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ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ 
 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο 

κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη’ αξρήλ 

ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ –δχν ρηιηάδεο 

άλζξσπνη- πνπ είλαη δηαθεθξηκέλνη θαζεγεηέο θαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ δψζεη 

κάρεο γηα ηελ παηδεία, νλνκάδνληαη απφ ηνλ θχξην ζπλάδειθν «νπηζζνθχιαθεο 

ηεο εθπαίδεπζεο».  

Γηαηί, άξαγε, είλαη νπηζζνθχιαθεο ηεο εθπαίδεπζεο, θχξηε ζπλάδειθε; Δπεηδή 

δηαθσλνχλ καδί ζαο; Δπεηδή έρνπλ κία άιιε ζεψξεζε; 

Ναη, έρνπκε άιιε ζεψξεζε. Απηφ πξέπεη λα είλαη ζαθέο.  

Γηα εκάο, θχξηνη ζπλάδειθνη, ε αξηζηεία δελ είλαη ξεηζηληά. Πήγαηε λα ην 

δηνξζψζεηε ηψξα. Σν είπε, φκσο, ν θχξηνο Τπνπξγφο. Λνηπφλ, γηα εκάο δελ είλαη 

ξεηζηληά. 

Καη αλ ππάξρεη ζην δηθφ ζαο ιεμηιφγην ε αληίιεςε φηη ε αξηζηεία είλαη 

ξεηζηληά, θάλεηε ιάζνο, θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη καο πάηε πίζσ πνιιά πνιιά 

ρξφληα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, φηαλ κπήθε ν θνκκαηηζκφο κέζα ζηα 

ζρνιεία θαη ζηε εθπαίδεπζε, φηαλ έγηλε ην «έια λα δεηο», φηαλ πάζακε κία 

νιφθιεξε θνηλσλία κηζξηδαηηζκφ, δηφηη ήηαλ πεξίπνπ απηνλφεην φηη ηα 

παλεπηζηήκην πξέπεη λα έρνπλ θαηαιεςίεο, φηαλ νιφθιεξε ε ιέμε θαη κφλν 

«αμηνθξαηία» ήηαλ κία ιέμε ηελ νπνία δελ ήζειε λα αθνχζεη άλζξσπνο, φηαλ ε 

αμηνιφγεζε είρε βγεη ηειείσο -κα ηειείσο- απφ ην ιεμηιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

φηαλ ν ηίηιν ηηκήο, θχξηε ζπλάδειθε, ήηαλ κφλν λα είζαη ζπλδηθαιηζηήο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή θαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν εθπαίδεπζεο. Απηφ ην 

πιεξψζακε πνιχ αθξηβά.  

Καη επεηδή έρσ κεξηθά ρξφληα πεξηζζφηεξα ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ απφ 

εζάο, ζέισ λα ζαο πσ φηη ηα ιάζε ηα θάλακε φινη. 

Όκσο, απφ εθεί θαη πέξα, εγψ πνπ έρσ είθνζη ρξφληα κέζα ζηε Βνπιή, ζαο 

ιέσ φηη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα έθαλε κία πνιχ κεγάιε δηαδξνκή θαη πεξάζακε απφ 

πνιιά εδψ πέξα κέζα. Πεξάζακε απφ ηηο θνκκαηηθέο αληηιήςεηο, πιεξψζακε 

αθξηβά, θάλακε πεηξακαηηζκνχο ζην θεθάιη ηεο λέαο γεληάο θαη θάπνηα ζηηγκή 

βάιακε ιίγν κπαιφ –φρη πνιχ, αιιά βάιακε ιίγν κπαιφ- αλνίμακε ηνπ νξίδνληέο 

καο θαη είδακε ηη γίλεηαη έμσ. Αληηιεθζήθακε φηη ρψξεο, θνηλσλίεο πνπ πεξπαηάλε 

πην κπξνζηά θαη πην θαιά απφ εκάο, είλαη νη θνηλσλίεο νη νπνίεο είραλ 

ζπκθσλήζεη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζχζηεκα, είραλ ηελ επξχηεξε δπλαηή 

ζπλαίλεζε γηα ην πψο ζα εθπαηδεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη δελ βαζηδφληνπζαλ 

ζηελ θνκκαηηθή ινγηθή, δελ βαζηδφληνπζαλ ζην λα θάλνπκε έλα ζρέδην γηα ηηο 

επφκελεο εθινγέο, αιιά γηα ηηο επφκελεο γεληέο.  

Κάπνηνη αγσλίζηεθαλ πνιχ. Άθνπζα ηνλ θ. Κνπξάθε κε πεξηπαηθηηθφ χθνο λα 

κηιάεη γηα ηνλ θ. Βεξέκε. Γελ ακθηβάιισ γηα ηηο πεξγακελέο ηνπ θ. Κνπξάθε θαη 

σο γλψζηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παηδείαο θαη σο πνηεηνχ θαη σο άιια. Όκσο, δελ 

λνκίδσ φηη θαλέλαο κε ηέηνηα επθνιία κπνξεί λα πεξηπαίδεη έλα δάζθαιν ζαλ ηνλ 
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θ. Βεξέκε θαη λα κελ αθνχζεη θαη ηε γλψκε ηνπ. Να δηαθσλήζεη. Δπραξίζησο! Μα, 

γηα απηφ είκαζηε εδψ, λα δηαθσλήζνπκε. Να αθνχζνπκε, φκσο. 

Μίιεζα πξηλ γηα ηελ πνξεία πνπ αθνινπζήζακε. Γχν γπλαίθεο είραλ ην 

ζάξξνο «λα βάινπλ ην θεθάιη ηνπο ζηνλ ηνξβά». Καη εγψ ζέισ λα ηηο αλαθέξσ 

θαη ηηο δχν ζήκεξα εδψ. Ζ κία ήηαλ ε Μαξηέηηα ε Γηαλλάθνπ θαη ε δεχηεξε ήηαλ ε 

Άλλα ε Γηακαληνπνχινπ, κε κεγάιν αγψλα. 

Ξέξσ, ζηξαβνκνπηζνπληάδεηε, θχξηε ζπλάδειθε. Ξέξσ! Καθφ πξάγκα απηή ε 

έξκε ε αμηνιφγεζε. Πνιχ θαθφ πξάγκα! Γηφηη ζα πξέπεη θαλέλαο λα θξηζεί κε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη φρη απφ ηε δξάζε ηνπ ηελ θνκκαηηθή.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζε απηήλ εδψ ηελ Αίζνπζα ηφηε, ζε κηα επνρή πνιχ 

κεγάισλ εληάζεσλ -δηφηη καο ρψξηδε ράζκα βαζχ, ήηαλ νη εξσηθέο κέξεο φπνπ 

αληηπνιηηεπφηαλ ε Νέα Γεκνθξαηία ην ΠΑΟΚ δπλακηθά- ζην ζέκα ηεο παηδείαο 

επεηεχρζε ε ζπλαίλεζε. Δπεηεχρζε θαη ςεθίζηεθε έλαο λφκνο κε δηαθφζηνπο 

είθνζη πέληε Βνπιεπηέο. Ήηαλ ηέιεηνο; Όρη, θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ ππάξρνπλ 

ηέιεηνη λφκνη θαη πφζν κάιινλ γηα ηελ παηδεία. Όκσο, ήηαλ έλα πάξα πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηα κπξνο. 

Θα κπνξνχζε, παξαδείγκαηνο ράξε, απηφ ην παξάδεηγκα ηεο θ. 

Γηακαληνπνχινπ θαη ηεο θ. Γηαλλάθνπ λα ην είραλ αθνινπζήζεη θαη νη δχν λένη 

Τπνπξγνί Παηδείαο. Να πνπλ φηη εκείο δηαπηζηψλνπκε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

αδπλακίεο θαη μεθηλάκε έλαλ νπζηαζηηθφ δηάινγν. Να ην θαηαιάβσ! Να 

ζπκκεηέρνπκε.  

Δδψ, παξαδείγκαηνο ράξε, εκέλα κε ρσξίδεη κε ηελ θ. Ξνπιίδνπ ράζκα βαζχ 

ζε νηηδήπνηε πεξίπνπ ιέεη. ην ζέκα πνπ έζεζε γηα ηνπο θηινιφγνπο θαη γηα ηα 

θηινινγηθά καζήκαηα έρεη δίθην θαη ζπκθσλψ καδί ηεο. 

Μπνξνχζακε, ινηπφλ, λα ζπκθσλήζνπκε ζε πνιιά, θχξηνη ζπλάδειθνη. 

Μπνξνχζακε λα βξνχκε πξάγκαηη ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα λα 

βνεζήζνπκε ηα παηδηά καο, πνπ είλαη ην κνλαδηθφ καο θεθάιαην ζ’ απηή ηε ρψξα.  

Αλη’ απηνχ κέζα ζην λνκνζρέδην ηνπ αζιεηηζκνχ εκθαλίδνληαη θάηη 

ηξνπνινγίεο, ππάξρεη Αληηπνιίηεπζε ε νπνία σξχεηαη θαη έξρεηαη ν Τπνπξγφο κε 

έλα ππεξεπείγνλ λνκνζρέδην. Γηα πνην ζέκα, θχξηνη ζπλάδειθνη; Γηα ην αλ ζα 

δψζνπκε επηδφηεζε πέληε ιεπηψλ ζε έλα πξντφλ, ελψ γηα ην πην ζνβαξφ ζέκα 

πνπ έρεη απηή ε ρψξα ζήκεξα θαη πνπ είλαη ε παηδεία ηεο, πξψηε θνξά ε 

Αξηζηεξά θέξλεη θαη ηνικάεη λα θέξεη λνκνζρέδην σο ππεξεπείγνλ γηα ην ζέκα ηεο 

παηδείαο; Με ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, αιιά εδψ εγψ έρσ ζεθψζεη ηα ρέξηα ςειά! 

Έρσ ζεθψζεη ηα ρέξηα ςειά! Γελ ην θαηαλνψ.  

Γελ ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ κεγάιν εηδηθφ γηα ηελ παηδεία. Οη κφλεο κνπ 

εκπεηξίεο απφ ηελ παηδεία είλαη φηη είκαη κάλα θαη ηψξα πξνζθάησο θαη γηαγηά 

θιπ θαη απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη είλαη λα βιέπσ ηα παηδηά λα καζαίλνπλ 

γξάκκαηα. Όκσο, έρσ ππάξμεη θαη Βνπιεπηήο Δπξπηαλίαο θαη έρσ κεγαιψζεη κε 

ηελ αληίιεςε φηη ην πην άδηθν πξάγκα πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα θαη εθεί πνπ νη 

ίζεο επθαηξίεο θαηά ην χληαγκα δελ ηζρχνπλ, ήηαλ ζηα παηδηά ηεο Δπξπηαλίαο. 

Γηφηη απηά έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα λα έρνπλ δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο πςεινχ 
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επηπέδνπ. Καη δελ κπνξνχλ αχξην ην πξσί λα έρνπλ θαζεγεηέο πνπ ζα είλαη κφλν 

πξντφληα ηεο θνκκαηηθήο επλνηνθξαηίαο.  

Απηφ λα ην ζθεθζείηε θαιά, θχξηνη ζπλάδειθνη, δηφηη απηφο ν λφκνο γηα ηνλ 

νπνίν κηινχζα πξηλ θαη ηνλ νπνίν κε ηφζε επθνιία θαηεδαθίδεηε ζήκεξα, απηφο ν 

λφκνο έρεη θξηζεί ζε νξηζκέλα πξάγκαηα, θχξηε Τπνπξγέ. Έρεη θξηζεί κε βάζε ηα 

δηεζλή ζηάληαξλη. Καη έρεη θξηζεί επηηπρψο. Δθεί, ινηπφλ, πνπ απέηπρε –αλ 

απέηπρε θάπνπ- λα ηνλ δηνξζψζεηε. Όκσο, είλαη πνηέ δπλαηφλ λα δηαθηλδπλεχεηε 

ζήκεξα, θχξηε Τπνπξγέ, ηα ειιεληθά πηπρία; Δίλαη πνηέ δπλαηφλ, θχξηνη 

ζπλάδειθνη; Δδψ βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα ζπλαγσληζκφ Τπνπξγψλ γηα ην 

πνηνο ζα θέξεη ην Grexit πην γξήγνξα ζ’ απηή ηε ρψξα! Γειαδή, απηφ ην πξάγκα 

δελ γίλεηαη! 

Ζ Διιάδα αλήθεη ζηελ Δπξψπε, ε Διιάδα είλαη κηα ρψξα επξσπατθή, ε 

Διιάδα πξέπεη λα έρεη αλνηρηνχο νξίδνληεο, ε Διιάδα πξέπεη λα έρεη κηα παηδεία 

πνπ λα πξνσζεί ηνπο αξίζηνπο θαη λα επηβξαβεχεη ηνπο αξίζηνπο!  

Καη δελ αληηιακβάλνκαη, ν θ. Μπαιηάο δηαθξίζεθε γηα ηελ αξηζηεία ηνπ. Απηφο 

δηάβαζα θαη εγψ, απηφ μέξακε θαη εκείο, φινη φζνη παξαθνινπζνχζακε ηελ 

πνξεία ηνπ. Γηαηί, ινηπφλ, ζηεξεί απφ ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο ην δηθαίσκα ην 

νπνίν ν ίδηνο δηεθδίθεζε; Γηα λα θαηαιάβσ θαη εγψ!  

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, απηφ ην νπνίν θάλεηε ζήκεξα εκάο λα βξίζθεη 

ηδενινγηθά απέλαληη. Καη κε κνπ αξρίζεηε ηηο «ηζακπνπληέο» πεξί 

λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηζηνξίεο, δηφηη δελ είλαη λενθηιειεχζεξν ην κνληέιν, αιιά 

αμηαθφ.  

Με ζπγρσξείηε, θχξηε Πξφεδξε, αιιά φινη νη ππφινηπνη κίιεζαλ πεξηζζφηεξν.  

Δκείο πηζηεχνπκε ζηελ αμηνθξαηία. Πηζηεχνπκε ζηνπο άμηνπο. Θέινπκε 

ζρνιεία αλνηρηά. Θέινπκε δεκφζηα παλεπηζηήκηα πνπ λα παξάγνπλ. Γελ ζέινπκε 

θιεηζηά παλεπηζηήκηα. Γελ ζέινπκε νη θαηαιήςεηο λα ζεσξνχληαη απηνλφεην. Γελ 

ζέινπκε ην άζπιν λα επαλέιζεη θαη λα γίλεη άζπιν αλαξρίαο.  

Καη κεηά, νη αηψληνη θνηηεηέο. Όζν πεξίεξγν θη αλ ζαο θαίλεηαη, θχξηνη 

ζπλάδειθνη, εγψ ππήξμα εξγαδφκελε θνηηήηξηα φιε κνπ ηε δσή, φζν ρξφληα 

δειαδή ήκνπλ θνηηήηξηα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δελ κπνξεί λα βξεζεί κία ιχζε, 

φπσο πξφηεηλε ν θ. Φνξηζάθεο, γηα ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη αληηθεηκεληθά 

ζέινπλ θαη δελ κπνξνχλ; Μπνξείηε! Όκσο, δελ ζέιεηε. Καη μέξεηε γηαηί δελ ην 

ζέιεηε; Γελ ην ζέιεηε, γηαηί ζέιεηε λα έρνπλ θάξηα θνηηεηνχ γηα λα κπνξνχλ αχξην 

ην πξσί λα ςεθίδνπλ θαη λα δξνπλ πνιηηηθά. Απηφ είλαη ην λφεκα. Όιε απηή ε 

θαζαξία θαη ε δήζελ δεκνθξαηηθή επαηζζεζία είλαη κφλν θαη κφλν γη’ απηφ ην 

ιφγν. Ο αηψληνο θνηηεηήο λα έρεη ηελ ίδηα ςήθν κε απηφλ ηνλ νπνίν 

ρξεκαηνδνηνχλ νη γνλείο ηνπ γηα ηέζζεξα ρξφληα θαη παιεχεη λα κε ράζεη νχηε έλα 

εμάκελν, γηαηί νη γνλείο ηνπ δελ ζα κπνξνχλ αχξην ην πξσί λα ηνλ ζπληεξήζνπλ 

ζηελ Αζήλα, ζηα Γηάλλελα ή νπνπδήπνηε αιινχ. Απηή είλαη ε αιήζεηα!  

Θέισ λα ζαο πσ φηη εκείο απηά ζα ηα πνιεκήζνπκε ζε φια ηα επίπεδα. Γηα 

λα είκαζηε μεθάζαξνη! Καη αλ εζείο ινηδνξείηε ηνπο αλζξψπνπο πνπ καδεχηεθαλ 

ρζεο, θάλεηε πνιχ κεγάιν ιάζνο. Δάλ δελ ζέιεηε λα αθνχζεηε ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ καδεχηεθαλ ρζεο, επίζεο θάλεηε πνιχ κεγάιν ιάζνο. Γηφηη απηνί νη άλζξσπνη 



Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ 
Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ 

ζα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα θαη είκαζηε πάξα πνιινί. Καη ελ πάζε πεξηπηψζεη, 

πνιιά πξάγκαηα κπνξεί θάπνηνο λα δερζεί, αιιά απηφ πνπ δελ κπνξεί λα δερζεί 

είλαη ε ππνλφκεπζε θαη ε ππνζήθεπζε ηνπ κέιινληνο ησλ παηδηψλ καο.  

Σέινο, ζέισ λα κηιήζσ θαη λα πσ δχν ιφγηα γηα ηε Εσζηκαία ρνιή, γηαηί 

θνβάκαη θχξηε Τπνπξγέ, φηη εδψ πέξα πεγαίλεηε λα θάλεηε έλα κείδνλ ιάζνο. 

Απηφ πνπ θάλεηε είλαη παληειψο παξάινγν -θαληάδνκαη φηη ηψξα,  ε Βνπιή 

νιφθιεξε ζπκθσλεί καδί κνπ, αζρέησο εάλ γηα θνκκαηηθή πεηζαξρία 

ππνρξεψλεζηε λα πείηε ην αληίζεην- είλαη θαη αληηπαηδαγσγηθφ θαη αληίζεην ζηνπο 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγήζεη έλα Πξφηππν Γπκλάζην ρσξίο παξάιιεια λα ιεηηνπξγήζεη ην 

Λχθεην. 

ηελ παξάγξαθν 6, ηνπ άξζξνπ 11, θεθάιαην Β΄, ηνπ λφκνπ ζαο νξίδεηαη φηη: 

«Σν Πξφηππν Γπκλάζην θαη ην Πξφηππν Λχθεην, ιεηηνπξγνχλ σο εληαία 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη φηη νη καζεηέο ζα ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ησλ 

εμεηάζεσλ κφλν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Πξφηππν Γπκλάζην θαη φηη ζα 

ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Πξφηππν Λχθεην ρσξίο λα ππνζηνχλ άιιεο 

εμεηάζεηο». ε πνην Πξφηππν Λχθεην ζα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο νη καζεηέο 

ηεο Εσζηκαίαο; Οη νηθνγέλεηέο ηνπο ζα κεηαθνκίζνπλ ζηελ Αζήλα, φπνπ 

ππάξρνπλ ηα άιια Πξφηππα Λχθεηα πνπ εγθξίλεηε; Απηή είλαη ε απάληεζε ηεο 

Κπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ ζηελ θνηλσλία ησλ Ησαλλίλσλ; Δίλαη πνηέ δπλαηφλ λα 

κε ιάβεηε ππφςε ζαο θαλέλαλ απφ ηνπο θνξείο ησλ Ησαλλίλσλ, νη νπνίνη φινη 

δηακαξηπξήζεθαλ θαη ήξζαλ θαη ζαο βξήθαλ; 

Απνξψ, γηαηί ηα ππφινηπα ηέζζεξα Πξφηππα Γπκλάζηα, απφ θνηλνχ κε ηα 

αληίζηνηρα Πξφηππα Λχθεηα, ζα απνηειέζνπλ εληαία εθπαηδεπηηθή κνλάδα, κε 

κνλαδηθή εμαίξεζε ην Πξφηππν Γπκλάζην ηεο Εσζηκαίαο; 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εκέλα κνπ είπαλ ην γηαηί θαη ζα ην πσ θαη ζα 

επρεζψ απφ βάζνο θαξδίαο λα κε δηαςεχζεηε: Ο ιφγνο είλαη φηη νη θαζεγεηέο ηνπ 

Λπθείνπ ηεο Εσζηκαίαο ρνιήο δελ έρνπλ ηα πξνζφληα γηα λα ππεξεηήζνπλ ζε 

Πξφηππν Λχθεην, πιελ φκσο, έρνπλ θνκκαηηθέο πεξγακελέο. Καη απηφο είλαη ν 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην ηζηνξηθφηεξν ζρνιείν ηεο Διιάδαο ζήκεξα –εγψ φπσο 

μέξεηε δελ εθιέγνκαη ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ- ζα έρεη γπκλάζην θαη δελ ζα έρεη 

ιχθεην. 

Γελ γίλεηαη έηζη, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη. Γελ κπνξνχκε λα λνκνζεηνχκε 

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Γελ κπνξνχκε λα πηζηεχνπκε φηη έρνπκε ην δηθαίσκα γηα 

ιφγνπο ζηελά θνκκαηηθνχο λα δηαιχνπκε ην ππφβαζξν, πάλσ ζην νπνίν γίλεηαη 

κία πξνζπάζεηα λα ζηεζεί ην κέιινλ απηήο ηεο ρψξαο. 

Δκείο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα θαηαςεθίζνπκε ηα πάληα πιελ ηεο 

ηξνπνινγίαο γηα ηελ νπνία κίιεζε πνιχ σξαία ε θ. Υξηζηνθηινπνχινπ, δελ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζσ εγψ ηίπνηε. Θα ην θαηαςεθίζνπκε θαη ζα ην 

πνιεκήζνπκε, θχξηε Τπνπξγέ. Θα ην πνιεκήζνπκε γηαηί πξάγκαηη, εδψ, ππάξρεη 

κία δηαθνξά αμηψλ. Τπάξρεη κία ηδενινγηθή δηαθνξά.  

Καη εκείο –πνπ καο ραξαθηήξηζε έηζη κε ηέηνηα πεξίζζηα αιαδνλεία ν λένο 

ζπλάδειθνο απφ ηελ Καβάια- ζεσξνχκε φηη ν δηάινγνο, θχξηε Τπνπξγέ, είλαη 



Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ 
Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ 

απαξαίηεηνο γηα ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο εζληθήο ζπλαίλεζεο. Δκείο, 

ινηπφλ, ζεσξνχκε ην δηάινγν πξνυπφζεζε γηα φια ηα ζέκαηα: Σν δηάινγν κε 

ηνπο θνξείο, ην δηάινγν κέζα ζην Κνηλνβνχιην, ην δηάινγν γηα φια. Καη γηα κία 

απφ ηηο κειαλφηεξεο ζηηγκέο ηεο Διιεληθήο Βνπιήο –επηηξέςηε κνπ λα πσ- είλαη 

φηη εζείο θέξαηε ηελ απνδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηε κνξθή ηνπ θαηεπείγνληνο. 

 

 


