηψδε γεληθή απεξγία. Δίλαη ιππεξφ πνπ 
ην Πξνεδξείν ηεο Βνπιήο δελ δέρηεθε λα κε γίλεη ε Οινκέιεηα ζήκεξα, 
εθιακβάλνληαο ηε κεγάιε απηή θηλεηνπνίεζε κνλνκεξψο, σο κία αληηθπβεξλεηηθή 
δηαδήισζε.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη κία θξαπγή αγσλίαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ησλ αλέξγσλ απφ φινπο ηνπο πνιηηηθνχο ρψξνπο, κία αγσλία φρη κφλν γηα λα βγεη 
ε ρψξα απφ ηελ θξίζε, αθνινπζψληαο κηα δηαθνξεηηθή πνξεία, αιιά λα βγεη κε 
έλαλ ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ αθήζεη πίζσ εξείπηα. Ο δξφκνο πνπ αθνινπζείηαη 
απηήλ ηε ζηηγκή είλαη δξφκνο πξνο ηελ θαηαζηξνθή. Σν αληηιακβάλνληαη θαη απηνί 
πνπ ζηεξίδνπλ ηελ Κπβέξλεζε θαη απηνί πνπ είλαη αληίζεηνη. 

Δκείο ζα κείλνπκε, γηαηί ζέινπκε λα ππνζηεξίμνπκε νξηζκέλα δηθαηψκαηα 
ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ζνλ αθνξά ζηηο ηξνπνινγίεο πνπ έρνπκε θαηαζέζεη, ππάξρεη κία 
ηξνπνινγία γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ην 
νπνίν θαηαζέηεη ηηο εηζθνξέο ηνπ. Τπάξρεη έλα αξρείν. Σν αξρείν απηφ εθηηκνχκε 
φηη πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ ηξνπνινγία ε νπνία 
θαηαζέηνπκε αθνξά ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ 
Βηβιίσλ, ηφζν απηφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ φζν 
θαη απηφ πνπ έρεη κεηαηαγεί ζε άιιεο ππεξεζίεο, αιιά δελ έρεη ζπληαμηνδνηεζεί θαη 
πνπ θαηέβαιε εηζθνξέο ζχκθσλα κε ην λφκν ηάδε, γηα εθάπαμ απφ ηελ πξφζιεςή 
ηνπ. Γηθαηνχηαη θαηαβνιή απηνχ ηνπ εθάπαμ κε ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ θ.ιπ.. 
Πηζηεχνπκε φηη ζα γίλεη απνδεθηφ.  

ρεηηθά κε ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηε 
Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο, μέξνπκε φηη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θιάδσλ, 
ςπρνιφγσλ, θπζηθνζεξαπεπηψλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, παηδνςπρηάηξσλ θαη 
άιισλ. Δπηηεινχλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν θαη εθηηκνχκε φηη δελ έρνπλ γίλεη νη 
απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηηκε κεηνρή ηνπο κέζα ζηελ 
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  

Δλψ ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 
θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, δελ ηεξεί ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο 
ππφινηπνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία 
κνληκνπνίεζεο θαη κνξηνδφηεζήο ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ. 

Γηα λα κελ θνπξάδσ, δηαβάδσ κφλν ηελ ηειηθή ηξνπνινγία-πξνζζήθε πνπ 
ιέεη: «Σν εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε ζε 
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ΚΔΓΓΤ απνηειεί ζπλέρεηα ησλ θιάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, έρνληαο ηα ίδηα δηθαηψκαηα, 
ηηο ίδηεο απνιαβέο θαη ππνρξεψζεηο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο κε 
ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο». 

Ννκίδσ φηη είλαη κηα αδηθία πνπ πξέπεη λα αξζεί.  
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ρεηηθά κε ηα θέληξα πξφιεςεο, έρνπκε θαηαζέζεη κηα εθηελή ηξνπνινγία. 
Θεσξνχκε φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη κε ην λφκν απηφ γίλνληαη κε 
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη κάιηζηα εβδνκήληα έλα μερσξηζηέο. ην πιαίζην ησλ 
θξαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηηο εμαξηήζεηο, ν ππιψλαο ηεο πξφιεςεο –γηαηί νη άιινη 
δχν αθνξνχλ ηε ζεξαπεία θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε- αληηκεησπίδεη πξφβιεκα 
βησζηκφηεηαο.  

Καηαζέηνπκε, ινηπφλ, κία πιήξε ηξνπνινγία, φπνπ ε βαζηθή θηινζνθία 
είλαη φηη ηα αλσηέξσ θέληξα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, πέξαλ ηεο 
ρξήζεο ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ζηελ πξφιεςε ησλ ελ γέλεη εμαξηήζεσλ, 
δηαδίθηπν, ηδφγνο, θ.ιπ. ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, έηζη, ψζηε κέζα απφ 
απνδεδεηγκέλεο θαηά πεξίπησζε δξάζεηο ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο λα έρεη σο ζθνπφ, 
απνηέιεζκα θαη ζπλέπεηα ηελ πεξαηηέξσ ηζρπξνπνίεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο 
πγείαο. Μεηνλνκάδνληαη ζε θέληξα πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ θαη πξναγσγήο ηεο 
ςπρνθνηλσληθήο πγείαο.  

ην ζεκείν απηφ θαηαζέηνπκε, επίζεο θαη ηα φξγαλα πνπ ζα κπνξνχλ λα 
δηνηθνχλ απηά ηα θέληξα πξφιεςεο. 

ρεηηθά κε ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία, λνκίδσ φηη ηνλίζηεθε ζε φινπο ηνπο 
ηφλνπο φηη απηή ε ζχγρπζε ηνπ πξφηππνπ θαη ηνπ πεηξακαηηθνχ δελ είλαη πξνο ην 
θαιφ ηεο εθπαίδεπζεο. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία έρνπλ επηδφζεηο νη νπνίεο είλαη 
πνιχ θαιχηεξεο θαη απφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία θαη απφ ηα πξφηππα. Γελ κπνξνχλ λα 
θαηαξγεζνχλ, δελ πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. Δίλαη απνιχησο αληηεπηζηεκνληθφ ν 
ηξφπνο εηζαγσγήο λα γίλεηαη δηά θιεξψζεσο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
εθαξκφδνληαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ. 

Απφ φιεο ηηο πηέξπγεο ηεο Βνπιήο αθφκε θαη απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία ε 
νπνία είλαη θαη ππέξ ησλ πξνηχπσλ, ειέρζε θαζαξά φηη νη απαληήζεηο πνπ δίλεηε 
κέρξη ζηηγκήο, θπξία Τπνπξγέ, γη’ απηφ ην δήηεκα δελ είλαη πεηζηηθέο. Θα ήζεια, 
ρσξίο λα καθξεγνξψ, λα πάκε, εάλ είλαη δπλαηφλ θαη ζεσξψ φηη ην δηθαηνχκεζα -
φπνηα θαη εάλ είλαη ε απάληεζε, δελ έρεη ζεκαζία- ζηα αηηήκαηα ηα νπνία 
θαηαζέζακε ρζεο. Βέβαηα, πξνθαλψο δελ είραηε ρξφλν, ήηαλ θαη ε ψξα 
πεξαζκέλε. 

Εεηήζακε ηελ αλάξηεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππφ δηνξηζκφ κειψλ ΓΔΠ ζην 
site ηνπ Τπνπξγείνπ. Θα ήκαζηαλ πάξα πνιχ επηπρείο, κα πάξα πνιχ επηπρείο   -
θαη ην ελλνψ απνιχησο- εάλ απηή ηε δνπιεηά ηελ θάλαηε εζείο θαη φρη εκείο, γηαηί 
εκείο έρνπκε δεηήζεη θαηάζεζε εγγξάθσλ θαη επί ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ, πνπ 
θαληάδνκαη φηη ην Τπνπξγείν ζα καο ηνλ δψζεη θαη κεηά ζα ηνλ αλαξηήζνπκε ζηελ 
ηζηνζειίδα καο. κσο, πξέπεη λα γίλεη ζεζκηθά. Πξέπεη, δειαδή, λα αλαξηεζεί, 
ψζηε ν θαζέλαο λα παξαθνινπζεί ηε δηαθάλεηα θαη ην πψο πξνρσξνχλ νη 
δηαγσληζκνί θαη εάλ ζέιεηε, κε πνην αηηηνινγηθφ, εάλ γίλνληαη παξαβηάζεηο ηνπ 
θαηαιφγνπ. 

Σν δεχηεξν ζην νπνίν, επίζεο, ζα ήζεια κία απάληεζε -ραίξνκαη λα κελ 
ηζρχεη, φπσο ην έρεη αληηιεθζεί ε Οκνζπνλδία Σπθιψλ- είλαη φζνλ αθνξά ηα 
βηβιία ηα νπνία δίλνληαη ζηνπο ηπθινχο καζεηέο. Θα είλαη κφλν ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή, φπσο ηζρπξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ νη ηπθινί θαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 
φξαζεο. Να ππάξρεη κία δηαβεβαίσζε φηη βεβαίσο θαη ζα δίλνληαη ηα βηβιία κε ηε 
γξαθή Braille γηα ην θαιφ ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ κε απηφ ην πξφβιεκα ηεο 
αλαπεξίαο. 

Αθφκε, ζα έιεγα φηη ζρεηηθά κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απνιπηεξίσλ 
επίζεο απ’ φιεο ηηο πηέξπγεο ηεο Βνπιήο έρεη εθθξαζηεί κία αγσλία φηη ζα έρνπκε 
δχν ηχπνπο απνιπηεξίσλ. Απηφ πνπ αλέθεξε ν θ. Γεσξγηάδεο πξνεγνπκέλσο 
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ζρεηηθά κε ην έγγξαθν ηεο ΟΨΔΛΔ, απηφ πνπ ιέεη, πέξα απ’ φια η’ άιια, είλαη φηη 
έρνπλ θαηαγγειζεί πεξηπηψζεηο θαθέο, φπνπ δφζεθαλ πιαζηά -κε ηελ έλλνηα ηεο 
βαζκνινγίαο πνπ ζνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα έρεηο έλα απνιπηήξην ζε ηδησηηθά 
ζρνιεία φρη κε αδηάβιεην ηξφπν, ην νπνίν ξίρλεη ην επίπεδν ηνπ απνιπηεξίνπ- θαη 
απηφ πνπ δεηνχλ είλαη λα ππάξρνπλ αδηάβιεηεο εμεηάζεηο. Οη ίδηνη δεηνχλ νη 
εμεηάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία λα κε γίλνληαη κέζα ζηα 
ηδησηηθά ζρνιεία, αιιά λα γίλνληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη θαη ην έγθπξν θαη ην αδηάβιεην θαη απηφ πνπ ιέλε θαη απηνί είλαη φηη 
δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ δχν ηχπνη απνιπηεξίνπ. ηαλ έρνπκε δηαθνξεηηθέο 
εμεηάζεηο δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο, πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη, άξα ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο. Γελ κνπ αξέζεη ε έθθξαζε, αιιά ζηελ εξγαζία, ζηελ θνηλσλία 
δελ ζα έρνπλ ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε. 

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

Σειεηψλσ πνιχ ζχληνκα, θπξία Πξφεδξε. 
Δπνκέλσο απηφ πνπ ιέκε εκείο σο ΤΡΗΕΑ είλαη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ 

αδηάβιεηεο εμεηάζεηο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, φπνπ φια ηα παηδηά λα παίξλνπλ έλα 
απνιπηήξην θαη κεηά φζα ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ κε θάπνηεο δηαδηθαζίεο ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα κπνξνχλ λα ην θάλνπλ. Να είλαη, φκσο, κία άιιε 
δηαδηθαζία θαη λα κε ζπληζηά απνιπηήξην. 

Σέινο, γηα ηηο κεηεγγξαθέο ην κφλν επηρείξεκα πνπ κπνξψ λα πσ ηψξα    -
γηαηί είλαη κία νιφθιεξε ζπδήηεζε πψο ζα έπξεπε λα γίλνληαη νη κεηεγγξαθέο- 
είλαη φηη εγψ θαηαιαβαίλσ φηη ζε πάξα πνιιά ζεκεία ηα νπνία ζέιεηε λα 
δηνξζψζεηε κπνξεί λα έρεηε θαη δίθην θαη πξαγκαηηθά λα ην δνχκε, αιιά φρη ηψξα. 
Γελ είλαη δπλαηφλ αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ θάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο λα 
έξρεζηε θαη λα ηνπο ρηππάηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Δγψ ζα έιεγα, ππεξεηψληαο ζχκθσλα κε ηε δηθή ζαο αληίιεςε ην νξζφ, φηη 
κία επειημία ζην ζεκείν απηφ βνεζά ηε ζπλέρεηα ηεο πνιηηείαο. Γελ κπνξεί ηνλ 
Αχγνπζην λα ςεθίδνπκε θάπνηνπο θαλφλεο γηα κεηεγγξαθέο θαη ηψξα λα ηνπο 
αιιάδνπκε. θεθζείηε, ινηπφλ, φρη κφλν ηελ θαηάζηαζε ησλ γνληψλ, αιιά θαη ηελ 
θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο κε θνκκέλα ηα θηεξά, 
έρνληαο θάλεη έλαλ άιινλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηψξα έξρεζηε εζείο θαη θάλεηε έλαλ 
άιινλ πξνγξακκαηηζκφ. 

Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε κε φιε ηε δπλαηή επαηζζεζία, 
πέξα απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ δεκνγξαθηθνχ, ηα νπνία βεβαίσο είλαη πάξα πνιχ 
νπζηαζηηθά θαη ηζρπξά, αιιά θαη γηα ιφγνπο δηθαηνζχλεο. 

αο επραξηζηψ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ εηδηθφ αγνξεηή ηνπ 

πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο θ. Αλαζηάζην Κνπξάθε.  
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εηζεξρφκαζηε ζηνλ θαηάινγν ησλ νκηιεηψλ. 
Σν ιφγν έρεη ν θ. άββαο Δκηλίδεο, Βνπιεπηήο Καβάιαο ηνπ ΠΑΟΚ. 
Οξίζηε, θχξηε ζπλάδειθε, έρεηε ην ιφγν γηα νθηψ ιεπηά. Θα παξαθαινχζα 

λα πεξηνξηζηνχκε φινη νη νκηιεηέο, νη αγνξεηέο, ζηα νθηψ ιεπηά. ηνπο εηζεγεηέο 
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο, ππήξμε κία αλνρή απφ ην Πξνεδξείν σο πξνο ην 
ρξφλν. 

ΑΒΒΑ ΔΜΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα μεθηλήζσ κε έλαλ πνιηηηθφ ζρνιηαζκφ, 

γηαηί κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο ρξφλνπ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ κλεκνλίνπ, θάλνληαο 
κία αλαδξνκή, ζα δνχκε φηη ηε ρξνληά απηή ε ρψξα καο δέρζεθε ζπλερφκελεο θαη 
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πξσηνθαλείο επηζέζεηο απφ θεξδνζθφπνπο, απφ ζπκθέξνληα, απφ νίθνπο 
αμηνιφγεζεο, απφ θάζε ινγήο αλαιπηέο, νηθνλνκνιφγνπο, παξάγνληεο, απφ 
εθεκεξίδεο, απφ κέζα ελεκέξσζεο, αιιά θαη απφ e-mail θαη δεκνζηεχκαηα πνπ 
είραλ ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ παληθφ θαη λα πεηχρνπλ αθφκα θαη ηε ρξενθνπία ηεο 
ρψξαο. 

Έλα ρξφλν ηψξα, θάζε κέξα αθνχκε ζελάξηα επί ζελαξίσλ γηα ρξενθνπία, 
γηα αλαδηάξζξσζε, γηα έμνδν απφ ηελ Δπξσδψλε, αθφκα θαη γηα επηζηξνθή ζηε 
δξαρκή. Παξ’ φια απηά θαη ζε πείζκα απηψλ πνπ ζηνηρεκαηίδνπλ φηη δελ ζα 
αληέμνπκε, κπνξνχκε λα ηνπο πνχκε θαη λα ην θσλάμνπκε φηη αθφκα είκαζηε 
δσληαλνί θαη ην ζρνηλί αληέρεη, φζν θαη αλ ηα θφκκαηα ηεο Αληηπνιίηεπζεο 
πξνζπαζνχλ λα ην πξηνλίζνπλ ή λα καο ξίμνπλ! κσο, δελ θαηαιαβαίλνπλ φηη δελ 
ζα ξίμνπλ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, αιιά ηελ ίδηα ηε ρψξα. Πάλησο, ε 
Κπβέξλεζε θαη ζα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη θαζεκεξηλά, γηα λα βγνχκε απφ ηελ 
θξίζε, αιιά θαη ζα πξνζπαζεί λα θάλεη ην θαιχηεξν γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ. 

ην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ινηπφλ, γηα ην λνηθνθχξεκα ηνπ θξάηνπο 
θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, εληάζζεηαη θαη ην 
ζεκεξηλφ λνκνζρέδην πνπ ζπδεηνχκε ζήκεξα ζηε Βνπιή. Οη ηέζζεξηο θνξείο πνπ 
θαηαξγνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 
πιήξσλαλ κφλν γηα ελνίθην 4 εθαηνκκχξηα επξψ ην ρξφλν! Ο λένο επηζηεκνληθφο 
θνξέαο ζα ζηεγάδεηαη ζε έλα δεκφζην θηήξην θαη ζα ηνλ ππεξεηνχλ ιηγφηεξνη απφ 
ην έλα ηέηαξην ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππήξρε ζηνπο 
πξνεγνχκελνπο θαηαξγνχκελνπο θνξείο. 

Απηφ ην φξγαλν, καδί κε ην αλαβαζκηζκέλν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο 
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» πνπ απνξξνθά ηνλ Οξγαληζκφ 
Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, ζα ιεηηνπξγνχλ σο νη θαη’ εμνρήλ επηζηεκνληθνί 
θαη ηερληθνί ζχκβνπινη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζα έρνπλ επζχλε γηα ην 
ζρεδηαζκφ, ηε δηακφξθσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε 
ζηφρν ην δηαξθή εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

ην ίδην πιαίζην αλαβάζκηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο εληάζζεηαη θαη 
ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ πξνηχπσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ. 
Με ηνλ αλαλεσκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, απηά ηα ζρνιεία, πνιιά απφ ηα νπνία 
ζήκεξα κφλν ζην φλνκα είλαη πξφηππα πεηξακαηηθά, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 
ζρνιεία αλαθνξάο γηα φια ηα δεκφζηα ζρνιεία, κε ηηο δξάζεηο ηνπο, ηελ πνηφηεηα 
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Ζ ζπληαγή ηεο επηηπρίαο είλαη ε ππνρξεσηηθή δηαζχλδεζε ησλ πξφηππσλ 
πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ κε ΑΔΗ, ε ζηειέρσζή ηνπο κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 
πςειψλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ πεληαεηνχο ζεηείαο, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή 
θαη ε δηαξθήο αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ θαη εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Ζ κέζνδνο επηινγήο ησλ καζεηψλ γηα εγγξαθή ζηα πξφηππα πεηξακαηηθά 
ζρνιεία, λεπηαγσγεία, δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα, εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο γηα 
φινπο.  

ζνλ αθνξά ηψξα ηηο κεηεγγξαθέο, ζα έιεγα φηη απνηεινχλ έλα κεγάιν 
θεθάιαην. Πηζηεχσ φηη κε ην λέν ζχζηεκα ζα δνζεί επηηέινπο κηα κφληκε θαη 
νξηζηηθή ιχζε ζ’ απηφ ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ επζχλεηαη γηα ηνλ 
ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ εηζαθηέσλ ζε θεληξηθά ηδξχκαηα θαη ηελ εξήκσζε ησλ 
πεξηθεξεηαθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ σο δίνδνο εηζαγσγήο 
θνηηεηψλ δηακέζνπ ησλ κεηεγγξαθψλ ζε ζρνιέο κε πςειφηεξα κφξηα θαη 
εηδηθφηεξα ζε ζρνιέο ηνπ θέληξνπ, Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε.  
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Σελ αθαδεκατθή ρξνληά πνπ δηαλχνπκε, παξά ηε κείσζε ησλ 
κεηεγγξαθέλησλ ιφγσ ησλ ηειεπηαίσλ ξπζκίζεσλ κε ηηο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πνπ 
έγηλαλ θέηνο, ε αθαίκαμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ απφ ηα δσληαλά θχηηαξά 
ηνπο, πνπ ήηαλ νη θνηηεηέο, δελ ζηακάηεζε.  

Καη εδψ ζα θέξσ θάπνηα παξαδείγκαηα. ην Σκήκα Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ 
Πεηξαηά ν αξηζκφο ησλ κεηεγγξαθέλησλ ήηαλ πέξπζη δηαθφζηνη πελήληα επηά θαη 
θέηνο εθαηφλ δέθα, ελψ ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο –ζην λνκφ απφ 
ηνλ νπνίν πξνέξρνκαη- παξ’ φηη πέξαζαλ πεληαθφζηνη εηζαθηένη, απνρψξεζαλ κε 
κεηεγγξαθή εθαηφλ δεθαπέληε. Άξα απφ ηελ επφκελε ρξνληά ν αξηζκφο ησλ 
εηζαθηέσλ απφ κεηεγγξαθή ζα είλαη πξνθαζνξηζκέλνο θαη θάζε ζρνιή θαη ηκήκα 
ζα μέξεη ην ηη ζπνπδαζηέο ζα έρεη.  

Σα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο ζα κεηεγγξάθνληαη 
αληηθεηκεληθά θαη αμηνθξαηηθά, ζχκθσλα κε ηα κφξηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, αιιά 
θαη κε ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, ρσξίο λα 
ράλνπλ ην πξψην εμάκελν ή ην έηνο, φπσο γίλεηαη ζήκεξα θαη ρσξίο λα 
επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ ελνίθηα, αιιά θαη πνιιά έμνδα νη νηθνγέλεηεο θαη νη 
γνλείο πνπ πξαγκαηηθά ζήκεξα δίλνπλ κάρε επηβίσζεο.  

ζνλ αθνξά ηηο ηξνπνινγίεο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί, θπξία Τπνπξγέ, γηα ηε 
κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο, ζηνπο νπνίνπο 
πεξλάεη ε αξκνδηφηεηα απφ ηνλ Ηνχιην, λα δξνκνινγήζνπλ απφ ηψξα φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ επφκελε ρξνληά, ψζηε απφ ην επηέκβξε λα κελ ππάξρνπλ 
πξνβιήκαηα κε ηηο κεηαθνξέο ησλ παηδηψλ, αξθεί βέβαηα λα εμαζθαιίζνπκε θαη 
ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο.  

Απηή ηε ζηηγκή, φκσο, δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα κε ηε 
κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζε αξθεηνχο λνκνχο ηεο ρψξαο. Πηζηεχσ λα δνζεί κηα 
νξηζηηθή ιχζε γηα λα θιείζεη απηφ ην θεθάιαην κέρξη ζήκεξα.  

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην ζρέδην λφκνπ πνπ θαινχκαζηε λα ςεθίζνπκε, 
πεξηιακβάλεη δηάθνξεο δηαηάμεηο, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο έρεη θαη έλα εηδηθφ 
βάξνο θαη κηα αηηηνινγία. Καιψ, ινηπφλ, λα ην ππεξςεθίζνπκε ζπλνιηθά.  

Καη πξηλ θιείζσ, ζα ήζεια λα επρεζψ ζε φινπο ηνπο καζεηέο πνπ απφ 
αχξην θαινχληαη λα δψζνπλ ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο «θαιή επηηπρία», ελψ 
εχρνκαη απηέο λα δηεμαρζνχλ θαη θέηνο, φπσο θαη θάζε ρξνληά, νκαιά θαη ρσξίο 
πξνβιήκαηα θαη ην Τπνπξγείν λα αληαπνθξηζεί πνιχ γξήγνξα, ψζηε νη 
ζπνπδαζηέο λα μέξνπλ απφ λσξίο πνχ εηζάγνληαη θαη λα κε δεκηνπξγεζνχλ 
πξνβιήκαηα.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Δκηλίδε θαη νη 
επρέο γηα ηα παηδηά, είλαη επρέο φισλ καο.  

Σν ιφγν έρεη ε θ. Δπγελία Σζνπκάλε-πέληδα, Βνπιεπηήο Δπηθξαηείαο ηεο 
Νέαο Γεκνθξαηίαο.  

ΔΤΓΔΝΗΑ ΣΟΤΜΑΝΖ-ΠΔΝΣΕΑ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε.  
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλα θξίζηκν 

παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, έηζη ψζηε φινη θαη φιεο 
ρσξίο δηαθξίζεηο λα απνθηήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ 
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε θαη βεβαίσο ζηελ πξφνδν.  

Δίλαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη νη ζρεηηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε 
έλαλ ηξφπν νινθιεξσκέλν θαη ζπλεθηηθφ, αιιά κε αμηνιφγεζε βεβαίσο ηνπ 
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παξειζφληνο, γηαηί απφ εθεί παίξλνπκε καζήκαηα, αιιά ρσξίο νξηδφληηεο θαη 
ζπιιήβδελ απνξξίςεηο θαη ιακβάλνληαο βεβαίσο ππ’ φςηλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο.  

Παξά ηηο θηιφδνμεο πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, δηαπηζηψλνπκε κε 
απνγνήηεπζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ απνηειεί έλα αθφκα παξάδεηγκα 
πεξίπινθνπ θαη κε ζηνρεπκέλνπ λνκνζεηήκαηνο, ελφο λνκνζεηήκαηνο ηνπ νπνίνπ 
ε εθαξκνγή κάιινλ ζα απμήζεη παξά ζα επηιχζεη ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα. Καη 
απηφ θαηαδείρζεθε θαη απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φιεο νη λέεο ξπζκίζεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο δεκφζηαο θαη δσξεάλ παηδείαο, 
φζνλ αθνξά ην εχξνο θαη ηα φξηα απηήο.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ αθνξά ηελ ίδξπζε ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ αθπξψλεηαη νπζηαζηηθά 
ζηελ πξάμε ε αλεμάξηεηε θαη κε βάζε δεκφζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγία ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ απηνηέιεηα, ν αθαδεκατθφο 
ραξαθηήξαο ηνπ. 

Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο ζα βαζίδνληαη ζην εμήο ζε εηζεγήζεηο ad hoc 
νκάδσλ θαη εμσηεξηθψλ επηηξνπψλ πνπ ζα νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ 
Τπνπξγφ Παηδείαο, ρσξίο πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα. Έηζη ε εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή ζα δηακνξθψλεηαη κε ηξφπν ζπγθπξηαθφ, γεγνλφο πνπ ζα έρεη ζνβαξέο 
επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

νβαξέο επίζεο, είλαη νη ελζηάζεηο καο θαη γηα ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
λεντδξπφκελνπ ηλζηηηνχηνπ. Ζ επζχλε γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ 
Διιήλσλ καζεηψλ δελ πξέπεη λα ράζεη πιήξσο ην δεκφζην ραξαθηήξα ηεο θαη λα 
αλαηεζεί ζε έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αλ δελ ππάξρνπλ πνιχ 
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Αληηζέησο, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί κία 
κνξθή δεκφζηνπ ραξαθηήξα, γηα ιφγνπο αμηνθξαηίαο, ζπλέρεηαο θαη ζπλέπεηαο ηεο 
δηνίθεζεο, ε νπνία δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ αιιαγέο ζηα πξφζσπα. 

Έλα άιιν κεγάιν θεθάιαην ηνπ λνκνζρεδίνπ αθνξά ζην Ηλζηηηνχην 
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ». ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
δελ πξφθεηηαη γηα ηελ ίδξπζε ελφο λένπ ηλζηηηνχηνπ, αιιά γηα ηε ζπλέρηζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξψλ, κε δηεπξπκέλεο κάιηζηα αξκνδηφηεηεο.  

Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ 
ΔΠΑ πεγαίλεη ζ’ απηφ ην ηλζηηηνχην, δεκηνπξγψληαο έηζη δεηήκαηα 
αληαγσληζκνχ, φπσο θαη δεηήκαηα ίζσο αλαμηνθξαηίαο θαη άληζεο κεηαρείξηζεο, 
φπσο επηζεκαίλνπλ θαη γλσζηνί θνξείο ηνπ ρψξνπ. Θεσξψ αθφκε φηη ην 
ηλζηηηνχην απηφ πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ 
δηθαίνπ, θαζψο ζα δηαρεηξίδεηαη πνιχ πςειά πνζά πνπ απαηηνχλ δηαθαλή 
δηαρείξηζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηδηαίηεξε αλαθνξά ζέισ λα θάλσ ζην ζέκα 
ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ, ηελ επαλαζχζηαζε ησλ νπνίσλ θαη βεβαίσο 
ππνζηεξίδσ, θαζψο έρνπλ ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, 
πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαη ηα ηζηνξηθά πξφηππα ζρνιεία, φπσο είλαη ε 
Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ, ε Ησαλλίδεηνο ρνιή Πεηξαηψο, ε Βαξβάθεηνο ρνιή 
Αζελψλ θαη κάιηζηα, κε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ κε εμεηάζεηο.  

Θεσξψ, σζηφζν, φηη πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη κε 
ην παξφλ ζρέδην λφκνπ, κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ 
αξηζηεία θαη ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δνθηκή 
εθπαηδεπηηθψλ θαλφλσλ, ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ αλαιπηηθψλ 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ 11/5/11 

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

20 

πξνγξακκάησλ. Γηα ηελ απνθπγή απηήο ηεο ζχγρπζεο ε Νέα Γεκνθξαηία έρεη ήδε 
θαηαζέζεη θαη ηε ζρεηηθή ηξνπνινγία. 

Σν ζρέδην λφκνπ αθήλεη, επίζεο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, αξξχζκηζηα 
αξθεηά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
πξνηχπσλ θαη ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, φπσο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο 
ηερλνινγίαο, ε δηαζχλδεζε κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά θαη ν ζαθήο 
θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ καζεηψλ, 
θαζψο θαη ησλ θξηηεξίσλ γηα ην ραξαθηεξηζκφ ή απνραξαθηεξηζκφ ζρνιείσλ. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ, ην ζρέδην λφκνπ εηζάγεη θαη λέεο 
ξπζκίζεηο γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, νη νπνίεο ζα ηζρχζνπλ κάιηζηα απφ θέηνο, 
αλαηξέπνληαο ζην παξά πέληε ην ζρεδηαζκφ ρηιηάδσλ καζεηψλ, αιιά θαη ησλ 
νηθνγελεηψλ ηνπο. ηεξείηαη έηζη ε δπλαηφηεηα απφ ηελ θνηλσλία ηεο έγθπξεο θαη 
έγθαηξεο πξφζβαζεο ζε ζηνηρεηψδε ελεκέξσζε θαη πιεξνθνξία. Οη ξπζκίζεηο ηνπ 
ζρεδίνπ λφκνπ είλαη νπζηαζηηθά απνηέιεζκα ηεο ιαλζαζκέλεο –φπσο θαη ηφηε 
είρακε επηζεκάλεη θαη πνιχ έγθαηξα κάιηζηα- θαηάξγεζεο ηεο βάζεο ηνπ δέθα, 
πνπ νδήγεζε ηα θεληξηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ ππεξθφξησζε. 

Δπίζεο, έλα άιιν δήηεκα είλαη φηη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ κεηεγγξαθψλ 
πιήηηνληαη ηδηαίηεξα επάισηεο νκάδεο -έρεη αλαθεξζεί απηφ πνιιέο θνξέο θαη 
πηζηεχσ, θπξία Τπνπξγέ, λα δείμεηε πεξηζζφηεξε επαηζζεζία ζ’ απηφ ην ζέκα, γηαηί 
έρεηε επαηζζεζίεο- φπσο είλαη νη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, νη ηξίηεθλεο, νη 
κνλνγνλετθέο. Μάιηζηα πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εηζαγσγή εηζνδεκαηηθψλ 
θξηηεξίσλ, πνπ φπσο αθνχζαηε θαη γλσξίδεηε πνιχ θαιά, έρνπλ κεγάιν θίλδπλν 
λα θαηαπέζνπλ ζηα δηθαζηήξηα. Κη απηφ γίλεηαη ρσξίο ηε ιήςε ππνζηεξηθηηθψλ 
κέηξσλ, φπσο ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία θνηηεηηθψλ εζηηψλ, θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα -
πξάγκα πνπ είρακε μεθηλήζεη σο Κπβέξλεζε- ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 
θηινμελεζνχλ θνηηεηέο πνπ εκπίπηνπλ ζ’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο. 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ θαη ζνβαξέο επηθπιάμεηο φζνλ αθνξά 
ηελ θαζηέξσζε δχν ηχπσλ απνιπηεξίσλ ιπθείσλ, φπνπ ην έλα ζα απνθηάηαη κφλν 
κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη ην δεχηεξν θαη κε παλειιήληεο. Μηα ηέηνηα ξχζκηζε 
πηζηεχσ φηη ζα δεκηνπξγήζεη απνθνίηνπο δχν ηαρπηήησλ, κε άληζεο επθαηξίεο 
εμέιημεο, φπσο ηνλίδεηαη εμάιινπ θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. 

Κπξία Τπνπξγέ, αλακέλνπκε κε πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ζήκεξα ηελ 
ηνπνζέηεζή ζαο ζηα πνιχ ζνβαξά απηά θνηλσληθά δεηήκαηα έζησ θαη ηελ χζηαηε 
ψξα. 

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

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε. 
Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο απφ ηε Β΄ Θεζζαινλίθεο 

θ. άββαο Αλαζηαζηάδεο. 
ΑΒΒΑ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 
Απνθάζηζα ζήκεξα λα κε ζρνιηάζσ ζρεδφλ θαζφινπ ην λνκνζρέδην πνπ 

θαινχκαζηε λα ςεθίζνπκε. Άιισζηε απηφ ην έθαλε κε ζαθήλεηα θαη ιεπηνκέξεηα ν 
εηζεγεηήο ηνπ θφκκαηφο καο, ν θ. Σαιηαδνχξνο θαη φινη νη νκηιεηέο ηεο παξάηαμήο 
κνπ, κε ηνπο νπνίνπο ζπκθσλψ. 

Μπήθα ζηνλ πεηξαζκφ επ’ επθαηξία ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο ηνπ 
λνκνζρεδίνπ γηα ηελ παηδεία, λα θαηαζέζσ έλαλ γεληθφηεξν πξνβιεκαηηζκφ γηα ην 
πνχ νδεγνχκε ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαη θαη’ επέθηαζε πνχ νδεγνχκε ηε 
λενιαία καο θαη ηελ θνηλσλία καο. 
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Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κνηάδεη κε ηνλ 
Μηλψηαπξν ζην ιαβχξηλζν, πνπ θάζε ρξφλν θαηαζπαξάζζεη ρηιηάδεο λένπο. Καη ε 
θάζε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κνηάδεη κε έλαλ κχζν πνπ πνηέ δελ 
πξαγκαηνπνηείηαη. 

ήκεξα κέζα ζηε γεληθφηεξε θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο –θξίζε 
νηθνλνκηθή, εζηθή, θνηλσληθή, ζεζκψλ θαη αμηψλ- φπνπ ηα πάληα ζηε ζπλείδεζε 
ησλ πνιηηψλ έρνπλ ηζνπεδσζεί, έρνπκε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επθαηξία, ηελ 
επζχλε σο πνιηηηθφ ζχζηεκα, λα επαλεμεηάζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα 
θαη λα ην δνχκε απφ ηελ αξρή. Υξεηάδεηαη λα νπιηζηνχκε φινη κε ππνκνλή, ηφικε, 
λεθαιηφηεηα, ζπλελλφεζε γηα λα μεθηλήζνπκε έλαλ ηέηνην νπζηαζηηθφ δηάινγν. 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, βέβαηα, ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θαη 
ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ζπδεηήζεσλ. Υσξίο ακθηβνιία ηα δεκνζηνλνκηθά 
πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο θαη νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, απνηεινχλ εθ ησλ σλ νπθ 
άλεπ πξνηεξαηφηεηεο, απ’ φπνηα ζθνπηά θη αλ ηα δεη θάπνηνο. Αθφκε φκσο θαη ζηε 
ζεκεξηλή δχζθνιε πεξίνδν, κε ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 
θνηλσλία καο, απνδεηθλχεηαη φηη είλαη πνιχ ιίγα απηά πνπ κπνξνχκε λα 
πεηχρνπκε, αλ δελ αιιάμνπκε λννηξνπία. 

Απηή φκσο ε αιιαγή ηεο λννηξνπίαο κπνξεί λα επέιζεη κφλν κέζα απφ ηελ 
παηδεία. Μφλν κέζα απφ ηελ παηδεία κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θνηλσληθφ 
θεθάιαην θαη λα θαιιηεξγήζνπκε ην πλεχκα κηαο ππεχζπλεο, δπλακηθήο θαη 
παξεκβαηηθήο πνιηηείαο πνιηηψλ, πνπ ζα κπνξεί λα παίμεη θνκβηθφ ξφιν ζηηο 
θνηλέο ππνζέζεηο, κε σξηκφηεηα, ρσξίο λα εγθισβίδεηαη ζε κηθξνζπκθέξνληα θαη 
ρσξίο λα απνηειεί θένπδν ή δεθαλίθη γηα θαλέλαλ πνιηηηθφ θνξέα. 

Ζ έθηαζε ησλ φζσλ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα αλαβαζκίζνπκε ην ξφιν ηεο 
παηδείαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη λα επαλεμεηάζνπκε ηνπο 
ζηφρνπο ηνπ, μεπεξλά θπζηθά ηα φξηα ηεο ζεκεξηλήο ζπδήηεζεο ζηελ Οινκέιεηα 
ηεο Βνπιήο. Ζ αξρή κηαο ηέηνηαο νπζηαζηηθήο ζπδήηεζεο δελ βξίζθεηαη ζην αλ ην 
Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο πξέπεη λα γίλεη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ ή αλεμάξηεηνο δεκφζηνο θνξέαο ή ζην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 
πξνηχπσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ ή ζηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ 
εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δίλαη θη απηά ζεκαληηθά ζέκαηα, φκσο 
είλαη εηδηθά ηερληθά ζέκαηα θαη ηα εξγαιεία, αλ ζέιεηε, γηα λα θηάζνπκε ζην ζηφρν 
καο. Ζ ζπδήηεζε γη’ απηά ηα εηδηθά ζέκαηα πεξηνξίδεη πάληα ην δηάινγν γηα ηελ 
παηδεία ζε πνιχ ζηελά πιαίζηα.  

Ζ νπζία ηεο φπνηαο ζπδήηεζεο γηα ηελ παηδεία θαη ηε κεηαξξχζκηζή ηεο 
βξίζθεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 
Πξέπεη πξψηα λα απνθαζίζνπκε σο πνιηηηθή, σο πλεπκαηηθή θνηλφηεηα, σο 
θνηλσλία ηειηθά ηη ραξαθηεξηζηηθά ζέινπκε λα έρεη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα 
θαη γηα πνηνπο ιφγνπο πξέπεη λα έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.  

πλήζσο αλαισλφκαζηε λα ζπδεηάκε φηη παξάγνπκε θνηηεηέο θαη ζηε 
ζπλέρεηα αλέξγνπο. Γελ κπήθακε πνηέ ζηε ινγηθή λα δνχκε ηη θνηηεηέο θαη θπξίσο 
ηη πνιίηεο δεκηνπξγεί ην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηφο πηζηεχσ φηη 
πξέπεη λα είλαη ν πξνβιεκαηηζκφο θαη απηφο πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο.  

ινη ζπκφκαζηε ηη έγηλε πξηλ απφ ιίγν δηάζηεκα ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ 
φηαλ κία νκάδα λεαξψλ αζθψληαο σκή βία επηηέζεθε ζηνλ Σδέηκο Γνπφηζνλ, ηνλ 
επηζηήκνλα πνπ αλαθάιπςε ην DNA, δπζθεκψληαο έηζη ηε ρψξα καο δηεζλψο. 
ινη καο έρνπκε λα θαηαζέζνπκε αλάινγα παξαδείγκαηα.  

Οη ελ ιφγσ λεαξνί δελ είλαη νη κφλνη ππεχζπλνη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
Πξσηίζησο είλαη ε ειιηπήο παηδεία πνπ νδεγεί απηνχο ηνπο λένπο ζε ηέηνηεο 
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ελέξγεηεο, θαζψο πηζηεχνπλ φηη επηηεινχλ δεκνθξαηηθή πξάμε φηαλ απεηινχλ 
θάπνηνλ ή φηαλ θαηαζηξέθνπλ παλεπηζηεκηαθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο. Ζ 
επζχλε αλήθεη ζην παηδαγσγηθφ ζχζηεκα, ζηελ θνπιηνχξα ηνπ λενέιιελα θαη ζ’ 
φινπο φζνη έρνπλ ζπκβάιεη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππαξθηά πξνβιήκαηά ηνπο -
πνπ ελ πνιινίο δεκηνπξγήζακε ή πξνθαιέζακε θη εκείο νη κεγαιχηεξνη ηνπο- 
νδεγνχλ ζε ηέηνηεο αληηδξάζεηο, θαηαληψληαο ηνπο κηα θακέλε γεληά. 

Θα ζαο θαηαζέζσ κία πξφζθαηε πξνζσπηθή εκπεηξία. Πξηλ απφ ιίγεο 
κέξεο θαηεπζπλφκελνο ζηε Βνπιή ζπλάληεζα κία ηάμε ζρνιείνπ –πξέπεη λα ήηαλ 
δεπηέξαο ή ηξίηεο δεκνηηθνχ, αλ θξίλσ θαιά απφ ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ- πνπ 
πξνθαλψο πήγαηλε ζε θάπνηα εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε. Οη δάζθαινη πνπ 
ζπλφδεπαλ ηελ ηάμε πξνηίκεζαλ λα νδεγήζνπλ ηα παηδηά λα δηαζρίζνπλ θάζεηα ηε 
ιεσθφξν Βαζηιίζζεο νθίαο φρη απφ ηε δηάβαζε κε ηνπο ζεκαηνδφηεο, αιιά απφ 
έλα ηπραίν ζεκείν, ζηακαηψληαο ηελ θπθινθνξία έλζελ θαη έλζελ.  

Θα κνπ πείηε ηψξα: «Δίλαη ηφζν ζεκαληηθφ απηφ θαη ην αλαθέξεηε;». Ίζσο 
φρη γηα φινπο, φκσο πέξα απφ ηνλ θίλδπλν λα πξνθιεζεί θάπνην ηξνραίν αηχρεκα, 
απηφ ην παξάδεηγκα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο λννηξνπίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο 
θνπιηνχξαο πνπ θαιιηεξγεί ζηελ επαίζζεηε παηδηθή ειηθία θαη ηη κήλπκα ζηέιλεη 
γηα ην πψο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπκε θαη ηνπο λφκνπο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο 
καο. 

Ζ ζπδήηεζε, ινηπφλ, γηα ηελ παηδεία θαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα 
ζα πξέπεη λα κεηαηνπηζηεί ζηελ νπζία, λα μεθχγνπκε θαη’ αξράο απφ ηα ηερληθά 
ζέκαηα θαη λα ζπζρεηίζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα κε ηελ αιιαγή ηεο 
θνηλσληθήο λννηξνπίαο, λα δνχκε ζε ηειηθή αλάιπζε ηη πνιίηεο ζέινπκε λα 
παξαδψζνπκε ζ’ απηήλ ηελ θνηλσλία. Υξεηαδφκαζηε παηδεία πνπ λα δίλεη εθφδηα 
ζηνπο πνιίηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πνιηηηθήο, λα πξνάγεη 
ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ θξηηηθή ζηάζε ησλ πνιηηψλ, λα δηακνξθψλεη πνιίηεο κε 
δηάζεζε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Μφλν κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 
ζα κπνξέζνπκε λα θσηίζνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο παηδείαο, αιιά θαη ηα θνηλσληθά 
δεηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ φια απηά ηα ρξφληα. Ζ παηδεία σο ζεζκφο πξέπεη 
λα ηεξαξρεζεί ςειά ζηελ πνιηηηθή αηδέληα θαη φρη πάληα σο εμεηαζηηθφ ζχζηεκα.  

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

Έλα ιεπηφ, θπξία Πξφεδξε. 
Σν φηη δελ ηα θαηαθέξλνπκε ζηελ θνηλσλία, ζηελ πνιηηηθή, ζηελ νηθνλνκία 

είλαη γηαηί ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα δελ θαηαθέξλεη λα ηξνθνδνηήζεη φινπο 
απηνχο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο κε ην θαηάιιειν θνηλσληθφ θεθάιαην γηαηί 
πάληα πάζρεη σο ζεζκφο. 

Αο κελ μερλάκε φηη ε πνηφηεηα θαη νη ζηφρνη ηεο θνηλσλίαο, ηεο πνιηηηθήο, 
ηεο νηθνλνκίαο εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
καο ζπζηήκαηνο. Απηφ δηακνξθψλεη θαη ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο εγέηεο. 

πλεπψο αλ νη δηαξθείο ζηφρνη ηεο θνηλσλίαο καο θαη ηεο πνιηηηθήο είλαη ε 
επεκεξία, ε αλάπηπμε, ε ειεπζεξία, ε ππεπζπλφηεηα, ε ζπλνρή, ε θνηλσληθή 
δηθαηνζχλε ηφηε νη ίδηνη ζηφρνη πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ καο 
ζχζηεκα. 

Υξεηαδφκαζηε, ινηπφλ, έλα ζχζηεκα ην νπνίν κέζσ ηεο γλψζεο λα πξνάγεη 
ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο αηνκηθήο πξνφδνπ, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο 
αηνκηθήο επζχλεο, ηεο επεκεξίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ηζφηεηαο.  
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Παξάιιεια, έρνπκε αλάγθε θαη απφ έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζε φιεο ηνπ ηηο 
βαζκίδεο λα θαιιηεξγεί καζεηέο, θνηηεηέο ζηελ νπζία, θαη πνιίηεο κε αλαιπηηθφ, 
θξηηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ πλεχκα. 

ήκεξα, θάησ απφ απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο, απηή ε αλάγθε είλαη πην 
μεθάζαξε απφ πνηέ. Ζ παηδεία είλαη ν κφλνο ζεζκφο πνπ κπνξεί λα θέξεη ηελ 
επαλεθθίλεζε πνπ ρξεηαδφκαζηε ηφζν ζε πνιηηηθφ φζν ζε θνηλσληθφ θαη 
νηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ Παηδεία πξέπεη λα κπεη ςειά ζε πξνηεξαηφηεηα ζην 
εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, λα κπεη ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ, γηαηί κφλν έηζη 
κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε ειπίδα θαη κέιινλ. 

Καη κέρξη ζήκεξα, θπξία Τπνπξγέ, εγψ πξνζσπηθά ηνπιάρηζηνλ, δελ έρσ 
δηαπηζηψζεη νχηε ηέηνηα δηάζεζε νχηε ηέηνηα πξφζεζε. ,ηη ζπδεηάκε είλαη 
απνζπαζκαηηθφ θαη δηαησλίδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

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

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αλαζηαζηάδε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα φηη ηε 

ζπλεδξίαζή καο παξαθνινπζνχλ απφ ηα άλσ δπηηθά ζεσξεία, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο ζπκκεηείραλ ζην Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα «Δξγαζηήξη 
Γεκνθξαηίαο» πνπ νξγαλψλεη ην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο, είθνζη δχν καζεηέο θαη δχν 
εθπαηδεπηηθνί απφ ην ηδησηηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Δξαζκείνπ Διιελνγεξκαληθήο 
ρνιήο. 

Ζ Βνπιή ζαο θαισζνξίδεη. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απ’ φιεο ηηο πηέξπγεο ηεο Βνπιήο) 

Σν ιφγν έρεη ν Αλεμάξηεηνο Βνπιεπηήο, πξνζθείκελνο ζηε Γεκνθξαηηθή 
Αξηζηεξά, θ. Γξεγφξεο Φαξηαλφο. 

ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΦΑΡΗΑΝΟ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 
Δπζχο εμαξρήο λα πνχκε πσο ε Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά ζχκπαζα θαη νη 

Βνπιεπηέο ηεο, ν Νίθνο Σζνχθαιεο, ν Θαλάζεο Λεβέληεο θαη ν Πξφεδξφο καο, ν 
Φψηεο Κνπβέιεο, εθθξάδεη ηε βαζηά ηεο ζιίςε, αιιά θαη ηνλ απνηξνπηαζκφ ηεο, 
γηα ηε δνινθνλία ηνπ ζαξαληαηεηξάρξνλνπ ζπκπνιίηε καο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο 
ρζεο.  

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη λα ππνγξακκίζνπκε εδψ φηη είλαη επηηαθηηθή 
αλάγθε επηηέινπο λα πξνσζεζεί, κε ζπληεηαγκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ην 
ζέκα ηεο αζθάιεηαο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φιεο ηηο παξακέηξνπο, αιιά θαη ηηο 
λέεο ζπλζήθεο, ηηο δπζκελείο, πνπ θάπνηνη άθεζαλ λα δηακνξθσζνχλ έηζη. 

Ζ απνπζία κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ε αδξάλεηα επί δεθαεηία θαη πιένλ 
ηεο πνιηηείαο, ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, ηεο απηνδηνίθεζεο, ε γθεηνπνίεζε θαη ε 
πεξηζσξηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ, θπξίσο απηψλ πνπ παξάλνκα έρνπλ εηζέιζεη 
ζηε ρψξα, έρνπλ θάλεη ηελ πφιε θαη ηηο πφιεηο αβίσηεο. 

Ζ ιχζε ζην κεηαλαζηεπηηθφ πξέπεη λα δνζεί ηψξα. Έρνπκε θαηαζέζεη ηηο 
πξνηάζεηο καο θαη πξνο ηελ πνιηηεία θαη πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ 
πξφηαζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο «Γνπβιίλν ΗΗ». Ζ αζθάιεηα φισλ ησλ 
πνιηηψλ πνπ δνπλ απξνζηάηεπηνη ζε απηφ ην μέθξαγν ακπέιη, αιιά θαη ε 
αλζξψπηλε αληηκεηψπηζε ησλ κεηαλαζηψλ, είλαη δήηεκα δεκνθξαηίαο θαη 
πνιηηηζκνχ. 

ζνλ αθνξά ην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα μαλαπνχκε φηη 
ζπλήζσο ζηηο πνιιέο, ζηηο πάκπνιιεο κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο παηδείαο, ε 
ζηφρεπζε είλαη θπξίσο ε εθπαίδεπζε θαη φρη ε παηδεία. Σν Τπνπξγείν ζα έπξεπε 
λα ιέγεηαη «Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο». Δίλαη ιίγν κεγαινζηνκία λα ιέγεηαη 
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«Τπνπξγείν Παηδείαο», κηαο θαη λνκίδσ φηη ειάρηζηεο θνξέο έρνπκε θαηαθέξεη λα 
θάλνπκε πξαγκαηηθά βήκαηα πξνο ηελ πξαγκαηηθή παηδεία θαη φρη πξνο ηελ 
εθπαίδεπζε. 

Ζ Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά ζεσξεί φηη ην ζρέδην λφκνπ ελψ επηδηψθεη ηε 
δηαθάλεηα θαη ηελ απνδέζκεπζε ηεο παηδείαο απφ θπβεξλεηηθέο εμαξηήζεηο, 
δεκηνπξγεί έλα εμίζνπ αδηαθαλέο θαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
γηα ηνπο λένπο θνξείο. 

Οη δηνηθήζεηο ηνπο αληί λα επηιέγνληαη κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη 
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο δηνξίδνληαη θαη αλαλεψλνληαη απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ ρσξίο πξνθήξπμε θαη ρσξίο ζαθψο δηαηππσκέλα αμηνθξαηηθά 
θξηηήξηα. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη 
Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» πξνβιέπεηαη κε ην λφκν απηφ ε αλαλέσζε ηεο 
ζχκβαζεο ηνπ ππάξρνληνο δηεπζπληή πνπ είλαη ήδε απφ ην 1996, γηα άιια πέληε 
ρξφληα.  

Γεχηεξνλ, ζπγρσλεχεη αληί λα θαηαξγήζεη ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο 
ρνιηθψλ Βηβιίσλ πνπ εμέζεηε θαη εθζέηεη ηε ρψξα δηεζλψο. Σν Τπνπξγείν 
Παηδείαο πξέπεη λα πάςεη λα θάλεη ηνλ εθδφηε ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη φρη λα 
κεηαβηβάδεη απηήλ ηελ αξκνδηφηεηα ζε λέν θνξέα.  

Σξίηνλ, εθρσξεί κνλνπψιην εθπαηδεπηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη 
αληίζηνηρα πινπνίεζεο ζρεηηθψλ έξγσλ ζην λέν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο 
Τπνινγηζηψλ, παξαθάκπηνληαο ηηο ζηνηρεηψδεηο αξρέο δηαθάλεηαο.  

Σέηαξηνλ, ζπγρέεη ηα πξφηππα κε ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία, πινπνηψληαο 
πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο ζε πεξηβάιινλ πξνηχπνπ ζρνιείνπ, επηρεηξψληαο λα 
αληιήζεη ζπκπεξάζκαηα απφ απηέο γηα φια ηα ζρνιεία. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία 
νθείινπλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο θαη δηαθξηηά απφ ηα 
πξφηππα.  

Σν ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ πεξηιακβάλεη θαη κηα ζεηξά απφ ζσζηέο 
ξπζκίζεηο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε θαηάξγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
πνπ έγηλε ν θνξέαο δηαρείξηζεο ησλ επηινγψλ ηεο εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο 
εμνπζίαο, ρσξίο νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο 
εθπαίδεπζεο. Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εμειίρζεθε ζε κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο 
ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γη’ απηφ θαη ν λένο θνξέαο πνπ 
δεκηνπξγείηαη ζηε ζέζε ηνπ νθείιεη λα εγγπεζεί ηελ αλαγθαία απφζηαζε απφ 
θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ επηηειηθφ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο κε βάζε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο.  

Γεχηεξν ζεηηθφ είλαη ε ζπγρψλεπζε θνξέσλ αλαπνηειεζκαηηθψλ ή θαη 
ζθξαγίδσλ πνπ επηβάξπλαλ θαη επηβαξχλνπλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Ζ πξνζπάζεηα νξζνινγηζκνχ 
πνπ γίλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ εμφδσλ ηνπο 
ειπίδνπκε λα επνδσζεί.  

Σξίην ζεηηθφ λα ππνγξακκίζνπκε πσο είλαη ην δηαθαηλφκελν ελδηαθέξνλ γηα 
ηε ιεηηνπξγία πξαγκαηηθά πεηξακαηηθψλ θαη πξφηππσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Σν 
Τπνπξγείν νθείιεη λα μεθαζαξίζεη απηήλ ηε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηα 
πξφηππα θαη ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία.  

Δπί ηεο αξρήο θαηαςεθίζακε ην λνκνζρέδην. Θα ςεθίζνπκε θάπνηα άξζξα 
πνπ είλαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε.  

Κιείλνληαο, λα πσ φηη επεηδή είκαζηε ζε πεξίνδν εμεηάζεσλ θαη επεηδή 
πνιιέο εμεηάζεηο έρνπλ κεηαηνπηζηεί ζηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο 
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πνξείαο ζηα ζρνιεία καο, πφηε απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην, πφηε απφ ην 
γπκλάζην ζην ιχθεην, πφηε απφ ην ιχθεην ζην παλεπηζηήκην, πφηε μαλά πίζσ ή 
μαλά κπξνζηά, λα επρεζνχκε ζηα παηδηά πνπ γξάθνπλ «θαιή επηηπρία».  

Δπίζεο, ζε φια ηα παηδηά πνπ δηαβάδνπλ θαη θαηεβαίλνπλ ζηηο εμεηάζεηο γηα 
λα πξνρσξήζνπλ πξνο ην δηθφ ηνπο αχξην, λα ηνπο πνχκε λα κελ μερλνχλ φηη ν 
δξφκνο γηα ην κέιινλ δελ πεξλά κφλν απφ απηέο ηηο εμεηάζεηο. Γίλνπκε πνιιέο 
εμεηάζεηο ζηε δσή καο θαη εθεί πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα έρνπκε θαιή 
επηηπρία.  

Δπραξηζηψ πνιχ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΤΑ (Ροδούλα Εήζη): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Φαξηαλφ.  
Βεβαίσο, λα επρεζνχκε ηα λέα παηδηά λα καο πνπλ «άκεο δε γ’ εζφκεζα 

πνιιψ θάξξνλεο», λα γίλνπλ θαιχηεξνη απφ εκάο. 
Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο Α΄ Αζήλαο ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θ. 

Αζαλάζηνο Πιεχξεο. 
ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΛΔΤΡΖ: Δπραξηζηψ, θπξία Πξφεδξε. 
Να πνχκε θαη απφ απηφ ην Βήκα ηα ζπιιππεηήξηα ζε απηήλ ηελ άηπρε 

κεηέξα θαη ζχδπγν, ε νπνία είδε ηνλ άληξα ηεο λα δνινθνλείηαη θαη ζην παηδί πνπ 
γελλήζεθε θαη δελ πξφιαβε λα δεη παηέξα. Δπηηέινπο, πξέπεη λα ιέκε ηα 
πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο. Αξθεηφ αίκα Διιήλσλ έρεη ρπζεί. Γελ πάεη άιιν. Γελ 
αληέρεη απηή ε παηξίδα άιιν απηήλ ηε κεηαλαζηνιαγλεία πνπ ππάξρεη θαη ηελ 
αλνρή ζηελ εηζαγφκελε εγθιεκαηηθφηεηα. Γελ κπνξνχκε άιιν. Ζ θνηλσλία πξέπεη 
λα αληηδξάζεη.  

Μεδεληθή αλνρή. Γελ αληέρνπκε άιινπο εγθιεκαηίεο ιαζξνκεηαλάζηεο ζε 
απηφλ εδψ ηνλ ηφπν, πνπ έρνπλ δηαιχζεη ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Καη αλ 
δελ ιέκε ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο, λα μέξεηε φηη ε θαηάζηαζε ζπλερψο ζα 
επηδεηλψλεηαη. Καη έρεη άκεζε ζρέζε απηφ ην ζπκβάλ κε ηελ παηδεία, ηελ νπνία 
έρεηε δηακνξθψζεη. Γηφηη, ρζεο ν Άδσληο Γεσξγηάδεο ζαο δηάβαζε ην θνκκάηη απφ 
ηα Mαζεκαηηθά φπνπ ζέιεηε λα επηβάιεηε ηνλ πνιππνιηηηζκφ. Μέζα ζηα 
Mαζεκαηηθά ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ έξρεζηε θαη ιέηε γηα μελνθνβία θαη φηη επηπρψο 
ιίγνη δελ ζέιαλε μέλνπο ζηελ Διιάδα.  

Γελ κπνξνχκε κέζα απφ ηελ παηδεία λα θάλνπκε πνιηηηθή, θπξία Τπνπξγέ. 
Καη ελ ηέιεη, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε θάπνηα ζηηγκή ην εμήο. Λέηε γηα Ηλζηηηνχην 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Πνηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή; Σελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 
θπξία Τπνπξγέ, ζαο ηε ιέεη ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ 
ζπζηεκαηηθά παξαβηάδεηε σο Τπνπξγείν. Ση ιέεη ην άξζξν 16 παξάγξαθνο 2; Ζ 
παηδεία απνηειεί βαζηθή απνζηνιή ηνπ θξάηνπο θη έρεη ζθνπφ ηελ εζηθή, 
πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο 
εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θαη 
ππεχζπλνπο πνιίηεο. Ση απφ απηά θάλεη ζήκεξα ε παηδεία;  

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Γ΄ Αληηπξφεδξνο ηεο 
Βνπιήο θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΓΤΡΖ) 

Να ηα πάξνπκε έλα – έλα. Δζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε. Απηφ ζαο 
επηβάιιεη ην χληαγκα θη εζείο ζέιεηε λα επηβάιεηε πνιππνιηηηζκφ, θφληξα ζην 
χληαγκα. Καη λα ζαο πσ φηη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ 
έρεη πεξάζεη ζηα ςηιά, πνπ έβγαιε παξάλνκν ην λφκν γηα ηελ ηζαγέλεηα –θαη 
ειπίδνπκε φηη ζα ηελ αθνινπζήζεη θαη ε Οινκέιεηα- αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 16 
παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο, γηαηί αλαθέξεηαη ζε εζληθή ζπλείδεζε. Πνηα 
εζληθή ζπλείδεζε πξνάγεη ε ζεκεξηλή παηδεία, φηαλ ζέιεηε, ζψλεη θαη θαιά, λα 
επηβάιεηε ηνλ πνιππνιηηηζκφ; Πνηα ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε πξνάγεη ε ζεκεξηλή 
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παηδεία, ζηελ νπνία εζείο εγείζηε, φηαλ ζέιεη λα θάλεη πξναηξεηηθά ηα ζξεζθεπηηθά 
θαη λα ηα βγάιεη; Γελ κηιάεη γηα αζεΐα ην χληαγκα. Σν χληαγκα παίξλεη ζέζε. 
Λέεη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 3 πνπ κηιάεη γηα 
θπξίαξρε ζξεζθεία.  

Πάκε, φκσο, ζηα άιια. Απηά έηζη θη αιιηψο είλαη ε βαζηθή ζαο θαηεχζπλζε, 
σο ΠΑΟΚ, γη’ απηφ βγάιαηε θαη ηνλ φξν «εζληθή» απφ ην Τπνπξγείν ζαο. Ζζηθή, 
πλεπκαηηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ. Πνηα εζηθή αγσγή; Γίλεηε αμίεο ζηα παηδηά πνπ 
βγαίλνπλ απφ ηα ζρνιεία; Πνηεο αμίεο δίλεηε; Πνηα πλεπκαηηθή αγσγή; αο ην 
απέδεημε κε ελαξγή ηξφπν ερζέο ν Άδσληο Γεσξγηάδεο, πνπ έιεγε ηη παηδεία 
δίλεηε.  

Φπζηθή αγσγή ησλ Διιήλσλ. Σν μέξεηε φηη έρνπκε ηα πιένλ παρχζαξθα 
παηδηά ζην δεκνηηθφ; Οχηε θπζηθή αγσγή ηνπο δίλεηε.  

Γηάπιαζε ζε ειεχζεξνπο θαη ππεχζπλνπο πνιίηεο. Πνηνη ειεχζεξνη θαη 
ππεχζπλνη πνιίηεο, φηαλ δήζακε ην 2008 λα ππάξρνπλ θαη δάζθαινη 
ζπλδηθαιηζηέο, πνπ λα παίξλνπλ ηα παηδηά απφ ην ρέξη θαη λα ηνπο ιέλε «ξίμηε 
πέηξεο ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα»; 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην φηη επαλαθέξεηε ηα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία πνπ ζα 
είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ησλ πξνηχπσλ δηφηη, θπξία Τπνπξγέ, ε παηδεία ηελ νπνία 
δεκηνχξγεζε ην ΠΑΟΚ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, είλαη απηφ πνπ πιεξψλνπκε. Δγψ 
είκαη ζχκα απηήο ηεο παηδείαο θαη δελ κπφξεζα λα κάζσ ειιεληθά απφ ην ζρνιείν, 
δηφηη είρα ηφηε ηηο πεξίθεκεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ην κφλν πνπ βιέπακε 
ήηαλ θάπνηνπο θαζεγεηέο λα παιεχνπλ θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο, νη νπνίνη ήηαλ ηεο 
θιαδηθήο ηνπ ΠΑΟΚ, λα έξρνληαη κέζα θαη λα καο θάλνπλ θεξχγκαηα γηα ηελ 
απεξγία θαη γηα ηε ιεπθή απεξγία. Γελ κπνξέζακε λα κάζνπκε γξάκκαηα θαη φ,ηη 
κάζακε, ηα κάζακε απφ ηελ νηθνγέλεηά καο. Έλα δξακαηηθφ ζρνιείν ήηαλ απηφ 
πνπ πέξαζα.  

Δζείο είραηε ηελ ηχρε λα πάηε ζην ζρνιείν ηεο «θαθηάο Γεμηάο» θαη κάζαηε 
ειιεληθά, φινη ζαο. Ζ δηθή κνπ ε γεληά δηαιχζεθε. Δίρε ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ηηο 
πεξίθεκεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ δηαιχζαηε ηελ παηδεία, πνπ επηβάιαηε κέζα ζε 
απηά ηα βηβιία λα κελ κπνξνχκε λα κάζνπκε ηζηνξία, λα κελ κπνξνχκε λα 
κάζνπκε ηε γιψζζα, λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηξίηε θιίζε θαη λα γίλεηαη επίπιεμε 
απφ ηνλ θαζεγεηή φηη δελ είλαη «νη γνλείο» είλαη «νη γνληνί», γηαηί απηήλ ηελ παηδεία 
θέξαηε.  

Καη πείηε κνπ ηψξα θάπνηνλ πνπ δελ ζα πεη «ην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο». Γελ ζα 
πεη θαλέλαο «ην Πεδίν ηνπ Άξε». Θα πεη Πιαηεία Αξηζηνηέινπο, δελ ζα πεη 
θαλέλαο Πιαηεία Αξηζηνηέιε. Κη εθεί είρακε ηηκσξίεο. Μαο έιεγαλ: «ρη, δελ 
ππάξρεη ηξίηε θιίζε. Θα πείηε νη γνληνί, ζα πείηε νη παηεξάδεο». Άθνπγαλ λα ιέκε 
νη παηέξεο θαη έιεγαλ φηη δελ είλαη παηέξεο, παηεξάδεο είλαη. 

Απηά ηα ειιεληθά καο κάζαηε θαη απηφ έξρεζηε λα δηνξζψζεηε ηψξα κε ηα 
πξφηππα ζρνιεία. κσο, θπξία Τπνπξγέ, εκείο επηκέλνπκε φηη απηήλ ηε ζηηγκή ε 
παηδεία έρεη ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ελδερνκέλσο δελ επζχλεζηε εζείο, 
αιιά πξέπεη λα ην ειέγμεηε. Τπάξρεη ε θιίθα ηεο Ρεπνχζε θαη ηεο παξέαο ηεο 
κέζα ζηελ παηδεία, ε νπνία δελ αθήλεη ηελ παηδεία λα εμππεξεηεί ην ζηφρν πνπ 
έρεη, ηελ εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε.  

Ξέξσ φηη θαη νη δχν απηέο έλλνηεο ελνρινχλ ζπλεξγάηεο ζαο πνπ βξίζθνληαη 
ζην Τπνπξγείν, φκσο ε παηδεία έρεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ζέιεηε ή δελ ζέιεηε. 
Αιιάμηε ην άξζξν 16, παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο. ζν ππάξρεη, φκσο, δελ 
ζα θάλεηε πξνπαγάλδα. Κάλεηε πξνπαγάλδα απφ ηελ παηδεία. Απηφ πνπ 
θαηαγγείιακε ρζεο ζην βηβιίν ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ ζηα Μαζεκαηηθά, πνπ θάλεηε 
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πξνπαγάλδα θαη ιέηε –πξνζέμηε ηη ιέλε κέζα ζηα Μαζεκαηηθά- φηη ήξζαλ μέλνη 
ζηελ Διιάδα θαη θάπνηνη δελ ηνπο ζέιαλε. Κάλεηε πξνπαγάλδα ηνπ 
πνιππνιηηηζκνχ. Δθεί ζα καο βξείηε αληίζεηνπο. Κάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα 
απαληήζεηε ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.  

Να καο πεη ε θπξία Τπνπξγφο απφ απηφ εδψ ην Βήκα γηαηί παξαλνκεί. Γηαηί 
έζβεζε ην πνιενδνκηθφ πξφζηηκν απφ ην ηδακί ζηε κίλζε; Καη απφ φ,ηη άθνπζα 
κάιηζηα, ηνπιάρηζηνλ έηζη γξάθεη ν Σχπνο ησλ κνπζνπικάλσλ, φηη ζπκθσλεί θαη ν 
θ. ακαξάο. Πείηε καο πψο Τπνπξγφο Παηδείαο ζβήλεη πνιενδνκηθφ πξφζηηκν; 
Έρσ θακκηά εηθνζαξηά πνπ έρνπλ έξζεη ζην γξαθείν κνπ θαη έρνπλ πνιενδνκηθφ 
πξφζηηκν. Να ηνπο ζηείισ ζηελ θ. Γηακαληνπνχινπ; Πξέπεη λα απαληεζεί. Ζ θ. 
Γηακαληνπνχινπ, εάλ ηζρχνπλ απηά πνπ γξάθνληαη ζηνλ Σχπν θαη έρεη ζβήζεη 
πνιενδνκηθφ πξφζηηκν, έρεη παξαλνκήζεη θαη πξέπεη ν Δηζαγγειέαο λα θηλήζεη ηε 
δηαδηθαζία. Πψο είλαη δπλαηφλ λα ζβήλεηαη πνιενδνκηθφ πξφζηηκν;  

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

Οινθιεξψλνληαο, γηα λα κελ θάλσ θαζφινπ θαηάρξεζε ηνπ ρξφλνπ, θχξηε 
Πξφεδξε, ζέισ λα πσ φηη εκείο πηζηεχνπκε ζηα πξφηππα ζρνιεία αιιά 
δηαθσλνχκε πιήξσο κε απηφ πνπ θάλεηε κε ηνπο πνιπηέθλνπο. Οη πνιχηεθλνη 
πξέπεη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο κεηεγγξαθέο σο έρεη, ρσξίο θαλέλα 
εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην, δηφηη δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη ε δπλαηφηεηα κεηεγγξαθψλ 
απφ ηα εηζνδήκαηα πνπ ππάξρνπλ. 

Θέινπκε ηε κφξθσζε ησλ Διιήλσλ, αιιά γηα λα ππάξμεη κφξθσζε ησλ 
Διιήλσλ, πξέπεη πξψηα λα ππάξμνπλ Έιιελεο θαη πξέπεη λα πξηκνδνηείηαη 
φπνηνο θάλεη πεξηζζφηεξα παηδηά. 

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

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σν ιφγν έρεη ν Αλεμάξηεηνο 
Βνπιεπηήο, θ. Γεψξγηνο Κνληνγηάλλεο. 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ θαη 
εθ κέξνπο ηεο Γεκνθξαηηθήο πκκαρίαο ζέισ λα εθθξάζσ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 
αδηθνρακέλνπ ρζεο ην πξσί θίινπ ηεο Ζιείαο –είρε νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο κε ηνλ 
ηφπν καο- ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα. Σν γεγνλφο είλαη αθφκα πην ηξαγηθφ, δηφηη 
ιίγεο ψξεο πξηλ κέζα ζε απηήλ ηελ Αίζνπζα ν αξκφδηνο Τπνπξγφο δηαβεβαίσλε 
φινπο καο φηη ην θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη πιένλ αζθαιέο. Γπζηπρψο, πνιιέο 
θνξέο ηα γεγνλφηα κάο δηαςεχδνπλ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ησλ ζεκάησλ κε ηα 
νπνία αζρνιείηαη ην παξφλ λνκνζρέδην είλαη έλα ζεηηθφ γεγνλφο, ηδηαίηεξα φηαλ κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν αλαγλσξίδεηαη ην ιάζνο ηνπ θφκκαηνο ηνπ ΠΑΟΚ λα θαηαξγήζεη 
ηα πξφηππα πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ρσξίο απηφ βέβαηα λα ζεκαίλεη πσο δελ 
ππάξρνπλ αξθεηέο ελζηάζεηο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο.  

Ζ πξψηε θαη κεγάιε έλζηαζε αθνξά ζηε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε 
ηνπο φξνπο πξφηππα θαη πεηξακαηηθά ζρνιεία. Δλψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην θάζε 
έλα απφ απηά έρεη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ξφιν, απφ ην λνκνζρέδην πξνθχπηεη 
έλα κείγκα ησλ δχν απηψλ κνξθψλ, κε απνηέιεζκα ε κία κνξθή λα αλαηξεί ζηελ 
νπζία ηελ άιιε.  

Δίλαη αλαγθαίν ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα δηαζθαιίζεη φηη θάπνηα ζρνιεία 
ζα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα, ζηα νπνία νη καζεηέο ζα εηζάγνληαη κε εμεηάζεηο, κε 
ηεζη δεμηνηήησλ θαη ηα ππφινηπα, ηα πεξηζζφηεξα, σο πεηξακαηηθά κε εηζαγσγή 
ησλ καζεηψλ κε θιήξσζε, νη νπνίνη ζα απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο 
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καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία ζα 
απνηειέζνπλ αληηθείκελν εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη ζα νδεγνχλ ζε αζθαιή 
πνξίζκαηα πνπ κεηά ζα εθαξκφδνληαη ζε φιν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Δπίζεο, άιιε κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε αθνξά ζηνλ νξηζκφ ησλ 
πξνηχπσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ. πσο θάπνηνο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη απφ ην 
άξζξν 37, ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ έλα ζρνιείν σο πξφηππν πεηξακαηηθφ δελ 
πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα. Ζ αζάθεηα απηή, θαηά ηελ άπνςή κνπ, δεκηνπξγεί 
πξνυπνζέζεηο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο, ηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζα πξέπεη 
λα έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγείηαη κηα ζεηηθή παξάδνζε 
θαη λα απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο ηφζν γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο φζν θαη γηα ηε 
δεκφζηα εθπαίδεπζε. Δπνκέλσο, ν απνραξαθηεξηζκφο ελφο πξνηχπνπ 
πεηξακαηηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ 
λα πινπνηήζεη ηνπο ζθνπνχο πνπ πξνηείλνπκε. Δκείο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 
πιεπξά καο πξνηείλνπκε λα πξνθχπηεη κέζα απφ κηα θνηλή απφθαζε ησλ 
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ κεηά απφ κηα δηεηή πεξίνδν ππνζηήξημεο ηνπ ζρνιείνπ 
ζηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδεη αδπλακίεο. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε 
δεκηνπξγία εμαξρήο πξνηχπνπ πεηξακαηηθνχ θαη φρη κεηαηξνπή ελφο θνηλνχ 
ζρνιείνπ ζε πξφηππν πεηξακαηηθφ.  

Δπίζεο, ηα κέιε ησλ δχν ηλζηηηνχησλ δελ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη κε 
απνθάζεηο ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγνχ Παηδείαο. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθέο ζέζεηο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 
παηδεία ζηε ρψξα καο, ζα έπξεπε νη ζέζεηο απηέο λα θαηαιακβάλνληαη κφλν απφ 
ηνπο αξίζηνπο θαη λα είλαη αλνηρηέο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κέζσ 
πξνθεξχμεσλ. Δίλαη γεγνλφο πσο ζε κηα επνρή πνπ ε δηαθάλεηα είλαη βαζηθφ 
δεηνχκελν, θπξία Τπνπξγέ, ξπζκίζεηο απεπζείαο ηνπνζεηήζεσλ κφλν πξνο απηήλ 
ηελ θαηεχζπλζε δελ θηλνχληαη. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εληχπσζε επίζεο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη 
κέζα ζε απηφ ην νγθσδέζηαην λνκνζρέδην ππάξρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν 
θξπκκέλεο πνιχ ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο, φπσο απηή γηα ηηο κεηεγγξαθέο ησλ 
θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο. ινη 
γλσξίδνπκε ηελ αλάγθε πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ θαη γη’ απηφ έρεη ίζσο ινγηθή λα 
κπεη εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ζηηο κεηεγγξαθέο, φηαλ θπζηθά πξφθεηηαη γηα έλα 
ινγηθφ πνζφ ην νπνίν ηίζεηαη σο φξην. Αιιά πξαγκαηηθά αλαξσηηέκαη: Θα ζσζεί ην 
ειιεληθφ θξάηνο, ε ειιεληθή νηθνλνκία, αλ πεξηνξηζηνχλ νη κεηεγγξαθέο ησλ 
ηξίηεθλσλ θαη ησλ πνιχηεθλσλ ζην 20% ησλ εηζαθηέσλ; Καη σξαία, ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο έιαβε απηήλ ηελ απφθαζε, δελ είλαη φκσο δίθαην θαη ινγηθφ νη δηαηάμεηο 
απηέο λα ηζρχζνπλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014, αθνχ γηα ηνπο καζεηέο 
εθείλνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζα ηζρχζνπλ γηα πξψηε θνξά νη αιιαγέο ζην 
ζχζηεκα εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ; Τπφ ην πξίζκα απηφ ζαο θαιψ, θπξία Τπνπξγέ, 
πξψηα απ’ φια λα κελ ζέζεηε ζε ηζρχ ηνλ πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ ζηηο κεηεγγξαθέο. 
ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ εκκέλεηε ζηελ απφθαζε απηή, ηνπιάρηζηνλ αο κελ 
ηελ πινπνηήζεηε απφ θέηνο, θαζψο είλαη δίθαην νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ εθ ησλ 
πξνηέξσλ ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί θαη λα κε βξίζθνληαη πξν εθπιήμεσο ειάρηζηεο 
ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ Παλειιελίσλ. 

Δπίζεο, θπξία Τπνπξγέ, πξέπεη λα δψζεηε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ ην 
Τπνπξγείν ζαο δεκηνχξγεζε κε ηελ θαηάξγεζε ησλ εμεηαζηηθψλ θέληξσλ γηα 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ζηα ΔΠΑΛ. Κάλσ έθθιεζε ζηελ 
επαηζζεζία ζαο. Αληηκεησπίζηε ην πξφβιεκα κε αλζξσπηζκφ θαη φρη κε ινγηζηηθή 
ζθέςε. Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ είλαη δπλαηφλ ε αλάγθε γηα νηθνλνκία λα 
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αγγίδεη παηδηά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε ηελ παξνπζία θαη ηελ πξνζηαζία, ηε 
θξνληίδα ηεο πνιηηείαο. 

Υζεο, θπξία Τπνπξγέ, αλαθνηλψζαηε αξηζκφ εηζαθηέσλ γηα ηηο ζρνιέο ΑΔΗ 
θαη ΣΔΗ. Απφ ηηο αλαθνηλψζεηο πξνθχπηεη φηη νξηζκέλα ηκήκαηα θιείλνπλ, γηαηί δελ 
πξνβιέπεηαη αξηζκφο εηζαθηέσλ. Αλάκεζα ζε απηά είλαη θαη ην Σκήκα Δκπνξίαο 
θαη Γηαθήκηζεο ηνπ ΣΔΗ Ακαιηάδαο. Με δεδνκέλν, φκσο, φηη ζηα δχν ρξφληα πνπ 
ιεηηνχξγεζε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είρε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ελεξγψλ 
θνηηεηψλ θαη δελ δφζεθε θαλ ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ηεο πεληαεηίαο γηα λα 
δηαπηζησζεί ελ ηνηο πξάγκαζη ε εμέιημή ηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ν Πξφεδξνο ηνπ 
ΣΔΗ Πάηξαο, ν θ. σθξάηεο Καπιάλεο, ην ραξαθηήξηδε βηψζηκν, κε δεδνκέλν 
επίζεο φηη θηινμελείην ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Ακαιηάδαο θαη δελ 
είρε πξφζζεηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, πξνθαιεί ζνβαξά εξσηήκαηα γηα πνην ιφγν 
ειήθζε ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε. Κπξία Τπνπξγέ, ζα ρξεζηκνπνηήζσ κηα θξάζε 
ηνπ εθιεγκέλνπ κε ηε ζεκαία ηνπ ΠΑΟΚ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζιείαο, θ. 
Υαξάιακπνπ Καθίξα, φηη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο είλαη ερζξηθέο γηα ηνλ ηφπν καο. 
Καη φλησο, θπξία Τπνπξγέ, ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ απνδεηθλχεηαη ερζξφο ηεο 
Ζιείαο. 

Παξά ηηο κεγαινζηνκίεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, κία εβδνκάδα κεηά ηηο 
εθινγέο ηνπ 2009 ζηελ Οιπκπία, ζηνπο δεθανθηψ κήλεο πνπ είζηε Κπβέξλεζε 
ζηελ νπζία έρεηε βάιε ζην ζηφραζηξν ηελ Ζιεία, επηρεηξψληαο πφηε λα 
ζηακαηήζεηε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Αλδξαβίδαο σο 
πνιηηηθνχ, πφηε λα ζηακαηήζεηε ηελ Οιπκπία Οδφ κέρξη ηελ Πάηξα, δηαξξένληαο 
ζελάξηα γηα θιείζηκν ηνπ κνλαδηθνχ ζηξαηνπέδνπ πνπ είλαη κέζα ζηνλ Πχξγν, ηε 
ΔΣΣΖΛ ή δηαξξένληαο ζελάξηα ή θαη εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε ην θιείζηκν ησλ 
ΣΔΗ.  

Χο πφηε, θπξία Τπνπξγέ, ε Κπβέξλεζή ζαο ζα ζηνρεχεη έλαλ ηφπν 
πιεγσκέλν; Λαβσζήθακε απφ ηηο ζενκελίεο, αιιά ηε ραξηζηηθή βνιή ζηελ Ζιεία 
θαίλεηαη φηη ζα ηε δψζεη ε δηθή ζαο παξάηαμε. Δπαλεμεηάζηε ηελ απφθαζή ζαο 
γηα ην ΣΔΗ ηεο Ζιείαο, ην Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο, γηαηί είλαη κία άδηθε 
απφθαζε.  

Κιείλνληαο ζέισ λα επηζεκάλσ φηη κέζα απφ ηελ παηδεία κπνξνχκε λα 
δηνξζψζνπκε φ,ηη θαηαζηξάθεθε απφ ηε Μεηαπνιίηεπζε θαη κεηά. Αλαθέξνκαη ζηε 
λννηξνπία ηνπ Έιιελα, πνπ απφ καρεηήο ηεο δσήο κεηαηξάπεθε κε επζχλε φισλ 
καο ζε ζηαζψηε ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ σραδεξθηζκνχ. Γηα λα ην 
πεηχρνπκε απηφ νθείινπκε φινη λα θαηαλνήζνπκε φηη ε παηδεία είλαη έλα εζληθφ 
δήηεκα θαη φρη πεδίν θνκκαηηθήο αληηπαξάζεζεο ή θνκκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο.  

Υξένο θάζε πνιηηηθήο εγεζίαο είλαη λα αλαβαζκίζεη ην επίπεδν παηδείαο ηνπ 
ιανχ, γηαηί έλαο ιαφο κε γλψζεηο δχζθνια παξαζχξεηαη απφ ζπλζήκαηα «ζα» θαη 
επρνιφγηα. Σνχην φκσο πξνυπνζέηεη φηη θαη νη πνιηηηθέο εγεζίεο ζα πνιηηεχνληαη 
κε φπιν ηελ αιήζεηα θαη φρη κε ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε ηνπ ιανχ. Δλ ηέιεη 
πηζηεχσ φηη ήξζε ε ψξα λα θαηαιάβνπκε φινη φηη ε κεγαιχηεξε επέλδπζε γηα έλα 
έζλνο θαη κάιηζηα ζαλ ην δηθφ καο είλαη ε επέλδπζε ζηελ παηδεία.  

αο επραξηζηψ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Καη εκείο επραξηζηνχκε.  
Σν ιφγν έρεη ε Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Κπξηαθνπνχινπ.  
ΜΑΡΗΑ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, νη κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο παηδείαο, 

έλαλ ηνκέα κε βαξχλνπζα ζεκαζία, ήηαλ πξνγξακκαηηθή καο δέζκεπζε, αιιά θαη 
βαζηθή καο πξνηεξαηφηεηα.  
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Δίλαη γλσζηφ φηη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πξφνδν, αλάπηπμε ηεο 
νηθνλνκίαο, εμεηδηθεπκέλε εξγαζία, αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ 
ζεζκψλ, πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, εθαξκνγή ηεο αμηνθξαηίαο, αλ δελ έρνπκε 
πξνεγνπκέλσο επελδχζεη ζηελ νπζηαζηηθή παηδεία, αλ δελ έρνπκε θξνληίζεη γηα 
ηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνχ καο επηπέδνπ, ηελ νπζηαζηηθή θαιιηέξγεηα, αλ δελ 
έρνπκε εμαζθαιίζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα παηδείαο, πνπ λα πξνάγεη ηε γλψζε, ην 
ήζνο, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη λα δεκηνπξγεί ζθεπηφκελνπο πνιίηεο κε αμίεο θαη 
ηδαληθά, αιιά θαη εμνπιηζκέλνπο κε ηέηνηα εθφδηα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ δεκηνπξγηθά θαη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 
ρψξαο καο θαη λα ζηαζνχλ αληαγσληζηηθά ζην δηεζλή ζηίβν εξγαζίαο.  

Γελ κπνξνχκε επίζεο λα κηιάκε γηα δσξεάλ παηδεία, αλ ε εθπαίδεπζε ζηα 
δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δελ είλαη πνηνηηθή, αλ δελ παξέρνληαη γλψζεηο πνπ 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηα λέα δεδνκέλα ηεο ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίαο 
θαη σζνχκε ηνπο καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο ζηα θξνληηζηήξηα, ηα ηδησηηθά ζρνιεία 
θαη ηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε αλαβάζκηζε βέβαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 
ζπζηήκαηνο δελ είλαη έλαο απιά εχθνια πινπνηήζηκνο ζηφρνο. Βαζηθνί άμνλεο 
είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ -άιισζηε είλαη γλσζηφο ν 
λ.3849 πνπ ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ην 2010- θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ- ησλ κεζφδσλ κάζεζεο, ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ε ζχλδεζε 
ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ ηερλνινγία.  

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ρξεηάδεηαη 
αζθαιψο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή εηδηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Γη’ απηφ κε ην 
ζεκεξηλφ λνκνζρέδην επηρεηξείηαη ε νξζή νξγάλσζε θαη αμηνθξαηηθή ζηειέρσζε 
ησλ νξγαληζκψλ απηψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε 
λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζπλδξνκήο γηα ην 
ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια ηέζζεξηο θνξείο κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ θαη 
ηε ζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ηελ 
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα 
επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο, εηδηθήο αγσγήο, εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 
ηερλνινγίαο θ.ν.θ..  

Με ηε ζεκεξηλή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία νη ηέζζεξηο απηνί θνξείο 
θαηαξγνχληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχζαλ ζπγθεληξψλνληαη ζ’ έλα λέν 
θνξέα, ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

Σν φθεινο δελ είλαη αζθαιψο κφλνλ νηθνλνκηθφ αιιά θαη νπζηαζηηθφ, φζνλ 
αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο έξεπλαο θαη ησλ 
ζπλαθψλ κεηαμχ ηνπο αξκνδηνηήησλ ζ’ έλαλ θνξέα, πνπ εζσηεξηθά δηαξζξψλεηαη 
ζε πεξηζζφηεξεο επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο κε δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο, επλνεί ηελ 
ηαρχηεηα ζηελ έξεπλα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πινπνίεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ 
θαη επηδνηήζεσλ, ηελ επρεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ θαη ηελ 
νξζφηεξε ράξαμε κηαο καθξνπξφζεζκεο αιιά θαη επέιηθηεο εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη ζεκαληηθφ ην φηη ν λένο θνξέαο 
ζηειερψλεηαη απφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα θαη 
πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία, θαζψο θαη απφ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, ε 
ζπκβνιή ησλ νπνίσλ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επίιπζε ησλ 
πθηζηακέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζηκνπ, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε 
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ ην φηη αμηνινγείηαη αλά δηαζηήκαηα ηφζν ην 
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα απφ εηδηθή επηηξνπή φζν θαη ην δηνηθεηηθφ 
πξνζσπηθφ, γηα ηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.  

Δπηπιένλ, αμηνινγείηαη θαη ην ζπλνιηθά παξερφκελν έξγν απφ ην θνξέα, ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ν βαζκφο πινπνίεζεο ησλ εηήζησλ ζηφρσλ.  

ην πιαίζην ηεο ίδηαο πξνζπάζεηαο γηα αλαβάζκηζε ηεο παηδείαο εληάζζεηαη 
θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο 
Τπνινγηζηψλ, ην νπνίν κεηνλνκάδεηαη ζε Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη 
Δθδφζεσλ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ». Μέρξη ζήκεξα ε πξνζθνξά ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ 
ηλζηηηνχηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. ζν φκσο εμειίζζνληαη νη λέεο ηερλνινγίεο 
θαη ε πιεξνθνξηθή εηζρσξεί ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εθθάλζεηο ηεο 
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, κε ην ςεθηαθφ ζρνιείν λα βξίζθεηαη πξν ησλ ππιψλ 
θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε -λνκνζρέδην πνπ ηψξα επεμεξγαδφκαζηε ζηελ 
αξκφδηα επηηξνπή- λα απνηειεί ζχληνκα πξαγκαηηθφηεηα, ν ζπγθεθξηκέλνο 
θνξέαο πξφθεηηαη λα παίμεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε 
ζην άκεζν κέιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα εληζρπζεί.  

Με ηηο ζεκεξηλέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη 
αξκνδηφηεηεο ηνπ θνξέα πνπ αλαιακβάλεη θαηά πξψηνλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηά δεχηεξνλ, ηελ 
αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα. 
Αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ εθπαίδεπζε θαη επηπιένλ, επηθνξηίδεηαη κε ην έξγν ηεο παξαγσγήο θαη 
δηαλνκήο ζρνιηθψλ βηβιίσλ, αξκνδηφηεηα πνπ αζθνχζε κέρξη ζήκεξα ν 
θαηαξγνχκελνο Οξγαληζκφο Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή 
θαη νκαιή κεηάβαζε ζην ςεθηαθφ βηβιίν.  

Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη απηνχ ηνπ θνξέα είλαη αληίζηνηρε κε ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, κε εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη απηνηειή γξαθεία, 
κε δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο.  

Αληίζηνηρα είλαη θαη ηα κέζα ειέγρνπ ησλ ππαιιήισλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο 
δξάζεο ηνπ θνξέα.  

Δίλαη ηδηαίηεξα ειπηδνθφξν ην γεγνλφο φηη ζην ζχλνιν ησλ λνκνζρεδίσλ 
πνπ εηζάγνληαη πξνο ςήθηζε δηαπηζηψλνπκε ηελ ηάζε εληαηηθνπνίεζεο ηνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αμηνθξαηηθήο ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ, πξφβιεςεο 
κέζσλ αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο θαη άκεζνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ, ζε 
ζπλάξηεζε κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, ψζηε νη ππεξεζίεο λα θαζίζηαληαη 
επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθέο.  

ην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 
πξνζπάζεηαο γηα πςειήο πνηφηεηαο παηδεία εληάζζνληαη θαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ 
αλακφξθσζε ησλ πξνηχπσλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Γ΄ 
Κεθάιαην ηνπ λνκνζρεδίνπ. Δπηρεηξείηαη έηζη ε ηφλσζε ελφο ζεζκνχ πνπ ηα 
ηειεπηαία ρξφληα είρε αζζελήζεη ζεκαληηθά.  

Ζ βαζηθή κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη είλαη ε ππνρξέσζε ζχλδεζεο φισλ ησλ 
πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηα ΑΔΗ θαη ε δεκηνπξγία 
πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ππνρξέσζε ζχλδεζεο κε 
ηερλνινγηθά θαη άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.  
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Σίζεληαη απζηεξά θξηηήξηα γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζρνιείν πξφηππν 
πεηξακαηηθφ θαη πξνβιέπεηαη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε θαη επαλεθηίκεζε θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηφζν εζσηεξηθή απφ ην Δπηζηεκνληθφ Δπνπηηθφ 
πκβνχιην, φζν θαη εμσηεξηθή.  

Οκνίσο αμηνινγνχληαη θαη νη δηεπζπληέο, ππνδηεπζπληέο θαη ην εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ, ψζηε ηα ζρνιεία απηά λα αλαδεηρζνχλ ζε θνηηίδεο πνηνηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγίαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ 
κεζφδσλ, κε απψηεξν ζηφρν λα γίλνπλ παξάδεηγκα θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ην 
ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη λα απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα ηε 
δεκηνπξγία ελφο εμειηγκέλνπ θαη πην απνηειεζκαηηθνχ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

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

Κχξηε Πξφεδξε, δελ κνπ ην επηηξέπεη ν ρξφλνο αιιά ζα ήζεια έλα ιεπηφ, αλ 
είλαη δπλαηφλ.  

Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζπληζηνχλ κηα επαίζζεηε θνηλσληθή νκάδα θαη 
νθείινπκε λα ιακβάλνπκε κέηξα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ζηελ 
εξγαζία. Αλ θαη βξηζθφκαζηε αθφκε ζε ζρεηηθά πξψηκν ζηάδην ζε ζχγθξηζε κε 
άιιεο ρψξεο, δηαπηζηψλνπκε φηη ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο γίλνληαη 
ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη παξνρήο 
ζηα άηνκα απηά φζν δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ επθαηξηψλ. Βεβαίσο μερσξίδεη ε 
ξχζκηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο, γηα ηε θνίηεζε ζε ζρνιηθέο νκάδεο 
εηδηθήο αγσγήο.  

εκαληηθέο είλαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ Δζληθνχ 
Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ηελ θαηάξγεζε ηεο Παηδαγσγηθήο 
Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο, ηε γλσκνδφηεζε απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πξνηνχ 
ιεθζεί ε απφθαζε ζπλέλσζεο ή θαηάξγεζεο ζρνιείσλ, γηα λα ιακβάλνληαη ππ’ 
φςηλ νη πξαγκαηηθέο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ε θαηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
κεηεγγξαθψλ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο.  

Μέιεκά καο θαη επζχλε καο είλαη ε νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο παηδείαο 
πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα, ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ ηερλνινγία, κε 
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαζηζηψληαο ηα 
εθπαηδεπηηθά καο ηδξχκαηα θαη ηα απνθηψκελα πηπρία αληαγσληζηηθά ζην δηεζλή 
ρψξν. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ην λνκνζρέδην ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην νπνίν αληηκεησπίζηεθε κε ηδηαηηέξσο ζεηηθά ζρφιηα θαη 
θαηά ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, αθνχ δεκηνπξγνχληαη ηα ζεκέιηα γηα έλα πνηνηηθφ 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, νπζηαζηηθή δσξεάλ παηδεία γηα φινπο απφ ηα αξρηθά 
ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο κέρξη θαη ην παλεπηζηήκην.  

Οθείινπκε, ινηπφλ, λα ζηεξίδνπκε ηέηνηεο πξνζπάζεηεο. Γη’ απηφ θαη κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο αιιά θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο ηεο θπξίαο Τπνπξγνχ θαινχκαζηε λα 
ςεθίζνπκε ηελ παξνχζα λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία. 

αο επραξηζηψ.  
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σν ιφγν έρεη ν Πξφεδξνο ηνπ 
Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ, θ. Γεψξγηνο Καξαηδαθέξεο. 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 
ςναγεπμού): Κπξία Τπνπξγέ, ζα θάλσ κηα ζχληνκε παξέκβαζε. 

Πξψηα-πξψηα κε ελνριεί εμαηξεηηθά ν ηίηινο ηνπ λνκνζρεδίνπ. Δμαηξεηηθά! 
Έρνπκε ηελ πην πινχζηα γιψζζα. Σν 70% ησλ αγγιηθψλ θαη ησλ γαιιηθψλ έρεη 
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ξίδα ειιεληθή. Δκείο δελ κπνξνχζακε λα βξνχκε κηα ιέμε; Γηαηί «ηλζηηηνχην»; 
Ηλζηηηνχην, ηλζηηηνχην, ηλζηηηνχην, ηλζηηηνχην! Καη κάιηζηα πνπ; ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο! Να ην πνχκε «ίδξπκα», «θέληξν». Γηαηί «ηλζηηηνχην»; Δζείο πξέπεη λα 
είζαζηε ν θνξέαο πνπ ζα δηδάμεη ηνπο Έιιελεο. Δπηηέινπο επηζηξνθή ζηηο ξίδεο, 
ζηε γιψζζα καο. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ζαο μέθπγε. Γελ εληξπθήζαηε ιίγν. Αιιάμηε 
ην ζαο παξαθαιψ, ζήκεξα, πξνιαβαίλνπκε. Θα έρνπκε έλα λφκν ηνπ θξάηνπο πνπ 
ζα αλαθέξεηαη ζην «ηλζηηηνχην». Γηαηί ηλζηηηνχην, φηαλ κάιηζηα νη μέλεο, κεγάιεο 
ρψξεο, ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ειιεληθέο ιέμεηο; 

Οη πχξαπινη ιέγνληαη «Patriot», δειαδή παηξηψηεο. Διιεληθέο ξίδεο! Ζ 
κεγαιχηεξε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληψλ -ε νπνία έρεη βάιεη θαη βαζηά ην ρέξη ηεο εδψ 
ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο- ιέγεηαη «ΘΑΛΖ».  

Γαλείδνληαη, ινηπφλ, ειιεληθέο ιέμεηο φιεο νη κεγάιεο ρψξεο ελψ εκείο 
έρνπκε απηήλ ηελ μελνκαλία, «ηλζηηηνχην». Παξαθαιψ, πάξα πνιχ λα ην δείηε. 
Δίλαη κηα παξαηήξεζε, ε νπνία γίλεηαη κε ηα επγελέζηεξα θίλεηξα θαη φρη γηα λα 
ζαο δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα. 

Ζ δεκηνπξγία ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ έρεη κηα αμία, αξθεί λα κελ μεθχγεη 
θαη δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσληθή αληζφηεηα. Καη κηιάσ απφ κηα εκπεηξία. ηα 
δψδεθά κνπ μεθίλεζα απφ ηε Βαξβάθεην -ην νπνίν δελ ην παξαθνινχζεζα παξά 
έλα ηξίκελν θαη έθπγα, κε πήξε ν παηέξαο κνπ άξνλ-άξνλ θαη κε πήγε ζην 
Γπκλάζην ηνπ Φαιήξνπ- θαη ζπκάκαη ζηελ Α΄ γπκλαζίνπ φπνπ καο έβαιαλ κία 
έθζεζε κε ηίηιν: «Μία θησρή νηθνγέλεηα» θαη καο είπαλ, γξάςηε έθζεζε. Καη 
έγξαςε έλα παηδάθη: «Ήηαλ κία ηφζν θησρή νηθνγέλεηα, κα ηφζν θησρή νηθνγέλεηα, 
πνπ δελ είρε ιεθηά νχηε ε θακαξηέξα νχηε ε καγείξηζζα νχηε ν θεπνπξφο νχηε ν 
νδεγφο.». 

Σν παηδί είρε μεθηλήζεη κε ηα ζηάληαξ φηη κία νηθνγέλεηα πξέπεη λα έρεη 
θακαξηέξα, καγείξηζζα, θεπνπξφ, νδεγφ! 

Δγψ ηξφκαμα θαη ήκνπλ παηδί δψδεθα-δεθαηξηψλ εηψλ. θέθηεθα φηη 
κάιινλ δελ «ρσξάσ» κέζα εθεί, κάιινλ δελ «ρσξάσ» κέζα ζε απηφλ ηνλ θφζκν. 
Δθεί μέθπγε ην πξάγκα.  

Βέβαηα κεηά ήξζε ε δηθή ζαο πνιηηηθή, ε ζνζηαιηζηηθή, ηνπ 1981 –πνπ δελ 
έρεη θακκία ζρέζε κε ηε λενθηιειεχζεξε ηνπ 2010- θαη ηα ηζνπέδσζε θαη ην 
Βαξβάθεην θαη ηε ρνιή Αλαβξχησλ θ.ιπ.. Κάπνηε ιέγακε «ρνιή Αλαβξχησλ» 
θαη ην ζαπκάδακε. Ζ ρνιή Αλαβξχησλ ήηαλ ζρεδφλ ηζφηηκε κε παλεπηζηεκηαθφ 
ηίηιν. Σψξα φπνηνο βγαίλεη απφ ηε ρνιή Αλαβξχησλ, ςάρλνπκε ιίγν παξαθάησ 
ζην βηνγξαθηθφ λα δνχκε αλ έκαζε θαη ηίπνηα γξακκαηάθηα! Απηή είλαη ε 
ηζνπέδσζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.  

Πηζηεχσ, ινηπφλ, φηη ρξεηάδεηαη ιίγν πξνζνρή θαη βεβαίσο απηφ ην νπνίν 
θάλεηε γηα ηα πξφηππα ζρνιεία, φπνπ ζα είλαη νη θαιχηεξνη θαζεγεηέο, ζα είλαη ην 
θαιχηεξν –αλ ζέιεηε- εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη 
πξνέθηαζε ζε φια ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο. 

ινη έρνπκε ζρεηηθέο εκπεηξίεο. ζνη είρακε θαινχο θαζεγεηέο, κάζακε 
θαιά ειιεληθά. 

Δίρα ηελ εμαηξεηηθή ηηκή, ινηπφλ, ζην Φάιεξν πνπ πήγα, λα έρσ θαζεγεηή 
έλαλ απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θηινιφγνπο φισλ ησλ επνρψλ, θνκκνπληζηήο κελ, 
αιιά άξηζηνο θηιφινγνο, ηνλ Βαιέηα, θαη έκαζα ειιεληθά. Δλίνηε θαη νη 
θνκκνπληζηέο βγάδνπλ θαινχο επηζηήκνλεο.  

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΖ: Οη θνκκνπληζηέο αλέθαζελ ήμεξαλ θαιά 
ειιεληθά, θχξηε Πξφεδξε! 
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ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 
ςναγεπμού): Έκαζα γξάκκαηα, φκσο, απφ ηνλ Βαιέηα. Μπνξεί λα ήηαλ 
Αξηζηεξφο, αιιά έκαζα γξάκκαηα. Έκαζα γξάκκαηα θαη καο είπε θαη θάπνηα 
πξάγκαηα ζνβαξά.  

Θπκάκαη πνπ καο έιεγε φηη ε λενειιεληθή, απηή πνπ κηιάκε –ε γιψζζα ηνπ 
ιανχ- μεθεχγεη απφ ηελ αξραηνειιεληθή θαη απηή ε δηαθνξά δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 
έληνλεο αλαδήηεζεο.  

Μαο κάζαηλε ηε δεκνηηθή, θαηαξγνχζακε απφ ηφηε ην ηξηηφθιηηνλ, φκσο 
ζπκάκαη θαη θάηη άιιν πνπ καο έιεγε ηφηε, φηη απηή ε ιέσ εγψ- «βαξβαξφηεηα» 
δελ αθνχκπεζε ηηο ζχλζεηεο ιέμεηο. ινη καο κηιάκε άξηζηα νκεξηθά. Νενειιεληθά 
δελ κηιάκε θαιά.  

Καη ζα ζαο ξσηήζσ κέζα ζηελ Αίζνπζα πφζνη απφ εζάο ζπκνχληαη πψο 
ιεγφηαλ ε πέηξα επί Οκήξνπ. Θπκάζηε, θχξηε Πξσηφπαπα;  

ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Λίζνο, πξνθαλψο.  
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Σε ιέηε φκσο θάζε κέξα ηε ιέμε. Λέηε «ιαηνκείν», γηαηί ηε ζχλζεηε 
ιέμε δελ ηε βεβειψζακε.  

Αλ ζαο ξσηήζσ, θπξία Τπνπξγέ, πψο ιέγακε ην θαξάβη αξραηνειιεληθά, ζα 
ςάμεηε ζην κπαιφ ζαο λα αλαδεηήζεηε ηε ιέμε.  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 
Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Ναῦο.  

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 
ςναγεπμού): Καη φκσο, ην ιέκε θάζε κέξα: λαπζηπινΐα. Καηαιάβαηε; Άξα, 
ινηπφλ, νη ζχλζεηεο ιέμεηο δελ κπφξεζαλ λα βεβεισζνχλ. πλεπψο αλ 
αλαηξέμνπκε ζε ζχλζεηεο ιέμεηο, ζα κπνξέζεη λα καο γίλεη επθφισο θαηαλνεηφο ν 
κεξνο.  

Σν δε θηιί, γηα φζνπο δελ μέξνπλ, πψο ην έιεγε ν κεξνο; Αγγιηθά ην έιεγε!  
ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Κχζε. 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Αγγιηθά ην έιεγε! Κχζε, κε χςηινλ! Kiss είλαη ην θηιί ζήκεξα ζηα 
αγγιηθά.  

Γη’ απηφ ζαο ιέσ, δάλεηα εδψ θαη ηξηψλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ θάλνπλ νη μέλεο 
γιψζζεο απφ ηελ ειιεληθή. Αο επηζηξέςνπκε, ινηπφλ, ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 
ην «ηλζηηηνχην» αο ην θάλνπκε «ίδξπκα». Γελ λνκίδσ λα δηαθσλεί... 

ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Πάλησο θαη ην «ηλζηηηνχην» πξνέξρεηαη απφ ην 
ξήκα ίζηεκη. 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 
ςναγεπμού): Δλ πάζε πεξηπηψζεη, έρεη πνιηηνγξαθεζεί σο γαιιηθή ιέμε –θαη 
ζπκθσλνχκε φινη- γηαηί φιεο ηηο ιέμεηο αλ ηηο ςάμνπκε, ζα βξνχκε φηη έρνπλ 
θάπνηα ξίδα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, απηή έρεη πνιηηνγξαθεζεί σο γαιιηθή θαη 
λνκίδσ φηη δελ δηαθσλεί θαλείο λα πνχκε ηε ιέμε «ίδξπκα». Έηζη δελ είλαη;  

ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Ναη.  
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Έξρνκαη, θπξία Τπνπξγέ, ζε απηφ ην ηξαγηθφ γεγνλφο, ην νπνίν 
έγηλε ρζεο. Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ιεθζεί πξσηνβνπιία απφ ηε Βνπιή λα ηεξεζεί 
ηνπιάρηζηνλ ελφο ιεπηνχ ζηγή πξνο ηηκήλ εθείλνπ ηνπ Έιιελα, ηνπ 
θνξνινγνχκελνπ, ηνπ θαινχ πνιίηε, ν νπνίνο κεηέβαηλε λα πάξεη ην απηνθίλεηφ 
ηνπ γηα λα πάεη εηο ην καηεπηήξην λα γελλήζεη ε γπλαίθα ηνπ θαη δνινθνλήζεθε 
αγξίσο, φπσο πεξηγξάθνπλ απηφπηεηο κάξηπξεο, απφ κεηαλάζηεο. 
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Υζεο ήηαλ ηξαγηθή ε πεξηγξαθή πνπ έθαλε έλαο απηφπηεο κάξηπξαο, ν 
νπνίνο πξνήξρεην κάιηζηα απφ ηδενινγηθνχο ρψξνπο εληειψο αληίζεηνπο απφ 
εκάο. Δίπε ρζεο ζε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή: «Δάλ θάπνηνο έβιεπε ηε ζηηγκή ηεο 
δνινθνλίαο, ζα ηνπ απνηππψλεην ζε φιε ηνπ ηε δσή θαη δειψλσ εγψ, ν 
αξηζηεξψλ θαηαβνιψλ, φηη απφ ζήκεξα γίλνκαη ξαηζηζηήο».  

Γηα λα κελ επηηξέςνπκε ε θνηλσλία καο λα κεηαβιεζεί ζε θνηλσλία 
ξαηζηζηψλ, πνπ είλαη πνιχ επηθίλδπλν, πξέπεη λα ιάβνπκε κέηξα. Γελ κπνξεί λα 
δήζεη θάπνηνο ζηε κηζή Αζήλα. Γελ κπνξεί λα δήζεη θαλείο δπηηθά ηεο Παηεζίσλ. 
Δίλαη ηέηνηα ε γθεηνπνίεζε, πνπ λνκίδσ φηη φινη ην αληηιακβάλνληαη. Γελ κπνξεί 
Έιιελαο πνιίηεο, δελ κπνξείηε εζείο Διιελίδεο θαη Έιιελεο Βνπιεπηέο λα πάηε 
κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ ζηελ νδφ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ζηηο δηπιαλέο 
παξφδνπο. Γελ κπνξείηε! Δίλαη αδχλαηνλ. Σνικήζηε ν νπνηνζδήπνηε απφ εζάο, 
φρη κφλνο ηνπ, κε ηνλ αζηπθχιαθα ζπλνδφ λα δηαζρίζεηε ζηηο δέθα ην βξάδπ ηελ 
νδφ Δπξηπίδνπ. Πξνζπαζήζηε λα ην θάλεηε γηα λα δείηε εάλ κπνξείηε.  

Γελ πξέπεη λα θάλνπκε θάηη γηα ηελ πφιε καο; Γελ πξέπεη λα θάλνπκε θάηη 
γηα ηελ πξσηεχνπζα; Γελ πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπκε ηηο νηθνγέλεηεο; Γελ πξέπεη 
λα πξνζηαηεχζνπκε ηα παηδηά; Γηα πνην ιφγν, ινηπφλ, ην δερφκαζηε; Οπνία αλνρή!  

ε φια απηά, πνηα είλαη ε απάληεζε ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο; 
Απαγφξεπζε ζην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ηεο Αζήλαο λα αθνπζηεί ην «ΥΡΗΣΟ 
ΑΝΔΣΖ», γηα λα κελ πξνθιεζνχλ νη κνπζνπικάλνη. Βεβαίσο, ζεβφκαζηε ηε 
ζξεζθεία ησλ άιισλ αιιά φρη λα θαηαξγήζνπκε ηε δηθή καο. Να κελ ελνριεζνχλ 
νη κνπζνπικάλνη κε ην «ΥΡΗΣΟ ΑΝΔΣΖ»! Σν αθνχζαηε; Καη απηφο είλαη 
Γήκαξρνο ηεο Αζήλαο θαη είλαη ν ηέσο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. 

Απηά, ινηπφλ, ηα πξάγκαηα, απηφλ ηνλ εθθπιηζκφ δελ κπνξνχκε λα ηνλ 
επηηξέςνπκε. Δπαλαιακβάλσ, ζεβαζκφο ζηε ζξεζθεία ησλ άιισλ. Αιιά απηφ δελ 
ζεκαίλεη λα απεκπνιήζνπκε θαη λα εμνβειίζνπκε ηε ζξεζθεία καο, ηα ήζε, ηα 
έζηκά καο, ηνλ ηξφπν δσήο καο.  

Δπεηδή, ινηπφλ, νπδεκία πξσηνβνπιία έρεη ιεθζεί θαη επεηδή δελ είζηε λέα 
Κπβέξλεζε ηνπ ελφο κελφο, αιιά είζηε Κπβέξλεζε ησλ είθνζη κελψλ θαη επεηδή 
εκείο απηά ηα ιέγακε εδψ θαη δέθα ρξφληα θαη θάπνηνη αλνεηεχνληεο καο ζηφιηδαλ 
κε δηάθνξνπο ηίηινπο θαη εηηθέηεο θαη ηζηηάηα, ζήκεξα, ινηπφλ, ην ζχλνιν, εθηφο 
ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ ησλ Διιήλσλ, ζπληάζζνληαη κε απηά πνπ ιέγακε.  

Αιιά βιέπσ δεηιά βήκαηα. Μηιήζαηε φηη ζα ρηηζζεί εηο ηνλ Έβξν έλαο 
θξάθηεο. Πνχ είλαη ν θξάθηεο; Απμήζεθαλ θαηά 230% νη ιαζξνκεηαλάζηεο ζην 
λφηην κέξνο ηνπ Έβξνπ. Σν Αγαζνλήζη είλαη γεκάην. Δίρε μεθηλήζεη κε ηξηάληα, 
ζαξάληα αλζξψπνπο θαη ηψξα έρεη δηαθφζηνπο κε δηαθφζηνπο πελήληα ηελ εκέξα. 
Καη φινη απηνί έξρνληαη ζηελ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. ινη απηνί έξρνληαη ζηελ 
Πιαηεία Βηθησξίαο.  

 Οπνίνλ έγθιεκα! Ξεθίλεζε απφ ην ζπίηη ηνπ κε κία θάκεξα. Δίλαη ιάζνο 
ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ ιέλε φηη έραζε ηε δσή ηνπ γηα κηα θάκεξα. ρη! Έραζε ηε 
δσή ηνπ γηα έλα ηζαληάθη πνπ δελ ήμεξαλ αλ κέζα ήηαλ θάκεξα ή ήηαλ ρξήκαηα! 
πεξ ζεκαίλεη, πξέπεη λα βγάινπκε κία δηάηαμε φηη απαγνξεχεηαη νη Έιιελεο λα 
θπθινθνξνχλ κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ θαη πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ! Γηφηη, εάλ 
θπθινθνξήζνπλ ζηελ πφιε πνπ δνπλ θαη κεγαιψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
λχρηαο, θηλδπλεχνπλ απφ ηνλ πξψην θαξαδνθνχληα δνινθφλν... 

Πξέπεη, ινηπφλ, λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο γηαηί εάλ δελ αλαιάβνπκε 
ηηο επζχλεο καο, ζα πξνρσξήζνπκε ζε απηνδηθία. Ήδε εμηξεκηζηέο πνπ θηλνχληαη 
έμσ απφ ην θνηλνβνπιεπηηθφ ηφμν έρνπλ αξρίζεη λα θάλνπλ πξφβα ηδελεξάιε. Θα 
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θηάζνπκε ζην αηκαηνθχιηζκα. Ζ επζχλε ζα είλαη πξσηίζησο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
ελ ζπλερεία θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πνπ δελ παίξλεη πξσηνβνπιίεο.  

Διάηε λα πηέζνπκε κηα αδχλακε Κπβέξλεζε λα πάξεη πξσηνβνπιίεο πξηλ 
ην θαθφ μερεηιίζεη θαη πξηλ βγνπλ ηα θαιάδληθνθ θαη ηα καραίξηα ζην δξφκν θαη 
έρνπκε λέν αίκα. 

Αο πνχκε φινη καδί θαη αο δεζκεπηνχκε φηη ην αίκα ηνπ Μαλψιε ζα είλαη ην 
ηειεπηαίν, έλα αίκα πνπ ρχζεθε θαη απφ ηε δηθή καο αλνρή. 

Δπραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σν ιφγν έρεη ε Τπνπξγφο 
Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. Άλλα Γηακαληνπνχινπ. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 
και Θπηζκεςμάηων): Κχξηε Πξφεδξε, ζα δηαβάζσ ηηο ηξνπνινγίεο ζην ηέινο ηεο 
νκηιίαο κνπ. 

Κχξηε Πξφεδξε, αλ θαηάιαβα θαιά φζνλ αθνξά ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε, 
«αδεηάζαηε» πιήξσο ηνλ εηζεγεηή ζαο. Ο εηζεγεηήο ζαο κε πνιχ κεγάιε 
ηεθκεξίσζε εμήγεζε πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρνπλ πεηξακαηηθά θαη πξφηππα 
ζρνιεία, πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεηαη ε επηινγή απηή θαη πφζν απηφ δηαρέεηαη 
ζηελ θνηλσλία, θπξίσο γηαηί ε ηζηνξία απηψλ ησλ ζρνιείσλ δείρλεη φηη είλαη παηδηά 
απφ ιατθέο ηάμεηο θαη είλαη παηδηά πνπ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πάλε ζε έλα 
ζρνιείν δεκφζην θαη φρη ζε έλα ηδησηηθφ. 

Δίραηε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Δίδα φηη ππάξρεη κηα ζαθήο 
δηαθνξνπνίεζε θαη δελ μέξσ αλ πήξαηε ην ιφγν γηα λα δηαθνξνπνηεζείηε απφ ηε 
ζηάζε πνπ θξαηάεη ην θφκκα ζαο εδψ θαη δχν κέξεο. 

Υζεο, ζηελ εηθνζάιεπηε ηνπνζέηεζή κνπ απάληεζα ζε φια ηα δεηήκαηα 
πνπ έβαιαλ νη θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη θαη βεβαίσο, κπήθαλ κηα ζεηξά απφ 
δεηήκαηα ηα νπνία ζα ήζεια πνιχ γξήγνξα λα απαληήζσ, γηαηί είλαη κεγάιεο 
ζεκαζίαο. Υζεο ην βξάδπ αλαθνηλψζακε έλα αξηζκφ ηκεκάησλ ΣΔΗ, εηθνζηηέζζεξα 
ηκήκαηα ΣΔΗ, ηα νπνία δελ ζα έρνπλ θέηνο εηζαθηένπο. Ακέζσο, ινηπφλ, ππήξμαλ 
φιεο απηέο νη θηινιατθέο θαη θηινεθπαηδεπηηθέο θσλέο, κε πξψην θαη θαιχηεξν ηνλ 
θ. πειησηφπνπιν, πξψελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη αθνινχζεζε ν θ. Σαιηαδνχξνο, 
πξψελ Τθππνπξγφο Αλσηάηεο Παηδείαο θαη άιινη ζπλάδειθνη. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κφλν ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έγηλαλ εθαηφλ 
δέθα ηκήκαηα παλεπηζηεκίσλ θαη ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ. Θα ζαο δψζσ 
νξηζκέλα ζηνηρεία, γηαηί γηα θάζε ηερλνινγηθφ ίδξπκα, γηα θάζε ηκήκα πνπ δελ ζα 
εηζέιζνπλ θέηνο εηζαθηένη ππάξρεη ηεθκεξίσζε. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο, κε πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη αθνχ ρξεηάζηεθε λα 
ζηείινπκε επηζηνιή ζε παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ πνπ ηνπο είπακε φηη «αλ δελ καο 
δψζεηε ηα ζηνηρεία, ζα ζηακαηήζνπκε ηε ρξεκαηνδφηεζε» -θαη δερζήθακε θξηηηθή 
εδψ κέζα- κεηά, ινηπφλ, απφ έλα ρξφλν πάξα πνιχ δχζθνιεο δνπιεηάο, ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη πιήξε ζηνηρεία γηα θάζε ηκήκα, ηνπο θνηηεηέο ηνπ, ηνπο 
θαζεγεηέο ηνπ, ην πφζνη είλαη ελεξγνί, ην πφζνη πήξαλ βηβιία, ην πφζνη είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζήκεξα. 

αο δίλσ νξηζκέλα ζηνηρεία -είλαη φια ζην δηαδίθηπν- γηα λα δείηε γηα ην 
θάζε ΣΔΗ πνπ αλαθνηλψζακε ρζεο πνηα είλαη ε θαηάζηαζε: 

 Σκήκα Γηνίθεζεο θαη πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ -δελ ζα αλαθέξσ ηηο 
πφιεηο, κπνξείηε λα ηηο δείηε ζην δηαδίθηπν, γηα λα κελ αξρίζεη κηα ζπδήηεζε επί 
πφιεσλ- φπνπ δελ έρεη θακκία ζρέζε κε ηε βάζε ηνπ «10», θπξίεο θαη θχξηνη 
ζπλάδειθνη: Πέξπζη αξηζκφο εηζαθηέσλ δηαθφζηνη, εηζαρζέληεο ζαξάληα ηξεηο, 
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αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ πήξαλ ην πξψην εμάκελν, φπσο θαηεγξάθεζαλ κέζα απφ 
ηελ «ΔΤΓΟΞΟ», δεθαηέζζεξηο. Σσλ ππνινίπσλ εμακήλσλ κεδέλ, δειαδή, δελ 
πήξε νχηε έλαο θνηηεηήο απφ ηα πξνεγνχκελα εμάκελα έλα βηβιίν. 

Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο: Δηζαθηένη, δειαδή, απηνί πνπ κπνξνχζαλ λα 
κπνπλ, ελψ δελ ππήξρε βάζε, δηαθφζηνη πελήληα. Μπήθαλ εθαηφλ δεθαελληά. 
Πήξαλ ζχγγξακκα -γηαηί θέηνο ηνπο θαηαγξάθνπκε φινπο έλαλ-έλαλ- ηξηάληα έλαο 
θνηηεηέο. Απφ φια ηα πξνεγνχκελα εμάκελα ζαξάληα επηά. 

Σκήκα Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο: Δηζαθηένη δηαθφζηνη, εηζαρζέληεο νγδφληα έμη, 
αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ πήξαλ ζχγγξακκα δψδεθα. Απφ φια ηα πξνεγνχκελα 
εμάκελα δέθα. 

Θα κπνξνχζα λα ζπλερίζσ λα δίλσ ηα ζηνηρεία -ηα νπνία επαλαιακβάλσ 
φηη είλαη ζην δηαδίθηπν- αιιά ε ππνθξηζία πξέπεη λα έρεη έλα φξην. Γελ κπνξεί ε 
Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο δηά ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ θαη δηά ηνπ πξψελ 
Τθππνπξγνχ λα αλέρεηαη ηα ηκήκαηα απηά. Κάπνηα απφ απηά ηα έρεη ηδξχζεη γηαηί 
ππάξρνπλ πφιεηο ζηηο νπνίεο ε Νέα Γεκνθξαηία ίδξπζε ηκήκαηα κε κεδέλ 
θαζεγεηέο, ρσξίο ππνδνκέο, κε κεδέλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ρσξίο πξνγξάκκαηα 
θαη ζήκεξα ελίζηαηαη γηαηί δελ ζα κπνπλ εηζαθηένη. Καη, βεβαίσο, ππάξρεη ζε φια 
απηά κία πάξα πνιχ απιή απάληεζε πάληα: λα βάιεηε θαζεγεηέο, λα θάλεηε 
θηήξηα, λα θάλεηε εζηίεο, λα πάξεηε δηνηθεηηθνχο γηα λα γίλνπλ θαιά.  

Με ζπγρσξείηε, αιιά δελ έρσ λα ππνζρεζψ νχηε 1 επξψ γηα θαηλνχξγηεο 
ππνδνκέο θαη δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε λένπο θαζεγεηέο θαη δελ κπνξνχκε λα 
πάξνπκε λένπο δηνηθεηηθνχο γηαηί απηή είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα θαη δελ γίλεηαη λα 
σξαηνπνηνχκε θαη λα δνχκε ζε έλα δηαθνξεηηθφ θφζκν. Γελ πξέπεη, ινηπφλ, λα 
πάξνπκε απνθάζεηο;  

ήκεξα κνπ είπαλ φηη είλαη ε πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα πνπ 
Τπνπξγφο δελ βάδεη εηζαθηένπο ζε ηκήκα.  

Γίλεηαη ε αξρή γηα λα εμνξζνινγήζνπκε ηελ θαηάζηαζε, γηα λα κελ θξαηάκε 
ΣΔΗ γηα λα ιέλε νη δήκαξρνη ζε ηνπηθφ επίπεδν φηη έρνπλ ΣΔΗ, θπξίεο θαη θχξηνη 
ζπλάδειθνη. ηαλ δελ ππάξρνπλ θνηηεηέο, δελ ππάξρνπλ θνηηεηέο. Τπάξρνπλ 
απφ απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζα δείηε ηκήκαηα ζηα νπνία ζε έληεθα εμάκελα 
δεθαηξείο θνηηεηέο πήξαλ βηβιίν. Μπνξνχκε θάπνηε κε εηιηθξίλεηα θαη ζέηνληαο 
θάησ ζηνηρεία θαη δεδνκέλα λα απνδερφκαζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 
ηνικνχκε; 

Υζεο, ν άιινο Τθππνπξγφο Παηδείαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κνπ είπε: “Γελ 
ζα ηνικνχζακε λα θάλνπκε απηά πνπ θάλεηε γηαηί ζα θαηγφηαλ ε Αζήλα”. Γελ 
ηνικήζαηε λα θάλεηε ηίπνηα. 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Καη θάεθε ε Αζήλα γηα άιινπο ιφγνπο. 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Ναη, θάεθε ε Αζήλα γηα άιινπο ιφγνπο. 
Μεηαμχ ησλ άιισλ, θχξηε πειησηφπνπιε, ρζεο καο θάλαηε θξηηηθή γηα ηε 

ζπλέλσζε ησλ ζρνιείσλ. Έδσζα ηα ζηνηρεία ρζεο. Θεσξψ φηη, φινη νη 
εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ πνπ είδαλ ηα ζηνηρεία γηα ηα ζρνιεία, νθείινπλ λα ηα 
ππνζηεξίμνπλ θαη ζεσξψ αδχλακν έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα 
ππνζηεξίμεη ηελ αλάγθε λα θιείλνπλ δηζέζηα, ηξηζέζηα θαη κνλνζέζηα ζρνιεία θαη 
φηαλ ηα παηδηά δελ καζαίλνπλ γξάκκαηα. 

Θα ζαο ξσηήζσ, φκσο, θάηη θχξηε πξψελ Τπνπξγέ ηεο Παηδείαο: Δθαηφ 
ζρνιεία επί ηεο ζεηείαο ζαο ήηαλ θιεηζηά. Κιεηζηά ζεκαίλεη θαλέλα παηδί. Γελ 
θαηαξγήζαηε νχηε έλα απφ ηα θιεηζηά. Να ζαο πσ γηαηί; Γηαηί είραηε αληίζεηα ηα 
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ζπλδηθάηα, γηαηί φηαλ θαηαξγείηαη ην θιεηζηφ ζρνιείν θαηαξγνχληαη νη νξγαληθέο 
ζέζεηο. Οχηε απηφ δελ ηνικήζαηε λα θάλεηε. 

Βεβαίσο, θάλακε ιάζε, θχξηε πειησηφπνπιε. Βεβαίσο, θπξίεο θαη θχξηνη 
ζπλάδειθνη, θάλακε πνιιά ιάζε. Κάζε κέξα θάλνπκε ιάζε.  

πνηνο δνπιεχεη, φκσο -απηφ ζέισ λα ζαο ζπκίζσ, θχξηε πειησηφπνπιε- 
θάλεη ιάζε. πνηνο δελ θάλεη ηίπνηα θαη δελ παίξλεη θακκηά πξσηνβνπιία, δελ 
θάλεη θαλέλα ιάζνο. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φζνλ αθνξά ην δεχηεξν άιιν κεγάιν ζέκα, 
ην ζέκα ησλ κεηεγγξαθψλ, ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο 
Διιάδνο ζήκεξα είλαη ν ιατθηζκφο θαη ηδηαίηεξα ν πειαηεηαθφο ιατθηζκφο. Ο 
πειαηεηαθφο ιατθηζκφο, θνξείο ηνπ νπνίνπ είλαη πνιηηηθνί, νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηηο νπνίεο εθθξάδνπλ κε αληίηηκν ηελ ςήθν 
θαη, βεβαίσο, ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο κνλαδηθνχο ππνζηεξηθηέο θαη 
εθθξαζηέο. Απηφο ν ηχπνο πνιηηηθψλ επηιέγεη νκάδεο πιεζπζκνχ γηα ςεθνζεξία, 
κεγεζχλεη ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα θαη απνθξχπηεη άιια, θαη, βεβαίσο, 
ρξεζηκνπνηεί ζπκβνιηθά θαη πνκπψδε ζχκβνια θαη ραξαθηεξηζκνχο γηα λα 
παίμνπλ ζε εθπνκπέο.  

Απηφ ην δείγκα έθθξαζεο θαη ιατθηζκνχ ην έδσζε ρζεο αθφκε κία θνξά ν θ. 
Ρνληνχιεο. Ση έθαλε ρζεο ν θ. Ρνληνχιεο; Τπνζηήξημε απέλαληη ζε φιν ην 
ζχζηεκα –θαη ηδηαίηεξα, βεβαίσο, απέλαληη ζε κέλα- ηνπο πνιπηέθλνπο θαη 
ηξηηέθλνπο.  

Αο δνχκε, ινηπφλ, ηα δεδνκέλα. Θα μεθηλήζσ απφ κία επηζηνιή Πξνέδξνπ 
Πνιπηέθλσλ απφ ηα λεζηά. Έρσ θαη άιιεο δχν. Δθθξάδνπλ ηελ πιήξε ππνζηήξημε 
θαη ηίζεληαη αλνηρηά ππέξ ησλ λέσλ κέηξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηηο κεηεγγξαθέο. 
Απηνί πνπ θσλάδνπλ, απνηεινχλ κεηνλφηεηα αλάκεζα ζηνπο πνιπηέθλνπο. 
Δμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα θαη δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη 
πξαγκαηηθά θησρέο νηθνγέλεηεο ησλ πνιπηέθλσλ είλαη ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο 
θαη ζηα λεζηά, είλαη απηνί πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιηηείαο θαη φρη 
ηα παηδηά ησλ πνιπηέθλσλ κεγαινγηαηξψλ ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 
Γηα λα δνχκε, ινηπφλ, ηη θάλνπκε γηα ηηο κεηεγγξαθέο θαη γηα ην 

δεκνγξαθηθφ ηεο ρψξαο.  
Οη πνιχηεθλνη θαη νη ηξίηεθλνη δελ είλαη επάισηεο νκάδεο, θχξηνη 

ζπλάδειθνη. Οη πνιχηεθλνη θαη νη ηξίηεθλνη είλαη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ 
πιεζπζκνχ, ζηηο νπνίεο, βεβαίσο, ε ρψξα –επεηδή έρεη έλα ηεξάζηην δεκνγξαθηθφ 
πξφβιεκα- νθείιεη ράξε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εληζρχνπκε ηελ ηξηηεθλία θαη ηελ 
πνιπηεθλία. Δπάισηεο νκάδεο, φκσο, δελ είλαη. Τπάξρνπλ νκάδεο πνιπηέθλσλ 
εθαηνκκπξηνχρσλ, φπσο θαη ηξηηέθλσλ εθαηνκκπξηνχρσλ. Τπάξρνπλ επάισηεο 
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίεο έρνπλ δχν παηδηά ή έλα παηδί, γηαηί ππάξρεη 
δίηεθλε νηθνγέλεηα κε αλέξγνπο γνλείο ή κε αλαπήξνπο γνλείο. Απηή είλαη επάισηε 
νκάδα.  

ΑΘΑΝΑΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ: Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο.  
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο.  
Τπάξρεη αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηξηηέθλσλ; 

Αζθαιψο. Ζ Κπβέξλεζε θαη κε ην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην θαη κε ην λνκνζρέδην 
γηα ηηο κεηεγγξαθέο ππνζηεξίδεη ηελ ηξίηεθλε θαη ηελ πνιχηεθλε νηθνγέλεηα.  

Πψο ηελ ππνζηεξίδεη; Τπάξρνπλ δχν δεδνκέλα. Σν έλα είλαη νη επηδφζεηο, 
ην δεχηεξν είλαη ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Πνην είλαη ην δεηνχκελν; Σν δεηνχκελν 
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είλαη ε πνιχηεθλε θαη ε ηξίηεθλε νηθνγέλεηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάδεη ην 
παηδί ηεο ζηελ πφιε φπνπ είλαη ε νηθνγέλεηα θαη ππάξρεη ε ζρνιή.  

Έρσ φια ηα ζηνηρεία. Σν 96% αθνξά ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Σν 
96% είλαη ζε ζρνιέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, γηαηί, βεβαίσο, ν 
πνιχηεθλνο πνπ είλαη ζηα Σξίθαια, ζηε Φιψξηλα, ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε δελ έρεη 
θαλέλα πξφβιεκα κεηεγγξαθήο. Δθεί είλαη νη κεηεγγξαθέο ζηελ Αζήλα θαη ζηε 
Θεζζαινλίθε.  

Δδψ, ινηπφλ, έπξεπε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ησλ ζρνιψλ ηεο Αζήλαο θαη 
ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ δελ κπνξνχλ πηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, γηαηί γηλφηαλ 
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζρνιψλ θαη θηάλακε ζε ζρνιέο, παξαδείγκαηνο ράξηλ ζην 
Παηδαγσγηθφ ηεο Θεζζαινλίθεο, λα έρνπκε εθαηφλ δέθα εηζαθηένπο θαη εθαηφλ 
εμήληα κεηεγγξαθφκελνπο, λα κελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα παηδηά πξνγξάκκαηα 
ζηα πεηξακαηηθά ζρνιεία, λα κελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εξγαζηήξηα ζε πάξα πνιιέο 
ζρνιέο. Σελ ίδηα ζηηγκή έπξεπε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ 
ζπνπδψλ θαη ηαπηφρξνλα, λα ιχζνπκε ην δήηεκα ηνπ λα παξακέλνπλ θαη λα 
δψζνπκε απηφ ην εηδηθφ πξνλφκην ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ 
ηξηηέθλσλ.  

Δπίζεο, πξέπεη λα ππάξρεη κηα αμηνθξαηία αλάκεζα ζηα παηδηά. Τπήξραλ 
παηδηά ηα νπνία είραλ ηξηαθφζηα θαη ηεηξαθφζηα κφξηα ιηγφηεξα θαη έξρνληαλ ζηελ 
πφιε ηνπο θαη ζην ηκήκα ηεο επηινγήο ηνπο θαη ππήξρε έλα παηδί πνπ ήηαλ απφ 
κηα νηθνγέλεηα δχν παηδηψλ, κε άλεξγνπο γνλείο θαη είρε έλα κφξην δηαθνξά θαη 
πήγαηλε ζηελ άιιε κεξηά ηεο Διιάδαο. Έπξεπε, ινηπφλ, λα βάινπκε θαη ην ζέκα 
ηεο αμηνθξαηίαο. Έπξεπε λα ζπλδπάζνπκε φινπο απηνχο ηνπο παξάγνληεο.  

Ση θάλακε, ινηπφλ; Τπάξρεη εηδηθή πξφλνηα, εηδηθή κέξηκλα θαη εηδηθή εχλνηα 
γηα ηηο νκάδεο απηέο, γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο; Ναη, ππάξρεη. Σα παηδηά ησλ 
ηξηηέθλσλ θαη ησλ πνιπηέθλσλ νηθνγελεηψλ είλαη ζε εηδηθή θαηεγνξία, θξίλνληαη κε 
δηαθνξεηηθά κφξηα, πεγαίλνπλ νπσζδήπνηε ζηελ πφιε πνπ ζέινπλ, άιια ζε 
ηκήκα αλάινγα κε ηηο κνλάδεο ηηο νπνίεο έρνπλ ζπγθεληξψζεη. Δπνκέλσο, 
αληηκεησπίδεηαη έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ππέξβαζε ηεο 
ίζεο πξφζβαζεο.  

Έξρνκαη ηψξα ζην δεχηεξν ζέκα πνπ είλαη ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Έγηλε 
ζπδήηεζε ζηε Βνπιή.  

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

Με ζπγρσξείηε, θχξηε Πξφεδξε, ζέισ ηξία-ηέζζεξα ιεπηά αθφκα, αλ είλαη 
δπλαηφλ. 

Δίπακε λα βάινπκε πςειά θξηηήξηα. Δδψ, αλ ζαο δηαβάζσ άιιε επηζηνιή, 
δεηνχλ νη ηξίηεθλνη λα κπεη ην Δ9 σο θξηηήξην, γηαηί δελ είλαη φινη νη ηξίηεθλνη ίδηνη. 
Δδψ, ινηπφλ, είπακε 60.000 θαη 10.000 γηα θάζε παηδί, δειαδή 80.000 επξψ. 
Δζείο πηζηεχεηε φηη δελ είλαη δίθαην γηα κία πνιχηεθλε νηθνγέλεηα πνπ έρεη 80.000 
επξψ εηζφδεκα θαη έρεη ην παηδί δσξεάλ θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα πξφζβαζε ζηελ 
εζηία, δσξεάλ ζίηηζε, κεησκέλα εηζηηήξηα ζε φπνηα πεξηνρή θαη αλ πάεη, λα θάλεη 
επηινγή ή λα πάεη ην παηδί κε φιεο απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζε νπνηαδήπνηε πφιε 
ή λα κείλεη ζηελ πφιε πνπ ζέιεη, αλάινγα κε ηα κφξηα πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε 
καζεηήο θαη βέβαηα, πάληνηε επλνεκέλνο, γηαηί κε ιηγφηεξα κφξηα ζα είλαη ζε άιιε 
ζρνιή. 

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θξηηεξίσλ νδεγεί ζην λα ζεσξψ φηη ππάξρνπλ 
πνιχ ζνβαξά επηρεηξήκαηα. Καη επεηδή ρζεο ρξεζηκνπνηήζαηε ην φηη ν θ. 
Λνβέξδνο ην έθεξε θαη ην πήξε –θαη δελ μέξσ ηη άιια επηρεηξήκαηα 
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παξνπζηάζαηε- ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη δελ είλαη έηζη. Ζ Κπβέξλεζε ην εμεηάδεη 
ζπλνιηθά. Δδψ ζαο ιέσ φηη ν πνιχηεθλνο ηεο Αζήλαο κε ηα 120.000 επξψ 
εηζφδεκα δελ γίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηελ νηθνγέλεηα 
ησλ αλέξγσλ, έζησ θαη αλ έρεη έλα παηδί! 

Δίπαηε γηα ην επηρείξεκα φηη δελ έρεη ζεκαζία, γηαηί είλαη δηαθνξεηηθή ε 
νπηηθή ζαο γσλία. Έρσ θάλεη πέληε ρξφληα επίηξνπνο θαη έλα απφ ηα δεηήκαηα 
πνπ είρα ζην ραξηνθπιάθηφ κνπ ήηαλ ην δεκνγξαθηθφ. Οη πιένλ απνδνηηθέο 
πνιηηηθέο γηα ην δεκνγξαθηθφ αθνξνχλ ηελ εζηίαζε ζην παηδί, δειαδή κία πνιηηεία 
λα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη γηα θάζε παηδί –είηε είλαη ζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είηε 
είλαη νξθαλφ είηε είλαη κε άλεξγνπο γνλείο είηε είλαη ζε πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα- φια 
φζα είλαη αλαγθαία.  

Ξέξεηε φηη έρνπκε δπφκηζη εθαηνκκχξηα άηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη έλα 
εθαηνκκχξην νθηαθφζηεο ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο κε έλα παηδί, κε εμαηξεηηθά κεγάια 
πξνβιήκαηα θαη πάξα πνιιέο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο; Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο 
απμάλεηαη απφ φια ηα παηδηά. Βεβαίσο, επαλαιακβάλσ φηη ππάξρνπλ εηδηθέο 
πνιηηηθέο, ηηο νπνίεο απνηππψζακε θαη ζηε θνξνινγία θαη εδψ. Απηφ ην 
λνκνζρέδην απνηππψλεη εηδηθή πνιηηηθή γηα ηνπο ηξίηεθλνπο θαη ηνπο πνιχηεθλνπο. 
Να δηαθσλήζνπκε ζην φηη εζείο ζέιεηε πεξηζζφηεξα ή ηα ζέιεηε φια. Γελ έρεηε 
θαλέλα πξφβιεκα. αο είπα φηη είλαη ην 96% Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 

Ξέξεηε, θχξηε Ρνληνχιε, φζν ζαο άθνπζα πνπ είπαηε ζθιεξά θαη εμαηξεηηθά 
ιατθηζηηθά πξάγκαηα, νχηε ρακνγέιαζα εηξσληθά νχηε έθαλα θακκία γθξηκάηζα. Θα 
παξαθαινχζα λα έρεηε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα, φηαλ αθνχηε ηνλ νκηιεηή. 

Θα αλαθεξζψ ηψξα ζην ηξίην ζέκα. ζνλ αθνξά ην απνιπηήξην, ε ΟΗΔΛΔ, 
ε Οκνζπνλδία ησλ Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ δελ είρε θαλέλα 
πξφβιεκα λα ζέζεη ζε θίλδπλν ζπλνιηθά ηηο εμεηάζεηο θαη λα πξνζθχγεη ζην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Βεβαίσο, απεξξίθζε ακέζσο, ηελ ίδηα κέξα. 

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

κσο, ηίζεληαη δχν δεηήκαηα. Σν έλα δήηεκα αθνξά ην εάλ κπνξεί κία 
νκνζπνλδία πνπ εθθξάδεη ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο, ζπλνιηθά λα ιέεη φηη νη 
εξγαδφκελνη ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ, δελ έρνπλ ηε δχλακε θαη ηελ 
εζηθή σο δάζθαινη –δηφηη είηε είλαη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη 
δάζθαινη- λα ππεξαζπίζνπλ ηελ αμηνθξαηία θαη απηφ ρσξίο θακκία εμαίξεζε.  

Σν δεχηεξν δήηεκα αθνξά ην αλ είλαη ηζφηηκα ηα απνιπηήξηα. Κχξηνη 
ζπλάδειθνη, ζα ππνβάισ έλα απιφ εξψηεκα γη’ απηνχο πνπ ξσηνχλ αλ είλαη 
ηζφηηκα ηα απνιπηήξηα. ηε ρψξα καο, θχξηε πξψελ Τπνπξγέ ηεο Παηδείαο, ην 
γεληθφ απνιπηήξην θαη ην ΔΠΑΛ, πνπ δελ δίλνπλ εμεηάζεηο ζην παλεπηζηήκην, είλαη 
απνιχησο ηζφηηκα! Γηαηί εθεί είλαη ηζφηηκα θαη εδψ δελ είλαη;  

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Έρεη ζρέζε κε ην παξφλ; 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Δίλαη απνιχησο ηζφηηκα ην γεληθφ θαη ην επαγγεικαηηθφ! 
Φαληάδνκαη φηη ην μέξεηε! Τπνπξγφο Παηδείαο ήζαζηαλ! Σα παηδηά απφ ην 
επαγγεικαηηθφ ιχθεην –ζε πνζνζηφ 3%- δίλνπλ εμεηάζεηο ζην παλεπηζηήκην! Γηαηί 
εθεί, ινηπφλ, δελ ππάξρεη ζέκα ηζνηηκίαο θαη ηψξα ππάξρεη;  

Απηή ε αιιαγή απαληά ζε έλα πάξα πνιχ απιφ πξάγκα. Ξέξεηε πφζν 
απιφ είλαη; Σα παηδηά πνπ δελ ζέινπλ λα δίλνπλ εμεηάζεηο, λα κε δίλνπλ εμεηάζεηο 
θαη λα παίξλνπλ ην απνιπηήξην! Έλα εξψηεκα πνπ γελλάηαη, βέβαηα, είλαη ην εμήο: 
Ναη, αιιά απηά ηα παηδηά δελ ζα δψζνπλ ηα πέληε καζήκαηα ηα νπνία είλαη πην 
δχζθνια, άξα δελ ζα είλαη ηζφηηκεο νη εμεηάζεηο. Απηά ηα πέληε καζήκαηα είλαη ην 
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20% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ πνπ δηακνξθψλεη ν καζεηήο, γηαηί έρεη δεθαέμη, 
δεθαεπηά, δεθανθηψ καζήκαηα ζην ζρνιείν.  

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

Γελ καο ελνρινχλ, ινηπφλ, νη βαζκνί πνπ βάδνπλ νη θαζεγεηέο ζηα δεθαέμη 
καζήκαηα, αιιά ζηα ζπγθεθξηκέλα πέληε καζήκαηα πνπ είλαη ην 20%! Γειαδή, δελ 
εκπηζηεπφκαζηε θαζφινπ ηνπο δαζθάινπο ζηα δεκφζηα θαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία ή 
ηνπο εκπηζηεπφκαζηε κφλν γηα ηα καζήκαηα πνπ δελ έρνπλ νη παλειιαδηθέο!  

Μεξηθέο θνξέο, ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ απιά. Απηή ε ξχζκηζε εμππεξεηεί 
ην εμήο: Σα παηδηά πνπ δελ ζέινπλ –δηφηη είλαη επηινγή ηνπο- λα δψζνπλ εμεηάζεηο, 
λα κελ ηα ππνρξεψλνπκε λα δίλνπλ εμεηάζεηο! Έγηλε κέρξη θαη απηφ ην αθξαίν, λα 
ππάξμεη, δειαδή, πξνζθπγή ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο! 

Δπίζεο, θάπνηνη ζπλάδειθνη αλαθέξζεθαλ ζην ζέκα ησλ παηδηψλ πνπ 
κεηαθέξνληαη γηα εμεηάζεηο ζηελ Αζήλα. Δδψ θαη αλ δελ αλαπηχρζεθαλ άλζε 
θηινιατθηζκνχ θαη ιατθηζκνχ!  

Τπάξρνπλ ρίιηα δηαθφζηα παηδηά ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ δελ έρνπλ θακκία 
ζρέζε κε αλαπεξία, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Γελ είλαη αλάπεξα παηδηά. 
Απνηεινχλ ην 5%. Δθεί, ινηπφλ, ππάξρεη ε εμαίξεζε θαη δελ ππάξρνπλ εμεηάζεηο ή 
γίλνληαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γελ κηιάκε γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία. 
Μηιάκε γηα ηα παηδηά κε δπζιεμία, φπνπ πξέπεη λα πσ –θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζε 
ειέγρνπο- φηη ππάξρνπλ θάπνηεο πεξηνρέο πνπ δείρλνπλ ηεξάζηηα πνζνζηά ζε 
ζρέζε κε άιιεο θαη ηδηαίηεξα θέηνο.  

ΑΘΑΝΑΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ: Να δψζεηε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, γηα λα 
ηειεηψζεη ην παξακχζη! 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 
και Θπηζκεςμάηων): Δθεί, ινηπφλ, ηα παηδηά κε δπζιεμία εμεηάδνληαη πξνθνξηθά 
θαη ππάξρεη θίλδπλνο γηα ην αδηάβιεην ηνπ ζπζηήκαηνο, γηαηί πξφθεηηαη γηα ηξηάληα 
έλα δηαθνξεηηθά καζήκαηα κε ηξηάληα κία δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο. Πέξπζη θαη 
πξφπεξζπ πνπ ππήξραλ ηα εηδηθά εμεηαζηηθά θέληξα ηεο Κξήηεο θαη ηεο Ρφδνπ, 
είρακε πξφβιεκα, γηαηί δελ βξίζθακε εμσηεξηθφ. Έπξεπε ην παηδί λα δψζεη 
εμεηάζεηο γηα ην παλεπηζηήκην κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ. Αλαγθαζηήθακε, ινηπφλ, λα 
ηνπο θέξνπκε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ην ζχζηεκα 
αδηάβιεην.  

Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη απφ ηελ Κξήηε, δελ 
είλαη κφλν ηα παηδηά ηεο Κξήηεο. Σα παηδηά έξρνληαη απφ φιε ηελ Διιάδα. 
Πξφθεηηαη γηα ρίιηα δηαθφζηα παηδηά θαη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν ζε θάζε πεξηνρή 
ηεο Διιάδνο ηξηάληα κία εηδηθφηεηεο κε δηαθνξεηηθνχο εμεηαζηέο λα 
αληηκεησπηζηνχλ κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. κσο, ζα ήζεια λα θάλσ ζαθέο φηη δελ 
πξφθεηηαη γηα παηδηά κε αλαπεξία, γηαηί απηφ εηπψζεθε εδψ κέζα πάξα πνιιέο 
θνξέο.  

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

Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Πξέπεη λα θιείζεηε, θπξία 

Τπνπξγέ.  
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Έρσ απαληήζεη ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ εηέζεζαλ απφ 
ηνπο θπξίνπο ζπλαδέιθνπο. Δμήγεζα επαλεηιεκκέλα ηε ζπλάθεηα ηνπ ζρεδίνπ 
λφκνπ θαη πψο έλα ζρέδην λφκνπ πνπ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο ππνζηεξίδεη 
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ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε δχν λέα ηλζηηηνχηα. Δπψλπκνη 
γισζζνιφγνη ιέλε φηη ην ηλζηηηνχην πξνέξρεηαη απφ ην «ίζηακαη» θαη είλαη δάλεην 
πξνο ην εμσηεξηθφ ην νπνίν επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα. Αλ ζέιεηε ην δέρεζηε. κσο, 
εκέλα έηζη κνπ ην κεηέθεξαλ, γηαηί απηή ε ζπδήηεζε έγηλε θαη ζηελ πξψηε 
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ.  

Θα ήζεια, ινηπφλ, λα πσ φηη έρνπκε ζπγρσλεχζεηο.  
Καη επεηδή είλαη εδψ θαη ν θ. ηπιηαλίδεο, επίζεο πξψελ Τπνπξγφο, ζα 

ήζεια λα πσ φηη εμήγεζα θαη ρζεο ζηελ Αίζνπζα πσο θεχγνληαο απφ ην 
Τπνπξγείν, θχξηε ηπιηαλίδε, είραηε αθήζεη δχν κειέηεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Ζ κία κειέηε ήηαλ απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 
θαη ε άιιε απφ δχν εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηνπο νπνίνπο ην είραηε 
αλαζέζεη. Μφλν πνπ νη επφκελνη απφ εζάο ηηο έβαιαλ ζηα ζπξηάξηα. Γελ ηηο είρε 
δεηήζεη θαλέλαο. Δγψ, φκσο, θαη ηηο ρξεζηκνπνίεζα θαη βαζίζηεθα ζ’ απηέο ζε 
κεγάιν βαζκφ, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηελ αιιαγή πνπ θάλνπκε ζήκεξα. Γηφηη 
βεβαίσο θαη ππάξρεη ζπλέρεηα.  

ζνλ αθνξά ην Ηλζηηηνχην, ινηπφλ, έρνπκε νπζηαζηηθή ζπγρψλεπζε πέληε 
θνξέσλ. Καηαξγνχληαη πέληε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα. Θέισ λα επραξηζηήζσ, 
ινηπφλ, φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνχιεςαλ κέρξη ηψξα. Δπίζεο, ζα ήζεια λα 
επραξηζηήζσ θαη ηηο δηνηθήζεηο πνπ ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ηψξα. Έρνπκε εμαηξεηηθά 
κεγάιεο αιιαγέο θαη βεβαίσο νη ζπλάδειθνη έδσζαλ θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ησλ ζπγρσλεχζεσλ.  

Καη έξρνκαη ηψξα ζηα πεηξακαηηθά θαη ηα πξφηππα ζρνιεία. Δμήγεζα ρζεο 
αλαιπηηθά φηη ζηφρνο καο είλαη λα αλνίμνπκε έλα ζχζηεκα καδηθφ θαη νκνηφκνξθν, 
ην νπνίν λα είλαη καδηθφ, αιιά θαη κε δηαθνξνπνηήζεηο. Γειαδή, λα δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ νη δάζθαινη θαη λα έρνπκε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 
ιεηηνπξγίαο θαη άξα λα αλαπηπρζεί ε πξσηνβνπιία ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φιε 
ηε ρψξα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε έλα λνκνζρέδην, ην νπνίν βεβαίσο δελ είλαη ε 
αλαβίσζε ηνπ 1919. Αιιηψο ήηαλ ηα πεηξακαηηθά ζρνιεία φηαλ μεθίλεζαλ, αιιηψο 
ήηαλ ζην κεζνπφιεκν, αιιηψο ήηαλ ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη αιιηψο ζήκεξα πνπ 
είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα.  

κσο, απηφ ζην νπνίν ζηνρεχεη απηφ ην ζρέδην λφκνπ είλαη, φπσο είπα θαη 
ρζεο, λα έρεη έλα ζαθέο θαη νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηε δεκηνπξγία ησλ 
αλαγθαίσλ εθείλσλ δνκψλ θαη ηνπ εμνξζνινγηζκνχ πνπ ζα επηηξέςνπλ λα έρνπλ 
απνηέιεζκα νη κεγάιεο αιιαγέο πνιηηηθήο γηα ηελ παηδεία, ηηο νπνίεο ζπδεηήζακε 
θαη ζα ζπλερίζνπκε λα ζπδεηνχκε, ψζηε λα έρνπκε ζ’ απηήλ ηε ρψξα δεκφζηα 
παηδεία πςειήο πνηφηεηαο γηα φινπο θαη θπξίσο γηα ηα παηδηά καο.  

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 
Κχξηε Πξφεδξε, επηηξέςηε κνπ λα δηαβάζσ ηηο ππνπξγηθέο ηξνπνινγίεο.  
Πξψηε είλαη ε ηξνπνινγία 397/43/6-5-2011, ζηελ νπνία νη παξάγξαθνη 1 

θαη 2 ηίζεληαη σο παξάγξαθνη 16 θαη 17 ζην άξζξν 59.  
Δπίζεο, ε παξάγξαθνο 3 ηίζεηαη σο παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 56. 
Γεχηεξνλ, ηξνπνινγία 396/42/6-5-2011. Οη παξάγξαθνη 1 έσο θαη 3 ηίζεληαη 

σο παξάγξαθνη 18 έσο θαη 20 ζην άξζξν 59. 
Σξίηνλ, ηξνπνινγία 395/41/6-5-2011. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηίζεληαη σο 

παξάγξαθνη 9 θαη 10 ζην άξζξν 58. Ζ παξάγξαθνο 3 ηίζεηαη σο παξάγξαθνο 21 
ζην άξζξν 59.  

Δπραξηζηψ. 
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(ην ζεκείν απηφ ε Τπνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ θ. Άλλα Γηακαληνπνχινπ θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ηηο 
πξναλαθεξζείζεο ηξνπνινγίεο, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

«Τπνπξγηθέο ηξνπνινγίεο 
«Α. Σξνπνινγία 397/43/6-5-2011 
- Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηίζεληαη σο παξάγξαθνη 16 θαη 17 ζην άξζξν 59. 
- Ζ παξάγξαθνο 3 ηίζεηαη σο παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 56. 
Β. Σξνπνινγία 396/42/6-5-2011 
- Οη παξάγξαθνη 1 έσο θαη 3 ηίζεληαη σο παξάγξαθνη 18 έσο θαη 20 ζην 

άξζξν 59. 
Γ. Σξνπνινγία 395/41/6-5-2011 
- Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηίζεληαη σο παξάγξαθνη 9 θαη 10 ζην άξζξν 58. 
- Ζ παξάγξαθνο 3 ηίζεηαη σο παξάγξαθνο 21 ζην άξζξν 59»  
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Κχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια ην ιφγν. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σν ιφγν έρεη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ, θ. Γεψξγηνο Καξαηδαθέξεο. 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Θα είκαη εκθαλψο ζπληνκφηεξνο απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ. 
Ζ αμηφηηκε Τπνπξγφο δελ είλαη «θξεηίλνο». Σν αληίζεην, είλαη εμαηξεηηθά 

νμχλνπο. Έρεη ηεξάζηηεο λνεκαηηθέο δηαδξνκέο. Μνπ πξνθαιεί εληχπσζε ην 
γεγνλφο πψο δελ θαηάιαβε ηελ ηαχηηζε κε ηνλ εηζεγεηή, εηζεγεηή εμάιινπ πνπ ηνλ 
επέιεμα εγψ θαη ήμεξα ηη ζα πεη θαη ηα είπε πνιχ θαιά θαη ηα είπε άξηζηα θαη 
θαηαρεηξνθξνηήζεθε, ηδηαηηέξσο δε θαη απφ Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ, αιιά θαη ηεο 
Νέαο Γεκνθξαηίαο. Άξα, ινηπφλ, εάλ ςάρλεηε λα βξείηε κηζφ-κηζφ θφκκα, κάιινλ 
ζην δηθφ ζαο ζα ην βξείηε, φπσο εζείο νκνινγήζαηε πξνρζέο φηη «ε Νέα 
Γεκνθξαηία, ν ΤΡΗΕΑ θαη ην κηζφ ΠΑΟΚ δελ θαηαιαβαίλνπλ πνχ είλαη ε 
θαηάζηαζε». Υξεζηκνπνηψ ηηο ιέμεηο ζαο. 

Δκείο ζην Λατθφ Οξζφδνμν πλαγεξκφ είκαζηε κνλνκπιφθ. Μελ ςάρλεηε, 
ινηπφλ, ζε εκάο λα βξείηε άιινπο ιφγνπο θαη άιιε πξνζέγγηζε. 

Κπξία Τπνπξγέ, είπαηε φηη ζαο απεθάιεζε ν θ. Ρνληνχιεο «Μήδεηα». ρη… 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Γελ είπα ηίπνηα ηέηνην. Ξέξεηε εζείο θάηη ηέηνην; 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Απιψο, κεδήζαηε ηδενινγηθά! Κακκία ζρέζε απηά πνπ ιέηε ζήκεξα 
κε ηελ 3ε ηνπ επηέκβξε. Κακκία ζρέζε! Οκνινγείηε, φπσο φιν ην ΠΑΟΚ, φηη 
έρεηε μεθχγεη εληειψο απφ ηελ 3ε ηνπ επηέκβξε ηφηε θαη ηαμηδεχεηε πιένλ πξνο 
λενθηιειεχζεξα κνλνπάηηα. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, απηή είλαη ε αιήζεηα. Κη 
εκείο δελ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε νχηε ην λενθηιειεχζεξν ΠΑΟΚ, νχηε 
ηε ζνζηαιηζηηθή Νέα Γεκνθξαηία! Μαο έρεηε κπιέμεη. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.  

Καη εληέιεη, ην πξψην ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα έρεη ν Τπνπξγφο ή ε 
Τπνπξγφο Παηδείαο είλαη λα είλαη νπαδφο ηνπ «ιαθσλίδεηλ εζηί θηινζνθείλ». 
Μηιήζαηε ηξηάληα ιεπηά, ηα νπνία πήξαηε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη 
πεξηκέλνπλ. Γελ ζα θάλσ, ινηπφλ, ηελ ίδηα θαηάρξεζε, αιιά ζαο παξαθαιψ πάξα 
πνιχ λα κελ πξνθαιείηε κε απηά ηα νπνία ιέηε. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Κχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ζ θπξία Τπνπξγφο έρεη ην ιφγν. 
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ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 
και Θπηζκεςμάηων): έβνκαη απνιχησο ηνλ Αξρεγφ ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ 
πλαγεξκνχ σο Αξρεγφ θφκκαηνο, αιιά πξαγκαηηθά δελ δέρνκαη θαλελφο είδνπο 
ππνδείμεηο. 

Γεχηεξνλ, θχξηε Καξαηδαθέξε, επεηδή έρσ επθπΐα –ηε κέζε ηνπιάρηζηνλ- 
φηαλ αλαθέξεζηε ζηα πξφηππα ζρνιεία θαη κηιάηε γηα «ηα παηδηά κε ηηο 
θακαξηέξεο» είλαη ζαθέο πσο κηιάηε γηα θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ κίιεζε θαη 
πεξηέγξαςε ν εηζεγεηήο ζαο. 

Μφλν κία θνπβέληα ζα πσ. Σν θέληξν ηεο Αζήλαο –θαη είκαη Βνπιεπηήο θαη 
αζρνινχκαη απφ ην 2006 κε απηφ ην ζέκα, κε πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα- είλαη έλα 
απφ ηα κεγαιχηεξα δεηήκαηα ηεο ρψξαο θαη φζεο θνξέο θαη αλ ηεζεί είλαη ζσζηφ 
λα ηίζεηαη, γηαηί είλαη κία πξαγκαηηθά ελ δπλάκεη βφκβα πνπ εθξήγλπηαη. Ζ 
απάληεζε γηα ην θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη κία πνιπζχλζεηε πνιηηηθή πνπ έρεη 
θπξίσο φρη αζηπλνκηθά ζηνηρεία, νχηε ζηνηρεία κίζνπο, αιιά θνηλσληθήο πνιηηηθήο 
θαη επελδχζεσλ.  

Πνιχ επραξίζησο θαη ζε εξψηεζε, αλ ζέιεηε -γηαηί δελ είλαη ηνπ παξφληνο- 
λα ζαο εμεγήζσ γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη πφζν 
ζεκαληηθφ είλαη λα παξέκβνπκε ζηα ζρνιεία κε ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ, λα 
παξέκβνπκε ζηα ζρνιεία απηά κε θπξίαξρν ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ 
ελζσκάησζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ, λα παξέκβνπκε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο φπσο 
ε Γθξάβα, λα θάλνπκε θέληξα δηά βίνπ ζε φιε ηελ Αζήλα θαη πνιχ επραξίζησο, 
επαλαιακβάλσ, λα παξέκβνπκε θαη ζηα ΕΔΠ, δειαδή ηα ζρνιεία πνπ είλαη Εψλεο 
Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, ζρνιεία ζηα νπνία παξεκβαίλνπκε εθεί πνπ 
γελληέηαη ην πξφβιεκα θαη νη κεγάιεο αδηθίεο θαη δηαθνξέο. Απηή ε ζπδήηεζε λα 
γίλεη, κε ην ηη θάλνπκε, πνηεο δπζθνιίεο έρνπκε, πνηα απνηειέζκαηα έρνπκε θαη φρη 
λα εθηνμεχνπκε απιά ππξαχινπο κίζνπο ζε κηα θνηλσλία ε νπνία έρεη απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα ηα αιιάμνπκε ζε κία λχρηα. 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 
ςναγεπμού): Κχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Οξίζηε, θχξηε Πξφεδξε. 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΣΕΑΦΔΡΖ (Ππόεδπορ ηος Λαϊκού Οπθόδοξος 

ςναγεπμού): Μηα θνπβέληα ζηελ θπξία Τπνπξγφ. 
Κπξία Τπνπξγέ, φια απηά είλαη θαινδερνχκελα. Φξνληίζηε, φκσο, λα 

πξνζιάβεηε ζε θάπνηα ζρνιεία αλζξψπνπο πνπ ην πξσί πξηλ μεθηλήζνπλ ηα 
καζήκαηα ζα καδεχνπλ ηηο ζχξηγγεο απφ ηα λαξθσηηθά πνπ είλαη κέζα ζηηο απιέο 
ησλ ζρνιείσλ. 

Σα παηδηά καο θάλνπλ κάζεκα θαη νη ζχξηγγεο ησλ λαξθνκαλψλ είλαη δίπια. 
Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε. Γελ μέξσ αλ ζα ην πείηε αζηπλνκηθφ κέηξν ή κε 
αζηπλνκηθφ κέηξν. Δίλαη, φκσο, δηθαίσκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ηα παηδηά λα κελ 
θάλνπλ κάζεκα δίπια ζηηο ζχξηγγεο. 

(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΛΑΟ) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο 

ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θ. Άξεο πειησηφπνπινο, έρεη ην ιφγν. 
ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Κχξηε Πξφεδξε, πφηε ζα κηιήζνπκε εκείο νη 

Βνπιεπηέο; 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Θα θάλσ εγψ ζε εζάο ππνδείμεηο 

πφηε ζα κηιήζηε; Έρεηε πξνεδξεχζεη θαη μέξεηε. 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Γελ ηεξείηαη ν Καλνληζκφο. 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ 11/5/11 

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

45 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ση ππνλνείηε; Σνλ θαηάινγν ησλ 
νκηιεηψλ ηνλ έρεηε κπξνζηά ζαο. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Γελ ηεξείηε ηνλ Καλνληζκφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σνλ ηεξψ. Γελ έρεηε ην ιφγν θαη 

παξαθαιψ θαζίζηε θάησ. 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Παξαβηάδεηε ηνλ Καλνληζκφ θαη δελ 

εμππεξεηείηε θαζφινπ ηελ θαηάζηαζε. Σα είπα θαη ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Δζείο παξαβηάδεηε ηνλ Καλνληζκφ, 

θχξηε Γείηνλα. 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Να καο πείηε πφηε ζα κηιήζνπκε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Θα κηιήζεηε φηαλ έξζεη ε ζεηξά 

ζαο. 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Αξθεηά! 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Έρσ δψζεη ην ιφγν ζε 

ζπλάδειθν. 
Οξίζηε, θχξηε πειησηφπνπιε, έρεηε ην ιφγν. 
ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Δίλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη ην χθνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζήκεξα ε 

Τπνπξγφο Παηδείαο, θαηά ηε δηθή κνπ εθηίκεζε, ζα έπξεπε λα μελίζεη θαη εκέλα 
πξνζσπηθά αιιά θαη ηελ Αίζνπζα. Αιιά νθείισ λα πσ φηη δελ ην παξεμεγψ. Καη 
δελ ην παξεμεγψ δηφηη θαηαιαβαίλσ ηε δπζθνιία ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη, φρη 
βεβαίσο γηαηί πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη, λα ηεθκεξηψζεη ην ζεκεξηλφ ζρέδην λφκνπ, 
αιιά θπξίσο γηαηί απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο πνπ ε ίδηα έρεη πεξηγξάςεη σο 
πνιηηηθνχο πνπ δελ αληηιακβάλνληαη, δελ αθνπγθξάδνληαη θαη δελ θαηαιαβαίλνπλ. 
Άιισζηε ζ’ απηήλ ηε κεγάιε θαηεγνξία είλαη θαη ην κηζφ ΠΑΟΚ. 

Αληηιακβάλνκαη, ινηπφλ, φηη ζηνλ ηδηφηππν αγψλα πνπ έρεη μεθηλήζεη κε ηνλ 
θ. Λνβέξδν, έρεη θάζε ιφγν λα αηζζάλεηαη κηα ηδηαίηεξε αγσλία θαη έλα ηδηαίηεξν 
άγρνο. Δίκαη βέβαηνο φηη νη ηθαλφηεηέο ηεο είλαη ηέηνηεο πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ ζην 
ηέινο λα εμέιζεη πξψηε. 

ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία πεξί ιατθηζκνχ, ηελ νπνία απεχζπλε ζηε Νέα 
Γεκνθξαηία, ζα ήζεια απηήλ απιά ηελ θαηεγνξία λα ηελ επηζηξέςσ πίζσ. Γηαηί 
πψο αιιηψο κπνξψ λα ραξαθηεξίζσ κηα πνιηηηθή ε νπνία μεθηλά κε ην «ιεθηά 
ππάξρνπλ», ε νπνία μεθηλά κε ην λα ιέεη φηη ζα δψζνπκε πεξηζζφηεξα ιεθηά γηα 
ηελ παηδεία θαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή λα πξνρσξά ζε δξαζηηθή πεξηζηνιή ησλ 
δαπαλψλ γηα ηελ παηδεία; Μάιηζηα είλαη κηα πνιηηηθή ε νπνία μεθηλά κε ηελ 
θαηάξγεζε ηεο βάζεο ηνπ «10» θάλνληαο δχν απιά πξάγκαηα: 

Με ην λα θαηαξγείο ηε βάζε ηνπ «10», θιείλεηο ην κάηη φηη ηελ επφκελε 
ρξνληά ζα εηζέιζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξνη εηζαθηένη ζηα ΑΔΗ θαη ζηα ΣΔΗ ηεο ρψξαο. 
Καη βεβαίσο κε ην λα θαηαξγείο ηε βάζε ηνπ «10», ηξνθνδνηείο ηελ πεξηθέξεηα θαη 
ηελ επαξρία, αθφκε θαη ηα ΣΔΗ εθείλα ηα νπνία δελ είραλ ζπνπδαζηέο, κε ελ 
δπλάκεη ζπνπδαζηέο πξνθεηκέλνπ έζησ λα θπηνδσήζνπλ γηα λα ηα δηαηεξήζεη γηα 
κία αθφκε ρξνληά. 

Κη αλ απηή είλαη ε πνιηηηθή πνπ θιείλεη ην κάηη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο βάζεο 
ηνπ «10», γηαηί ζήκεξα ελ φςεη ηεο ζπδεηήζεσο, έξρεηαη ρσξίο δηαβνχιεπζε, 
αηθληδηαζηηθά θαη ρσξίο ηελ αληίζηνηρε γλσκνδφηεζε ηνπ ΑΠΔ θαη ηνπ ΑΣΔ θαη 
θαηαξγεί είθνζη ηέζζεξα ηκήκαηα ΣΔΗ θαη έλα παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα;  

Γηαηί ηελ ψξα πνπ ζπδεηάκε ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί 
θακκία δηαβνχιεπζε, αλαθνηλψλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο φηη δέθα ρηιηάδεο 
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πεληαθφζηνη ιηγφηεξνη θνηηεηέο, θνηηήηξηεο, ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο, ζα 
κπνπλ ζηα ΑΔΗ θαη ζηα ΣΔΗ;  

Καη εξσηψ: Δίλαη απηή θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή; Γείρλεη απηφ ζεβαζκφ 
ζηνπο Βνπιεπηέο; Γείρλεη απηφ ζεβαζκφ ζηνπο ζπλαδέιθνπο Βνπιεπηέο ηνπ 
ΠΑΟΚ πνπ ζηεξίδνπλ κε λχρηα θαη κε δφληηα ηε ζεκεξηλή παξάηαμε θαη ην 
ζεκεξηλφ ζρέδην λφκνπ; 

Δίπαηε φηη εκείο είκαζηε δήζελ ελάληηα ζηηο ζπγρσλεχζεηο. ρη, δελ είκαζηε 
ελάληηα ζηηο ζπγρσλεχζεηο φηαλ νη ζπγρσλεχζεηο γίλνληαη γηα παηδαγσγηθά 
θξηηήξηα. ην θάησ-θάησ ηεο γξαθήο, ζπγρσλεχζεηο είρακε θάλεη θαη εκείο. Καη νη 
πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο έθαλαλ ζπγρσλεχζεηο. Καη πνηεο ζπγρσλεχζεηο 
έρνπκε θάλεη θαη γηαηί, ηα έρνπκε θαηαζέζεη ζηα Πξαθηηθά. Δθεί κπνξείηε λα 
αλαδεηήζεηε ηνπο ιφγνπο θαη πνηα ηκήκαηα ζηε δηάξθεηα ηεο δηθήο καο ζεηείαο, 
έρνπλ θαηαξγεζεί. Δίλαη ην ίδην κε ην λα θαηαξγείο αηθληδηαζηηθά θαη ρσξίο 
νπζηαζηηθή δηαβνχιεπζε ην 50% ησλ ζρνιείσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα; 

Με πνηα θξηηήξηα θαηαξγήζεθαλ ηα ζρνιεία απηά; Με θξηηήξηα παηδαγσγηθά; 
ρη βέβαηα, δηφηη κέζα ζ’ απηά είρακε ζρνιεία κνλνζέζηα, δηζέζηα –πνπ ηα είπαηε 
ιίγν απαμησηηθά- ηα νπνία φκσο είραλ πξσηεχζεη ζηηο εμεηάζεηο. Δίρακε ζρνιεία 
κε ηξηάληα θαη ζαξάληα καζήηξηεο θαη καζεηέο πνπ κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά λα 
ζηεξίμνπλ ηελ ειιεληθή χπαηζξν, αιιά εκείο δελ είρακε ζπλππνινγίζεη νχηε 
ηζηνξηθά θξηηήξηα, νχηε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, νχηε πνιηηηζκηθά θξηηήξηα, νχηε 
παηδαγσγηθά θξηηήξηα, γηαηί ν κνλαδηθφο ζηφρνο ησλ ζπγρσλεχζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ήηαλ λα εμνηθνλνκεζνχλ κεηά βίαο θαη ρσξίο παηδαγσγηθά 
θξηηήξηα νηθνλνκηθνί πφξνη. Ήηαλ «νηθνλνκίζηηθνη» νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 
θάλαηε απηήλ ηε βίαηε θαηάξγεζε ηνπ 50% ησλ ζρνιεηψλ ζηε ρψξα, γη’ απηφ θαη ε 
Νέα Γεκνθξαηία θαη πνιινί εμ εκψλ ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα ήκαζηαλ θάζεηα ελάληηα 
ζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάλαηε ηηο ζπγρσλεχζεηο. 

ζνλ αθνξά ηα ηκήκαηα ησλ ΣΔΗ θαη ησλ ΑΔΗ, εκείο δελ ιέκε φηη εθεί φπνπ 
κπνξεί λα ππάξρεη ζπγρψλεπζε κε πξσηνβνπιία θαη δηάινγν κεηαμχ ηκεκάησλ 
ΣΔΗ θαη Παλεπηζηεκίσλ, απηή ε ζπγρψλεπζε λα κελ πξνρσξήζεη, αιιά ιέκε ην 
πξνθαλέο, δειαδή απηφ λα είλαη απνηέιεζκα δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ ζε θάζε 
ηνπηθή θνηλσλία κεηαμχ παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο θαη αληίζηνηρα ηερλνινγηθνχ 
ηδξχκαηνο. Λέκε εθεί φπνπ δελ ππάξρνπλ ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο πξάγκαηη 
λα θαηαξγεζνχλ ηα ΣΔΗ, φκσο δελ ιέκε απηφ λα γίλεη ρσξίο δηαβνχιεπζε. Γελ ιέκε 
ηελ εκέξα πνπ εκείο ζπδεηάκε έλα θξίζηκν λνκνζρέδην παηδείαο ε Αίζνπζα απηή 
λα αηθληδηάδεηαη δηφηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο επέιεμε εθείλε ηελ εκέξα λα 
αλαθνηλψζεη δηά ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ ζπγρσλεχζεηο θαη ρσξίο ηε γλσκνδφηεζε 
ηνπ ΑΠΔ θαη ηνπ ΑΣΔ.  

Δκείο ιέκε ην εμήο: Δάλ ακθηβάιιεηε, αο δψζεηε ινηπφλ ηα ζηνηρεία ηα 
νπνία εθείλε ηελ πεξίνδν ζαο νδήγεζαλ ζην λα θάλεηε απηέο ηηο θαηαξγήζεηο. 
Δξσηψ: Αθνχ δελ έρνπκε ηελ αληίζηνηρε γλσκνδφηεζε ΑΠΔ θαη ΑΣΔ, 
ππάξρνπλ θάπνηα θξηηήξηα κε ηα νπνία λα μέξνπκε ή λα πεηζφκεζα γηαηί πξέπεη λα 
θαηαξγεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηερλνινγηθφ ίδξπκα ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή 
θνηλσλία θαη φρη θάπνην άιιν; Πνχ μέξνπκε αλ απηά πνπ θαηαξγήζεθαλ ζα έπξεπε 
λα θαηαξγεζνχλ θαη δελ έπξεπε λα θαηαξγεζνχλ θάπνηα άιια πνπ έρνπλ ιηγφηεξα 
θξηηήξηα απ’ απηά πνπ ήδε θαηαξγήζεθαλ, φηαλ ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα δελ 
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνδείμεηο βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη 
απνδεδεηγκέλα θαη αληηθεηκεληθά έγηλαλ νη θαηαξγήζεηο απηέο θαη δελ πξπηάλεπζαλ 
θνκκαηηθά ή άιινπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα ζηνηρεία πνπ καο νδήγεζαλ ζ’ απηέο ηηο 
θαηαξγήζεηο; 
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Μηιήζαηε επίζεο γηα ηνπο πνιπηέθλνπο. Γηα ηνπο πνιπηέθλνπο πξέπεη λα 
είζηε ιίγν πξνζεθηηθνί ζην θαηά πφζνλ είλαη ζπληαγκαηηθά απνδεθηή ε ξήηξα πεξί 
ζπγθεθξηκέλνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ή αλ ζα έρνπκε ζην κέιινλ 
νπνηαδήπνηε ζπληαγκαηηθή πεξηπέηεηα γχξσ απ’ απηφ ην δήηεκα. 

Μηιήζαηε γηα ηε κεηαθνξά θαη εξσηψ: Ζ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν γίλεηαη γηα λα εγγπεζείηε, φπσο είπαηε, ην αδηάβιεην ησλ 
εμεηάζεσλ; Γειαδή εκκέζσο πιελ ζαθψο ιέηε φηη ππάξρεη πεξίπησζε ζηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο λα έρνπκε δαζθάινπο ή θαζεγεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα 
εγγπεζνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θαη έπξεπε λα 
έιζνπλ ζηα αζηηθά θέληξα, γηαηί κφλν ζηα αζηηθά θέληξα κπνξείηε λα εγγπεζείηε ην 
κε δηαβιεηφ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ;  

Δξσηψ: Δίλαη ιατθηζκφο ην λα ιέκε φηη δελ ζέινπκε δχν πηπρία δχν 
ηαρπηήησλ; Μα, είπε ε Τπνπξγφο: «Γελ έρνπκε ηψξα δχν απνιπηήξηα ιπθείνπ;». 
Δξσηψ: Δίλαη ην ίδην ην απνιπηήξην ιπθείνπ πνπ ιέεη φηη είλαη ηερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο κε ην απνιπηήξην πνπ είλαη γεληθνχ ιπθείνπ; Δπεηδή είλαη δχν 
δηαθνξεηηθά θη έηζη πξέπεη λα είλαη, έξρεζηε θαη θάλεηε αλαζηξνθή ηνπ 
εγρεηξήκαηνο θαη ηνπ επηρεηξήκαηνο σο ζηξεςνδίθεο θαη έξρεζηε θαη καο ιέηε 
ηψξα φηη ην ίδην ην απνιπηήξην ηνπ γεληθνχ ιπθείνπ ζα ην δηαηξέζνπκε πάιη ζηα 
δχν δηαθνξεηηθά απνιπηήξηα θαη ην έλα ζα είλαη κε εμεηάζεηο εληφο ζρνιείνπ θαη ην 
άιιν ζα είλαη κε εμεηάζεηο εθηφο ζρνιείνπ, κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο; Δξσηψ: Θα 
είλαη ηζφηηκα; Λέηε «λαη» γηαηί ζα είλαη νκνηφκνξθα. Δξσηψ: Πνηνο καο ην ιέεη 
απηφ; Πνηνο κπνξεί λα καο εγγπεζεί φηη ζην κέιινλ απηά ηα δχν δηαθνξεηηθά 
πηπρία δελ ζα είλαη θαη απνιπηήξηα δχν ηαρπηήησλ καζεηξηψλ θαη καζεηψλ, δηφηη ή 
ζην εμσηεξηθφ ή ζην εζσηεξηθφ θάπνηνη κπνξνχλ λα δεηνχλ σο πξνυπνζέζεηο ην 
έλα απνιπηήξην θη φρη ην άιιν; Αλ νη πξνυπνζέζεηο είηε απφ ηα παλεπηζηεκηαθά 
ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ή απφ ηα κεγάια παλεπηζηήκηα είηε απφ ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο εδψ ζηελ Διιάδα αξρίδνπλ θαη καο δεηάλε ην έλα απνιπηήξην θη φρη 
ην άιιν, ηφηε de facto δελ ζα έρνπκε δεκηνπξγήζεη καζήηξηεο θαη καζεηέο δχν 
ηαρπηήησλ;  

Πψο είλαη δπλαηφ λα ηα ιέηε απηά ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα; Πνχ είδαηε ζηελ 
Δπξψπε θαη ζ’ φιν ηνλ θφζκν φηη κπνξεί ην ίδην απνιπηήξην λα δίλεηαη κε δχν 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη λα κελ είλαη ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα ζηηγκή απνδεθηφ φηη 
είλαη απνιπηήξην δχν ηαρπηήησλ;  

Απφ εθεί θαη έπεηηα καο είπαηε θαη γηα ηα πξφηππα. αο είπακε ζε απηήλ ηελ 
Αίζνπζα: ηεξίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο επαλαζχζηαζεο ησλ πξνηχπσλ 
ζρνιείσλ. Σα πξφηππα ζρνιεία, φκσο, είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα πεηξακαηηθά. Σν 
πεηξακαηηθφ ζρνιείν απεπζχλεηαη ζηνλ κέζνπ επηπέδνπ καζεηή θαη πεηξακαηίδεηαη 
ζηηο λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη άιιν ην πξφηππν. Σν πξφηππν απεπζχλεηαη 
ζηνπο αξίζηνπο θαη πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθφ ησλ κεγάισλ ηδησηηθψλ 
ζρνιείσλ. Καη γηα λα είλαη αληαγσληζηηθφ, πξέπεη λα έρεη εμεηάζεηο γηα ηελ 
εηζαγσγή ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ καζεηψλ.  

ε απηφ ην ζρνιείν πήγε ν Υξήζηνο ν Πξσηφπαπαο, πνπ ην έθεξε σο 
παξάδεηγκα ρζεο. ε απηφ ην ζρνιείν πήγα θη εγψ. Απφ απηφ ην ζρνιείν 
δεκηνπξγήζεζαλ θαη πνιηηηθνί θαη πάξα πνιινί, νη νπνίνη αλέβεθαλ ηελ θνηλσληθή 
ηεξαξρία κφλν θαη κφλν γηαηί ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα. Απηήλ ηε δπλαηφηεηα ιέσ 
λα δψζνπκε θαη ζε πνιινχο άιινπο καζεηέο θαη καζήηξηεο, ψζηε λα κπνξνχλ 
απηνί πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηελ νηθνλνκηθή λα πάλε ζηα θαιά θαη αθξηβά 
ηδησηηθά ζρνιεία, λα κπνξνχλ λα πάλε ζηα πξφηππα ζρνιεία θαηφπηλ εμεηάζεσλ, 
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φπνπ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ νη άξηζηνη, γηα λα έρνπλ θαη απηνί ηηο ίδηεο επθαηξίεο 
ζηε δσή. 

Απφ εθεί θαη έπεηηα ζα έιεγα, θπξία Τπνπξγέ, ην εμήο: Ξέξεηε πνιχ θαιά φηη 
ζηα κείδνλα, ζηα ζεκαληηθά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ήκαζηαλ θαη ζα είκαζηε δίπια 
ζαο. Πηζηεχνπκε θαη ζέινπκε πξαγκαηηθά λα ππάξρεη εληαία ζηξαηεγηθή ζην ρψξν 
ηεο παηδείαο, κία ζηξαηεγηθή πνπ δελ ζα αιιάδεη νχηε απφ θπβέξλεζε ζε 
θπβέξλεζε νχηε απφ Τπνπξγφ ζε Τπνπξγφ. Πηζηεχνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο 
πνιηηηθήο.  

Δάλ θη εζείο, φπσο είπαηε πνιιέο θνξέο ζε απηήλ ηελ Αίζνπζα, πηζηεχεηε 
ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, ζαο θαινχκε λα βγάιεηε απφ ην ζπξηάξη ζαο ηα 
πνξίζκαηα ηνπ δηαιφγνπ πνπ έγηλε ππφ ηνλ θαζεγεηή Μπακπηληψηε, απηά ζηα 
νπνία ζπκθσλήζαηε. Καη αληί λα αηθληδηάδεηε ηελ Αίζνπζα, ην Κνηλνβνχιην θαη ηε 
δεκνθξαηία κε λνκνζρέδηα ρσξίο δηαβνχιεπζε θαη κε αλαθνηλψζεηο, θαιφ ζα ήηαλ 
λα εθαξκφζεηε ζηελ πξάμε απηά ζηα νπνία ππφ ηνλ εζληθφ δηάινγν πνπ ηφηε 
θάλακε, εζείο ε ίδηα θαη ην θφκκα ζαο είρε ζπκθσλήζεη. Δθαξκφζηε ηα ζηελ πξάμε 
θαη ζα είκαζηε δίπια ζαο. 

Δπραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σν ιφγν έρεη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο 
Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Υξήζηνο Πξσηφπαπαο. 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: αο επραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Αθνχζακε πξάγκαηη κία ηδηαίηεξα πεηζηηθή θαη αλαιπηηθή αλαθνξά ηεο 

θπξίαο Τπνπξγνχ επί ηεο νπζίαο –θαη πηζηεχσ φηη ν πνιηηηθφο δηάινγνο πξέπεη λα 
γίλεηαη επί ηεο νπζίαο- γηα ηα πξφηππα, γηα ηα ηλζηηηνχηα, γηα ηηο κεηεγγξαθέο, γηα 
ηνπο εηζαθηένπο. Κη αλ θάπνηνο δηαθσλεί ζηα επηρεηξήκαηα -ζεκηηφ είλαη- δελ έρεη 
παξά λα ην πεη.  

Δθείλν πνπ δελ πξέπεη λα θάλνπκε, ίζσο, είλαη λα επηρεηξνχκε πξαγκαηηθά 
κε ιατθηζκφ λα ζπζθνηίδνπκε γεγνλφηα, λα ρατδεχνπκε απηηά, λα κελ πξνσζνχκε, 
ζε ηειηθή αλάιπζε ή λα κελ αθήλνπκε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ 
παηδεία. 

Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ξψηεζε ηη 
ζεκαίλεη «ιατθηζκφο». Θα πσ κεξηθά παξαδείγκαηα: 

«Λατθηζκφο» ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζην ζέκα ηεο παηδείαο λα κε 
ζπκθσλείο ζε ζπγρσλεχζεηο φηαλ είλαη αλαγθαίεο θαη λα ηηο πνιεκάο. Γηφηη δελ 
ήζαζηαλ δίπια καο, θχξηε πειησηφπνπιε. ηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, καδί 
κε ζηειέρε ηνπ ΤΡΗΕΑ, έθαλαλ θαηαιήςεηο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Πεξηθεξεηαθή 
Γηεχζπλζε Αηηηθήο θαη θπξηνιεθηηθά πξνπειάθηδαλ αλζξψπνπο ηεο εθπαίδεπζεο. 
Καη δελ μέξσ αλ θαλείο ζηελ Αίζνπζα κπνξεί λα είλαη πεξήθαλνο γη’ απηφ. 

αο άθνπζα λα κηιάηε -δελ μέξσ αλ έθαλα ιάζνο- γηα πεξίπνπ ην 50% ησλ 
ζρνιείσλ. Κάλεηε ιάζνο. Καη απνξψ πψο θάλεηε απηφ ην ιάζνο. Σα ζρνιεία ζηελ 
Διιάδα είλαη πεξίπνπ δεθαέμη ρηιηάδεο. Οη ζπγρσλεχζεηο έπηαζαλ ηα ρίιηα 
ελληαθφζηα ηξηάληα ηξία. Απηφ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, είλαη πεξίπνπ ην 13% κε 14%. 
Σν 50% απφ πνχ ην βγάιαηε; Απηά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε; Απηά είλαη ηα 
ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηείηε; Απηή είλαη ε γλψζε ηνπ ρψξνπ, ηελ νπνία 
επηθαιείζηε; 

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Θα ζαο απαληήζσ, θχξηε 
Πξσηφπαπα. 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Να καο πείηε, θχξηε πειησηφπνπιε, πψο ην 
50% -ζέισ λα ην αθνχζσ απηφ απφ ηνλ ηέσο Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ηνπ 
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απεπζχλσ επζέσο ην εξψηεκα- ησλ δεθαέμη ρηιηάδσλ ζρνιείσλ είλαη ηα ρίιηα 
ελληαθφζηα ηξηάληα ηξία. Δγψ δελ ήκνπλ θαιφο ζηα καζεκαηηθά. ε άιια καζήκαηα 
ήκνπλ. Δζείο θαληάδεζηε φηη είζηε πνιχ θαιχηεξνο απφ εκέλα. Δπνκέλσο, ζέισ 
απιψο λα θαηαιάβσ πψο απνδεηθλχεηαη φηη ην 50% ηνπ δεθαέμη ρηιηάδεο είλαη ην 
ρίιηα ελληαθφζηα ηξηάληα ηξία.  

Πεξηκέλσ ηελ απάληεζή ζαο, κε παξάθιεζε ζην Πξνεδξείν λα ζαο δψζεη 
φιν ηνλ απαξαίηεην ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα καο πείζεηε γηα απηφ ζαο ην 
επηρείξεκα.  

Γεχηεξν ζέκα: Δίλαη ιατθηζκφο λα ρχλνπκε θξνθνδείιηα δάθξπα γηα ην ζέκα 
ησλ εηζαθηέσλ ζηα ΣΔΗ.  

Να ζπκίζσ θάηη; Σν είπα θαη ρζεο, ην επαλαιακβάλσ θαη ζήκεξα: Τπήξρε 
πξνθαλψο επί επνρήο ζαο –δελ μέξσ κήπσο ήηαλ ν πξνεγνχκελνο Τπνπξγφο- 
απφθαζε γηα ίδξπζε ελφο ηκήκαηνο ΣΔΗ ζηε Θεζζαιία κε κεδέλ εθπαηδεπηηθνχο, 
κεδέλ δηνηθεηηθνχο θαη κεδέλ πξνγξάκκαηα. Τπέξ απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ρχλνπκε 
θξνθνδείιηα δάθξπα ζηελ Αίζνπζα ζήκεξα. Δξσηψ: Δίλαη ή δελ είλαη απηφ 
ιατθηζκφο θαη κάιηζηα ηνπ ρεηξφηεξνπ επηπέδνπ;  

Σξίηνλ, ζην ζέκα ησλ κεηαγξαθψλ, είλαη θαηάζηαζε απηή ε νπνία 
επηθξαηνχζε; Λέκε ζήκεξα «Κάπνηνη δελ ζα πάξνπλ κεηεγγξαθή». Καη’ αξράο, 
γλσξίδνπκε πάξα πνιχ θαιά ηη θαηάζηαζε έρεη δεκηνπξγεζεί ζε πνιιά ηκήκαηα 
θαη ζρνιέο ησλ Αζελψλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Γεχηεξνλ, είλαη ηειηθά ιάζνο λα 
βάδεηο εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα; ε επνρή δχζθνιε, ζε επνρή θξίζεο, ζε επνρή πνπ 
πάξα πνιιά δηαθπβεχνληαη ζ' απηήλ εδψ ηε ρψξα πξέπεη λα θξαηήζνπκε ην 
θξάηνο πξφλνηαο ηζρπξφ γηα εθείλνπο φκσο, πνπ έρνπλ αλάγθε, φρη λα κνηξάδνπκε 
δεμηά θαη αξηζηεξά ρσξίο θξηηήξηα, φρη λα δηαρένπκε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο 
απιά γηα λα γηλφκαζηε ζε θάπνηνλ αξεζηνί ρσξίο πξαθηηθά λα ηνπ πξνζθέξνπκε 
ηίπνηα. Αληίζεηα, πξέπεη λα έρνπκε κία ινγηθή ζπγθέληξσζεο θαη 
νπζηαζηηθνπνίεζεο ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ππέξ απηψλ πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ 
αλάγθε, γηα λα είκαζηε ρξήζηκνη θαη γηα λα κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε ηε ζπλνρή 
ηεο θνηλσλίαο καο. Απηφ είλαη παξέκβαζε, απηφ είλαη αιιαγή, απηφ είλαη 
εμνξζνινγηζκφο. Λατθηζκφο είλαη λα κε βιέπσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηάδσ 
φια ζε φινπο.  

Σν ίδην ζα πσ θαη γηα ηα απνιπηήξηα. Δγψ δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί θάπνηνο 
πνπ δελ ζέιεη λα δψζεη ζηηο παλειιαδηθέο πξέπεη λα ζπξζεί, λα κπεη ζ' απηήλ ηε 
δηαδηθαζία. Γελ έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ; Γελ έρνπκε 
εκπηζηνζχλε ζην ζρνιείν ηνπ; ε ηειηθή αλάιπζε, φπσο πνιχ ζσζηά είπε ε 
Τπνπξγφο, ην 20% είλαη. Γελ είλαη φκσο κφλν απηφ. Απηφο ρξεηάδεηαη έλα 
απνιπηήξην ιπθείνπ γηα λα πάεη λα θάλεη κία άιιε δνπιεηά ή λα θχγεη ζην 
εμσηεξηθφ. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη. Δθεί ινηπφλ, ζα πνχκε φηη δεκηνπξγείηαη αληζφηεηα; 
Ση είδνπο αληζφηεηα θαη κε ηη αμία πξαθηηθή ζε ηειηθή αλάιπζε; Απιά πξάγκαηα ηα 
νπνία ιχλνπλ πξνβιήκαηα δελ πξέπεη λα ηα αληηκεησπίδνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

Να πσ φκσο θαη θάηη; Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη κεγάιν κέξνο απηήο ηεο 
ζπδήηεζεο γίλεηαη θαη γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο –εληάμεη, θάπνπ απηφ ην έρνπκε 
ζπλεζίζεη, φινη ην έρνπκε θάλεη απηφ ην ιάζνο θαηά θαηξνχο, γηα λα είκαη 
απηνθξηηηθφο- αιιά κεγάιν κέξνο απηήο ηεο άγνλεο ζπδήηεζεο γίλεηαη γηαηί 
θάπνηεο παξαηάμεηο δελ ζέινπλ λα ςεθίζνπλ ην λνκνζρέδην.  

Δγψ θαηαιαβαίλσ φηη γηα παξάδεηγκα ε Νέα Γεκνθξαηία δελ ζέιεη λα 
ςεθίζεη ην ζρέδην λφκνπ ή πνιιέο πηπρέο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ δηφηη πηζαλά –
θαθψο θαηά ηε γλψκε κνπ, θάθηζηα, απαξάδεθηα, ιατθίζηηθα- δελ ζέιεη λα δψζεη 
ηελ εληχπσζε φηη ζπλαηλεί κε ην ΠΑΟΚ ελφςεη ηεο απξηαλήο ηνπνζέηεζεο ηνπ θ. 
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ακαξά. Απηή θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ε νπζία ηεο δηαθσλίαο. Γελ βιέπσ άιιε 
νπζία δηαθσλίαο εδψ κέζα. ε θξίζηκα, φκσο δεηήκαηα, ζε δεηήκαηα παηδείαο, ζε 
δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην παηδί καο, κε ην κέιινλ ηνπ θαη κε ην κέιινλ 
ηνπ ηφπνπ, ηέηνηνπ είδνπο δηαθσλίεο θαη ζθνπηκφηεηεο γηα κέλα δελ παίδνπλ 
θαλέλα ξφιν θαη δελ έρνπλ θακκία ζέζε εδψ. 

Γελ είκαζηε πεξήθαλνη γηα ην επίπεδν ζπδήηεζεο πνπ γίλεηαη ζε απηά ηα 
δεηήκαηα θαη ηελ αγσληψδε πξνζπάζεηα θπξίσο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα 
πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη ππάξρνπλ ζνβαξέο δηαθνξέο ή λα πξνζπαζεί λα 
απνδείμεη φηη ππάξρνπλ ιφγνη λα θαηαςεθίζεη ην λνκνζρέδην. Αο πνχκε θαζαξά 
φηη δελ ζέιεηε λα ην ςεθίζεηε, γηα ηνλ ακαξά, γηα ην Εάππεην ή γηα νηηδήπνηε 
άιιν. Δίλαη πνιχ πην θαζαξέο εμεγήζεηο απηέο, ψζηε λα κελ επηειίδνπκε ηε 
ζπδήηεζε θαη λα κελ ππνβαζκίδνπκε θαη ην Κνηλνβνχιην θαη ηνπο εαπηνχο καο, 
γηαηί δελ είλαη επηρεηξήκαηα απηά.  

Ννκίδσ φηη ζηα ζέκαηα ηεο παηδείαο ρξεηάδνληαη άιια πξάγκαηα. Καη εκείο, 
ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζα ζέιακε λα ζηαζείηε δίπια καο, φπσο θάλακε κία κεγάιε 
θίλεζε εκείο. Καη θάλακε κία κεγάιε θίλεζε γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, φηαλ ν θ. 
πειησηφπνπινο μεθίλεζε ην δηάινγν γηα ηελ παηδεία θαη πήξακε κία απφθαζε ζε 
έλα νμπκέλν θαη πνισκέλν πνιηηηθφ θιίκα –ην ζπκίδσ ην θιίκα ηεο επνρήο- λα 
ζπκκεηάζρνπκε ζην δηάινγν. Πνιινί θαηέθξηλαλ ηελ ηφηε ππεχζπλε ηεο 
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο θαη ζήκεξα Τπνπξγφ γη’ απηή ηεο ηελ εηζήγεζε, ηελ 
νπνία βεβαίσο ελέθξηλε ν Πξσζππνπξγφο, ν Γηψξγνο Παπαλδξένπ θαη πνπ πνιχ 
ζσζηά έθαλε. Απηφ φκσο, δείρλεη έλα θφκκα πνπ ηνικά, έλα θφκκα πνπ θνηηάεη 
κπξνζηά, έλα θφκκα πνπ ζέιεη ηηο αιιαγέο, έλα θφκκα πνπ πνλάεη ηε ρψξα θαη 
πνπ βάδεη ηηο δηθέο ηνπ ζθνπηκφηεηεο θάησ απφ ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο. Απηφ δελ 
ην βιέπνπκε πάληα θαη εδηθά δελ ην βιέπνπκε ζηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο ζπλζήθεο. 
Ση λα θάλνπκε;  

Δκείο, φκσο, ζα πξνρσξήζνπκε. Οη αιιαγέο ζηελ παηδεία ζα γίλνπλ γηαηί 
ηηο ζηεξίδεη ν ειιεληθφο ιαφο. ιν θαη πεξηζζφηεξνη θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
θαη απφ ηνπο γνλείο θαηαιαβαίλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα απηψλ ησλ 
αιιαγψλ. Καη ηα επφκελα λνκνζρέδηα πνπ είλαη ρξήζηκα θαη γηα ην ζρνιείν θαη γηα 
ην ιχθεην θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα ζα ηα θέξνπκε θαη ζα θξηζνχκε φινη 
γηα ην ηη ζα θάλνπκε εθεί.  

Καη ην ζρέδην λφκνπ γηα ηε κεγάιε παξέκβαζε επηηέινπο γηα ηελ αλψηαηε 
εθπαίδεπζε, γηα λα έρνπκε παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ πνπ λα καο θάλνπλ 
ππεξήθαλνπο γηα ηελ παηδεία θαη ηελ πνηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ θαη ην κέιινλ ηεο 
λέαο γεληάο, αιιά θαη ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ ρηίδνπλ, ζα ην θάλνπκε πξάμε.  

Λέσ θαη πάιη φηη απφ ηε δηθή καο ζηάζε θξηλφκαζηε φινη. Δκείο 
πξνρσξνχκε θαη ζε έλα ηέηνην βήκα ςεθίδνπκε ζήκεξα θαη θαη’ άξζξνλ απηφ ην 
λνκνζρέδην. 

αο επραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ο θ. πειησηφπνπινο έρεη ην 
ιφγν. 

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κχξηε Κνηλνβνπιεπηηθέ Δθπξφζσπε ηνπ ΠΑΟΚ, επρφκνπλ λα 

πξνρσξνχζακε καδί. Φνβνχκαη φηη έρεηε επηιέμεη έλα δξφκν πνπ πξνρσξάηε, 
φπνπ ζα γπξίζεηε θαη δελ ζα αθνινπζεί θαλείο πίζσ θαη θπξίσο δελ ζα αθνινπζεί ν 
ειιεληθφο ιαφο. Μαο είπαηε γηα ζπλαίλεζε. Ξερλάηε φηη εκείο είκαζηε ην θφκκα πνπ 
πξνλνκηαθά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο δηθήο ζαο Κπβέξλεζεο 
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ηείλακε ρείξα βνεζείαο θαη εηζπξάμακε αιαδνλεία, πνηληθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 
δσήο θαη θπξίσο, πξνθεηκέλνπ λα απνπξνζαλαηνιίζεηε απφ ηηο δηθέο ζαο επζχλεο, 
θάλαηε κία ζεηξά πξαγκάησλ κε απνηέιεζκα λα ακαπξψζεηε ηελ πνιηηηθή δσή ηνπ 
ηφπνπ θαη λα θάλεηε ζήκεξα εζείο, κε δηθέο ζαο επζχλεο, ηνπο πνιηηηθνχο λα 
θπθινθνξνχλ πάξα πνιχ δχζθνια ζηνπο δξφκνπο.  

ζνλ αθνξά ηψξα ην γεγνλφο ην πνηνη εκπηζηεχνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 
εκείο ιέκε φηη αθξηβψο επεηδή εκπηζηεπφκαζηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηήο ηεο 
ρψξαο, δεηάκε έλα απνιπηήξην ιπθείνπ. Αιιά ηνικήζηε απηφ ην απνιπηήξην 
ιπθείνπ λα είλαη κέζα απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ. Δκπηζηεπηείηε ηνλ 
Έιιελα εθπαηδεπηηθφ, φπσο θαη εκείο ηνλ εκπηζηεπφκαζηε θαη απνζπλδέζηε ην 
ιχθεην απφ ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. 

ζνλ αθνξά γηα ην 50%, πνπ είπαηε, πξνθαλψο δελ πξέπεη λα ήζαζηαλ 
ηφζν θαθφο ζηα καζεκαηηθά. Δγψ ηνπιάρηζηνλ αδπλαηψ λα πηζηέςσ φηη 
ηειεηψζαηε Βαξβάθεην θαη έρεηε ηέηνηα αδπλακία λα αθαηξέζεηε ηα αζηηθά θέληξα 
απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη λα θαηαιάβεηε φηη φηαλ κηιάκε γηα ην 50% πεξίπνπ ησλ 
ζρνιεηψλ πνπ θαηαξγήζεθαλ ζηελ πεξηθέξεηα, πξνθαλψο έρνπκε αθαηξέζεη ηα 
ρηιηάδεο ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα αζηηθά θέληξα. 

Δπραξηζηψ. 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Οξίζηε, θχξηε Πξσηφπαπα, έρεηε 

ην ιφγν.  
 ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Πξέπεη λα πσ φηη δελ κε έπεηζε ν θ. 

πειησηφπνπινο. Πεξίεξγα καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ Διιάδα. Θα ήηαλ 
πην ζαθέο λα πεη φηη έθαλε ιάζνο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θάπνηα ζηηγκή κελ 
πξνζπαζνχκε ηνπιάρηζηνλ λα πείζνπκε γηα πξάγκαηα ηα νπνία εκθαλψο δελ 
πείζνπλ θαλέλαλ. Γηφηη λα πξνζζέηνπκε θαη λα αθαηξνχκε, ε αιήζεηα δελ αιιάδεη. 
Ζ αιήζεηα είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπγρσλεχζεθε είλαη ζην 12% κε 
13%. Καη ην 50% είλαη θαζαξφ, θχξηε πειησηφπνπιε, αλ δελ θάλαηε ιάζνο φηη 
πξνζπαζνχζαηε ιατθίζηηθα –θαη επηκέλσ ζ' απηφ- λα δεκηνπξγήζεηε εληππψζεηο.  

Έξρνκαη ηψξα ζηα ππφινηπα δεηήκαηα, γηα λα θιείζσ, θχξηε Πξφεδξε, γηαηί 
θάλνπκε θαη θαηάρξεζε. Θέισ λα πσ απιψο φηη εκείο θάλνπκε ηε δνπιεηά καο θαη 
ζηελ νηθνλνκία θαη γη’ απηφ φρη κφλν θπθινθνξνχκε ζηνπο δξφκνπο, είκαζηε 
παληνχ. Πξνρζέο, ήκαζηαλ ζην Ίιηνλ, ε θπξία Τπνπξγφο ήηαλ ζηελ Κεθηζηά ζε 
αληίζηνηρε νκηιία θαη θάζε κέξα είκαζηε θαη ζε εθδειψζεηο θαη ζηνπο πνιίηεο θαη 
βεβαίσο, ηα αθνχκε εθεί πνπ ρξεηάδεηαη λα ηα αθνχζνπκε, αιιά απαληάκε θαη 
ελεκεξψλνπκε θαη εθεί πνπ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψζνπκε. Σνπιάρηζηνλ ζ' απηφ ην 
ζεκείν ζα έπξεπε θάπνηνη λα ζπλαηζζάλνληαη ηηο επζχλεο ηνπο γηα ην εθεί πνπ 
έθζαζε ε ρψξα. Να θαηαιάβνπλ ηη ζεκαίλεη λα παξαδίδσ έιιεηκκα 15% θαη λα 
θαηαιάβνπλ ηη ζεκαίλεη λα δεκηνπξγψ δεκφζην ρξένο 140 δηζεθαηνκκπξίσλ κέζα 
ζε πέληε ρξφληα, κελ θάλνληαο ηίπνηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην λα ζησπάο 
είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ ην λα κηιάο, φπσο έιεγαλ θαη νη αξραίνη εκψλ πξφγνλνη.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο 
ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ θ. Ρνληνχιεο έρεη ην ιφγν γηα ηέζζεξα ιεπηά. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 
Καη’ αξράο, πεξηκέλσ λα δσ ζηα Πξαθηηθά, θχξηε Πξσηφπαπα, πνπ δελ 

θαηεηέζε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, κνινλφηη ην επηθαιέζηεθε, έγγξαθν πνπ ηεο 
απεζηάιε απφ πνιχηεθλν πξφεδξν. Πεξηκέλνπκε λα ην δνχκε ζηα Πξαθηηθά.  

Με θαηεγφξεζε γηα ιατθηζκφ ε αμηφηηκε θπξία Τπνπξγφο. Κάπνπ 
κπεξδεχεηαη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Λατθηζηήο είλαη απηφο πνπ ππνδαπιίδεη ηα 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ 11/5/11 

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

52 

πάζε, ηα έλζηηθηα ηνπ ιανχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη ίδηνλ πνιηηηθφ φθεινο. 
Λατθηζηήο θαηά θαλέλα ηξφπν δελ είλαη εθείλνο πνπ κεηαθέξεη κε γλήζην ηξφπν ηηο 
ειπίδεο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ιανχ. Άξα, θάπνπ έζθαιε απνδίδνληαο ζε εκέλα 
απηφλ ηνλ ηίηιν, ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ιατθηζηή.  

Τπάξρεη, φκσο, θαη πξέπεη λα ην γλσξίδεη ε ίδηα ε θπξία Τπνπξγφο, θαη κία 
άιιε θαηεγνξία πνιηηηθψλ. Δίλαη απηνί πνπ ην παίδνπλ απζεληίεο. Δίλαη απηνί πνπ 
δείρλνπλ κία απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά γηα λα πςψζνπλ ην ππνπξγηθφ ηνπο ή 
νπνηνδήπνηε άιιν πνιηηηθφ ηνπο αλάζηεκα ρσξίο λα ην έρνπλ.  

Σν ιέσ απηφ κε θάζε ζεβαζκφ, θχξηε Πξφεδξε, γηαηί κέξεο ηψξα, γηα λα κελ 
πσ κήλεο πξηλ, ιέγακε ζηελ θπξία Τπνπξγφ Παηδείαο φηη ην πκβνχιην ηεο 
Δπηθξαηείαο κε αιιεπάιιειεο απνθάζεηο θάλεη ιφγν φηη δελ είλαη ζπληαγκαηηθά 
αλεθηφ ην λα πεξηνξίδεηο επεξγεηήκαηα πνπ δφζεθαλ ζηηο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο. 
Σν Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο γλσκνδνηεί κε ην ίδην πεξηερφκελν. Τπάξρεη 
ζπληαγκαηηθή πξφλνηα πνπ επηηάζζεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο πνιχηεθλεο 
νηθνγέλεηεο. Τπάξρεη ε Ννκνηερληθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο, πνπ ιέεη ην ίδην ζηελ 
έθζεζή ηεο.  

Γελ αθνχεη ηίπνηε απ’ φια απηά κέζα ζηελ πεξηζζή απηαξρηθφηεηά ηεο ε 
θπξία Τπνπξγφο. Μα, δελ ηα ιέκε εκείο νη δήζελ ιατθηζηέο. ινο ν ζνβαξφο 
λνκηθφο θφζκνο ηεο επηζεκαίλεη ην νιίζζεκα θαη παξ’ φια απηά επηκέλεη λα βάδεη 
εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Δπηκέλεη λα βάδεη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ζε κία ζπγθπξία 
πάξα πνιχ δχζθνιε γηα ηνλ θφζκν, ζε κία ζπγθπξία θηψρεηαο θαη πξντνχζαο 
θαιπάδνπζαο αλεξγίαο. 

κσο, έρνπκε λα ππνβάινπκε έλα ινγηθφηαην εξψηεκα. Σε ζηηγκή πνπ ε 
ίδηα βάδεη έλα πιαθφλ κέρξη 20% γηα ηνπο εηζαθηένπο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαη 
κάιηζηα έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ είλαη θαη ηα κφξηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη ππνςήθηνη, 
ηφηε πνηα ε ρξεία, θχξηε Πξσηφπαπα, ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ, αθνχ ε αξρή 
ηεο αμηνθξαηίαο θαιχπηεηαη απφ ηα κφξηα πνπ ζπγθεληξψλεη θάπνηνο; Γηαηί ληε θαη 
θαιά ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην; Πνηα ε ζθνπηκφηεηά, θχξηε Γείηνλα, πνπ ζα πάξεηε 
ην ιφγν ακέζσο κεηά; 

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Γ΄ Αληηπξφεδξνο ηεο 
Βνπιήο θ. ΒΤΡΧΝ ΠΟΛΤΓΧΡΑ) 

Τπάξρεη κία ζθνπηκφηεηα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Σελ είπε ε θπξία 
Τπνπξγφο ζην ιφγν ηεο. Ζ Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, λα ην πνχκε γηα λα ην αθνχζεη 
θαιά ν θφζκνο, ζέιεη λα βάιεη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηελ ιήςε ησλ 
πνιπηεθληθψλ θαη ηξηηεθληθψλ επηδνκάησλ. Δθεί είλαη φιν ην κπζηηθφ, ην νπνίν ε 
Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ζα εκθαλίζεη ζην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα 
δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο. Υξεζηκνπνηνχλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο σο Γνχξεην 
Ίππν, σο πξνπνκπφ γηα ηελ πνιηηηθή απηή.  

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

 Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε, απεπζχλνληαο έλα εξψηεκα ζηελ παξηζηακέλε 
θπξία Τθππνπξγφ. 

Κπξία Τθππνπξγέ, ζε ζρέζε κε ην δηπιφ απνιπηήξην, αθνχζηε ην εμήο 
επηρείξεκα, ην νπνίν ζαο ππνβάισ. Έρνπκε δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ, ζπκκεηέρνπλ 
δχν άλζξσπνη, ν έλαο έρεη απνιπηήξην κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη ν άιινο 
απνιπηήξην κε παλειιαδηθέο. Δδψ ππάξρεη ε αξρή ηεο αμηνθξαηίαο; Γελ πθίζηαηαη 
κία αδηθία ν ππνςήθηνο ηνπ ΑΔΠ, ν νπνίνο πηζαλφλ λα έρεη κηθξφηεξν βαζκφ ζην 
απνιπηήξηφ ηνπ γηαηί ζπκκεηείρε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ 
άιιν ππνςήθην;  
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Καη θαηαιεθηηθά… 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): ρη θαηαιεθηηθά. Καηαιεθηηθά ήηαλ 

ην πξνεγνχκελν. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Τπάξρεη έλα δεχηεξν εξψηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ 

ςεθηαθφ άμνλα, γηαηί καο έρεηε πξήμεη θαηξφ ηψξα. Ο ςεθηαθφο άμνλαο, ην 
ςεθηαθφ ζρνιείν, ην ςεθηαθφ βηβιίν… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Απηά είλαη αμηνινγηθέο θξίζεηο.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δξψηεκα: Δθφζνλ, ινηπφλ, ην Ηλζηηηνχην 

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ, ν λένο απηφο νξγαληζκφο, ζηείιεη ην 
ςεθηαθφ πιηθφ ζηα ζρνιεία, θχξηε Πξφεδξε, πνηνο ζα αλαιάβεη ηα έμνδα 
εθηχπσζεο ηνπ πιηθνχ απηνχ θαη δηαλνκήο ηνπ; Σα ζρνιεία; Γελ έρνπλ ρξήκαηα 
νχηε γηα ραξηί πγείαο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Αξθεηά. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Οη θαιιηθξαηηθνί δήκνη; Γελ έρνπλ ρξήκαηα νχηε 

γηα ηε κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. Οη γνλείο ζα επσκηζζνχλ ηα έμνδα 
απηά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Αξθεηά. Δπραξηζηνχκε, θχξηε 
Ρνληνχιε.  

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

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Φαληαζηείηε, ινηπφλ, φηη νη φπνηεο 
κεηαξξπζκίζεηο ζαο επηβαξχλνπλ ην ιατθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη θάλνπλ ηηο 
ηαμηθέο αληζφηεηεο πεξηζζφηεξν έληνλεο κέζα ζην ειιεληθφ ζρνιείν.  

Δπραξηζηψ γηα ηελ αλνρή ζαο, θχξηε Πξφεδξε.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε, θχξηε Ρνληνχιε.  
Παξαθαιείηαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Ατβαιηψηεο, Βνπιεπηήο ηνπ Λατθνχ 

Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ ζηε Β΄ Αζελψλ, λα ιάβεη ην ιφγν θαη λα κε κηκεζεί ηνλ θ. 
Ρνληνχιε, σο πξνο ηελ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ ελλνψ. Καηά ηα ινηπά, αο ηνλ 
κηκεζεί.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Οχηε θαη ηνπο πξνεγνπκέλνπο! 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΨΒΑΛΗΧΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε, αλ ήζαζηαλ πην πξηλ εδψ, 

γηαηί ηψξα αλαιάβαηε ηελ Έδξα, ζα βιέπαηε πξάγκαηα ηα νπνία πξαγκαηηθά, 
επεηδή είζηε έκπεηξνο θνηλνβνπιεπηηθφο, ζα ζαο εμέπιεηηαλ σο πξνο ηελ 
ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ. Ήηαλ πηαίζκα απηφ πνπ έθαλε ν θ. Ρνληνχιεο.  

Μαο κάισζε ζήκεξα ε θπξία Τπνπξγφο, ε νπνία ζπλήζσο είλαη γιπθηά θαη 
κεηιίρηα. Γελ μέξσ γηαηί.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Μαο κάισλε.  
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΨΒΑΛΗΧΣΖ: Μαο κάισλε, λαη, καο κάισλε, θχξηε 

Ρνληνχιε. Γελ θαηάιαβα γηαηί έγηλε απηφ. Καη φζν βιέπσ θαη ηελ επίζεο θίιε θαη  
πνιχ γιπθηά θαη κεηιίρηα θ. Υξηζηνθηινπνχινπ θαηεθή, αλεζπρψ δηπιά.  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 
Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Γηαηί;  

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΨΒΑΛΗΧΣΖ: Γελ μέξσ, αιιά απφ ρζεο πθηζηάκεζα 
καηηέο θαηήθεηαο θαη βινζπξφηεηαο. Γελ μέξσ γηαηί. Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν 
αθνξά ηελ παηδεία.  

Αιιά, κηα πνπ είζηε εδψ, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ην εμήο, επεηδή 
εηπψζεθαλ πνιιά ζήκεξα. ην Μεγάιν Γέξεην έγηλε κηα ζχλαμε 
πνιηηηθνζξεζθεπηηθή, ε νπνία είρε λα θάλεη κε θάπνηνπο αθξαίνπο ηεο κεηνλφηεηαο, 
ηνλ Σνχξθν Πξφμελν ζηελ Κνκνηελή, ηνλ ςεπηνκνπθηή θαη φινπο ηνπο 
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ππφινηπνπο, νη νπνίνη καδεχηεθαλ εθεί, έιεγαλ χκλνπο κέζα ζε ειιεληθφ ζρνιείν, 
ζην ζρνιείν πνπ ήηαλ ε θ. Υαξά Νηθνπνχινπ πνπ ηεο έζπαζαλ θάπνηνη 
ηξακπνχθνη ην ρέξη. ε ειιεληθφ ζρνιείν, Κπξηαθή, εθηφο σξαξίνπ πξνγξάκκαηνο, 
καδεχηεθε ν Σνχξθνο Πξφμελνο ζηελ Κνκνηελή θαη έιεγαλ χκλνπο ππέξ ηεο 
Σνπξθίαο θαη απνζηήζηδαλ θνκκάηηα απφ ην Κνξάλη θαη κπνχθαξε θαη κηα νκάδα –
ιέεη- καζεηψλ απφ ηα θφπηα, νη νπνίνη επίζεο έπιεθαλ ην εγθψκην ηεο Σνπξθίαο; 
Δπηηξέπεηαη απηφ; Πνηνο έδσζε άδεηα γηα λα γίλεη ζην Μεγάιν Γέξεην θάηη ηέηνην; 
Μπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζρνιείν θάηη αλάινγν; Θα ήζεια, αλ είζηε 
πξφρεηξε, θπξία Τθππνπξγέ, λα κνπ απαληήζεηε.  

Ίζσο ην πην ζεηηθφ ζεκείν ηνπ ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδηνπ είλαη ε νλνκαζία 
ηνπ λένπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο θαη Τπνινγηζηψλ, ε νπνία παίξλεη ην φλνκα ηνπ 
Γηφθαληνπ, ν νπνίνο έρεη δηθαίσο απνθιεζεί σο «Ο παηέξαο ηεο Άιγεβξαο». Ήηαλ 
έλαο Έιιελαο καζεκαηηθφο πνπ έδεζε πξηλ ρίιηα επηαθφζηα ρξφληα ζηελ 
Αιεμάλδξεηα. Απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο 
καζεκαηηθνχο φιεο ηεο Δπξψπεο θαη κε ην έξγν ηνπ «Σα Αξηζκεηηθά», αιιά θαη κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία δηεζψζε κέζα απφ ηνλ Μεζαίσλα, επεξέαζε ηελ 
Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαη ηνπο Άξαβεο, νη νπνίνη είραλ κεγάιε παξάδνζε ζηα 
ζέκαηα ηεο άιγεβξαο.  

ηαλ είρα βξεζεί κε απνζηνιή ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ ζηελ Κνΐκπξα ηεο 
Πνξηνγαιίαο, πνπ, φπσο μέξεηε, εθεί ππάξρεη έλα απφ ηα παιαηφηεξα 
παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο, εθεί, ινηπφλ, είδα δπν πξάγκαηα θαη κε 
εληππσζίαζαλ. Αθ’ ελφο κελ είδα έλα κεγάιν άγαικα ηνπ Ππζαγφξα κε ηελ 
επηγξαθή απφ θάησ «κεδείο αγεσκέηξεηνο εηζίησ» θαη ην δεχηεξν κία πιάθα 
εληνηρηζκέλε ζην θηήξην εθεί ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο, κία ηηκεηηθή πιάθα γηα ηνλ 
Γηφθαλην. Δίκαη ζίγνπξνο φηη δελ ππάξρεη ζην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θάηη ηέηνην. Δίκαη απνιχησο ζίγνπξνο φηη δελ ππάξρεη νχηε 
ην έλα νχηε ην άιιν. Τπάξρεη φκσο ζηελ Κνΐκπξα. Σνπο ηηκνχλ νη Πνξηνγάινη θαη 
ηνλ έλαλ θαη ηνλ άιιν, θαη ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνλ Γηφθαλην.  

Πξνμελεί εληχπσζε βέβαηα φηη ε Κπβέξλεζε κηιάεη γηα θαηάξγεζε θαη 
ζπγρψλεπζε θξαηηθψλ θνξέσλ θαη κε ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην θαίλεηαη φηη 
δεκηνπξγεί έλα λέν. Δπίζεο, δελ κπνξεί θαλείο λα κελ αθνχζεη κε πξνζνρή ηα 
επηρεηξήκαηα ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 
Διιάδνο, ηνπ ΔΠΔ δειαδή, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα 
επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην πεδίν πνπ θηινδνμεί λα δξάζεη ην λέν 
θξαηηθφ ηλζηηηνχην. Άξα ε ξχζκηζε είλαη έλα, ζα ιέγακε, ξαληεβνχ κε ηελ ηζηνξία, 
αθνχ αλαπαξάγεη ηηο γλσζηέο θξαηηθίζηηθεο αληηιήςεηο ηνπ ΠΑΟΚ ηεο αιήζηνπ 
κλήκεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80.  

Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα βιέπακε πψο αληηθξνχεη ε Κπβέξλεζε ηα 
επηρεηξήκαηα ηνπ ΔΠΔ πεξί θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, 
αιιά θαη ηελ θαηεγνξία γηα ππνλφκεπζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο, φπσο έρεη δηαηππψζεη εγγξάθσο ν ζχλδεζκνο απηφο. Γηαηί ζα 
πξέπεη λα πνχκε φηη ν θιάδνο πιεξνθνξηθήο πέξπζη καδί κε ηα θάξκαθα ήηαλ νη 
δπν δπλακηθφηεξνη θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Κάλακε ξεθφξ παξαγσγήο θαη 
εμαγσγψλ πέξπζη -ε πιεξνθνξηθή θαη ηα θάξκαθα- κέζα ζε κηα πεξίνδν φπνπ 
ηίπνηα ζρεδφλ δελ θνπληέηαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Άξα, νπνηνδήπνηε εκπφδην, 
πνιχ δε πεξηζζφηεξν νη θξαηηθέο ηξηθινπνδηέο, φπσο θαηαζέηεη θαη δηακαξηχξεηαη 
ν ΔΠΔ, ζα πξέπεη πξνθαλψο λα απνθεχγνληαη.  

Σψξα, ην λνκνζρέδην αζρνιείηαη θαη κε ηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία, 
ηα νπνία θαίλεηαη φηη ην ΠΑΟΚ ηψξα αγάπεζε μαλά, δηφηη φινη ζπκφκαζηε φηη ηε 
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δεθαεηία ηνπ ’80 δελ ηα είρε θαη ζε πνιχ ππφιεςε, παξ’ φηη ν αείκλεζηνο Ράιιεο, 
σο Τπνπξγφο Παηδείαο, ηα είρε θηάζεη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν.  

κσο, ηψξα άθνπζα θάηη γηα ιατθηζκφ. Σν θφκκα δειαδή ηνπ «ιεθηά 
ππάξρνπλ» θαηεγνξεί άιινπο γηα ιατθηζκφ; Δδψ ζπάζαηε θάζε ξεθφξ ιατθηζκνχ 
θαη πξφζθαηα, αιιά θαη πεγαίλνληαο ζηηο ξίδεο ηεο χπαξμεο ηνπ ΠΑΟΚ, ζηε 
δεθαεηία ηνπ ’80, πνπ επηπρψο ν ιατθηζκφο απηήο ηεο επνρήο καο άθεζε ρξφλνπο. 

Με ηξηάληα ρξφληα θαζπζηέξεζε, ινηπφλ, κηιάκε –ηη έθπιεμε- γηα 
πξσηνπνξηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ιέεη, πνπ πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ ζε 
δεκφζηα ζρνιεία, γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο, γηα δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, πνπ αμίδεη λα 
δνχκε αλ έρνπλ επσθειή πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Μαο πήξε βέβαηα 
ηξηάληα ρξφληα ηδενινγηθήο μεξαΐιαο γηα λα θαηαιάβνπκε φηη απηά δελ έπξεπε πνηέ 
λα ηα είρακε δήζεη. 

Καιά είλαη φια απηά, αιιά ην γεληθφηεξν επίπεδν ησλ δηδαζθφλησλ ην 
θνηηάκε; ζνη ηειεηψζακε δεκφζηα ζρνιεία θαη δεκφζηα παλεπηζηήκηα είκαζηε 
πξντφληα ηνπ δεκφζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δελ πεξάζακε ηα καζεηηθά 
καο ρξφληα ζηε γπάια ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελψλ ή ζηα θπξηιέ παλάθξηβα 
παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, μέξνπκε φηη πθίζηαηαη έλα δήηεκα επάξθεηαο 
γλψζεσλ θαη γεληθφηεξεο ζπγθξφηεζεο ησλ δηδαζθφλησλ. 

Τπάξρεη έλα δήηεκα ζήκεξα. Γελ κηιάκε γηα ηνπο ρηιηάδεο δαζθάινπο πνπ 
θάλνπλ άξηζηα ηε δνπιεηά ηνπο. Δίλαη πάξα πνιινί απηνί πνπ θάλνπλ ηε δνπιεηά 
ηνπο ζσζηά. Ξέξνπκε, φκσο, φηη ην κείγκα ησλ δηδαζθφλησλ είλαη αλεπαξθέο 
πιένλ. Σα παηδηά δελ καζαίλνπλ γξάκκαηα. Πξηλ απφ πελήληα, εμήληα ρξφληα νη 
καλάδεο καο θαη νη παηεξάδεο καο κάζαηλαλ ζσζηά γξάκκαηα ζε ζσζηά ζρνιεηά, 
φηαλ δελ ππήξραλ νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη νη ππνδνκέο ήηαλ αλεπαξθέζηαηεο. 
Πψο γηλφηαλ πξηλ απφ πελήληα, εμήληα θαη εβδνκήληα ρξφληα λα καζαίλνπλ 
γξάκκαηα νη γνλείο καο θαη ζήκεξα ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα έρεη απηά 
ηα ράιηα. Γηα ηα θνιιέγηα κίιεζα πην πξηλ θαη δελ ζα αζρνιεζψ θαζφινπ. Μηιάσ 
γηα ην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη ην ζχζηεκα παηδείαο ηνπ ιανχ.  

Θεηηθή είλαη ε θαηάξγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Σα είπε ν 
Πξφεδξνο πξηλ γηα ην φλνκα ηνπ ηλζηηηνχηνπ, ηα έιεγε θαη φηαλ ήηαλ 
δεκνζηνγξάθνο. Θπκάκαη φηη ηα ίδηα έιεγε σο δεκνζηνγξάθνο ζηνλ θ. 
Κνληνγηαλλφπνπιν θαη ηνλ θ. νπθιηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90 πνπ ήηαλ Τπνπξγνί 
Παηδείαο. Σνπο έιεγε: «Ση αλφεην φλνκα είλαη απηφο ν φξνο ηλζηηηνχην, δελ 
κπνξνχκε λα βάινπκε ηνλ φξν θέληξν, ίδξπκα ή θάηη πνπ λα ζπκίδεη Διιάδα»; Σν 
έιεγε ηφηε θαη ζηνπο λενδεκνθξάηεο πνπ δελ πήξαλ θαη ρακπάξη.  

σζηά επηιέγεηαη ε έδξα ηεο Πάηξαο θαη γηα ιφγνπο απνθέληξσζεο, αιιά 
θαη γηα λα ηηκεζεί κία πφιε πνπ έρεη έλα απφ ηα θαιχηεξα παλεπηζηεκηαθά θέληξα 
πιεξνθνξηθήο ηεο Δπξψπεο.  

Θέισ λα θάλσ αθφκα δχν ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο. ηε ζχγρξνλε Διιάδα, 
δπζηπρψο, δελ ππάξρεη θαληαζία νχηε απφ ην θξάηνο, ζπρλά νχηε θαη απφ ηνπο 
ηδηψηεο. Έρνπκε γεκίζεη κε ζηέγεο, θέληξα γξακκάησλ θαη ηερλψλ, πνιηηηζηηθά θαη 
πλεπκαηηθά θέληξα. Νηζάθη πηα! Γεκίζακε, πήμακε. πνπ γπξίζεη ην κάηη ζνπ 
βιέπεηο πηα θέληξα γξακκάησλ θαη ηερλψλ, πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα. 
Έρνπκε επάξθεηα, είκαζηε εληάμεη.  

Έλα θέληξν πςειήο ηερλνινγίαο, πξαγκαηηθήο έξεπλαο θαη εμέιημεο, φπνπ 
πηηζηξηθάδεο -καζεηέο θαη θνηηεηέο- λα κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ, λα δνπλ 
εθαξκνγέο θαη λα εκπλεπζηνχλ, δελ ππάξρεη ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. Γελ ππάξρεη 
έλα θέληξν πξσηνπνξηαθψλ λέσλ ηερλνινγηψλ έξεπλαο θαη εμέιημεο.  
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Δδψ μέξνπκε φηη ζην δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα –πνπ μέξνπκε ηηο 
αδπλακίεο ηνπ- δεκηνπξγνχληαη πξαγκαηηθά ζαχκαηα. Δίλαη γλσζηφ ην 
θαηαπιεθηηθφ ειεθηξηθφ απηνθίλεην, βαζηζκέλν ζην ακάμσκα ελφο απηνθηλήηνπ 
Smart πνπ έθηηαμε ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Σν έδεημε θαη ε ηειεφξαζε. 
Έλα θαηαπιεθηηθφ βελδηλνθίλεην off road φρεκα γηα θίλεζε εθηφο ησλ δξφκσλ θαη 
ησλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ δεκηνχξγεζε ην Σερληθφ Λχθεην ζηελ Καιακαξηά. 

Απηνί νη πηηζηξηθάδεο πνπ έρνπλ κέζα ηνπο ηε θιφγα ηεο δεκηνπξγίαο δελ 
έρνπλ θακκία ζρέζε κε ηνπο θνπξίηεο θαη ηνπο άεξγνπο πνπ βγάδνπλ θαιάδληθσθ, 
επεηδή άιινη είλαη νιπκπηαθνί, άιινη είλαη παλαζελατθνί ή κε θάπνηνπο άιινπο 
ζπάλε ηδάκηα θαη βηηξίλεο, πεηάλε κνιφηνθ θαη θνξάλε θνπθνχιεο.  

Κακκία ζρέζε δελ έρεη ε κία Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο κε ηνπο άιινπο ηνπο 
θνπξίηεο. Απηή είλαη κία παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί. Γελ ππάξρεη ην 
παξακηθξφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο λέεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο, ηελ έξεπλα θαη ηελ 
εμέιημε ζηελ Διιάδα, ελψ έρνπκε κπαιά πνπ «ζθίδνπλ», λένπο πνπ δεκηνπξγνχλ 
θαη κε πάξα πνιιά δηπιψκαηα.  

Ζ δεχηεξε θαηαιεθηηθή παξαηήξεζε έρεη λα θάλεη κε ηε ζηειέρσζε θνξέσλ 
επνπηεπνκέλσλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Ζ θ. 
Γηακαληνπνχινπ είρε ηελ θαινζχλε λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζή κνπ, ζρεηηθά κε 
ππεθφνπο μέλσλ ρσξψλ πνπ εξγάδνληαη ζ’ απηνχο ηνπο επνπηεπφκελνπο -απφ ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία- θνξείο. Με έθπιεμε είδα φηη είλαη πελήληα έμη μέλνη, ηνπο 
νπνίνπο πιεξψλεη ην ειιεληθφ θξάηνο. Βιέπσ φηη είλαη έληεθα Γεξκαλνί, έληεθα 
Ηηαινί, επηά Γάιινη, πέληε Δγγιέδνη, Πνισλνί θαη Γηνπγθνζιάβνη. 

Ζ θπξία Γηακαληνπνχινπ δελ επζχλεηαη πξνθαλψο γη’ απηφ. Απιψο έθαλα 
εξψηεζε, έρνληαο ηελ εμήο απνξία: Τπάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη είλαη μέλνη ζηελ 
Διιάδα, εξγάδνληαη θαη ηνπο ακείβεη ην ειιεληθφ δεκφζην θαη παξ’ φια απηά, ηα 
δηθά καο παηδηά είλαη άλεξγα; Καη πξάγκαηη ε θ. Γηακαληνπνχινπ κε ελεκεξψλεη 
γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

Θα ήζεια λα κάζσ πφζνη Έιιελεο δνπιεχνπλ ζε αλάινγα ηδξχκαηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ, αθνχ πξνθαλψο δελ είλαη δίθαην νη δηθνί καο επηζηήκνλεο κε έλα θάξν 
πηπρία λα μεληηεχνληαη θαη λα ηαιαηπσξνχληαη θαη θάπνηνη άιινη μέλνη ππήθννη λα 
επεκεξνχλ ζηελ Διιάδα κε ηα ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.  

Καηαζέησ ηε γξαπηή απάληεζε ηεο θ. Γηακαληνπνχινπ, ζρεηηθά κε ηνπο 
μέλνπο ππεθφνπο πνπ δνπιεχνπλ ζε θνξείο επνπηεπφκελνπο απφ ηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, θαη ζα ήζεια λα έρσ κία απάληεζε.  

(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Κσλζηαληίλνο Ατβαιηψηεο            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) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ατβαιηψηε.  
Σν ιφγν έρεη ν Βνπιεπηήο Λαθσλίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θ. Αζαλάζηνο 

Γαβάθεο.  
ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΑΒΑΚΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ελαιιαζζφκελνη 

φινη νη θχξηνη Βνπιεπηέο απ’ απηφ ην Βήκα, κεδελφο πεξίπνπ εμαηξνπκέλνπ, 
εμέθξαζαλ ηελ ιχπε θαη ηελ απέρζεηά ηνπο γηα έλα έγθιεκα, ην νπνίν έγηλε πξηλ 
απφ ιίγα εηθνζηηεηξάσξα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, θαηά ελφο λένπ παηέξα, ηνπ 
νπνίνπ ε κνξθή θαη νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο φπνπ απηφ εμειίρζεθε αιιά θαη φιε ε 
πξντζηνξία απηνχ ηνπ αλζξψπνπ δεκηνπξγεί φρη απιψο αιγεηλέο αιιά 
εμσθξεληθέο εληππψζεηο εθ κέξνπο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 
αιιά θπξίσο απηνχ θαζεαπηνχ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.  
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Καιά έθαλαλ νη ζπλάδειθνη θαη θαιά θάλσ θη εγψ εθθξάδνληαο απηήλ ηε 
ζηηγκή ηελ απέρζεηά κνπ γηα ην έγθιεκα απηφ θαη ηα ζεξκφηαηα ζπιιππεηήξηα 
ζηνπο νηθείνπο ηνπ, αιιά επηηέινπο, θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ πξέπεη πιένλ λα 
κείλνπκε κφλν ζ’ απηφ. Απηή ε θαηαδίθε, ηελ νπνία πθίζηαηαη ε ειιεληθή θνηλσλία 
εμαηηίαο φισλ εθείλσλ ησλ εγθιεκαηνγφλσλ εζηηψλ πνπ έρνπλ αλαθπεί ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο αιιά θαη ζε άιια κέξε θαη ηεο ειιεληθήο 
πεξηθέξεηαο, πξέπεη επηηέινπο λα ζηακαηήζεη. Σν θξάηνο καο, ε επίζεκε ειιεληθή 
πνιηηεία πξέπεη επηηέινπο λα πξνζηαηεχζεη ηελ εξεκία, ηελ εζπρία, ηελ ηάμε θαη 
ηελ αζθάιεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε. Γηαθνξεηηθά, -ρζεο ην βξάδπ άθνπζα ην πψο 
κηινχζε θη έλαο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο- ζα έρνπκε ηξνκεξά απνηειέζκαηα θη 
αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο εμαηηίαο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν κέξα κε ηελ 
εκέξα δηνγθνχηαη θαη δεκηνπξγεί απηά ηα νπνία κε ηειεγξαθηθφ ηξφπν αλαθέξσ. 
Πξέπεη επηηέινπο ε πνιηηεία λα επέκβεη. Πέξα απφ ςπρψζεηο θαη ζπκπιέγκαηα, 
πνπ δελ μέξσ πψο λα ηα ραξαθηεξίζσ, κε ηελ επέκβαζε ηεο πνιηηείαο πξέπεη 
απηνί νη νπνίνη ζήκεξα θηινμελνχληαη ζηνλ ηφπν καο λα θαηαιάβνπλ φηη είλαη 
θηινμελνχκελνη, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά θαη ηε 
γεληθφηεξε πνιηηεία ηνπο κέζα ζ’ απηήλ ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνκε ηάμε, ζηελ νπνία 
επέιεμαλ κε θάπνηνπο ηξφπνπο λα δήζνπλ, λα δηαβηψζνπλ θαη λα επηβηψζνπλ.  

Δξρφκελνο ζην λνκνζρέδην ζα ήζεια λα πσ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 
φηη δελ ππάξρεη ζηα Πξαθηηθά ηνπ ειιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε 
πνιηηηθή δσή δεχγνο ιέμεσλ πνπ λα απαληάηαη κε ηέηνηα ζπρλφηεηα, φπσο νη 
ιέμεηο «κεηαξξχζκηζε» θαη «παηδεία».  

ηαλ αθνχκε ηε ιέμε «κεηαξξχζκηζε» ακέζσο ε ζθέςε καο πεγαίλεη ζηελ 
παηδεία. Καη απηφ ην ιέσ κε έλαλ εκθαηηθφ ηξφπν, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη επηηέινπο 
–θαη απεπζχλνκαη ζηελ πνιηηηθή εγεζία γηα αθφκε κία θνξά- λα ππάξμεη έλα 
μεθάζαξν, δηαπγέο, απιφ ζχζηεκα παηδείαο γηα ηνλ Έιιελα πνιίηε, γηα ηα ειιεληθά 
λνηθνθπξηά. Πξέπεη επηηέινπο νη φξνη, ηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ ηα λέα παηδηά πνπ 
ζέινπλ λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή, λα είλαη μεθάζαξνη απφ ηελ Α΄ Γεκνηηθνχ, 
απφ ην λεπηαγσγείν, αλ ζέιεηε, κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην παλεπηζηήκην. 
Δπηηέινπο λα ζηακαηήζεη θάζε Τπνπξγφο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη, λα αλαιψλεηαη -
θαη λα έρεη ζπλερείο εξγαηνψξεο- κε ηελ αλαζεψξεζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 
Τπνπξγψλ.  

Έξρνκαη ηψξα ζηα πξφηππα ζρνιεία. ίγνπξα απηήλ ηε ζηηγκή αλαζεσξείηε 
θαη απνδέρεζηε έλα ιάζνο ην νπνίν θάλαηε ζην παξειζφλ, κε ζπκπιέγκαηα ηα 
νπνία ζαο δηαθαηέρνπλ θαη ηα νπνία πξνζπαζείηε λα απαιείςεηε κε δφζεηο 
εμεηδηθεπκέλνπ ιατθηζκνχ, φπσο απηέο πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ θ. 
Πξσηφπαπα, ν νπνίνο απνπζηάδεη θη ν νπνίνο πξνζπαζεί σο «κσξά παξζέλνο» 
λα παξνπζηάζεη ηε Νέα Γεκνθξαηία σο θφκκα ιατθηζκνχ θαη δεκαγσγίαο, φηαλ ε 
Νέα Γεκνθξαηία είλαη εθείλν ην θφκκα ην νπνίν εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο θαη 
ζπλεπνχο ζηάζεο ηεο ζε πνιιά λνκνζρέδηα θαη ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαη απηήο 
ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ θπβεξλήζεσλ ηνπ ΠΑΟΚ, 
θαηεγνξήζεθε γηα ηε κεγάιε ηεο ζπλεγνξία πξνο απηά.  

Καη έξρεηαη ν θ. Πξσηφπαπαο ηψξα λα ζεσξήζεη άζιν, κέγα επίηεπγκα πνπ 
ε θ. Γηακαληνπνχινπ δέρηεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ πξψελ 
Τπνπξγνχ ηνπ, θ. πειησηφπνπινπ, γηα δηάινγν γηα ηελ παηδεία.  

Πξφηππα ζρνιεία, ινηπφλ. Δπηηέινπο επαλέξρεηαη απηφο ν ζεζκφο. ζνλ 
αθνξά ζην πξφηππν ζρνιείν, κία ππφζεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 θαη πξηλ, ε 
θηινζνθία ηεο ίδξπζήο ηνπ είλαη λα απνηειέζεη πξφηππν θαη γηα ηα άιια ζρνιεία. 
Σα πξφηππα ζρνιεία, φπσο είλαη ε Ησλίδεηνο ρνιή ζηνλ Πεηξαηά, ν Εσζηκαία 
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ρνιή, ε Βαξβάθεηνο ρνιή, ε Δπαγγειηθή ρνιή ζηε Νέα κχξλε, είλαη εθείλα ηα 
νπνία κπνξνχλ λα δψζνπλ ηνλ ηφλν, ηε λφηα, γηα φια ηα ζρνιεία ηνπ ειιεληθνχ 
ιανχ.  

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

Πξέπεη επηηέινπο θαη κε έλαπζκα απηφ λα πσ ην εμήο: Πνηνο αμηνινγεί ηα 
απιά ζρνιεία; Δίλαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, θχξηνη ζπλάδειθνη θαη δελ γλσξίδεη 
θαλέλαο ηελ απνηίκεζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ση γξάκκαηα καζαίλνπλ ηα παηδηά 
καο;  

Αζρνιεζείηε ιίγν –θαη ην παίξλσ σο έλαπζκα απφ ην λνκνζρέδην απηφ- θαη 
κε ηα ζρνιηθά βηβιία. Σα ζρνιηθά βηβιία ηεο επνρήο ηεο δηθήο κνπ θαη ηεο θπξίαο 
Τπνπξγνχ ήηαλ εθείλα ηα νπνία καο έκαζαλ γξάκκαηα. Με ηα αλαγλσζηηθά καο 
θαη ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο κάζακε λα πξνζεγγίδνπκε ηνλ Παπαδηακάληε, 
κάζακε λα δηαβάδνπκε ηνλ Παπαξεγφπνπιν. Κπθινθνξεί ν Παπαξεγφπνπινο 
ζήκεξα απφ κεηάθξαζε. Μάζακε λα αληηιακβαλφκαζηε ηηο πνηεηηθέο έλλνηεο θαη 
ηνπο ππαηληγκνχο ηνπ κεγάινπ Αιεμαλδξηλνχ, ηνπ Καβάθε θαη ζήκεξα ηα παηδηά 
καο, δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ειιεληθά, δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ή έλλνηεο κεηαθνξηθέο. Πξέπεη επηηέινπο απηφ λα καο 
πξνβιεκαηίζεη ζνβαξά.  

Καη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν θάπνηε επί επνρήο δηθήο κνπ είρε 
κία ηδηαίηεξε ζπζηνιή φηαλ εξρφηαλ ν αιήζηνπ κλήκεο επηζεσξεηήο, ηνλ νπνίν 
εζείο ηνλ θαηαξγήζαηε εμαηηίαο απηψλ ησλ ζπκπιεγκάησλ πνπ αλέθεξα, ν νπνίνο 
επηζεσξνχζε ην ηη γίλεηαη κέζα ζε απηήλ ηελ θξαηηθή κνλάδα, πνπ ιέγεηαη ζρνιείν 
θαη φια εθείλα ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ.  

Σα ζρνιηθά βηβιία, ησλ νπνίσλ αλαθνξά έγηλε θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη 
ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα ην δείηε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή.  

Δπαπμάλσ ζηελ επηινγή ηνπ λα αλαζπζηήζεηε ηα πξφηππα ζρνιεία. 
Πξέπεη, φκσο, λα πξνρσξήζεηε, νχησο ψζηε λα θαηαζηαζνχλ πξφηππα φια ηα 
ζρνιεία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, φια ηα ζρνιεία ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ έλλνηα 
ηεο παηδείαο, ηελ νπνία πξέπεη λα απνιακβάλεη ν Έιιελαο πνιίηεο θαη ηα παηδηά 
ηνπ.  

Ζ ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο ζρνιέο έξρνληαη λα ζπλζέζνπλ 
απηφ ην πιέγκα. Πνιιέο ζρνιέο, θπξία Τπνπξγέ! Δλ πάζε πεξηπηψζεη, απηφ ην 
νπνίν ζα ήζεια λα πξνηείλσ, είλαη φηη πξέπεη λα ππάξμεη έλα θνηλφ πξφγξακκα, 
έζησ εμακήλνπ ή ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ηεο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ηε 
ζρνιή ηελ νπνία απηή ηε ζηηγκή ζπζηήλεηε. Πξέπεη επηηέινπο λα ππάξμεη κία 
επξχηεξε έλλνηα απηψλ πνπ απνθνηηνχλ απφ απηέο ηηο ζρνιέο ηνπ ηη είλαη δεκφζηα 
δηνίθεζε, φηη ν δεκφζηνο ιεηηνπξγφο είλαη ππεξέηεο ηνπ Έιιελα πνιίηε, φηη ν 
δεκφζηνο ιεηηνπξγφο είλαη εθείλνο ν νπνίνο ακείβεηαη, γηα λα παξάζρεη ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ Έιιελα πνιίηε. Πξέπεη λα δηδάζθεηαη θαη ζα έιεγα 
θαη ην ήζνο ηνπ θέξεζηε απέλαληη ζηνλ Έιιελα πνιίηε, θάηη ην νπνίν θνβνχκαη φηη 
πνιιέο θνξέο μεθεχγεη απφ ηηο δηθέο ηνπο, αλ ζέιεηε, ελνξάζεηο θαη ζπλεγνξίεο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θιείλνληαο ζα ήζεια λα πσ δχν-ηξία 
πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην «θαη εκείο θάλακε ιάζε» πνπ είπε, ε θπξία Τπνπξγφο. 
Υαίξνκαη γηαηί αληηιακβάλεηαη νξηζκέλα πξάγκαηα, ηα νπνία έπξεπε θαη πξέπεη ε 
Αληηπνιίηεπζε λα εληνπίζεη.  

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ 
θπξίνπ Βνπιεπηή) 
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Γηα ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα, θχξηε Πξφεδξε, ζα κηιήζσ αθφκα. Πεξηκέλακε 
άιισζηε αξθεηή ψξα.  

Κάλαηε ιάζε, θπξία Τπνπξγέ, θαη ζηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ζρνιείσλ.  
Δκείο δελ βγήθακε ζηα πεδνδξφκηα νχηε κε ηνλ θ. Σζίπξα νχηε κε άιινπο 

ιατθηζηέο θαη δεκαγσγνχο. ,ηη είρακε λα πνχκε, ην είπακε ζε απηήλ ηελ Αίζνπζα, 
ην είπακε ζην Βήκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο θαη εθθξάζακε ηηο 
αληηζέζεηο θαη ηηο ελζηάζεηο καο.  

Τπάξρνπλ ζρνιεία ζήκεξα ζηελ πεξηθέξεηα -ηεο νπνίαο ηε βνχιεζε 
εθθξάδσ απηήλ ηε ζηηγκή θαη ηελ αγσλία ησλ γνλέσλ- ζηε Λαθσλία, φπσο ην 
ζρνιείν ηνπ Ξεξνθακπίνπ, γηα ην νπνίν έρνπκε κηιήζεη, ην νπνίν απηήλ ηε ζηηγκή 
πεξηκέλεη λα εθδνζεί ε πξψηε δηνηθεηηθή πξάμε, γηα λα αξρίζνπλ νη γνλείο ηηο 
πξνζθπγέο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο.  

Θα έιεγα φηη πξέπεη λα ην δείηε γηα κία αθφκε θνξά. Πξέπεη λα δψζεηε κία 
ειπίδα.  

Ξέξσ, ζε αληίζεζε κε άιινπο, νη νπνίνη ιέλε φηη θξχβνληαη νη Έιιελεο 
πνιηηηθνί, φηη δηέξρεζηε ηεο εθινγηθήο ζαο πεξηθέξεηαο θαη γλσξίδεηε θαιχηεξα 
παληφο άιινπ ηη γίλεηαη ζήκεξα ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ είλαη ζηελ επαξρία, 
φπσο είλαη ε πεξηνρή πνπ πνιηηεχεζζε.  

κσο, πιένλ ζηελ επαξρία ζπκβαίλεη ην εμήο: Δμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπλζεθψλ πνπ δηέξρεηαη ν Έιιελαο πνιίηεο, πνιιά λνηθνθπξηά γπξλνχλ ζηηο 
παηξίδεο ηνπο. Δάλ αχξην επαξθέζεη ν ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο καζεηψλ, ηνλ 
νπνίν απαηηεί ν λφκνο γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ειπίδα γη’ απηφ 
ην ζρνιείν, γηα ην νπνίν νη γνλείο επηκέλνπλ; Γελ κπνξεί λα ππάξμεη ειπίδα ηεο 
αλαζχζηαζεο θαη ηεο αλαζπγθξφηεζήο ηνπ; Γηαηί λα ππάξρεη απηή ε απηαξρηθφηεηα 
ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ππνζέζεσο;  

Γελ κηιάκε γηα πνιιά. Μηιάκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν. Καη δεηψ, φπσο ζαο 
έρσ δεηήζεη θαη θαη’ ηδίαλ –θαη ραίξνκαη γηαηί έρεηε ηείλεη επήθννλ νπο ζε απηφ- λα 
αλαζεσξεζεί ή λα ην δείηε κε ηελ πξννπηηθή ηεο ειπίδαο αλαζπζηάζεσο.  

Έξρνκαη ζην ζέκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Δίλαη θαη ν θ. 
Παλάξεηνο εδψ, κε ηνλ νπνίν έρνπκε αζρνιεζεί ζρεηηθά. Πξέπεη, θχξηε Τπνπξγέ, 
λα δείηε ιίγν ηε ιεηηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκίνπ κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θπξίνπ 
Πξπηάλεσο. Μεηά ηελ επίθαηξε εξψηεζε πνπ είρακε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε, 
έρσ πιεξνθνξίεο δηαθφξσλ ελεξγεηψλ ηνπ θπξίνπ Πξπηάλεσο –θαη ην ιέσ απφ 
ηνπ Βήκαηνο ηεο Βνπιήο- νη νπνίεο δελ ζπλάδνπλ κε ην θιίκα νχηε ηεο επηαμίαο 
νχηε ηεο λνκηκφηεηνο.  

Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα ην δείηε. Ο θχξηνο Πξχηαλεο αθφκε δελ έρεη ζηείιεη 
ηα δπν νλφκαηα γηα ην Ηλζηηηνχην Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ, ην νπνίν ζπλεζηήζε απφ 
ηε Νέα Γεκνθξαηία πξηλ απφ ελάκηζε ρξφλν, γηα λα ζπγθξνηεζεί ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ ΗΝΔΒΤΠ. Πνηνο θπβεξλά απηφ ην παλεπηζηήκην; Δίπακε γηα 
απηνηέιεηα, αιιά απηή ε απηνηέιεηα θαηαδεηθλχεηαη ζε άζπιν απζαηξεζίαο θαη 
απηαξρηθφηεηαο θάπνησλ θπξίσλ πνπ έρνπλ ςπρψζεηο! Πξέπεη λα ην δείηε!  

Αληηιακβάλνκαη ηνπο ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο κνπ εθθξάζαηε –θαη ηνπο 
ζέβνκαη- αιιά πξέπεη επηηέινπο λα επέκβεη ε έλλνκε ηάμε, πξέπεη λα επέκβεη ε 
πνιηηεία! Γελ ππάξρεη δεχηεξν Ηλζηηηνχην Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ –έλα ππάξρεη 
ζηε Βελεηία θαη ην άιιν ζπλεζηήζε ζηνλ Μπζηξά- θαη νη ςπρψζεηο θάπνηνπ θπξίνπ 
δελ ην αθήλνπλ λα πξνρσξήζεη! 

Αθνχγεηαη –θαη θιείλσ κε απηφ, θχξηε Πξφεδξε θαη επραξηζηψ γηα ηελ αλνρή- 
φηη βξίζθνληαη «ζην θφθθηλν» θάπνηεο ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 
Πξέπεη λα ην δείηε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή.  
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Δζείο, επί θπβεξλήζεσο ΠΑΟΚ, επί ππνπξγίαο ηνπ θ. Δπζπκίνπ, ηδξχζαηε 
ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ζηε πάξηε. Δίλαη ζρνιέο πνπ ηηο φθεηιε ε ειιεληθή 
πνιηηεία ρξφληα. Γελ είλαη ε γλσζηή ηαθηηθή πνιηηεπνκέλσλ «θάζε ρσξηφ θαη 
ζρνιή», γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ ιατθηζκνί ή δεκαγσγίεο. Ήηαλ απαίηεζε ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σα είδε θαη ε θχζε θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ ρνιψλ 
είλαη εθείλα, ηα νπνία επειέγεζαλ απφ ηελ ηφηε δηνηθνχζα επηηξνπή. Μελ 
πεηξάμεηε ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ηηο ρνιέο ηεο Λαθσλίαο!  

αο επραξηζηψ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γαβάθε.  
Κχξηνη ζπλάδειθνη, εγψ βιέπσ ηελ ηήξεζε ηεο «θιεςχδξαο» ζε έλα 

πλεχκα ζπλαληίιεςεο.  
Παξαθαιείηαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Γείηνλαο, Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ ζηε Β΄ 

Αζελψλ, λα πξνζέιζεη ζην Βήκα.  
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Κχξηε Πξφεδξε, κνπ δεηνχλ νη ζπλάδειθνη 

λα αλαθεξζψ πάιη ζηνλ Καλνληζκφ –αιιά δελ ζα ην θάλσ, έρσ αλαθεξζεί 
επαλεηιεκκέλα- θαη ζην πψο εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν δηεπζχλεη 
ζπλήζσο ην Πξνεδξείν ηηο ζπδεηήζεηο. κσο, δελ ζα μαλαθεξζψ, δηφηη λνκίδσ φηη 
πιένλ κηιάσ...  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Αλαιακβάλσ ηελ επζχλε, αιιά 
επηθαινχκαη ... 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: ...ζε ψηα κε αθνψλησλ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): ... ην επηρείξεκα ηεο ζπλαληίιεςεο 

θαη ηεο θαηαλφεζεο πνπ είλαη ε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ.  

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Μηιάσ ζε ψηα κε αθνψλησλ! 
Κχξηε Πξφεδξε, έξρνκαη ζηελ νκηιία κνπ θαη... 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Κχξηε Γείηνλα, αθνχηε ηη ζαο ιέσ; 

Έλα θηινζνθηθφ.  
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Παξαθαιψ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπαλαιακβάλσ φηη ε θαηαλφεζε 

θαη ε ζπλαληίιεςε –θαη φρη νη ηπθινί θαλνληζκνί- είλαη ε βάζε ιεηηνπξγίαο φισλ 
ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Μπξάβν!  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπελδχσ ζε απηφ. Γελ επηηπγράλσ 

πάληνηε.  
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Καη’ αξράο, δελ αλαθέξνκαη πξνζσπηθά ζε 

εζάο, γη’ απηφ θαη δελ κηιψ απιά γηα εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ. Μηιψ γηα 
δηεχζπλζε ηεο ζπδήηεζεο απφ ην Πξνεδξείν. Απηφ πνπ δηαθξίλεη ην Πξνεδξείν –
θαη ην νπνίν έρσ επαλεηιεκκέλα επηθξίλεη- είλαη φηη δελ δηεπζχλεη. Δίλαη παξφλ, ... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Καη ζην νπνίν έρεηε ζεηεχζεη θαη 
εζείο θαηά ην παξειζφλ.  

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: ...αιιά δελ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε. Γηεπζχλσ 
ηε ζπδήηεζε ζεκαίλεη παξεκβαίλσ δηαδηθαζηηθά ζηε ζπδήηεζε, έηζη ψζηε λα 
εθθξάδνληαη φιεο νη πηέξπγεο, λα γίλεηαη δεκνθξαηηθφο δηάινγνο θαη θπξίσο –
φπσο είπα- λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ νη Βνπιεπηέο. Γηαηί θνληεχνπκε λα 
κεηαηξαπνχκε ζε Βνπιή αμησκαηνχρσλ θαη απηφ είλαη ιάζνο. Ζ Οινκέιεηα 
θνληεχεη λα κεηαηξαπεί ζε ρψξν δηαβνχιεπζεο αμησκαηνχρσλ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Αο πξνρσξήζνπκε.  
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ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Να πξνρσξήζνπκε, θχξηε Πξφεδξε, ζσζηά. 
Δπραξηζηψ γηα ηελ αλνρή ζαο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κε ην πνιπλνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο νπζηαζηηθά αλακνξθψλνληαη επηζηεκνληθνί θνξείο πνπ παίδνπλ 
ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο. Δπίζεο, αλαβαζκίδεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ πξφηππσλ 
πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ θαη ξπζκίδνληαη θαη δηάθνξα ζέκαηα.  

ια απηά ζθνπεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο 
αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Καη ην ηνλίδσ απηφ, γηα λα πσ ζηελ 
Αληηπνιίηεπζε φηη αλεμάξηεηα απφ επηκέξνπο ελζηάζεηο γηα νξηζκέλεο ξπζκίζεηο, 
πνχ αιήζεηα δηαθσλνχλ πάλσ ζε απηήλ ηελ αξρή, πάλσ ζε απηήλ ηελ 
πξνζπάζεηα; Μπνξεί θαλέλαο επί ηεο αξρήο λα δηαθσλεί φηη ζα πξέπεη λα 
αλακνξθψζνπκε ηνπο θνξείο, λα αλαβαζκίζνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 
έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαη αλάγθεο; Γηαηί, ινηπφλ, 
απηή ε γεληθά θαηαςήθηζε επί ηεο αξρήο; 

Σν ηνλίδσ ηδηαίηεξα απηφ, δηφηη επηθαιέζηεθαλ -θαη ν αμηφηηκνο Αξρεγφο ηνπ 
ΛΑΟ κηιψληαο εδψ- ηελ αλάγθε λα ππάξρεη ζπλελλφεζε, ζπλαίλεζε ζε φιεο 
απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα. Απηφ, φκσο, δελ 
κπνξεί λα ππάξρεη φηαλ ππάξρεη ππνθξηηηθή ζηάζε. 

Αλαθέξζεθε απφ απηφ ην Βήκα ν θ. Καξαηδαθέξεο, Πξφεδξνο ηνπ ΛΑΟ, 
ζε έλα κεγάιν ζέκα -ζην ζέκα ηεο εκπέδσζεο ηνπ αηζζήκαηνο αζθαιείαο, ην 
νπνίν αξρίδεη λα θινλίδεηαη- κε αθνξκή ηελ απνηξφπαηε εγθιεκαηηθή δνινθνλία 
ζπκπνιίηε καο. κσο, θαη ε αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο δελ κπνξεί λα 
γίλεηαη κε φξνπο κηθξνπνιηηηθήο.  

Αλαθέξνληαη εδψ θάπνηνη ζπλάδειθνη απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε 
επαλεηιεκκέλα γηα ην κλεκφλην θαη γηα ηπρφλ λέν κλεκφλην κάιηζηα ηψξα θαη 
αλαζεκαηίδνπλ ην κλεκφλην θαη ην ελδερφκελν λέν κλεκφλην!  

Δθείλν ην νπνίν εγψ βιέπσ, είλαη φηη γηα λα αληηκεησπίζνπκε κεγάια 
ζέκαηα, φπσο είλαη ε απνθπγή ηεο νηθνλνκηθήο ρξενθνπίαο, φπσο είλαη ην ζέκα 
ηεο αζθάιεηαο -γηαηί πξέπεη λα εκπεδψζνπκε μαλά αίζζεκα αζθάιεηαο ζηε ρψξα 
καο, ήηαλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο, ε αζθαιήο ρψξα, ήηαλ θαη 
πξέπεη λα παξακείλεη κία απφ ηηο αζθαιέζηεξεο ρψξεο- θαη γηα λα πξνρσξήζνπκε 
ζε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ έρνπκε αλάγθε γηαηί έρεη αιιάμεη ν θφζκνο, 
εγψ πηζηεχσ φηη ρξεηαδφκαζηε πξαγκαηηθά έλα κλεκφλην εζληθήο ζπλελλφεζεο. 
Απηφ είλαη πνπ καο ιείπεη, έλα κλεκφλην εζληθήο ζπλελλφεζεο φπνπ φινη ζα 
αλαδερζνχκε ηελ αλάγθε κηαο παλζηξαηηάο γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε 
κπξνζηά.  

Έξρνκαη ηψξα ζην λνκνζρέδην. Πέξαλ ησλ φζσλ εηπψζεθαλ επί ηεο αξρήο 
θαη επί ησλ άξζξσλ, ζέισ λα ζηαζψ ζχληνκα ζε ηξία δεηήκαηα. Σν πξψην δήηεκα 
αθνξά ηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο κε ην άξζξν 56. Δγψ πηζηεχσ φηη νη ξπζκίζεηο 
είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Θεσξψ, επίζεο, ζεηηθή ηε βειηίσζε πνπ έγηλε 
φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα κεηάζεζεο ησλ λενδηνξηδνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
ζηα ηκήκαηα έληαμεο. Ήηαλ έλα αίηεκα απφ ην ζπληνληζηηθφ φξγαλν ησλ ζπιιφγσλ 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο.  

Με ηελ επθαηξία ζέισ λα πσ θαη λα αλαγλσξίζσ νξηζκέλεο ζεηηθέο 
πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, ηδηαίηεξα φζνλ 
αθνξά ηηο ππνδνκέο. Αλαθέξνκαη ηδηαίηεξα, θπξία Τπνπξγέ, ζε ηέηνηα ζρνιεία ηεο 
Β’ Αζήλαο.  
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Δίρα θαηαζέζεη θαη ζρεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηα εηδηθά ζρνιεία ζην Πεξηζηέξη 
θαη ζην Ζξάθιεην. Σν ζέκα ησλ ππνδνκψλ, φζνλ αθνξά ην Δηδηθφ Γεκνηηθφ 
ρνιείν Ζξαθιείνπ, είλαη ζε έλα θαιφ δξφκν. Πξνρψξεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
αλέγεξζε ηνπ λένπ θηεξίνπ. Τπάξρνπλ, φκσο, ηα ζέκαηα πνπ είλαη ζηάζηκα ζην 
Δξγαζηήξην Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Ζξαθιείνπ θαη ζην 
εηδηθφ ζρνιείν ζην Πεξηζηέξη. Έγηλαλ, φκσο, βήκαηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 
θαη νθείισ λα ην νκνινγήζσ. 

Γηαηί ηνλίδσ ηηο ππνδνκέο; Γηφηη πηζηεχσ, θπξία Τπνπξγέ, φηη νη ππνδνκέο, 
καδί θπζηθά κε ηελ επάξθεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηα 
κέζα, φπσο εηδηθά βηβιία πνπ αλαθέξνληαη γηα ηνπο ηπθινχο, παίδνπλ ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζηα εηδηθά ζρνιεία. Σα εηδηθά ζρνιεία 
έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηαηί νθείινπκε λα δψζνπκε ίζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο 
ζηα αλάπεξα παηδηά.  

Δγψ έρσ πεη επαλεηιεκκέλα θάηη θαη ην ηνλίδσ απφ ηφηε πνπ ήκνπλ 
Τπνπξγφο Τγείαο: Αλάπεξνη άλζξσπνη ππήξραλ, ππάξρνπλ θαη ζα ππάξρνπλ. 
Δγψ ν ίδηνο φηαλ ήκνπλ Τθππνπξγφο θαη έπεζα κε ην ειηθφπηεξν, παξαιίγν λα 
κείλσ αλάπεξνο. Δθείλν πνπ δελ επηηξέπεηαη είλαη λα ππάξρνπλ ζηηο κέξεο καο 
αλάπεξεο θνηλσλίεο. Αλάπεξε θνηλσλία θαη πνιηηεία είλαη εθείλε ε νπνία επηηξέπεη 
λα ζπλερίδνληαη νη δηαθξίζεηο θαη δελ εμαζθαιίδεη ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο γηα φια ηα 
κέιε ηεο.  

Άξα, φ,ηη θάλεηε θαη θάλεηε αξθεηά θαη κε ηηο ξπζκίζεηο απηέο, αιιά θαη ζηελ 
πξάμε κε ηηο δξάζεηο γηα ηα εηδηθά ζρνιεία είλαη ζεηηθά. Οθείινπκε λα ην 
αλαγλσξίζνπκε φηη είλαη θαη ζεκαληηθά. 

Έξρνκαη ηψξα ζην δεχηεξν ζεκείν πνπ ζέισ λα ηνλίζσ θαη γηα ην νπνίν 
θπξίσο πήξα ην ιφγν. Κάλεηε κηα ζαξσηηθή ξχζκηζε θαη θαλέλαο δελ αλαθέξζεθε 
ζε απηή. Δίλαη ζην άξζξν 58 κε ηελ παξάγξαθν 4 γηα ηα Κέληξα Πξφιεςεο 
Δμαξηήζεσλ. Δίλαη θαη απηή κηα ζεκαληηθή ξχζκηζε. Καη δελ ην ιέσ, γηαηί ηα 
θέληξα μεθίλεζαλ ζπζηεκαηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φηαλ ήκνπλ Τπνπξγφο Τγείαο, 
αιιά ην ιέσ, γηαηί έπαημαλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν θαη γηα ηελ πξφιεςε ζηηο 
εμαξηήζεηο θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. 

ήκεξα ιέσ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ιεηηνπξγνχλ εβδνκήληα έλα 
Κέληξα ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο πιελ δχν λνκψλ. Δίλαη λνκίδσ ν Ννκφο 
Γξάκαο θαη έλαο άιινο ηνπ νπνίνπ ην φλνκα δελ ζπκάκαη απηήλ ηε ζηηγκή. Σα 
ππφινηπα, πέξαλ ησλ λνκψλ, είλαη ηα πεξηζζφηεξα ζηελ Αηηηθή θαη ζηε 
Θεζζαινλίθε. Λεηηνπξγνχλ σο αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε 
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, βάζεη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπηθήο θαη λνκαξρηαθήο –
ηφηε - απηνδηνίθεζεο, ηνπ ΟΚΑΝΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ», θαζψο θαη πξνβιήκαηα 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη θελψλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην είραλ δεκηνπξγήζεη κηα έληνλε 
αλεζπρία ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο γηα ην κέιινλ απηψλ ησλ θέληξσλ. Αιιά θαη ζηνπο 
εξγαδφκελνπο. Δίρα αλαθεξζεί κε εξσηήζεηο κνπ επαλεηιεκκέλα ζε απηφ ην ζέκα 
θαη ραίξνκαη, γηαηί ε Κπβέξλεζε ζήκεξα -θαη αλαγλσξίδσ απηήλ ηε ζεηηθή 
πξσηνβνπιία- απαληά ζεηηθά κε ηε ξχζκηζε. πκθσλψ γηα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 
πνπ βάδεη. Έηζη πξέπεη λα είλαη ηα θέληξα, αζηηθέο εηαηξείεο. 

Θέισ λα θάλσ -ίζσο δελ είλαη ηεο δηθήο ζαο αξκνδηφηεηαο, αιιά 
ηνπιάρηζηνλ κπνξείηε λα ην κεηαθέξεηε πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο- ηξεηο 
επηζεκάλζεηο. 

(ην ζεκείν απηφ θηππάεη ην θνπδνχλη ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ 
θπξίνπ Βνπιεπηή) 
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Θα ηειεηψζσ, θχξηε Πξφεδξε, ζην ρξφλν κνπ. Λίγε αλνρή, παξαθαιψ. 
Πξψηνλ, φζνλ αθνξά απηήλ ηε ξχζκηζε, ε πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

δήκσλ ζέηεη δήηεκα επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο δεδνκέλνπ, φηη ην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ξχζκηζε, ζπκκεηέρεη ζην 50% κφλν αλ 
ζπκκεηέρνπλ ζην θέληξν, ζηελ αζηηθή απηή εηαηξεία, δήκνο ή πεξηθέξεηα. Δξσηψ: 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα ζπκκεηάζρεη ν 
δήκνο -ήιζε βιέπσ θαη ν θ. Νηφιηνο πνπ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ- πψο ζα 
θαιπθζεί ε δηαθνξά; Γηφηη κφλν κε ην 50% πνπ βάδεη ν ΟΚΑΝΑ, είλαη αδχλαην λα 
ρξεκαηνδνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ. Τπάξρεη εδψ έλα θελφ. 

Βέβαηα, γηα θάπνηα ρξφληα αθφκα ηζρχεη ε πεληαεηήο πξνγξακκαηηθή 
ζχκβαζε πνπ θαζνξίδεη φια ηα δεηήκαηα. Μήπσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν, 
επνκέλσο, γηα λα έρνπκε θαη κηα δηαζθάιηζε ζην κέιινλ, πέξαλ ησλ φζσλ ιέηε γηα 
ηελ αλαθνξά ησλ θνλδπιίσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, λα πξνρσξήζνπκε ζηα ζίγνπξα, κε λέεο 
πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο; Έλα εξψηεκα θαη έλα θξαηνχκελν. 

Γεχηεξνλ: ε πεξίπησζε δηάιπζεο ελφο πθηζηακέλνπ θέληξνπ δελ ππάξρεη 
θακκία πξφβιεςε, θχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Νηφιην, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ 
ππάξρε πξφβιεςε, φηαλ θάλαηε κεηαηξνπή δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο, δειαδή, 
ηελ θάλαηε αζηηθή, εηαηξεία. Δθεί ππάξρεη πξφβιεςε, θαιχπηεηαη. Δάλ ππάξμεη 
δηάιπζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηη γίλεηαη; 

Καη έλα ηξίην: πκθσλψ κε ηελ παξαηήξεζε -δελ μέξσ αλ δηνξζψζεθε, δελ 
λνκίδσ, φκσο- ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κπνξείηε λα 
θάλεηε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο φρη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε -ην ιέεη θαη ε 
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο θαη ζπκθσλψ θαη εγψ, γηαηί κπαίλνπλ θαη 
ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη άιια ζρεηηθά ζνβαξά- αιιά κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Απηφ 
ζα ήηαλ θαιχηεξν. 

Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε, κε κηα αλαθνξά κφλν γηα ηηο κεηεγγξαθέο πνπ 
άθνπζα λα ιέγνληαη πνιιά. Ννκίδσ φηη ην ζχζηεκα κεηεγγξαθψλ θαιψο 
βειηηψλεηαη. Έπξεπε λα αιιάμεη. Δίρε πξνβιήκαηα ην ζχζηεκα κεηεγγξαθψλ θαη 
λνκίδσ φηη είλαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο. 

Γχν δεηήκαηα ζέισ λα μαλαζθεθζείηε, θπξία Τπνπξγέ. Σν ζέκα ηνπ 
θξηηεξίνπ ηνπ εηζνδήκαηνο. Γελ είλαη ζέκα επηινγήο. σζηφ είλαη λα κπεη θξηηήξην 
θαη έρεηε δίθην θαη ζαο άθνπζα ηη είπαηε. Αλ ζπκάζηε, πξψηε θνξά θξηηήξην έβαια 
εγψ, σο Τπνπξγφο Τγείαο θαη ν θ. Υξηζηνδνπιάθεο, σο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, 
γηα ηνπο πνιπηέθλνπο. κσο, ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έπεζε απηφ. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 
και Θπηζκεςμάηων): Τπάξρεη γλσκνδφηεζε. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΗΣΟΝΑ: Δληάμεη. Άξα, είλαη ην ζέκα αλ κπνξεί λα 
ζηαζεί. 

Σν δεχηεξν γηα ηηο κεηεγγξαθέο, εγψ δελ αζρνιήζεθα ηδηαίηεξα κε απηφ. 
Θέησ φκσο έλα δήηεκα, γηαηί θαη εγψ έρσ ζπνπδάζεη. Μήπσο ηπρφλ ε 
δηεπθφιπλζε πνπ θάλεηε γηα λα πάεη ζην κέξνο πνπ δειψλεη θάλεη «δηάζιαζε», 
απνδπλακψλεη ηελ επηινγή ζρνιήο; Γειαδή -κπνξεί λα θάλσ ιάζνο- δειψλσ 
παξαδείγκαηνο ράξηλ Πνιπηερλείν Αζήλαο θαη πφιε Αζήλα, κε ηελ εηδηθή 
θαηεγνξία, σο πνιχηεθλνο. Γελ πηάλσ ηα κφξηα. Σα πηάλσ ζην Πνιπηερλείν 
Θεζζαινλίθεο δεχηεξε επηινγή κνπ θαη ε ηξίηε κνπ επηινγή είλαη ην 
Φπζηθνκαζεκαηηθφ ηεο Αζήλαο. Πνχ ζα κπσ; 

Δάλ κπσ ππνρξεσηηθά ζην Φπζηθνκαζεκαηηθφ ηεο Αζήλαο θαη δελ κε 
αθήζεηε λα εηζαρζψ ηνπιάρηζηνλ ζηε δεχηεξε επηινγή κνπ ζηε Θεζζαινλίθε, εθεί 
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κπνξεί λα ππάξρεη έλα πξφβιεκα. Πάσ φπνπ ζέισ κνπ ιέηε ηψξα; Αλ είλαη έηζη, 
ηφηε δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα.  

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε θαη γηα ηελ αλνρή ζαο. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Γείηνλα.  
Παξαθαιείηαη ν θ. Ησάλλεο Βιαηήο, Βνπιεπηήο ΠΑΟΚ ηεο Κνδάλεο, λα 

ιάβεη ην ιφγν. 
Οξίζηε, θχξηε Βιαηή, έρεηε ην ιφγν. 
ΗΧΑΝΝΖ ΒΛΑΣΖ: αο επραξηζηψ. 
Πξηλ μεθηλήζσ, ζα ήζεια θαη εγψ απφ ηελ θαξδηά κνπ λα επρεζψ «θαιή 

επηηπρία» ζηα παηδηά πνπ δίλνπλ έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αγψλεο ζηε δσή 
ηνπο. Να έρνπλ ςπρξαηκία θαη λα έρνπλ δχλακε. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα ηειεπηαία ρξφληα θάλσ ζρεδφλ θαζεκεξηλά 
ηελ ίδηα ζιηβεξή δηαπίζησζε: Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θηίζηεθε γηα έλαλ 
θφζκν πνπ δελ ππάξρεη πηα. ια έρνπλ αιιάμεη πιένλ ζηελ θνηλσλία, ζηελ 
νηθνλνκία, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηελ πνιηηηθή. Δίλαη απηφ πνπ κε κηα ιέμε ιέκε: Ο 
θφζκνο αιιάδεη ξαγδαία. Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα αληί λα πξσηνζηαηεί ζηηο 
αιιαγέο, αθνινπζεί κνλίκσο θαηατδξσκέλν, ελψ πνιιέο θνξέο δελ αθνινπζεί θαλ.  

Κάζε θνξά πνπ ζπδεηνχκε ζηε Βνπιή έλα λνκνζρέδην γηα αιιαγέο ζην 
ρψξν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ζθέπηνκαη φηη γηα άιιε κηα θνξά πξνζπαζνχκε 
καηαίσο λα πξνιάβνπκε ηηο εμειίμεηο. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο παηδείαο 
ζρεδφλ ράλνπλ ηελ έλλνηά ηνπο, ράλνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαξξχζκηζεο. Απηφ είλαη 
ιππεξφ γηα κηα ρψξα πνπ άθεζε ην ζηίγκα ηεο ζηελ ηζηνξία ράξε ζηελ παηδεία 
πνπ παξείρε.  

Χζηφζν, δελ έρεη θαλέλα λφεκα λα αλαπνινχκε ηηο επνρέο πνπ ε ειιεληθή 
παηδεία ήηαλ ζχκβνιν ηεο πλεπκαηηθήο, εζηθήο θαη θνηλσληθήο σξίκαλζεο ηνπ 
αηφκνπ. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα καο απαζρνιεί, θπξίσο, είλαη ηη ζπκβνιίδεη 
ζήκεξα ε ειιεληθή παηδεία πνπ παξέρεηαη ζηα ζρνιεία. Μήπσο είλαη έλαο απφ 
ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θαηάπησζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο; Θα κνπ 
πεη θάπνηνο: Μα, ζε κηα ρψξα πνπ ηίπνηα δελ ιεηηνπξγεί φπσο πξέπεη, πψο ζα 
ιεηηνπξγήζεη νξζά ην ζρνιείν; Δγψ ζα έιεγα, αληηζηξέθνληαο ην εξψηεκα: Μα, 
πψο λα ιεηηνπξγήζεη νξζά νηηδήπνηε ζηε ρψξα, φηαλ δελ ιεηηνπξγεί νξζά ην 
ζρνιείν; Γηαηί, έλα είλαη βέβαην θαη εμαθξηβσκέλν, ε θαθή παηδεία νδεγεί ζε θαθνχο 
πνιίηεο, ζε θαθνχο εγέηεο, ζε έιιεηςε πξννπηηθήο.  

Ο Πιάησλαο ζηνπο «Νφκνπο» θαη ζηελ «Πνιηηεία» ππνζηεξίδεη φηη ην 
πνιίηεπκα θαη νη αμίεο κηαο θνηλσλίαο ζπλπθαίλνληαη κε ηελ πλεπκαηηθή ππφζηαζε 
ησλ κειψλ ηεο, γη’ απηφ θαη ππνζηεξίδεη φηη εάλ δελ δηαθπιαρζεί ε παηδεία, θακκία 
εγγχεζε δελ ππάξρεη γηα ηελ ελφηεηα θαη ηελ πξφνδν ηεο πνιηηείαο. Γπζηπρψο, ε 
ζεκεξηλή καο θαηάζηαζε ζπλερίδεη λα απνδεηθλχεη ζηελ πξάμε ηελ νξζφηεηα ησλ 
ζέζεψλ ηνπ.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, απφ ηα ρξφληα ηεο ληφηεο κνπ αθφκε θαη κεηά 
ζηελ σξηκφηεηα, απφ ηα ρξφληα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, αιιά θαη κεηά σο ψξηκνο 
πνιίηεο θαη πνιηηηθφο, πνηέ δελ ακθηζβήηεζα ηηο πξνζέζεηο ησλ Τπνπξγψλ. Οη 
επηινγέο, σζηφζν, πνπ θάλεη ν θάζε Τπνπξγφο θξίλνληαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο 
θαη ζήκεξα, δπζηπρψο, ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 
είλαη απνθαξδησηηθά. Ζ κεηξηφηεηα ραξαθηεξίδεη ην ειιεληθφ ζρνιείν. Τπάξρνπλ 
απνζηαζηνπνηεκέλνη θαη θνπξαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, αδχλακνη καζεηέο θαη 
νηθνλνκηθά εμαζιησκέλνη γνλείο.  
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Πξηλ απφ είθνζη θαη πιένλ ρξφληα, φηαλ νη ζεκεξηλνί ηξηαληαπεληάξεδεο θαη 
ζαξαληάξεδεο πήγαηλαλ ζρνιείν, ην θξνληηζηήξην θξηλφηαλ απαξαίηεην γηα ην 
ιχθεην. Μεηά έγηλε απαξαίηεην θαη ζην γπκλάζην. ήκεξα αθφκε θαη ηα παηδηά ηνπ 
δεκνηηθνχ θάλνπλ ηδηαίηεξα καζήκαηα. Καη ην ηξαγηθφηεξν φισλ είλαη φηη ππάξρνπλ 
θξνληηζηήξηα θαη γηα ηνπο θνηηεηέο. Φνηηεηέο ηνπ Φπζηθνχ θάλνπλ θξνληηζηήξην 
ζηε Φπζηθή.  

Γηαηί ηα ιέσ φια απηά; Γηαηί πξνθαλψο θαη δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο θαλελφο 
Τπνπξγνχ λα θέξεη ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, 
γηαηί δελ κπνξεί νη ηφζεο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο λα ζηφρεπαλ ζην λα 
θαηαζηήζνπλ ην θξνληηζηήξην αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξσηνβάζκηαο, 
δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη απφιπηα πεπεηζκέλνο φηη αλ δελ 
βειηηψζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα άκεζα, δελ έρνπκε θαλέλα κέιινλ σο 
ρψξα. Αλ δελ θξνληίζεη ην ειιεληθφ ζρνιείν γηα ηε δεκηνπξγία κνξθσκέλσλ, 
ζθεπηφκελσλ, ελεξγψλ πνιηηψλ, ε ρψξα καο ζα παξακείλεη ζηάζηκε, αλήκπνξε 
λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζπλερείο αιιαγέο, αλίθαλε λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο 
ηνπ κέιινληνο.  

Γηα λα πάκε κπξνζηά, ρξεηαδφκαζηε λένπο αλζξψπνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα 
αληαπνθξηζνχλ ζηνπο πεηξακαηηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε ηαρχηεηα ησλ αιιαγψλ ζε 
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. Υξεηαδφκαζηε λένπο αλζξψπνπο πνπ ε 
αλαβαζκηζκέλε παηδεία πνπ ζα ηνπο παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηθέο ηνπο 
ηθαλφηεηεο ζα δεκηνπξγεί πξφηππα γηα νιφθιεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

Θεσξψ, ινηπφλ, φηη ε πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο, γηα επαλίδξπζε θαη επαλαιεηηνπξγία ησλ πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ 
ζρνιείσλ, αιιά θαη ε κεηαξξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη έλα ζπνπδαίν βήκα 
πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεζκφ θαζ’ φια δεκνθξαηηθφ θαη 
θαζφινπ ειηηίζηηθν, φπσο ηζρπξίζηεθαλ ζπλάδειθνη ηεο Αξηζηεξάο. Ζ 
δεκνθξαηηθφηεηά ηνπ, άιισζηε, εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ 
καζεηψλ ζηα ζρνιεία απηά.  

πσο επηζεκάλζεθε θαη ζηηο ζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ, ηα ζρνιεία απηά ζα 
απνηειέζνπλ ηα εξγαζηήξηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Θα 
απνηειέζνπλ ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα ππφινηπα δεκφζηα ζρνιεία. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ νπνία φινη νθείινπκε λα ζηεξίμνπκε, ζα 
επηθέξεη νθέιε ζε φινπο ηνπο καζεηέο.  

ε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα γηα ηε λνκηθή κνξθή ησλ ππφ ίδξπζε Ηλζηηηνχησλ 
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σερλνινγίαο, Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ, ζπκθσλψ 
απφιπηα κε ηε ζέζε ηνπ Τπνπξγείνπ.  

ε ηη αθξηβψο καο σθέιεζε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην γεγνλφο φηη 
κέρξη ζήκεξα φια ηα ππφ αληηθαηάζηαζε ηλζηηηνχηα ήηαλ λνκηθά πξφζσπα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ππφ ηνλ πιήξε θαη αζθπθηηθφ έιεγρν ηεο πνιηηείαο θαη δε 
ηνπ Τπνπξγείνπ; Μήπσο εμαζθαιίζηεθε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, αμηνθξαηία, 
νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη αλεμαξηεζία απφςεσλ 
θαη ζέζεσλ; ρη. Αληηζέησο, απαμηψζεθαλ ηα ηλζηηηνχηα απηά θαη πάλσ απφ φια 
ζηα κάηηα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πνην είλαη, άιισζηε, ην λφεκα ηνπ λα 
έρνπκε έλα Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο πνπ ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα 
ζπκθσλεί πάληα κε ηηο ζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ;  

Αλ, ινηπφλ, ην «ηδησηηθφο» ζεκαίλεη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη επειημία θαη 
ην «δεκφζηνο» εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ηαπηίδεηαη κε ην «θαηεπζπλφκελνο» θαη 
«γξαθεηνθξαηηθφο», ηφηε είλαη παξάινγν λα επηκέλνπκε ζην δεκφζην ραξαθηήξα, 
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εθηφο θαη αλ ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ ζεσξνχλ φηη παλ δεκφζην άξηζην θαη αθνχ 
φια ιεηηνπξγνχλ ζηελ εληέιεηα, ζήκεξα είλαη θαιχηεξν λα κελ αιιάμνπκε ηίπνηα.  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, νθείινπκε λα αλνίμνπκε ηα απηηά καο θαη ηα 
κάηηα καο, λα είκαζηε εηιηθξηλείο κε απηφ πνπ ζήκεξα θαινχκαζηε λα 
αληηκεησπίζνπκε.  

Σν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη πξνβιεκαηηθφ. Ζ ρψξα πνπ έζεζε ηε 
δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ ηδηψηε –θαη ζπκίδσ φηη ην δεχηεξν είλαη 
ηαπηφζεκν ηνπ αλνήηνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε- έρεη πάςεη απφ 
ρξφληα λα δεκηνπξγεί πνιίηεο. Καη γη’ απηφ κεγάιε επζχλε θέξεη ην εθπαηδεπηηθφ 
καο ζχζηεκα.  

Ήξζε ε ψξα, ινηπφλ, λα ζηακαηήζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο λα θάλνπκε απιψο 
ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαιχηεξν. Ήξζε ε ψξα λα ην θάλνπκε δηαθνξεηηθφ, 
αληαπνθξηλφκελν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο, πξνεηνηκαζκέλν γηα ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο θαη κε γλψκνλα ηηο αξρέο απηέο πνπ θαηέζηεζαλ θάπνηε 
ηελ ειιεληθή παηδεία πξφηππν γηα φιν ηνλ θφζκν.  

Πξηλ θιείζσ –δελ ην ζπλεζίδσ- θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θπξία 
Τπνπξγέ θαη θχξηε Τθππνπξγέ, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε έλα ζέκα πνπ 
πξνέθπςε άκεζα θαη είλαη ζηελ επηθαηξφηεηα. Αλαθνηλψζαηε ηηο ζέζεηο ησλ 
εηζαθηέσλ ζηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.  

Δίδακε, ινηπφλ, κε έθπιεμε φηη ζην Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη ζην Σκήκα 
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ απφ πεληαθφζηνπο αληίζηνηρα εηζαθηένπο πνπ ππήξραλ 
πέξπζη θέηνο ηνπο θαηεβάδεηε ζηνπο εθαηφ. Γελ γλσξίδσ, αλ ζε φια ηα αληίζηνηρα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ππάξρεη απηή ε κείσζε.  

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

Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε. 
Γελ ην πηζηεχσ. Γελ ζεσξψ φηη ην ΣΔΗ ηεο Κνδάλεο είλαη απφ απηά κε ηηο 

κηθξφηεξεο ή κε ηηο ρεηξφηεξεο ππνδνκέο. Θα έιεγα ην αληίζεην. Έρεη ηηο θαιχηεξεο 
θαη κεγαιχηεξεο ππνδνκέο. Δπίζεο, ζεσξψ φηη ζε θακκία πεξίπησζε δελ καο 
πεξίζζεπαλ νη ζπνπδαζηέο θαη φηη δελ ζα έπξεπε λα ηνπο κεηψζνπκε, λα ηνπο 
ιηγνζηέςνπκε ζηελ πφιε καο.  

Θα ζαο παξαθαινχζα, ινηπφλ -θαη γηα λα κελ έρνπκε μαλά ην ίδην ζέκα ζε 
θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν- λα δείηε μαλά απηήλ ηελ απφθαζή ζαο, γηαηί δελ έρσ 
πξαγκαηηθά φια ηα αθξηβή ζηνηρεία –δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηα έρσ- πνπ ζαο 
νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε. Χζηφζν, πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα ηελ 
αλαζεσξήζεηε.  

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

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Βιαηή. 
Παξαθαιείηαη ν Βνπιεπηήο Μαγλεζίαο ηνπ ΠΑΟΚ θ. Κσλζηαληίλνο 

Καξηάιεο λα πξνζέιζεη ζην Βήκα. 
Οξίζηε, θχξηε Καξηάιε, έρεηε ην ιφγν.  
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΡΣΑΛΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ήζεια λα 

μεθηλήζσ κε κία γεληθή παξαηήξεζε ηελ νπνία θάλσ ζε θάζε λνκνζρέδην θαη δελ 
αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα ην νπνίν επζχο 
εμ αξρήο ιέσ φηη είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ιχλεη ή ελ πάζε πεξηπηψζεη 
πξνσζεί απνηειεζκαηηθά πνιιέο εθθξεκφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεκφζηαο 
παηδείαο ζηε ρψξα καο. 
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Απηφ πνπ ζέισ λα πσ, φκσο, είλαη φηη απηφ ην λνκνζρέδην έρεη πνιχ 
κεγάιν αξηζκφ θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ 
πξέπεη λα εθδνζνχλ. Με άιια ιφγηα θαη απηφ ην λνκνζρέδην δεηά απφ ηνπο 
Βνπιεπηέο εμνπζηνδνηήζεηο γηα ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή θνηλέο ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

Δλδεηθηηθά, ζα ζαο πσ φηη ζηνλ θχξην θνξκφ ηνπ λνκνζρεδίνπ, ζηα άξζξα 
36 έσο 52 πνπ αθνξνχλ ηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία, αλαθέξνληαη δεθανθηψ 
εθδφζεηο θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Αλ 
πξνζέζεηα θαη ηηο ππφινηπεο ζηα ππφινηπα άξζξα, μεπεξλάκε ηηο ηξηάληα 
ππνπξγηθέο απνθάζεηο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί έλα ζνβαξφ θνηλνβνπιεπηηθφ 
πξφβιεκα, έλα πξφβιεκα κάιινλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν 
πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε. 

Καισζνξίδσ επζχο εμαξρήο, επίζεο, ην άξζξν 56 πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 
εηδηθή αγσγή, ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο «θαηεγνξίαο 60» ζε «θαηεγνξία 61» θαη ηεο 
«θαηεγνξίαο 70» ζε «θαηεγνξία 71» θαη αθνξά ζηελ εηδηθή αγσγή. Θα 
παξαθαινχζα φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, φηαλ κηινχλ γη’ απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ 
παηδηψλ, λα κηινχλ γηα «παηδηά κε αλαπεξίεο» –απηή είλαη ε επίζεκε νλνκαζία 
απφ ην χληαγκα ηεο ρψξαο- θαη δελ είλαη «παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο». 

πκθσλψ κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηηο ζπλελψζεηο 
ησλ ζρνιείσλ. Ννκίδσ φηη εθεί έγηλε κία πνιχ ζνβαξή ηνκή. Οξζά ηα παξνπζίαζε 
απηά ηα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσο ε θπξία Τπνπξγφο, αιιά λνκίδσ φηη απφ ηε ζηηγκή 
πνπ απνδερφκαζηε φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπγρσλεχνπκε, 
ζπλελψλνπκε κνλνζέζηα θαη δηζέζηα ζρνιεία είλαη ε παξνρή βειηησηηθήο, 
βειηησκέλεο παηδείαο –δηφηη είλαη πξνθαλέο φηη έλα παηδί φηαλ ηειεηψλεη έλα 
κνλνζέζην ή έλα δηζέζην ζρνιείν, δελ έρεη ηελ ίδηα εθπαίδεπζε πνπ έρεη έλα παηδί 
ζε έλα εμαζέζην- ζα πξέπεη, θπξία Τπνπξγέ πνπ είζηε παξνχζα, λα 
δξνκνινγήζεηε έλα εηδηθφ πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ κνλνζέζησλ θαη δηζέζησλ 
ζρνιείσλ πνπ παξέκεηλαλ ζηε ρψξα, ψζηε θαη απηά ηα παηδηά λα έρνπλ ηελ ίδηα 
εθπαίδεπζε κε ηα άιια παηδηά θαη λα κπνπλ ζην γπκλάζην κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
Δίλαη πξνθαλέο φηη πξέπεη λα θξαηήζνπκε θάπνηα απ’ απηά ηα ζρνιεία γηα 
γεσγξαθηθνχο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο απνκφλσζεο, φπσο είλαη ζηα λεζηά. 

Δίλαη πνιχ ζεηηθφ φηη ππάξρεη ε ξχζκηζε γηα ηηο κεηεγγξαθέο θαη έηζη φπσο 
ηίζεηαη ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην, έρεη κία πνιχ ραξαθηεξηζηηθή απνηχπσζε. Γελ 
πξφθεηηαη απιψο γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, δειαδή ην εηζφδεκα πνπ 
δειψλεηαη, αιιά είλαη ην ηεθκαξηφ. Γηα πξψηε θνξά, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 
εηζάγεηαη –θαη ζεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ην είρα πξνηείλεη ζε κία απφ ηηο 
ζπλεδξηάζεηο φρη κφλν εγψ βεβαίσο, αιιά θαη άιινη Βνπιεπηέο- φηη ζα πξέπεη λα 
είλαη ην ηεθκαξηφ εηζφδεκα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε ζηελ πξάμε λα 
απνθιείζνπκε πνιίηεο ή νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο δελ δειψλνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο 
θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαξπψλνληαη ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ ειιεληθή 
πνιηηεία. 

Βεβαίσο, είλαη επίζεο ζεηηθφ λα δξνκνινγεί ην Τπνπξγείν ηηο αιιαγέο ζηελ 
αλψηαηε εθπαίδεπζε ζε φ,ηη αθνξά ζε έλαλ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» ζηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, 
πάληα βέβαηα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ, φπσο 
παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

κσο, ζα ήζεια λα θάλσ κία ζεηξά απφ παξαηεξήζεηο ζε άιια άξζξα ηνπ 
λνκνζρεδίνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ θάλνπκε επί ησλ άξζξσλ. Σν άξζξν 
4 αλαθέξεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ιέεη φηη 
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σο Πξφεδξνο πξέπεη λα είλαη έλα κέινο ΓΔΠ ή έλα πξφζσπν κε ηδηαηηέξσο 
απμεκέλα πξνζφληα.  

Με ζπγρσξείηε, αιιά απηφο ν νξηζκφο δελ ππάξρεη. Δίλαη απζηεξά 
ππνθεηκεληθφο. Δίλαη έλαο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα καο δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξα 
πξνβιήκαηα, παξά λα ιχζεη θάπνηα. Θα ζαο παξαθαινχζα λα αιιάμεηε ηε 
δηαηχπσζε, γηαηί είλαη απνιχησο ππνθεηκεληθφ ην πψο ραξαθηεξίδεηο έλαλ πνιίηε 
φηη έρεη ηδηαηηέξσο απμεκέλα πξνζφληα. 

ην άξζξν 22 πνπ αθνξά ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο, 
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ, ν Πξφεδξνο εδψ αληηζέησο είλαη κέινο ΓΔΠ θαη 
πξέπεη λα είλαη θαη θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ. Άξα, ινηπφλ, ππάξρεη κία ζαθήο 
δηαθνξνπνίεζε θαη κία ζαθήο, αλ ζέιεηε, ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ, 
ηα νπνία πξέπεη λα έρεη. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζην άξζξν 4, αλ δελ θάλσ ιάζνο, δεηείηαη γλψκε 
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

κσο, γηα ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ηδξχκαηνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο 
Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ πνπ είλαη, αλ ζέιεηε, έλα ππεξζχλνιν ζε κέγεζνο, ζε 
δξαζηεξηφηεηεο, ζε ιεηηνπξγίεο θαη ζε ρξεκαηνδφηεζε, δελ απαηηείηαη ε γλψκε ηεο 
αξκφδηαο επηηξνπήο ηεο Βνπιήο. Παξαθαιψ, ινηπφλ, λα ζπκπιεξσζεί φηη ζα 
πξέπεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Βνπιήο λα εθθξάζεη γλψκε γη’ απηφλ πνπ ζα 
αλαιάβεη απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ ίδξπκα πνπ ζα επηθνπξήζεη ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο.  

Γηαθσλψ κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ λα εηζεγείηαη δψδεθα κέιε γηα ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Γελ ηε βξίζθσ απηήλ ηελ εκπεηξία ζε άιινπο θνξείο ηνπ 
δεκνζίνπ θαη δελ αληηιακβάλνκαη γηα πνην ιφγν ζα πξέπεη λα ππάξρεη απηή ε 
δπλαηφηεηα ζηνλ πξφεδξν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΗΣΤΔ λα εηζεγείηαη κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

ε φ,ηη αθνξά ζηνλ θνξκφ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, δειαδή ηα άξζξα 36 έσο 52, 
ζεσξψ φηη είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πξνζέγγηζε απηή πνπ καο βνεζά ζην λα 
απνθαηαζηαζεί ε ιεηηνπξγία ησλ πξφηππσλ θαη πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ.  

Ξεθηλάσ, ινηπφλ, απφ ην άξζξν 38 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε.  

Σα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ εηδηθφ 
ινγαξηαζκφ ησλ θνλδπιίσλ έξεπλαο. Φνβάκαη, φκσο, θχξηε Τθππνπξγέ, φηη φηαλ 
ζα θηάζεη ε ζηηγκή λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζα είλαη 
ηα ζρνιεία πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχλ ηα παλεπηζηήκηα θαη φρη ηα παλεπηζηήκηα ηα 
ζρνιεία. Γηφηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνηππψλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο ζηελ έξεπλα ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο είλαη εμφρσο πξνβιεκαηηθή.  

Έθαλα εξψηεζε ζηε Βνπιή θαη απέζηεηια κηα επηζηνιή ζην Τπνπξγείν 
Παηδείαο, ζηελ θπξία Τπνπξγφ, ε νπνία πξνηίκεζε λα κνπ απαληήζεη κε έλαλ 
ηξφπν ν νπνίνο απνδείθλπε, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο, φηη δελ 
είκαη επαξθψο ελεκεξσκέλνο.  

Γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο, ζα ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη 
πξφθεηηαη γηα ην αθξηβψο αληίζεην. Δίκαη επαξθψο ελεκεξσκέλνο γηα ηα 
πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία ππάξρνπλ ζην «ΘΑΛΖ», ζηνλ «ΑΡΥΗΜΖΓΖ», 
ζηνλ «ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ», ζηε κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα.  

Αθφκα, ζα ήζεια λα ζαο πσ φηη φηαλ ζα αλαθνηλψζεηε ηα απνηειέζκαηα, 
ζα έρνπλ πεξάζεη δχν ρξφληα απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ζην Τπνπξγείν 
Παηδείαο θαη κέζα ζ’ απηά ηα δχν ρξφληα δελ ζα έρεη απνξξνθεζεί νχηε έλα επξψ 
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γηα πξνγξάκκαηα έξεπλαο ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη ηνπιάρηζηνλ δχν 
ρηιηάδεο άλζξσπνη ζα έρνπλ νδεγεζεί ζε επηζηεκνληθή κεηαλάζηεπζε. Αλ, ινηπφλ, 
είκαζηε επηπρείο γη’ απηφ, ζεκαίλεη φηη έρσ θάλεη ιάζνο θαη ζηε κέξηκλα ηελ νπνία 
δείρλσ γηα ηα ζέκαηα ηεο έξεπλαο, αιιά θαη φηη έρσ θάλεη ιάζνο θαη ζηελ επηζηνιή 
κνπ.  

Παξαθαιψ, ινηπφλ, φηαλ ζα καο απαληάηε, λα καο απαληάηε κε ζηνηρεία, κε 
ιεπηνκέξεηεο θαη κε εγθπθιίνπο θαη φρη κε γεληθέο αλαθνξέο φηη εζείο αγαπάηε ηελ 
αμηνθξαηία θαη φηη θάπνηνο Βνπιεπηήο πνπ αλεζπρεί γηα ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα 
έρεη θνιιήζεη, δελ αγαπά ηελ αμηνθξαηία. Καλέλαο δελ έρεη απηφ ην δηθαίσκα κέζα 
ζηε Βνπιή θαη δελ ην δίλσ εγψ απηφ ην δηθαίσκα ζε φ,ηη αθνξά εκέλα ζε θαλέλα 
ζπλάδειθν Βνπιεπηή, αλήθεη, δελ αλήθεη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.  

ην άξζξν 46 πξνζζέζαηε κε ηελ ηξνπνινγία φηη ηα πξφηππα πεηξακαηηθά 
ζρνιεία κπνξνχλ επίζεο λα ζπλδένληαη εθηφο απφ ηα ΑΔΗ, ηα ΣΔΗ –πνπ ην βξίζθσ 
απνιχησο ινγηθφ- θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα –επίζεο πνιχ ινγηθφ- κε θνηλσθειή 
ηδξχκαηα. Πνην είλαη ην ζθεπηηθφ απηήο ηεο ζχλδεζεο; Γειαδή, φηαλ αχξην εζείο 
ζα αμηνινγήζεηε πνηα ζα είλαη ηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία ζηηο θαηεγνξίεο 
ησλ δεθαπέληε δεκνηηθψλ, λεπηαγσγείσλ, γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, πψο ζα βάιεηε 
ζηελ αμηνιφγεζε ην ΑΔΗ κε έλα θνηλσθειέο ίδξπκα; ινη ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα 
μέξνπκε πφζν κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ελφο θνηλσθεινχο 
ηδξχκαηνο κε έλα άιιν θνηλσθειέο ίδξπκα.  

Παξαθαιψ, ινηπφλ, λα καο απαληήζεηε ζην ζθεπηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
αιιαγήο ζηηο λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο πνπ έθαλε ε θπξία Τπνπξγφο.  

ζνλ αθνξά ζην άξζξν 48 παξάγξαθνο 9, έρνπκε κηα ιεπηνκέξεηα. κσο, 
λνκίδσ φηη νη ιεπηνκέξεηεο έρνπλ ζεκαζία. Δίπα θαη πξηλ φηη είλαη έλα ζρέδην 
λφκνπ πξνο ηελ θαιή θαηεχζπλζε θαη πξνθαλψο ππνζηεξίδσ ηηο πξσηνβνπιίεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Άιισζηε, αλέθεξα πνιιέο πνπ είλαη πξαγκαηηθά 
ζεκαληηθέο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην πνιηηηθφ θφζηνο. Γειαδή, δελ ην 
ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ.  

ην άξζξν 48 παξάγξαθνο 9 ιέεη φηη ζηνπο δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο 
πνπ ζα ππεξεηνχλ ζηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 
ηνπο αλαηίζεηαη δηδαθηηθφ έξγν ζηα παλεπηζηήκηα. Γηα πνην ιφγν λα γίλεηαη απηφ; 
Γηαηί ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ νπνίνπ ην πξνζφλ δελ είλαη λα έρεη δηδαθηνξηθφ, ζα 
πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αζθεί δηδαθηηθφ έξγν ζην παλεπηζηήκην; 
Δμεγείζηε κνπ ην ιφγν γηα λα θαηαιάβσ, γηαηί κπνξεί λα κελ έρσ θαηαιάβεη εγψ 
ζσζηά. κσο, είλαη ηειείσο αληηθαηηθφ ζηελ φιε πξνζπάζεηα ηελ νπνία θάλεηε γηα 
λα αλαβαζκίζεηε ηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία. 

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

ην άξζξν 51 έρεηε επεθηείλεη ηηο πεξηφδνπο θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ 
ζρνιείσλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ απηψλ, ιέγνληαο φηη ε απφθαζε ζα βγεη 
ζηηο 15/10/2011. Θα ζαο έιεγα λα ηε θέξεηε λσξίηεξα, φπσο ήηαλ πξηλ. 
Αληηιακβάλνκαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζπκπίεζε ηεο φιεο ηεο 
πξνζπάζεηαο, αιιά δελ γίλεηαη λα αλαθνηλσζεί ζε έλα ζρνιείν φηη δελ είλαη πηα 
πξφηππν ή πεηξακαηηθφ, φηαλ έρεη μεθηλήζεη ε ζρνιηθή ρξνληά.  

Ννκίδσ φηη είλαη ζσζηφηεξν θαη γηα ηελ πεξίπησζε ελφο ζρνιείνπ πνπ ζα 
γίλεη πξφηππν-πεηξακαηηθφ λα ην μέξεη πξηλ μεθηλήζεη ε ζρνιηθή ρξνληά θαη φρη 
πεξίπνπ δχν κήλεο κεηά.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζην άξζξν κε ηηο κεηεγγξαθέο θαη ηα εηζνδεκαηηθά 
θξηηήξηα, επαλαιακβάλσ φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ θαιά δηαηππσκέλν άξζξν. 
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Μάιηζηα, ζε φ,ηη αθνξά ηα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
ππάξρεη θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη λα κελ θαξπψλεηαη κηα νηθνγέλεηα κε πςειά 
εηζνδήκαηα ηα ίδηα νθέιε κε κηα νηθνγέλεηα πνπ έρεη πνιιέο θαη κεγάιεο πηέζεηο, 
ππάξρεη κηα αλαθνξά ε νπνία ιέεη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο ζα 
αιιάδεη ην χςνο ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ.  

Δκείο, πξνζέμηε, ςεθίδνπκε γηα ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ζήκεξα νη 
Βνπιεπηέο θαη ιέκε φηη είλαη 60.000 πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ ζπλ 10.000 πάλσ απφ 
ηα δχν παηδηά. ε ίδην λφκν ιέκε φηη κε κία ππνπξγηθή απφθαζε ζα αιιάδεη ην 
εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην. Αθαηξέζηε ην απηφ, ζαο παξαθαιψ. Γελ είλαη ηζφηηκν ζε 
ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηελ νπνία ζέιεηε λα θάλεηε.  

ηεξίδνπκε ηελ πξνζέγγηζή ζαο. Δπηηξέςηε λα ζαο ζηεξίμνπκε θαη ζηελ 
επέθηαζε ηεο πξνζέγγηζεο, αθαηξψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε. 

αο επραξηζηψ πνιχ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Καξηάιε. 
Παξαθαιείηαη ηψξα ε θ. Υξηζηνθηινπνχινπ, ε Τθππνπξγφο Παηδείαο, Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, λα πξνζέιζεη ζην Βήκα γηα κηα ζχληνκε 
παξέκβαζε. 

Οξίζηε, θπξία Υξηζηνθηινπνχινπ, έρεηε ην ιφγν. 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 

Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκε, ζεβφκελε ην 

ρξφλν νκηιίαο φισλ ζαο. Ννκίδσ, φκσο, φηη θαη κεηά ηελ παξφηξπλζε ηνπ 
Κνηλνβνπιεπηηθνχ Δθπξνζψπνπ ηνπ ΛΑΟ λα απαληήζσ ζε ζπγθεθξηκέλα 
εξσηήκαηα θαη πνιιά εξσηήκαηα ζπλαδέιθσλ πνπ ηέζεθαλ, είλαη ζσζηφ λα θάλσ 
δχν-ηξεηο επηζεκάλζεηο εμαξρήο. 

Θέισ λα επαλαιάβσ φζα είπε ε Τπνπξγφο ζηηο νκηιίεο ηεο θαη ζηελ 
Δπηηξνπή θαη εδψ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ έρνπκε κέζα απ’ απηέο ηηο δχν ζνβαξέο 
αλαδηαξζξψζεηο-ζπγρσλεχζεηο, ζην ρψξν ηεο παηδείαο. Ο ζθνπφο δελ είλαη άιινο 
απφ ην λα απνθηήζνπκε δχν νπζηαζηηθά εξγαιεία, έλα εξγαιείν πνπ αθνξά ζην 
Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη έλα εξγαιείν πνπ αθνξά ζην ςεθηαθφ 
κέιινλ, αιιά θαη ην έληππν πιηθφ –ην ηνλίδσ ηδηαίηεξα απηφ, θπξίεο θαη θχξηνη 
ζπλάδειθνη- ην νπνίν απνζηέιιεηαη θαη ζα ζπλερίζεη λα απνζηέιιεηαη ζηα 
ζρνιεία, βειηηνχκελν ζπλερψο, αλαπξνζαξκνδφκελν, ελψ ηαπηφρξνλα, ε ςεθηαθή 
επνρή πξνρσξάεη γνξγά εηο φθεινο θαη κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

Σα ιέσ φια απηά, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δηφηη επηζεκάλζεθε απφ ηνλ 
Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηνπ ΛΑΟ, ηνλ θ. Ρνληνχιε, φηη κε ην ςεθηαθφ πιηθφ 
ζα νδεγεζνχκε, ζην λα βάινπκε, φπσο είπε, ηα ζρνιεία λα εθηππψζνπλ βηβιία -
θαη αλαξσηήζεθε πνηνο ζα ηα εθηππψζεη θαη πνηνο ζα ηα πιεξψζεη. Οδεγήζεθε δε 
ν θ. Ρνληνχιεο ζην ζπκπέξαζκα, φηη απηά ζα ηα πιεξψζνπλ νη γνλείο θαη ακέζσο 
είπε γηα «ηαμηθέο αληζφηεηεο θαη ιατθέο επαηζζεζίεο».  

Βεβαίσο, δελ θαηάιαβε, φηη εθείλε ηελ ψξα θαηέξξηςε ην επηρείξεκα ηνπ 
Αξρεγνχ ηνπ, ν νπνίνο είρε πξηλ ιίγν πεη ζηελ θπξία Τπνπξγφ φηη είλαη κνλνκπιφθ 
ν Λατθφο Οξζφδνμνο πλαγεξκφο, αιιά ζπληαζζφκελνο ν Κνηλνβνπιεπηηθφο ηνπ 
Δθπξφζσπνο κε φζα θαη’ επαλάιεςε καο έρεη επηζεκάλεη εδψ ζηε Βνπιή ην ΚΚΔ 
-αθξηβψο ην επηρείξεκα ηνπ ΚΚΔ- φηη θαη ζ’ απηφ ην λνκνζρέδην κε ην Ηλζηηηνχην 
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ» ζα νδεγεζνχκε ζην λα πιεξψλεη ν γνληφο ηα βηβιία ηνπ παηδηνχ, 
ζπληαπηίζηεθε ν θ. Ρνληνχιεο κε απηφ θαη έηζη έπαςε θαη ν ΛΑΟ λα είλαη 
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κνλνκπιφθ. Πέξαλ ηνχηνπ, φκσο, δελ παχνπλ απηνί νη δχν λένη θνξείο λα 
απνηεινχλ ηα βαζηθά εξγαιεία ηνπ Τπνπξγείνπ καο γηα λα αιιάμνπκε ην ζρνιείν. 

Ζ δεχηεξε επηζήκαλζε πνπ ζέισ λα θάλσ αθνξά ηε γιψζζα, γηα ηελ νπνία 
κίιεζαλ πνιινί, κίιεζε θαη ν θ. Καξαηδαθέξεο, κίιεζαλ θη άιινη ζπλάδειθνη θαη 
απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία, «βηβιία πνπ ζε καζαίλνπλ γξάκκαηα» είπε ν θ. Γαβάθεο 
απφ ηε Λαθσλία. Γελ ζε καζαίλνπλ γξάκκαηα ηα βηβιία, ζε καζαίλεη γξάκκαηα ν 
εθπαηδεπηηθφο, ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ν ζηφρνο, λα κάζεη ην παηδί ηε γιψζζα. 

Θέισ, ινηπφλ, λα ζαο ελεκεξψζσ, φηη ζηηο έληεθα νκάδεο εξγαζίαο πνπ 
έρνπλ ζπζηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ππάξρνληνο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη φπσο 
πξνβιέπεηαη θαη ζην παξφλ λνκνζρέδην ζα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηε δνπιεηά 
ηνπο απξφζθνπηα, φζν ζα αιιάδεη ην Ηλζηηηνχην, ππάξρεη θαη ε νκάδα γηα ηε 
γιψζζα. Δίδαηε θαη ηηο πξνηάζεηο καο γηα ην λέν ιχθεην. Αθξηβψο, ν λένο ηξφπνο 
δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη απηφο πνπ αληιεί ζηνηρεία απφ ηε 
ινγνηερλία καο, πνπ ζπγθξίλεη ινγνηερληθά θείκελα ζχγρξνλα κε ην ζπγγξαθηθφ 
έξγν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θιαζζηθψλ, είλαη απηφο πνπ θάλεη αθξηβψο εθείλα ηα 
παληξέκαηα κεηαμχ ηεο λέαο θαη ηεο αξραίαο γιψζζαο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 
καζεηέο λα αγαπήζνπλ ηε γιψζζα καο θαη θπξίσο, λα επραξηζηεζνχλ ην κάζεκα 
θαη λα κάζνπλ νπζηαζηηθά λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ ειιεληθά, καζεηέο Έιιελεο 
θαη καζεηέο άιισλ ρσξψλ πνπ θαηνηθνχλ λφκηκα ζηε ρψξα καο. 

Ζ επφκελε επηζήκαλζε αθνξά ηα φζα ειέρζεζαλ –θαη ειέρζεζαλ πνιιά-
γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ. Τπήξραλ θαη επφκελεο επηζεκάλζεηο θαη 
εξσηήζεηο. 

Ο θ. Γαβάθεο αλαθέξζεθε ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζηε Λαθσλία. Δγψ κε 
παξάδεηγκα ην ζρνιείν πνπ αλέθεξε ν θ. Γαβάθεο, ζα πσ φηη αθξηβψο φπσο δελ 
ζηεξίδνπκε νξηζκέλα ΑΔΗ ή ΣΔΗ -γηαηί δελ κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ- κε ηνλ ίδην 
ηξφπν δελ έρνπκε ζηεξίμεη ζρνιεία.  

Απηφ ην ζρνιείν ζηε Λαθσλία, φπσο θαη πνιιά άιια κηθξά ζρνιεία, μέξεηε 
γηαηί δελ ζηεξίρζεθε; Γηαηί ηα παηδηά πάλε ζηε πάξηε. Γηαηί ζηελ νπζία ην 
Ξεξνθάκπη είλαη δίπια ζηε πάξηε θαη νη γνλείο επηιέγνπλ ηα κεγαιχηεξα ζρνιεία 
δηφηη είλαη θαιχηεξα ζρνιεία, έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο, πεξηζζφηεξεο 
επηινγέο γηα ην καζεηή θαη έηζη κπνξνχλ λα κάζνπλ θαιχηεξα γξάκκαηα ηα παηδηά 
ηνπο εθεί. Απηφ εθηηκνχλ νη γνλείο. Πνιιέο θνξέο, δε, απηά ηα γπκλάζηα ή νη 
ιπθεηαθέο ηάμεηο, θαηαληνχλ λα είλαη ζρνιεία ελφο θαηψηεξνπ ζενχ.  

Αλ πξάγκαηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο -θαη εκείο ην ζέζακε θαη ζπλερίδνπκε λα 
ην ζέηνπκε σο κηα πξφθιεζε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο- επηζπκνχλ λα ππάξρνπλ 
ζρνιεηά κε παηδηά πνπ ζέινπλ λα πάλε εθεί θαη γνλείο πνπ ζέινπλ εθεί λα ζηείινπλ 
ηα παηδηά ηνπο, ηφηε ηα ζρνιεηά απηά πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ. Αιιηψο νη γνλείο 
επηιέγνπλ, ζπλήζσο, ην κεγαιχηεξν ζρνιεηφ, πνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα. 

Σειεηψλνληαο ζέισ λα ζηαζψ θαη εγψ –ζηάζεθε ηδηαίηεξα ν 
Κνηλνβνπιεπηηθφο καο Δθπξφζσπνο ν θ. Πξσηφπαπαο- ζηα φζα αλέθεξε ν θ. 
πειησηφπνπινο. 

Πξαγκαηηθά εθπιήζζνκαη φηαλ ιέγεηαη φηη ζπγρσλεχζακε ην 50% ησλ 
ζρνιείσλ. Δίλαη πξαγκαηηθά ιππεξφ φηαλ έρνπλ δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα εδψ θαη 
πνιχ θαηξφ ζηνηρεία ζπγθεληξσηηθά, ζηνηρεία αλά πεξηθέξεηα, αλά βαζκίδα 
ζρνιηθή –πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα- αλά θαηεγνξία ζρνιείνπ, έλαο πξψελ 
Τπνπξγφο Παηδείαο απφ ην Βήκα ηεο Βνπιήο λα κηιάεη γηα θαηάξγεζε θαη 
ζπγρψλεπζε ησλ ζρνιείσλ θαηά 50%.  
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Γλσξίδεηε, βεβαίσο, φηη πάξα πνιινί απφ ηνπο ηζχλνληεο ζηα εθπαηδεπηηθά 
ζπλδηθάηα θαη κέιε πξνζθείκελα ζηελ παξάηαμε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, έρνπλ 
ρξεζηκνπνηήζεη ην ίδην επηρείξεκα.  

Θα ήηαλ θαιφ φηαλ εξρφκαζηε ζηε Βνπιή, λα έρνπκε ηζεθάξεη ηα 
επηρεηξήκαηα ησλ ζπλδηθάησλ. ηελ επνρή πνπ δνχκε, ζηελ θξίζε πνπ πεξλάκε, 
πνπ ρξεηάδεηαη αμηνπηζηία, πνπ ρξεηάδεηαη επεμεξγαζία, πνπ ρξεηάδεηαη ζρέδην, 
φξακα, ζηξαηεγηθή αιιά θαη κειέηε, απφ ηνχην εδψ ην Βήκα λα ιέκε αθξηβή 
ζηνηρεία θαη θπξίσο λα ιέκε αιήζεηεο. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηελ Τθππνπξγφ θ. 
Υξηζηνθηινπνχινπ. 

Σν ιφγν έρεη ε Βνπιεπηήο ηνπ ΠΑΟΚ απφ ηε Φσθίδα θ. Αθξνδίηε 
Παπαζαλάζε. 

 ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, βιέπνπκε φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο παξά ηηο 

δχζθνιεο ζπλζήθεο, ζπλερίδεη θαηά γεληθή νκνινγία έλα κεγάιν κεηαξξπζκηζηηθφ 
έξγν. Δίλαη κεγάιε ε αλάγθε ηεο κεηαξξχζκηζεο γηα κηα δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο 
παηδεία ζηε ρψξα. 

ινη γλσξίδνπκε θαη πηζηεχνπκε φηη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα 
ρξεηάδεηαη αιιαγέο ζηε βάζε ηνπ. Αιιαγέο πνπ ζα θέξνπλ πξψηα-πξψηα ίζεο 
επθαηξίεο ζηε γλψζε θαη αιιαγέο πνπ ζα θέξνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ ζσζηέο, 
νξζέο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο.  

ζνλ αθνξά ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ ζρνιείσλ, φινη μέξνπκε φηη ζηα 
κνλνζέζηα θαη δηζέζηα ζρνιεία ηα παηδηά δηδάζθνληαη κηζέο ψξεο Διιεληθά απ’ φ,ηη 
ζηα νινήκεξα ζρνιεία ή ζηα εμαηάμηα ζρνιεία θαη κηζέο ψξεο Μαζεκαηηθά. Απηή ε 
ζηξέβισζε θαη ζηα ππάξρνληα δεκνηηθά, κνλνζέζηα θαη δηζέζηα, πξέπεη λα 
δηνξζσζεί κε θάπνην ηξφπν, κε θάπνηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία. Γελ κπνξνχκε 
φπνπ δελ ππάξρεη ιφγνο, λα ηελ αθήζνπκε λα ζπλερίδεη. 

Δίλαη δήηεκα θνηλήο αξρήο λα κελ νδεγνχκαζηε ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο 
πνιηηηθήο κε πξνρεηξφηεηεο θαη θνκκαηηθνχο ηαθηηθηζκνχο. Εήζακε ζε φιε ηελ 
Διιάδα θαη ζηε δηθή κνπ πεξηθέξεηα, ζέκαηα κε μαθληθέο ηδξχζεηο ζρνιψλ, κε 
ηδξχζεηο κέζα ζε κηα λχρηα. Αιινχ απηφ απέδσζε, γηαηί ζηεξίρζεθε κε έλα 
επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, αιινχ, φκσο, δπζηπρψο δελ απέδσζε. Κη απηφ ζήκεξα 
πξέπεη λα ην ζεξαπεχζνπκε. 

ήκεξα κ’ απηφ ην ζρέδην λφκνπ βιέπνπκε φηη ιεηηνπξγνχλ νθηαθφζηα έλα 
νινήκεξα ζρνιεία. Γίλεηαη αλαλέσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, γίλεηαη 
πξνψζεζε ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ, γίλεηαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
Οπδείο κπνξεί λα δηαθσλήζεη κ’ φια απηά. Δίλαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε νη 
κεηεγγξαθέο θαη είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ηα πξφηππα πεηξακαηηθά 
ζρνιεία.  

Θα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε δχν ζπγθεθξηκέλα άξζξα ζε ζρέζε κε ην 
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ, ζην άξζξν 56 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη 
ζην άξζξν 58 πνπ βιέπεη ηα ζέκαηα ησλ θέληξσλ πξφιεςεο-ρξήζεο 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.  

’ φ,ηη αθνξά ηελ εηδηθή αγσγή γίλνληαη ζεκαληηθά βήκαηα, φκσο πξέπεη λα 
γίλνπλ θαη θάπνηα άιια πξαθηηθά πξάγκαηα. Έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γη’ απηά ηα 
ζρνιεία ηα εξγαζηήξηα, νη ππνδνκέο θαη ην πιηθφ κάζεζεο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο 
πξέπεη ζπζηεκαηηθά λα δεη ζηα ζρνιεία απηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηη ηζρχεη ζε θάζε 
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ζρνιείν θαη βήκα-βήκα λα βνεζήζεη θαη ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ηηο 
πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο ππεξεζίεο, γηα λα κπνξέζνπλ λα «ζηήζνπλ» 
ζσζηά απηά ηα ζρνιεία. Πξέπεη λα δνχκε επί ηεο νπζίαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
αλάγθεο θάζε ζρνιείνπ θαη θάζε πεξηνρήο.  

Θεσξψ φηη έρεη κεγάιε αμία λα δνχκε ηη γίλεηαη κεηά ην εηδηθφ γπκλάζην. Γελ 
ππάξρεη ρψξνο γηα λα ζπλερίζνπλ φια ηα παηδηά ζ’ έλα εηδηθφ ιχθεην ή λα 
ζπλερίζνπλ ζην ηερληθφ ιχθεην. Πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιφγσ 
απφζηαζεο λα ην θάλνπλ. Άξα, εδψ ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία πάιη κε 
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ λα δεη ην Τπνπξγείν ζέκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 
απαζρφιεζεο γηα ηα παηδηά απηά κεηά ην γπκλάζην. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε κνλάδεο πξφλνηαο. Δίλαη 
θξίκα λα βιέπνπκε κνλάδεο πξφλνηαο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο είηε λα κελ 
ιεηηνπξγνχλ είηε λα ιεηηνπξγνχλ θαη νη κνλάδεο απηέο λα κελ κπνξνχλ λα έρνπλ 
κία ζπλέξγεηα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη κε καζεζηαθά πξνγξάκκαηα. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα παξαθαιέζσ λα δείηε πάιη κέζα απφ ην ΔΠΑ εηδηθά 
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην θαινθαίξη, φηαλ ηα ζρνιεία είλαη θιεηζηά, γηαηί θαη 
ηα παηδηά πξέπεη λα απαζρνιεζνχλ ζσζηά θαη νη γνλείο πξέπεη λα 
αλαθνπθηζηνχλ. 

Δίλαη ζεκαληηθά ηα ζέκαηα πνπ ιχλνληαη κε ην άξζξν 56, φπσο ε 
κεηαηξνπή ζε νξγαληθέο ησλ ζέζεσλ λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ ηκεκάησλ 
έληαμεο, ε ζπλεθπαίδεπζε κέζα απφ ην ΔΠΑ, ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία, ην 
εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα.  

Θέισ, φκσο, λα αλαθεξζψ θαη ζην άξζξν 58, γλσξίδνληαο ηελ επαηζζεζία 
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηα λαξθσηηθά. Δίλαη έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, είλαη έλα ππαξθηφ 
πξφβιεκα, είλαη κία πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πξνζθνξά ησλ θέληξσλ πξφιεςεο ζηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη αδηακθηζβήηεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ελψ νη εξγαδφκελνη ζ’ 
απηά αγσλίδνληαη θαζεκεξηλά πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ κία ελαιιαθηηθή 
πξφηαζε δσήο ησλ πνιηηψλ, ειεχζεξε απφ θάζε είδνπο εμαξηήζεηο.  

Τπάξρνπλ εβδνκήληα έλα θέληξα πξφιεςεο. Ζ Κπβέξλεζε απφ ηελ πξψηε 
ζηηγκή πξνέβε θπξίσο κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε άκεζεο εληζρπηηθέο 
θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ ζε πξψηε θάζε λα αλαθνπθηζηνχλ άκεζα ηα θέληξα 
πξφιεςεο κε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 σο ην Γεθέκβξην 
ηνπ 2010, κεηά απφ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη 
Δζσηεξηθψλ, ιεηηνχξγεζε νκάδα δηνίθεζεο έξγνπ επηθνξηηζκέλε κε ηελ επζχλε λα 
γλσκνδνηήζεη πεξί ηεο ζπγθξφηεζεο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ 
πξφιεςεο. ηελ ελ ιφγσ νκάδα δηνίθεζεο έξγνπ ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη ησλ 
ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Δζσηεξηθψλ, ηεο ΚΔΓΚΔ, ηνπ ΟΚΑΝΑ θαη 
ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ζηα θέληξα πξφιεςεο. Ζ νκάδα εξγαζίαο 
νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη νη απνθάζεηο ηεο 
απνηππψζεθαλ ζε πφξηζκα, ην νπνίν ππεγξάθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 
θέληξσλ πξφιεςεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011. Σν πφξηζκα απηφ εκπεξηέρεη 
ζπγθεθξηκέλεο δηθιίδεο αζθαιείαο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηηο 
δνκέο ησλ θέληξσλ πξφιεςεο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηνπο πιεζπζκνχο πνπ ζα 
σθειεζνχλ.  

ην ελ ιφγσ λνκνζρέδην, αλ θαη εκπεξηέρνληαη ζεκαληηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 
αλακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ πξφιεςεο, ελ ηνχηνηο δελ 
παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνηάζεηο ηνπ πνξίζκαηνο ηηο 
νπνίεο ζα παξαθαινχζακε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία λα δνπλ. Μία απ’ απηέο είλαη 
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ε πξφβιεςε ηεο πάγηαο θαη δηαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θέληξσλ πξφιεςεο 
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Έλα δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε πξφβιεςε πξφλνηαο γηα κεηαθνξά 
νιφθιεξνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε φκνξεο δνκέο, δειαδή ζε γεηηνληθφ θέληξν 
πξφιεςεο ή ζε δνκή ησλ ΟΣΑ ή ζηνλ ΟΚΑΝΑ, ψζηε λα ζπλερίζεη θαη απφ λέα 
«νκπξέια» ζηελ ίδηα πεξηνρή επζχλεο ην εμεηδηθεπκέλν έξγν πξφιεςεο ησλ 
εμαξηήζεσλ θαη ηεο πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. 

Σέινο, έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ε ζχληαμε εληαίνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 
ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ θαη ε εθαξκνγή εληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θη 
φρη κφλν ηνπ ΟΚΑΝΑ. 

Θεσξψ φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 
Οθείινπκε θαη λα ην βειηηψζνπκε θαη λα ην ςεθίζνπκε. 

αο επραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηελ θ. 
Παπαζαλάζε. 

Παξαθαιείηαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Σαζνχιαο, Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ ηεο Νέαο 
Γεκνθξαηίαο, λα πξνζέιζεη ζην Βήκα. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΑΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε, ζπδεηνχκε έλα, ζα έιεγα, 
θξίζηκν λνκνζρέδην, εάλ ε ιέμε δελ είρε ράζεη παληειψο ηε ζεκαζία ηεο. Γελ 
κπνξψ, φκσο, λα βξσ άιιε.  

πδεηψληαο απηφ ην λνκνζρέδην αλαξσηηέηαη θαλείο κήπσο ηπρφλ ε θξίζε, 
ζηελ νπνία είλαη βνπηεγκέλε ε ειιεληθή θνηλσλία, δελ είλαη ηειηθά ζέκα 
ειιεηκκάησλ θαη ρξεψλ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία θξίζε παηδείαο, ε 
νπνία βξίζθεη κεηελζάξθσζε ζηελ νηθνλνκία, βξίζθεη κεηελζάξθσζε ζηελ 
πνιηηηθή, βξίζθεη κεηελζάξθσζε ζην ζπλδηθαιηζκφ. Δθφζνλ ςάρλνπκε γηα ηε ξίδα 
ηνπ πξνβιήκαηνο, δελ κπνξψ λα θαληαζηψ ή δελ κπνξψ λα αλαδεηήζσ πην 
πεηζηηθή ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο παξά ηελ θαθνδαηκνλία ηεο παηδείαο. 

Καη πξνζπαζψληαο ζήκεξα βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα λα 
αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα ειιεηκκάησλ θαη ρξεψλ, πξνζπαζνχκε 
παξάιιεια λα αληηκεησπίζνπκε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο παηδείαο πνπ είλαη 
πξνθαλψο ε κεγάιε ξίδα, ην κεγάιν θεθαιάξη απφ ην νπνίν αλαβιχδεη ην 
ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο ζήκεξα.  

Πξνζπαζνχκε, φκσο, λα αληηκεησπίζνπκε θαη ην πξφβιεκα ηεο παηδείαο 
έρνληαο δηδαρζεί απφ ηα ιάζε καο; Πξνθαλέζηαηα φρη!  

Έρνπκε πιένλ ηε δπλαηφηεηα ρξνληθά λα θάλνπκε απνινγηζκνχο, θχξηε 
Πξφεδξε. Καη φηαλ ιέσ «απνινγηζκνχο», δελ ελλνψ ηνπο εχθνινπο απνινγηζκνχο 
πνπ θάλνπλ θάπνηνη ζήκεξα, εξκελεχνληαο ην ρζεο κε ηα θξηηήξηα ηνπ ζήκεξα. 
ηαλ εξκελεχεηο ην ρζεο κε ηα θξηηήξηα ηνπ ζήκεξα, κπνξείο εχθνια λα ληθήζεηο ην 
ρζεο, κπνξείο εχθνια λα ζπληξίςεηο ην ρζεο, κπνξείο εχθνια λα βάιεηο ζε έλα 
εδψιην θαηεγνξνπκέλνπ πνιινχο πνπ ζέιεηο λα ππνλνκεχζεηο. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ζεκαζία έρεη λα θξίλεηαη θάζε επνρή κε βάζε ηα θξηηήξηα 
ηνπ κέιινληνο. 

Δπεηδή, ινηπφλ, απνηχρακε λα θξίλνπκε ηελ επνρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ή 
ηνπ ’70 ή ηνπ ’90 κε ηα θξηηήξηα ηνπ κέιινληνο, πξνζπαζνχκε ηψξα λα θξίλνπκε 
εθείλεο ηηο επνρέο κε ηα ζεκεξηλά θξηηήξηα, αλαδξνκηθά. Γελ είλαη ιχζε απηφ. 
Μπνξεί λα είλαη θνηλσληνινγηθή ιχζε, ςπρνινγηθή ιχζε, αιιά δελ αιιάδεη ην ρζεο. 
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Ζ παηδεία, ινηπφλ, πνπ είλαη ε κεγάιε πεγή ηεο ζεκεξηλήο θαθνδαηκνλίαο, 
δελ δηνξζψλεηαη κε ην λνκνζρέδην απηφ. Απελαληίαο, ηζαιαβνπηάκε ζηα ίδηα 
πξνβιήκαηα, επαλαιακβάλνπκε ηηο ίδηεο αζάθεηεο, θαιιηεξγνχκε ηελ ίδηα 
εθπαηδεπηηθή δεκαγσγία.  

Σν λνκνζρέδηφ ζαο, θπξία Τπνπξγέ, έρεη ηίηιν «Γηα ηε ζέζπηζε εθ λένπ ησλ 
Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ». Απηφ, γηα λα κηκεζψ ηνλ θ. Καξαηδαθέξε 
πνπ είπε φηη νη ζχλζεηεο ιέμεηο δελ κπνξνχλ λα αιινησζνχλ, είλαη ηξαγέιαθνο, 
απηφ είλαη θπλαιψπεμ, θαη αιεπνχ θαη ζθπιί. Γελ γίλεηαη. Άιιν αιεπνχ, άιιν 
ζθπιί. Άιιν ειάθη, άιιν ηξάγνο. Σα πεηξακαηηθά ζρνιεία είλαη απηφ πνπ ιέεη ε 
ιέμε. Σα πξφηππα ζρνιεία είλαη απηφ πνπ ιέεη ε ιέμε. Δπηζθεθζείηε ηηο ιέμεηο 
απηέο θαη ζα δείηε φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θξάκα απηή ε ππφζεζε. 

Σα πξφηππα ζρνιεία θαηαξγήζεθαλ ην 1985 κε ην λφκν πεξί 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ηφηε θπβεξλήζεσο ηνπ 
ΠΑΟΚ κε κία πεξίπνπ κνλνιεθηηθή αλαθνξά ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε φηη ηα 
πξφηππα ζρνιεία θαηαξγνχληαη. ήκεξα καο ζπκίδεηε ζηελ εηζεγεηηθή ζαο έθζεζε 
φηη ηα πξφηππα ζρνιεία έβγαιαλ πιεηάδα πξνζσπηθνηήησλ. Γελ ππάξρεη ε ιέμε 
«πιεηάδα». Αλ είρακε πάεη ζε πξφηππν ζρνιείν ζα ην μέξακε. Ζ ιέμε «πιεηάδα» 
είλαη κφλν ζηνλ πιεζπληηθφ θαη ζεκαίλεη «επηά». Πιεζψξα, λαη. Μεγάιν αξηζκφ, 
λαη. «Πιεηάδα» ζεκαίλεη «επηά». Καη δελ ιέγεηαη ζηνλ εληθφ. Λέγεηαη ζηνλ 
πιεζπληηθφ. Γελ θάλσ ηνλ έμππλν. Θέισ λα δείμσ φηη αθφκε θαη ζε ηέηνηα 
κηθξνπξάγκαηα έρνπκε επζχλεο.  

Λέεη ε εηζεγεηηθή ζαο έθζεζε κεηά ηελ θαθέκθαηε «πιεηάδα» φηη 
δηαθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ραξαθηεξίζεη φηη κεηά ην ’80 ηα πξφηππα 
ζρνιεία εμειίρζεθαλ ζε έλα κεραληζκφ ειηηηζκνχ θαη αλαπαξαγσγήο δηαθξίζεσλ. 
Ση πξφβιεκα έρνπκε κε ηηο δηαθξίζεηο δειαδή; Γηάθξηζε ζεκαίλεη φηη δελ είκαζηε 
φινη ίδηαο αμίαο. Γελ κπνξεί λα λνκνζεηήζνπκε ην φηη είκαζηε φινη ίδηαο αμίαο. 
Άιιν ην φηη έρνπκε φινη ηα ίδηα δηθαηψκαηα, άιιν ην φηη πξέπεη λα έρνπκε ηηο ίδηεο 
επθαηξίεο, δελ κπνξεί φκσο λα ηζνπεδψλνπκε ηα πάληα. Γελ είλαη απηά ηα ζρνιεία, 
ζρνιεία ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή αλσηεξφηεηα θάπνησλ. 
Γηαηί ηα δεκφζηα πξφηππα ζρνιεία θαιιηεξγνχζαλ απηφ, ην νπνίν ιέλε πάξα 
πνιινί, ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη πδξαξγπξηθή. Ζ ειιεληθή θνηλσλία 
επηηξέπεη λα είλαη θαλείο απηνδεκηνχξγεηνο, επηηξέπεη θάπνηνο λα πάεη ρσξίο λα 
έρεη ηα θφληα ηα νηθνλνκηθά, αιιά ηα πλεπκαηηθά θαη λα δηαθξηζεί. Απηφ έθαλαλ ηα 
δεκφζηα πξφηππα ζρνιεία. Δλψ ζήκεξα κε ην λα ππάξρνπλ θαιά ζρνιεία κφλν 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ είλαη παλάθξηβα, απηφ θαιιηεξγεί ηνλ ειηηηζκφ θαη ηε 
δηάθξηζε, φρη ππφ ηελ έλλνηα ηεο αμηνζχλεο –γηαηί απηή πξέπεη λα ππάξρεη- αιιά 
ππφ ηελ έλλνηα ηελ νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο.  

πλεπψο, φηαλ ιέκε φηη πξέπεη λα επαλέιζνπλ ηα πξφηππα ζρνιεία, δελ ην 
ελλννχκε σο ηίηιν, σο επηθεθαιίδα. Έρνπκε «πιεηάδα» επηθεθαιίδσλ, γηα λα 
θάλσ θαη εγψ ην ίδην ιάζνο. Έρνπκε πάξα πνιιέο επηθεθαιίδεο θη έρνπκε 
ρνξηάζεη απφ επηθεθαιίδεο. Πεξηερφκελν δελ ππάξρεη.  

Κάλνληαο απηήλ ηελ ηξνπνινγία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζειήζακε λα 
ππνδειψζνπκε ηελ αλάγθε λα αλαιάβεηε ηελ επζχλε ζαο έλαληη ηνπ γεγνλφηνο φηη 
ηα πξφηππα ζρνιεία είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα πεηξακαηηθά, φηη πξέπεη λα 
επαλαζπζηαζνχλ θαη ηα πξφηππα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ θιεξνδνηήκαηα, 
φπσο είλαη ε Εσζηκαία ρνιή Ησαλλίλσλ πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1828, φπσο είλαη 
ε Ησλίδεηνο ρνιή ζηνλ Πεηξαηά, φπσο είλαη ε Βαξβάθεηνο ρνιή θαη λα γίλνπλ θαη 
άιια πξφηππα δεκφζηα ζρνιεία κε απζηεξέο εμεηάζεηο, φρη απιψο εμεηάζεηο. 
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Μελ αλεζπρείηε, δελ ζα αλαπαξαρζεί ην κνληέιν ηεο ειηηίζηηθεο θνηλσλίαο. 
Θα κπνξνχλ, φκσο, παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηάμεηο νη νπνίεο δελ είλαη 
επθαηάζηαηεο, λα δηαθξηζνχλ, λα θαηνρπξψζνπλ απηήλ ηελ αμηνζχλε πνπ έρνπλ 
ηελ πλεπκαηηθή θαη λα κπνξέζνπλ, φρη λα αθνινπζήζνπλ ηε κνίξα ηνπο, αιιά λα 
ληθήζνπλ ηε κνίξα ηνπο. Πξέπεη λα βνεζήζνπκε απηά ηα παηδηά πνπ πξννξίδνληαη 
λα ληθήζνπλ ηε κνίξα ηνπο, λα ηε ληθήζνπλ θαη εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά θαη λα 
κπνπλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ςειά ην θεθάιη.  

Πξνρζέο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ έβγαιε έλα 
ςήθηζκα ππέξ ηεο επαλαζπζηάζεσο ηεο ηζηνξηθήο Γεξαξάο Εσζηκαίαο ρνιήο 
Ησαλλίλσλ. Απηφ ην ςήθηζκα ζα ην θαηαζέζσ ζηε Βνπιή γηαηί ειήθζε κε κεγάιε 
πιεηνςεθία θαη επαλαιακβάλεη έλα ςήθηζκα ηνπ 2007 ηνπ ηδίνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, 
γηαηί φζνη έρνπλ απηήλ ηελ εκπεηξία ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ζρνιείσλ, αζρέησο 
ηδενινγίαο, αλαδεηνχλ ηελ επηζηξνθή απηψλ ησλ ζρνιείσλ.  

Θα ήηαλ έλαο ηζρπξφο ζπκβνιηζκφο, θπξία Τπνπξγέ, ζήκεξα φρη λα 
επαλαθέξεηε ηνλ ηίηιν ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ, αιιά λα επαλαθέξεηε ηελ νπζία 
θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ, πνπ είλαη ζρνιεία αξηζηείαο, ζρνιεία 
ηζφηεηαο θαη ζρνιεία φπνπ απηνδεκηνχξγεηνη Έιιελεο -πξηλ εκείο θάλνπκε 
«πνηληθφ αδίθεκα» ην λα είζαη απηνδεκηνχξγεηνο, θάπνηε απηφ εηηκάην ζηελ 
Διιάδα- κπνξνχλ λα θαηνρπξψζνπλ, λα δηαζθαιίζνπλ θαη λα μεδηπιψζνπλ ην 
ηαιέλην ηνπο, ρσξίο λα είλαη ειηηίζηηθα ή λα αλαπαξάγνπλ δήζελ ηελ άξρνπζα 
ηάμε. Γηαηί απηά δελ ππάξρνπλ. Απηά ππάξρνπλ ζε κηα άξρνπζα ηδενινγία, ε 
νπνία ρξφληα ηψξα καο έρεη πνιηνξθήζεη, καο έρεη γνλαηίζεη. Ίζσο είλαη επθαηξία 
κέζσ ηεο θαζηεξψζεσο πξαγκαηηθψλ πξνηχπσλ ζρνιείσλ λα δψζνπκε ηελ 
απάληεζή καο ζε απηήλ ηελ άξρνπζα ηδενινγία ηεο Αξηζηεξάο, ηεο ηζνπεδψζεσο, 
ηνπ θζφλνπ θαη ηεο παξαπιαλήζεσο. 

Καηαζέησ ζηα Πξαθηηθά ην ςήθηζκα ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη αλακέλσ λα 
αλαιάβεηε ηηο επζχλεο ζαο σο πξνο ηελ νπζία ηεο επαλαθνξάο ησλ πξνηχπσλ θαη 
φρη σο πξνο κία επηζηξνθή επηθεθαιίδνο.  

(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Κσλζηαληίλνο Σαζνχιαο 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 ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ):  Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σαζνχια. 
Σν ιφγν έρεη ε Τπνπξγφο θ. Άλλα Γηακαληνπνχινπ γηα κηα ζχληνκε 

παξέκβαζε. 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Ξεθηλψληαο απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Σαζνχια, ζέισ λα 
πσ φηη έρεη γίλεη κεγάιε ζπδήηεζε θαη κε εθπξνζψπνπο ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο θαη 
άιισλ ηζηνξηθψλ ζρνιψλ θαη είλαη πξαγκαηηθά πνιχ ζπγθηλεηηθφ λα δεη θαλείο 
πφζν πνιχ αζρνινχληαη νη ζχιινγνη απνθνίησλ θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζρνιεία 
ηνπο θαη πφζν δξαζηήξηνη είλαη.  

Κχξηε Σαζνχια, ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, ζηηο πνιιέο 
ψξεο ζπλεδξηάζεσλ πνπ έγηλαλ θαη ζηνπο κήλεο πνπ γίλνληαη ζπλαληήζεηο θαη 
ζπδεηήζεηο κε παηδαγσγνχο, κε ζπιιφγνπο απνθνίησλ, κε παξαδείγκαηα απφ 
φιεο ηηο ρψξεο, κε κειέηεο, γηαηί πξαγκαηηθά είλαη έλα ζέκα θαζφινπ εχθνιν ζην 
ρεηξηζκφ ηνπ, θαηαιήμακε –θαη δελ πξνηίζεκαη λα επαλαθέξσ φιε ηε ζπδήηεζε- 
ζην φηη δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νπζηαζηηθά ζρνιείσλ ηα νπνία έρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Έρνπλ αξθεηά κεγάιε 
επειημία. Γειαδή, δελ ηνπο επηβάιιεη ην Τπνπξγείν κε πνηνλ ηξφπν ζα 
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ιεηηνπξγήζνπλ, πψο ζα θάλνπλ εμεηάζεηο, πψο ζα βγνπλ ηα παηδηά, πψο ζα κπνπλ 
ζην ιχθεην, αιιά ζπάκε απηήλ ηελ απφιπηε νκνηνκνξθία πνπ ππήξρε ζην 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε φξνπο βεβαίσο νη νπνίνη νξίδνληαη θαη βεβαίσο κε έλαλ 
έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρνιή, γηα λα ζαο απαληήζσ, ζα ππνβάιιεη ην θάθειφ ηεο. 
Δθφζνλ ήηαλ πξφηππν ζρνιείν κπνξεί λα ππνβάιιεη ην θάθειφ ηεο ζην ζχλνιν κε 
γπκλάζην θαη ιχθεην. Μπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε έλα δεκνηηθφ, λα ππάξρεη κηα 
ζπιινγηθφηεηα απφ ηελ πξσηνβάζκηα κέρξη ηελ ηξηηνβάζκηα. Έρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα ππνβάιιεη επί ηνπ βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο ηηο αιιαγέο θαη ην ηη ζέιεη λα θάλεη. 
Σηο εμεηάζεηο ή άιιν ηξφπν γηα ηελ εηζαγσγή ζην γπκλάζην, ην επηιέγεη ε επνπηηθή 
επηηξνπή φπνπ είλαη άλζξσπνη ηεο εθπαίδεπζεο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 
ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλνπλ απηέο νη εμεηάζεηο, φπσο θαη απφ ην γπκλάζην ζην 
ιχθεην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, γηαηί έρνπκε πάξα πνιιά παξαδείγκαηα πηα, έρνπκε 
δεη φηη δελ κπνξεί απηά ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη πάιη θεληξηθά απφ ην Τπνπξγείν. 
Γειαδή λα αξρίζνπλ λα γίλνληαη εμεηάζεηο, λα βάδεη ην Τπνπξγείν ηα ζέκαηα θ.ιπ. 
Θα εκπηζηεπηνχκε απηά ηα ζρνιεία λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη κε πεηξακαηηθφ θαη 
πνιιέο θνξέο πξφηππν ηξφπν.  

Θα ήζεια λα απαληήζσ ζηνλ θ. Καξηάιε. Έρεη δίθην φηη δελ ηνπ απάληεζα. 
Παξ’ φια απηά φκσο έιαβα ππ' φςηλ κνπ φιεο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε θαη 
ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ. Ο πξφεδξνο είλαη ην ζέκα αλ ζα 
πεξλάεη ή φρη απφ ηε Βνπιή. Τπάξρνπλ πνιιά θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη 
λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Πξέπεη λα επηιέμνπκε πνηνη πεξλνχλ απφ ηε 
Βνπιή θαη πνηνη φρη. Αιιηψο ζα πξέπεη λα πεξλάλε φινη. Γειαδή φ,ηη επνπηεχεη 
θάζε Τπνπξγφο, πξέπεη λα πεξλάλε φια απφ ηε Βνπιή. Σν Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην εμεγήζακε φηη είλαη έλα έξγν ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε ηνλ θαζνξηζκφ, 
κε ηελ παξέκβαζε ζηελ παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ, κε ην ζέκα ηεο 
αμηνιφγεζεο, ηεο επηκφξθσζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Γειαδή είλαη 
έλα ηεξάζηην ζέκα θαη είλαη πνιχ νπζηαζηηθφ ε πξνζσπηθφηεηα ε νπνία ζα επηιεγεί 
κεηά απφ πξνθήξπμε, λα πεξλάεη απφ ηε Βνπιή. Δδψ θαη απηφ ην ζπδεηήζακε 
αξθεηά. Δίλαη κηα ζέζε πνπ έρεη πεξηζζφηεξν ή ζα έιεγα απνιχησο ηερλνθξαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά. Σν ΔΑΗΣΤ είλαη ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο. 
Οπζηαζηηθά απαηηείηαη κηα πνιχ ηζρπξή ηερλνθξαηηθή δηάζηαζε, γη’ απηφ θαη ν 
Πξφεδξνο ηνπ ΔΑΗΣΤ πξέπεη λα είλαη έλαο επηζηήκνλαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 
Απηφ ινηπφλ πνπ νξίδνπκε κέζα ζην λφκν είλαη δηεζλήο πξνθήξπμε θαη νπζηαζηηθά 
έλα search committee. Γειαδή νξίδεηαη κηα επηηξνπή κε δπν πξπηάλεηο θαη ηξεηο 
αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ επηζηήκνλεο ηεο 
πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη θαη ζα εηζεγεζνχλ ζηνλ Τπνπξγφ. 

Άξα θαη πξνθήξπμε γίλεηαη θαη απηή ε αλαδήηεζε γίλεηαη κε βάζε ηα 
ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα ψζηε λα επηιέμεη ν Τπνπξγφο.  

Τπάξρεη πξφηαζε γηα ηα δψδεθα άηνκα -δελ είλαη ππνρξεσηηθή- ζηνλ 
Τπνπξγφ. Ήηαλ ζην πξψην ζρέδην, ην αιιάμακε. Τπάξρεη κηα πξφηαζε ηνπ 
Πξνέδξνπ γηα ηα κέιε, αιιά απιψο εθθξάδεη γλψκε. Ζ έλλνηα ηεο ζχλδεζεο ησλ 
πεηξακαηηθψλ κε ηα θνηλσθειή ηδξχκαηα θαη γηαηί έγηλε. Ννκίδσ φηη θαη εδψ έρεη 
πνιχ ελδηαθέξνλ λα δεη θαλείο ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, ηε καθξά ζπδήηεζε κε 
πάξα πνιινχο Βνπιεπηέο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα αλζίζνπλ απηά ηα ζρνιεία.  

Θπκάζηε φηη μεθηλήζακε κε ηε ζχλδεζή ηνπο κφλν κε ηα παλεπηζηήκηα θαη 
ππήξμε πνιχ ζνβαξή επηρεηξεκαηνινγία θαη πνιχ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία απφ ηνλ 
θ. Μφζηαιν κε εκπεηξία θαη άιισλ ρσξψλ, φηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη 
ελαγθαιηζκφο κφλν κε ηα παλεπηζηήκηα.  
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Καη είπακε φηη απηά ηα ζρνιεία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη 
θαη λα θαηαζέηνπλ έλα θνηλφ θάθειν κε θνηλσθειή ηδξχκαηα. Παξαδείγκαηνο 
ράξηλ, ππάξρνπλ πνιχ ελδηαθέξνληα ηδξχκαηα ζην ρψξν ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζην 
ρψξν ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ ππνζηεξίδεηαη ην ζρνιείν κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, 
κε εηδηθά πξνγξάκκαηα, κε εκπεηξία. 

Απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απηφ κφλν ζαο ιέσ φηη είλαη κία 
πάγηα πξαθηηθή. Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
θαη ζήκεξα νη νπνίνη ππνζηεξηθηηθά δνπιεχνπλ ζηα παηδαγσγηθά ηκήκαηα θαη δελ 
παξέρνπλ έξγν πξσηνβάζκηνπ θαζεγεηή, αιιά ππνζηεξηθηηθφ ζηελ πξαθηηθή 
άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη είλαη ζηελ ίδηα ινγηθή. 

αο επραξηζηψ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δπραξηζηνχκε ηελ Τπνπξγφ, θ. 

Γηακαληνπνχινπ. 
Θα δψζσ ηψξα ην ιφγν ζηνλ θ. Μηραήι Παληνχια θαη χζηεξα ζηνλ θ. 

Νηφιην. 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Με ζπγρσξείηε, θχξηε Πξφεδξε.  
Έθπγε ν θ. Σαζνχιαο; Γηαηί δήηεζε γηα ην ζέκα ηνπ «πιεηάδεο» θαη πψο 

εξκελεχεηαη. Θα παξαπέκςσ ζην θ. Μπακπηληψηε γηα λα δεη φηη πέξα απφ ηε 
βαζηθή εξκελεία, πνπ έρεη δίθην φηη έρεη λα θάλεη κε ηνπο «Δθηά Αζηεξηζκνχο» ή 
«Δθηά νθνχο», ζηε ζεκεξηλή εξκελεία ν φξνο επεθηάζεθε ζε ζχλνιν 
ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ κε νξηζκέλε ηδηφηεηα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Πάλησο, πάιη ιίγνο ή κηθξφο ή 
επάξηζκνο είλαη ν αξηζκφο. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 
και Θπηζκεςμάηων): Δίλαη ζχλνιν ζεκαληηθψλ αλζξψπσλ. Βέβαηα, γη’ απηφ 
αλαθεξφκεζα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Γειαδή, κελ πάεη ζηελ 
πιεηνλφηεηα. Απηφ ζέινπκε λα ππνζηεξίμνπκε. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 
και Θπηζκεςμάηων): Απηφ αθξηβψο ελλννχκε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Έηζη, ινηπφλ, ζπλελλννχκεζα. 
Λίγνη είλαη. Μηθξφο είλαη ν αξηζκφο ηεο πιεηάδαο. 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 
και Θπηζκεςμάηων): Απιά λνκίδσ φηη θάπνηα πξάγκαηα έρνπλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμππλαθηζκνχ. Γειαδή, δελ κπνξεί λα παίξλνπκε κία θξάζε, 
ε νπνία ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη θαη κάιηζηα φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην ιεμηθφ ηνπ 
θ. Μπακπηληψηε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Να κελ ελλνεζεί φηη είλαη πνιινί. 
ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ (Τποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ 

και Θπηζκεςμάηων): Μα, δελ είλαη πνιινί. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Δληάμεη. 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ε πιεηάδα ην αληίζεην 

ζεκαίλεη, φηη δελ είλαη ιίγνη, είλαη πεξηζζφηεξνη.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): ε απηφ επηθπιάζζνκαη. Δίλαη 

ιίγνη, επάξηζκνη. 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Δίλαη πεξηζζφηεξνη, αιιά φρη πάξα πνιινί. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): Έηζη, λα κελ πάεη ζην πιήζνο. Σν 

ζχλεζεο ιάζνο είλαη φηη ην θάλνπλ ζπλψλπκν κε ην πιήζνο. 
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ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: ρη, θαθψο! Γελ λνκίδσ φηη απηή είλαη ε 
δηαηχπσζε ηεο Τπνπξγνχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Βύπων Πολύδωπαρ): σζηά.  
Ο Βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ θ. Μηραήι Παληνχιαο θαιείηαη λα ιάβεη ην ιφγν.  
Θα αθνινπζήζεη κεηά ηνλ θ. Παληνχια ν θ. Νηφιηνο. 
Οξίζηε, θχξηε Παληνχια, έρεηε ην ιφγν. 
ΜΗΥΑΖΛ ΠΑΝΣΟΤΛΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, ζα ήζεια λα 

απαληήζσ θαη λα πσ δπν ιφγηα ζηνλ ηέσο Τπνπξγφ Παηδείαο ηνλ θ. 
πειησηφπνπιν, αιιά δελ είλαη παξψλ.  

Ο θ. πειησηφπνπινο έρεη θαηαγξαθεί ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο σο 
Τπνπξγφο Παηδείαο πνπ ηελ ζπλφδεπζε ε ραξαθηεξηζηηθή ιαηηληθή θξάζε «tabula 
rasa». ηαλ ήηαλ Τπνπξγφο ήηαλ «tabula rasa». Σψξα κηιάεη. Γελ είλαη, φκσο, 
εδψ θαη δελ ζα ηνπ απαληήζσ. 

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ κε ηελ 
εθαξκνδφκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ παηδεία ζε επηινγή 
αηρκήο κε ζηφρν ε πνηνηηθή ηεο αλαβάζκηζε λα ζπληειέζεη απνηειεζκαηηθά ζηε 
κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνηλσληθήο απνηπρίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ, ζχκαηα ησλ νπνίσλ είλαη, πξσηίζησο, νη αδχλακεο νηθνλνκηθά θαη 
θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ ζχγρπζε θαη ε επηπνιαηφηεηα κε ηελ νπνία ρξφληα ηψξα δηεμάγεηαη ζηελ 
παηξίδα καο ν δεκφζηνο δηάινγνο γηα κείδνλα ζέκαηα, ελ πξνθεηκέλσ ηελ 
εθπαίδεπζε, απνπξνζαλαηνιίδεη θαη πνιιαπιαζηάδεη ηα αδηέμνδα. Ο δξφκνο πνπ 
αθνινπζήζακε σο ηψξα ήηαλ ελ πνιινίο ιάζνο θαη ηα απνηειέζκαηα φρη ηα 
αλακελφκελα. 

Σα κεηαπνιηηεπηηθά εζληθά θνλδχιηα θαη νη επξσπατθέο εηζξνέο, αθφκε θαη ε 
θαιή αλαινγία εθπαηδεπηηθψλ πξνο καζεηέο ζην δεκφζην ζρνιείν, δελ θάλεθαλ 
ηθαλά λα αλαβαζκίζνπλ αλαιφγσο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, νχηε δπζηπρψο, λα απνηξέςνπλ 
ηελ αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 

Ζ παηδεία –θαη πξέπεη λα ην παξαδερηνχκε φινη- είλαη θαη’ επίθαζε 
δσξεάλ. Σν ζρνιείν είλαη εξκεηηθά θιεηζκέλν ζηνλ εαπηφ ηνπ, μέλν ζηηο ζχγρξνλεο 
εθπαηδεπηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο. Σα φξηά ηνπ θαιχπηνπλ κφλν 
ηνλ αχιεην ρψξν ηνπ. Αθφκε θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαληάδνπλ σο έλαο άιινο 
καθξηλφο θφζκνο, μεθνκκέλνο απφ ηα ηεθηαηλφκελα ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Γ΄ Αληηπξφεδξνο ηεο 
Βνπιήο θ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΓΤΡΖ) 

Οη εμαηξέζεηο είλαη θσηεηλέο, αιιά δπζηπρψο επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα. 
Πξέπεη λα αιιάμνπκε θαη πξψηα-πξψηα πξέπεη λα ηεξαξρήζνπκε κε ζνβαξφηεηα 
ηηο πξνηεξαηφηεηέο καο, λα πνχκε θαζαξά φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή κέρξη ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο, δελ πξέπεη λα απνηειεί ιαλζάλνπζα, αιιά θπξίαξρε επηινγή 
ηεο πνιηηείαο. Απνηειεί, άιισζηε, δηθαίσκα ηεο θνηλσλίαο, πνπ ρξεκαηνδνηεί ην 
δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Να πνχκε αθφκε φηη πξνηεξαηφηεηα ζηε δεκφζηα 
εθπαίδεπζε είλαη ε εθαξκνγή κηαο ηνικεξήο πνιηηηθήο ζρνιηθήο αξηζηείαο πνπ ζα 
θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ καο ρψξνπ, αιιά ζα ιακβάλεη ππ' φςηλ θαη ηηο 
θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ ζρνιηθή αξηζηεία, δειαδή, 
πξέπεη λα απνηειέζεη ζεκείν απνδπλάκσζεο ησλ ηαμηθψλ αληζνηήησλ πνπ 
ππάξρνπλ, κέζα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.  
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Σν ζρέδην λφκνπ πνπ ζπδεηνχκε ζήκεξα επηρεηξεί ηνκέο πξνο απηή ηελ 
θαηεχζπλζε, δείρλεη ηε δηάζεζε, ηε ζηφρεπζε, ηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη απηφ είλαη 
εμφρσο ζεκαληηθφ. Μέρξη ζήκεξα ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 
απέθπγε ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηεξάξρεζε πξνζεθηηθά θαη ζσζηά, θαηά ηελ 
άπνςή κνπ, ηηο παξεκβάζεηο ηεο.  

ζα εηπψζεθαλ πξνεγνπκέλσο, κε νδεγνχλ λα πσ δπν ιφγηα γηα ηα 
πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία, φπσο απηά πξνηείλεηαη λα νλνκαζηνχλ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. Καηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Δπηηξνπή 
Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ επηρείξεζα λα πείζσ φηη ν ηίηινο «πξφηππα πεηξακαηηθά 
ζρνιεία» δελ είλαη ζσζηφο, γηαηί εκπεξηέρεη κία ζεκαληηθή αληίθαζε. Ζ κεηαθνξηθή 
ζεκαζία ηεο ιέμεο «πξφηππν» θαηά ηελ αξραηφηεηα, ζήκαηλε ην ηδαληθφ 
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. ήκεξα ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο ζεκαίλεη 
πξφζσπν, θαηάζηαζε ή ζεζκφ, ελ πξνθεηκέλσ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, πνπ είλαη 
άμηνο κηκήζεσο γηα ηα ζεηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ 
εθπαίδεπζε «πεηξακαηηθφο» ζεκαίλεη απηφο πνπ εθαξκφδεη, ειέγρεη θαη αμηνινγεί 
θαηλνχξγηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη λέα πξνγξάκκαηα, κε ζηφρν ηελ εμαγσγή 
επηζηεκνληθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ γελίθεπζή ηνπο ζηα ππφινηπα ζρνιεία.  

Ζ αληίθαζε, ινηπφλ, είλαη εκθαλήο. Σν πξφηππν ζρνιείν, ηνπ νπνίνπ ε 
θπζηνγλσκία ζε επίπεδν καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη φρη κφλν είλαη πξνθαζνξηζκέλν, 
δελ κπνξεί παξαιιήισο λα ζεσξείηαη θαη πεηξακαηηθφ, δειαδή έλα ζρνιείν ζην 
νπνίν ζα εθαξκφδνληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη λέα πξνγξάκκαηα θαη κέζνδνη 
δηδαζθαιίαο. Πεηξακαηηζκφο ζε ζπλζήθεο «εηθνληθνχ» εθπαηδεπηηθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη φρη ζε «πξαγκαηηθέο» εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο δελ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε αθξηβή επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα. Ννκίδσ φηη ε παηδαγσγηθή απηή 
αξρή είλαη θαηαλνεηή απφ φινπο θαη είλαη θαηαλνεηή δηεζλψο.  

Δπνκέλσο άιιν είλαη ην πξφηππν ζρνιείν θαη άιιν ην πεηξακαηηθφ. ηε 
δεκφζηα εθπαίδεπζε είλαη βέβαην φηη ρξεηάδνληαη θαη ηα δχν. Αο κελ ηα 
κπεξδέςνπκε. Μαο βνεζάεη πξνο ηνχην ε εθπαηδεπηηθή καο ηζηνξία. ηελ παηξίδα 
καο ιεηηνχξγεζαλ θαηά ην παξειζφλ ηξία ηζηνξηθά πξφηππα ζρνιεία. Ζ Εσζηκαία 
ρνιή απφ ην 1828, ε Ησλίδεηνο ρνιή Πεηξαηψο θαη ε Βαξβάθεηνο ρνιή Αζελψλ. 
Σα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα θαη ησλ ηξηψλ απηψλ ζρνιείσλ ππήξμαλ ιακπξά. 
ηνλ ηφπν καο, φκσο, εθηφο ηεο ζχγρπζεο πνπ αλέθεξα πξνεγνπκέλσο, επηθξαηεί 
θαη κηα άιιε ήθηζηα θνιαθεπηηθή ζπλήζεηα: Αλ θάηη μερσξίδεη, ζα πξέπεη λα ην 
«θνπξέςνπκε», γηα λα ππαθνχζεη θαη απηφ ζηελ αξρή ηεο ειιεληθήο κεηξηφηεηαο, 
λα ππνηαγεί, δειαδή, ζηελ «ηδενινγία» ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο. 

Δίλαη φκσο θαηξφο, πέξα απφ ηελ απηνθξηηηθή γηα ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο, 
λα επαλαθέξνπκε ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ηνλ επηηπρεκέλν ζεζκφ ησλ 
πξνηχπσλ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, ε ειιεληθή πνιηηεία ζην ζχλνιφ ηεο, ε 
θνηλσλία, φινη νη πνιίηεο είλαη θαηξφο λα θαηαδείμνπκε φηη καο δηαθαηέρεη ε 
μεραζκέλε αίζζεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο. Καηαζέησ πξνο ηνχην ζηα Πξαθηηθά ηεο 
Βνπιήο θαη ην ηζηνξηθφ πξνρζεζηλφ ςήθηζκα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Γήκνπ Ησαλληηψλ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο (Γπκλαζίνπ- 
Λπθείνπ) θαη Γεκνηηθνχ –φπσο πξφζζεζε ε θπξία Τπνπξγφο θαη ζπκθσλψ καδί 
ηεο- σο δεκνζίνπ πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ ζπλδεδεκέλνπ αλαπφζπαζηα κε ηε 
ιακπξή εθπαηδεπηηθή παξάδνζε ηεο ζρνιήο θαη ην θιεξνδφηεκα ηνπ Νηθνιάνπ 
Εσζηκά. 

Καηαζέησ ηελ πξνζσπηθή κνπ ζπκθσλία, επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
ςεθίζκαηνο θαζψο επίζεο ηεο ζπκθσλίαο θαη ησλ άιισλ δχν Βνπιεπηψλ ηνπ 
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ΠΑΟΚ ζηα Ησάλληλα, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Βνπιήο θ. Αξγχξε θαη ηνπ θ. 
Οηθνλφκνπ. 

(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Μηραήι Παληνχιαο θαηαζέηεη γηα ηα 
Πξαθηηθά ηα πξναλαθεξζέληα έγγξαθα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην αξρείν ηνπ 
Σκήκαηνο Γξακκαηείαο ηεο Γηεχζπλζεο ηελνγξαθίαο θαη Πξαθηηθψλ ηεο Βνπιήο) 

Κπξία Τπνπξγέ, ζε φ,ηη αθνξά ηηο άιιεο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηχπσζα 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ επί 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, γηα παξάδεηγκα ην ΗΣΤΔ, ζε ζρέζε κε ηνλ 
έιεγρν ησλ θνλδπιίσλ, ηνπο δχν ηχπνπο ησλ απνιπηεξίσλ ιπθείνπ, ην άξζξν 56 
γηα ηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ή, ην άξζξν 26, ζρεηηθά κε ηνπο 
κφληκνπο παξέδξνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θ.α.), εμαθνινπζψ λα δηαηεξψ 
ηηο δηαθνξεηηθέο κνπ απφςεηο. 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηα πξφηππα ζρνιεία ζέηεη, επίζεο, επί ηάπεηνο ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ησλ θαηεξγεκέλσλ πξφηππσλ θιαζηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα. 
Ζ επηζηεκνληθή θαη ινγνηερληθή θηλεηηθφηεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη εμφρσο 
ελδηαθέξνπζα θαη καο εληζρχεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  

Αλαθέξνκαη ζηε κεγάιε έθζεζε γηα ην ειιεληθφ βαζίιεην ηεο Μαθεδνλίαο 
ζηελ Ομθφξδε πνπ εγθαηληάζηεθε πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο. Ζ Ομθφξδε καο 
ππνδεηθλχεη ην δηθφ καο θαζήθνλ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Αζήλαο ζπδεηά, 
ρξφληα ηψξα, αλ ζα ηνπνζεηεζεί ή φρη ν αλδξηάληαο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζηελ 
πξσηεχνπζα ηεο Διιάδνο.  

Αλαθέξνκαη, επίζεο, ζηελ πξνρζεζηλή παξνπζία ζηελ Αζήλα δέθα 
θνξπθαίσλ Βξεηαλψλ θαη Ακεξηθαλψλ ζπγγξαθέσλ βηβιίσλ γηα παηδηά, φινη ηνπο 
πξνσζνχλ ηηο ειιεληθέο θιαζηθέο ζπνπδέο ζηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα ησλ ρσξψλ 
ηνπο. «πσο ε Ηζάθε έηζη θαη ε Διιάδα κάο ράξηζε έλα παλέκνξθν ηαμίδη θαη καο 
ελέπλεπζε κ’ έλα λέν δπλαηφ φξακα ζαλ απηφ ηεο ειπίδαο πνπ θέξλεη ε ληφηε» 
είπε θάπνηνο απφ απηνχο. Αμίδεη λα ηνλ αθνχζνπκε.  

Δκείο, νη λενέιιελεο, νη απνδέθηεο κηαο ηφζν ζπνπδαίαο θιεξνλνκηάο, ζα 
αληηιεθζνχκε, επηηέινπο, ηελ αμία ηεο, ηελ αμία ηεο γιψζζαο, ηεο αξραίαο 
ειιεληθήο ζθέςεο, ηεο θηινζνθίαο, ηνπ κχζνπ, ηεο ηζηνξίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, πνπ 
ηφζν απιφρεξα κάο δψξηζαλ νη αξραίνη καο πξφγνλνη; 

Καινδερνχκελεο νη ππνδείμεηο, έκκεζεο ή άκεζεο, απφ ηνπο ζπνπδαίνπο 
απηνχο επηζηήκνλεο θαη πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο ηεο Δζπεξίαο. Ζ δηαρείξηζε, 
φκσο, απηνχ ηνπ πινχηνπ είλαη απνθιεηζηηθά δηθή καο ππφζεζε. Χο Έιιελαο δελ 
αηζζάλνκαη θαζφινπ πεξήθαλνο, επξηζθφκελνο ζην εμσηεξηθφ- λα επηζθέπηνκαη 
θιαζηθά ιχθεηα, φπνπ δηδάζθνληαη ηα Αξραία Διιεληθά, ελψ ζηελ παηξίδα κνπ, ηελ 
θνηηίδα απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ, λα κελ ππάξρεη νχηε έλα θιαζηθφ ιχθεην. Αλακέλσ 
κε μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

αο επραξηζηψ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Σν ιφγν έρεη ν Τθππνπξγφο 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θ. Νηφιηνο γηα 
θάπνηεο βειηηψζεηο. 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΣΟΛΗΟ (Τθςποςπγόρ Δζωηεπικών, Αποκένηπωζηρ και 
Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ): Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, 
θαη’αξράο λα θάλσ κία ηειεγξαθηθή ηνπνζέηεζε γηα λα δψζσ θάπνηεο 
δηεπθξηλίζεηο γηα ην ηη αθνξνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο δηαηάμεσλ. Ζ κία αθνξά ηηο αιιαγέο ηνπ 
Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγηθέο, ζα 
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έιεγα, ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ. 
Απηέο νη ξπζκίζεηο απνηεινχλ κέξνο ελφο γεληθφηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
γηα ηνλ αλαβαζκηζκέλν ξφιν πνπ ζέινπκε λα παίμεη ην θέληξν, ζηξαηεγηθφ 
ζρεδηαζκφ πνπ ζα δείηε ζε επφκελε πεξίνδν θαη ζε δηθφ καο ζρέδην λφκνπ.  

Καη’αξράο, θαηαξγείηαη ε Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
πλελψλνληαη νη δχν ζρνιέο θαη δεκηνπξγείηαη ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, φπσο είρε απνθαζηζηεί ζηελ αξκφδηα δηππνπξγηθή 
επηηξνπή. Οη απφθνηηνη ηεο ζρνιήο θαη ηψξα κεηά ηε ζπλέλσζε θαη απηνί πνπ 
ηειεηψλνπλ ή έρνπλ ηειεηψζεη, αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν.  

Ζ εθπαηδεπηηθή ζεηξά πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε ζρνιή νινθιεξψλεη ηελ 
εθπαίδεπζή ηεο ην Ννέκβξην, ελψ κε ηελ ςήθηζε απηψλ ησλ δηαηάμεσλ ζα δνζεί ε 
δπλαηφηεηα λα ππάξμεη εηζαγσγή λέσλ ζπνπδαζηψλ, λέα εθπαηδεπηηθή ζεηξά ηεο 
νπνίαο ε εηζαγσγή ζα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ην Ννέκβξην, ψζηε λα ππάξμεη ε 
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ.  

Δπίζεο, αλ ζα ζέιακε λα ζηαζνχκε ζε θάπνηα αθφκε δηάηαμε ζα κηινχζακε 
γηα ηε δεκηνπξγία ηεο κνλάδαο ηεθκεξίσζεο θαη θαηλνηνκηψλ πνπ θάλεη δχν 
πξάγκαηα.  

Πξψηνλ, επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα 
ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ εηζαγσγή νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ 
θαη δηαδηθαζηψλ ζηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. Καη δεχηεξνλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψλεηαη θαη λα 
ζπζηεκαηνπνηείηαη ε δηάζπαξηε γλψζε, ε νπνία ππάξρεη κέζσ ζεηξάο, 
παλζπεξκίαο κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Απηή είλαη ε κία 
θαηεγνξία ξπζκίζεσλ.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία 
ησλ θέληξσλ πξφιεςεο θαηά ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Δίλαη ηα γλσζηά 
θέληξα ζηα νπνία θαίξην ξφιν έρεη ν ΟΚΑΝΑ θαη ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε α΄ ζπλήζσο βαζκνχ, αιιά θαη β΄ βαζκνχ.  

Να θάλσ εδψ κία κηθξή ελεκέξσζε θαη λα πσ φηη ππάξρνπλ εβδνκήληα έλα 
ηέηνηα θέληξα ζε φιε ηελ Διιάδα. Τπάξρνπλ δχν λνκνί ηεο ρψξαο, ν Ννκφο 
Γξάκαο θαη ν Ννκφο Λαζηζίνπ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα θέληξα. Τπάξρεη φκσο 
ην δήηεκα ηνπ φηη ηα θέληξα απηά, ηα νπνία έρνπλ κηα ζεηηθή πνξεία, –ε εθηίκεζε 
είλαη φηη έρνπλ πάεη πνιχ θαιά- δελ θαιχπηνπλ φιε ηελ έθηαζε ησλ λνκψλ ζηνπο 
νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

Με ηηο ξπζκίζεηο ηηο νπνίεο θάλνπκε αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά ζεκάησλ. 
Καη’ αξράο δηεπξχλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Απφ θέληξα πξφιεςεο θαηά ησλ 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ γίλνληαη θέληξα πξφιεςεο θαηά ησλ θάζε είδνπο 
εμαξηήζεσλ -αιθνφι, δηαδίθηπν θ.ιπ.- θαη θέληξα πξναγσγήο ηεο πγείαο. Ζ αλάγθε 
απηή πξνέθπςε. Δίλαη έλα αίηεκα απφ ην ζχλνιν ησλ θέληξσλ. Οη πξνηάζεηο 
δηαηππψζεθαλ θπξίσο κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Θα ήζεια λα θάλσ κία κηθξή παξέλζεζε εδψ θαη λα πσ φηη ηα θέληξα 
πήγαλ θαιά ιφγσ ηνπ φηη νη εξγαδφκελνη ζηα θέληξα απηά είραλ κηα εμαηξεηηθή 
επίδνζε θαη απφδνζε θαη ζα ήζεια επίζεο λα ηνλίζσ φηη δηαηεξνχκε -απηφ είλαη ην 
λφεκα ησλ δηαηάμεσλ- ην κνληέιν ηεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή ηηο αζηηθέο εηαηξείεο κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, γαηί έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 
θέληξα θνηλσληθνί θνξείο, φπσο είλαη ε Δθθιεζία, ηαηξηθνί ζχιινγνη, ζχιινγνη 
γνλέσλ, δηθεγνξηθνί ζχιινγνη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ 
νκάδσλ, νη νπνίνη παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη κάιηζηα απνδείρζεθε απφ ηε 
κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ φηη είραλ εμαηξεηηθή ζπκκεηνρή θαη εμαηξεηηθή 
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ζπκβνιή. Απηή είλαη ε δεχηεξε θαηεγνξία ησλ ξπζκίζεσλ. Θα ήζεια λα ηνλίζσ φηη 
εμαζθαιίδεηαη ε εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ 
ζηα κέρξη ηψξα ιεηηνπξγνχληα θέληξα θαη ζηα επφκελα θέληξα, ηα νπνία ζα 
απνηειέζνπλ ηε δηάδνρε θαηάζηαζε.  

Τπάξρεη θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία δηαηάμεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα 
ηνπ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ». Τπάξρεη ην ζέκα -είλαη ζε φινπο ζαο γλσζηφ- ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκπαξαζηάηε ή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκπαξαζηάηε. Απφ ην λ.3852 εηέζε 
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα ηελ εθινγή, κε εληζρπκέλε πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ 
ζπκβνπιίσλ ή ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ, δχν κελψλ. Γελ ππήξμε ε 
δπλαηφηεηα λα εθιεγνχλ παληνχ, νχηε θαλ πνιινί δεκνηηθνί ζπκπαξαζηάηεο ή 
πεξηθεξεηαθνί ζπκπαξαζηάηεο. Γελ ππάξρεη θαλέλα ελδερφκελν λα αιιάμνπκε ηελ 
άπνςή καο. Δίλαη κηα ηδηαίηεξε επηινγή πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηε ιεηηνπξγία ελφο 
ζεζκνχ, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί γηα λα αληηκεησπίδεη θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο ηνπ 
δήκνπ, γη’ απηφ θαη απαηηνχκε εηδηθή πιεηνςεθία. Δκείο απιψο ζβήλνπκε ηε ιέμε 
«απνθιεηζηηθή», έηζη ψζηε ηα δεκνηηθά ή ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα, φηαλ 
θαηαθέξνπλ λα ζπγθιίλνπλ ζ’ έλα πξφζσπν δηαθεθξηκέλν ησλ ηνπηθψλ ηνπο 
θνηλσληψλ, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ 
ζπκπαξαζηάηε.  

Τπάξρεη έλα δήηεκα κε ηνλ ΔΓΚΝΑ. αο είλαη γλσζηφ ην ηη είλαη ν 
ΔΓΚΝΑ. Δπίζεο ζαο είλαη γλσζηφ φηη ηα έζνδα ηνπ ΔΓΚΝΑ πξνθχπηνπλ απφ 
ηνπο δήκνπο, ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί.  

Τπήξμε ξχζκηζε ζε λνκνζρέδην ηνπ ΤΠΔΚΑ κέζσ ηεο νπνίαο ξπζκηδφηαλ 
ην πψο ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ηεο ζπλδξνκήο, ηεο ζπκβνιήο ηνπ θάζε δήκνπ 
ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. κσο πξνέθπςε ην εμήο δήηεκα, φηη δελ ήηαλ 
δπλαηφλ απφ κφλνη ηνπο νη δήκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ θαηαβνιή απηνχ ηνπ 
θφζηνπο. Δκείο απηφ ην νπνίν θάλνπκε είλαη φηη αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε λα 
παξαθξαηνχκε ην πνζφ ην νπνίν καο ππνδεηθλχνπλ ν ΔΓΚΝΑ θαη νη δήκνη φηη 
νθείιεη ν θάζε δήκνο, απφ ηνπο θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο ηνπο, θαη λα ην 
απνδίδνπκε ζηνλ ΔΓΚΝΑ θαη ζηνπο δήκνπο εθείλνπο νη νπνίνη παίξλνπλ 
αληηζηαζκηζηηθά νθέιε.  

Δπί ηεο νπζίαο δελ αιιάδνπκε ηε ξχζκηζε, ηελ νπνία είρε θάλεη ην ΤΠΔΚΑ. 
Θέισ λα θάλσ κία αλαδηαηχπσζε, ε νπνία αθνξά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Να ηε δψζεηε, θχξηε Τθππνπξγέ, γηα ηα 

Πξαθηηθά. 
ΓΔΧΡΓΗΟ ΝΣΟΛΗΟ (Τθςποςπγόρ Δζωηεπικών, Αποκένηπωζηρ και 

Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ): Να πσ κφλν, θχξηε Πξφεδξε, φηη δελ είλαη 
ζεκαληηθή, φηη αιιάδνπκε θαη ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΚΔΓΚΔ ηνλ νλνκάδνπκε ΚΔΓΔ, 
Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ, ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΔΝΑΔ ηνλ νλνκάδνπκε εθπξφζσπν 
ηεο έλσζεο πεξηθεξεηψλ θαη ζπκκεηέρεη ν ππεχζπλνο ζπληνληζηήο ηεο κνλάδαο 
ηεθκεξίσζεο θαη θαηλνηνκηψλ, αληί ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή πνιηηηθήο θαηάζηαζεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Δπίζεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 58 εθηφο απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ 
ΔΤ, ζηνπο νπνίνπο αλαθεξφκαζηε, κηιάκε θαη γηα ηνπο πξνέδξνπο ησλ 
δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ φισλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πξνέδξσλ ησλ ζπλδέζκσλ, ελψ 
ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Σα αλσηέξσ πξφζσπα 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ιάβνπλ ηελ εηδηθή άδεηα θαηά ηα αλσηέξσ επηιέγνπλ είηε 
ηελ αληηκηζζία είηε ην κηζζφ ηεο ζέζεο ηνπο». 

Θα ην θαηαζέζσ γηα ηα Πξαθηηθά. 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ 11/5/11 

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

84 

(ην ζεκείν απηφ ν Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θ. Γεψξγηνο Νηφιηνο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ηηο 
πξναλαθεξζείζεο λνκνηερληθέο βειηηψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

(Να θσηνγξαθεζνχλ νη ζει. 244-245) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Δςάγγελορ Απγύπηρ): Ναη, θχξηε ζπλάδειθε, λα 

θαηαηεζνχλ ζηα Πξαθηηθά θαη λα δηαλεκεζνχλ. 
Ο πξψελ Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ. Απφζηνινο Καθιακάλεο έρεη ην ιφγν.  
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, δελ είρα ηελ αμίσζε λα 

ζπαηαιήζνπκε πνιχηηκν ρξφλν, γηα λα κε αθνχζεη ε θπξία Τπνπξγφο θαη ε θπξία 
Τθππνπξγφο. Διπίδσ γηα ιίγα ιεπηά λα κείλεη ν θ. Παλάξεηνο λα κε αθνχζεη. 
Άιισζηε ππνζέησ φηη ηα μέξεηε ηφζν θαιά ηα δεηήκαηα ηνπ ρψξνπ ζαο, ψζηε δελ 
ρξεηάδεηαη λα αθνχζεηε θαη ηηο απφςεηο θάπνηνπ πνπ ζπαηάιεζε γχξσ ζηα 
ηέζζεξα ρξφληα ζε απηήλ ηελ ππφζεζε. 

κσο, ζέισ λα πσ ηηο απφςεηο κνπ, θχξηε Πξφεδξε, θαη γηα φ,ηη θαιφ 
έξρεηαη κε ην λνκνζρέδην απηφ θαη γηα θάηη φρη ηφζν θαιφ, αλ φρη ιάζνο.  

Δίλαη, πξάγκαηη, έλα λνκνζρέδην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ην εθπαηδεπηηθφ 
καο ζχζηεκα, ην νπνίν αδηθείηαη απφ ηελ επηθαηξφηεηα θαη απφ ηε ζπδήηεζε, πνπ 
έγηλε επίζεο σο ηψξα. Γηφηη, δπζηπρψο, ζηελ Αίζνπζα απηή -θαη θάπνηε πξέπεη 
απηφ λα ηνληζηεί- δελ κηινχκε πάληνηε κε γλψζε θαη θπξίσο κε ηζηνξηθή γλψζε. 
Καη ε ππφζεζε ηεο παηδείαο σο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα λα κπνξεί θαλείο 
λα δηαηππψζεη άπνςε θαη λα έρεη ηελ αμίσζε λα κειεηεζεί απηή ε άπνςε, 
πξνυπνζέηεη φηη γλσξίδεη ηε ζχγρξνλε ηνπιάρηζηνλ, αιιά θαη ηε λεφηεξε ηζηνξία, 
ηε γεληθφηεξε ηζηνξία θαη θπξίσο ηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο.  

Αθνχσ πνιιέο θνξέο ζηελ Αίζνπζα απηή γηα πιείζηα φζα δεηήκαηα θαη 
είλαη ε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο ελεκέξσζεο πνπ έρεη ζήκεξα ν ιαφο καο γηα ην 
παξειζφλ, γηα ην παξφλ θαη απηφ δπζηπρψο δελ πξνδηαγξάθεη έλα πνιχ αηζηφδνμν 
κέιινλ. Διπίδσ θάπνηε θάπνηεο νκάδεο επηζηεκφλσλ λα ελδηαηξίςνπλ θαη ζε φζα 
εδψ ιέγνληαη, ζην πνηα λνκνζρέδηα έξρνληαη, ηη ζπδεηήζεηο γίλνληαη ζηηο 
επηηξνπέο. 

Φνβνχκαη φηη απηφ πνπ ζα κείλεη δελ είλαη εθείλν πνπ θάπνηνη –θαη αο κε 
ζεσξεζεί απηφ έιιεηςε κεηξηνθξνζχλεο- κεηαμχ απηψλ θαη εγψ έρνπλ δηδαρζεί 
αξθεηά δηαβάδνληαο ηελ πνξεία ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ καο βίνπ, αθ’ εο ππήξμε ε 
πξψηε Δζλνζπλέιεπζε, παξ’ φιν πνπ δελ εηεξνχλην επί καθξφλ ρξφλν 
ιεπηνκεξή Πξαθηηθά. Δλ ηνχηνηο, κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη ηη ήηαλ εθείλν ην 
πνηνηηθφ θαη πνηνη ήζαλ εθείλνη πνπ, πξαγκαηηθά, αληαπέδσζαλ ηελ ηηκή πνπ ηνπο 
έδσζε ν ειιεληθφο ιαφο.  

Θα έιεγα ηδηαίηεξα ζηνπο λεφεξνπο ζπλαδέιθνπο φηη δελ βιάπηεη –αληίζεηα, 
ζα σθειήζεη πάξα πνιχ- αλ επηζθεπηφκελνη ηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο θαη ην 
παξάξηεκά καο ζην άιινηε θαπλεξγνζηάζην δηαβάζνπλ θείκελα θαη νκηιίεο. Θα 
δνπλ ζε ηη κπνξνχκε λα δηνξζψζνπκε ηε ιεηηνπξγία καο ζπλνιηθά θαη ν θαζέλαο.  

κσο, ην λνκνζρέδην δελ αδηθείηαη κφλν απφ ηελ επηθαηξφηεηα. Αδηθείηαη θαη 
απφ ηνλ ηξφπν πνπ εηζάγεηαη. Πξφθεηηαη γηα δχν πξαγκαηηθά επαλαζηαηηθέο 
απνθάζεηο πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ απηφ ην λνκνζρέδην. Δίλαη ε ζπγθέληξσζε 
φισλ απηψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παηδαγσγηθή 
έξεπλα, ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φια απηά ηα δεηήκαηα πνπ αξρηθψο 
έθεξε ην βάξνο ηνπο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

Δπίζεο, είλαη ε ζχλδεζε γηα πξψηε θνξά νπζηαζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 
ζπζηήκαηνο κε ηε κεγάιε επηζηεκνληθή επαλάζηαζε –πνπ δελ είλαη κφλν 
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ηερλνινγηθή- πνπ ζπληειείηαη θαη ζηελ νπνία βέβαηα ππάξρεη πνληνπνξία ησλ 
λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Κπξία Τθππνπξγέ –δψζηε ηα θαη ζηελ θπξία Τπνπξγφ θαη πείηε ηεο πέληε 
ιεπηά λα δηαβάζεη απφ ηα Πξαθηηθά απηά πνπ ιέσ θαη απηά πνπ ζα πσ, κπνξεί λα 
ηεο θαλνχλ έζησ θαη θαη’ ειάρηζηνλ ρξήζηκα- δελ αληηιακβάλνκαη γηαηί απηφ ην 
λνκνζρέδην έρεη ηίηιν πνπ αξρίδεη κε ην «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ πξνηχπσλ...». 

Καη απφ ηε κία –εμ αξηζηεξψλ ή εθ δεμηψλ, φπσο ζέιεηε πείηε ηελ εδψ- θαη 
απφ ηελ άιιε πιεπξά εθθξάδνληαη δηάθνξεο ζέζεηο, αιιά ν ιατθηζκφο, ν 
εληππσζηαζκφο, ε αλαδξνκή ζην παξειζφλ θαη ην πψο ζπλδένληαη φια απηά είλαη 
ζέκα, φπσο αλέθεξα, φζσλ ζην κέιινλ κειεηήζνπλ ηα φζα ιέγνληαη εδψ θαη 
ζπδεηνχληαη.  

Μα, πξαγκαηηθά θάλεηε δχν επαλαζηάζεηο! Ηδξχεηε ην Ηλζηηηνχην 
Παηδαγσγηθήο Πνιηηηθήο. Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ζαο ελνριεί ην Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην. Γηφηη ζηελ εθπαίδεπζε, ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα, νη ζπκβνιηζκνί 
έρνπλ ηεξάζηηα αμία. 

Δίρε, ινηπφλ, μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα -ε νπνία αλεθφπε απφ ηελ 
απνζηαζία θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δηθηαηνξία- απφ ην Γεψξγην Παπαλδξένπ, κηα 
πξαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ δελ ήηαλ μεθνκκέλε απφ ην παξειζφλ. πνηνο 
λνκίδεη φηη πέθηεη απφ ην θεγγάξη, θάλεη ιάζνο!  

Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ε κεηαξξχζκηζε 
επί Γεσξγίνπ Ράιιε θαη ε κεηαξξχζκηζε 1982-1986 επί θπβέξλεζεο Αλδξέα 
Παπαλδξένπ πνπ είρα ηελ ηηκή σο Τπνπξγφο Παηδείαο λα ηελ παξνπζηάζσ θαη λα 
εξγαζηψ γη’ απηή, θπξία Γηακαληνπνχινπ, δελ ήηαλ απιψο θάπνηεο αιιαγέο πνπ 
επηρεηξήζεθαλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Ήηαλ κία πξαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε, γηα ηελ νπνία είρε δεζκεπζεί ην 
ΠΑΟΚ, κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε παξάγξαθν πξνο 
παξάγξαθν επί ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα. 

 Δίρε κία βαζηθή ηδέα εθείλε ε κεηαξξχζκηζε. Ξεθηλνχζε απφ 1959, φηαλ 
μεθίλεζε κία άιιε κεηαξξχζκηζε επί ηεο θπβεξλήζεσο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
Καξακαλιή, πνπ αθνξνχζε ηε δηαθνπή απηήο ηεο αέλαεο ζπλερνχο γεληθήο 
πνξείαο εθπαίδεπζε-παλεπηζηήκηα. Σν 1959 μεθίλεζε απηφ πνπ ζήκεξα νη 
δηάθνξεο αγθπιψζεηο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, πνπ νδήγεζαλ ηε ρψξα ζε απηφ ην 
θαηάληεκα, πξνζπάζεζαλ θαη ελ πνιινίο πέηπραλ λα αλαζηείινπλ θαη λα 
αλαθφςνπλ, ηελ ηερληθή, επαγγεικαηηθή θαη ηξηηνβάζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε. 
Πξέπεη λα αλαγλσξίδνπκε φηη έγηλε ζην παξειζφλ. 

(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Σ΄ Αληηπξφεδξνο 
ηεο Βνπιήο θ. ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ) 

αο ιέγσ φηη ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, θξηλφκελνο γηα πάξα πνιιά 
αξλεηηθά ηεο ηφηε πνιηηηθήο ηνπ, έθαλε εθεί κία ηνκή, μεθίλεζε θάηη. Σν 1959 
ηδξχζεθε ε αξρηθψο νλνκαδφκελε ΔΛΔΣΔ, ε ρνιή Δθπαίδεπζεο Σερληθνχ 
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη άξρηζαλ λα αλνίγνπλ νη δξφκνη θαη πξνο ηελ 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

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

Κχξηε Πξφεδξε, έκεηλα ζρεδφλ ηειεπηαίνο γηα λα κνπ δψζεηε ηε δπλαηφηεηα 
λα πσ ηηο απφςεηο κνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Κχξηε Πξφεδξε, είλαη άιινη 
πέληε Βνπιεπηέο. 
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ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Δίλαη θσλέο απφ ην παξειζφλ πνπ 
θηινδνμνχλ λα λνκίδνπλ φηη είλαη θαη θσλέο γηα ην κέιινλ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Με κία ζρεηηθή νηθνλνκία 
ρξφλνπ. 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 
Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, θχξηε Πξφεδξε, εθεί ήηαλ, ζην πσο δειαδή ε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα απνθνιιεζεί απφ απηή ηελ παηξνγνληθή θαη 
παηξνπιεθηηθή ινγηθή. Απηή ήηαλ ε νπζία ηεο. Απηφ πξνζπάζεζε ζηε ζπλέρεηα 
πάιη ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο κε ηνλ Γεψξγην Ράιιε ην 1976. 

Αιιά θαη εθείλν αλεθφπε, φπσο μέξεηε. Γηφηη, νη νπηζζνδξνκηθέο δπλάκεηο 
πνπ άιινηε εκθαλίδνληαη σο θηινιατθέο, άιινηε εκθαλίδνληαη σο αξηζηνθξαηηθέο 
γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην αλψηεξν, ην αλέθνςαλ. ιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο 
αλαθφπεθαλ.  

Δίλαη θξίκα, λα απαμηψλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ 1982-86, ε εθπαηδεπηηθή 
κεηαξξχζκηζε ηνπ ΠΑΟΚ απφ θπβεξλήζεηο πνπ είλαη ζπλέρεηα εθείλεο ηεο 
θπβέξλεζεο. Δθηφο εάλ έξζεηε θαη καο πείηε, φπσο ιέλε νξηζκέλνη πνπ είδαλ θσο 
θαη κπήθαλ ζην ΠΑΟΚ ζηε δεθαεηία ηνπ ’80, βγήθαλ θαη πξνρψξεζαλ ζηνπο 
δξφκνπο ηνπο γηα λα ιέλε, φηη φια ηα θαθά μεθηλνχλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80. 

Δδψ, ινηπφλ, θάλεηε πξάγκαηη απηήλ ηελ επαλαζηαηηθή πξνζπάζεηα. Καη 
δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ζέιεηε λα δίλεηε επηρεηξήκαηα ζε φζνπο βιέπνπλ κε 
θαθνπηζηία ηελ πξνζπάζεηά ζαο. Ση ζαο έβιαπηε λα αθήζεηε ην «Παηδαγσγηθφ 
Ηλζηηηνχην»; Κάηη ζπκίδεη, θάηη ζπκβνιίδεη, θάηη ζεκαίλεη. ια απηά - δηάθνξα 
κηθξνζπκθέξνληα- ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα νδήγεζαλ ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, θαιψο ηα ζπλελψλεηε. Αιιά γηαηί 
ζέιεηε νπσζδήπνηε θαη ηε κήηξα; 

Αθφκα θαη εάλ δείηε ζηα κέζα ελεκέξσζεο, ζηνλ Σχπν δηαηεξνχλ ηα παιηά 
λνχκεξα, ην παιηφ αιθάβεην. Καη ηαπηφρξνλα έρνπλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα 
λα εθηππψλνληαη θαη λα θπθινθνξνχλ. 

Καη έξρνκαη, βέβαηα, ζην ζέκα ηεο ζχλδεζεο -κηα άξηζηε πξαγκαηηθά 
επηινγή- ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο ηερλνινγίεο. Κάπνηνη κηινχλ -ην άθνπζα θαη απφ 
ην ΛΑΟ θαη απφ ην ΚΚΔ- γηα ην πνηνο βγάδεη ηα βηβιία θ.ιπ.. Δ, φζνη, ηέινο 
πάλησλ, ν ΟΔΓΒ, ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ θαη θπξίσο 
δηάθνξνη πνπ έζηελαλ δηάθνξα κηθξνηππνγξαθεία γηα λα παίξλνπλ ηηο δνπιεηέο. Ση 
λα θάλνπκε; Πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε θαη κπξάβν ζαο ζε απηφ. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε, κνπ επηηξέπεηε; 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: ρη, θχξηε Ρνληνχιε. αο δεηψ 

ζπγγλψκε… 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Κχξηε Ρνληνχιε, δελ έρεηε ην 

ιφγν. Ήδε είκαζηε… 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Θα ζέιακε απιά κε ηελ εκπεηξία ζαο… 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: ρη, επραξηζηψ πνιχ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Κχξηε Ρνληνχιε, κε δηαθφπηεηε, 

ζαο παξαθαιψ. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Σα έμνδα ηεο εθηχπσζεο… 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Κχξηε Ρνληνχιε! 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 

Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Απαληήζεθε απηφ, θχξηε Πξφεδξε. Σν απάληεζα. 
Με ζπγρσξείηε, θχξηε Πξφεδξε, αιιά… 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Παξαθαιψ, κπνξψ λα ζπλερίζσ; 
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ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 
Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Απάληεζα εγψ, θχξηε Ρνληνχιε θαη ιείπαηε απφ 
ηελ Αίζνπζα. Δπηηέινπο! 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): αο παξαθαιψ, έρνπκε άιινπο 
έμη νκηιεηέο. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 
Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Σν Ηλζηηηνχην ην νπνίν… 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Πνηνο ην πιεξψλεη κπνξείηε λα κνπ πείηε; 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 

Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Σν Τπνπξγείν Παηδείαο. 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, κπνξψ λα ζπλερίζσ; 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Βεβαίσο, αθνχ καο ην 

επηηξέςνπλ νη αγαπεηνί ζπλάδειθνη. 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, θχξηε Πξφεδξε, 

αιιά είλαη ζέακα απηφ; Μπνξεί λα είκαη ιίγν παξάμελνο… 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): ρη, δελ είζηε. 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: …αιιά ζέισ λα πσ θαη ζε εζάο θαη ζε 

φινπο φζνη πξνεδξεχεηε, φηη, φηαλ δηαπίζησλα εγψ απηήλ ηελ εηθφλα, έιεγα: «Με 
γξάθεηε» θαη απηνκάησο ζηακαηνχζαλ νη πάληεο. Έιεγα: «Με γξάθεηε απηά πνπ 
ιέεη ν νπνηνζδήπνηε εθηφο Καλνληζκνχ, ρσξίο λα ηνπ δνζεί ν ιφγνο». Μα είλαη 
απιφ ην πξάγκα. 

Κχξηε Πξφεδξε, γηα λα θιείζσ, ηέινο πάλησλ, εγψ λνκίδσ φηη δελ ρξεηάδεηαη 
ν ηίηινο «πξφηππα», δηφηη αλαμέεη ηζηνξίεο αγξίσλ. Υξεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε 
πεηξακαηηθά ζρνιεία, λαη ή φρη; Πξέπεη λα έξρεηαη ν θαζέλαο κε ηελ επηθνίηεζε ηνπ 
Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη λα ιέεη «ζα θάλσ εθείλε ηελ αιιαγή ζηελ εθπαίδεπζε, ζα 
εηζάγσ εθείλν ην ζεζκφ»; Υξεηάδνληαη πεηξακαηηθά ζρνιεία. Γελ ρξεηάδνληαη 
ζρνιεία αξίζησλ γηα πνιινχο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο αθφκε θαπιφηεηαο. Πνιινί 
γλσξίδνπλ -θαη δήζακε θαη ην ππέζηεκελ- ηε ινγηθή ηνπ ξνπζθεηηνχ, ησλ πιαζηψλ 
θπξψζεσλ. 

Μήπσο απηά δελ γίλνληαη ζηα ιεγφκελα «θαιά ζρνιεία», θχξηε Πξφεδξε; 
Δπίζεο, θπξία Τθππνπξγέ -ε Τπνπξγφο, φπσο είπακε, απνπζηάδεη- 

πξαγκαηηθά λνκίδσ φηη ηνλ θαζέλα ζα ελνρινχζε φηαλ έλαο Τπνπξγφο θάζεηαη, 
αθνχεη ηξεηο ψξεο θαη μαθληθά θάπνηνο κπνξεί λα ηνπ πεη θαη θάηη, έζησ απφ ην 
παξειζφλ θαη ζεθψλεηαη θαη θεχγεη. 

κσο, απεπζχλνκαη ηψξα ζε εζάο, επεηδή εηδηθφηεξα είλαη θαη δηθφ ζαο 
ζέκα απηφ, θπξία Υξηζηνθηινπνχινπ. Γηαηί ζα πξέπεη ην ζρνιείν ζην νπνίν 
πεηξακαηηδφκαζηε λα είλαη θάπνην πνπ ζα μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα ζρνιεία, ζηα 
νπνία ζα εθαξκφζνπκε ζηε ζπλέρεηα απηφ ην πηινηηθφ πξφγξακκα γηα θάζε 
δξαζηεξηφηεηα; Θα ην εθαξκφζνπκε ζηε ζπλέρεηα, γη’ απηφ θάλνπκε ην 
πεηξακαηηθφ ζρνιείν, φρη γηα λα δηαιέμνπκε θάπνηνπο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη 
φηη έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο δσξεάο. Χξαία! κσο, ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ έιεγε 
λα δηεπθνιχλνπκε φινπο ηνπο λένπο, δειαδή απηνχο πνπ ζέινπλ λα ζπνπδάζνπλ, 
λα ζπνπδάζνπλ. 

Ο Ατλζηάηλ πξνθαλψο δελ ζα επειέγεην, θπξία Τπνπξγέ, δηφηη, σο 
γλσζηφλ, δελ ήηαλ θαιφο καζεηήο ζηα καζεκαηηθά. Πψο ζα ην θάλνπκε; 
Τπάξρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο ζε θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 
ηαμηθά, πξαγκαηηθά θξηηήξηα. Δίλαη δπλαηφλ; 

Απηφο πνπ ζαο νκηιεί είρε δχν γνλείο αγξάκκαηνπο. Ο θ. Πξσηφπαπαο 
δίπια κνπ, πνπ πήγε ζην Βαξβάθεην θαη ήηαλ πνιχ θαιά γη’ απηφλ, είρε δχν γνλείο 
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πνπ ήμεξαλ γξάκκαηα. ηελ ειηθία, ινηπφλ, πνπ πήγε εθείλνο ζην Βαξβάθεην, 
αζθαιψο εγψ δελ ζα κπνξνχζα λα επηιεγψ. Πψο ζα ην θάλνπκε; 

Τπάξρνπλ παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ, πάλε κέρξη ην δεκνηηθφ κε δηαθφζηεο 
ιέμεηο θαη ππάξρνπλ παηδηά πνπ έρνπλ κάζεη ήδε δχν γιψζζεο θαη έρνπλ ηξεηο 
ληαληάδεο. 

Ση κνπ ιέηε, ινηπφλ, «απηνί πνπ μερσξίδνπλ»; 
ην ζρνιείν θαη ζηε δσή «κεδέλα πξν ηνπ ηέινπο καθάξηδε». Δίλαη κία πνιχ 

θαιή επηινγή ν πεηξακαηηζκφο, αιιά, δπζηπρψο, φπσο εηζάγεηαη θαη κε ηελ 
θνκπιεμηθή –ζα κνπ επηηξέςεηε- ινγηθή ηνπ φηη ηάρα βάδνπκε ην «πξφηππα» γηαηί 
θάπνηνη ηνπ παξειζφληνο αηψλνο κηινχλ γηα ηνλ φξν «πξφηππα», απηφ είλαη ιάζνο 
θαη πξέπεη λα ζαο ην πσ.  

Δπίζεο, είλαη -θαηά ηε γλψκε κνπ- ιάζνο θαη αηπρέζηαην απηφ πνπ είδακε 
ζήκεξα. Σελ ψξα πνπ ζπδεηείηαη έλα ηέηνην λνκνζρέδην, λα δηαβάδνπκε ζηνλ Σχπν 
φηη θιείλεηε -δελ μέξσ κε πνηα κειέηε- ηξία ηκήκαηα ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ. ηηο 8 
Ηνπλίνπ ζα πάσ ζην Μεζνιφγγη, πνπ ενξηάδνληαη ηα ηξηάληα ρξφληα ηνπ ΣΔΗ 
Μεζνινγγίνπ θαη είδα απηφ ζηνλ Σχπν. Έλα παξάδεηγκα ιέσ. 

Αο θέξλαηε εδψ θαη λα ιέγαηε, αιιά κε έλα λνκνζρέδην πνπ ζα ην 
ζπδεηήζνπκε, γηα φια απηά ηα παξαξηήκαηα, πνπ γηα «ξνπζθέηηα», γηα 
κηθξνπνιηηηθή, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην ζεζκφ ησλ ΣΔΗ θαη γηα ηελ ππνλφκεπζή 
ηνπο, πθίζηαληαη. Γελ είλαη ηπραίν φηη ακέζσο κεηά ηελ άλνημε ηνπ 1986 κε εθιεθηφ 
κέινο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ σο Τπνπξγφ Παηδείαο, κέρξη ζήκεξα, κέρξη 
πξφηηλνο, ζπλέρηδαλ λα ηδξχνληαη παξαξηήκαηα ΣΔΗ, φηη είλαη ηάρα ηερληθά 
ζρνιεία. 

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

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Κχξηε Πξφεδξε, αλ έρεηε ηελ 
θαινζχλε, νινθιεξψζηε. 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Να εμεπηειίζνπκε, ινηπφλ, απηφλ ην ζεζκφ 
πνπ ήηαλ κία, επίζεο, επαλάζηαζε, φρη κφλν εθπαηδεπηηθή, αιιά θαη θνηλσληθή! 
Αιιά, αο απνηεινχκε εκείο ηελ εμαίξεζε απφ φιε ηελ Δπξψπε! Δθεί είλαη ην 80% ε 
ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε θαη ε ηξηηνβάζκηα.  

Οη απφθνηηνί ηνπο έξρνληαη εδψ κε ηελ νδεγία ηεο Κνηλφηεηαο απφ ην 1989 
θαη αζθνχλ έξγα, αιιά νη δηθνί καο απφθνηηνη ησλ ΣΔΗ δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 
εδψ γηαηί ην ΣΔΔ δηάθνξνη φκηινη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ή θνηλσληθέο θάζηεο, 
δπζηπρψο, ζπλερίδνπλ λα ην αγλνχλ, αθφκε θαη ηψξα πνπ ζηελ Διιάδα θνληεχεη 
λα «πηάζεη ε κχηε καο ρψκα». 

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

Έλα ιεπηφ θαη ηειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε, ηελ αλνρή ζαο. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Αλ έρεηε ηελ θαινζχλε, θχξηε 

Πξφεδξε, γηαηί έρνπκε ππεξβεί πνιχ ην ρξφλν. 
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Παξαθαιψ πνιχ, δείηε απηφ πνπ ζσζηά 

θάλεηε, ηελ ελνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ. Δγψ ζπκθσλψ θαη ππεξζεκαηίδσ. Πξέπεη, 
φκσο, λα δείηε φπνπ νη ζπλζήθεο νη ζπγθνηλσληαθέο, νη ηνπηθέο επηηξέπνπλ, εθεί 
πνπ είλαη έλα δηζέζην λα ζπλερίζεη κε ηα παηδηά, φκσο, απφ ηα γχξσ ρσξηά πνπ 
είλαη νη άιιεο ηάμεηο. Γείηε φπνπ κπνξείηε λα ην θάλεηε. 

Μελ θιείζεηε, επίζεο, εζπεξηλά ζρνιεία. Ξέξσ γηα ηηο αλάγθεο θαη γηα πνην 
ιφγν είπαηε νη απφθνηηνη ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ λα δίλνπλ καδί ηηο γεληθέο 
εμεηάζεηο. Αιιά, φια απηά πξέπεη λα ηα ζθεθηφκαζηε θαη απφ πιεπξάο 
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θνηλσληθνχ, φρη πνιηηηθνχ θφζηνπο, δηφηη, δπζηπρψο, πνιηηηθφ θφζηνο δελ ππάξρεη 
ζήκεξα θαη απηφ πνπ ιέκε «ιατθηζκφο» είλαη κία άιιε έλλνηα ιατθηζκνχ λα ιεο φ,ηη 
αθνχγεηαη θαιά ζε απηνχο πνπ ειέγρνπλ ζήκεξα κία θνηλσλία παξαδαιηζκέλε πνπ 
δελ μέξεη πνπ πεγαίλεη. πνηνο πεη «ππξνβνιείζηε απηήλ ηελ θνηλσλία», απηφο 
είλαη ν ζσζηφο. πνηνο πεη «έιενο» είλαη ν θαθφο ιατθηζηήο. Γείηε ην απηφ, ζαο 
παξαθαιψ.  

Δπίζεο, δελ θαηαιαβαίλσ γηαηί ζα πξέπεη απφ θέηνο ακέζσο λα 
εθαξκφζεηε απηήλ ηε δηάηαμε γηα ηα παηδηά ησλ πνιπηέθλσλ. Γελ ην θαηαιαβαίλσ. 
Ση εμππεξεηεί ην μαθληθφ; Αθήζηε ην γηα έλα ρξφλν. Γψζηε κία αλάζα ζε κία 
ζηηγκή πνπ φιε ε θνηλσλία είλαη κε ρίιηα δπν πξνβιήκαηα. 

αο επραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. Δίρα πξαγκαηηθά ηελ αλνρή ζαο. 
Δπραξηζηψ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είραλ ηελ θαινζχλε λα κε αθνχζνπλ. 
Υξεηάδεηαη θαλείο λα επαηλεί.  

κσο, ρξεηάδεηαη θαη ν ςφγνο. Καλέλαο καο δελ πξφθεηηαη λα θάλεη θάπνηα 
βήκαηα ζηε δσή ηνπ, αλ ζπλέρεηα ηνλ επαηλνχκε ή αλ ζπλέρεηα ηνλ θαηαθξίλνπκε. 
Γπζηπρψο απηή ε Αίζνπζα ραξαθηεξίδεηαη απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ή επαηλνχκε 
ρσξίο κέηξν ή ππξνβνινχκε θαη φπνηνο πέζεη θαη φπνηνλ πάξεη ν ράξνο.  

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ 

Πξφεδξν, θ. Απφζηνιν Καθιακάλε. 
Σν ιφγν έρεη ν θ. Αρκέη Υαηδή Οζκάλ, Βνπιεπηήο ηνπ Ννκνχ Ρνδφπεο ηνπ 

ΠΑΟΚ. 
Κχξηε Υαηδή Οζκάλ, έρεηε ην ιφγν.  
ΑΥΜΔΣ ΥΑΣΕΖ ΟΜΑΝ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην λνκνζρέδην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη πνιπζεκαηηθφ θαη πνιππνίθηιν. Καιχπηεη κία επξεία 
γθάκα εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη, πξαγκαηηθά, ξπζκίδεη εθπαηδεπηηθέο 
εθθξεκφηεηεο πνιιψλ εηψλ.  

Χο Βνπιεπηήο Ρνδφπεο θαη πξσηίζησο σο κέινο ηεο κεηνλφηεηαο ηεο 
Θξάθεο ζα ζαο κηιήζσ ζήκεξα γηα κία εθπαηδεπηηθή ξχζκηζε πνπ αλακέλνπκε 
απφ ην 1968 θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ λνκνζρέδην. Γελ είλαη άιιε απφ 
ηελ θαηάξγεζε ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο.  

Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 59, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάξγεζε ηεο 
ΔΠΑΘ, ζεσξψ φηη θέξεη νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ζα αλνίμεη λέα 
ζειίδα ζηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε. Μφλν ε ζθέςε φηη ε παξάγξαθνο ελφο άξζξνπ 
ζε έλα πνιπλνκνζρέδην ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο ΔΠΑΘ ζπγθινλίδεη, αλ αλαινγηζηεί 
θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα θαζπζηέξεζε πνιιψλ δεθαεηηψλ.  

Χζηφζν, ηα πξάγκαηα θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ ηφζν απιά, δηφηη ε θαηάξγεζε 
ηεο ΔΠΑΘ ήηαλ μεθάζαξα πξντφλ πνιηηηθήο απφθαζεο θαη ζεηηθήο πνιηηηθήο 
βνχιεζεο, φπσο πξντφλ πνιηηηθήο απφθαζεο ήηαλ θαη ε ίδξπζε ηεο αθαδεκίαο ην 
1968.  

Κάησ απφ άθξσο αληηδεκνθξαηηθέο θαη απνιπηαξρηθέο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο 
ηδξχζεθε απηφ ην κφξθσκα πνπ κφλν δεηλά πξνθάιεζε ζηε κεηνλνηηθή 
εθπαίδεπζε. Απηφ, ινηπφλ, πνπ δεκηνχξγεζε ε ρνχληα δελ ηφικεζε θακκία 
θπβέξλεζε λα αγγίμεη κέρξη ζήκεξα. Σα ηξηάληα επηά ρξφληα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο 
πνξείαο ηεο ρψξαο καο θαίλεηαη δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα εμαιείςνπλ κία αθαδεκία, 
ε νπνία γηα φζν δηάζηεκα ιεηηνχξγεζε θαηαξξάθσζε ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε. 

Οη ζπνπδαζηέο ηεο ΔΠΑΘ θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ηελ επέιεγαλ 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο. Δπί πνιιέο δεθαεηίεο ε 
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αθαδεκία απνηεινχζε ην κφλν δξφκν γηα λα απνθηήζνπλ ηα κέιε ηεο κεηνλφηεηαο 
πξφζβαζε ζην δεκφζην ηνκέα.  

ηελ αλάγθε θαηάξγεζεο ηεο ΔΠΑΘ θαη πξνψζεζεο κηαο βηψζηκεο ιχζεο 
θαη ιεηηνπξγηθήο πνπ ζα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο κεηνλνηηθήο 
εθπαίδεπζεο ζπλεγνξνχλ θαη νη ίδηνη νη ΔΠΑΘίηεο, δηφηη νη ίδηνη γλσξίδνπλ θαη 
πνιιέο θνξέο θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ειιεηκκαηηθή θαη πξνβιεκαηηθή –αλ 
κνπ επηηξέπεηαη ν φξνο- θαηάξηηζε, γηα ζεκαληηθά θελά, ηα νπνία κε πξνζσπηθή 
δνπιεηά θαη ψξεο κειέηεο πξνζπαζνχλ λα αλαπιεξψζνπλ. 

ηελ Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ έθαλα παξέκβαζε πξηλ ιίγεο 
βδνκάδεο γηα ην ίδην ζέκα θαη αλαθέξζεθα πξνζσπηθά ζηνλ Πξσζππνπξγφ καο, 
ηνλ θ. Γηψξγν Παπαλδξένπ, επεηδή ε κεηαξξχζκηζε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 
φλνκά ηνπ.  

Δίλαη κία εμαγγειία πνπ πινπνηείηαη θαη ην επφκελν βήκα ειπίδνπκε φηη ζα 
ιάβεη ρψξα ην επηέκβξην, φπνπ ζα εγθαηληάζνπκε ηελ κεηά ΔΠΑΘ επνρή κε έλα 
λέν ηνκέα ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο. Δθεί πιένλ ζα κηιάκε γηα κηα αλψηεξε ζρνιή πνπ πιεξνί φιεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη παξέρεη νπζηαζηηθή αθαδεκατθή θαηάξηηζε.  

Γελ πξέπεη λα μερλάκε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο κεηνλνηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη, πξαγκαηηθά, κε ραξνπνηεί ην γεγνλφο φηη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε 
γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζην λέν παηδαγσγηθφ ηκήκα θαη ζηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο 
κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ηνπ 1951 θαη ηνπ 1968. Απηά είλαη βαζηθά δεηήκαηα 
δεκνθξαηίαο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο 
πνπ είλαη ρψξνη ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηδεψλ, ζα πξέπεη λα κηιάκε κε αλάινγνπο 
φξνπο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ην πιαίζην αλαθνξάο θαη ν ζεβαζκφο ζ' απηφ ην 
πιαίζην, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη παξαπάλσ 
ζπκθσλίεο.  

Γη’ απηφ, πξέπεη λα ζηξέςνπκε ηα βιέκκαηά καο ζην επφκελν βήκα θαη λα 
είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηνπο ρεηξηζκνχο. Πξέπεη λα κάζνπκε απφ ηα ιάζε 
ηνπ παξειζφληνο, λα ζθχςνπκε κε δηάζεζε γηα δεκηνπξγηθή δνπιεηά ζην παξφλ 
θαη λα νξακαηηζηνχκε ην αχξην. ρεδηάδνληαο ην κέιινλ, νθείινπκε λα 
κεξηκλήζνπκε γηα ηηο επφκελεο γεληέο, θαζψο απνηειεί ρξένο καο λα ηνπο 
παξέρνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζε βηνηηθφ θαη κνξθσηηθφ 
επίπεδν. Μφλν ζεηηθά κπνξψ λα δσ ηε δηάηαμε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ΔΠΑΘ.  

Θεσξψ ηζηνξηθή ηε ζεκεξηλή εκέξα ςήθηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ. Πξφθεηηαη 
γηα κία πξσηνβνπιία πνπ ήδε ζπδεηείηαη ζεηηθά ζηελ πεξηνρή κνπ, ηε Θξάθε. Μαο 
επηηξέπεη λα ζρεδηάζνπκε κε αηζηνδνμία ην κέιινλ.  

αο επραξηζηψ.  
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Αρκέη 
Υαηδή Οζκάλ, Βνπιεπηή Ρνδφπεο ηνπ ΠΑΟΚ. 

Σν ιφγν έρεη δεηήζεη ν Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Νέαο 
Γεκνθξαηίαο θ. Άξεο πειησηφπνπινο.  

(Θφξπβνο-Γηακαξηπξίεο ζηελ Αίζνπζα) 
ΑΘΑΝΑΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε, εκείο ζα θχγνπκε! Πξέπεη νη 

Βνπιεπηέο λα απνθαζίζνπκε φινη λα απνρσξήζνπκε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηνχλ 
κφλν νη Κνηλνβνπιεπηηθνί θαη νη πξψελ Πξφεδξνη ηεο Βνπιήο θαη εκείο λα κέλνπκε 
φιε ηε κέξα θαη λα πεξηκέλνπκε λα κηιήζνπκε!  

ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Κχξηε Πξφεδξε, ζαο παξαθαιψ! 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Κπξία Μεξεληίηε θαη θχξηε 
Πξσηφπαπα, ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζπκίζσ ην άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ πνπ δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο Κνηλνβνπιεπηηθνχο Δθπξνζψπνπο λα κηινχλ ηξεηο θνξέο, κε 
κεηνχκελν ρξφλν νκηιίαο, φπνηε ην δεηήζνπλ.  

ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Σξεηο θνξέο ήδε έρεη κηιήζεη, θχξηε Πξφεδξε!  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Γελ έρεη κηιήζεη ηξεηο θνξέο. 

Έρεη κηιήζεη δπν θνξέο.  
ΑΘΑΝΑΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ: Κχξηε Πξφεδξε, δεθαπέληε ζπλάδειθνη 

πεξηκέλνπκε φιε ηελ εκέξα! Οη Βνπιεπηέο ζε θακκία πεξίπησζε δελ είκαζηε 
αξγφζρνινη!  

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Μπνξείηε λα κέκθεζηε φζν 
ζέιεηε ην Πξνεδξείν, εθ’ φζνλ παξαβηάδεη ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. Σεξνχκε 
απαξεγθιίησο ην Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη ην ρξφλν, φζν κπνξνχκε.  

ΑΘΑΝΑΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ: Θέιεηε λα ζαο πσ θαη γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ 
Δθπξφζσπν πνπ κίιεζε ηέζζεξηο θνξέο ζήκεξα; Μα, ηη ιέηε, θχξηε Πξφεδξε;  

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): ρη, δελ κίιεζε ηέζζεξηο 
θνξέο.  

Κχξηε πειησηφπνπιε, έρεηε ην ιφγν.  
ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  
Δλδερνκέλσο λα κε ρξεηαδφηαλ θαλ λα θνπξάζσ ηελ Αίζνπζα, εάλ 

πξάγκαηη ν ζεβαζηφο Πξφεδξνο θ. Καθιακάλεο δελ επηρεηξεκαηνινγνχζε ηφζν 
έληνλα θαη ηφζν πεηζηηθά γη’ απηά πνπ δχν θνξέο είπα πξνο ηελ εγεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Αδπλαηνχζε λα θαηαιάβεη, αδπλαηνχζε λα θαηαλνήζεη.  

Λέσ, ινηπφλ, ην εμήο. Δίλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο, 
θάλνληαο θαη ηε δηθή καο απηνθξηηηθή δηαρξνληθά θαη δηαπαξαηαμηαθά, 
δεκηνπξγήζακε αηάθησο εξξηκκέλα πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ, 
πξνθεηκέλνπ κέζσ απηψλ λα αζθήζνπκε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ή πνιηηηθή 
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.  

Πξνθαλψο, απηή ε θαηάζηαζε έπξεπε λα δηνξζσζεί. Σν δήηεκα δελ είλαη, 
ινηπφλ, αλ πξέπεη απηή ε θαηάζηαζε λα δηνξζσζεί. Σν δήηεκα είλαη κε πνηα 
δηαδηθαζία ζέινπκε λα δηνξζψζνπκε απηήλ ηελ θαηάζηαζε.  

Δίρακε, ινηπφλ, δχν επηινγέο. Ζ κία επηινγή –απηήλ ηελ νπνία εκείο 
επηρεηξήζακε σο εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο- ήηαλ λα αθήζνπκε ηελ 
πξσηνβνπιία ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζε επίπεδν παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ζε 
κεηαμχ ηνπο δηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα δνπλ εάλ κπνξνχλ λα ζπγρσλεπηνχλ, πνηα 
ηκήκαηα πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ θαη πνηα ηκήκαηα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. Ζ 
άιιε επηινγή ήηαλ κέζσ δηαβνχιεπζεο θαη γλσκνδνηήζεσλ λα δνχκε ζε θεληξηθφ 
επίπεδν ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε.  

Γπζηπρψο, εζείο δελ επηιέμαηε νχηε ην πξψην νχηε ην δεχηεξν. Σελ ψξα 
πνπ ε Βνπιή ζπδεηνχζε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ, μαθληθά, αηθληδηαζηηθά θαη, αλ 
ζέιεηε, ππνηηκψληαο ην ξφιν ηνπ Βνπιεπηνχ θαη ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, 
αλαθνηλψζαηε φηη ζα θαηαξγεζνχλ είθνζη ηέζζεξα ηκήκαηα ΣΔΗ θαη έλα 
παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα.  

ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και 
Θπηζκεςμάηων): ...(δελ αθνχζηεθε) 

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Καη εξσηψ ην εμήο: Λάβαηε ππ’ 
φςηλ ζαο ζπγθεθξηκέλεο γλσκνδνηήζεηο; Λάβαηε ππ’ φςηλ ζαο ηη είπε ην ΑΠΔ θαη 
ην ΑΣΔ; Βάζεη πνησλ εθζέζεσλ ην απνθαζίζαηε απηφ; Με πνηα θξηηήξηα 
θαηαξγείηε, γηα παξάδεηγκα, ηα δχν ηκήκαηα ηνπ Μεζνινγγίνπ, φπσο είπε ν 
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ζεβαζηφο πξψελ Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη δελ θαηαξγήζαηε θάπνηα άιια; Πνηα 
είλαη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ ζαο νδήγεζαλ ζ’ απηέο ηηο θαηαξγήζεηο; Κη αλ 
ήηαλ ηφζν αληηθεηκεληθά, γηαηί δελ ηα είραηε θαηαζέζεη πξνο δηαβνχιεπζε γηα λα 
δψζεηε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν δηαιφγνπ, έηζη ψζηε λα κελ αηθληδηάζεηε ην 
Κνηλνβνχιην θαη θπζηθά ηνπο Βνπιεπηέο πνπ θάλνπλ ηφζν ζπζηεκαηηθή 
πξνζπάζεηα λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν ζαο ζήκεξα;  

Καη βεβαίσο, επεηδή ε θ. Υξηζηνθηινπνχινπ επαλήιζε ζηα γλσζηά 
καζεκαηηθά, ζα πσ γηα άιιε κηα θνξά φηη πξνθαλψο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην 
πεξίπνπ 50% ηεο θαηάξγεζεο ησλ ζρνιείσλ, αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξηθέξεηα θαη 
φρη ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, φπνπ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο ηα πνιιά 
ρηιηάδεο ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ ζηα αζηηθά θέληξα.  

Καη ζα κνπ πείηε γηαηί θφπηνκαη γηα ηελ πεξηθέξεηα. Μα, ην ζρνιεηφ ζηελ 
πεξηθέξεηα δίλεη δσή ζηελ χπαηζξν. Απηφ είλαη ινγηθφ, είλαη αλακθηζβήηεην. Δίλαη 
ν δάζθαινο, είλαη ν ηεξέαο, είλαη, αλ ζέιεηε, απηφ ην νπνίν δίλεη νμπγφλν ζηελ 
ειιεληθή χπαηζξν.  

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

Δάλ πάκε, ινηπφλ, θαη θαηαξγήζνπκε ζρνιεηά, φπσο θαη θάλεηε, ρσξίο 
παηδαγσγηθά θξηηήξηα, ζρνιεηά ησλ ηξηάληα θαη ζαξάληα καζεηψλ ζε 
θεθαινρψξηα, ηη ιέκε ηφηε ζηνπο γνλείο πνπ ήδε πξνζπαζνχλ λα αληεπεμέιζνπλ 
ζ’ απηήλ ηε δπζάξεζηε νηθνλνκηθή θξίζε; Σνπο ιέκε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 
κπνξείηε λα αληεπεμέιζεηε νηθνλνκηθά θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηαξγνχκε θαη ην 
ζρνιεηφ ηνπ παηδηνχ ζαο, ειάηε ζηα αζηηθά θέληξα λα βξείηε δνπιεηά γηα λα δψζεηε 
έλα θαιχηεξν κέιινλ ζην παηδί ζαο.  

Απηφ καο ζπκίδεη ηελ αζηπθηιία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60. Γελ είκαζηε θαηά ησλ 
ζπγρσλεχζεσλ. Δίκαζηε θαηά ησλ ζπγρσλεχζεσλ γηα νηθνλνκίζηηθνπο ιφγνπο θαη 
θπξίσο θαηά ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ καξαδψλνπλ ηελ χπαηζξν. Ζ Δπξψπε πάεη 
λα γίλεη Δπξψπε ησλ πεξηθεξεηψλ. 

Έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο γηα λα αλαπηχμνπκε ηελ πεξηθέξεηα θαη 
εκείο αληί λα δψζνπκε θίλεηξα ψζηε λα κείλεη ν πιεζπζκφο ζηελ πεξηθέξεηα, 
δίλνπκε θίλεηξα λα θχγεη, λα δεκηνπξγεζεί ξεχκα αζηπθηιίαο, λα εηζξεχζνπλ ζηα 
αζηηθά θέληξα, λα δεκηνπξγήζνπκε λέν-άλεξγνπο θαη λα κεγαιψζνπκε παηδηά ηα 
νπνία ζα ςάρλνπλ λα βξνπλ έλα θαιχηεξν ζρνιείν, γηαηί αδπλαηνχλ θάησ απφ ηηο 
αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα λα πεξηκέλνπλ, εάλ θαη εθφζνλ ν ρηνληάο 
ην επηηξέςεη, λα ηα πάξεη ην πνπικαλάθη γηα λα ηαμηδέςνπλ ρηιηφκεηξα, 
πξνθεηκέλνπ λα πάλε ζην επφκελν ρσξηφ θαη λα βξνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. ’ 
απηφ δηαθσλνχκε θαη απηά αθξηβψο ζαο έρνπκε θαηαζέζεη.  

αο επραξηζηψ.  
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δπραξηζηνχκε, θχξηε 

πειησηφπνπιε.  
Σν ιφγν έρεη γηα κηα κηθξή παξέκβαζε ε Τθππνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. Υξηζηνθηινπνχινπ.  
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 

Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Άιιε κηα έθξεμε ιατθηζκνχ. Πάιη κηα απφ ηα ίδηα, 
αιιά κε κηα δηαθνξνπνίεζε. Ο θ. πειησηφπνπινο ρζεο είρε πεη αξρηθά φηη 
κηινχζε γηα ηα αζηηθά θέληξα. Θα δψζσ θαη ηα ζηνηρεία γηα ηα αζηηθά θέληξα.  

Κχξηε ζπλάδειθε, ην 7% ησλ ζρνιείσλ ζηελ Αζήλα είλαη ζηελ πξσηνβάζκηα 
θαη ην 6,5% ησλ ζρνιείσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα.  
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Κχξηε ζπλάδειθε, ζέιαηε θαη ηα ζρνιεία ηεο επαξρίαο, αιιά ηψξα ην 
αιιάμαηε. Λέηε φηη δελ κηινχζαηε γηα ην 50% ηεο επαξρίαο.  

Αο πάξσ ηξεηο πεξηθέξεηεο πξσηνβάζκηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 
Θεζζαιία, πνπ είλαη απφ ηηο πην πνιιέο, γηαηί είρακε –σ ηνπ ζαχκαηνο!- ηφζα 
πνιιά κνλνζέζηα, ηφζα πνιιά δηζέζηα θαη ηφζα πνιιά «εμαζέζηα ζρνιεία». Καη 
ζέιακε εμαζέζηα ζρνιεία κε εμήληα θαη κε πελήληα καζεηέο, γηαηί απηά ήηαλ θαιά 
ζρνιεία! πσο, άιισζηε, καο ιέεη ε Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε –δελ μέξσ αλ 
πξνιάβαηε λα αθνχζεηε θαζφινπ ζην δηάζηεκα πνπ πεξάζαηε απφ ην Τπνπξγείν 
Παηδείαο- δελ είλαη θαη παηδαγσγηθά νξζφ λα έρεηο ιίγνπο καζεηέο. Σν ίδην ιέεη θαη 
ε ΟΗΔΛΔ, κε ηελ νπνία απ’ φ,ηη θαηάιαβα έρεηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη ζαο 
πιεξνθφξεζε θαη γηα ην ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην ν ζπλάδειθφο κνπ θ. Παλάξεηνο 
γηα ην νπνία ζα ζαο πεη ηψξα, γηα ην πφζν παηδαγσγηθφ είλαη λα έρεηο ηέζζεξα θαη 
πέληε παηδάθηα ζηελ ηάμε θαη πφζν νκάδα είλαη απηά ηα παηδάθηα ζηελ ηάμε. 
Αλαξσηηέκαη αλ είδαηε πνηέ θάπνηα παηδαγσγηθή κειέηε ή έξεπλα. 

Απηά, ινηπφλ, γηα ηε Θεζζαιία. Έρνπκε, 22% ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 18% 
ζηε δεπηεξνβάζκηα.  

ηελ Πεινπφλλεζν έρνπκε ιηγφηεξν απφ ην 9% ησλ ζρνιείσλ ζπλνιηθά.  
ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε έρνπκε 24% ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

κφιηο 10% ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη πάεη ιέγνληαο, θχξηε ζπλάδειθε.  
Δπαλαιακβάλσ φηη έγηλε μαλά εηδηθή Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ, 

έγηλε δηεμνδηθφηαηνο δηάινγνο, βγήθε εγθχθιηνο θαη πξηλ ηελ εγθχθιην έγηλε 
δηαβνχιεπζε επί ησλ παηδαγσγηθψλ θξηηεξίσλ, ησλ θξηηεξίσλ δηακφξθσζεο ελφο 
νπζηαζηηθνχ θαη αμηφπηζηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν λα καο πάξεη ν πφλνο γηα 
ην κνλνζέζην, ζεκαίλεη φηη καο παίξλεη ν πφλνο κφλν θαη κφλν γηα ην ζπκβνιηζκφ 
ηνπ ζρνιείνπ ζην ρσξηφ. 

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

 κσο, ε νπζία ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε παηδεία. Καη ε παηδεία είλαη θαιχηεξε, 
θχξηε ζπλάδειθε, φηαλ θάζε ηάμε έρεη ην δάζθαιφ ηεο, φηαλ έρεη γπκλαζηή γηα ηε 
γπκλαζηηθή θαη θαζεγεηή Αγγιηθψλ γηα ηελ αγγιηθή γιψζζα ζην ζρνιείν θαη πάεη 
ιέγνληαο. Απηά, ινηπφλ, ήηαλ ηα θξηηήξηα ησλ ζπλελψζεσλ, ηα νπνία εζείο ζέιεηε 
λα νλνκάδεηε «νηθνλνκίζηηθα». 

Σψξα, εάλ θαηά ηε ζεηεία ζαο, φπσο ζαο είπε θαη ε θ. Γηακαληνπνχινπ, 
αθήζαηε εθαηφ ζρνιεία, ηα νπνία δελ είραλ καζεηέο, λα ιεηηνπξγνχλ, απηφ είλαη 
θάηη γηα ην νπνίν εζείο σο πξψελ Τπνπξγφο Παηδείαο ζα πξέπεη λα απνινγεζείηε. 

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: χλνιν γηα ηα ζρνιεία ζηελ 
πεξηθέξεηα έρεηε;  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 
Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Κάληε κνπ εξψηεζε, θχξηε πειησηφπνπιε, λα 
ζαο δψζσ ηα ζηνηρεία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): αο παξαθαιψ. Να 
πξνρσξήζνπκε. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 
Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): ε κία ψξα ζα ζαο ηα έρσ πεη ηα ζηνηρεία. 

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Δζείο πνπ έρεηε… 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 

Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Μηιάηε εζείο γηα ζηνηρεία, πνπ πήξαηε ην ιφγν 
ρσξίο λα καο πείηε νχηε έλα ζηνηρείν; Μηιάηε γηα ζηνηρεία;  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Να πξνρσξήζνπκε, ζαο 
παξαθαιψ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 
Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Κχξηε Πξφεδξε, λα θάλσ κία δηεπθξίληζε ηψξα… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Αλ έρεηε ηελ θαινζχλε… 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 

Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Γψζηε κνπ έλα ιεπηφ, ζαο παξαθαιψ. Έμη ιεπηά 
κίιεζα φια θη φια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Γηα έλα ιεπηφ, ζαο παξαθαιψ, 
φκσο, επεηδή πεξηκέλνπλ νη Βνπιεπηέο λα κηιήζνπλ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος 
Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων): Δπεηδή ηφζν ε θ. Γηακαληνπνχινπ, φζν θη εγψ 
έρνπκε δεη θαη’ επαλάιεςε ηνλ πξψελ Πξφεδξν, ηνλ θ. Μπακπηληψηε θαη επεηδή ν 
ίδηνο ν θ. Μπακπηληψηεο καο έρεη επηζεκάλεη πηπρέο ηνπ πνξίζκαηφο ηνπ, ην νπνίν 
φρη κφλν ην έρνπκε, φρη κφλν ην δψζακε ζην ΠΓΔ, φρη κφλν ε θ. Γηακαληνπνχινπ 
ζην λέν ΔΤΠ ηίκεζε ηνλ θ. Μπακπηληψηε, αιιά είπε ζαθψο φηη ην λέν ζρνιείν 
βαζίδεηαη ζηα νκφθσλα πνξίζκαηα ηεο Δπηηξνπήο Μπακπηληψηε, φπνπ ην ΠΑΟΚ 
ηφηε σο ζνβαξή Αληηπνιίηεπζε θαη φρη Αληηπνιίηεπζε ζαλ απηή πνπ είζηε εζείο, 
ήξζε, είρε απφςεηο θαη δελ ήηαλ ζε θακκία πεξίπησζε tabula rasa.  

ΑΡΗΣΟΒΟΤΛΟ ΠΖΛΗΧΣΟΠΟΤΛΟ: Δθαξκφζηε ηα! 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δπραξηζηνχκε.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Να κηιήζνπλ νη Βνπιεπηέο, 

θχξηε Ρνληνχιε. Μελ επηκέλεηε. 
Ζ θ. Πέκε Ενχλε έρεη ην ιφγν … 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Δγψ απνζχξνκαη.  
Να κηιήζεη ε θ. Ενχλε, αθνχ φκσο δηακαξηπξεζψ, θχξηε Πξφεδξε –θαη 

παξαρσξψ ηε ζέζε κνπ ζηελ θ. Ενχλε. Γελ είλαη δπλαηφλ λα δίλεηε ην ιφγν ζε 
έλαλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν θαη φηαλ δεηνχλ νη άιινη Κνηλνβνπιεπηηθνί 
Δθπξφζσπνη λα κελ ηνλ δίλεηε. Απηά δελ γίλνληαη ζηελ Αίζνπζα. Οηθεηνζειψο εγψ 
απνζχξνκαη, γηα λα κηιήζεη ε θ. Ενχλε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Κχξηε Πξσηφπαπα, μέξεηε 
πάξα πνιχ θαιά φηη… 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: ρη, θχξηε Πξφεδξε, κε ζπγρσξείηε, αιιά 
ππάξρεη Καλνληζκφο θαη παξαθαιψ πνιχ λα ηεξείηαη 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Μπνξψ λα ζαο εμεγήζσ 
αθξηβψο, αλ έρεηε ηελ θαινζχλε. 

ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Να κνπ εμεγήζεηε. Εήηεζα ην ιφγν. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δίρε ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ 

επρέξεηα λα κηιήζεη ν θ. πειησηφπνπινο γηαηί είρε κία αθφκε θνξά, ηελ ηξίηε.  
ζνλ αθνξά ηνλ θ. Ρνληνχιε, έρεη κηιήζεη δχν θνξέο ν Πξφεδξνο θ. 

Καξαηδαθέξεο … 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Εήηεζα εγψ ην ιφγν, θχξηε Πξφεδξε, δελ ζαο 

κηιάσ γηα ηνλ θ. Ρνληνχιε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): πγγλψκε, δελ ζαο είδα. 
ΥΡΖΣΟ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ: Γελ ηνλ ζέισ ηψξα, γηαηί ζα κηιήζεη ε θ. 

Ενχλε. Αιιά παξαθαιψ πνιχ λα ηεξείηαη ν Καλνληζκφο. Σνλ απνζχξσ. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Μία θνξά κίιεζε ν Πξφεδξνο ηνπ ΛΑΟ. Γηα 

δχν ιεπηά ζέισ λα κηιήζσ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δλ πάζε πεξηπηψζεη έρνπλ 
αδηθεζεί πνιινί Βνπιεπηέο.  

ηε δεπηεξνινγία ζαο, θχξηε Ρνληνχιε. 
ζνλ αθνξά εζάο, θχξηε Πξσηφπαπα, δελ ζαο είδα. Με ζπγρσξείηε! 
Ζ θ. Ενχλε έρεη ην ιφγν. 
ΠΔΜΖ ΕΟΤΝΖ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Γελ ζα εμαληιήζσ θαλ ην δηαζέζηκν ρξφλν, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα 

έρνπλ απαληεζεί δηεμνδηθά θαη κε επηρεηξήκαηα απφ ηελ Τπνπξγφ θαη έρνπλ 
ζπδεηεζεί. Θα κείλσ κφλν ζε έλα-δχν ζέκαηα πνπ αθνχγνληαη απφ ηελ 
Αληηπνιίηεπζε γεληθφηεξα, αιιά θπξίσο απφ ηελ αξηζηεξή πηέξπγα θαη δελ κπνξψ 
λα ηα ρσλέςσ. 

Έρνπλ πξνηαζεί θάπνηεο αιιαγέο κέζα ζ’ απηήλ ηελ Αίζνπζα πνπ ζα 
έπξεπε λα γίλνπλ δεθηέο νκφθσλα, γηαηί απφ φπνηα νπηηθή θη αλ ηηο δεηο, φ,ηη γπαιί 
θη αλ θνξέζεηο, παξακέλνπλ πνηνηηθέο βειηηψζεηο. Πψο λα ην θάλνπκε; Ζ 
αμηνιφγεζε, γηα παξάδεηγκα, είλαη θάηη πνπ, ζέινπκε-δελ ζέινπκε, ππάξρεη 
θαζεκεξηλά ζε θάζε καο θίλεζε. Αμηνινγνχκαζηε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θη εκείο 
εδψ κέζα θαη νη γηαηξνί, νη θαιιηηέρλεο –απηνί κάιηζηα ιίγν πην άκεζα θαη 
ακείιηθηα- νη δάζθαινη, νη καζεηέο. Ση ζεκαίλεη απηφ; ηη ζε θάζε κνξθή ζρέζεο ην 
έλα κέξνο πεξηκέλεη θάηη απφ ην άιιν. Σίπνηα δελ ραξίδεηαη. Δίλαη λφκνο, πνπ φζν 
θη αλ δηακαξηπξεζνχκε δελ αιιάδεη. Σίπνηα δελ ζεσξείηαη δεδνκέλν. Δίλαη θπζηθφο 
λφκνο, δελ είλαη θνηλσληθή επηλφεζε.  

ηελ παηδεία ηψξα, φπνηε ηίζεηαη ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ζρνιείνπ ή 
δαζθάινπ, ηελ νπνία ζχζζσκνη νη γνλείο θαη νη καζεηέο επηζπκνχλ, είλαη ιεο θαη 
απνηειεί ζθάλδαιν. Γηαηί είλαη άιιν λα ζπδεηήζεηο ην πψο ζα γίλεη απηή ε 
αμηνιφγεζε θαιχηεξα θη άιιν λα ηε ραξαθηεξίζεηο καζηίγην ή Γνιγνζά. Γαλείδνκαη 
αθξηβψο ηηο ιέμεηο πνπ άθνπζα ρζεο. Πφζεο θνξέο δελ έρνπκε μερσξίζεη ζε 
ζπδεηήζεηο κεηαμχ καο έλα ζρνιείν θαη ιέκε ην 2ν Αξξέλσλ ηειείσζε απηφο, 
εμαηξεηηθφ ζρνιείν. 

Αλεμάξηεηα απφ ηε βνχιεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ λα αμηνινγεζεί, 
ππάξρεη απηφ. 

Γηαηί φηαλ απηή ε βνχιεζε εθθξάδεηαη απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν, μαθληθά 
νλνκάδεηαη ηηκσξία; Δηιηθξηλά δελ ρσξάεη ζην κπαιφ κνπ. 

Ναη, λα ζπδεηήζνπκε ηελ θαιχηεξε πξαθηηθή, λα βξνχκε ηξφπνπο 
δηαζθάιηζεο ηεο αμηνθξαηίαο. Αιιά λα κε ζέινπκε ηελ αμηνθξαηία; Τπάξρεη έηζη 
βειηίσζε ζε ηίπνηα; Λππάκαη πνπ δελ είλαη εδψ νη ζπλάδειθνη ηνπ ΚΚΔ. 

Δπίζεο, δελ ρσξάεη ζην κπαιφ κνπ ε εμίζσζε πνπ έζεζε ε ίδηα πηέξπγα: 
κελ παπαγαιίδεηο ζεκαίλεη κε καζαίλεηο. Γειαδή εξκελεχεηε ηελ θξηηηθή κειέηε, 
ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζην δηάβαζκα σο θαηέβαζκα ηνπ πήρε.  

Δπίζεο, δελ είδα κέζα ζηηο πξνζέζεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ λα αλαδεηθλχεηαη ην 
google σο κέζν κάζεζεο. Γελ ζα ην ελνρνπνηήζνπκε. Δίλαη απιά έλα εξγαιείν 
πιεξνθφξεζεο. 

Αιήζεηα ην ελλνείηε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη; Πξνηηκάηε ε κειέηε λα 
πεξηνξίδεηαη κέρξη ηε ζειίδα 150; Δγψ πξνηηκψ ηελ εξψηεζε πνπ έβαιαλ εθηφο 
χιεο ζηελ θφξε κνπ ζηελ η΄ Γεκνηηθνχ: «πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην 
ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα». 

ηα ιίγα ιεπηά πνπ έρσ, δηάιεμα έλα-δπν ζεκεία απφ απηά πνπ 
αθνχζηεθαλ ρζεο, γηα λα ζεκεηψζσ ην ηνπίν ηεο δηαθσλίαο, κε θνξπθαίν ζεκείν 
ηξηβήο ηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία. 
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Δηιηθξηλά πξνζπαζψ κέξεο λα αηηηνινγήζσ ηελ απφξξηςε απφ ηελ 
Αξηζηεξά, ην παηρλίδη κε ηνλ νξηζκφ θαη’ αξρήλ.  

Αμηνζέβαζηε θαη αγαπεηέ, θχξηε Πξφεδξε, εγψ ζα πξνηείλσ θάηη άιιν γηα 
ηνλ νξηζκφ -είλαη κηα πξνζπάζεηα θηινινγηθήο πξνζέγγηζεο- πνπ ζα θαζαξίδεη 
ιίγν ηε καηηά.  

ζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκφ γηα ηελ αληίθαζε ησλ δχν φξσλ, δελ έρεη κπεη 
άθξηηα θαη παξαηαθηηθά κε παχια ζηε κέζε, δειαδή «πξφηππα-πεηξακαηηθά». Καη 
νη θηιφινγνη κπνξνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ απηφ. Έρεη κπεη έηζη ψζηε ε έλλνηα 
«πξφηππν» λα πξνζδηνξίδεη πνηνηηθά ηα πεηξακαηηθά. Δπεηδή δελ κηιάκε πηα γηα 
κία ππνδεηγκαηηθή εθπαίδεπζε -παξάδεηγκα πξνο κίκεζε- αιιά γηα πνιιέο 
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο, πνπ πεξηέρνπλ ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη είλαη ηαπηφρξνλα 
ππνδεηγκαηηθέο, δελ ππάξρεη αληίθαζε. Δίλαη απφ ηα πεηξακαηηθά -πνπ ζηελ 
εθπαίδεπζε πηα ν πεηξακαηηζκφο ελππάξρεη, ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο 
κέζνδνη- ηα πξφηππα, ηα θαιχηεξα, ηα πξνο κίκεζε. Τπάξρεη, ινηπφλ, ε βνχιεζε 
απφ ην Τπνπξγείν ηα πξφηππα ζρνιεία λα κελ απνθιείνπλ ηνλ πεηξακαηηζκφ ή 
αιιηψο, θάπνηα πεηξακαηηθά λα γίλνπλ πξφηππα. 

Αθνχγεηαη δπζηπρψο πνιχ ην επηρείξεκα πεξί ειηηίζηηθεο αληηκεηψπηζεο, 
πεξί αληηδξαζηηθνχ κέηξνπ, πεξί ηαμηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Καη’ αξράο ε 
δεκφζηα παηδεία νθείιεη λα παξέρεη ηηο κέγηζηεο δπλαηφηεηεο, λα παξάγεη πξφηππα 
κε φιεο ηηο έλλνηεο θαη λα ηα δηαρέεη κε απψηεξν ζηφρν λα αλεβάδεη ζπλερψο ην 
εθπαηδεπηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν. Ή κήπσο λα παξέρεη κία ίδηα εθπαίδεπζε 
αλεμαξηήησο ησλ δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ δπλακηθνχ ηεο θαη λα αθήλεη ηα 
παξαπάλσ γηα ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε; ρη. 

Οθείιεη, ινηπφλ, λα δψζεη ίδηεο επθαηξίεο θαη απηφ ην θάλεη κε ην 
λνκνζρέδην, γηαηί εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζην δεκνηηθφ κε θιήξσζε -καζεηέο απ’ φιν 
ην θνηλσληθφ θάζκα- ελζαξξχλνληαο θαη ελεκεξψλνληαο ζπζηεκαηηθά ηνπο γνλείο, 
πξάγκα πνπ δελ ζπλέβαηλε πξηλ. Οη γνλείο απνζαξξχλνληαλ απφ ηηο 
ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. 

ηε ζπλέρεηα νθείιεη λα ζεβαζηεί ηηο δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο θαη λα ζηεξίμεη 
ηνπο θαιχηεξνπο, πνπ ζπκπησκαηηθά πξνέξρνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ ηηο 
κε πξνλνκηνχρεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σέινο, νθείιεη λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 
ζηέιλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά απφ κηα δεθαεηία ζηα ππφινηπα ζρνιεία. 
Έηζη ζα βνεζεζνχλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, νη πην αδχλακνη καζεηέο θαη φρη αλ 
ηζνπεδψζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο.  

Δδψ ζέισ λα ζεκεηψζσ φηη ππάξρεη έλα ζεκείν πνπ δελ είλαη 
δηεπθξηληζκέλν. Απηνί νη έκπεηξνη πιένλ εθπαηδεπηηθνί, κεηά απφ κηα δεθαεηή 
ππεξεζία, κε ηα απμεκέλα πξνζφληα, επηβάιιεηαη ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο λα 
αμηνπνηεζνχλ ζηα ζρνιεία πνπ ζα πάλε. Απηφ δελ είλαη ζαθέο. 

Δπηβάιιεηαη –θη εκείο ην ρξεηαδφκαζηε σο πνιηηεία- λα αμηνπνηήζνπκε 
απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ζηα ππφινηπα ζρνιεία. 

Δπαλέξρνκαη ζηελ επηζήκαλζε πνπ είρα θάλεη γηα ην ΓΟΑΣΑΠ ζηελ 
επηηξνπή. Δίλαη απνιχησο θαηαλνεηή ε αλάγθε ειέγρνπ ή αληηζηνίρεζεο ησλ 
πηπρίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν θαηαιαβαίλσ απηφ, 
φκσο δελ κπνξψ λα απνθξππηνγξαθήζσ γηαηί ελψ ηα δηθά καο πηπρία 
αλαγλσξίδνληαη ζην εμσηεξηθφ, ηα κεηαπηπρηαθά ηνπ εμσηεξηθνχ –γηαηί ην πηπρηαθφ 
ην θαηαιαβαίλσ- πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ καο. Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ην δνχκε 
απηφ θάπνηα ζηηγκή γηαηί θνζηίδεη θαη ρξφλν θαη ρξήκα. Ξέξσ φηη ην ζθέθηεζηε ήδε. 
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Δπίζεο δελ μέξσ αλ ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί ζην άξζξν 2 ηνπ πξψηνπ 
θεθαιαίνπ ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο ην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα πξνβιεθζεί κέζα ζηε 
ζηξαηεγηθή ζηήξημεο θ.ιπ. θαη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ, ην αληίζηνηρν αλζξψπηλν 
δπλακηθφ.  

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα αλαθέξσ φηη ππάξρεη κία ζνβαξή παξάιεηςε -
ζνβαξή γηα ηε δσή θάπνησλ ρηιηάδσλ νηθνγελεηψλ- πνπ δελ αθνξά απηήλ ηε 
ζηηγκή ην Τπνπξγείν Παηδείαο, αιιά είλαη ην Τπνπξγείνπ Τγείαο. Θέισ φκσο λα 
ηελ αλαθέξσ γηαηί είλαη ζην άξζξν 59 φπνπ πξνβιέπεηαη ε εηζαγσγή ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αλζξψπσλ κε ζνβαξέο αζζέλεηεο. Έρεη κείλεη απέμσ κία 
νκάδα αλζξψπσλ κε ζπάληεο παζήζεηο θαη απηφ έρεη ήδε απαληεζεί εδψ θαη 
ρξφληα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απηφ είλαη κία αδηθία εηο βάξνο θάπνησλ 
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ζπάληεο αζζέλεηεο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη αθφκα απφ ην 
Τπνπξγείν Τγείαο. Μφιηο ηαθηνπνηεζεί απηφ, επειπηζηψ φηη ζα ην ηξνπνπνηήζνπκε 
θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ απηέο ηηο ζπάληεο παζήζεηο. 

αο επραξηζηψ πνιχ. 
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δπραξηζηνχκε ηελ θ. Πέκε 
Ενχλε, Βνπιεπηή Α΄ Αζελψλ ηνπ ΠΑΟΚ. 

Σν ιφγν έρεη ν θ. Νηθφιανο Σζνχθαιεο, Αλεμάξηεηνο Βνπιεπηήο Αραΐαο. 
ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 
Βεβαίσο εγψ έρσ δηπιφ δίιεκκα ηψξα. Σν έλα ζέκα αθνξά βεβαίσο ηηο 

γεληθέο ελζηάζεηο ηεο θαηαρξεζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ, φπσο 
θαηαηέζεθαλ θαη απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο. Σν κεγάιν κνπ δίιεκκα φκσο είλαη φηη 
πήξα ην ιφγν γηα λα ηνπνζεηεζψ επί κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ πνπ δελ 
αθνξά ην Τπνπξγείν Τγείαο αιιά αθνξά ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 
Απνθέληξσζεο θ.ιπ. θαη πήξα ην ιφγν απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα ζπκβάισ 
ζηελ νξζή δηαηχπσζε θαη ζηελ απνθαηάζηαζε απηνχ ηνπ ζνβαξφηαηνπ, 
θξηζηκφηαηνπ ζεζκνχ, φπσο ηνλ είρακε πξνζιάβεη εκείο, ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ 
Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. Σν εξψηεκα είλαη πνηνο ζα αθνχζεη απηήλ ηε ζηηγκή 
θαη πψο ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιεη ζηελ πξαγκαηηθά θαιψλ πξνζέζεσλ δηάζεζή 
κνπ λα ζπκβάισ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

ζνλ αθνξά ζην λνκνζρέδην, θπξία Τθππνπξγέ, ν Γξεγφξεο Φαξηαλφο 
ηνπνζεηήζεθε θαη ζηελ επηηξνπή θαη εδψ. Δγψ δελ έρσ λα πσ θάηη επηπιένλ. 

ηέθνκαη ζηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε. Πξαγκαηηθά απηφο ν ζεζκφο 
ζπλάληεζε αλππέξβιεηα θσιχκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ πνπ ήηαλ άθξσο 
θπζηνινγηθά ιφγσ ησλ εγγελψλ αδπλακηψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη 
ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο πξνο ζπλελλφεζε, ζπλαληίιεςε, δηαβνχιεπζε θαη ιφγσ 
έιιεηςεο γεληθφηεξεο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζηψλ. Πνιχ ζσζηά, ινηπφλ, 
απαιείθζεθε ε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία θαη πξνζαξκφζηεθε ζηελ ελδεηθηηθή. 
Τπάξρνπλ φκσο εγγελή, ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα πνπ ηείλνπλ λα κεηαηξέςνπλ 
απηφ ην ζεζκφ πξαγκαηηθά ζε θαξηθαηνχξα. Αθφκα θη εζείο ζα θαηαλνήζεηε ην 
ζέκα. 

Πξψηα απ’ φια, απφ ηνπο εθαηφλ νγδφληα δήκνπο πνπ δηθαηνχλην 
πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε, κφλν είθνζη εμέιεμαλ. Απνκέλνπλ εθαηφλ εμήληα. Σα 
πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ήηαλ πνηα; Απ’ απηνχο ηνπο είθνζη ππάξρεη δήκνο –
κπνξεί λα ππάξρνπλ θη άιινη- φπνπ εμειέγε πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε εθιεγείο 
δεκνηηθφο ζχκβνπινο ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα παξαηηήζεθε θαη εθιέρηεθε 
πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε.  
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εκεησηένλ: Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε έρεη ην θξίζηκν ζηνηρείν πνπ 
έρνπλ θαη φινη νη πξφεδξνη ησλ αλεμαξηήησλ αξρψλ, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 
ακεξνιεςίαο θαη είλαη επηθνξηηζκέλνο λα παξεκβαίλεη κεηαμχ ηνπ δεκφηε θαη ηεο 
δεκνηηθήο αξρήο πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεη ηηο θαηάιιειεο ηζνξξνπίεο. 

Δθιέρζεθαλ πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε απνηπρφληεο δεκνηηθνί ζχκβνπινη 
πιεηνςεθνχλησλ ζπλδπαζκψλ. Θα κνπ πείηε: Μα, εθιέρζεθαλ κε ηα 2/3. αο 
πιεξνθνξψ φηη δελ γλσξίδσ ηηο ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο θαη πνηα αιηζβεξίζηα 
ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ, νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 
πιεηνςεθία. 

Ζ νινθιήξσζε, ινηπφλ, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ πξνυπέζεηε –θαη απηφ 
ήζεια λα πσ ζηνλ θ. Νηφιην- πξψηα απ’ φια ην λα απμεζνχλ ηα θσιχκαηα. 
Γειαδή, φρη κφλν Βνπιεπηέο θαη εθιεγκέλνη αηξεηνί, αιιά θαη φζνη ήηαλ ππνςήθηνη 
ζηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο εθινγέο. Γηφηη πνηα είλαη ε δηαθνξά απφ ηελ πξφβιεςε 
πνπ αλαθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, φηη απαγνξεχεηαη λα γίλεη πκπαξαζηάηεο 
ηνπ Γεκφηε αηξεηφο –δεκνηηθφο ζχκβνπινο δειαδή- αιιά δελ απαγνξεχεηαη λα 
είλαη πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε απηφο πνπ παξαηηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα πάξεη 
ηε ζέζε; 

Σν δεχηεξν ην νπνίν ζα ζπλαληήζνπκε είλαη: Σψξα, βεβαίσο, έρεη αθήζεη 
αλνηθηή ηε δηαδηθαζία, νπνηεδήπνηε απνθηήζνπλ ηε ζπλαίλεζε νη ηνπηθέο 
θνηλσλίεο λα εθιέμνπλ. Σν εξψηεκα, ινηπφλ, είλαη ην εμήο: Αλ ε ζπλαίλεζε 
επηηεπρζεί ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ε πξφβιεςε ηνπ 
λφκνπ είλαη φηη ε ζεηεία ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε αθνινπζεί ηε ζεηεία ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δεκνηηθήο αξρήο. Γειαδή, ζα είλαη πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε γηα 
έλα ρξφλν; Μήπσο ζα έπξεπε λα αλεμαξηεηνπνηεζεί ε ζεηεία ηνπ πκπαξαζηάηε 
ηνπ Γεκφηε απφ ηε δεκνηηθή ζεηεία, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο πξνέδξνπο φισλ; 
Έηζη εληζρχεηαη ε αλεμαξηεζία. 

Καη δελ είλαη κφλν απηφ. Οπζηαζηηθά δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 
λέσλ πξνζψπσλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. Λέεη απιψο ε ξχζκηζε φηη ζπλερίδεηαη ε 
ήδε πθηζηάκελε δηαδηθαζία. Οπζηαζηηθά, δειαδή, αλαθέξεηαη ζε πνιινχο δήκνπο 
θαη ιέεη, «νπδέπνηε ζα εθιέμεηε πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε». Γηα πνην ιφγν; Γηφηη 
απινχζηαηα ηα πξφζσπα ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο ηεο 
δηαδηθαζίαο απηήο, δπζηπρψο θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ιφγσ εξαζηηερληζκψλ 
θάεθαλ. Γελ κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα εθιεγνχλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

Έηζη, ινηπφλ, κία νινθιεξσκέλε παξέκβαζε πνπ ρξεηαδφηαλ, δελ γίλεηαη 
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Κιείλσ κε ην εμήο: Αλαθέξζεθε ε πεξίπησζε ζπγρσλεχζεσλ, 
θαηαξγήζεσλ ηκεκάησλ ΣΔΗ. Δπίζεο, άθνπζα κε πνιχ ελδηαθέξνλ –θαη είπα απφ 
ηελ αξρή φηη κφλν ζε απηφ ζα αλαθεξφκνπλ- ηνλ θχξην Πξφεδξν λα αλαθέξεηαη 
ζηα ηκήκαηα ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ. Ξέξεηε, καθξηά απφ εκέλα νπνηαδήπνηε 
πξνζπάζεηα ηνπηθηζκνχ, ιατθηζκνχ φζνλ αθνξά ηηο ζπγρσλεχζεηο. πκθσλψ 
απνιχησο φζνλ αθνξά απηήλ ηε δηαδηθαζία.  

Έρσ, φκσο, ηελ εληχπσζε φηη κέζα ζε απηήλ ηελ Αίζνπζα θαη κέζα ζηελ 
θξίζε πνπ δνχκε, φινη έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε παηδεία, ε εθπαίδεπζε, είλαη 
θξίζηκν ζηνηρείν ηεο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε θαη βεβαίσο ηεο παξαγσγηθήο 
επαλεθθίλεζεο απηνχ ηνπ ηφπνπ. Μπνξεί λα ηζρχνπλ απηά ηα θξηηήξηα ηα νπνία 
αλαθέξαηε, πξάγκαηη νη θνηηεηέο λα είλαη ιίγνη. Καη κπνξεί λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 
νχησο ψζηε, πξαγκαηηθά, λα ηα θιείζεηε.  
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Πξνζέμηε, φκσο, ηη γίλεηαη: Δπεηδή είκαη απφ απηή ηελ πεξηνρή, 
Αηησιναθαξλαλία θαη Μεζνιφγγη –εηδηθά Μεζνιφγγη- ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηηο 
πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηη γηα ηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ; 

Σν Μεζνιφγγη είλαη ην ζεκείν θαηαηεζέλ ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζε φιε ηελ 
Διιάδα. Γειαδή, ιέσ θαζ’ ππεξβνιή φηη εάλ έπξεπε λα ππάξρεη έλα Σκήκα 
Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ Διιάδα, έπξεπε λα είλαη ζην Μεζνιφγγη. Ληκλνζάιαζζα 
Μεζνινγγίνπ – Αηησιηθνχ, ΗΥΘΤΚΑ. ιεο νη κεγάιεο κνλάδεο ηρζπνπαξαγσγήο 
είλαη ζηηο εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ. Καη λα κελ αλαθεξζψ ζηνλ Ακβξαθηθφ, λα κελ 
αλαθεξζψ νπνπδήπνηε αιινχ. ζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ: Σν 
κεγαιχηεξν πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο ρψξαο, κε ηέζζεξηο κεγάιεο ιίκλεο, κε δχν 
πνηάκηα, κε φ,ηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε. Απηά κπνξνχλ λα ζαο ηα πνπλ νη 
ππεξεζίεο ζαο.  

Ση ιέσ εγψ; Λέσ φηη πάζε ζπζία απηά ηα ζλεζηγελή ηκήκαηα, ηνπιάρηζηνλ 
ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη γηα ιφγνπο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ζα έπξεπε κε ηε 
θξνληίδα ηεο πνιηηείαο λα ππάξρνπλ, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα απνδψζνπλ φινπο 
απηνχο ηνπο επηζηήκνλεο πνπ έρνπκε αλάγθε θαη φρη βιέπνληαο ηνπο ζπνπδαζηέο 
θαη ηε κείσζε ηνπ δπλακηθνχ, παίξλνπκε κία απφθαζε θαη ην θιείλνπκε. 

Καηαιαβαίλεηε φηη ηνπνζεηνχκε θαζαξά ζηνηρεία πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 
θαη φρη ηνπηθηζηηθά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα ζαο πσ: ην Καξπελήζη ππάξρεη κία 
ζρνιή ΣΔΗ πνπ απ’ φηη κε πιεξνθφξεζαλ δελ είρε πνηέ νχηε έλα ζπνπδαζηή. 
Δπεηδή, φκσο, ην Καξπελήζη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε Γαζνπνλία, είλαη λνκφο ηεο 
ρψξαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηα δάζε, γη’ απηφ ππάξρεη. Γελ ην αθνπκπήζαηε, 
φπσο μέξσ, απηφ.  

Δπίζεο, ππάξρεη έλα πξφβιεκα κε ην πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ απηψλ. 
Τπάξρνπλ θαζεγεηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηε δνθηκαζηηθή ηνπο 
ζεηεία. Ση ζα γίλεη κε απηνχο; Τπάξρεη θαη απηφ ην εξψηεκα γηα ην δηδαθηηθφ 
πξνζσπηθφ. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 
ΠΡΟΔΓΡEΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Σζνχθαιε, 

Αλεμάξηεην Βνπιεπηή Αραΐαο. 
Ο θ. Κνπξνπκπιήο είλαη απψλ θαη δηαγξάθεηαη. 
Σν ιφγν έρεη ν θ. Νηθνιφπνπινο γηα ηέζζεξα ιεπηά. 
ΝΗΚΟΛΑΟ ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Δηιηθξηλά δελ μέξσ πνηνο ζα κπνξνχζε έζησ απηήλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή 

πξν ηεο ςεθίζεσο απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ λα ζηακαηήζεη απηήλ ηε ζθαγή ησλ 
πνιπηέθλσλ. «Ζξσδηάο καίλεηαη», ιέεη ν πκλνγξάθνο. Γηαηί δελ έρνπκε κφλν ηνλ 
Ζξψδε θαη ηε ζθαγή ησλ λεπίσλ, έρνπκε θαη ηελ Ζξσδηάδα.  

Αθνχζηεθε απφ πνιιέο πιεπξέο αιιά θαη απφ πξφζσπα κε καθξά πνιηηηθή 
δηαδξνκή θαη ζεηεία ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, φηη ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην 
είλαη άμην ςφγνπ. Να ην ραίξεζηε, θχξηε Τπνπξγέ! Δίλαη πξνθαλέο, ινηπφλ, φηη 
κπνξεί λα έρεηε ππ’ φςηλ ζαο ην πφξηζκα Μπακπηληψηε, αιιά επίζεο είλαη 
απνδεδεηγκέλν ηψξα πηα κέζα απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λνκνζρεδίνπ φηη δελ 
ζέιεηε λα ην εθαξκφζεηε.  

Αθφκε, κηαο θαη ε θπξία Τθππνπξγφο πνπ απήιζε ηεο Αηζνχζεο ζέιεη 
αξηζκνχο, αο μαλαθνχζεη –αιιά πξνπαληφο αο αθνχζεη ν ειιεληθφο ιαφο- φηη δελ 
είλαη έθξεμε ιατθηζκνχ φηαλ θάπνηνο ιέεη φηη θιείλεηε πεξίπνπ δχν ρηιηάδεο, ρίιηα 
νθηαθφζηα ελελήληα έμη ζρνιεία, ηα νπνία ηα πεξηζζφηεξα βεβαίσο είλαη ζηελ 
επαξρία.  
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Θα ήζεια λα αλαθέξσ θαη δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο 
πξνρεηξφηεηαο. 

Λίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ έρνπκε κία 
δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο ηεο γ΄ ιπθείνπ ησλ γεληθψλ ιπθείσλ, 
πνπ δελ επηζπκνχλ λα κπνπλ ζε θάπνην ΑΔΗ ή ΣΔΗ έρνπλ δηθαίσκα λα δψζνπλ ηα 
παλειιελίσο εμεηαδφκελα καζήκαηα ζε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο θαη έηζη λα 
απνθηήζνπλ απνιπηήξην. Σν απνιπηήξην πνπ ζα ιακβάλεη απηή ε θαηεγνξία 
καζεηψλ ζα είλαη ηζφηηκν κε ην απνιπηήξην πνπ ζα ιακβάλνπλ φζνη δψζνπλ 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Αλ εμεηάζεη θαλείο επηθαλεηαθά ην ζρεηηθφ άξζξν, ζα 
κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη θηλείηαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Γηα πνην ιφγν, φκσο, 
λα ππνβιεζεί έλαο καζεηήο πνπ δελ επηζπκεί ηελ είζνδφ ηνπ ζηα ΑΔΗ ζηε 
δηαδηθαζία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ; Με απηφλ ηνλ επηθαλεηαθφ ηξφπν 
εμέηαζε ην δήηεκα, απφ φ,ηη θαίλεηαη, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ θη έηζη 
λνκνζεηεί.  

Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο, φηη νη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο είλαη απαηηεηηθέο θη 
έρνπλ κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο. πλήζσο, ν βαζκφο απνιπηεξίνπ φζσλ 
ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο είλαη ρεηξφηεξνο απφ ηελ πξνθνξηθή 
ηνπο επίδνζε ζην ζρνιείν ιφγσ ηνπ κεγάινπ βαζκνχ δπζθνιίαο ησλ εμεηάζεσλ, 
φπσο πξνείπα. Δίλαη, φκσο, γλσζηφ φηη ζε πνιιέο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα ηελ 
πξφζιεςε ππαιιήισλ ζην δεκφζην ζπλππνινγίδεηαη ν βαζκφο απνιπηεξίνπ ηνπ 
ιπθείνπ. Γεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, ιφγσ ηεο πξνρεηξφηεηαο πνπ λνκνζεηεί ε 
Κπβέξλεζε κηα κφληκε ζηξέβισζε, αθνχ ζεζκνζεηείηαη κηα άληζε αληηκεηψπηζε ζε 
βάξνο φζσλ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 

Θα ήζεια λα πσ δχν θνπβέληεο θαη γηα ηηο δηαηάμεηο γηα ην πξφηππν θαη 
πεηξακαηηθφ ζρνιείν. ζνη γλσξίδνπλ έζησ ειάρηζηα ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε 
θαηαλννχλ φηη άιινη είλαη νη ζθνπνί ιεηηνπξγίαο ελφο πξφηππνπ ζρνιείνπ θαη άιιε 
ελφο πεηξακαηηθνχ. 

Ζ Κπβέξλεζε ινηπφλ δεκηνπξγεί δχν ζρνιεία ζε έλα παξαβιέπνληαο ηνπο 
δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο ηνπ θάζε ελφο απφ απηά θαη ππνλνκεχνληαο εμαξρήο ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζρνιείνπ. Καη απηφ γίλεηαη γηα λα παξαθακθζνχλ νη 
αληηδξάζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ ζπλδηθαιηζηψλ, ηεο ΠΑΚ ζηελ ΟΛΜΔ θαη ζηε 
ΓΟΔ, νη νπνίνη είλαη αληίζεηνη ζηε ιεηηνπξγία πξφηππσλ ζρνιείσλ. Γεκηνπξγείηε, 
ινηπφλ, έλα θξπθνπξφηππν ζρνιείν, εζείο πνπ θαηαξγήζαηε ηα πξφηππα ζρνιεία 
ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ηφηε πνπ ε θπξίαξρε ηδενινγία ήηαλ ε 
ηζνπέδσζε πξνο ηα θάησ. 

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

Σελ αλνρή ζαο, παξαθαιψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Σειεηψλνληαο, επηηξέςηε κνπ λα αζρνιεζψ ιίγν κε ην Ηλζηηηνχην 

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ, ην νπνίν ζα έρεη έδξα ηελ ηδηαηηέξα 
παηξίδα κνπ, ηελ Πάηξα. Σν λέν Ηλζηηηνχην απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ Δξεπλεηηθνχ 
Αθαδεκατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο, κε απμεκέλεο φκσο αξκνδηφηεηεο. Έηζη, 
ινηπφλ, ζα δηαρεηξηζηεί παθησιφ εθαηνκκπξίσλ. Απηφ ην Ηλζηηηνχην ζα θάλεη ρξήζε 
πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ δεκηνπξγία ινηπφλ ελφο ηέηνηνπ 
ηλζηηηνχηνπ, απηνχ ηνπ κεγέζνπο, κε έδξα κία πεξηθεξεηαθή πφιε, φπσο είλαη ε 
Πάηξα, είλαη απφ κφλν ηνπ βεβαίσο έλα ζεηηθφ γεγνλφο, κε δχν φκσο 
πξνυπνζέζεηο. Καη κε απηφ ηειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε. 

Πξψηνλ, ηελ αμηνπνίεζε φινπ ηνπ εηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ 
ηεο Αραΐαο θαη ηεο δπηηθήο Διιάδαο επξχηεξα, πνπ δελ ζπκβαίλεη. 
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Γεχηεξνλ, ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ 
θνλδπιίσλ. Πνιχ θνβνχκαη φηη δελ θηλείζηε, θχξηε Τπνπξγέ, πξνο ηε ζσζηή 
θαηεχζπλζε θαη ε δηαθάλεηα δελ είλαη ε πξψηε ζαο επηινγή αθνχ ν Πξφεδξνο θαη 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηιέγνληαη απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ην ΗΣΤΔ ζα 
απηναμηνινγείηαη θάζε ρξφλν.  

Δίλαη απαξάδεθην γηα έλα ηλζηηηνχην πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ηεξάζηηνπο 
εζληθνχο θαη επξσπατθνχο πφξνπο λα ειέγρεηαη απφ νξθσηφ ινγηζηή πνπ νξίδεηαη 
θαη απηφο απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο, ε νπνία, φπσο πξνείπα, έρεη νξίζεη εμ 
νινθιήξνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε Πξφεδξε, πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο ν 
Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο είρε πεη ηελ πεξηβφεηε ξήζε «ή αιιάδνπκε ή 
βνπιηάδνπκε». Έλα είλαη βέβαην. Ζ Κπβέξλεζε δελ ζέιεη λα αιιάμεη θαη γη’ απηφ ην 
ιφγν βνπιηάδεη ηαρχηαηα, βνπιηάδεη ζην βνχξθν ηεο αλππνιεςίαο θαη ηεο 
αδηαθάλεηαο θαη εηζπξάηηεη θαζεκεξηλά ηε ριεχε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, αιιά θαη 
ηελ νξγή ησλ δηθψλ ηεο Βνπιεπηψλ θαη ηνλ ςφγν, φπσο εηζέπξαμε ζήκεξα 
παλεγπξηθά ηνπ θ. Απφζηνινπ Καθιακάλε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. 
Νηθνιφπνπιν, Βνπιεπηή Αραΐαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. 

Ζ θ. Μεξεληίηε έρεη ην ιφγν. Απνχζα. Γηαγξάθεηαη.  
Σν ιφγν έρεη ν θ. Ρνληνχιεο, Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ Λατθνχ 

Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ γηα ηξία ιεπηά. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δπραξηζηψ πνιχ, θχξηε Πξφεδξε. 
Κχξηε Τθππνπξγέ, ε θπξία Τπνπξγφο, πνπ δξαπέηεπζε πξνθαλψο απφ ηελ 

Αίζνπζα, καο είπε φηη έιαβε επηζηνιή… 
ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και 

Θπηζκεςμάηων): Μελ ην ιέηε απηφ… 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Να ζαο πσ γηαηί ην ιέσ. Μαο είπε ινηπφλ φηη 

έιαβε επηζηνιή Πξνέδξνπ πνιπηεθληθνχ ζπιιφγνπ πνπ ππεζηήξηδε ηελ πνιηηηθή 
ηεο. Γεθηφ. Δίλαη ε πνιινζηή θνξά, θχξηε Πξφεδξε, πνπ δεηψ απηφ ην έγγξαθν λα 
θαηαηεζεί ζηα Πξαθηηθά. Καη ελψ κνπ είπαλ φηη ζα θαηαηεζεί απφ ηα έδξαλα ηεο 
Κπβέξλεζεο, έρσ ξσηήζεη πάλσ απφ ηέζζεξηο θνξέο θαη δελ έρεη πεξηέιζεη θαλ 
ζηα Πξαθηηθά. Άξα ινηπφλ ή ςεχδεηαη ή ηα βξήθε απφ ηε θαληαζία ηεο. 
Γηαθνξεηηθά, λα δνχκε ην έγγξαθν, λα πηζηνπνηήζνπκε ηελ αιήζεηα ησλ ιφγσλ 
ηεο. 

Γεχηεξνλ, αλαθέξνκαη, θχξηε Τθππνπξγέ, ζηελ θαηάξγεζε ηκεκάησλ ησλ 
ΣΔΗ. Έιαβα πξηλ απφ κία ψξα –εγψ ζα ην θαηαζέζσ ζηα Πξαθηηθά- επηζηνιή απφ 
ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 
Πεξηβάιινληνο Καξδίηζαο, είλαη ΣΔΗ Λάξηζαο κε παξάξηεκα ζηελ Καξδίηζα, πνπ 
νη άλζξσπνη εδψ μέξεηε ηη ιέλε; ηη ηα θξηηήξηα πνπ κεηαρεηξηζηήθαηε γηα λα 
θιείζεηε είθνζη ηέζζεξα ηκήκαηα ησλ ΣΔΗ, φζνλ αθνξά ηε δηθή ηνπο πεξίπησζε 
δελ ηζρχνπλ. Καη ιέλε «είκαζηε ζε ζέζε θαη ζαο θαηαζέηνπκε εδψ ηα πξαγκαηηθά 
δεδνκέλα, πνπ δελ είλαη απηά πνπ ιέεη ην Τπνπξγείν». Μάιηζηα δειψλνπλ, φηη ε 
Γεληθή πλέιεπζε εθθξάδεη έθπιεμε, αγαλάθηεζε γηα θαηάθσξε αδηθία εηο βάξνο 
ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο κε παξάξηεκα ζηελ Καξδίηζα. 

Άξα, ινηπφλ, ην εξψηεκα είλαη: Κάλαηε θάπνηνλ δηάινγν κε απηνχο ηνπο 
αλζξψπνπο ή απνθαζίδνκελ θαη δηαηάζζνκελ; Ξππλήζαηε θαη είπαηε «ζα 
θαηαξγήζνπκε ην ηκήκα απηφ»; Καη απνξψ ε ρνχληα ηη ην δηαθνξεηηθφ ζα έθαλε; 
Δθηφο αλ δνχκε ζε θαζεζηψο ρνχληαο θαη δελ ην έρνπκε θαηαιάβεη. 
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Δγψ θαηαζέησ ζηα Πξαθηηθά ηελ επηζηνιή απηή, πνπ αληηθξνχεη ηνπο 
ηζρπξηζκνχο πεξί νξζνινγηθψλ θξηηεξίσλ πνπ νδήγεζαλ ζην θιείζηκν ηκεκάησλ. 

(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Αζηέξηνο Ρνληνχιεο θαηαζέηεη γηα ηα 
Πξαθηηθά ηα πξναλαθεξζέληα έγγξαθα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην αξρείν ηνπ 
Σκήκαηνο Γξακκαηείαο ηεο Γηεχζπλζεο ηελνγξαθίαο θαη Πξαθηηθψλ ηεο Βνπιήο) 

Σν ηξίην πνπ ζέισ λα ζαο πσ έρεη ζρέζε κε ην «ΓΗΟΦΑΝΣΟ».  
Δγψ, επεηδή είκαη ξεαιηζηήο άλζξσπνο, έζεζα έλα εξψηεκα: Χξαίν ην 

ςεθηαθφ ζρνιείν, σξαίν ην ςεθηαθφ βηβιίν, σξαίνο ν ςεθηαθφο άμνλαο ηνπ λένπ 
ζρνιείνπ, απηφ ην ςεθηαθφ πιηθφ, φκσο, πξέπεη λα εθηππψλεηαη. Πνηνο ζα 
αλαιάβεη ηα έμνδα ηεο εθηχπσζεο ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ, πνπ ζα είλαη παλάθξηβα;  

Δδψ πέξα βιέπσ ζην λνκνζρέδην φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα πεξί εθηχπσζεο 
ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ. Τπάξρεη κφλν ε εμήο θξάζε ζην άξζξν 23: «Αξκνδηφηεηα 
ηνπ λένπ ηλζηηηνχηνπ ζα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ». Σνπηέζηηλ; Πείηε 
φηη ζα αλαιάβεη ην Τπνπξγείν, ν θαιιηθξαηηθφο δήκνο, ην ζρνιείν, νη γνλείο. 
Κάπνηνο πξέπεη λα αλαιάβεη ηα έμνδα εθηχπσζεο. Γελ καο ην ιέηε θαη δελ ην ιέεη 
θαη κέζα ζην λνκνζρέδην θαζφινπ. Πείηε καο, επηηέινπο, ηη ηζρχεη.  

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

Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε, κε έλα άιιν εξψηεκα.  
Απηφ απεπζχλεηαη ζε εζάο πξνζσπηθά, θχξηε Τπνπξγέ, πνπ ππνγξάςαηε 

ηελ εγθχθιην γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ δηπινχ απνιπηεξίνπ ηίηινπ απφ ην ιχθεην.  
Θέζακε έλα επίζεο πξαγκαηηζηηθφ θαη ξεαιηζηηθφ εξψηεκα. Γπν άλζξσπνη 

πεγαίλνπλ ζε δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ. Ο έλαο έρεη απνιπηήξην απφ ελδνζρνιηθέο 
εμεηάζεηο, ν άιινο έρεη απνιπηήξην κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ παλειιελίσλ. 
Απηφο ησλ ελδνζρνιηθψλ έρεη δεθανθηψ θαη ν άιινο δεθαπέληε, γηαηί πέξαζε κηα 
πην δχζθνιε δνθηκαζία. Πιήηηεηαη ε αμηνθξαηία ησλ δηαγσληζκψλ ΑΔΠ, λαη ή φρη; 
αο ην έιεγαλ νη Βνπιεπηέο ζηηο επηηξνπέο θαη ζαο ην είπα ζήκεξα ηξίηε θνξά. 
Απάληεζε ζα δψζεηε; Σελ πεξηκέλνπκε. Να παίξλνπκε απαληήζεηο. 

Βεβαίσο, έξρνκαη ζε έλα άιιν ηειεπηαίν δήηεκα, θχξηε Πξφεδξε, θαη 
επραξηζηψ γηα ηελ αλνρή ζαο.  

Πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη ε ηαχηηζε πεηξακαηηθνχ ζρνιείνπ θαη πξνηχπνπ 
ζρνιείνπ είλαη αλνξζνινγηθή γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ην πεηξακαηηθφ ζρνιείν 
πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ ππνινίπσλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο, νχησο 
ψζηε νη πεηξακαηηζκνί πνπ γίλνληαη ζε απηφ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 
πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Δδψ ηψξα ην πξφηππν ζρνιείν είλαη έλα εηδηθφ ζρνιείν, έρεη εηδηθνχο 
θαζεγεηέο κε εηδηθά πξνζφληα, απηφ ελλνψ. Έρεη έλα εηδηθφ καζεηηθφ δπλακηθφ, 
έρεη εηδηθή δηεχζπλζε, έρεη επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Οινθιεξψλεηε, φκσο, θχξηε 
Ρνληνχιε. Σα έρνπκε πεη απηά πνιιέο θνξέο. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πνηνλ ηξφπν ην ζρνιείν απηφ ην πξφηππν 
ζα είλαη πεηξακαηηθφ, δειαδή ζα κπνξεί λα αληηπξνζσπεχζεη ηα άιια ζρνιεία ηεο 
ρψξαο θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ 
αληηιήςεσλ; Απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβεί.  

Κχξηε Πξφεδξε, γίλνληαη επεηζφδηα απηήλ ηε ζηηγκή ζην θέληξν κε 
ηξαπκαηίεο, ελψ γηα πνιινζηή θνξά έθαςαλ ην βηβιηνπσιείν ηνπ Βνπιεπηή καο, 
ηνπ Άδσλε Γεσξγηάδε. Γελ μέξσ εάλ είλαη ε ελδέθαηε ή ε δσδέθαηε θνξά, γηαηί 
έρνπκε ράζεη θαη εκείο ην ινγαξηαζκφ.  
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Εεηάσ απφ ην Πξνεδξείν, κε δηθηά ηνπ πξσηνβνπιία, λα δεηήζεη απφ ηα 
θφκκαηα θαη απφ ηελ Κπβέξλεζε λα θαηαδηθάζνπλ ηέηνηνπ είδνπο ηξακπνπθηζκνχο 
θαη λα ην θάλνπλ φια αλεμαηξέησο ηα θφκκαηα. 

Δπραξηζηψ πνιχ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Ρνληνχιε, 

Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηνπ Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ.  
Σν ιφγν έρεη ν Τθππνπξγφο Παηδείαο, Γηά βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θ. Παλάξεηνο. 
Οξίζηε, θχξηε Τθππνπξγέ, έρεηε ην ιφγν γηα νθηψ ιεπηά. 
ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και 

Θπηζκεςμάηων): Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
Θα πξνζπαζήζσ, φπσο πάληα, λα είκαη ζχληνκνο θαη ζπλεθηηθφο, δίλνληαο 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα θαη ζε ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ.  
Θέισ λα μεθηλήζσ κε έλα νπζηαζηηθφ ζέκα πνπ άξρηζε λα ζπδεηείηαη απφ 

ρζεο θαη ζπλερίζηεθε ε ζπδήηεζε ζήκεξα απφ ηνλ θ. Καθιακάλε ζε ζρέζε κε ην ηη 
έγηλε ζην παξειζφλ θαη ηη αιιάδεη ζήκεξα.  

Ζ άπνςε φηη κεδελίδεη θαλείο ην ηη έγηλε ζην παξειζφλ δελ αληηπξνζσπεχεη, 
ζηελ παηδεία εηδηθά, ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί δελ ηελ αληηπξνζσπεχεη; Γελ είλαη 
ζηελ εθπαίδεπζε κία αιήζεηα, ηελ νπνία κάιηζηα ηελ μέξεη θάπνηνο θαη απηή ηελ 
αιήζεηα πξέπεη λα ηελ ππεξεηνχκε δηαρξνληθά. Ζ εθπαίδεπζε θαη νη πξνζεγγίζεηο 
ζηελ εθπαίδεπζε ζηεξίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
κειέηεο θαη ηα νπνία ηα αμηνπνηνχλ νη θπβεξλήζεηο γηα λα δηακνξθψζνπλ κία 
πνιηηηθή. Σν φηη αληηιήςεηο θαη ππνζέζεηο πνπ είραλ γίλεη ζην παξειζφλ κπνξεί λα 
έρνπλ αλαηξαπεί κε βάζε εθπαηδεπηηθέο κειέηεο δελ ζεκαίλεη φηη απαμηψλεη 
θάπνηνο απηφ πνπ είρε γίλεη ζην παξειζφλ.  

Δγψ ζα εζηηάζσ ηελ πξνζνρή κνπ ζε ζρέζε κε ην ηδενινγηθφ θνκκάηη ζην 
εμήο ζεκείν. Ννκίδσ φηη ηνπιάρηζηνλ ζην ΠΑΟΚ φινη ζπκθσλνχκε ζε έλα 
πξάγκα. ρη κφλν ζην ΠΑΟΚ, πηζηεχσ θαη ζηελ Αξηζηεξά θαη ζηε Νέα 
Γεκνθξαηία θαη ζην ΛΑΟ ζπκθσλνχκε ζε έλα πξάγκα. Ζ ρψξα καο είλαη απφ ηηο 
ιίγεο ρψξεο πνπ έρνπλ απηήλ ηελ αληίιεςε φηη πξέπεη ε εθπαίδεπζε λα 
αμηνπνηείηαη γηα ηελ θνηλσληθή αλέιημε. Απηφ είλαη θξίζηκν ζηνηρείν. Σν πψο γίλεηαη 
ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε είλαη ην δεηνχκελν θαη είλαη ην ζέκα εθείλν πνπ πξέπεη 
απηνί πνπ αζθνχλ θαη έρνπλ πνιηηηθή επζχλε λα δνπλ πψο κπνξνχλ λα ην 
αμηνπνηήζνπλ.  

Θα κπνξνχζα λα ζπκίζσ –νη παιαηφηεξνη ίζσο ην γλσξίδνπλ- ην ηη έγηλε 
ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, φηαλ πηνζεηήζεθε επί Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ε 
δεκνηηθή γιψζζα, πνπ ηνλ ηφηε Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνλ 
είρε θαιέζεη ν ηφηε Πξσζππνπξγφο θαη είρε πεη γηα κία ζεηξά απφ ιφγνπο φηη δελ 
πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε δεκνηηθή γιψζζα. Μίιεζαλ θαη ηα κέιε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ, ηα νπνία φια ζπκθσλνχζαλ φηη δελ πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε δεκνηηθή 
γιψζζα. Καη θιείλνληαο ν ηφηε Πξσζππνπξγφο, είπε: «αο άθνπζα φινπο. 
Καηαιαβαίλσ φηη φινη ζπκθσλείηε φηη πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε ηε δεκνηηθή 
γιψζζα». Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη ε αιιαγή πξνζεγγίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζεί ν ηειηθφο ζηφρνο δελ είλαη κία απαμίσζε πξνεγνχκελσλ πνιηηηθψλ, 
είλαη κία βειηίσζε γηα λα νδεγεζνχκε ζε θαιχηεξν ζηφρν θαη ην ζηφρν ηνλ 
επηηπγράλνπκε, φηαλ βιέπνπκε, κειεηάκε θαη αμηνπνηνχκε ηα ζηνηρεία. ε απηφ ζα 
αλαθεξζψ ζηε ζπλέρεηα ζε ζρέζε κε ηα ΣΔΗ.  

ηνλ επξχηεξν πξννδεπηηθφ ρψξν νη αληηξξήζεηο θαη νη αληηζέζεηο ζε ζρέζε 
κε πξνζεγγίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ εληνλφηεξεο απφ φ,ηη είλαη κεηαμχ ηνπ 
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πξννδεπηηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ ρψξνπ θαη απηφ είλαη θπζηθφ. Σν 
«πξννδεπηηθή» ζπγρσξήζηε κνπ πνπ ην ρξεζηκνπνηψ, ην ρξεζηκνπνηψ κε ηελ 
παξαδνζηαθή έλλνηα. Δίλαη θπζηθφ, γηαηί κέζα ζε απηφλ ην ρψξν νη αλεζπρίεο, νη 
πξνβιεκαηηζκνί, νη ζθέςεηο είλαη πνιχ πην έληνλεο θαη εθθξάδνληαη πνιιέο θνξέο 
κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Να πάξσ έλα παξάδεηγκα ηειεπηαίν ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ έξρεηαη ν 
ζεκεξηλφο Πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ν Οκπάκα -θαη θαληάδνκαη φηη 
είλαη έλαο απφ ηνπο πην πξννδεπηηθνχο δεκνθξαηηθνχο πξνέδξνπο- φρη 
πξννδεπηηθνχο πξνέδξνπο γεληθά, θαη δεκνθξαηηθνχο πξνέδξνπο- ν νπνίνο 
αιιάδεη νπζηαζηηθά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ην ξφιν ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, εξρφκελνο ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηαηί; Γηαηί 
αμηνπνηεί ηα ζηνηρεία θαη βιέπεη φηη ρξεηάδεηαη κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα λα 
βειηηψζεη ηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε.  

Υζεο κάιηζηα δεκνζηεχζεθε κηα λέα κειέηε πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε 
κε ηηο παλειιήληεο, ζε ζρέζε κε ηηο εζληθέο εμεηάζεηο, γηα ην θαηά πφζν νη ίδηνη νη 
καζεηέο ζεσξνχλ φηη απηέο νη εμεηάζεηο είλαη ρξήζηκεο. Μέρξη ζήκεξα ε ινγηθή θαη 
ε αληίιεςε ήηαλ φηη νη καζεηέο δηαθσλνχλ κε απηέο ηηο εμεηάζεηο. Απηή ε κειέηε 
δείρλεη φηη νη ίδηνη νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ππάξρεη ρξεζηκφηεηα ζηηο εμεηάζεηο 
απηέο. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Ρσηήζακε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, θχξηε 
Τπνπξγέ.  

ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και 
Θπηζκεςμάηων): Θα απαληήζσ. Γελ κπνξψ φκσο λα κελ απαληήζσ ζε έλα 
ζέκα πνπ ηέζεθε θαη είλαη ζεκαληηθφ. Μελ ακθηβάιιεηε. Αλ δελ ζαο απαληήζσ, λα 
κνπ θάλεηε θξηηηθή.  

Έξρνκαη ηψξα ζ’ έλα άιιν ζέκα, ην ζέκα ηνπ ελδνζρνιηθνχ απνιπηεξίνπ. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: ε ζρέζε κε ην ΑΔΠ; 
ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και 

Θπηζκεςμάηων): ε ζρέζε κε ηα πάληα.  
Πψο απνθνηηνχλ κέρξη ζήκεξα νη καζεηέο; Οη καζεηέο παίξλνπλ έλα 

απνιπηήξην. Γηα λα απνθνηηήζνπλ νη καζεηέο απφ ηελ γ’ ιπθείνπ παξαθνινπζνχλ 
πεξίπνπ δέθα πέληε καζήκαηα. Ζ βαζκνινγία ηνπ απνιπηεξίνπ δηακνξθψλεηαη 
απφ ηξηάληα βαζκνχο, δέθα πέληε πξνθνξηθνχο ελδνζρνιηθνχο θαη δέθα πέληε 
γξαπηνχο.  

Απφ ηνπο δέθα πέληε γξαπηνχο, εηδηθά γηα ηα γεληθά ιχθεηα, νη έμη κέρξη 
ζήκεξα θαζνξίδνληαλ κε ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, δειαδή απφ ηηο ηξηάληα 
βαζκνινγίεο πνπ θαζφξηδαλ ην βαζκφ ηνπ απνιπηεξίνπ, νη είθνζη πέληε ήηαλ κέρξη 
ηψξα ελδνζρνιηθέο.  

Δπνκέλσο κέρξη ζήκεξα δελ είρε αλεζπρήζεη θαλείο αλ αδηθνχληαη θάπνηνη 
απφ ηηο ελδνζρνιηθέο βαζκνινγίεο, φηαλ ην 80% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο 
πξνεξρφηαλ απφ εζσηεξηθή βαζκνινγία θαη ελνρινχληαη ζήκεξα πνπ γηα 
θάπνηνπο ην 20%, αλ ζα πάλε ζην ΑΔΠ, κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηελ εζσηεξηθή 
βαζκνινγία;  

Θα ζαο πσ θαη θάηη αθφκα. Αλ θνηηάμεηε ηα ζηνηρεία –γηαηί φπσο είπα έρεη 
ζεκαζία λα βιέπνπκε ηα ζηνηρεία- ζα δείηε φηη ζηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ 
απέδηδαλ πνιχ ρακειά ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο γηαηί δελ είραλ ελδηαθέξνλ, 
δειαδή είραλ βαζκνχο ηεο ηάμεσο ηνπ 2, 3 ή 4, ηα απνιπηήξηά ηνπο είραλ βαζκνχο 
ηεο ηάμεσο ηνπ 13, 14, 15. Γηαηί; Γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί, νη δάζθαινί ηνπο έιεγαλ: 
«Μπνξεί, επεηδή είλαη αδχλακνο, λα κελ κπνξέζεη λα πάξεη απνιπηήξην, αο ηνπ 
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βάισ έλα κεγαιχηεξν βαζκφ». Έηζη είρακε έλαλ πιεζσξηζκφ ζε πξνζκνλή ελφο 
ρακεινχ βαζκνχ. ήκεξα ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα έρεη απηφ ην ιφγν γηα λα βάιεη 
έλα βαζκφ. Δπνκέλσο, δελ ηίζεηαη ζέκα δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο.  

Να κελ ρξεζηκνπνηήζσ θαη ηα ππφινηπα επηρεηξήκαηα, φηη λνκνζεηηθά ηα 
απνιπηήξηα πνπ δίλνληαη ζήκεξα κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο είλαη ηζφηηκα κε ηα 
ππφινηπα. Γίλνπλ ζήκεξα πιήξσο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζηα ΔΠΑΛ θαη 
ζπκκεηέρνπλ ζην ΑΔΠ. Τπάξρνπλ ππνςήθηνη ζην ΑΔΠ δπζηπρψο πνπ έρνπλ 
πάξεη ην απνιπηήξην ηνπ ιπθείνπ πξηλ απφ ην 2000, πνπ είρακε θαη πάιη 
ελδνζρνιηθά απνιπηήξηα.  

Δκέλα κνπ πξνθάιεζε εληχπσζε ην εμήο. Θα θάλσ πξψηα κηα αλαθνξά ζε 
θάπνηνπο ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΟΗΔΛΔ. Ση θάλνπλ απηνί; Ακθηζβεηνχλ ηελ αμηνπηζηία 
ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ βαζκνινγνχλ. Λέλε 
δειαδή φηη νη ζπλάδειθνί ηνπο δελ βαζκνινγνχλ κε εληηκφηεηα, φηαλ κάιηζηα ν 
βαζκφο ηνπ απνιπηεξίνπ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαζνξίδεηαη κε ζπλεξγαζία ηνπ 
δηεπζπληή, πνπ είλαη εθπαηδεπηηθφο, κε ην ζχιινγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Θα ήζεια εδψ λα θάλσ κηα εηδηθή αλαθνξά ζηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε 
θαη θπξίσο ζε αλαθνηλψζεηο πνπ έρνπλ βγεη ηειεπηαία ζε ζρέζε κε ην ελδνζρνιηθφ 
απνιπηήξην θαη φρη κφλν. Φνβάκαη φηη ε Νέα Γεκνθξαηία θάλεη έλα ιάζνο. 
Πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη ή λα δεκηνπξγήζεη αλεζπρίεο ζηνπο καζεηέο, 
ζεσξψληαο φηη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν θεξδίδεη πνιηηηθά.  

Μνπ θάλεη πνιχ κεγάιε εληχπσζε φηαλ δπν κέξεο πξηλ απφ ηηο εμεηάζεηο 
βγαίλνπλ αλαθνηλψζεηο, νη νπνίεο αγλννχλ πιήξσο ηα ζηνηρεία πνπ έρεη δψζεη ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη απηέο νη αλαθνηλψζεηο επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην 
ηξφπν θαη ηελ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία. Σν ίδην άθνπζα ζήκεξα απφ ηνλ θ. 
πειησηφπνπιν. Ήξζε εδψ, είπε απηά πνπ είπε, δελ άθνπζε θαλέλαλ, έθπγε θαη 
ζα μαλαβγάιεη αχξην ηηο ίδηεο αλαθνηλψζεηο.  

Να αθήζσ φια ηα άιια, λα αθήζσ ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ηηο 
ελδερφκελεο αλεζπρίεο ζηα παηδηά, ζηνπο γνλείο ηνπο θ.ιπ. θαη λα πάσ ζηελ 
νπζία. Πηζηεχεη ε Νέα Γεκνθξαηία φηη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν εμππεξεηείηαη ε ίδηα; 
Γείηε ηελ απήρεζε πνπ έρνπλ απηέο νη αλαθνηλψζεηο ζηελ θνηλή γλψκε, δείηε αλ 
θαλείο ηηο πξνζέρεη.  

Απηφ δελ ην ιέσ γηαηί είλαη δηθφ κνπ ζέκα, νχηε έρσ θακκία δηάζεζε νχηε 
είλαη θαη ν ξφινο κνπ λα θάλσ ππνδείμεηο ζην θφκκα ηεο Αμησκαηηθήο 
Αληηπνιίηεπζεο.  

Πηζηεχσ φκσο φηη ζε κηα γεληθφηεξε επνρή ακθηζβεηήζεσλ ηεο πνιηηηθήο 
κία πξνρεηξφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηφζν δχζθνισλ ζεκάησλ είλαη εηο βάξνο 
γεληθφηεξα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη επηπρψο πνπ ππάξρνπλ ζεζκνί, φπσο 
ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ κέζα ζε κία εκέξα έθιεηζε απηφ ην ζέκα –ζα 
ζπδεηεζεί αξγφηεξα ζηελ Οινκέιεηα- θαη έηζη ηνπιάρηζηνλ ηα παηδηά εθείλα πνπ 
ήζειαλ λα δψζνπλ εμεηάζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηιακβάλνληαη φηη δελ 
αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα.  

Θα ήζεια, θχξηε Πξφεδξε, αλ κνπ επηηξέπεηε, έλα–δχν ιεπηά αθφκε, γηα λα 
απαληήζσ θαη ζηα ππφινηπα εξσηήκαηα.  

Να απαληήζσ θαη’ αξράο γηα ηνπο πνιχηεθλνπο. Απφ ηνπο πνιχηεθλνπο δελ 
αθαηξείηαη ην δηθαίσκά ηνπο, δελ αθαηξείηαη ε εηδηθή κεηαρείξηζε πνπ έρεη θάλεη ε 
πνιηηεία ζε απηνχο γηα κία ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ είκαη βέβαηνο φηη, φπσο ηνπο 
αλαπηχζζεηε, δελ δηαθσλεί θαλείο. Άιισζηε θαη ην χληαγκα ην ιέεη απηφ. Δθεί 
πνπ έρεη κία δηαθνξά είλαη ζην γεγνλφο φηη ν ηξφπνο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ απηή 
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ηελ επρέξεηα θαη απηή ηελ εηδηθή κεηαρείξηζε είλαη ηέηνηνο πνπ ζα είλαη θαη 
αμηνθξαηηθφο θαη αδηάβιεηνο. Σίπνηα παξαπάλσ απ’ απηά.  

Δπίζεο, ζα ήζεια λα θάλσ θη έλα ζρφιην γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 
θξηηεξίνπ ηνπ εηζνδήκαηνο. Διέρζε πξνεγνπκέλσο απφ θάπνηνλ Βνπιεπηή: «Γηαηί 
ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή;» Πξέπεη λα ππάξρεη, δηφηη αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα. Σνπ 
ρξφλνπ δελ πξφθεηηαη λα πέζεη ρακειφηεξα. Φειφηεξα κπνξεί λα πάεη. κσο δελ 
κπνξείο θάζε θνξά λα θέξλεηο έλα λφκν θαη λα πεηο ηψξα είλαη 60.000 θαη ηνπ 
ρξφλνπ είλαη 65.000. 

Μηα θνπβέληα ζα ήζεια λα πσ αθφκε γηα ην πφξηζκα Μπακπηληψηε. Δγψ 
ζα ήζεια νπνηνζδήπνηε απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία θαη θπξίσο ν ηφηε Τπνπξγφο, θ. 
πειησηφπνπινο, λα έξζεη νπνπδήπνηε θαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ην πφξηζκα 
Μπακπηληψηε. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη έλα ηέηαξην λσξίηεξα 
ήκνπλ ν πξψηνο πνπ πήγαηλα εθεί σο εθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ν ηειεπηαίνο 
πνπ έθεπγα. Γελ κπνξεί λα ιέγνληαη απηά ηα γεληθά, νη γεληθφηεηεο ζρεηηθά κε ην 
πφξηζκα θ.ιπ. Γελ ππήξρε πφξηζκα. Τπήξραλ απφςεηο πνπ θαηαηέζεθαλ. 
Τπήξραλ άλζξσπνη πνπ θαηέζεζαλ απφςεηο νπζηαζηηθέο, ηεθκεξησκέλεο, θαη 
ππήξραλ άιινη νη νπνίνη είπαλ γεληθφηεηεο. πνηνο ζέιεη πξαγκαηηθά λα δεη ηη 
έγηλε ζηελ επηηξνπή απηή, λα δηαβάζεη ηα πιήξε Πξαθηηθά. Καη επεηδή ε ηφηε 
Κπβέξλεζε δελ ην έθαλε απηφ, ηα Πξαθηηθά ζήκεξα είλαη ζην δηαδίθηπν θαη κπνξεί 
θαλείο λα ηα δεη θαη λα δεη ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη λα αμηνπνηήζεη απηέο 
πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο. 

Έξρνκαη ζηα ΣΔΗ, γηαηί απηφ είλαη ην ηειεπηαίν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ηέζεθε 
ζήκεξα. Πάιη λνκίδσ φηη γηα ιφγνπο εληππψζεσλ αθνχζηεθε επαλεηιεκκέλα φηη 
«θιείλνπλ ηκήκαηα μαθληθά. Αγλνήζεθε ε Βνπιή». Πψο έγηλε απηφ ην πξάγκα;  

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη κία ππνρξέσζε θάζε ρξφλν λα δίλεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ εηζαθηέσλ. Πψο ζα απνθαζηζηεί ην πνηνη ζα κπνπλ ζε θάζε παλεπηζηεκηαθφ 
ηκήκα; Καη θέηνο έθαλε ην ίδην πξάγκα. Μάιηζηα ε Αληηπνιίηεπζε καο 
θαηεγνξνχζε φηη θαζπζηεξνχζακε λα αλαθνηλψζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ.  

Καη ηη θάλακε θέηνο, ηη είπακε θέηνο; Αληί λα δεκηνπξγνχκε κία γεληθή 
εληχπσζε φηη απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ, αο δνχκε πξαγκαηηθά πφζα 
παηδηά πεγαίλνπλ ζηα ηκήκαηα απηά. Τπάξρνπλ ηκήκαηα ηα νπνία δελ είλαη 
ειθπζηηθά ζηα παηδηά; Έρεη έλλνηα ζ’ απηά ηα ηκήκαηα λα δειψλνπκε πςεινχο 
αξηζκνχο εηζαθηέσλ, ελψ δελ πεγαίλνπλ ηα παηδηά; 

Να ζαο πσ επί ηξνράδελ κεξηθνχο αξηζκνχο, γηα λα αληηιεθζείηε ην 
πξφβιεκα. Γελ ζα αλαθεξζψ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα, αιιά ζα αλαθεξζψ ζε 
αξηζκνχο. Δθαηφ εηζαθηένη ζ’ έλα ηκήκα, απφ ηνπο νπνίνπο δεθανθηψ γξάθηεθαλ. 
Πήξαλ ζπγγξάκκαηα, γηαηί ζπγγξάκκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ θαη 
ειεθηξνληθά. Γελ ρξεηάζηεθε λα πάλε θαλ ζηελ πφιε εθείλε. Δθαηφλ είθνζη - 
εβδνκήληα ελληά. Γηαθφζηνη - είθνζη έλαο. Σξηαθφζηνη - ηξηάληα. Γηαθφζηνη- ηξηάληα 
νθηψ. Γηαθφζηνη ηξηάληα - ηξηάληα ηξεηο. Δθαηφλ πελήληα - είθνζη. Γηαθφζηνη –
ηξηάληα. Γηαθφζηνη - είθνζη έμη. Γηαθφζηνη –είθνζη πέληε. Γηαθφζηνη πελήληα –ηξηάληα 
δχν. Γηαθφζηνη ηξηάληα –είθνζη νθηψ. Ση ήηαλ γηα καο ην εχθνιν; Σν εχθνιν ήηαλ λα 
πνχκε πάιη δηαθφζηνη ηξηάληα - δηαθφζηνη πελήληα, λα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
εηζαθηέσλ, λα κία θπβέξλεζε θηινιατθή! Δίλαη έληηκν απηφ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο 
ή είλαη πην έληηκν ην λα πνχκε φηη εδψ δηαπηζηψλνπκε, έρνληαο ηα ζηνηρεία, φηη ηα 
ηκήκαηα απηά δελ είλαη ειθπζηηθά ζηα λέα παηδηά;  

Γελ κπνξεί λα πξνζζέζνπκε έλαλ ζεσξεηηθφ, έλαλ εηθνληθφ αξηζκφ 
εηζαθηέσλ, ρσξίο απηά ηα παηδηά λα πεγαίλνπλ λα ηα επηιέγνπλ απηά ηα ηκήκαηα. 
Καη γη’ απηφ ην ιφγν είπακε θέηνο ζα πάξνπκε απηνχο ηνπο αξηζκνχο θαη ζα δνχκε 
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ζε πνηα ηκήκαηα πξέπεη λα κελ έρνπκε αξηζκφ εηζαθηέσλ, γηα λα δνχκε ζηε 
ζπλέρεηα πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο ηξφπνο αθ’ ελφο κελ λα 
αληηκεησπίζνπκε απηά θαζεαπηά ηα ηκήκαηα. Μπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα δηεπξπλζεί 
ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ζπλελσζνχλ κε άιια 
ηκήκαηα. Απηφ είλαη ην έλα, ην πξψην ζέκα. 

 Καη ην δεχηεξν ζέκα είλαη λα κελ έρνπκε αξθεηά ηκήκαηα ζε πνιιέο πφιεηο 
ηεο ρψξαο κε ην ίδην αληηθείκελν, πνπ δελ έρνπλ εηζαθηένπο. Μήπσο πξέπεη λα 
καδέςνπκε ηα ηκήκαηα απηά ζε έλα ηφπν φπνπ ζα είλαη ειθπζηηθφ, έρεη ππνδνκέο 
θαη ζα απνδψζεη ε εθπαίδεπζε; Γηαθνξεηηθά ην λα ιέκε απιψο φηη ππνβηβάδνπκε-
ππνβαζκίδνπκε ηελ εθπαίδεπζε είλαη λνκίδσ άθξσο αξλεηηθφ, γηα ηελ νπζία ηεο 
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Καη λα ζαο πσ κεξηθά ζηνηρεία παξαπάλσ γηα απηά ηα είθνζη ηέζζεξα 
ηκήκαηα, γηα ηα νπνία είπακε φηη δελ ππάξρνπλ εηζαθηένη. Οη εηζαθηένη πέξπζη 
ήηαλ πέληε ρηιηάδεο δηαθφζηνη δέθα. Απηνί πνπ πήξαλ ζπγγξάκκαηα ήηαλ ρίιηνη. 
Γελ είλαη θαλ απηνί βέβαην φηη πήγαλ εθεί πέξα, πήξαλ ζπγγξάκκαηα απιψο. Καη 
επίζεο ηεηξαθφζηνη δψδεθα έθπγαλ κε κεηεγγξαθή. Αλ απηά ηα ζηνηρεία δελ 
πείζνπλ φηη θέηνο δελ ζα έπξεπε λα ππάξμεη αξηζκφο εηζαθηέσλ γηα ηα ηκήκαηα 
απηά, δελ μέξσ κε πνην άιιν ηξφπν ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάπνηνο πεηζηηθφο. 

Κιείλνληαο, θχξηε Πξφεδξε, γηα λα κελ θαζπζηεξψ άιιν, ειέρζε απφ ηελ θ. 
Ενχλε γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο, εάλ θάπνηνο απνθηά κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 
θαη δελ έρεη έλαλ αληίζηνηρν ηίηιν ηνπ εζσηεξηθνχ, απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη 
λα εμεηαζηεί. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα ςεθηαθά ζπγγξάκκαηα θαη ηελ εθηχπσζή ηνπο, δελ 
είλαη βέβαην φηη φια ηα ςεθηαθά ζπγγξάκκαηα πξέπεη λα εθηππψλνληαη αιιά θαη 
φπνηα εθηππψλνληαη ν λφκνο κέζα, ην ζρέδην λφκνπ, ιέεη φηη ζα εθηππψλνληαη κε 
επζχλε ηνπ ηλζηηηνχηνπ. 

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Τθππνπξγέ, ζα ην θαηαζέζεηε γηα ηα 

Πξαθηηθά; 
ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και 

Θπηζκεςμάηων): πγγλψκε. 
Θα θαηαζέζσ θαη ηε δηφξζσζε γηα ηα Πξαθηηθά.  
(ην ζεκείν απηφ ν Τθππνπξγφο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, θ. Ησάλλεο Παλάξεηνο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ηηο 
πξναλαθεξζείζεο λνκνηερληθέο βειηηψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 

(λα θσηνγξαθεζεί ε ζειίδα 312) 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Παξαθαιψ λα δηαλεκεζεί, θχξηε 

Τθππνπξγέ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Κχξηε Πξφεδξε, κπνξψ λα έρσ ην ιφγν; 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Ζ θ. Ρεληαξή λνκίδσ πξνεγείηαη 

θαη κεηά, θχξηε Σαιηαδνχξν, έρεηε ην ιφγν, γηα ηε δεπηεξνινγία ζαο. 
ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  
Καη ζηηο δχν ζπλεδξίεο ππήξμε κία θαζνιηθή παξαδνρή φηη ην εθπαηδεπηηθφ 

καο ζχζηεκα πξέπεη λα αιιάμεη γηαηί είλαη ηεικαησκέλν, αιιά θαη γηαηί πξέπεη λα 
θηηάμεη έλα πνηνηηθφ ππφβαζξν γηα φινπο ηνπο λένπο αλζξψπνπο, λα δψζεη κία 
πνηνηηθή γλψζε θαη λα ηξαβήμεη ην άξκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κπξνζηά, γηα λα 
κελ είλαη νπξαγφο ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ. 

Παξ’ φια απηά θάζε θνξά πνπ πάεη λα γίλεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ 
Διιάδα -θαη δελ κηιάκε γηα κία αιιαγή πνπ γίλεηαη ζην ίδην ην Τπνπξγείν Παηδείαο 
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κε ηνπο πνιπάξηζκνπο νξγαληζκνχο, κε ηε ζπαηάιε πνπ γίλεηαη ρσξίο λα 
απνδίδνληαη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα- πάληνηε ζθαιψλνπκε ή ζε ζπληερληαθέο 
αληηιήςεηο ή ζε θαηεζηεκέλεο ηδέεο, νη νπνίεο έθεξαλ ην θξάηνο εδψ.  

Μνπ πξνθαιεί πάξα πνιχ κεγάιε εληχπσζε ην φηη ε Νέα Γεκνθξαηία έρεη 
αληίξξεζε γηαηί νη δχν θνξείο ηνπ παηδαγσγηθνχ ηλζηηηνχηνπ, ν έλαο ήηαλ ηδησηηθφο 
θαη ν άιινο γίλεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

Μα απηφ ην δεκφζην ην ππεξηξνθηθφ ζα ζηακαηήζεη; Ήηαλ απνηειεζκαηηθφ; 
Μπφξεζε πνηέ ην δεκφζην λα ειέγμεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ; Σα απνηειέζκαηα ηα 
ζεκεξηλά απφ ην δεκφζην θπξίσο πξνθιήζεθαλ. Απηφ ην δεκφζην δελ είλαη έλα 
δεκφζην γξαθεηνθξαηηθφ θαη αλειαζηηθφ, πνπ δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη πφξνπο 
ή λα αμηνπνηήζεη, λα έρεη πξσηνβνπιίεο θ.ιπ.. 

Μπνξεί ε αιιαγή απηή λα ζνθάξεη θαη ηνπο εξγαδφκελνπο παξ’ φιεο ηηο 
δηαβεβαηψζεηο πνπ δίλνπκε γηα ηε δηαζθάιηζε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Αιιά 
πξαγκαηηθά θάζε αιιαγή πξέπεη λα εθαξκνζηεί γηα λα απνξξηθζεί ή λα 
αμηνινγεζεί θαη λα δνχκε αλ κπνξνχκε λα ηελ εθαξκφζνπκε.  

Σν ίδην, ινηπφλ, βιέπσ φηη γίλεηαη θαη κε ηα πξφηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία. 
Δθεί επηθεληξσζήθακε φινη! Ναη, ζαθψο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα. Θα πξέπεη, 
ινηπφλ, εκείο λα θνιιήζνπκε ζηα πξφηππα ηζηνξηθά ζρνιεία πνπ ζε εθείλε ηε 
ζπγθπξία, ζε εθείλε ηελ επνρή, ζε εθείλεο ηηο απαηηήζεηο ήηαλ πάξα πνιχ θαιά 
ζρνιεία;  

κσο, ν θφζκνο αιιάδεη. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα αιιάμεη. Δίλαη ηφζν θαθφ 
λα δνθηκάζεη ε Γηακαληνπνχινπ θαη ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ έλα άιινπ ηχπνπ 
ζρνιείν θαη αλ φλησο δελ έρεη ηα απνηειέζκαηα, λα επαλεμεηαζηεί; Οη 
κεηαξξπζκίζεηο δελ είλαη ζηαηηθέο. Οη κεηαξξπζκίζεηο γίλνληαη γηα λα αιιάδνπλ ηα 
πξάγκαηα, λα ηα αμηνινγνχλ θαη λα πξνρσξνχλ.  

Πξαγκαηηθά, εγψ πηζηεχσ ζε απηφ πνπ αλαθέξζεθαλ φινη γηα ηνπο 
πνιχηεθλνπο, φηη ππάξρεη θάπνην κπζηήξην, θάηη ζέινπλ λα θεξδίζνπλ ή λα κε 
ράζνπλ ςήθνπο. Θα πσ ην εμήο: Σν εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην κπνξεί, θαηά ηε γλψκε 
ζαο, λα είλαη αλεπαξθέο. Δίλαη 60.000 θαη 10.000 αλά παηδί θαη ιέεη φηη θαη ζηέγαζε 
δίλεηαη θαη πιεζηέζηεξα ζην ζπίηη ηνπ θαη νξηζκέλα θξηηήξηα... 

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

αο παξαθαιψ, θχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια ιίγν παξαπάλσ ρξφλν, γηαηί 
ηνπιάρηζηνλ εγψ κίιεζα ιηγφηεξν.  

Γηαηί, ινηπφλ, ηφζε βάζαλνο γηα ην αλ αδηθεζνχλ ηα παηδηά ησλ 
πνιπηέθλσλ; Σνπ άλεξγνπ, ηνπ θησρνχ, ηνπ απνιπκέλνπ; Απηά δελ είλαη παηδηά; 
Δίλαη παηδηά ελφο θαηψηεξνπ Θενχ;  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Ο άλεξγνο κπνξεί λα είλαη πνιχηεθλνο; 
ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Οξίζηε, ακέζσο θαηεγνξηνπνηνχκε, ιεο θαη ηα 

παηδηά... 
αο παξαθαιψ πνιχ! Τπάξρνπλ πνιχηεθλνη πνπ έρνπλ πάλσ απφ 80.000. 

Παξαθαιψ κε κε δηαθφπηεηε. Καη ν απνιπκέλνο έρεη δηθαίσκα γηα ην παηδί ηνπ θαη 
ν θαζέλαο. Βάδνπκε ηα θξηηήξηα θαη πξνζπαζνχκε λα είλαη αμηνθξαηηθά.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Σν χληαγκα γηα ηελ εηδηθή κέξηκλα ην 
γλσξίδεηε;  

ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Σν γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά θαη ην άξζξν ηνπ 
πληάγκαηνο κνπ ην δηαβάζαηε ζήκεξα πάξα πνιιέο θνξέο.  

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Δ, ηφηε λα κελ ππάξρεη πξφλνηα ζην χληαγκα! 
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ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Δγψ πηζηεχσ φηη παξέρεη φιν ην πιαίζην, ψζηε 
λα κελ αδηθεζεί ν πξαγκαηηθά πνιχηεθλνο, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην χληαγκα 
θαη ζέιεη λα κεξηκλήζεη γη’ απηφλ.  

Σειεηψλσ κε ηα ιφγηα, ηα νπνία κε έθαλαλ λα ληξαπψ. Έρσ πνιχ κηθξή 
πνξεία κέζα ζε απηή ηε Βνπιή, αιιά εθθξάζεηο φπσο «ιφρνη, Μήδεηα, κίζνο, 
Ζξψδεο, Ζξσδηάδα» καο ξίρλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα κάηηα ηεο θνηλσλίαο, 
κηα θνηλσλία πνπ είλαη κπξνζηά θαη καο ριεπάδεη γηαηί εκείο κείλακε πίζσ θαη 
κείλακε ζηηο ίδηεο αληηπνιηηεπηηθέο πνιηηηθέο, ζε κηα ζηηγκή πνπ ηνπιάρηζηνλ ε 
Διιάδα ηνπο λένπο αλζξψπνπο ηεο ηνπο ζέιεη λα αιιάμνπλ θαη απηνί πνξεία, λα 
αιιάμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηξαβήμνπλ κπξνζηά, ηδηαίηεξα ζε απηή ηε 
ζπγθπξία.  

Φαίλεηαη δελ έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη πνχ βξηζθφκαζηε. Φαίλεηαη πσο 
αθφκε έρνπκε ην θνβηθφ ζχλδξνκν «κελ αιιάμνπκε», ιεο θαη απηή ε θαηάζηαζε 
καο έθεξε ζηε «Μεζνπνηακία», ζηα νπξάληα θ.ιπ..  

Λππνχκαη πάξα πνιχ σο λέα Βνπιεπηήο πνπ είδα γηα άιιε κηα θνξά 
αληίδξαζε ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή. Ξαλαιέσ φηη γηα εκέλα ε αιιαγή είλαη ζπλερήο 
θαη δελ είλαη ζηαηηθή. Γηα κηα αθφκα θνξά νη αιιαγέο ζθνληάθηνπλ δπζηπρψο ζηηο 
παιηέο θαζεζηεθπίεο λννηξνπίεο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Αναζηάζιορ Κοςπάκηρ): Πξηλ δψζσ ην ιφγν ζηνλ θ. 
Σαιηαδνχξν, ζα ήζεια λα θάλσ κηα αλαθνίλσζε πξνο ην ψκα.  

Ζ Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή Κνηλνβνπιεπηηθήο Γενληνινγίαο θαηαζέηεη ηηο 
εθζέζεηο ηεο ζηηο αηηήζεηο ηεο Δηζαγγειηθήο Αξρήο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θαηά Βνπιεπηψλ.  

Σν ιφγν έρεη ν εηζεγεηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. ππξίδσλ Σαιηαδνχξνο 
γηα ηξία ιεπηά.  

ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε.  
Θα ήζεια λα θάλσ ηξεηο παξαηεξήζεηο. Πξψηα απ’ φια γηα ηε λνκηθή 

κνξθή ησλ Ηλζηηηνχησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Δίκαζηε αληίζεηνη, δηφηη είλαη θνξείο 
ηνπ δεκνζίνπ. Γελ είλαη ηδησηηθά πξφζσπα, είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ αιιά είλαη 
κε ηε κνξθή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη δελ είλαη δεκφζηεο 
ππεξεζίεο ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. Απηή είλαη ε έλζηαζή καο. Ζ 
έλζηαζή καο ζηεξίδεηαη ζην φηη αλ είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, 
ζεσξνχκε φηη ζα δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε ζπλέρεηα, ε δεκνθξαηία θαη ν 
έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ απφ ην δεκφζην ινγηζηηθφ. 

ΟΛΓΑ ΡΔΝΣΑΡΖ-ΣΔΝΣΔ: Φνβάζηε ζήκεξα πνπ ππάξρνπλ ηφζα 
αμηνινγεηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζε φιν ηνλ θφζκν;  

ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Ή λα είλαη ηδησηηθά, δειαδή λα αλήθνπλ ζε 
ηδηψηεο, ή λα είλαη δεκφζηα. Γελ ζπκθσλνχκε κε ην κείγκα ηδησηηθά, άξα 
αλεμέιεγθηα, άξα σο δεκφζην παξεκβαίλνπκε, άξα θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε αθνχ 
είλαη δηθά καο, είλαη ηνπ δεκνζίνπ θαη δελ είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ 
λα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη λα 
δηαζθαιίδεηαη ε δεκνθξαηηθή ζπλέρεηα. Απηή είλαη ε πξψηε καο έλζηαζε.  

Ζ δεχηεξε έλζηαζε, πνπ αθνξά ηα πξφηππα θαη ηα πεηξακαηηθά, είλαη γηαηί 
δελ θαζηεξψλεηε μερσξηζηά πξφηππα θαη μερσξηζηά πεηξακαηηθά, δεδνκέλνπ φηη 
άιιε είλαη ε απνζηνιή ηνπ πξφηππνπ, άιιε ηνπ πεηξακαηηθνχ, άιιν είλαη ε 
αξηζηεία, άιιν είλαη ν πεηξακαηηζκφο, ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, λέσλ 
πξνγξακκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα δνθηκάδεηαη ζε ζρνιεία κε ηπραία ζχλζεζε ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ. 
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Πάλσ ζε απηφ ζα ζαο δηαβάζσ κία δηαηχπσζε γλψκεο, πνπ καο ήξζε απφ 
ηνλ χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ 1νπ Πεηξακαηηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 
Δθθξάδεη ην εμήο: « Έρνπκε ηε γλψκε φηη ζην ππφ ζπδήηεζε ζρέδην λφκνπ ζην 
θεθάιαην γ΄, άξζξν 36, ε εηζξνή θαη εκπινθή ηνπ ζηφρνπ ηεο αξηζηείαο κε ηε 
δεκηνπξγία νκίισλ, κε ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο, ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ 
θνηηεηψλ, ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη θαηλνηφκσλ 
δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη δξάζεσλ είλαη παξάγνληεο δηαθξηηά αζχκβαηνη κεηαμχ 
ηνπο, ε ζχγρπζε ησλ νπνίσλ θνβνχκαζηε φηη δελ ζα εμππεξεηήζεη επί ηεο νπζίαο 
ην ξφιν ησλ πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ, αληίζεηα κάιηζηα ζα απνζαξξχλεη ηα θαηά 
ηφπνπο ΑΔΗ απφ ηελ αλάιεςε απηήο ηεο επζχλεο». 

Άξα, ινηπφλ, έξρνληαη θαη νη χιινγνη Γνλέσλ ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ 
Θεζζαινλίθεο θαη εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα απηφ ην πάληξεκα πξφηππνπ 
θαη πεηξακαηηθνχ. 

ε φ,ηη αθνξά ηα ζέκαηα ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο κε ην λα κελ έρνπκε 
νπζηαζηηθά εηζαθηένπο ζε είθνζη ηέζζεξα ηκήκαηα ΣΔΗ θαη έλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 
ζα ήζεια λα θάλσ ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

Πξψηνλ, δελ ππήξμε γλψκε ή εηζήγεζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ΑΠΔ θαη 
ΑΣΔ, ηα νπνία είλαη επηζηεκνληθά φξγαλα, θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρνπλ γηα 
θάζε ηξνπνπνίεζε θαη αιιαγή ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα ΣΔΗ. Γεχηεξνλ, δελ 
είκαζηε ζίγνπξνη ην θαηά πφζνλ ηα θξηηήξηα, κε ηα νπνία επειέγεζαλ απηά ηα 
ηκήκαηα, ήηαλ αληηθεηκεληθά.  

Καηέζεζε ν θ. Ρνληνχιεο –θαη ην δηάβαζα- ζηα Πξαθηηθά απφθαζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο ηνπ ΣΔΗ Καξδίηζαο ε νπνία 
αλαθέξεη: O αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ γηα ην 2010-2011 είλαη δηαθφζηνη. Δγξάθεζαλ 
εθαηφλ νγδφληα ελλέα θαη παξαθνινπζνχλ εθαηφλ ηξηάληα. Σν ηκήκα –ζχκθσλα κε 
ηα φζα αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο- ππέζηε εζσηεξηθή θαη 
εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη κεη’ επαίλνπ. Σξίηνλ, έρεη ηδηφθηεην θηήξην ηεζζάξσλ 
ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, δεθαηξία εξγαζηήξηα, έληεθα κφληκνπο θαζεγεηέο 
κε δηδαθηνξηθφ. 

Καη ζε φ,ηη αθνξά ην θξηηήξην παξαιαβήο ζπγγξακκάησλ, πξέπεη λα 
εθθξάζνπκε ηηο επηθπιάμεηο καο, δηφηη πνιιέο θνξέο νη εθδνηηθνί νίθνη 
θαζπζηεξνχλ λα εθδψζνπλ ηα βηβιία θαη λα ηα δηαλείκνπλ. Έρνπκε θαζπζηεξήζεηο 
εθεί. Δξσηψ: Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ, ησλ θνηηεηψλ 
πνπ παξαθνινπζνχλ ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα Γαζνπνλίαο ζην Καξπελήζη, ζηε 
Γξάκα θαη φπνπ αιινχ ππάξρνπλ, γηα λα δνχκε ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, πνηα 
είλαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, φηαλ εδψ απηφ ην ηκήκα ηεο Γαζνπνλίαο ζπλδέεηαη 
κε ην Σκήκα ρεδηαζκνχ Ξχινπ θαη Δπίπινπ πνπ είλαη ην κνλαδηθφ ζε φιε ηελ 
Διιάδα, έξρνληαη θνηηεηέο απφ ηελ Κξήηε, απφ ηελ Οιιαλδία θαη απφ άιιεο 
ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα λα ζπνπδάζνπλ ζε απηφ ηκήκα θαη απηά ηα δχν 
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κία ζρνιή; 

Δάλ ε κε εηζαγσγή θνηηεηψλ ζήκεξα νδεγήζεη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαη 
ζε θιείζηκν, ηφηε αλαηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ ζρνιέο, λα ππάξμεη κηα 
απηνλνκία ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηδξπκάησλ. 

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

Δπίζεο, ζέισ λα πσ φηη ζε θάζε πεξίπησζε ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην, κε 
λφκν πνπ ςεθίζακε ην 2009, πνπ πξνβιέπεηαη κε πνην ηξφπν κπνξνχκε λα 
έρνπκε ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ, αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο θαη θιείζηκν ηκεκάησλ, 
φηαλ πξάγκαηη πιεξνχληαη πξνυπνζέζεηο ζπγθεθξηκέλεο. Γηαηί, γηα παξάδεηγκα, 
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ζην ΣΔΗ Ζπείξνπ ηα Σκήκαηα Ηρζπνθνκίαο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο δελ ζα 
κπνξνχζαλ, θάλνληαο ηε ρξήζε απηψλ ησλ δηαηάμεσλ, λα ζπγρσλεπζνχλ, λα 
απνηειέζνπλ έλα ηκήκα θαη κία ζρνιή, ρσξίο λα ραιάζεη ε έλλνηα ηε ζρνιήο, 
ρσξίο λα θαηαξγεζεί ε ζρνιή πνπ πθίζηαηαη θαη κεηά λα ππάξμνπλ θαηεπζχλζεηο; 

Σν ίδην θαη ζην ΣΔΗ δπηηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ έρεη Σκήκα Εσηθήο θαη Φπηηθήο 
Παξαγσγήο, ην ίδην θαη ζηελ Καιακάηα πνπ έρεη Σκήκα Θεξκνθεπηαθψλ 
Καιιηεξγεηψλ, Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, ηα νπνία ζήκεξα δελ ζα έρνπλ 
εηζαθηένπο θαη έρεη θαη Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο. Δίλαη φια Σκήκαηα ηεο ρνιήο 
Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο. 

Χο πξνο απηά, ινηπφλ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, αλ γηα ηξία ρξφληα 
θαη φρη γηα έλα, έρνπλ αξηζκφ εηζαθηέσλ θάησ απφ έλα πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη, 
ηφηε πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή ζπγρψλεπζε ησλ ηκεκάησλ, γηα λα έρνπκε έλα 
ηκήκα, κηα ζρνιή. Καη εθεί, ζα κπνξεί ε ίδηα ζρνιή κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα 
έρεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, λα πξνζδηνξίζεη ην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο, ρσξίο αλάγθε λα 
εθδνζεί λέν πξνεδξηθφ δηάηαγκα ή νηηδήπνηε άιιν. 

Ννκίδσ, ινηπφλ, φηη απηά ηα ζέκαηα ζα πξέπεη λα ηα μαλαδείηε κε βάζε 
επηζηεκνληθέο εηζεγήζεηο, κε βάζε απνιχησο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, κε γλψκε 
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ΑΠΔ θαη ΑΣΔ. Άιισζηε, είλαη αληηθεηκεληθά φξγαλα, 
ζπκκεηέρεη φιε ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα εθεί θαη είλαη ρξήζηκν λα έρνπκε ηελ 
άπνςή ηνπο θαη ηε γλψκε ηνπο θαη έηζη λα πξνρσξήζνπκε ζε κία ζθαηξηθφηεξε 
αλαδηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ ησλ ΣΔΗ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ, λα είλαη πην 
ιεηηνπξγηθά, λα είλαη πην ρξήζηκα ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, 
γηα λα κπνξνχλ αχξην θαη νη πηπρηνχρνη λα απνξξνθψληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 
δηφηη απηφ, λνκίδσ φηη φινη ην δεηνχκε. 

Ννκίδσ, ινηπφλ, φηη κε απηέο ηηο ηξεηο παξαηεξήζεηο ζπλ φια απηά επί ησλ 
νπνίσλ είρακε ηνπνζεηεζεί επί ηεο αξρήο θαη επί ησλ άξζξσλ -δελ ειήθζεζαλ ππ' 
φςηλ πνιιέο καο παξαηεξήζεηο, εκείο ηηο έρνπκε θαηαζέζεη- δελ κπνξνχκε λα 
ςεθίζνπκε απηέο ηηο δηαηάμεηο. 

ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Πξφεδξε, κνπ επηηξέπεηε γηα έλα ιεπηφ; 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Έρεηε εμαληιήζεη ην ρξφλν ζαο, 

θχξηε Ρνληνχιε. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Έρσ εμαληιήζεη ην ρξφλν κνπ. αο παξαθαιψ 

κφλν γηα έλα ιεπηφ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Με ηελ άδεηα ηνπ ψκαηνο έρεηε έλα 

ιεπηφ, αιιά αθξηβψο έλα ιεπηφ. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Κχξηε Τθππνπξγέ, δελ ζέισ λα γίλεη ζπλήγνξνο 

θαη ππεξαζπηζηήο ηεο ΟΗΔΛΔ. Σν επηρείξεκα, φκσο, μέξεηε πνην είλαη; Σν έρνπλ 
πεη πιεηζηάθηο θαη έρνπλ θαηαζέζεη θαη έγγξαθα ζηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο. ηη νη 
ηδησηηθνί εθπαηδεπηηθνί πθίζηαληαη «πηέζεηο» -βάιηε, ζαο παξαθαιψ, ηε ιέμε εληφο 
εηζαγσγηθψλ- απφ ζρνιάξρεο γηα λα βάδνπλ βαζκνχο. Σψξα, ιέλε νη άλζξσπνη 
απηνί, κε ην δηπιφ απνιπηήξην ηίηιν, ηα θαηλφκελα απηά ζα θιηκαθσζνχλ έηη 
πεξαηηέξσ. Απηφ απιψο είλαη ην επηρείξεκα. Οχηε ζέινπλ λα πξνζβάιινπλ 
ζπλαδέιθνπο, νχηε ηδησηηθά ζρνιεία, νχηε ηίπνηα απ’ φια απηά. 

Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη ζε ζρέζε κε ην εηζνδεκαηηθφ 
θξηηήξην ησλ πνιπηέθλσλ. Πείηε κνπ: Σε ζηηγκή πνπ ην Τπνπξγείν βάδεη έλα 
πιαθφλ κέρξη 20%, βάδεη θαη ην θξηηήξην ησλ κνξίσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, πνηα ε 
ρξεία ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ; Ζ αμηνθξαηία ήδε κε ην πιαθφλ θαη κε ηα κφξηα 
ππάξρεη. Πνηα ε ρξεία ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θξηηεξίνπ; 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηψ, θχξηε ζπλάδειθε. 
Κχξηε Τθππνπξγέ, ζέιεηε λα πξνζζέζεηε κήπσο θάηη, πξηλ ην θιείζηκν ηεο 

ζπδήηεζεο; 
ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και 

Θπηζκεςμάηων): Μάιηζηα, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Οξίζηε, έρεηε ην ιφγν. 
ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΝΑΡΔΣΟ (Τθςποςπγόρ Παιδείαρ, Γιά Βίος Μάθηζηρ και 

Θπηζκεςμάηων): Δγψ είκαη βέβαηνο φηη, φηαλ θάλνπκε ηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε 
γηα ην κέιινλ ησλ κνλάδσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζα ππάξμνπλ 
πξνηάζεηο πνπ ζα είλαη νπζηαζηηθέο θαη φρη απιψο κία κεηαθνξά δηθαηνινγεκέλσλ, 
ζα ην πσ έηζη, αλεζπρηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Κχξηε Σαιηαδνχξν, καο έρεηε θάλεη πνιιέο θνξέο σο θφκκα, θξηηηθή γηα ηελ 
θαηάξγεζε ηεο βάζεο ηνπ δέθα. Θα ζαο ζπκίζσ ηη έιεγε ν λφκνο πνπ είραηε 
ςεθίζεη, δηφηη δελ κηιήζαηε κφλν γηα ζπγρσλεχζεηο, αιιά κηιήζαηε θαη γηα 
θαηαξγήζεηο ηκεκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν Σκήκα, γηα λα πάσ ζηηο δηθέο ζαο ηηο 
απφςεηο, είρε δηαθφζηνπο εηζαρζέληεο, νγδφληα έμη πήξαλ ζχγγξακκα θαη απ’ 
απηνχο πνπ κπήθαλ, νη εθαηφλ ηξηάληα δχν είραλ κέζν φξν βαζκνινγίαο θάησ απφ 
πέληε. Με ην δηθφ ζαο ην λφκν, ζα είρε θιείζεη ην ηκήκα, ρσξίο θακκία άιιε 
ζπδήηεζε. 

Απηφ πνπ ιέκε ηψξα είλαη λα κελ κπνπλ εηζαθηένη, αθνχ βιέπνπκε φηη δελ 
ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθνί ιφγνη πνπ λα 
απαζρνινχλ θαη λα ειθχνπλ ηνπο θνηηεηέο, γηα λα δνχκε ζηε ζπλέρεηα πψο ζα ην 
αληηκεησπίζνπκε. 

Θέισ λα πσ θαη θάηη πνπ έρεη κία επξχηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηελ 
πνιηηηθή θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη 
θαλεξφ φηη ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε κέρξη ζήκεξα δελ απέδσζε γηαηί 
δηαιέγακε έλαλ ειθπζηηθφ ηίηιν θαη κία πεξηνρή, ε νπνία αληαπνθξηλφηαλ ζηνλ 
ειθπζηηθφ ηίηιν «Ηρζπνθαιιηέξγεηα - Μεζνιφγγη» -ήηαλ παξά πνιχ ινγηθφ- θαη 
ιέγακε λα ην ηκήκα. Ξερλνχζακε έλα πξάγκα. Σα παλεπηζηήκηα δελ ππάξρνπλ γηα 
ηνπο θαζεγεηέο, νχηε γηα ηηο ππνδνκέο. Τπάξρνπλ γηα ηνπο θνηηεηέο, γηα λα πάλε 
θάπνηνη λα ζπνπδάζνπλ.  

Αλ ζέιεηε, ζα δηαηππψζσ κία πξνζσπηθή άπνςε εδψ φηη πνιιά απφ απηά 
ηα αληηθείκελα –βιέπεηε, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, πνπ είπαηε, ηνπξηζηηθέο ζπνπδέο, 
ζεξκνθήπηα- ελψ είλαη βαζηθνί ππιψλεο αλάπηπμεο, δελ πεγαίλνπλ ηα παηδηά λα 
ζπνπδάζνπλ. Απηφ θάηη ιέεη. Ση ιέεη, θαηά ηε γλψκε κνπ; ηη δελ ρξεηάδνληαη 
ηεηξαεηείο ζπνπδέο. Υξεηάδνληαη ζπνπδέο κηθξφηεξνπ ρξφλνπ, νπζηαζηηθέο, φρη 
ζεσξεηηθέο, πνπ λα πεγαίλεη ην παηδί, λα πεγαίλεη ν λένο λα ζπνπδάδεη θαη λα 
βγαίλεη θαη λα κπνξεί λα δνπιέςεη -φρη λα πάξεη κεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα θαη φρη 
ηέζζεξα, γηαηί αλ ζαο έιεγα θαη ηνπο κέζνπο φξνπο απφθηεζεο ησλ πηπρίσλ ζ’ 
απηά ηα ηκήκαηα ζα βιέπαηε φηη είλαη επηά, νθηψ ρξφληα- λα πεγαίλεη, λα 
ζπνπδάδεη θάηη θαη απηφ πνπ ζπνπδάδεη λα έρεη κία αληαπφθξηζε ζην κέιινλ ηνπ 
θαη ζηελ εμεχξεζε εξγαζία. 

Δπραξηζηψ, θχξηε Πξφεδξε. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Δπραξηζηψ, θχξηε Τθππνπξγέ. 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θεξχζζεηαη πεξαησκέλε ε ζπδήηεζε επί ηεο 

ελφηεηαο ησλ άξζξσλ θαη ησλ ηξνπνινγηψλ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ 
Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 
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Οξγάλσζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη Δθδφζεσλ 
«ΓΗΟΦΑΝΣΟ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη ε ςήθηζή ηνπο ζα γίλεη ρσξηζηά.  

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 1 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 1 έγηλε δεθηφ σο 

έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 2 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 2 έγηλε δεθηφ σο 

έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 3 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 3 έγηλε δεθηφ σο 

έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 4 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 4 έγηλε δεθηφ σο 

έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 5 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 5 έγηλε δεθηφ σο 

έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 6 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 6 έγηλε δεθηφ σο 

έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 7 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 7 έγηλε δεθηφ σο 

έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 8 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
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ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 
πιεηνςεθία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 8 έγηλε δεθηφ σο 
έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 9 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 9 έγηλε δεθηφ σο 

έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 10 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 10 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 11 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 11 έγηλε δεθηφ 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 12 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 12 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 13 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 13 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 14 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 14 έγηλε δεθηφ 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 15 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
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ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 
πιεηνςεθία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 15 έγηλε δεθηφ 
σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 16 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 16 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 17 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 17 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 18 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 18 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 19 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 19 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 20, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 20 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 21 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 21 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 22 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 



ΤΝΔΓΡΗΑΖ 11/5/11 

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

116 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 
πιεηνςεθία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 22 έγηλε δεθηφ 
σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 23, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ηελ θπξία Τπνπξγφ;  

ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 23 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 24 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 24 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 25, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 25 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 26 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 26 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 27 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 27 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 28 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
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ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 28 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 29 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 29 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 30, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 30 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 31 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 31 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 32 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 32 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 33, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 33 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 34, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
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ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 
πιεηνςεθία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 34 έγηλε δεθηφ, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 35 σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 35 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 36, σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 36 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 37, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 37 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 38, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 38 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 39, σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 39 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 40, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 40 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 41, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 41 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 42, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 42 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 43, σο έρεη;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 43 έγηλε δεθηφ 
σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 44, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ηελ θπξία Τπνπξγφ;  

ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 44 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 45, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ;  
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 45 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 46, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 46 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 47, σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 47 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 48, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 48 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 49 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 49 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 50, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): ςνεπώρ ηο άπθπο 50 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 51,φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ; 
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ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 51 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 52 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 52 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 53 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 53 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 54, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 54 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 55 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 55 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 56, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 397/43 ηξνπνινγία; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 56 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ 
αξηζκφλ 397/43 ηξνπνινγία, θαηά πιεηνςεθία. 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 57 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 57 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 58, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ηελ θπξία Τπνπξγφ θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 395/41 ηξνπνινγία; 
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ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 58 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ 
αξηζκφλ 395/41 ηξνπνινγία, θαηά πιεηνςεθία. 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 59, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 
ηελ θπξία Τπνπξγφ θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκνχο 395/41, 396/42 θαη 
397/43 ηξνπνινγίεο; 

ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΤΡΗΓΧΝ ΣΑΛΗΑΓΟΤΡΟ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 59 έγηλε δεθηφ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ θπξία Τπνπξγφ θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ππ’ 
αξηζκνχο 395/41, 396/42 θαη 397/43 ηξνπνινγίεο, θαηά πιεηνςεθία. 

Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην άξζξν 60 σο έρεη; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΑΣΔΡΗΟ ΡΟΝΣΟΤΛΖ: Καηά πιεηνςεθία. 
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΟΤΡΑΚΖ (Ε΄ Ανηιππόεδπορ ηηρ Βοςλήρ): Καηά 

πιεηνςεθία. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): πλεπψο ην άξζξν 60 έγηλε δεθηφ 

σο έρεη, θαηά πιεηνςεθία. 
Δηζεξρφκαζηε ζηελ ςήθηζε ηνπ αθξνηειεχηηνπ άξζξνπ. 
Δξσηάηαη ην ψκα: Γίλεηαη δεθηφ ην αθξνηειεχηην άξζξν ηνπ λνκνζρεδίνπ; 
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Γεθηφ, δεθηφ. 
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Γπηγόπιορ Νιώηηρ): Σν αθξνηειεχηην άξζξν έγηλε δεθηφ 

θαηά πιεηνςεθία. 
πλεπψο ην λνκνζρέδην 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» 
έγηλε δεθηφ επί ηεο αξρήο θαη επί ησλ άξζξσλ. 

Ζ ςήθηζή ηνπ ζην ζχλνιν αλαβάιιεηαη γηα άιιε ζπλεδξίαζε. 
Κχξηνη ζπλάδειθνη, δέρεζηε ζην ζεκείν απηφ λα ιχζνπκε ηε ζπλεδξίαζε; 
ΟΛΟΗ ΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα. 
Με ηε ζπλαίλεζε ηνπ ψκαηνο θαη ψξα 17.00΄, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε γηα 

αχξην εκέξα Πέκπηε 12 Μαΐνπ 2011 θαη ψξα 9.30΄, κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ 
ψκαηνο: α) θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, ζπδήηεζε επηθαίξσλ εξσηήζεσλ θαη β) 
λνκνζεηηθή εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ έρεη δηαλεκεζεί. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                            ΟΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ 
 


