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Αθήνα, σήµερα στις 9 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.12’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 4-9-2013
εξουσιοδότηση του Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΓ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 4
Σεπτεµβρίου 2013, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµων:
1. «Συµφωνία των Αντιπροσώπων των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου,
σχετικά µε την Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών οι
οποίες ανταλλάσσονται προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
2. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας σχετικά µε Διασυνοριακές Επιχειρήσεις για Εναέρια
Αστυνόµευση»).
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, στη συνεδρίασή της
στις 4-9-2013, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να διεξαχθεί σε δύο
συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα
και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου σε µία ενότητα.
Προτού δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
τον συµπατριώτη µου Βουλευτή κ. Ιωάννη Πασχαλίδη, θα ήθελα
να κάνω ορισµένες ανακοινώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων».
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Τµήµα τα εξής:

1. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Παιδείας και
Θρησκευµάτων κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κώδικας Δικηγόρων».
2. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του
προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων
Εθνών».
Παραπέµπονται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Διαρκής Επιτροπή
Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
1. «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας µε το Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την
Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας».
2. «Κύρωση του Μνηµονίου Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάµεων, µε εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως
της Σουηδίας σχετικά µε την καθιέρωση διµερών συσκέψεων».
3. «Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Κατάρ».
Επίσης έχω την τιµή να σας ανακοινώσω ότι ο Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας µας
γνωστοποιεί ότι στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα ειδικός
αγορητής για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα θα είναι ο Βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος. Επίσης ο κ. Ρήγας µας γνωστοποιεί ότι για το συζητούµενο νοµοσχέδιο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος
Κρεµαστινός.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης Μελάς ορίζει ως ειδική αγορήτρια
τη Βουλευτή κ. Σταυρούλα Ξουλίδου και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς µας γνωστοποιεί ότι ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή
Αυγή ορίζει ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Σερρών κ. Αρτέµιο
Ματθαιόπουλο και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή
Β’ Αθηνών κ. Ηλία Παναγιώταρο.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Β’ Αθηνών, εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Βουλευτών στη Διάσκεψη των Προέδρων κ. Οδυσσέας
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Βουδούρης, ορίζει ως εκπρόσωπο και ειδικό αγορητή τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικόλαο Νικολόπουλο.
Τέλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Θανάσης Παφίλης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Λαµπρούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να πάρει τον λόγο ο
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Πασχαλίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι σηµερινές
απαιτήσεις και προσδοκίες του ανεπτυγµένου κόσµου από το εκπαιδευτικό σύστηµα, όπως αποκρυσταλλώνονται σε διάφορα κείµενα πολιτικής για την εκπαίδευση, χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα
υψηλές και τούτο, επειδή η εκπαίδευση θεωρείται ως ένα από τα
κύρια µέσα για να αποκτήσουν οι πολίτες δεξιότητες, ικανότητες
και γνώσεις απαραίτητες για την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων και της αβεβαιότητας που προκαλείται από τις ταχύτατες
εξελίξεις, την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, την ανάπτυξη
των νέων τεχνολογιών, την ανεργία και τη συνεχή διαφοροποίηση της απασχόλησης, τις δηµογραφικές εξελίξεις, τον κοινωνικό αποκλεισµό, τη µετακίνηση πληθυσµών, την ανάπτυξη της
επικοινωνίας.
Δυστυχώς, οι µέχρι τώρα πολιτικές επιλογές ακύρωναν το
µορφωτικό ρόλο του σχολείου και το µετέτρεπαν σε έναν συνεχή
εξεταστικό µαραθώνιο, µε σοβαρές συνέπειες τόσο για τη µορφωτική αυτονοµία και το µορφωτικό αποτέλεσµα όσο και για τη
σωµατική και ψυχική υγεία των µαθητών, ενώ ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του λυκείου διατηρήθηκε µέχρι σήµερα, καθώς
η παρεχόµενη γνώση περιοριζόταν στην πράξη στα εξεταστικώς
αναγκαία και χρήσιµα.
Το παλαιότερο νοµοθετικό πλαίσιο δεν εξυπηρέτησε επαρκώς
τους διδακτικούς και επιστηµονικούς στόχους ούτε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας ως προς την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων. Ο φόρτος εργασίας
των µαθητών ήταν υπερβολικός και αναποτελεσµατικός, καθώς
η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση απαιτούσε την εξέταση περισσότερων γνωστικών αντικειµένων και τον υπολογισµό
των βαθµών µόνο της τελευταίας τάξης του λυκείου.
Άλλωστε, µε την εκπαιδευτική πολιτική που ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια υποβαθµίστηκε ακόµα περισσότερο η τεχνική και
επαγγελµατική εκπαίδευση, στερώντας από τους µαθητές της
µία σύγχρονη παιδεία και µοιράζοντας ανέξοδα υποσχέσεις και
φρούδες ελπίδες στους αποφοίτους της για δήθεν κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκουµε να αποκαταστήσουµε
την επαγγελµατική εκπαίδευση στη συνείδηση των µαθητών και
των γονέων αλλά και να δώσουµε µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις στους µαθητές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης αποτελεσµατική διέξοδο στην αγορά εργασίας και δυνατότητα διαρκούς
προσαρµογής στις διαµορφωµένες νέες συνθήκες στο χώρο των
επιχειρήσεων και της οικονοµίας.
Παράλληλα, παρέχεται η αναγκαία γενική παιδεία που θα συµβάλει στη ανάπτυξη συµµετρικά διαµορφωµένων πολιτών και
προσφέρεται όχι µόνο η δυνατότητα µετεγγραφής του προαγόµενου από την Α’ τάξη επαγγελµατικού λυκείου στη Β’ τάξη του
γενικού λυκείου, αλλά και µία ολοκληρωµένη δυνατότητα πρόσβασης στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Αντιµετωπίζεται, επιτέλους, το τεράστιο πρόβληµα των πολλών συναφών ειδικοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ η αλληλοεπικάλυψή
τους µε εκείνες του συστήµατος κατάρτισης δηµιούργησαν εντονότατο πρόβληµα για τις δυνατότητες και ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχόλησης των αποφοίτων τους. Εκατόν δέκα διαφορετικές ειδικότητες εκπαιδευτικών –οι αριθµοί µιλούν από
µόνοι τους- τελικά είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας των αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στο απογοητευτικό ποσοστό του 28%.
Αυτό συνέβη διότι ελλείψει ειδικών µελετών και οργανωµένου
σχεδιασµού, µε µοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση διαφόρων πελατειακών σχέσεων, δηµιουργήθηκε ένας άναρχος υπερπληθωρισµός προσφοράς οµοειδών ειδικοτήτων σχεδόν σε όλες τις
βαθµίδες της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Προχωρούµε όχι στην κατάργηση ειδικοτήτων, αλλά στην κατάργηση ενός στρεβλού εκπαιδευτικού συστήµατος, ευελπιστώντας η επαγγελµατική εκπαίδευση να αποτελέσει πλέον το
δεύτερο, ισότιµο µ’ αυτό της γενικής, πυλώνα στο επίπεδο της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Αφήνουµε, επιτέλους, πίσω µας την εικόνα της κοινωνικής
απαξίωσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συνέπεια της οποίας ήταν η προσέλκυση αισθητά µικροτέρου αριθµού µαθητών
απ’ ό,τι στα γενικά λύκεια, φαινόµενο που έρχεται σε αντίθεση
µε τα δεδοµένα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και µε τη
θέση που διατηρούσαν στο τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό σύστηµα
οι τεχνολογικές σχολές.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλη την προηγµένη
εκπαιδευτικά Ευρώπη η επαγγελµατική εκπαίδευση είναι σχολείο
ισότιµο µε το γενικό όχι µόνο στην κοινή συνείδηση αλλά και στην
απτή πραγµατικότητα, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα
από το τεράστιο ποσοστό των µαθητών που την επιλέγουν.
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι το ποσοστό των µαθητών που
επιλέγουν την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, αναπόσπαστο κοµµάτι της οποίας είναι και ο θεσµός της µαθητείας, κυµαίνεται στο 68% για την Ολλανδία, 65% για την πλούσια Ελβετία,
64% για τη Φινλανδία και σχεδόν 60% για τη Γερµανία.
Το νέο ΕΠΑΛ θα παρέχει ουσιαστικά γενική µόρφωση και
επαγγελµατική εκπαίδευση µε εύρος. Θα δίνει βασικές γνώσεις
σε έναν ευρύτερο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, επαγγελµατική επάρκεια σε ένα συγκεκριµένο επάγγελµα ώστε όλοι οι
απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις
εξελίξεις της τεχνολογίας και να προσαρµόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Έτσι θα αποφεύγεται η ανεργία και
ο κοινωνικός αποκλεισµός.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι αποτέλεσµα
πενταετούς εθνικού διαλόγου, στον οποίο έλαβαν µέρος εκπρόσωποι τόσο των κοµµάτων όσο και των άλλων φορέων που µετέχουν της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άλλωστε, το σχέδιο νόµου
τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση. Διατυπώθηκαν συνολικά τρεις
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα σχόλια επί των άρθρων του νοµοσχεδίου και συνολικά στη δηµόσια διαβούλευση µετείχαν ως
σχολιαστές δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, µαθητές, φοιτητές, ενδιαφερόµενοι πολίτες, φορείς και ενώσεις.
Θα αναφερθώ επιγραµµατικά στις καινοτοµίες που εισάγονται
µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Στην Α’ τάξη γενικού λυκείου, επιδιώκοντας τη διεύρυνση της
ολοκληρωµένης γενικής παιδείας, θα εφαρµοστεί πρόγραµµα
µαθηµάτων γενικής παιδείας συνολικά τριάντα πέντε ωρών εβδοµαδιαίως, µε εννέα κοινά µαθήµατα και ένα µάθηµα επιλογής.
Στη Β’ και στη Γ’ τάξη οι µαθητές θα επιλέγουν υποχρεωτικά
µια οµάδα µαθηµάτων προσανατολισµού, αντικαθιστώντας τις
κατευθύνσεις που υπάρχουν σήµερα, που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία τµηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία επιθυµούν την εισαγωγή τους.
Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει η καθιέρωση τόσο της πολύωρης
παρακολούθησης του µαθήµατος της Πολιτικής Παιδείας όσο
και της Φιλοσοφίας, ως υποχρεωτικών µαθηµάτων.
Εφαρµόζεται νέο σύστηµα προαγωγικών-απολυτηρίων εξετάσεων. Οι µαθητές της Α’ και Β’ τάξης λυκείου θα εξετάζονται µε
ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα της
σχολικής χρονιάς εκτός από Φυσική Αγωγή και Ερευνητική Εργασία. Τα θέµατα θα είναι κοινά για όλους τους µαθητές και θα
ορίζονται κατά 50% µε κλήρωση από την τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας και κατά 50% από τους διδάσκοντες.
Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφερθώ στη σπουδαιότητα
αυτής της καινοτοµίας, µε την οποία εξασφαλίζεται τόσο η αντικειµενικότητα της αξιολόγησης και η ισότιµη αντιµετώπιση όλων
των µαθητών όσο και η εξάντληση της διδακτέας ύλης, η οποία
–σηµειωτέον- θα µειωθεί.
Στη Γ’ λυκείου οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά και θα περιλαµβάνουν τα µαθήµατα της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Εισαγωγής στις Αρχές
της Επιστήµης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας και τρία µαθήµατα της
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επιλεγείσας Οµάδας Προσανατολισµού.
Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την προαγωγή του µαθητή
από την Α’ στη Β’ τάξη λυκείου όσο και από την Β’ στη Γ’ τάξη
λυκείου είναι η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή ανωτέρου του
«10» και µέσου όρου µεγαλύτερου του «10» στα µαθήµατα της
Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηµατικών.
Μια ακόµη µεταρρύθµιση είναι η καθιέρωση του νέου συστήµατος πανελλαδικών εξετάσεων. Αφού ολοκληρώσουν τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, οι µαθητές θα µπορούν να
συµµετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στα
ΑΕΙ. Τα µαθήµατα στα οποία θα εξετάζονται µειώνονται σε τέσσερα αντί έξι που είναι σήµερα.
Ακόµη, δηµιουργούνται επιστηµονικά πεδία εξειδίκευσης, µε
τα ακόλουθα εξεταζόµενα µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ιστορία και Λατινικά για το πρώτο πεδίο των Ανθρωπιστικών
και Νοµικών Σπουδών, Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηµατικά, Φυσική και Χηµεία για το δεύτερο πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χηµεία και Βιολογία
για το τρίτο πεδίο των Επιστηµών Υγείας, Νεοελληνική Γλώσσα,
Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, Οικονοµία και Διοίκηση,
Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών για το τέταρτο
πεδίο των Επιστηµών Οικονοµίας, Διοίκησης και Πολιτικών Επιστηµών, και Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Αρχές Φυσικών Επιστηµών για το πέµπτο
πεδίο των Παιδαγωγικών Τµηµάτων.
Από τις βασικότερες καινοτοµίες του παρόντος νοµοσχεδίου
είναι η προσµέτρηση των βαθµών και των τριών τάξεων του λυκείου. Για τον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης στα ΑΕΙ θα
προσµετράται ο γενικός βαθµός όλων των τάξεων του λυκείου,
που υπολογίζεται ως εξής: Ο βαθµός προαγωγής της Α’ Τάξης
πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 0,5, της Β’ τάξης µε συντελεστή 0,7 και της Γ’ τάξης µε συντελεστή 0,9. Αυτοί οι βαθµοί
αθροίζονται και διαιρούνται διά του 3.
Μια ακόµη ριζική αλλαγή αυτού του νοµοσχεδίου είναι ο καθορισµός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα µάθηµα ανά σχολή,
τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, που θα προσµετράται έπειτα
από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του αρµόδιου τµήµατος
προς τον Υπουργό Παιδείας και η οποία θα πρέπει να κατατίθεται
έως την 1η Μαρτίου. Δηλαδή, το κάθε τµήµα, ανάλογα µε το αντικείµενο σπουδών που προσφέρει, θα ορίζει διαφορετικούς συντελεστές στα µαθήµατα βαρύτητας, τα οποία είναι προαπαιτούµενα για τη συνέχιση των σπουδών στα ιδρύµατα.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων που θα είναι ο επιτελικός επιστήµονας-φορέας,
αρµόδιος για ζητήµατα που αφορούν τις γραπτές προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις στο γενικό λύκειο και τις εξετάσεις
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Όπως προανέφερα, και στη λειτουργία της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης σηµειώνονται βαθιές τοµές µε στόχο τόσο την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων γενικής παιδείας όσο και τη διαµόρφωση ευέλικτων προγραµµάτων προσαρµοσµένων στις ανάγκες
της αγοράς και των επιχειρήσεων.
Το νέο επαγγελµατικό λύκειο θα προσφέρει δύο κύκλους
σπουδών: το δευτεροβάθµιο κύκλο σπουδών και την προαιρετική
τάξη µαθητείας, στο τέταρτο έτος σπουδών, όπου οι µαθητές θα
µπορούν επ’ αµοιβή να κάνουν πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις.
Οι µαθητές της Α’ λυκείου θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα σπουδών που αποσκοπεί στην παροχή γενικής παιδείας.
Στη Β’ τάξη το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ολοκλήρωση του επιστηµονικού προσανατολισµού και στη Γ’ τάξης αποσκοπεί στη
παροχή επαγγελµατικής ειδίκευσης.
Πολύ σηµαντική είναι η διαµόρφωση των προγραµµάτων
σπουδών σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ευρωπαϊκού συστήµατος πιστωτικών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση που πιστοποιούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Στους απόφοιτους του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών θα
χορηγείται απολυτήριο ισότιµο του γενικού λυκείου, ενώ οι απόφοιτοι της τάξης µαθητείας θα λαµβάνουν πτυχίο ειδικότητας
επιπέδου 4.
Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών έχουν δι-
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καίωµα συµµετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την
εισαγωγή τους σε σχολές των ΤΕΙ όπου θα εξετάζονται σε τέσσερα µαθήµατα, δύο µαθήµατα γενικής παιδείας και δύο ειδικότητας µε ανάλογους συντελεστές.
Η καθιέρωση του θεσµού της µαθητείας είναι ίσως η σηµαντικότερη καινοτοµία που εισάγει αυτό το σχέδιο νόµου. Η µαθητεία
είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε
πυρήνα στήριξης τη σχολική µονάδα στην οποία φοιτά ο µαθητής. Στηρίζεται στην προσωπική επαφή και επικοινωνία των διδασκόντων µε τους µαθητές, στη γνώση του ατοµικού, οικογενειακού και εκπαιδευτικού προφίλ των µαθητών που µέσα σ’
αυτά οι εκπαιδευτικοί διδάσκοντες τους τοποθετούν σε θέσεις
πρακτικής άσκησης. Στηρίζεται στη σχέση εµπιστοσύνης που οικοδοµούν οι εκπαιδευτικοί µε τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των µαθητών και
της εκπαίδευσής τους στο σχολείο. Στηρίζεται επίσης στην ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από την
επαφή του µαθητή µε τους χώρους εργασίας. Στόχος αυτής της
διαδικασίας είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η διασφάλιση της ισόρροπης σχέσης των εργοδοτών µε τη σχολική
µονάδα.
Από τα σηµαντικότερα εγχειρήµατα αυτού του σχεδίου νόµου
είναι η κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία θα βασίζεται
στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, που ως γνωστόν, αναµειγνύει τα
προσόντα και τις γνώσεις που αποκτώνται από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε αυτά που αποκτώνται από σεµινάρια, εργασιακή εµπειρία κ.λπ..
Επίσης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι για πρώτη φορά εντάσσεται η επαγγελµατική κατάρτιση, δοµηµένη και προγραµµατισµένη, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα καθιερώνοντας
φορείς της µη τυπικής εκπαίδευσης που µπορούν να οδηγήσουν
στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισµένων σε εθνικό επίπεδο: Πρώτον, τις σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης ΣΕΚ, δεύτερον, τα ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ, τρίτον, τα
κέντρα διά βίου µάθησης και τέταρτον, τα κολλέγια.
Πολύ σηµαντικό βήµα και στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής είναι
το ότι µ’ αυτό το σχέδιο νόµου µετατρέπονται πλέον τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’ βαθµίδας σε ειδικά επαγγελµατικά γυµνάσια,
ενώ τα Β’ βαθµίδας σε ειδικά ΕΠΑΛ, και στους απόφοιτους χορηγείται τίτλος απολυτηρίου λυκείου και πτυχίο µε επαγγελµατικά δικαιώµατα επιπέδου 3.
Αξίζει, επίσης, να αναφέρουµε την πρόβλεψη για πρώτη φορά
της δηµιουργίας πρότυπων πειραµατικών εκπαιδευτικών λυκείων
µαθητείας για την ίδρυση των οποίων αρµόδιος θα είναι ο ΟΑΕΔ.
Η λειτουργία των πρότυπων πειραµατικών σχολείων προάγει
την εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη και την ενδεδειγµένη λειτουργία κάθε σχολικής τάξης, εφαρµόζοντας διαδραστικά προγράµµατα στα εργαστήρια και καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί και η ίδρυση για πρώτη φορά
αθλητικών ακαδηµιών ως περιφερειακές υπηρεσίες, µε στόχο
την ανάπτυξη και της άθλησης και του αθλητισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι το νέο σχέδιο νόµου επιφέροντας
τη µείωση στα αντικείµενα διδασκαλίας, εκσυγχρονίζοντας και
ανανεώνοντας τα προγράµµατα σπουδών, έτσι ώστε τα θέµατα
και τα αντικείµενα να παραπέµπουν στο σύγχρονο κόσµο, επιτυγχάνει να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο λύκειο, γενικό και επαγγελµατικό, που επικοινωνεί µε τα σύγχρονα ρεύµατα για τις
γνώσεις και τις δεξιότητες. Επικοινωνεί µε τις ευρωπαϊκές τάσεις
και είναι ανοικτό στην κοινωνία.
Επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε µια αυτοτελή εκπαιδευτική
βαθµίδα παροχής γενικής παιδείας που συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή επιλογής µαθηµάτων και επιπέδου µαθήµατος, η οποία ταυτόχρονα συνεργάζεται εποικοδοµητικά µε
θεσµούς ιδιαίτερης σπουδαιότητας, όπως είναι η µαθητεία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αναστάσιος Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πάρα
πολύ σηµαντικό να απαντήσουµε γιατί αυτό το σχέδιο νόµου έρχεται µέσα στην κρίση, γιατί έρχεται µέσα σ’ αυτό το περιβάλλον
στο οποίο ζούµε. Νοµίζω ότι αν µπορέσουµε και δώσουµε απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα, θα απαντηθούν και πολλά πολλά άλλα
που έχουν σχέση µε το χαρακτήρα και την ουσία του σχεδίου
νόµου.
Έχουµε µια αλλαγή στο χαρακτήρα του λυκείου, τόσο στο γενικό λύκειο όσο και στην επαγγελµατική εκπαίδευση και επιπλέον
έχουµε αλλαγή στο σύστηµα πρόσβασης.
Κατά την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν γίνεται για να εκσυγχρονιστεί το σύστηµα και βεβαίως δεν συµφωνούµε ότι όλα τα
άρθρα στοχεύουν σε ένα πισωγύρισµα. Κατά τη δική µας αντίληψη θεωρούµε ότι αυτές οι αλλαγές που επιφέρει αυτό το νοµοσχέδιο για το νέο λύκειο συνιστούν µια πολύ συγκεχυµένη
ιδεολογική επιλογή. Δεν ισχυριζόµαστε καθόλου ότι οι άνθρωποι
που είναι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι κακοί άνθρωποι. Είναι µια επιλογή η οποία στοχεύει σε µια αντιδραστική
αναδιάρθρωση, δηλαδή προσπαθεί να προσαρµόσει το εκπαιδευτικό σύστηµα στο νέο περιβάλλον, στις νέες απαιτήσεις του
νεοφιλελευθερισµού, σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και παραγωγής, καθώς εναρµονίζονται αυτές οι αλλαγές µε τις κατευθύνσεις των κυρίαρχων κύκλων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δηλαδή χρειαζόµαστε ένα νέο σχολείο προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις για µεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου.
Τι πετυχαίνετε µε όλα αυτά που θα αναπτύξω στη συνέχεια,
δηλαδή µε τις πολλαπλές προαγωγικές εξετάσεις, µε την πρώιµη
στροφή στην κατάρτιση και µε τον περιορισµό των εισακτέων
στα πανεπιστήµια; Έχει προηγηθεί, βέβαια, το σχέδιο «Αθηνά»
που έχει µειώσει απελπιστικά τον αριθµό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Στόχος είναι να διαχωριστούν οι µαθητές
σε δύο διακριτές κατηγορίες:
Μία περίπου 30% που από νωρίς θα φιλτράρεται και θα φτάνει
να µπαίνει και να τελειώνει το πανεπιστήµιο και τα ΤΕΙ και µια
δεύτερη, πολυπληθή κατηγορία γύρω στο 70% που θα παίρνει
πολύ φτωχή γενική παιδεία, θα κατευθύνεται πρώιµα από πολύ
τρυφερή ηλικία στην κατάρτιση και όχι στην εκπαίδευση και αυτό
το δυναµικό θα είναι ένα ευέλικτο εργατικό δυναµικό χωρίς γνωστικά εφόδια, χωρίς καλλιτεχνική παιδεία, χωρίς αισθητική
αγωγή, πνευµατικά ακαλλιέργητο στην πραγµατικότητα, µε ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώµατα.
Πώς τεκµηριώνεται αυτός ο ισχυρισµός; Τεκµηριώνεται από
το γεγονός ότι ψαλιδίζονται πάρα πολλά µαθήµατα που έχουν
σχέση µε τη γενική µόρφωση. Δε λέµε ότι ήταν καλή η γενική
µόρφωση που παρέχονταν, αλλά καταλαβαίνετε ότι τώρα µειώνεται το εύρος των προσφεροµένων γνώσεων και οι ώρες διδασκαλίας µαθηµάτων, όπως είπα προηγουµένως, της αισθητικής αγωγής και της καλλιτεχνικής παιδείας, της δεύτερης ξένης γλώσσας, µειώνονται οι ώρες των Αγγλικών, µειώνονται οι ώρες της
Φυσικής Αγωγής -λες και τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από το να
βελτιώσουν τη σωµατική, πνευµατική και ψυχική τους υγεία- µειώνονται τα µαθήµατα της Πληροφορικής, µειώνονται και εξοβελίζονται τα Ισπανικά και τα Ιταλικά, την ίδια στιγµή που οι
γλώσσες αυτές θα έπρεπε να διδάσκονται µε έναν ιδιαίτερο
τρόπο σε όλα τα παιδιά, καθώς οι απαιτήσεις που υπάρχουν είναι
πάρα πολύ µεγάλες.
Και βεβαίως, ενώ το άρθρο 16 του Συντάγµατος επιτάσσει τη
δωρεάν παιδεία στην τυπική εκπαίδευση, πάρα πολλά αντικείµενα βγαίνουν εκτός τυπικής εκπαίδευσης, πηγαίνουν στη µη τυπική εκπαίδευση που δεν αποτελεί υποχρέωση πλέον της πολιτείας να τα παρέχει δωρεάν.
Τώρα, πέρα από αυτά υπάρχουν και ορισµένοι παράλληλοι και
ανοµολόγητοι στόχοι των αλλαγών στο νέο λύκειο.
Πρώτα-πρώτα, υπηρετούνται µνηµονιακές απαιτήσεις. Θεωρώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ότι είναι δυστύχηµα για τον Υπουργό µας, τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που δέχθηκε και αυτός από το δικό του το
πεδίο να γίνουν µνηµονιακές περικοπές. Είναι λάθος -για να µην
πω ότι είναι έγκληµα- το ότι τα σχολειά µας θα ανοίξουν µε δεκαέξι χιλιάδες λιγότερους καθηγητές. Είναι λάθος που απειλείται
η λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων -ήδη σήµερα πάρα πολλά ΤΕΙ είναι κλειστά- µε το να διώχνονται, να κόβονται και να αποκεφαλίζονται στην πραγµατικότητα χίλιοι πεντακόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι και να µπαίνει σε πραγµατικά
πολύ µεγάλη δοκιµασία η λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Είναι τραγικό να µην έχουν γίνει ακόµα τα ωρολόγια προγράµµατα, να µην έχει ψηφιστεί αυτός ο νόµος και δυόµισι χιλιάδες
εκπαιδευτικοί από την τεχνική εκπαίδευση να στέλνονται σε µια
κινητικότητα αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας -όπως θα πω στη
συνέχεια- και στην πραγµατικότητα ένα µεγάλο µέρος εξ αυτών
στην απόλυση.
Το πρώτο, λοιπόν, που επιτυγχάνεται µε αυτές τις αλλαγές
είναι οι µνηµονιακοί στόχοι, όπως ανέφερα λίγο πριν.
Το δεύτερο είναι ότι έχουµε µια πολύ µεγάλη ενίσχυση της
ιδιωτικής παραπαιδείας.
Και στην επιτροπή µάς τέθηκε το ερώτηµα γιατί είναι αρνητικό
γεγονός οι εξετάσεις, που εµείς λέµε ότι είναι πάρα πολλές, στο
λύκειο. Δεν υπήρχαν πριν εξετάσεις; Κοιτάξτε ουσιαστικές διαφορές.
Τώρα έχουµε εξετάσεις από την πρώτη λυκείου –προαγωγικές- και οι βαθµός συνυπολογίζεται στο τέλος µε έναν συντελεστή στην εισαγωγή στο πανεπιστήµιο. Αυτό θα υποχρεώσει πάρα
πολλές οικογένειες –µπορούν, δεν µπορούν- να στείλουν τα παιδιά τους περισσότερο στα φροντιστήρια απ’ ό,τι πριν.
Το δεύτερο είναι ότι τα θέµατα θα προέρχονται από µια τράπεζα θεµάτων, δηλαδή ο βαθµός δυσκολίας θα είναι πολύ µεγαλύτερος. Άρα, θα είναι µεγαλύτερη η ανάγκη προσφυγής στα
φροντιστήρια.
Το τρίτο είναι ότι πάρα πολλά «φιλέτα» δίνονται στην ιδιωτική
εκπαίδευση, όπως θα πω και στη συνέχεια.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε τη δυνατότητα πάρα πολλά αντικείµενα,
τα οποία φεύγουν από τα επαγγελµατικά λύκεια, να πηγαίνουν
στα ΙΕΚ. Ήδη ακούµε αυτές τις ηµέρες -µε έναν βοµβαρδισµό
από την τηλεόραση- όχι αυτά που ακούγαµε τα προηγούµενα
χρόνια, δηλαδή διαφηµίσεις για τα ΙΕΚ, αλλά ότι τα νέα αντικείµενα τα οποία έχουν φύγει από την τυπική εκπαίδευση, όπως οι
τοµείς που έχουν σχέση µε την υγεία, τις γραφιστικές τέχνες και
την κοµµωτική, φεύγουν και πηγαίνουν στην ιδιωτική -κατά βάσηπαιδεία. «Τρίβουν τα χέρια τους» πρέπει να σας πω.
Άλλος ανοµολόγητος στόχος είναι η εισαγωγή του θεσµού της
µαθητείας: Μικρά παιδιά θα στέλνονται για δουλειά σε επιχειρήσεις, οι οποίες µάλιστα θα επιδοτούνται, επειδή προσλαµβάνουν
αυτά τα παιδιά και αυτούς τους µαθητές για τουλάχιστον δύο
χρόνια. Δεν υπάρχει καµµία αναφορά στα δικαιώµατα του µαθητευόµενου, ενώ το θέµα της πληρωµής περνάει στα «ψιλά».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι καθώς οι µαθητές, ιδίως των επαγγελµατικών λυκείων, θα είναι υποχρεωµένοι να περνούν και αυτοί αλλεπάλληλες εξετάσεις, αργά ή γρήγορα θα έχουµε αύξηση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής.
Υπολογίζεται ότι η σχολική διαρροή αφορά ένα στα τρία τα παιδιά του γενικού λυκείου και ένα στα δύο τα παιδιά του επαγγελµατικού λυκείου.
Ένα άλλο στοιχείο ανέφερε ο Υφυπουργός κ. Κεδίκογλου σε
ένα δελτίο Τύπου για τους διδάσκοντες ορισµένων από τις ειδικότητες που «κόβονται» από τα ΕΠΑΣ, είτε ασκούσαν παράλληλα
ελεύθερο επάγγελµα είτε όχι. Όταν δηλαδή κάποιος είναι καθηγητής κοµµωτικής, προφανώς µπορεί να έχει ένα κοµµωτήριο.
Υπάρχουν ένα σωρό τέτοια παραδείγµατα. Ουσιαστικά δηλαδή
σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στα τριάντα πέντε, σαράντα, πενήντα ή πενήντα πέντε απολύονται, λέει ότι τώρα πια
µπορούν να ανοίξουν ένα κοµµωτήριο ή ένα άλλο κατάστηµα, για
να µπορέσουν να ζήσουν. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για αστειότητες στην καλύτερη περίπτωση, για να µη χρησιµοποιήσω βαρύτερη έκφραση.
Ένα άλλο σηµείο του νοµοσχεδίου, το οποίο µας έχει προκα-
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λέσει αλγεινή εντύπωση, είναι οι επάλληλες εξετάσεις και η βαθµολογία «10» σε όλα τα µαθήµατα –στα Μαθηµατικά, στα Ελληνικά- για να περάσεις. Προφανώς καταλαβαίνουµε ότι πολύ λίγα
παιδιά θα κατορθώσουν να περάσουν αυτόν το Γολγοθά των εξετάσεων. Όλοι αυτοί οι µαθητές χαρακτηρίζονται µε τη λατινική
έκφραση «nullo labore», δηλαδή της µικρής, της ήσσονος προσπάθειας. Είναι αυτοί οι µαθητές, που –βρε αδερφέ, τι να κάνουµε;- δεν προσπαθούν, δεν τα καταφέρνουν. Άρα, η θέση τους
είναι µέσα από εξετάσεις -και µάλιστα πανελλαδικού χαρακτήρανα πάνε στο σπίτι τους.
Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρόκειται για µια απολύτως ταξική επιλογή, γιατί σκοπός του σχολείου δεν είναι να πριµοδοτεί τους
καλούς µαθητές. Δεν το έχουν ανάγκη. Σκοπός του σχολείου
είναι να απευθύνεται στα παιδιά των πίσω θρανίων και να µπορέσει να παράσχει ίσες ευκαιρίες. Στην πραγµατικότητα δεν είναι
ίσες οι ευκαιρίες για όλους τους µαθητές, αφού µερικά παιδιά
έχουν άνιση αφετηρία. Το έχω ξαναπεί πάλι απ’ αυτό το Βήµα.
Καθώς γεννιώνται τα παιδιά έχουν µέσα τους τρεις ενσωµατωµένες ανισότητες: Τον τόπο καταγωγής -είναι άλλο σε ένα
χωριό της Ηπείρου ή της Αλεξανδρούπολης κι άλλο στο κέντρο
της Αθήνας-, το µορφωτικό επίπεδο των γονιών και το οικονοµικό
επίπεδο των γονιών. Αυτές τις τρεις ανισότητες ο µόνος παράγοντας που µπορεί να τις αµβλύνει, όχι να τις εξαφανίσει, είναι
το σχολείο.
Όταν, λοιπόν, το σχολείο παίρνει παιδιά τα οποία παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες εξαιτίας των τριών στοιχείων που
προανέφερα, που µπορεί να είναι όλα µαζί ή το καθένα µόνο του
ή ακόµα να υπάρχουν κι άλλα προβλήµατα δυσκολίας παρακολούθησης, δεν µπορεί να εφαρµόζει ένα εξεταστικό σύστηµα και
να κόβει, να βάζει στρόφιγγες στην πραγµατικότητα, να µην παρακολουθήσουν το λύκειο, να µην µπουν στο πανεπιστήµιο αλλά
να πάνε στην τεχνική εκπαίδευση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι
ένα σχολείο το οποίο δεν έχει καµµία σχέση µε την κοινωνία που
ζούµε και πολύ περισσότερο µε την Αριστερά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δεν απευθύνεται στα παιδιά των απολυµένων, των ανέργων, των ανθρώπων που από τα µέσα του µήνα γυρνούν τις τσέπες τους ανάποδα µήπως και βρουν κανένα πενηνταράκι, δεν απευθύνεται σ’
αυτούς που δουλεύουν απλήρωτοι για µήνες, των ατόµων και
των εργαζοµένων που βγαίνουν σε διαθεσιµότητα. Απευθύνεται
σε µια µικρή κατηγορία ανθρώπων που ακόµα αντέχουν να στηρίζουν τα παιδιά τους οικονοµικά και αργότερα, όταν τελειώσουν, να τα στέλνουν για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
Προχθές πήρα ένα µήνυµα µιας µητέρας η οποία µου εξέφραζε την οδύνη της γιατί αναγκάζεται η κόρη της, η οποία τελείωσε µε χίλια δύο βάσανα το πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ –δεν ξέρω-,
να µεταναστεύσει. Εκατόν πενήντα χιλιάδες παιδιά έχουν, ήδη,
µεταναστεύσει. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση θα
επιτείνει το πρόβληµα στην Ελλάδα και καθώς -όπως όλοι διατείνονται και διακηρύσσουν σε όλους τους τόνους- η παιδεία
είναι ένα από τα στηρίγµατα που θα έπρεπε να έχει η πατρίδα
µας, στην πραγµατικότητα η κατάσταση θα χειροτερεύσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε τη δική µας αντίληψη στοχεύουµε, όταν µε την ψήφο του ελληνικού λαού έρθουµε στην κυβέρνηση, να εφαρµόσουµε ένα τελείως διαφορετικό µοντέλο, ένα µοντέλο που θα έχει σαν πυρήνα του την υποχρεωτική εκπαίδευση µέχρι και το λύκειο. Είµαστε υπέρ της δωδεκάχρονης υποχρεωτικής δωρεάν εκπαίδευσης, συν δύο χρόνια
προσχολικής αγωγής, ένα σχολείο το οποίο ονοµάζουµε ενιαίο
σχολείο θεωρίας και πράξης, όπου όλα τα παιδιά θα παίρνουν
και γενικά µαθήµατα και βεβαίως θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν µέρος σε ένα σωρό άλλα τεχνικά, τα οποία είναι πάρα πολύ
σηµαντικά.
Μέχρι να το κάνουµε αυτό, θα επαναφέρουµε την κατάσταση
όπως είναι τώρα καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς και θα
προσπαθήσουµε να κάνουµε όσο γίνεται καλύτερη και την τεχνολογική εκπαίδευση. Θα ανοίξουµε ένα διάλογο µε την κοινωνία,
ένα διάλογο µε τους εκπαιδευτικούς, ένα διάλογο µε τις επιστηµονικές ενώσεις, έτσι ώστε να µπορέσουν να γίνουν εκείνες οι
αλλαγές από την προσχολική αγωγή µέχρι το λύκειο, για να µπο-
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ρέσει να υλοποιηθεί το όραµά µας για την ελεύθερη πρόσβαση
στο πανεπιστήµιο.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο προϋποθέτει
την αύξηση, πέραν των άλλων, των δαπανών για την παιδεία.
Ακόµα προϋποθέτει το σεβασµό στον εκπαιδευτικό! Αυτήν τη
στιγµή ο εκπαιδευτικός δεινοπαθεί. Εύχονται οι εκπαιδευτικοί να
καταλάβουν µία θέση ωροµισθίου, που στην πραγµατικότητα
τους καταδικάζει στα στρατιωτικά συσσίτια και στις στρατιωτικές
λέσχες.
Εµείς δηλώνουµε πολύ καθαρά κι απ’ αυτό το Βήµα ότι δεν
αναγνωρίζουµε όλες αυτές τις αποµακρύνσεις και τις απολύσεις
των εκπαιδευτικών.
Βέβαια, ακούσαµε σε πάρα πολλούς τόνους ότι θα γίνουν µετακινήσεις και ειδικότερα ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί των επαγγελµάτων υγείας θα µετακινηθούν στις δοµές της υγείας. Στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων σας έκανα µία πρόταση –δεν
ξέρω αν την κάνατε δεκτή, κύριε Υπουργέ- που λέει γιατί δεν
αξιοποιείτε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν
αυξηµένα προσόντα, έχουν παιδαγωγική επάρκεια, µερικοί έχουν
δύο και τρία πτυχία, στο µάθηµα της Αγωγής, της Υγείας. Έχουµε σοβαρά προβλήµατα στα παιδιά µας τόσο στο θέµα της διατροφής όσο και στο θέµα της σεξουαλικής αγωγής, δηλαδή αντισύλληψη, σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα κι άλλα τα
οποία είναι σε έξαρση. Να αξιοποιηθούν όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πάρα πολλά µπορούν να προσφέρουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ξέρετε, αυτοί οι εκπαιδευτικοί µπορούν να κάνουν πάρα πολύ
καλά τη δουλειά τους εδώ. Αν, όµως, τους τοποθετήσετε στα νοσοκοµεία, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Όταν κάποιος έχει αποµακρυνθεί τόσα πολλά χρόνια από το
αντικείµενό του και το µόνο που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά
είναι η εκπαίδευση, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα τοποθετηθεί σε λάθος εργασιακό τόπο. Να, λοιπόν, µια εποικοδοµητική πρόταση για να αξιοποιηθούν. Αυτό δεν αντιφάσκει µε τη
βασική µας πεποίθηση ότι αυτές οι αποµακρύνσεις θα έπρεπε να
ανακληθούν.
Γι’ αυτό καταθέτουµε τροπολογία, την οποία θα αναπτύξω στη
συνέχεια στη δευτερολογία µου ή αύριο και η οποία µιλάει για
κατάργηση του νόµου που αποµακρύνει αυτές τις δυόµισι χιλιάδες των εκπαιδευτικών.
Δηλώνουµε, λοιπόν, κατηγορηµατικά ότι εµείς δεν αναγνωρίζουµε αυτές τις αποµακρύνσεις. Θεωρούµε ότι πάρα πολύ σύντοµα θα έχουµε τη δυνατότητα µέσα από αγώνες, µέσα και έξω
από τη Βουλή, να αποκαταστήσουµε τα πράγµατα. Ήδη σήµερα
που µιλάµε οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν για µεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Είµαστε σίγουροι ότι όλοι οι γονείς και οι µαθητές θα αγκαλιάσουν αυτές τις κινητοποιήσεις και όχι µόνο όσοι έχουν σχέση µε
την εκπαίδευση αλλά και άλλοι κλάδοι εργαζοµένων θα σταθούν
δίπλα τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτή η Κυβέρνηση που ξεθεµελιώνει µέρα µε τη µέρα ό,τι έχει µείνει, πρέπει να φύγει µια
ώρα αρχύτερα.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω στο σηµείο αυτό ότι θα καταθέσουµε ονοµαστική ψηφοφορία για το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Σε λίγο θα σας δώσω και το σχετικό κείµενο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να έρθει
στο Βήµα ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, σήµερα συζητάµε ένα σοβαρό και κρίσιµο θέµα που αφορά χιλιάδες µαθητές,
εκατοµµύρια συµπατριωτών µας και για το οποίο, βεβαίως, ο καθένας από εµάς έχει τις δικές του ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις αλλά και διαφορετικές προσλαµβάνουσες παραστάσεις:
Άλλοι που πήγαµε παλιότερα στο σχολείο µε τα καπέλα και τις
ποδιές και άλλοι που αποφοίτησαν πιο πρόσφατα, όταν το σχολείο είχε γίνει φιλελεύθερο. Και δεν πρέπει να κατηγορούµε τη
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φιλελευθεροποίηση για τα δεινά που αντιµετωπίζει σήµερα το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα και να προβάλλουµε ως πρότυπο την
στρατικοποίηση. Από ορισµένες πλευρές ακούγεται και αυτό.
Κύριοι συνάδελφοι, οι βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου εξυπηρετούν τρεις αλληλένδετες, αλληλοεπηρεαζόµενες και κρίσιµες επιλογές: Την αυτοτέλεια του γενικού λυκείου, την αναβάθµιση και ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και συνδέουν αυτές τις αλλαγές µε µια προσπάθεια ελάφρυνσης του βάρους των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο µε τον
όγκο των µαθηµάτων όσο και µε τον τρόπο συνυπολογισµού των
βαθµών των τριών τάξεων του λυκείου.
Βεβαίως, αυτές οι αλλαγές και αυτή η προσπάθεια αφορούν
την πλειοψηφία των Ελλήνων, αφορούν αυτούς που έχουν µόνο
µία δυνατότητα, δηλαδή, το δηµόσιο σχολείο και το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Για τους άλλους που άκουσα νωρίτερα υπάρχουν
άλλες επιλογές: τα ιδιωτικά σχολεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήµια,
τα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Άρα, να κουβεντιάζουµε έχοντας την αίσθηση ότι αυτό αφορά τους πιο φτωχούς, τους πιο
αδύναµους, αυτούς που υποτίθεται πρέπει να εξυπηρετήσουµε
µέσα από το δηµόσιο σύστηµα παιδείας.
Ήθελα, επίσης, να προσθέσω εισαγωγικά ότι αλλαγές σαν
αυτή που κουβεντιάζουµε σήµερα έχουν γίνει πάµπολλες, µε πιο
κρίσιµη και σηµαντική αυτή του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος
άλλαξε το σύστηµα εισαγωγής στα πανεπιστήµια και καθιέρωσε
τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και είναι ένας θεσµός που πέτυχε
γιατί δεν αµφισβητήθηκε στην πορεία. Με βάση αυτόν συζητάµε
όλα αυτά τα χρόνια και µε βάση αυτόν γίνονται όλες οι αλλαγές.
Μόνο που γίνονται πολύ γρήγορα, πριν αφοµοιωθούν και αποδώσουν. Δηλαδή, σε σχέση µε άλλες χώρες -ειπώθηκαν και παραδείγµατα- έχουµε µια ταχύτητα αλλαγών τουλάχιστον στα
οκτώ χρόνια. Έτσι λειτουργεί, δυστυχώς, το πολιτικό και διοικητικό σύστηµα στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες αυτές οι αλλαγές και οι
θεωρίες που αναπτύχθηκαν τα προηγούµενα χρόνια ένα στόχο
προέβαλαν: πώς θα ενισχύσουµε το λύκειο, πώς θα δώσουµε γενική παιδεία στα παιδιά µας και ταυτόχρονα θα βελτιώσουµε την
πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Μ’ αυτούς τους στόχους δεν είναι εύκολο να διαφωνήσει κανένας, όσο και να προσπαθεί.
Φυσικά αυτοί οι στόχοι δεν εξυπηρετούνται µόνο µέσα από τις
νοµοθετικές αλλαγές που κάνουµε κάθε φορά, ούτε βεβαίως
µέσα από την αντιµετώπιση ζητηµάτων που είναι πολύ κρίσιµα
όπως οι υποδοµές, τα βιβλία, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς.
Εξαρτώνται από ένα µεγάλο ζήτηµα το οποίο απασχολεί αυτή
την περίοδο τη δηµόσια συζήτηση: πώς θα καθοδηγήσουµε, θα
εµπνεύσουµε και θα παροτρύνουµε το έµψυχο δυναµικό. Αυτός
είναι ο κρίσιµος παράγοντας της επιτυχίας κάθε µεταρρύθµισης.
Είναι οι εσωτερικές δυνάµεις που θα την υποστηρίξουν και θα
την πάνε µπροστά. Αν αυτό δεν το εξασφαλίζεις, τότε το αποτέλεσµα, παρά τις καλές προθέσεις και τους καλύτερους νόµους,
δεν θα είναι αυτό που χρειάζεται.
Γι’ αυτό εγώ θέλω να υποστηρίξω από την αρχή ότι χρειαζόµαστε νηφαλιότητα, ψυχραιµία και διαδικασία συναίνεσης σ’
αυτό το διάλογο για την παιδεία. Είναι εθνικό θέµα η παιδεία,
όπως λέµε. Δεν µπορεί να εντάσσεται σε µια πολιτική στρατηγική
όξυνσης της αντιπαράθεσης και πόλωσης, καθώς µπήκαµε στο
φθινόπωρο.
Δυστυχώς µε ευθύνη του Υπουργείου αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται να συζητηθεί την εβδοµάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία.
Αυτήν τη συζήτηση βεβαίως θα µπορούσαµε να την έχουµε κάνει
νωρίτερα. Έτσι αδικούµε το δηµόσιο και το θεσµικό διάλογο που
έχει γίνει τα προηγούµενα χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, από τον
κ. Μπαµπινιώτη, από την κ. Διαµαντοπούλου µετά, µε τα θεσµικά
όργανα της εκπαίδευσης, ο οποίος κατέτεινε στο ότι χρειάζονται
σοβαρές αλλαγές. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι γιατί είναι
γνωστές οι παθογένειες. Έτσι, λοιπόν, επιχειρείται να γίνουν
αυτές οι αλλαγές, να απαντήσουν στα ζητήµατα που έχουν εντοπιστεί.
Για το πόσο κρίσιµα είναι τα θέµατα και για το πώς η ελληνική
κοινωνία προσλαµβάνει κάθε φορά το ζήτηµα των πανελλαδικών
εξετάσεων δεν χρειάζεται παρά να ανατρέξουµε στους πη-
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χυαίους τίτλους των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων κάθε φορά για το αν τα µαθήµατα είναι εύκολα, αν τα µαθήµατα ήταν δύσκολα και πώς έπεσαν ή ανέβηκαν οι βάσεις.
Κάνει µια προσπάθεια µε το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση να
µπουν ορισµένες ασφαλιστικές δικλίδες αντισταθµιστικές των
παθογενειών που µέχρι σήµερα έχουµε εντοπίσει. Είναι οι παθογένειες που λένε ότι ενώ τα τελευταία χρόνια κάναµε σηµαντικές
αλλαγές στο λύκειο, το ενισχύσαµε µε υποδοµές και µε προσωπικό, αυξήσαµε τις δαπάνες για την παιδεία, εντούτοις αυξήθηκαν τα φροντιστήρια, η παραπαιδεία, η δαπάνη της µέσης
οικογένειας. Δεν το αντιµετωπίσαµε, λοιπόν, µε τον παραδοσιακό
τρόπο. Άρα, πρέπει να κάνουµε ορισµένες αλλαγές.
Η µια αλλαγή που γίνεται είναι να µπει ο παράγων του 50%
στις ενδοσχολικές εξετάσεις στο λύκειο από τράπεζα θεµάτων,
για να εξασφαλίσουµε µια ισότητα των µαθητών σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, να διδάσκεται όλη η διδακτέα ύλη.
Ο δεύτερος παράγοντας είναι να µετρούν οι βαθµοί των τριών
τάξεων του λυκείου µε ένα συντελεστή ανά τάξη που θα οµαλοποιεί τη διαφορά που µπορεί να προκύψει µεταξύ προφορικών,
γραπτών εξετάσεων και πανελλαδικών. Να µην πηγαίνουν δηλαδή -µια και είναι της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας- στον
«ξαφνικό θάνατο», όταν ένα παιδί κάτω από το άγχος των εξετάσεων πάθει σοκ και δεν µπορεί να γράψει. Να υπάρχει µια εξοµάλυνση. Βεβαίως αυτή είναι στο επίπεδο της µιας µονάδας. Εν
πάση περιπτώσει, είναι κάτι σηµαντικό.
Η τρίτη παρέµβαση που γίνεται είναι να µειωθούν τα µαθήµατα
από έξι σε τέσσερα.
Άρα, µε αυτές τις τρεις αλλαγές επιχειρείται µια οµαλοποίηση,
ένας εξορθολογισµός του συστήµατος.
Βεβαίως το γενικό λύκειο για να υπηρετήσει αυτό το στόχο ξεκινάει από τα µαθήµατα της γενικής παιδείας από την Α’. Στη Β’
και την Γ’ τάξη µειώνονται τα γενικά µαθήµατα και πάµε στα µαθήµατα των δεσµών ή των οµάδων: δυο στη Β’ λυκείου, τρεις στην
Γ’ λυκείου και οι µαθητές επιλέγουν ανάλογα µε την επιστηµονική
κατεύθυνση που έχουν επιλέξει για να δώσουν πανελλαδικές.
Το ζήτηµα, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, που αφορά στην τεχνική εκπαίδευση έχει να κάνει επίσης µε
παθογένειες που έχουµε εντοπίσει, έχουµε αναλύσει και είναι
πολύ εµφανείς την περίοδο της κρίση.
Ξέρετε πολύ καλά –το γνωρίζουµε όλοι- ότι η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση παρεχόταν από τα ΕΠΑΛ και από τις ΕΠΑΣ.
Έχουµε όλοι επίσηµα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, µελέτες του Υπουργείου Παιδείας, που λένε ότι οι µαθητές σε ποσοστό 75% επιλέγουν το γενικό λύκειο, γιατί στο µυαλό
τους έχουν ένα πτυχίο. Αυτή είναι η αντίληψη που επικρατεί στη
µέση ελληνική οικογένεια, αυτή της κοινωνικής καταξίωσης και
της ανόδου, ανεξάρτητα από το εάν αυτό το πτυχίο οδηγεί µε
µαθηµατική ακρίβεια στην ανεργία.
Έχουµε καταδικάσει στη συνείδηση του µέσου Έλληνα και του
µαθητή την τεχνική εκπαίδευση, παρ’ ότι περνάµε µία κρίση πολύ
σηµαντική και παρά το γεγονός ότι µεγάλοι οργανισµοί –εγώ σας
αναφέρω το «CEDEFOP»- λένε ότι η ζήτηση θέσεων εργασίας τα
επόµενα χρόνια θα είναι στα τεχνικά επαγγέλµατα.
Βεβαίως δεν είναι άµοιρη ευθυνών και η ίδια η πολιτεία είτε
γιατί δεν το υποστήριξε είτε γιατί είχε πάρα πολλές αλλαγές, µεταρρυθµίσεις και δηµιουργούσε µία σύγχυση κάθε φορά, είτε
γιατί, εν πάση περιπτώσει, ορισµένες επιλογές, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έδιναν διέξοδο.
Τα ΕΠΑΣ, λοιπόν, δεν έδιναν διέξοδο. Ακόµα κι εκείνοι δηλαδή
που επέλεγαν την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση µόνο κατά
ένα µικρό ποσοστό, γύρω στο 15%-17%, πήγαιναν στα ΕΠΑΣ.
Έρχεται, λοιπόν, εδώ το Υπουργείο µε αυτήν την πρόταση να
δηµιουργήσει ένα αυτοτελές λύκειο, το τεχνικό επαγγελµατικό
λύκειο, να καταργήσει δηλαδή το διαχωρισµό µεταξύ ΕΠΑΛ και
ΕΠΑΣ. Αυτό είναι ένα λύκειο το οποίο προσπαθεί να βγάλει παιδιά µε επαγγελµατικά προσόντα και δικαιώµατα, τα οποία, βεβαίως, δεν στερούνται την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τους όρους που γίνεται και για τους µαθητές του γενικού λυκείου. Το αντίθετο, µάλιστα, θα έλεγα. Τα παιδιά έχουν τη
δυνατότητα µε ειδικό ποσοστό και µε ειδικές εξετάσεις να έχουν
πρόσβαση και στα ΤΕΙ.
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Βεβαίως έχουν ακόµα µία δυνατότητα -πέραν από τις τρεις τάξεις που τους δίνουν επαγγελµατικά δικαιώµατα επιπέδου 3- µε
την τάξη µαθητείας που θεσµοθετείται, να έχουν επαγγελµατικά
δικαιώµατα στο επίπεδο 4, το οποίο είναι ένα κίνητρο και µία διέξοδος για τα παιδιά που θα επιλέξουν το ΕΠΑΛ.
Και εδώ µε το ίδιο σύστηµα των ενδοσχολικών εξετάσεων, µε
50% θέµατα από τράπεζα και προσµέτρηση µε συντελεστές των
βαθµών της Α’, της Β’ και της Γ’ λυκείου, για το πανεπιστήµιο και
φυσικά µε ενδοσχολικές εξετάσεις, γίνεται η διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.
Πρέπει να σας πω -για να το έχετε υπ’ όψιν σας- πως σε ό,τι
αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι µαθητές της Γ’ λυκείου
του ΕΠΑΛ βαθµολογούνται µε διαφορετικούς συντελεστές: ενάµιση είναι ο συντελεστής για τα µαθήµατα της γενικής παιδείας
και τρεισήµισι για τα µαθήµατα της ειδικότητας, ώστε να έχει µία
διαφορετική αντιµετώπιση η ροπή προς αυτά τα µαθήµατα.
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, το τεχνικό λύκειο όπως το είχε συλλάβει και το είχε προωθήσει το
ΠΑΣΟΚ µε σχετική πρόταση νόµου που κατέθεσε πέρυσι το Δεκέµβρη, έχει µία σηµαντική διαφορά µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Η σηµαντική αυτή διαφορά έχει να κάνει µε το γεγονός
ότι η σχολή επαγγελµατικής κατάρτισης για µας -όπως την είχαµε τότε προτείνει για νοµοθέτηση- εντασσόταν στη λεγόµενη
«τυπική εκπαίδευση». Σήµερα, µε το νοµοσχέδιο αυτό οι σχολές
επαγγελµατικής κατάρτισης είναι στη µη τυπική εκπαίδευση.
Τα επιχειρήµατα που έχουν ακουστεί από τις δύο πλευρές
είναι πολύ σηµαντικά -ιδίως ο τρόπος της χρηµατοδότησης- και
οφείλουµε να τα σεβαστούµε. Μέσα στη µη τυπική εκπαίδευση
εντάσσονται τα ΙΕΚ, στα οποία έχουν τη δυνατότητα να έχουν
πρόσβαση οι απόφοιτοι και του γενικού λυκείου και του επαγγελµατικού λυκείου και βέβαια τα Κέντρα «Διά Βίου Μάθησης».
Στο σηµείο αυτό θέλω να σας τονίσω κάτι για τις ΣΕΚ, για τις
οποίες έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση και παρουσιάζονται µε
µία µορφή λες κι εκεί θα στείλουµε τα παιδιά που είναι έτοιµα
για εξοβελισµό. Μετά από τη µαθητεία έχουν πρόσβαση τα παιδιά αυτά -πέρα από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αποκτούν
του επιπέδου 3- και στα ΙΕΚ.
Εποµένως δεν µπορεί να πει κανένας ότι σταµατάει σ’ αυτό το
επίπεδο η µόρφωση των παιδιών και η επαγγελµατική τους διέξοδος.
Είναι φανερό ότι µε αυτό το σύστηµα υπάρχει ένα επίπεδο
επαγγελµατικών προσόντων που δεν το είχαµε µέχρι τώρα, το
επίπεδο τέσσερα, το οποίο, όπως είπα, είναι ένα κίνητρο. Βεβαίως πιστεύω ότι µία εκατοντάδα ειδικότητες που αφορούν τα
ΙΕΚ -ενενήντα δύο, όπως έχω µετρήσει- έχουν να κάνουν µε το
να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς σε όλους τους τοµείς της
παραγωγής και στην πρωτογενή και στη δευτερογενή και στις
υπηρεσίες. Βέβαια αυτό πρέπει να προσαρµόζεται κάθε φορά
γιατί αλλάζουν τα πράγµατα. Γι’ αυτό µέσα από τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου οι προσαρµογές αυτές θα γίνονται µε τη συµµετοχή
των φορέων παραγωγής ανά περιφέρεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εκείνο που νοµίζω ότι αξίζει να σηµειώσει κανένας είναι µία
άλλη αλλαγή που είχε συζητηθεί στο παρελθόν και ήταν και πρόταση του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα για τον Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων, να υπάρχει δηλαδή ένας ανεξάρτητος οργανισµός, ο
οποίος θα λειτουργεί συντονιστικά, θα έχει ένα συντονιστικό
ρόλο µεταξύ των εµπλεκοµένων υπηρεσιών του Υπουργείου και
θα αποφορτίζει κάθε φορά τη συζήτηση γύρω από τις ευθύνες
της πολιτικής ηγεσίας, ο οποίος οργανισµός θα έχει και ένα απόθεµα γνώσεων και εµπειρίας κάθε φορά, ανεξάρτητα από τις διοικητικές ή πολιτικές αλλαγές.
Βεβαίως να πω ότι στο νοµοσχέδιο έχουν µπει πάρα πολλές
διατάξεις που αφορούν την τριτοβάθµια εκπαίδευση, που αφορούν τα ειδικά σχολεία, που αφορούν τη ΣΕΛΕΤΕ, που αφορούν
το ΕΑΠ, για το οποίο έχουµε ζητήσει από τον Υπουργό και έχει
δεσµευτεί ότι θα υπάρξει τροπολογία για την αυτοτελή λειτουργία τους.
Βεβαίως για να συντονιστεί αυτό το σύστηµα της µη τυπικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, θεσµοθετούνται τριακόσιες είκοσι
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πέντε οργανικές θέσεις σε επίπεδο διευθύνσεων και τµηµάτων
σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, δηλαδή δηµιουργούµε και µία ακόµα βαθµίδα της διοίκησης, µε στόχο να
συντονιστεί αυτή η µη τυπική εκπαίδευση.
Κλείνοντας, λοιπόν, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί
συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω ότι για εµάς οι αλλαγές στο λύκειο είναι αναγκαίες. Ιδεατά συστήµατα δωδεκάχρονης υποχρεωτικής παιδείας και επιλογής από το πανεπιστήµιο των εισακτέων, θεωρητικά είναι σωστά, στην πράξη όµως δεν µπορούµε
να τα πετύχουµε σήµερα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν εξαρτώνται µόνο από το νοµοθέτηµα -εµείς έχουµε συµβάλει να είναι
το καλύτερο νοµοθέτηµα- αλλά όπως είπα και από την πολιτική
υποστήριξη και κυρίως από νοοτροπίες και αντιλήψεις που πρέπει να αλλάξουµε.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι υπάρχουν εκκρεµή θέµατα τα οποία
εντάσσω στις πολιτικές προϋποθέσεις επιτυχίας του όλου εγχειρήµατος δηλαδή, πώς θα λύσουµε το ζήτηµα των δύο χιλιάδων
εκπαιδευτικών περίπου που είναι σε διαθεσιµότητα, προγραµµατίζοντάς τους για τις εννιακόσιες είκοσι πέντε θέσεις στα ΙΕΚ και
τις τριακόσιες είκοσι πέντε στις διευθύνσεις της «Διά Βίου Μάθησης». Αυτό πρέπει να γίνει µε την αξιολόγησή τους, µε ένα σύστηµα το οποίο θα είναι αντικειµενικό και αδιάβλητο, πώς θα
αντιµετωπίσουµε τα κενά που εντοπίζονται ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Σήµερα που µιλάµε υπάρχουν διαµαρτυρίες. Έχω γίνει εγώ δέκτης από πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Δυστυχώς µέχρι
προχθές έβγαιναν αναπληρωτές. Με ένα σύστηµα που αδικεί και
εξοντώνει ανθρώπους µία πατριώτισσά µου από τον Πύργο έχει
πάει στα Δωδεκάνησα. Μπορεί να αντεπεξέλθει; Αυτό είναι µία
αδυναµία του συστήµατος.
Για να κλείσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι
εµείς από την πλευρά µας και µε τα νοµοσχέδια που καταθέσαµε
τον Δεκέµβρη για το γενικό λύκειο και το τεχνικό λύκειο και µε τις
παρατηρήσεις που καταθέσαµε στο νοµοσχέδιο, πολλές από τις
οποίες έκανε αποδεκτές ο Υπουργός και µε αυτές που θα προτείνουµε αύριο, έχουµε στόχο να συµβάλλουµε, ώστε να υπάρξει
ένα όσο το δυνατόν καλύτερο νοµοθέτηµα και να είµαστε µία
φωνή ψυχραιµίας, νηφαλιότητας και συναίνεσης απέναντι σε ένα
κλίµα που οφείλουµε όσο µπορούµε να το διατηρήσουµε ήρεµο
µπροστά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ την ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Σταυρούλα Ξουλίδου να πάρει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να σας καταθέσω µια προσωπική µου εµπειρία, γιατί ο Σεπτέµβρης για µένα
ήταν πάντοτε φορτισµένος συναισθηµατικά. Θα σας µιλήσω σαν
µητέρα που ετοιµάζεται να στείλει τα παιδιά της στο σχολείο,
αλλά κυρίως ως εκπαιδευτικός που έχει την αγωνία της πρώτης
γνωριµίας µε τους νέους της µαθητές και το άγχος να κερδίσει
την εµπιστοσύνη τους και µαζί να πορευτούν το ταξίδι της γνώσης στην αλήθεια.
Όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα στο δηµόσιο σχολείο,
πάντα υπήρχαν ελλείψεις και προβλήµατα στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Το πιο συχνό πρόβληµα ήταν οι ελλείψεις στα βιβλία. Θα σας θυµίσω ότι ζήσαµε όλοι ανεπανάληπτες στιγµές µε
φωτοτυπίες αντί για βιβλία.
Φέτος όµως, κύριοι συνάδελφοι, στα σχολεία δεν υπάρχουν
δάσκαλοι, δεν υπάρχουν καθηγητές. Και µάθηµα χωρίς βιβλία
κάνεις, χωρίς δασκάλους όµως δεν κάνεις.
Το χειρότερο όµως είναι ότι του χρόνου, αν ψηφιστεί η περίφηµη αναδιάρθρωση που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας µε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το µόνο σίγουρο είναι ότι στα δηµόσια σχολεία δεν θα υπάρχουν ούτε µαθητές και τότε οι συνέπειες
για την ελληνική κοινωνία θα είναι καταστροφικές και µη αναστρέψιµες.
Τις τελευταίες ηµέρες γίναµε όλοι µάρτυρες µιας πρωτοφανούς -αν και δεν θα έπρεπε να µας εκπλήξει και τόσο- προσπάθειας απαξίωσης δηµοκρατικών θεσµών, υποβάθµισης του
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γόνιµου και εποικοδοµητικού διαλόγου, υποτίµησης της νοηµοσύνης του ελληνικού λαού και επί της ουσίας διάλυσης της δηµόσιας παιδείας, του αγαθού που οφείλαµε να διαφυλάξουµε
όσο τίποτε άλλο. Το οφείλαµε στη συνείδησή µας, στη µάχη που
δίνουµε απέναντι σε όσους επιβουλεύονται την ελληνική ιδιαιτερότητα και κυρίως απέναντι στα παιδιά µας, στο µέλλον αυτού
του τόπου, τη µοναδική µας ελπίδα.
Εύγε, κύριοι της συγκυβέρνησης! Σας αξίζουν θερµά συγχαρητήρια για το κατόρθωµά σας. Η επέµβαση που επιχειρήσατε
πέτυχε, ο ασθενής όµως απεβίωσε. Δυστυχώς, στην προκειµένη
περίπτωση ασθενής ήταν η παιδεία που προσφέρεται στα ελληνικά σχολεία και που εσείς, µε τις δήθεν µεταρρυθµιστικές σας
διατάξεις, την καταδικάσατε σε θάνατο.
Τέτοια σφοδρή επίθεση στην καρδιά της εκπαίδευσης δεν έχει
υπάρξει, κύριε Υπουργέ. Χτυπάτε ταυτόχρονα και τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Πρώτα δηµιουργείτε δήθεν υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, που µπαίνουν στο καθεστώς της κινητικότητας -όπως το λέτε- µετά αποφασίζετε πραξικοπηµατικά να
καταργήσετε κάποιους από τους πιο δηµοφιλείς κλάδους του
επαγγελµατικού λυκείου µε αστείες -επιτρέψτε µου- δικαιολογίες
και µε αυτό το νοµοσχέδιο που εισηγείστε, ουσιαστικά οδηγείτε
στην πόρτα της εξόδου από το δηµόσιο σχολείο τους µαθητές
που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικά και οικονοµικά τάξεις.
Τους αφαιρείτε το δικαίωµα στη µόρφωση και στην ελπίδα για
ένα καλύτερο αύριο. Οι «παροικούντες εν Ιερουσαλήµ» γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς έχει διαµειφθεί µεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας και των εµπλεκοµένων στην παιδεία φορέων.
Αρχικά, σκανδαλωδώς καθυστερηµένα η ηγεσία του Υπουργείου κατέθεσε το περιβόητο νοµοσχέδιο για το νέο λύκειο µέσα
στον Δεκαπενταύγουστο. Ακολούθως, επέβαλε µε συνοπτικές
και λίγο ως πολύ αντιδηµοκρατικές, θα έλεγα, διαδικασίες την
επεξεργασία του στην αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου στην κυριολεξία φιµώθηκαν οι επικριτικές και δυσάρεστες τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης και των αρµόδιων
φορέων.
Τέλος, απαξιώνοντας και τον στοιχειώδη κοινοβουλευτικό
έλεγχο, το Υπουργείο προχωρεί σε εβδοµήντα τρεις βελτιωτικές
προτάσεις στο νοµοσχέδιο και το καταθέτει την ίδια ηµέρα της
κοινοβουλευτικής συζήτησης και δύο µόνο ηµέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Θέλετε, µάλιστα, την εφαρµογή του µέσα σε είκοσι τέσσερις
ώρες. Έτσι εννοείτε εσείς τη µεταρρύθµιση; Με προχειρότητα;
Χωρίς µελέτη; Χωρίς µακροχρόνιο σχεδιασµό; Με τη λογική του
«βάλε-βγάλε» ώρες και µαθήµατα; Με γνώµονα το ποιος είναι πιο
αναλώσιµος καθηγητής ή µαθητής;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες αυτές οι πρακτικές δεν
αποτελούν στοιχεία ευνοµούµενης πολιτείας. Είναι χαρακτηριστικά απαξίωσης του πολιτικού κόσµου, είναι συνώνυµα απαξίωσης και νοοτροπίας σε τελική ανάλυση, είναι η πολιτική που
κατευθύνεται από ύποπτα συµφέροντα και δεν καταφέρνει τίποτα άλλο από το να γυρίσει τη χώρα µας δεκαετίες πίσω.
Θέλω να είµαι σαφής και κατηγορηµατική. Πιστεύουµε ότι
αυτό που δεν κατάφεραν τα ξένα και εγχώρια ιδιωτικά συµφέροντα µε τα µνηµόνια, την εξαντλητική λιτότητα και την ανηλεή
επίθεση στην ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια, σκοπεύουν να το καταφέρουν µε την σταδιακή, µεθοδευµένη και
καλά στοχευµένη απαξίωση του δηµόσιου σχολείου, δηλαδή, να
πλήξουν τις όποιες δυνατότητες πνευµατικής και οικονοµικής
ανάκαµψης της χώρας.
Είναι φανερό ότι µας θέλουν αµόρφωτους χωρίς ιστορική
µνήµη, χωρίς εθνική συνείδηση, χωρίς θρησκευτική ταυτότητα,
χωρίς πνευµατικά εφόδια.
Ακούσαµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να
υπεραµύνεται των δήθεν µεταρρυθµιστικών αντιλήψεών της.
Τους ακούσαµε ακόµη να λένε ότι κανείς δεν µπορεί να µονοπωλεί την ευαισθησία στα θέµατα παιδείας, να µιλούν για πόνηµα
πενταετούς διαλόγου, στη διαµόρφωση του οποίου έχουν συµβάλει όλες οι πολιτικές δυνάµεις, για καταπολέµηση της παραπαιδείας και τελικά για προτάσεις που αναβαθµίζουν το πολιτικό
σύστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Μα επιτέλους, κύριοι, ζείτε εκτός πραγµατικότητας; Το περιβόητο δηµιούργηµά σας µε το οποίο διακυβεύονται οι συστηµικές δοµές της ελληνικής οικογένειας και το µέλλον των παιδιών
της, κάτι που εσείς τόσο αψήφιστα αγνοείτε ή για το οποίο σκόπιµα αδιαφορείτε, δεν είναι καν προσπάθεια µεταρρύθµισης.
Είναι απλώς άλλο ένα πείραµα µε έντονα αντιεκπαιδευτικές παραµέτρους που επιβάλλεται από την πολιτική των µνηµονίων και
πραγµατοποιείται στις πλάτες της µαθητιώσας και σπουδάζουσας νεολαίας.
Ντροπή σας που για να ευχαριστήσετε τους πιστωτές της Ελλάδας και να ικανοποιήσετε σκοτεινά ιδιωτικά συµφέροντα δεχθήκατε να υποθηκεύσετε το µέλλον των παιδιών µας! Καταστρέφετε τη δηµόσια δωρεάν παιδεία. Προωθείτε τη στροφή προς
την ιδιωτική εκπαίδευση, τη φροντιστηριοποίηση του σχολείου
και την παραπαιδεία αφού µετατρέπετε το σχολείο σε εξεταστικό
κέντρο και προθάλαµο για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επιφορτίζετε τους µαθητές του λυκείου µε ένα µαραθώνιο εξετάσεων
µε σηµαντικές ψυχολογικές και οικονοµικές συνέπειες για τους
ίδιους και τους γονείς τους και µάλιστα σε µια εποχή δυσβάσταχτων οικονοµικών µέτρων. Δηµιουργείτε έντονες ανισότητες µεταξύ µαθητών καθώς τους ξεχωρίζετε σε πατρικίους και πληβείους. Διαλύετε ολοκληρωτικά την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση µετατρέποντας τους µαθητές της σε πολίτες β’ κατηγορίας. Γιατί; Πείτε µας.
Τι προοπτικές έχουν τα παιδιά αυτά που θα εξοστρακιστούν
πρόωρα από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως αποτυχηµένα
επειδή δεν θα µπορέσουν να τα βγάλουν πέρα µε τις ατελείωτες
εξετάσεις πανελλαδικού τύπου και µάλιστα µε θέµατα από τράπεζα θεµάτων; Είδαµε ποια ήταν τα αποτελέσµατα στις τελευταίες πανελλαδικές εξετάσεις στις οποίες σκόπιµα επιλέχθηκαν
θέµατα εξαιρετικής δυσκολίας για να ανακόψουν την εισροή των
νέων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τι τους χρειάζεται εξάλλου
η Ελλάδα τους νέους επιστήµονες; Σκόπιµα πιστεύουµε ότι µεθοδεύεται και η διάλυση του επαγγελµατικού λυκείου, για να καταλήξουν οι νέοι και οι νέες στην κατάρτιση και δη στην ιδιωτική
κατάρτιση, που σαφέστατα είναι κατώτερη της εκπαίδευσης που
παρέχεται στο δηµόσιο λύκειο.
Επίσης, από την κατ’ ευφηµισµό αναδιάρθρωση που εισηγείστε θίγονται κυρίως τα κορίτσια, αφού έχετε φροντίσει να εξαφανίσετε από το νέο ΕΠΑΛ όλες τις ειδικότητες που προτιµώνται
από µαθήτριες. Πόσες δεκαετίες πίσω θέλετε να µας γυρίσετε
µε το να διεκδικούµε ξανά τα αυτονόητα, δηλαδή να έχουν οι γυναίκες ίσα δικαιώµατα στην εκµάθηση µιας τέχνης και ταυτόχρονα στην απόκτηση απολυτηρίου λυκείου αλλά και στην
ισότιµη εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ;
Πολύς ντόρος έγινε και για το µάθηµα των Θρησκευτικών µε
τη γνωστή τοποθέτηση τόσο της ΔΗΜΑΡ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ
περί θρησκευτικής κατήχησης και θρησκειολογίας. Θέλω για µια
ακόµη φορά να ξεκαθαρίσω ότι τα θρησκευτικά είναι ένα ανθρωπιστικό µάθηµα και έχει σαν στόχο την επαφή των παιδιών µε τις
αρχές και τις αξίες του Χριστιανισµού που είναι ταυτόχρονα και
πανανθρώπινες αξίες. Προάγει ήθος, ανθρωπισµό µέσα από το
σεβασµό των άλλων, απαραίτητο εφόδιο για τη ζωή και την προσωπική εξέλιξη του καθενός µας. Δεν θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση ανοίγει κάθε φορά έτσι χωρίς λόγο.
Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η αδιαφορία που επιδεικνύετε
στο ζήτηµα της αυτοδιοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Ενώ ο ιδρυτικός νόµος του ΕΑΠ 2552/1997 προέβλεπε
την αυτοδιοίκησή του, όταν έχουν διοριστεί τρία τουλάχιστον
µέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ στη βαθµίδα του καθηγητή, λίγο πριν από την
εκπλήρωση αυτού του όρου µε την τροποποίηση που επέφερε ο
ν. 3027/2002 η αυτοδιοίκηση µετατέθηκε για όταν θα διοριστεί
ένα τουλάχιστον µέλος ΔΕΠ για κάθε πρόγραµµα σπουδών.
Σήµερα στο ΕΑΠ υπηρετούν σαράντα δύο µέλη ΔΕΠ, αλλά η
άνιση κατανοµή τους στα τριάντα ένα προγράµµατα σπουδών
δεν επιτρέπει την αυτοδυναµία του ιδρύµατος. Για να γίνει αυτό,
θα πρέπει να διοριστούν έντεκα ακόµη µέλη ΔΕΠ, προκειµένου
το ΕΑΠ να περάσει σε καθεστώς αυτοδιοίκησης. Και µε δεδοµένη τη σηµερινή δηµοσιονοµική κατάσταση και τους ρυθµούς
διορισµών κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο να πραγµατοποιηθεί
στο προσεχές τουλάχιστον µέλλον.
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Εµείς πιστεύουµε ξεκάθαρα και δηλώνουµε µε παρρησία ότι
το ΕΑΠ µπορεί και πρέπει να γίνει άµεσα αυτοδιοικούµενο, χωρίς
άλλη καθυστέρηση. Δεν είναι δυνατόν ως σήµερα να εξακολουθεί να διοικείται από διορισµένη διοικούσα επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές άλλων πανεπιστηµίων, παρά τη δεδοµένη
και αδιαµφισβήτητη επιστηµονική επάρκεια και την κοινωνική καταξίωση του ρόλου του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σε κάθε νοµοσχέδιο που
φέρνει η Κυβέρνηση στη Βουλή, έτσι και στο συγκεκριµένο η
ανάγνωσή του πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. Δηλαδή, πρέπει να
εξεταστεί ως προς την αντισυνταγµατικότητα ή την αντίθεσή του
ως προς το κράτος δικαίου και να εξεταστεί ως προς την ουσία
της µεταρρύθµισης. Η µεταρρύθµιση του λυκείου απαιτείται να
είναι ολιστική. Η κατάθεση των σκοπών και της δοµής του, όπως
το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων όταν δεν συνοδεύεται από τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, δεν µπορεί
να αξιολογηθεί παρά µόνο σε ένα µικρό βαθµό.
Για να το ξεκαθαρίσουµε, η θέση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
είναι ότι σήµερα που το έθνος µας δοκιµάζεται από µία σοβαρότατη οικονοµική κρίση -πρωτίστως όµως κρίση αξιών και ηθών,
που πλήττουν τους θεσµούς και συνταράσσουν τις βάσεις της
κοινωνίας µας- αντί να εφευρίσκουµε τρόπους να αδυνατίζουµε
τους συνεκτικούς δεσµούς µας ως Έλληνες, πρέπει να ενισχύσουµε τους πυλώνες της ταυτότητάς µας που στηρίζεται στις
αρχές του ελληνισµού, της ορθοδοξίας και της δηµοκρατίας,
αρχές που είναι ακρογωνιαίοι λίθοι του ελληνικού οικοδοµήµατος.
Σε αυτούς τους πυλώνες πρέπει να επενδύσουµε και να στήσουµε την εκπαίδευση των νέων µας και όχι στις προχειρότητες
που ονοµάζετε αναδιάρθρωση και που δεν εξυπηρετούν κανέναν
άλλον παρά τα συµφέροντα που επενδύουν στην καταστροφή
της χώρας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ξουλίδου.
Παρακαλώ τον συνάδελφο Βουλευτή και ειδικό αγορητή της
Χρυσής Αυγής κ. Αρτέµη Ματθαιόπουλο, να πάρει τον λόγο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Για πολλοστή φορά το Τµήµα
της Βουλής θα σπαταλήσει αµέτρητες ώρες για να συζητήσει
ένα σχέδιο νόµου κενού περιεχοµένου, άνευ ουσίας, γιατί το ίδιο
όπως και τα υπόλοιπα που το διαδέχθηκαν κινούνται µέσα στο
σύνηθες πλέον πλαίσιο της έκθεσης ιδεών, των γενικοτήτων και
τον κατά κάποιο τρόπο παράθεσης αυτών που θα ήθελε να πράξει η Κυβέρνηση χωρίς ποτέ και πουθενά να αιτιολογεί το πώς
και πότε θα τα κάνει.
Το σχέδιο «Αθηνά», λοιπόν, εισήχθη χτυπώντας στην ουσία την
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Υπενθυµίζω ότι το σχέδιο «Αθηνά» δεν
είχε εγκριθεί από τη Βουλή αλλά εγκρίθηκε µε προεδρικό διάταγµα, χωρίς να γίνει η προβλεπόµενη διαδικασία. Επειδή είχε
εισαχθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ένα από τα επιχειρήµατα που τότε επικαλέστηκε ο Υπουργός Παιδείας ήταν ότι
πρέπει άµεσα να ψηφιστεί το µέτρο αυτό για να προλάβουµε να
διορθώσουµε κάποια κακώς κείµενα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Στο ίδιο πλαίσιο, λοιπόν, κινείται και το παρόν σχέδιο νόµου,
για το οποίο κατ’ ουσίαν µε τρόπο εκβιαστικό θέλει να µας πείσει
το Υπουργείο ότι είναι άµεση η ανάγκη να ψηφίσουµε σήµερα,
δύο µέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, συζητώντας στο Τµήµα
και µία εβδοµάδα πριν στην επιτροπή, χωρίς να ξεκαθαριστεί
πρώτα το τοπίο για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, αν θα ανοίξουν τα σχολεία, υπό ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν τα σχολεία και τι κατάσταση θα αντιµετωπίσουν οι µαθητές.
Εν πάση περιπτώσει, αν και η σηµερινή συζήτηση γίνεται επί
της αρχής, θα ήθελα να τοποθετηθώ σε κάποια συγκεκριµένα
άρθρα του νοµοσχεδίου, τα οποία εµείς θεωρούµε ότι είναι πολύ
σηµαντικά και προδίδουν το πνεύµα πάνω στο οποίο κινείται ο
νοµοθέτης, χωρίς βέβαια να θεωρούµε ότι όλα τα υπόλοιπα δεν
έχουν κάποια σηµασία.
Αύριο που θα γίνει η συζήτηση επί όλων των άρθρων θα τα παραθέσουµε ένα προς ένα και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες αρ-
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γότερα ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος θα παραθέσει τις
απόψεις του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με συγχωρείτε που
σας διακόπτω, οι τροπολογίες θα συζητηθούν αύριο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ωραία.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν το άρθρο 1, το οποίο αφορά τους σκοπούς του λυκείου, περιλαµβάνει τετριµµένες τεχνικές διακηρύξεις που ποτέ δεν έχουν υλοποιηθεί, παρά τα συνεχή σχετικά
νοµοθετήµατα για την παιδεία, όπως η παροχή παιδείας υψηλού
επιπέδου, η πνευµατική και σωµατική ανάπτυξη, η προαγωγή της
κριτικής σκέψης κ.λπ..
Όλοι µας γνωρίζουµε κατά πόσον οι παραπάνω διαρκείς προθέσεις του νοµοθέτη έγιναν πράξη εδώ και τέσσερεις δεκαετίες
και το ίδιο είµαστε βέβαιοι πως θα συµβεί και σήµερα. Στο εδάφιο δ, µάλιστα, της παραγράφου 2, του συγκεκριµένου άρθρου,
αναγράφεται ότι ανάµεσα στους σκοπούς του λυκείου-αναφέρω
επί λέξει- είναι: «Ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της
διαφορετικότητας, της πολιτισµικής ετερότητας, στο πλαίσιο
µίας πολυπολιτισµικής κοινωνίας».
Θα συναντήσουµε τις ίδιες ακριβώς λέξεις και σε επόµενο
άρθρο.
Για εµάς η παιδεία οφείλει να έχει σε κάθε βαθµίδα της αµιγώς
εθνικό χαρακτήρα και προς αυτήν την κατεύθυνση να διαµορφώνεται και το υφιστάµενο εκπαιδευτικό σύστηµα και όχι να εξυπηρετεί τα κελεύσµατα της νέας τάξης πραγµάτων, της αποεθνικοποίησης.
Εις ό,τι αφορά το άρθρο 4 για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση των αποφοίτων του γενικού λυκείου, στην παράγραφο 3 καθορίζεται ο αριθµός των τεσσάρων µαθηµάτων που
εξετάζονται πανελλαδικά. Θεωρούµε ότι έτσι όπως είναι δοµηµένο το παρόν σύστηµα, που αποσκοπεί αποκλειστικά στην εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και οδηγεί τους µαθητές
να ασχολούνται µόνο µε τα µαθήµατα που είναι απαραίτητα γι’
αυτήν, η µόνη συνέπεια θα είναι η ακόµη µεγαλύτερη συρρίκνωση των αποκτούµενων, έστω και µε βαθµοθηρικό σκοπό, γνώσεων των µαθητών.
Παρ’ ότι για τον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπολογίζεται και ο βαθµός προαγωγής και
απόλυσης, στην πράξη είναι γνωστό πως οι µαθητές ρίχνουν το
βάρος µόνο στα µαθήµατα που υπολογίζονται κυρίως για την εισαγωγή στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
Εις ό,τι αφορά το άρθρο 6, που αφορά τους σκοπούς του
επαγγελµατικού λυκείου, είναι µια επανάληψη του πρώτου άρθρου όπου επαναλαµβάνονται τα γνωστά περί πολυπολιτισµού
και πολυκοινωνικότητας και όπως αλλιώς εσείς τα χαρακτηρίζετε. Θα απαντήσουµε, όµως, πάνω σε αυτό γιατί το να επαναλαµβάνεται δύο φορές στο νοµοσχέδιο η συγκεκριµένη φρασεολογία, σηµαίνει ότι κάτι ύποπτο κρύβεται πίσω από αυτό.
Συνεχίζω µε το άρθρο 12 µε τον τίτλο «τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικά δικαιώµατα». Αναφέρεται το επίπεδο του πτυχίου
και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που σχετίζονται µε αυτό. Από
τη στιγµή που η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 27% και ειδικά για τους νέους κάτω των εικοσιπέντε ετών έχει φτάσει –και
ίσως ξεπεράσει- το 63% θεωρούµε εµπαιγµό το να µιλάµε για
την άµεση σύνδεση των επαγγελµατικών λυκείων µε την αγορά
εργασίας, κάτι που στην πράξη δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Επιπλέον, η µετάθεση στο µέλλον της λεπτοµερέστερης ρύθµισης των διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων, της οργάνωσης και διεξαγωγής σχετικών εξετάσεων και χορήγησης των
αδειών άσκησης επαγγέλµατος, αφήνει ένα πολύ σηµαντικό κενό
στο ζήτηµα της σύνδεσης του ΕΠΑΛ µε την αγορά εργασίας τη
στιγµή που εσείς οι ίδιοι το χαρακτηρίζετε ως βασικό στόχο στην
αιτιολογική έκθεση. Επίσης, εντείνει και την αβεβαιότητα των
σπουδαστών σχετικά µε το επαγγελµατικό τους µέλλον.
Συνεχίζω µε το άρθρο 13 σχετικά µε την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είναι κατ’ ουσίαν µια επανάληψη του άρθρου 4 και γίνεται µια παράθεση του τρόπου διεξαγωγής των
πανελλαδικών εξετάσεων και της εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση. Δεν έχει καµµιά ουσιαστική αλλαγή, απλά γίνεται
µια τυπική επανάληψη.
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Συνεχίζω εν τάχει µε το άρθρο 15 -που θεωρούµε εξαιρετικής
σηµασίας- που αφορά τις υποτροφίες των µαθητών. Είµαστε
υπέρ της ανταµοιβής και ενίσχυσης των ικανότερων σπουδαστών. Ωστόσο, στο παρόν άρθρο δεν αποσαφηνίζονται οι ακριβείς προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους όπως θα έπρεπε.
Εις ό,τι αφορά τα άρθρα 19-22 και 23-24 σχετικά µε τη σχολή
επαγγελµατικής κατάρτισης και το ινστιτούτο επαγγελµατικής
κατάρτισης αντίστοιχα, ΣΕΚ και ΙΕΚ δηλαδή, στην παράγραφο 3
του άρθρου 19 προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης των σχολών
αυτών από ιδιώτες. Στο άρθρο 21, παράγραφος 3 γίνεται αναφορά στη διεξαγωγή της µαθητείας κατόπιν σύµβασης µε εργοδότη και ΟΑΕΔ. Δεν λαµβάνεται, όµως, καµµία µέριµνα για την
εξασφάλιση ενός ελάχιστου χρηµατικού ποσού ως αµοιβή για
την απασχόληση του σπουδαστή.
Επανέρχοµαι στα άρθρα 23, 24 για τη δυνατότητα ιδιωτικής
πρωτοβουλίας. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 αναφέρεται
πως η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης γίνεται µε ευθύνη του διευθυντή του ΙΕΚ. Συνεπώς
στην περίπτωση που µιλάµε για ιδιωτικό ΙΕΚ ο ανταγωνισµός µεταξύ ενός σπουδαστή του και ενός σπουδαστή δηµόσιου ΙΕΚ
ασφαλώς δεν γίνεται επί ίσοις όροις.
Το άρθρο 24 απλώς παραθέτει τις οµάδες προσανατολισµού,
τους τοµείς και τις ειδικότητες των ΙΕΚ.
Αυτά και άλλα πολλά περιλαµβάνονται και στα επιµέρους
άρθρα που ακολουθούν. Θα καταλήξω διαβάζοντας τις σηµειώσεις µας για το άρθρο 35 που αφορά τα θέµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Το µείζον ζήτηµα στο άρθρο
αυτό είναι η παράταση για έναν χρόνο της λειτουργίας της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης.
Να υπενθυµίσουµε ότι η απόφαση για το κλείσιµο της ΕΠΑΘ
την 31η Αυγούστου του τρέχοντος έτους είχε ληφθεί και ενσωµατώθηκε ως διάταξη του ν.3966/2011 επί πρωθυπουργίας Παπανδρέου και οι πρώτοι που έσπευσαν να την επικροτήσουν ήταν
οι τουρκόφωνοι πράκτορες της Θράκης, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χατζή Οσµάν, ο οποίος είχε
ζητήσει µάλιστα στο σχεδιασµό της σχολής που θα αντικαταστήσει την ΕΠΑΘ να τοποθετηθούν µέλη της µειονότητας.
Και όπως όλοι ξέρουµε, όταν οι κύριοι αυτοί λένε «µειονότητα»
εννοούν ένα και µόνο πράγµα, δηλαδή την τουρκική µειονότητα
και όχι τη µουσουλµανική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν υπάρχει στην Ελλάδα τουρκική µειονότητα, κύριε συνάδελφε, και το ξέρετε.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ παραθέτω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν σας διακόπτω γι’
αυτό. Απλώς λέω -και ξέρω ότι δεν θα διαφωνήσετε- ότι δεν
υπάρχει τουρκική µειονότητα.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Φυσικά και δεν υπάρχει. Αυτή
η άποψη προφανώς και δε µε βρίσκει σύµφωνο. Άλλοι έχουν εκφράσει τέτοιες απόψεις µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και
εκτός, µε γνωστές δηλώσεις. Δεν είναι του παρόντος, αλλά µιας
και µου δίνετε την ευκαιρία, δηλώνω ότι εµείς φυσικά και δεν
αναγνωρίζουµε τουρκική µειονότητα στη Θράκη. Αυτό είναι δεδοµένο.
Για να επανέλθω στο θέµα, δεν είναι τυχαίο ότι το κλείσιµο της
ΕΠΑΘ υπήρξε µία από τις πάγιες επιδιώξεις της Άγκυρας. Η
ΕΠΑΘ, η οποία δηµιουργήθηκε επί καθεστώτος της 21ης Απριλίου, επιτελούσε ιδιαίτερα σηµαντικό εθνικό έργο καθώς από
αυτήν αποφοιτούσαν σπουδαστές και σπουδάστριες οι οποίοι
στελέχωναν το διδακτικό προσωπικό των µειονοτικών σχολείων.
Βέβαια η πολιτεία για άλλη µια φορά στάθηκε αδρανής σε
αυτό το ζήτηµα και δεν µερίµνησε για την ποιοτική αναβάθµιση
της σχολής, ρίχνοντας έτσι νερό στο µύλο των Τούρκων.
Τελικά η ΕΠΑΘ αντικαταστάθηκε από τη δηµιουργία αντίστοιχου τµήµατος στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και µέχρι σήµερα δεν λειτουργεί σε καµµία περίπτωση ικανοποιητικά. Χαρακτηριστικό είναι πως για τη σχολική χρονιά 2012-2013 µόνο ένας
µειονοτικός φοιτητής εγγράφηκε εκεί.
Καταψηφίζουµε το άρθρο αυτό και επιθυµούµε την επαναφορά της ΕΠΑΘ µε έµπειρο και καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύγχρονα προγράµµατα διδασκαλίας και κυρίως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

µέριµνα για τόνωση του πατριωτικού φρονήµατος των σπουδαστών της.
Εδώ αξίζει να ανοίξουµε µια παρένθεση, αφού είναι επίκαιρο
το ζήτηµα, µιας διάταξης που έχει υποστηριχθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων µε όλα τα µέσα. Είναι το ζήτηµα της διάταξης, της γενικώς οριζόµενης ως «κοινωνικό
κριτήριο», µέσα στην οποία περιλαµβάνονται οι µουσουλµάνοι
µαθητές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν σε σχολές,
όπως για παράδειγµα της Ιατρικής και της Νοµικής, µε εφτά χιλιάδες µόρια ή µε τρεις χιλιάδες µόρια, όταν ο αντίστοιχος Έλληνας και χριστιανός ορθόδοξος µαθητής για την ίδια ακριβώς
σχολή θα πρέπει να επιτύχει βαθµολογία διπλάσια και πάνω.
Αυτό, λοιπόν, αποτελεί µια διάκριση εις βάρος των Ελλήνων. Αν
εσείς θέλετε να σεβαστείτε την πρώτη παράγραφο του άρθρου
1 όπου λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασµός στη διαφορετικότητα, πρέπει αυτό να το σεβαστείτε και να καταλάβετε ότι
δεν µπορείτε να αντιµετωπίζετε τους µεν µε τέτοιες ευνοϊκές διατάξεις και να αφήνετε απ’ έξω τα Ελληνόπουλα, για τα οποία
υποτίθεται ότι νοµοθετείτε.
Κλείνω την τοποθέτησή µου στην επί των άρθρων συζήτηση.
Θα επανέλθουµε αύριο.
Θα πρέπει να αναφέρουµε µερικά στοιχεία τα οποία είχαµε συζητήσει και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, διότι εδώ
γίνεται πλέον ξεκάθαρο –από δύο τρία-άρθρα που διαβάσαµεότι για ακόµη µια φορά η παιδεία παραµένει ένα πεδίο συγκρούσεων, συµφερόντων, ένα πεδίο φθηνού συνδικαλισµού και άλλων
παρόµοιων γεγονότων τα οποία δεν θέλετε επιτέλους να λήξετε.
Για εµάς πρώτιστο µέληµα της εκάστοτε κυβέρνησης, του εκάστοτε Υπουργείου είναι να γίνει µια επαναδιατύπωση των σκοπών
και των στόχων της παιδείας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό,
αν απαντήσουµε είτε σε προσωπικό είτε σε θεσµικό, σε συλλογικό –όπως θέλετε- επίπεδο στο εξής απλό ερώτηµα: Τι θέλουµε
να πετύχουµε; Θέλουµε να διαµορφώσουµε ένα εκπαιδευτικό
σύστηµα το οποίο θα είναι µεν ανταγωνιστικό στους σηµερινούς
πράγµατι δύσκολους καιρούς, αλλά αντάξιο του βάρους του
ρόλου της παιδείας –διότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, µέσω της
παιδείας διαµορφώνονται οι πολίτες της αυριανής κοινωνίας- ή
να συνεχίσουµε να έχουµε φυτώρια αφισοκολλητών, κοµµατικών
σωλήνων όπου κάποιοι θα παραµένουν ψηφοφόροι χωρίς κριτική
αντίληψη, χωρίς σκέψη, χωρίς εθνική συνείδηση, που θα απαρτίζουν ένα πολιτικό σύστηµα απάνθρωπο το οποίο δεν θα ξέρουν
πώς και γιατί ή αν πράγµατι θα πρέπει να το ανατρέψουν;
Εποµένως, εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να γίνει µια πολύ πιο ριζική αλλαγή και όχι να κοιτάµε ξεχωριστά µία-µία τις παθογένειες. Πρέπει να χτυπήσουµε την αιτία που δηµιουργεί τις
παθογένειες και αυτό είναι κάτι που διαχωρίζει τη Χρυσή Αυγή
από όλα τα υπόλοιπα κόµµατα και είναι λογικό αυτό. Όσα νοµοσχέδια και αν φέρετε σε αυτήν τη Βουλή, όσο καλογραµµένα και
αν είναι, ακόµα και αν αύριο-µεθαύριο τηρηθούν γράµµα προς
γράµµα, όπως ακριβώς τα έχετε συντάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο, διότι το γενικότερο σύνολο είναι
αυτό που χωλαίνει.
Θα πρέπει, όµως, να κάνουµε µνεία και στα αναλυτικά προγράµµατα, στο πρόγραµµα σπουδών, σε αυτό δηλαδή που καλείται ένας µαθητής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εν προκειµένω, να παρακολουθήσει, για να ακολουθήσει µετά µια πορεία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και να γίνει επιστήµονας, όπως τον αποκαλούµε.
Εδώ υπάρχει κάτι που δεν µας προκαλεί καθόλου εντύπωση.
Υπάρχει ένα κοινό πνεύµα, ένας κοινός παρανοµαστής που διέπει τα αναλυτικά προγράµµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µία και µόνο κυρίαρχη ιδεολογία: Ανοχή στη διαφορετικότητα, καλλιέργεια του ατοµισµού και απουσία εθνικής διαπαιδαγώγησης.
Μάλιστα, στο σηµείο αυτό θέλω να πω ότι όποιος κάνει µια επιδερµική ανάγνωση των βιβλίων που διδάσκονται τα παιδιά µας
σήµερα θα οδηγηθεί στο εξωφρενικό συµπέρασµα ότι έχει καταλήξει ο ανθρωπισµός να εξισώνεται µε τον πολυπολιτισµό.
Εδώ, λοιπόν, αρνείστε να αντιληφθείτε το πλέον βασικό, ότι εάν
θέλετε πράγµατι να λέγεστε ανθρωπιστές, θα πρέπει να θεµελιώσετε την αγάπη και το σεβασµό από τον Έλληνα προς τον
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Έλληνα, ώστε αυτός πράγµατι αργότερα να κατανοήσει και τις
διαφορετικές αντιλήψεις των υπόλοιπων λαών. Όταν εσείς δηµιουργείτε έναν εθνικό πεσιµισµό, κόµπλεξ στον καθένα για να
ντρέπεται για την καταγωγή του, γι’ αυτό που είναι και γι’ αυτό
που πρεσβεύει, όταν πιστεύετε ότι έτσι θα δηµιουργήσετε µια
ανθρώπινη κοινωνία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτύχετε. Και
ήδη η κοινωνία έχει απορρίψει τα ξένα κοινωνικά πρότυπα που
έχετε εισάγει.
Από τη στιγµή που ο χρόνος είναι περιορισµένος, θα κάνω µια
πολύ γρήγορη ανάγνωση σε εδάφια που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ήθελα, εάν έχετε τη δυνατότητα αργότερα, να
απαντήσετε για ποιο λόγο µέχρι σήµερα συναντούµε τέτοια θλιβερά φαινόµενα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Διαβάζω από το βιβλίο της Γλώσσας και της Γραµµατικής αντίστοιχα, από τα αντικείµενα δηλαδή που θα κάνουν το µαθητή
να χειρίζεται τη στίξη, να αντιλαµβάνεται τη γραµµατική ή το συντακτικό, να αρθρώνει σωστό λόγο, επί λέξει τι µαθαίνουν τα παιδιά µας: «Η νοσηρή αγάπη για την πατρίδα, η προγονολατρεία,
ο εθνικισµός, η ξενοφοβία, η εθνική αλαζονεία δεν έχουν θέση
στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, γιατί συγκρούονται µε τη βαθύτερη ουσία του ελληνισµού και υπονοµεύουν την πρόοδο της πατρίδος µας». Δηλαδή, η βαθύτερη ουσία του ελληνισµού είναι
πράγµατι να αρνηθείς την ίδια σου την ταυτότητα. Αν αγαπάς
την πατρίδα σου, είσαι εναντίον της πατρίδας σου. Αυτό µας
λέτε.
Επιπλέον, η προγονολατρεία, η εθνική αλαζονεία, είναι κάτι
που δεν σας ενοχλεί όταν αφορά άλλους λαούς -και δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριµένα παραδείγµατα- αλλά σε ό,τι αφορά την
εθνική υπερηφάνεια των Ελλήνων γι’ αυτό που είναι και γι’ αυτό
που πρεσβεύουν, για εσάς είναι κάτι στο οποίο επιτέλους πρέπει
να βάλετε τέλος και νοµοθετικά. Για τους άλλους, οι οποίοι έχουν
εθνικές αλαζονείες και προγονολατρείες και µπορούν ανοικτά να
εκφράζουν αυτές τις αντιλήψεις τους, δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβληµα!
Στο κάτω-κάτω, τι εννοείτε «πρόοδο της πατρίδας»; Τα τελευταία σαράντα χρόνια έχουµε δει πού οδεύει η εκπαίδευση και σε
τι αποκαρδιωτικό σηµείο έχουµε φτάσει.
Θα κλείσω µε ένα παράδειγµα, επειδή έχω ιδία αντίληψη για
την παιδεία. Είχα την τύχη να διδάσκω παιδιά µικρής αλλά και
µεγαλύτερης ηλικίας ως καθηγητής µουσικής σε ωδεία. Η µόνη
παρατήρηση που έχω να κάνω -το λέω όχι εκπροσωπώντας τη
Χρυσή Αυγή, αλλά ως άνθρωπος που συµµετέχει µαζί µε τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία- είναι ότι το επίπεδο µόρφωσης
–δεν θα χρησιµοποιήσω βαρύτερη έκφραση, θα είµαι κοµψόςείναι το λιγότερο αποκαρδιωτικό. Δεν έχουν λάβει την απαιτούµενη µόρφωση όχι µόνο για να γίνουν επιστήµονες, για να ακολουθήσουν κάποια επιστήµη, αλλά δεν έχουν ακόµη και τα
στοιχειώδη εφόδια -γιατί δεν γνωρίζουν Ιστορία και άλλες θετικές επιστήµες- για να γίνουν αυτό που θέλουµε εµείς να φτιάξουµε αύριο ως Χρυσή Αυγή, µια κοινωνία Ελλήνων µε εθνική
συνείδηση, µε εθνική διαπαιδαγώγηση, άτοµα τα οποία δεν θα
ντρέπονται για την καταγωγή τους, που θα µετέχουν της ελληνικής παιδείας -για να χρησιµοποιήσω µια φράση που τόσο πολύ
αρέσκεστε να χρησιµοποιείτε- µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό είναι, για εµάς, το ζητούµενο.
Κλείνω, λέγοντας ότι αυτό το φαινόµενο δεν είναι τωρινό. Η
παιδεία πάντοτε υπήρξε ένας χώρος µε τα λάθη της, αλλά αυτά
τα λάθη δεν διορθώθηκαν ποτέ. Ξαναλέω –γιατί αυτή είναι η
ουσία του ζητήµατος- ότι εάν θέλετε να φτιάξετε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα καλύτερο, θα πρέπει να κοιτάξετε στην ουσία του
προβλήµατος και όχι να «χτυπάτε» µια προς µία τις παθογένειες
που θέλετε µε αυτό το νοµοσχέδιο να λύσετε. Αν λύσετε πρώτα
τα ζητήµατα που είπαµε προηγουµένως, τότε είµαι βέβαιος ότι
η παιδεία θα πάρει καλύτερο δρόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Πάντως, κύριε Ματθαιόπουλε, η αγάπη δεν ξεχωρίζει και δεν
επιλέγει ούτε χρώµα, ούτε έθνος, ούτε κράτος. Η αγάπη είναι
προς όλους και απ’ όλους.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω και εγώ το δικαίωµα να
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αγαπώ ό,τι θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σαφώς και έχετε το
δικαίωµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Και στον έρωτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και στον έρωτα δεν
υπάρχει ούτε χρώµα, ούτε κράτος, ούτε φυλή. Και για την αγάπη
και για τον έρωτα ισχύει αυτό και πιστεύω να καταλαβαίνετε και
τη διαφορά.
Κύριε Κουράκη, στην οµιλία σας αναφερθήκατε στην πρόθεσή
σας να καταθέσετε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Μήπως θα
θέλατε κάτι να διευκρινίσετε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στο κείµενο το
οποίο θα καταθέσουµε αιτούµεθα τη διενέργεια ψηφοφορίας µε
ονοµαστική κλήση επί του συνόλου του σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Ρεπούση, έχετε τον λόγο ως ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε σχέδιο νόµου που αφορά
στην εκπαίδευση οφείλει να απαντά στο ερώτηµα του είδους της
εκπαίδευσης που θέλουµε και να αντιστοιχεί τις ρυθµίσεις που
προωθεί στο ζητούµενο.
Θέλουµε κατ’ αρχάς ένα λύκειο για όλα τα παιδιά; Θέλουµε
ένα σύγχρονο λύκειο βαθµίδα µιας εκπαίδευσης που δεν υστερεί
από τα αντίστοιχα λύκεια των ανεπτυγµένων χωρών; Θέλουµε
ένα λύκειο που να διαµορφώνει πολίτες που σκέφτονται, που
δρουν, που είναι υπεύθυνοι, που είναι τελικά ανταγωνιστικοί µε
βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα αυξανόµενα
παγκοσµιοποιηµένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας; Θέλουµε ένα λύκειο που στοχεύει στην ολόπλευρη κοινωνική, συναισθηµατική, πνευµατική ανάπτυξη του παιδιού;
Το παρόν σχέδιο νόµου, αυτό που σήµερα συζητάµε, ενώ στην
εισηγητική του έκθεση προβαίνει σε διακηρύξεις θετικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα ότι θέλει ένα λύκειο µε µορφωτική
αυτοτέλεια που αποβλέπει στην καλλιέργεια των νέων, στην αρµονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην ανάπτυξη
της κριτικής τους ικανότητας, ενώ λοιπόν, διακηρυκτικά µας υπόσχεται ένα σύγχρονο λύκειο, στην πραγµατικότητα κινείται στην
αντίθετη κατεύθυνση.
Κατ’ αρχάς, στο επίπεδο της αιτιολογικής έκθεσης, αλλά και
στη λογική, θέλει ένα λύκειο αυτόνοµο από τις πανελλαδικές εξετάσεις, µια βαθµίδα γενικής παιδείας στραµµένη στην ανάπτυξη
των δεξιοτήτων των παιδιών, µε µέτωπο στην αποµνηµόνευση
και τον λειτουργικό αναλφαβητισµό και στη συνέχεια θεσπίζει
ένα λύκειο στον αντίποδα των όποιων καινοτόµων στοιχείων έχει
εξαγγείλει στην εισηγητική έκθεση.
Το λύκειο, λοιπόν, που στην πραγµατικότητα δηµιουργεί, είναι
εξαρτηµένο από τις πανελλαδικές εξετάσεις, ιδεολογικά συντηρητικό, στραµµένο στο παρελθόν, αποκοµµένο από τις διεθνείς
και ευρωπαϊκές εξελίξεις και προβληµατισµούς.
Θα ξεκινήσω από το πρώτο στοιχείο, την εξαγγελία της αυτονόµησης του λυκείου. Το λύκειο στην πραγµατικότητα παραµένει
εξαρτηµένο από την τριτοβάθµια εκπαίδευση και τις πανελλαδικές εξετάσεις γι’ αυτήν. Να αναφέρω χαρακτηριστικά για την Γ’
λυκείου ότι στις τριάντα τέσσερις ώρες ωρολόγιο πρόγραµµα,
οι δεκατέσσερις ώρες είναι µαθήµατα γενικής παιδείας, ενώ οι
είκοσι ώρες είναι µαθήµατα προσανατολισµού.
Η εξάρτηση µάλιστα µεγαλώνει καθώς ο βαθµός όλων των τάξεων συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Δεν διορθώνεις
ένα πρόβληµα δηµιουργώντας ένα άλλο. Φοβάµαι ότι ενδέχεται
να επιβεβαιωθούν οι φόβοι που εκφράστηκαν και στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων ότι τα παιδιά θα τρέχουν στα φροντιστήρια από την Α’ λυκείου.
Για να λυτρωθεί το λύκειο από τις πανελλαδικές εξετάσεις, να
αποκτήσει µορφωτική αυτοτέλεια, σύµφωνα µε τους στόχους
που θέτει η πολιτεία για αυτήν τη βαθµίδα, χρειάζονται γενναίες
αποφάσεις και το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας δεν τις
παίρνει αυτές τις γενναίες αποφάσεις.
Η Δηµοκρατική Αριστερά προτείνει την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και τη θέσπιση εθνικού απολυτηρίου, όπως
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συµβαίνει σε πολλές χώρες του σύγχρονου κόσµου. Το εθνικό
απολυτήριο, αποκτηµένο µε αξιοκρατικό τρόπο, θα είναι το διαβατήριο των παιδιών για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια και ΤΕΙ, τη µεταλυκειακή εκπαίδευση ή και την αγορά
εργασίας. Στις σχολές χαµηλής ζήτησης αυτό θα είναι αρκετό
για την εγγραφή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στις σχολές υψηλής ζήτησης, όταν οι υποψηφιότητες είναι
περισσότερες από τις θέσεις θα µπορεί η σχολή να επιλέγει, θέτοντας ενδεχοµένως επιπρόσθετα κριτήρια, όπως είναι για παράδειγµα ο διαφορετικός συντελεστής στο µάθηµα το οποίο
θεωρείται βασικό για τη συγκεκριµένη σχολή ή ένα δίπλωµα
ξένης γλώσσας ή και επιπλέον εξετάσεις.
Η πολιτεία οφείλει να απελευθερώσει το λύκειο από τον βραχνά των πανελλαδικών εξετάσεων -µόνο τότε θα αποδώσει µορφωτική αυτοτέλεια σ’ αυτό το λύκειο- και να εµπιστευτεί τα πανεπιστήµια της, όπως γίνεται σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες του
κόσµου.
Τα νεοεκλεγέντα συµβούλια διοίκησης των πανεπιστηµίων, σε
συνεργασία µε τους κοσµήτορες των σχολών, θα µπορούσαν
από τώρα να εποπτεύσουν σε µία διαδικασία εκπόνησης επιπρόσθετων κριτηρίων για τις σχολές υψηλής ζήτησης, έτσι ώστε τα
κριτήρια αυτά να είναι σαφή εκ των προτέρων, αντικειµενικά και
να διασφαλίζουν την εγκυρότητα της εισαγωγής στα πανεπιστήµια.
Όµως, αντί για τις γενναίες αποφάσεις που χρειάζονται για τη
λειτουργία του λυκείου και την αναβάθµισή του, το Υπουργείο
Παιδείας επιλέγει να κινηθεί σε συντηρητικά σχήµατα ακολουθώντας την πεπατηµένη και αγνοώντας τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Κάποιοι από τους Έλληνες πολίτες –πολύ λίγοι στον αριθµόέχουν το προνόµιο να στέλνουν τα παιδιά τους σε καλά ιδιωτικά
σχολεία που δίνουν διεθνές απολυτήριο, το international baccalaureate. Μπείτε στον κόπο να συγκρίνετε το πρόγραµµα
σπουδών αυτού του απολυτηρίου µε το δικό µας. Είναι η µέρα
µε τη νύχτα! Ή µπείτε στον κόπο να δείτε τα εθνικά προγράµµατα για το λύκειο σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το διεθνές απολυτήριο ή τα άλλα εθνικά προγράµµατα λυκείου αναπτύσσοντας τις πνευµατικές, προσωπικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών τα ετοιµάζουν να
ζήσουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να προκόψουν σε ένα
ραγδαία παγκοσµιοποιηµένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Από την άλλη πλευρά, το δικό µας λύκειο µένει αγκυροβοληµένο σε παλιά σχήµατα. Θα αναφέρω το παράδειγµα της Γλώσσας. Αναφέρθηκα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και
στα Λατινικά. Αναρωτήθηκα γιατί να χρειάζονται τα Λατινικά από
τη Β’ Λυκείου µε δίωρο µάθηµα εβδοµαδιαίως, ενώ υπάρχουν
πολύ βασικά µαθήµατα που υποβαθµίζονται.
Θα αναφερθώ στο θέµα της Γλώσσας. Η Γλώσσα είναι βασική
για τη µόρφωση των παιδιών σε όλα τα προγράµµατα λυκειακής
εκπαίδευσης. Ποιος είναι ο σκοπός της γλωσσικής εκπαίδευσης;
Είναι το να µπορεί το παιδί να κατανοεί αυτό που διαβάζει, να κατανοεί τα διαφορετικά είδη κειµένου που υπάρχουν, να τα συναρτά µε την εµπρόθετη λειτουργία τους και να ξέρει -για
παράδειγµα- ότι ένα κείµενο που γράφεται στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» έχει διαφορετική εµπρόθετη λειτουργία από ένα
κείµενο που γράφεται στην εφηµερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ». Το περιεχόµενο του κειµένου -το τι λέει το κείµενο- δεν είναι συνάρτηση κάποιων κανόνων γραµµατικής και συντακτικού, αλλά έχει
να κάνει µε µία γενικότερη µόρφωση και κουλτούρα του παιδιού,
ώστε να κατανοήσει το νόηµα του κειµένου και να το συναρτήσει
µε τα συµφραζόµενά του.
Επίσης, η γλωσσική εκπαίδευση έχει ως στόχο να κατανοεί το
παιδί, αλλά και να εκφράζει αυτό που σκέφτεται και αυτό που
θέλει να επικοινωνήσει µε τους ανθρώπους γύρω του. Το κάνει
αυτό το σχέδιο νόµου; Δηµιουργεί ένα γλωσσικό µάθηµα προσανατολισµένο σε αυτό που λέµε «ουσιαστική κατανόηση του
κειµένου και έκφραση του παιδιού»; Όχι. Αντιλαµβάνεται τη
γλώσσα µε τον παλιό τρόπο: Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά. Το
ίδιο µοντέλο επαναλαµβάνεται και σε αυτό το νέο λύκειο που θα
θέλαµε πάρα πολύ να είναι διαφορετικό.
Όσοι και όσες κατευθυνθήκαµε στις ανθρωπιστικές επιστήµες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

γνωρίζουµε ότι ελάχιστα µας χρειάστηκαν οι λεγόµενες «νεκρές
γλώσσες». Τα σύγχρονα προγράµµατα λυκειακών σπουδών –το
εξήγησα και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων- κινούνται
γύρω από τους βασικούς γραµµατισµούς. Η Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, οι Φυσικές Επιστήµες, οι επιστήµες της ζωής, η Πληροφορική, η Ιστορία και Πολιτειακή Αγωγή και οι τέχνες, η εκπαίδευση στις τέχνες, αυτός είναι ο κορµός µιας εκπαίδευσης του
πολίτη σήµερα, που µπορεί να τον εφοδιάσει µε ικανότητες για
οποιοδήποτε επάγγελµας θέλει να κάνει.
Συνοπτικά, θα έλεγα ότι οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το νέο λύκειο έχουν έντονο ιδεολογικό, συντηρητικό
και αναχρονιστικό στίγµα ως προς το περιεχόµενο των σπουδών
και είναι άτολµες, συγκεχυµένες και αντιφατικές ως προς το σκέλος της οργάνωσής τους.
Η ισχνή αναβάθµιση του απολυτηρίου του λυκείου δεν είναι
ικανή να µετριάσει τις ακραίες στρεβλώσεις που παρατηρούνται
στη λυκειακή εκπαίδευση, µε πρώτη και κύρια την εξάρτηση της
εκπαίδευσης των µαθητών και των µαθητριών από τα φροντιστήρια. Τα µέτρα που προτείνονται είναι αδύναµα και κατά συνέπεια
δεν µπορούν να διασφαλίσουν την αυτοτέλεια του λυκείου, εξαλείφοντας ή τουλάχιστον µετριάζοντας τις φυγόκεντρες τάσεις.
Επιπλέον, γίνονται εµφανείς συµβιβασµοί µε συντηρητικούς
κύκλους της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι επηρεάζουν κυρίως
τις ανθρωπιστικές επιστήµες και οι οποίοι εδώ και δεκαετίες επιµένουν να καθηλώσουν την εκπαίδευση σε παρωχηµένα πρότυπα, µε αποτέλεσµα να λειτουργούν τελικά σαν τροχοπέδη για
τον εκσυγχρονισµό των σπουδών.
Κατά τη γνώµη της Δηµοκρατικής Αριστεράς -και θα καταθέσω
εδώ τις θέσεις του Τοµέα Παιδείας και Έρευνας- το λύκειο χρειάζεται ριζικές αλλαγές, προκειµένου να γίνει σύγχρονο.
Πρώτον, πρέπει να µειώσει τα αντικείµενα διδασκαλίας, να τα
εκσυγχρονίσει και να ανανεώσει συστηµατικά τα προγράµµατα
σπουδών, έτσι ώστε τα θέµατα και τα αντικείµενα να είναι προσαρµοσµένα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.
Δεύτερον, πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνοµο -είπαµε ήδη
τη θέση µας για την αυτοτέλεια του λυκείου- και να είναι έγκυρο
και δίκαιο. Συµφωνούµε µε τη ρύθµιση της «τράπεζας θεµάτων»
που είναι ένα µέτρο για την εγκυρότητα και τη δικαιοσύνη στην
αξιολόγηση των υποψηφίων, καθώς και µε άλλες ρυθµίσεις που
προτείνονται, όπως ο Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων και η µείωση των µαθηµάτων σε τέσσερα.
Το σύγχρονο λύκειο πρέπει να είναι φιλικό προς τον µαθητή
και τη µαθήτρια και να δίνει τη δυνατότητα επιλογής µαθηµάτων
και επιπέδου µαθήµατος. Για παράδειγµα, στα περισσότερα ευρωπαϊκά λυκειακά προγράµµατα η δυνατότητα επιλογής πηγαίνει ζευγάρι µε ένα µάθηµα της αντίθετης κατεύθυνσης, έτσι ώστε
αυτός που παίρνει τη Φυσική, να διαλέγει υποχρεωτικά το επιλεγόµενο µάθηµα από την «οικογένεια» των ανθρωπιστικών σπουδών και τούµπαλιν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το ζητούµενο της
γενικής παιδείας.
Επίσης, θέλουµε ένα λύκειο αξιολογούµενο -έχει ήδη ξεκινήσει
µια προσπάθεια, θέλουµε να δούµε πώς θα καταλήξει- να είναι
δεκτικό και φιλικό προς την αξιολόγηση -τόσο την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας όσο και την εξωτερική αξιολόγησηκαθώς και στη διαδικασία θέσπισης ενός νέου συστήµατος διοίκησης, που εκκρεµεί και αυτό από την προηγούµενη κυβέρνηση
και περιµένουµε να το δούµε σε σχέδιο νόµου.
Στη Δηµοκρατική Αριστερά πιστεύουµε ότι η Α’ λυκείου πρέπει
να ενταχθεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Πρέπει να είναι κοινά
τα µαθήµατα γενικής παιδείας στο γενικό και στο επαγγελµατικό
λύκειο και στο τέλος της Α’ λυκείου να διενεργούνται εξετάσεις
διαγνωστικού χαρακτήρα που θα επιτρέπουν στα παιδιά και στις
οικογένειές τους να επιλέξουν τον τύπο του λυκείου που θέλουν,
εάν θα συνεχίσουν δηλαδή στο γενικό ή στο επαγγελµατικό λύκειο.
Το πρόγραµµα σπουδών στη Β’ και Γ’ λυκείου θα πρέπει να περιλαµβάνει τα µαθήµατα γενικής παιδείας και κάποια µαθήµατα
θεµατικού, ιδιαίτερου χαρακτήρα-προσανατολισµού συνοδευόµενα από το αντίθετό τους, έτσι ώστε να εξισορροπείται η αναγκαιότητα της γενικής παιδείας για όλους τους µαθητές και τις
µαθήτριες.
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Επίσης θεωρούµε ότι θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα νέο σύστηµα τεκµηριωµένης και συστηµατικής αναθεώρησης των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών -στη βάση της αξιολόγησης µε
πολλαπλούς τρόπους- και της αποτελεσµατικότητάς τους.
Επίσης είναι αναγκαία η εκπόνηση εκπαιδευτικών υλικών σε
έντυπη ή ψηφιακή µορφή, έτσι ώστε να καταργηθεί η λογική του
ενός εγχειριδίου ανά µάθηµα και τάξη.
Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι η αναβάθµιση της λειτουργίας του λυκείου δεν µπορεί να γίνει χωρίς την αναµόρφωση των δοµών του
εκπαιδευτικού συστήµατος µε στόχο να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που βρίσκεται στις
σχολικές µονάδες, η ανάθεση στα σχολεία περισσότερων ευθυνών µε αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και παράλληλη εισαγωγή έγκυρου συστήµατος αξιολόγησης βάσει στόχων συνιστούν
προαπαιτούµενα. Πιστεύουµε στην αυτοτέλεια, στην αυτονοµία
της σχολικής µονάδας στη βάση κατευθυντήριων γραµµών που
θα δίνονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Επίσης προτείνουµε την αναµόρφωση των κλάδων και των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να αντιστοιχούν στα µαθήµατα αυτού του σύγχρονου σχολείου που οραµατιζόµαστε.
Τέλος πιστεύουµε ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παραµένουν
στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, για να
συµβάλλουν έτσι στην εύρυθµη λειτουργία της σχολικής µονάδας, ανεξάρτητα από το διδακτικό τους ωράριο.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για την επαγγελµατική εκπαίδευση
και ολοκληρώνω. Η Δηµοκρατική Αριστερά θεωρεί τη µεταρρύθµιση της δευτεροβάθµιας τεχνολογικής εκπαίδευσης βασικό πυλώνα για τη συνολική µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης, ως µοχλού για την έξοδο της χώρας από την κρίση και για την πρόοδο.
Οι µαθητές της τεχνολογικής εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο
ευρωπαϊκό κράτος δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται ως παιδιά
ενός κατώτερου θεού. Η χώρα µας οφείλει να επενδύσει στη
δευτεροβάθµια δηµόσια τεχνολογική εκπαίδευση, αν θέλει να
συνδέσει την εκπαίδευση µε την ανάπτυξη.
Η Δηµοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι η δευτεροβάθµια τεχνολογική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ένας φορέας που αφ’ ενός,
παρέχει βασικές γνώσεις και διαµορφώνει τον πολίτη και αφ’ ετέρου, να είναι ένας χώρος επαγγελµατικής εκπαίδευσης που οδηγεί κάτω από προϋποθέσεις στην απόκτηση επαγγελµατικών
δεξιοτήτων.
Άρα υποστηρίζουµε την εισαγωγή ενός τέταρτου έτους εξειδίκευσης, έτσι ώστε να παρέχονται περαιτέρω γνώσεις. Ωστόσο
βλέπουµε αυτήν την εξειδίκευση µε έναν κορµό θεωρητικών και
πρακτικών γνώσεων και όχι ως µαθητεία, όπως προτείνεται από
το Υπουργείο Παιδείας.
Θα ήθελα να πω –για να ολοκληρώσω- µια κουβέντα για το µάθηµα των Θρησκευτικών για το οποίο έγινε µεγάλη συζήτηση
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Το Συµβούλιο της Ευρώπης σε ολοµέλειά του στις 4 Οκτωβρίου 2005 ψήφισε µια σύσταση, τη µε αριθµό 1720, για τη διδασκαλία των θρησκειών στην εκπαίδευση.
Τι λέει αυτή η σύσταση; Προτείνεται η διδασκαλία της ιστορίας
και της φιλοσοφίας των κυριότερων θρησκειών µε στόχο την καταπολέµηση του φανατισµού. Η γνώση των θρησκειών θεωρείται
αναπόσπαστο κοµµάτι της γνώσης της ανθρώπινης ιστορίας και
των πολιτισµών. Βασικός κορµός αυτής της εκπαίδευσης πρέπει
να είναι η ιστορία των κυριότερων θρησκειών, όπως επίσης και
η επιλογή της µη πίστης σε κάποια θρησκεία. Το µάθηµα θα πρέπει να γίνεται µε πλήρη αµεροληψία, χωρίς να πριµοδοτείται καµµία θρησκεία απέναντι στις άλλες.
Αυτές είναι οι συστάσεις που έχει κάνει το Συµβούλιο της Ευρώπης και τις οποίες έχει προσυπογράψει στην ολοµέλεια αυτή
και η χώρα µας.
Αυτά είχα να πω σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία του µαθήµατος
των Θρησκευτικών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Ρεπούση καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στε-
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νογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Ρεπούση.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι αναδιαρθρώσεις που προωθούνται µε το παρόν νοµοσχέδιο και αφορούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν είναι κεραυνός εν αιθρία ούτε ξεκοµµένες από τις αναδιαρθρώσεις που
σταδιακά προωθούνται συνολικά στο χώρο της εκπαίδευσης εδώ
και χρόνια.
Οι αναδιαρθρώσεις αυτές αποτελούν συνέχεια του νέου σχολείου που εγκαινιάστηκε τα τελευταία χρόνια και που ήδη έχει
φέρει δραµατικές αλλαγές στο περιεχόµενο της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
Είναι τµήµα της ίδιας στρατηγικής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που υλοποιούνται και τσακίζουν εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα, µισθούς και συντάξεις, που διαλύουν
τη δηµόσια υγεία και προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις µε ένα και
µοναδικό στόχο: Να διαµορφωθούν οι όροι, προκειµένου η κύρια
παραγωγική δύναµη, ο άνθρωπος, να υποτάσσεται απρόσκοπτα
και αποδοτικά στο κεφάλαιο, προκειµένου το ίδιο να αναπαράγει
την κερδοφορία του.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις
επεκτάθηκαν και επεκτείνονται και στην εκπαίδευση µε τη στρατηγική της διά βίου µάθησης, δηλαδή ενός συστήµατος που θα
υποκαθιστά την ανάγκη για ευρύτερη γενική µόρφωση µε διαδοχικές καταρτίσεις, ευέλικτα προσαρµοσµένες στις τρέχουσες
ανάγκες της αγοράς.
Με τον τρόπο αυτό, οι περισσότεροι µελλοντικοί εργαζόµενοι
πρέπει να µαθαίνουν µόνο όσα στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο εκτιµούνται ότι είναι αναγκαία στην αγορά. Μόλις αυτά ξεπεραστούν, θα θεωρούνται αµαθείς και θα απολύονται για να
ξανακαταρτιστούν. Αυτός εξάλλου είναι ένας εύσχηµος τρόπος,
για να µην αποκτούν ποτέ δικαιώµατα κάθε φορά που θα επαναπροσλαµβάνονται στην ίδια ή άλλη επιχείρηση. Αυτό, όπως µε
άνεση υπογραµµίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επαναλαµβάνεται αρκετές φορές στη διάρκεια της εργασιακής ζωής, ενδεχοµένως έξι και επτά φορές. Αποτέλεσµα αυτού θα είναι να
ξεκινούν από το µηδέν οι εργαζόµενοι µε µισθό και ανύπαρκτα
δικαιώµατα ως νεοπροσλαµβανόµενοι.
Ειδικότερα, σε συνθήκες ραγδαίων αλλαγών στην τεχνική
βάση της καπιταλιστικής παραγωγής, όπως η περίοδος που βρισκόµαστε, η ανάγκη για ολοένα και πιο στενή σύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή αναδεικνύεται απ’ όλους τους µηχανισµούς -Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΟΣΑ κ.λπ.- ως επιτακτική ανάγκη. Άλλωστε, όταν οι αστικές κυβερνήσεις, όπως και η σηµερινή, µιλάνε για τα προβλήµατα της εκπαίδευσης, εννοούν κυρίως τις καθυστερήσεις στην προσαρµογή της εκπαίδευσης στις
σύγχρονες κεφαλαιοκρατικές ανάγκες.
Δείτε το Μάαστριχτ. Το ακολούθησε η Λευκή Βίβλος µε την
αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, η Πράσινη Βίβλος για
την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης µε οδηγό τη στρατηγική της
διά βίου µάθησης και των ελάχιστων δεξιοτήτων, δηλαδή γραφή,
γλώσσα, µαθηµατικά. Αυτό σηµαίνει ελάχιστες γνώσεις και αγωγή υποταγής για ελάχιστα δικαιώµατα και ελάχιστες απαιτήσεις.
Έτσι οι ανατροπές στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο συνοδεύουν
τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, το χτύπηµα της τιµής της εργατικής δύναµης ως
ανάγκη του κεφαλαίου, για να µπορέσει να αναπαραχθεί. Αυτά,
βεβαίως, αποτελούν πραγµατικότητα εδώ και χρόνια στις µεγάλες καπιταλιστικές οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
και άλλων καπιταλιστικών χωρών.
Αντίστοιχα στη χώρα µας, επιχειρήθηκαν τις προηγούµενες
δύο δεκαετίες απανωτές µεταρρυθµίσεις σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Δεν πέρασαν όµως στο σύνολό τους, κυρίως κάτω από
τις µεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις και αντιδράσεις της νεολαίας.
Όµως αθόρυβα, σταθερά και κάτω από την αµφίεση κύρια των
νέων βιβλίων -αναλυτικών προγραµµάτων και διαφόρων ευρωπαϊκών προγραµµάτων- αποδοµούνταν κάθε περιεχόµενο της
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γνώσης και οι δεξιότητες και η περίφηµη διαθεµατικότητα αγκάλιαζαν το παιδί από το νηπιαγωγείο.
Η κατώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση συνειδητά κρατήθηκε
υποβαθµισµένη και γι’ αυτό απαξιωµένη. Το σχολείο αποδιοργάνωνε συστηµατικά τη σκέψη και τη συνείδηση των παιδιών και
συνάµα απαξιωνόταν στη συνείδηση των γονιών. Έτσι οι ταξικές
ανισότητες µεταµφιέζονταν σε ανισότητες ικανοτήτων, που τις
έλυναν οι αστικές κυβερνήσεις µε αλλεπάλληλες µεταρρυθµίσεις
και πάντα µε την ενίσχυση του φροντιστηρίου. Η λαϊκή οικογένεια πήρε στις πλάτες της την προσπάθεια να στηρίξει τα παιδιά
της πιστεύοντας για πολλά χρόνια ότι η εκπαίδευση είναι ο δρόµος για να αλλάξει τη µοίρα των παιδιών της. Οι ανάγκες της τότε
καπιταλιστικής ανάπτυξης υλοποίησαν εν µέρει το όνειρο αυτό
την περίοδο 1970-1990 και είναι οι ίδιες ανάγκες σήµερα, δηλαδή
του κεφαλαίου, που κάνουν το όνειρο εφιάλτη για την εργατική
λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά της.
Ακριβώς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να υπηρετήσει το νέο
λύκειο που προωθείται µε το παρόν νοµοσχέδιο και που έχει τη
σφραγίδα νέων µεγαλύτερων ταξικών φραγµών στη µόρφωση.
Σηµατοδοτεί την προσπάθεια του κεφαλαίου να σπρωχθούν τα
παιδιά της λαϊκής οικογένειας από πιο νωρίς στην υποβαθµισµένη ψευτοκατάρτιση για να γίνουν ακόµα πιο φθηνό και αναλώσιµο εργατικό δυναµικό.
Ουσιαστικά µε το νοµοσχέδιο ορίζεται το ποιος θα µαθαίνει,
τι θα µαθαίνει και πού θα το µαθαίνει, µε τα παιδιά της εργατικής
τάξης να είναι εκείνα που θα αποτελέσουν τη µεγάλη µάζα του
70% σύµφωνα µε τις προσδοκίες της Κυβέρνησης και της επιθυµίες, κατευθύνσεις και οδηγίες κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης και
µονοπωλίων που θα σπρωχθούν από τα δεκαπέντε τους στην
επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία εµπλουτίζεται και µε τη µαθητεία.
Στην ουσία, η Κυβέρνηση στερεί ακόµα πιο νωρίς από τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας την αναγκαία για τη σηµερινή εποχή
γενική µόρφωση, ως υπόβαθρο για κάθε µελλοντική επαγγελµατική επιλογή. Το λύκειο παύει να είναι υποχρεωτική βαθµίδα της
εκπαίδευσης, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για τη διαµόρφωση µιας
κατάστασης όπου η εννιάχρονη εκπαίδευση θα θεωρείται υποχρέωση του κράτους και η όποια συνέχεια θα είναι κύρια, ατοµική ευθύνη της οικογένειας. Το λύκειο θα αποψιλώνεται στις
λαϊκές γειτονιές, θα κλείνουν λύκεια, ενώ αυτά που θα µένουν θα
διαφοροποιούνται ως προγυµναστήρια πανελλαδικών εξετάσεων. Από τη στιγµή που θα λειτουργούν µε όρους ανταγωνισµού, είναι λογικό να κατηγοριοποιούνται και τελικά το κράτος
να έχει απλά µια κάποια ευθύνη για τη λειτουργία τους.
Παράλληλα µέσα από ένα πλήθος εξεταστικών φραγµών, από
πολύ νωρίς µετατρέπεται το λύκειο ακόµα πιο έντονα σε εξεταστικό κέντρο, που θα είναι πιο στενά προσαρµοσµένο στη διαδικασία πρόσβασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στα
τεχνολογικά.
Παρά το γεγονός ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις τοποθετούνται
µετά το απολυτήριο, το λύκειο δεν αποσυνδέεται, αντίθετα προσδένεται περισσότερο στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση,
καθώς µετρούν οι επιδόσεις του λυκείου ως πέµπτος βαθµός,
διογκώνοντας έτσι την παραπαιδεία µε τα φροντιστήρια, µε τις
πιο τυποποιηµένες εξετάσεις -το 50% των θεµάτων θα προέρχονται από πανελλαδική τράπεζα θεµάτων- και στις τρεις τάξεις,
βεβαίως, του λυκείου.
Με άλλα λόγια, οι µαθητές του γενικού λυκείου από την πρώτη
µέρα που θα πατούν το πόδι τους εκεί θα στρέφουν το βλέµµα
στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και θα πασχίζουν γι’
αυτήν µε πολλαπλό κόστος.
Στην πραγµατικότητα, όπως ακριβώς έγινε και µε τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του παρελθόντος, η Κυβέρνηση αλλάζει το σύστηµα πρόσβασης και ακολούθως προσαρµόζει το
λύκειο στο νέο σύστηµα πρόσβασης. Συνεχίζουν δηλαδή οι πανελλαδικές να δίνουν το ρυθµό και όλα να στρέφονται γύρω από
αυτές. Έτσι οι πανελλαδικές θα συνεχίσουν να είναι µία διαδικασία έντονα ανταγωνιστική και φορτισµένη µε πολύ άγχος.
Παράλληλα µε τις προωθούµενες αλλαγές στη βαθµίδα του
λυκείου είναι βέβαιο ότι σύντοµα µαζί µε τη διαφοροποίηση και
κατηγοριοποίησή του θα συµπαρασυρθεί σε µία τέτοια πορεία
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το σύνολο της εκπαίδευσης.
Αποτέλεσµα θα είναι η στροφή της πλειοψηφίας των παιδιών
στο νέο επαγγελµατικό λύκειο, στο οποίο θα κατασκευάζονται οι
στρατιές των πιο ευέλικτων και µισοµορφωµένων εργαζοµένων,
που θα µπαίνουν στην παραγωγή από πολύ νωρίς, µέσα από ένα
πρόγραµµα αποσπασµατικών γνώσεων σε ευθεία αντιστοιχία µε
τις δεξιότητες που θέλει το κεφάλαιο για φθηνή και ευέλικτη εργατική δύναµη, ικανοποιώντας παράλληλα τη στρατηγική κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου για αύξηση των
µαθητών στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση, ακριβώς για να εξυπηρετηθούν οι ανωτέρω στόχοι.
Θα αναγκάζονται τα παιδιά να επιλέγουν επαγγελµατικό προσανατολισµό από την πρώτη τάξη του επαγγελµατικού λυκείου.
Θα «κοσκινίζονται» µε πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις και
όσα προχωρούν και καταφέρουν να τελειώσουν θα έχουν µεν
διέξοδο στους αντίστοιχους κλάδους των ΤΕΙ µε εξετάσεις µέσω
του Οργανισµού Εξετάσεων, όµως το απολυτήριό τους δεν θα
θεµελιώνει κανένα επαγγελµατικό δικαίωµα. Γι’ αυτό, απαιτείται
τέταρτο έτος, αυτό της δωδεκάµηνης µαθητείας σε επιχειρήσεις
–τζάµπα νεανικό εργατικό δυναµικό, τζάµπα εργασία- και στη συνέχεια εξετάσεις πιστοποίησης στον Οργανισµό Πιστοποίησης
µε βάση τα ευρωπαϊκά περιγράµµατα, που θα οδηγούν –πού;στο πτυχίο επιπέδου 4 και στην άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Με βάση τις παραπάνω διαδροµές για το γενικό λύκειο και το
επαγγελµατικό λύκειο µία διέξοδος µένει για τα περισσότερα
φτωχόπαιδα: η ψευτοκατάρτιση των σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης και των ΙΕΚ και η µαθητεία στις επιχειρήσεις.
Έτσι σε µία περίοδο που η ανεργία των νέων καταγράφεται σε
ποσοστό πάνω από 60% και 63% και 64%, η Κυβέρνηση «ρίχνει
και το τυρί», ώστε να προσελκύσει τα φτωχόπαιδα και µάλιστα
επιδοτεί τα αφεντικά, αν τα κρατήσουν στη δούλεψή τους για
δύο χρόνια.
Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισµούς της Κυβέρνησης για δυνατότητα επαγγελµατικής ανέλιξης των αποφοίτων µέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η διά βίου µάθηση και οι σπουδές στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, µόνο ως πρόκληση µπορούν να ακουστούν στα αυτιά των µαθητών. Η διά βίου µάθηση δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχιση της ψευτοκατάρτισης για µία ζωή
σύµφωνα µε τις ευκαιριακές απαιτήσεις των εργοδοτών, των επιχειρήσεων, ενώ οι υποσχέσεις για δυνατότητα πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση είναι το γνωστό παραµύθι της ευκαιρίας και
της ελπίδας στην κοινωνική και επαγγελµατική κινητικότητα.
Και αυτό το κρίσιµο στοιχείο είναι αυτό που βάζει στην πράξη
η Κυβέρνηση µε τη θεσµοθέτηση των επιπέδων πιστοποίησης µε
βάση τα επαγγελµατικά περιγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που συνδέουν στην ουσία την τυπική εκπαίδευση -εννιάχρονη, λύκειο, πανεπιστήµιο- µε τη µη τυπική –κατάρτιση ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ,
κολλέγια- και την άτυπη –εµπειρία, µαθητεία. Κάνει πράξη δηλαδή
το δρόµο πιστοποίησης των ελαχίστων δεξιοτήτων που σε κάθε
φάση έχει ανάγκη το κεφάλαιο και που διευκολύνει τη λεγόµενη
κινητικότητα και προσαρµοστικότητα του εργατικού δυναµικού
στον ανταγωνισµό και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Έτσι παρουσιάζεται η διά βίου µάθηση ως φάρµακο ενάντια
στην ανεργία, ως λύση στο πρόβληµα του ολοένα και αυξανόµενου αριθµού νέων, που εγκαταλείπουν τη βασική εκπαίδευση, ως
ορόσηµο στην παραπέρα ανάπτυξη της κοινωνίας, όπου ανάπτυξη σηµαίνει αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, κέρδη
τα οποία φυσικά κανένας κεφαλαιοκράτης δεν πρόκειται να τα
µοιραστεί µε τους εργάτες, ακόµα και αν αυτοί είναι για πολλοστή φορά επανακαταρτισµένοι, πολύ δε περισσότερο να τα επενδύσει στους εργαζοµένους, όπως διετείνετο ο Υπουργός στην
επιτροπή προχθές, µέσω της µαθητείας.
Γίνεται προσπάθεια να δηµιουργηθεί µια νέα βάρδια εργαζοµένων που όχι µόνο δεν θα γνωρίζει τα δικαιώµατά της, αλλά και
που επί της ουσίας, δεν θα έχει δικαιώµατα. Θέλετε εργάτες εφήµερους, αναλώσιµους, όπως και τα προϊόντα που παράγουν, εργάτες που θα βρίσκονται σε µία διαρκή εργασιακή περιπλάνηση,
χωρίς πρόσβαση στη γνώση, να µη µορφώνονται και µε βάση τις
νέες εξελίξεις, τις νέες απαιτήσεις, τις νέες καινοτοµίες που
υπάρχουν σε κάθε κλάδο και τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας.
Στο κάτω-κάτω της γραφής, από πότε οι κατακερµατισµένες
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γνώσεις, οι δεξιότητες, οι παροδικές γνώσεις που ανά πάσα
στιγµή αντικαθίστανται από νέες µε βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου, των κεφαλαιοκρατών, των επιχειρήσεων µπορούν να θεωρηθούν εφάµιλλες της γνώσης; Για απαντήστε!
Έτσι η Κυβέρνηση µε την πολιτική της διά βίου µάθησης δεν
ενισχύει µόνο τη διαµορφωµένη πραγµατικότητα -όπου ο κανόνας για να προσδοκάς να βρεις µια δουλειά, είναι να µαζεύεις
διαφόρων ειδών χαρτιά και πιστοποιητικά- αλλά εξυπηρετεί πλήρως την απαίτηση του κεφαλαίου για κατασκευή εργαζοµένων,
που µέχρι την τελευταία στιγµή της ζωής τους θα σκέφτονται µε
ποιο χαρτί θα γίνουν πιο ανταγωνιστικοί ή θα έχουν µια νέα ευκαιρία στην αγορά εργασίας.
Τα περί συνεχούς εξέλιξης των εργαζοµένων και πιστοποίησης
και αναγνώρισης των προσόντων τους, µαζί µε το «περιτύλιγµα»
της διαρκούς µόρφωσης, δεν είναι τίποτε άλλο από µία καλοστηµένη διαφηµιστική καµπάνια, για να χωνευτούν πιο εύκολα οι
αναδιαρθρώσεις που οδηγούν στη διάλυση της εκπαίδευσης και
στην υποταγή της στις ανάγκες που θα έχουν κάθε χρονική
στιγµή οι εργοδότες.
Δεν θέλετε εργάτες µορφωµένους. Ο µορφωµένος εργάτης
είναι αγκάθι στο µάτι του συστήµατος, του κεφαλαιοκράτη, διότι
η γνώση είναι δύναµη που µπορεί να εκφραστεί ταξικά, διεκδικητικά, µε αγώνες. Όποιος γνωρίζει τη δύναµή του και αντιλαµβάνεται την αδικία του σηµερινού βάρβαρου δρόµου ανάπτυξης
και την αναδεικνύει µετατρέποντάς την σε αγώνα ταξικό, είναι
εχθρός του συστήµατος. Το σύστηµα αυτό προσπαθεί να εξοντώσει τους εχθρούς του από τη γέννησή τους.
Η αλήθεια είναι ότι οι βαθιά αντιλαϊκές ανατροπές στο σχολείο
και το τσάκισµα των µορφωτικών δικαιωµάτων των παιδιών της
λαϊκής εργατικής οικογένειας είναι σήµερα η επιδίωξη του κεφαλαίου και της αστικής πολιτικής. Είναι αυτή που µε διάρκεια θα
συµπαρασύρει και το τσάκισµα των εργασιακών σχέσεων και τις
απολύσεις των εκπαιδευτικών και όχι φυσικά το ανάποδο.
Συνεπώς το δικαίωµα στη γνώση, το δικαίωµα στη µόνιµη και
σταθερή δουλειά, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα του άλλου δρόµου ανάπτυξης, στο
επίκεντρο της οποίας βρίσκονται οι πραγµατικές ανάγκες των
εργαζοµένων κόντρα στα συµφέροντα και τα κέρδη των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, αλλά και των όποιων
µορφών διαχείρισης του συστήµατος προτείνονται, είτε νεοφιλελεύθερων είτε φιλελεύθερων είτε σοσιαλδηµοκρατικών είτε
κεντροαριστερών είτε κεντροδεξιών και ων ουκ έστιν αριθµός.
Προϋπόθεση γι’ αυτόν το δρόµο ανάπτυξης είναι η σύγκρουση
µε τους σηµερινούς σχεδιασµούς και στόχους του κεφαλαίου και
των πολιτικών που το υπηρετούν, στην κατεύθυνση συνολικότερων, ριζικών κοινωνικοοικονοµικών αλλαγών, που προϋποθέτουν
ανατροπή και αλλαγή εξουσίας. Ο λαός -και πρώτα απ’ όλους η
εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώµατα που υποφέρουν- καλείται σήµερα να αποφασίσει αν θα πάρει στα δικά του χέρια την
υπόθεση της εκπαίδευσης και της παιδείας του, αν θα συµβιβαστεί µε την ταξική πολιτική της αντιδραστικής µεταρρύθµισης ή
θα την αντιπαλέψει, αν θα ανοίξει το δρόµο για την αναγκαία ανασυγκρότηση της παιδείας, που είναι αναπόσπαστη από την
ανάγκη νέας οργάνωσης ολόκληρης της κοινωνίας για λαϊκή παιδεία, µε λαϊκή εξουσία, έτσι ώστε όλα τα κοινωνικά αγαθά, υλικά
και πνευµατικά, όπως η παιδεία και η επιστηµονική έρευνα, που
είναι εµπόρευµα, προνόµιο και µονοπώλιο της αστικής τάξης, να
περάσουν στον κοινωνικό προγραµµατισµό και στον έλεγχο των
ίδιων των δηµιουργών τους και να γίνουν κτήµα όλης της κοινωνίας.
Απέναντι σε αυτήν την ταξική εµµονή Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου, που βάζει νέους φραγµούς στη µόρφωση, δεν χωρά καµµία αναµονή ή αυταπάτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σε δέκα δευτερόλεπτα ολοκληρώνω.
Η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, η νεολαία, οι µαθητές, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις, ώστε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να µείνει
στα χαρτιά.
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Παράλληλα, να διεκδικήσουν εδώ και τώρα το δωδεκάχρονο,
ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν και υποχρεωτικό σχολείο και τις δηµόσιες δωρεάν επαγγελµατικές σχολές µετά από αυτό.
Σε αυτό το πλαίσιο, κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει και
κανένας µαθητής δεν καταγράφεται ως ανήµπορος µπροστά στη
γνώση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού δώσω τον λόγο στον
αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Νικολόπουλο, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι οι Υπουργοί Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Τουρισµού κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών-Ρυθµιστική
Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσε πραγµατικά
κανένας να περιµένει κάτι λιγότερο από αυτήν την εµµονή της
συναδέλφου της Δηµοκρατικής Αριστεράς να βάζει πάλιν και
πολλάκις, ευκαίρως, ακαίρως το ζήτηµα του ξεριζώµατος ουσιαστικά των Θρησκευτικών, όπως το γνώρισαν όλες οι Ελληνίδες
και όλοι οι Έλληνες σε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο, που η ελευθερία του, η ύπαρξή του είναι συνυφασµένα µε
την πίστη του, την πίστη της συντριπτικής δηλαδή πλειοψηφίας
των κατοίκων αυτής της χώρας. Για τούτο άλλωστε προβλέπεται
και προστατεύεται από το Σύνταγµα της Ελλάδος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε για αλλαγές στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, για ένα ζήτηµα εξόχως σηµαντικό, αφού η παιδεία
εξακολουθεί να παραµένει ένας δοµικός πυλώνας του κράτους
και του ίδιου του Ελληνισµού.
Το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ελλάδος πιστεύει ότι η παιδεία µαζί µε την υγεία, µαζί µε τις Ένοπλες Δυνάµεις, θα έπρεπε
ευθύς εξαρχής να έχουν τεθεί έξω από κάθε µνηµονιακή λογική
συρρίκνωσης. Αυτό δεν συνέβη όµως και γι’ αυτό εξακολουθεί
να πληρώνει το µάρµαρο η παιδεία και µε το σηµερινό νοµοσχέδιο που αφορά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως επιβάλλουν
οι αλλαγές που φέρνει στην τεχνική εκπαίδευση, όπως συνέβη
άλλωστε και µε το σχέδιο «Αθηνά» στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Όλα αυτά τα µπαλώµατα αποτελούν µία πρόχειρη και γενική
συρραφή κάποιων αλλαγών που διέπονται από τη λογική του
«µαχαιριού» της τρόικας. Συρρίκνωση και περιορισµός εκπαιδευτικών, σχολείων, ακόµα και µαθητών ει δυνατόν, προκειµένου να
περιοριστούν κάποια έξοδα, παρά το γεγονός ότι είναι αποδεκτό
πως κάθε ευρώ που επενδύεται, θα επιστραφεί πολλαπλασίως
στο µέλλον.
Κατά συνέπεια, οι Έλληνες χριστιανοδηµοκράτες διαφωνούµε
µ’ αυτό το µνηµονιακό λίφτινγκ. Θυµίζω, εξάλλου τόσο στον
Υπουργό Παιδείας όσο και στους συναδέλφους µου από τη Νέα
Δηµοκρατία, ότι το 2006 η κυβέρνηση Καραµανλή, µε Υπουργό
την κ. Γιαννάκου, εισηγήθηκε µία µεταρρύθµιση στη γενική και
επαγγελµατική εκπαίδευση. Θυµίζω ότι η δική µας –όχι η µεταλλαγµένη- Νέα Δηµοκρατία έλεγε τότε, διά στόµατος Κώστα Καραµανλή, πως µία χώρα που επιθυµεί να έχει προοπτική, πρέπει
να επενδύει στη γνώση. Προς τούτο, αύξησε τις δαπάνες για την
παιδεία.
Λίγο αργότερα, όταν χρειάστηκε, αυτή η παράταξη υπερψήφισε ένα άλλο νοµοσχέδιο που έφερε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην
πορεία υπηρέτησαν και άλλοι νεοδηµοκράτες Υπουργοί, όπως ο
Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Τώρα; Τώρα έρχεται ο σηµερινός Υπουργός της Κυβέρνησης
Σαµαρά-Βενιζέλου να εισηγηθεί ένα τελείως διαφορετικό νοµοσχέδιο. Και εγώ ρωτώ το εξής: Εσείς -και όσοι ψηφίσαµε, όπως

1188

και εγώ ψήφισα τότε, τη δική µας πρόταση- συµφωνείτε µε εκείνο
ή µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, µε το προεκλογικό πρόγραµµα της
Νέας Δηµοκρατίας ή µε το σηµερινό, το µεταλλαγµένο; Γιατί και
µε τα δύο δεν µπορεί να συµφωνούµε.
Εν πάση περιπτώσει, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα αλλάζει το εκπαιδευτικό σύστηµα πριν περάσουν είκοσι χρόνια και πριν αξιολογηθεί το προηγούµενο σύστηµα; Αλήθεια, ποιος αξιολόγησε
το σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα; Ποιος αξιολόγησε το ενιαίο
λύκειο και τις επαγγελµατικές σχολές; Με ποια κριτήρια έγινε η
αξιολόγηση και µε ποια κριτήρια κάποιος αποφάσισε να θέσει σε
διαθεσιµότητα τον εκπαιδευτικό, καταργώντας το τµήµα του;
Απαντήσεις και µάλιστα πειστικές σε όλα αυτά τα ερωτήµατα
δεν δόθηκαν, γιατί δεν υπάρχουν. Τις απαντήσεις τις έχει δώσει,
όµως, η κοινωνία, η οποία ξέρει πως απλό µέτρηµα κεφαλών και
κονδυλίων γίνεται για να κοπούν όσα περισσότερα γίνεται. Όλα
τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αµαρτίαις και προπέτασµα καπνού για να κρυφτεί η αλήθεια.
Εγώ όµως ως πολιτικός, που σταθερά υποστηρίζω αυτό που
και η Νέα Δηµοκρατία υποστήριζε µέχρι τον προπερασµένο Ιούνιο, ότι δηλαδή το µνηµόνιο είναι το φάρµακο που σκοτώνει τον
ασθενή, αλλά και ως πατέρας τεσσάρων παιδιών και ως πολίτης
αυτού του τόπου, δεν µπορώ να κρυφτώ πίσω από προφάσεις
και να µιλήσω για δήθεν µεταρρυθµίσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ναι, πιστεύω και εγώ πως η παιδεία µας χρειάζεται πολλές
τοµές και σοβαρές αλλαγές µε ρήξεις, όµως, µε µέθοδο, µε σύστηµα, µε κοπιαστική επεξεργασία και µε συγκεκριµένες στοχεύσεις, όχι µε νοµοσχέδια του ποδαριού που έρχονται για διαβούλευση µέσα στο δεκαπενταύγουστο, για να ψηφιστούν λάχαλάχα, παράλληλα µε το ξεκίνηµα της σχολικής σεζόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τροϊκανή λογική τα κατάφερε
και διέλυσε και την τεχνική εκπαίδευση. Δεν έγινε καµµία αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων. Αρκετά από τα βιβλία
είναι κακή αντιγραφή συγγραµµάτων των ΑΕΙ και τα νέα µαθήµατα που προτείνει δεν είναι καθόλου νέα. Διέλυσε ακόµα και
αυτόν τον τοµέα της υγείας, ο οποίος ήταν πρώτος στις προτιµήσεις των µαθητών µε ποσοστό 20,3%. Και το αποτέλεσµα είναι
φέτος οι εγγραφές στα επαγγελµατικά λύκεια να είναι το 30%
των περσινών.
Δεν ερωτώ για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τι γνώµη έχει, γιατί
το αντικαταστήσατε µε το γνωστό επικοινωνιολόγο, που γνωρίζει
τα θέµατα της παιδείας, όπως ο µπάρµπα-Γιώργος γνωρίζει από
πυραύλους. Ποιος θα το πίστευε ότι ενώ τα σχολεία άνοιξαν, η
επαγγελµατική εκπαίδευση σήµερα δεν λειτουργεί γιατί κανείς
δεν γνωρίζει τι ισχύει;
Τα ίδια ζήσαµε και λίγο καιρό πιο πίσω, όταν η µνηµονιακή λογική αποσυντόνισε µεγάλο κοµµάτι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σύρθηκε και τότε ο Υπουργός σε αλλαγές επί αλλαγών,
προκειµένου το περίφηµο σχέδιο «Αθηνά» να µετατραπεί σε έναν
ανεκτό συµβιβασµό µε πολλαπλά συµφέροντα, χωρίς όµως να
αναστείλει τις µεγάλες ανατροπές που έκανε σε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και στις οικογένειές τους. Τα ίδια και σήµερα για
τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μια από τα ίδια.
Διαβάστε, σας παρακαλώ πολύ τι λέει η Ένωση Λειτουργών
Φυσικής Αγωγής, που καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για παράδειγµα επίσης, η Χηµεία είναι ένα από τα µαθήµατα
που εξοβελίζονται ακόµα και στο επίπεδο της Β’ λυκείου, όπως
τονίζει η Ένωση Ελλήνων Χηµικών. Τι κι αν όµως διακόσιοι
εξήντα έξι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ανωτάτων τεχνολογικών ιδρυµάτων υπογράφουν και εκπέµπουν
SOS; Δεν ακούει κανένας στην Κυβέρνηση.
Καταθέτω παρ’ όλα αυτά την πρόταση-διαµαρτυρία τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Τι περισσότερο να προσθέσω σε όσα τονίζει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος; Για τούτο καταθέτω τις προτάσεις τους. Δεκατέσσερις σελίδες είναι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να µιλήσω για το µάθηµα των Θρησκευτικών; Φαντάζοµαι δεν
χρειάζεται. Δηµιούργησε ήδη το θόρυβο και τον «µπουχό» η κ.
Ρεπούση και εισέπραξαν, όσοι τόλµησαν να θίξουν εκείνα που
ενώνουν τους Έλληνες, τα επίχειρα.
Αλλά τι θα µπορούσε κανένας να πει για τους µαθητές µε αναπηρίες; Καταθέτω τα υποµνήµατα της Οµοσπονδίας Τυφλών,
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νέων Ατόµων µε Αναπηρία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι Βουλευτές, εκατόν δώδεκα χιλιάδες οικογένειες παιδιών του αυτιστικού φάσµατος, ένας εξ αυτών είναι και ο έχων
την τιµή να σας οµιλεί, λέµε ότι αποτελούν αναβίωση του Μεσαίωνα και µνηµείο ντροπής απόψεις, που προωθούνται εναντίον
των παιδιών µε αναπηρίες του αυτιστικού φάσµατος.
Η βίαιη ιδρυµατοποίησή τους, η ασυλοποίηση και η ψυχοκοινωνική εξόντωση των παιδιών µας είναι φαινόµενο που δεν υπάρχει στη νοµοθεσία κανενός ευρωπαϊκού, κανενός ευνοµούµενου
κράτους. Παρατηρήθηκε βέβαια µόνο στο Μεσαίωνα ή και στην
εποχή του ναζισµού.
Είναι κάποιος από το Υπουργικό Συµβούλιο ή από το Κοινοβούλιο που δεν έλαβε ένα έως και εκατοντάδες e-mails από την
ΕΟΔΑΦ και από τους γονείς των παιδιών µε αυτισµό; Δεν νοιάζει
τον Υπουργό ότι εγγράφως προειδοποιούν ότι θα τα καταγγείλουν όλα αυτά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, τον ΟΗΕ και
τους φορείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων;
Καταθέτω για τα Πρακτικά το υπόµνηµα της Οµοσπονδίας για
τα Δικαιώµατα των Παιδιών του Αυτιστικού Φάσµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μετά από αυτά πραγµατικά τι να πω για τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες ή για το «σίριαλ» των µετεγγραφών ειδικά για τους
µαθητές και φοιτητές των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών;
Και για να είµαι ξεκάθαρος: Σε µια εποχή που σχεδόν όλοι οι
Έλληνες αντιµετωπίζουν τεράστια οικονοµικά προβλήµατα, θα
έπρεπε όσο το δυνατόν περισσότεροι να έχουν το δικαίωµα να
µεταφέρουν τα παιδιά τους στον τόπο της κατοικίας τους, ακόµα
και καθ’ υπέρβαση. Δυστυχώς όµως για µία ακόµα φορά, απουσιάζουν διατάξεις που έπρεπε να υλοποιούν τη συνταγµατική επιταγή περί ειδικής φροντίδας του κράτους για τις πολύτεκνες
οικογένειες.
Ανταγωνίζεστε, όπως φαίνεται, τον Υπουργό Οικονοµικών, τον
κ. Στουρνάρα, ο οποίος καταγράφει στο ενεργητικό του σωρεία
εκθέσεων της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής περί αντισυνταγµατικότητος των διατάξεων που δεν προβλέπουν ειδική
µέριµνα για τους πολυτέκνους. Και το µεν Υπουργείο Οικονοµικών, ο κ. Στουρνάρας επικαλείται τη δηµοσιονοµική συγκυρία.
Το δικό σας Υπουργείο δεν έχει ούτε αυτό το φύλλο συκής, καθόσον οι ελεύθερες µετεγγραφές των παιδιών των πολυτέκνων
επί δεκαετίες και οι διορισµοί των πολύτεκνων εκπαιδευτικών
καµµιά δηµοσιονοµική επιβάρυνση δεν προκάλεσαν, όταν πρώτος ο Κώστας Καραµανλής έφερε και ψηφίσαµε και λειτούργησαν ως καθαρά δηµογραφικά κίνητρα για τη χώρα, µε απτά
αποτελέσµατα στις γεννήσεις νέων παιδιών τις χρονιές 20042008.
Οι δήθεν διατάξεις περί µετεγγραφών µόνο ως κοροϊδία µπορούν να χαρακτηρισθούν. Λίγο πριν µου είπε ο Υπουργός, ο κ.
Αρβανιτόπουλος, ότι µετά τη συνάντηση που είχε µε τον Πρόεδρο της ΑΣΠΕ, τον κ. Βασίλη Θεοτοκάτο, θα δούµε βελτιώσεις
στο άρθρο 34. Εύχοµαι να συµβεί αυτό και πρώτοι θα είµαστε να
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το χαιρετίσουµε. Όµως, µέχρι να το δούµε τούτο, θα επιµένουµε
και από αυτό το Βήµα, όπως και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, να
σας τονίζουµε το δράµα των παιδιών µας, που δεν µπορούν
πλέον καν να σπουδάζουν, παρά µόνο εφόσον βρεθούν κοντά
στις πατρικές οικίες µε τη διαδικασία της µεταφοράς θέσης φοιτητή.
Για πρώτη φορά αυτό είχε ως αποτέλεσµα, φέτος παιδιά και
υπερπολύτεκνων οικογενειών, µε επτά και δεκατρία αδέρφια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην πάρουν µετεγγραφή, παρ’ ότι
το εισόδηµά τους ήταν χαµηλό!
Ε, λοιπόν, το Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα Ελλάδος ζητά το
δικαίωµα µεταφοράς θέσης εισαγωγής σε όλους τους αιτούµενους πολύτεκνους φοιτητές, κατά απόλυτη προτεραιότητα και
χωρίς ποσόστωση. Δεν έχει κανένα κόστος. Δεν υπάρχει καµµιά
δικαιολογία για να µην το δεχτείτε, για να µη θεσπιστεί. Για το
σκοπό αυτό, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του
σχεδίου νόµου πρέπει να προστεθεί µια δεύτερη παράγραφος,
όπως ζητά η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, την
οποία και καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σίγουρα πάντως, δεν θα έπρεπε να υπάρχει φοιτητής που να
έχει αδερφό ή γονιό µε αναπηρία άνω του 67%, που να θέλει να
σπουδάσει στον τόπο κατοικίας του και να µην του επιτρέπεται.
Είναι κοινωνικά άδικο, είναι εγκληµατικό, είναι απαράδεκτο οι
αναπηρίες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες να έχουν τα µικρότερα
ευεργετήµατα. Αυτό δεν αρµόζει σε ευνοµούµενη πολιτεία δικαίου και χρειάζεται µια άµεση τροποποίηση της συγκεκριµένης
νοµοθετικής ρύθµισης από τον Υπουργό Παιδείας. Είναι θέµα
ηθικής και ισονοµίας. Μιλάµε για ελάχιστα παιδιά που είναι υποψήφια για ΑΕΙ, ΤΕΙ και έχουν αδέλφια, γονείς µε αυτισµό, νοητική
στέρηση και σύνδροµο Down. Είναι καµµιά και κανένας σας που
δεν καταλαβαίνει πως η φοίτησή τους σε άλλη πόλη αποδιοργανώνει και διαταράσσει την ισορροπία της ήδη διαταραγµένης οικογένειας, µε καταστρεπτικές συνέπειες για όλα τα µέλη της
οικογένειας, που χρειάζονται αλληλοβοήθεια, συνοχή και στήριξη µεταξύ τους;
Δυστυχώς, κάθε νέα σχολική χρονιά, ακόµα και στις παρελθούσες εύρωστες περιόδους, οι µαθητές µε αναπηρία λάµβαναν
και συνεχίζουν να λαµβάνουν χαµηλής ποιότητας εκπαιδευτικές
υπηρεσίες, ενώ τα άτοµα µε βαριές αναπηρίες πολλές φορές µένουν εκτός του εκπαιδευτικού συστήµατος εν έτει 2013.
Επίσης τελειώνοντας, σας καταθέτω συµπληρωµένες διατάξεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών, ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, για τη διαθεσιµότητα πολύτεκνων εκπαιδευτικών, καθώς και
για το ειδικό πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης αδιόριστων
πολύτεκνων εκπαιδευτικών, µε την ελπίδα ότι κάτι επιτέλους θα
πράξετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κεφάλαιο εκπαίδευση είναι
ασφαλώς ατελείωτο. Θα µπορούσα ακόµα να πω πολλά, όπως
για τον τρόπο λειτουργίας των ολοήµερων σχολείων, για τις
κενές θέσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και για τις µετεγγραφές
των εκπαιδευτικών που είναι τεράστιο ζήτηµα ή ακόµα και γι’
αυτήν την εντελώς στρεβλή, κατά τη γνώµη µου, συζήτηση για
τη βαρύτητα που δίνεται µεταξύ των µαθηµάτων ειδίκευσης και
των µαθηµάτων γενικής παιδείας.
Μένω λοιπόν, στις γενικές αρχές και στα ερωτηµατικά που διατύπωσα, σε όσα κατά τη γνώµη µου δείχνουν ευθύς αµέσως ότι
το νοµοσχέδιο δεν πασχίζει για καµµία αναδιάρθρωση ούτε για
κάποια βελτίωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κόβει και
ράβει ορισµένα νέα µέτρα, έχοντας πάντα στη βάση τη λογική
της συρρίκνωσης της δηµόσιας εκπαίδευσης και το πως θα υπηρετηθεί αυτή η συρρίκνωση.
Μάλλον δεν αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει να µπει κάποιος
σε πολλές λεπτοµέρειες, αναζητώντας τις πολλές εκκρεµότητες
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και τα διάφορα θέµατα που αφήνει αναπάντητα το νοµοσχέδιο
και τα οποία θα κληθεί να ρυθµίσει το Υπουργείο µε µεταγενέστερες αποφάσεις.
Προσωπικά εκφράζω την πλήρη διαφωνία µου, θεωρώντας
πως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι ένα ακόµα «πλοκάµι» της
τρόικας στην ελληνική εκπαίδευση, την οποία άλλωστε πολλοί
και για πολλούς λόγους θα ήθελαν να δουν συντρίµµια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Νικολόπουλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος µε
τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές και εισερχόµαστε
στον κατάλογο των αγορητών.
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Σκόνδρα.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
Παρακαλώ και όλους τους συναδέλφους να είναι συνεπείς στο
χρόνο, γιατί οι εγγεγραµµένοι είναι πολλοί.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επεξεργαζόµαστε ένα νοµοσχέδιο µείζονος σηµασίας για την εκπαίδευση και
για την παιδεία. Άκουσα τον εισηγητή της Αντιπολίτευσης να µιλά
–ως είθισται να µιλούν, βέβαια, στην Αξιωµατική Αντιπολίτευσηγια µνηµονιακές υποχρεώσεις. Ξεχνά ότι το παρόν νοµοσχέδιο
είναι απόσταγµα µίας πενταετούς διαβούλευσης. Αυτή η διαβούλευση άρχισε από το 2009 και έλαβαν µέρος όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς.
Επίσης θα ήθελα να απαντήσω και στην κ. Ρεπούση, καθώς
χαρακτήρισε τα αρχαία ελληνικά νεκρή γλώσσα. Θεωρώ ότι ο
αρχαίος ελληνικός πολιτισµός και τα Αρχαία Ελληνικά σε καµµία
περίπτωση δεν µπορούν να χαρακτηριστούν νεκρά. Αντιθέτως,
πιστεύω ότι θα πρέπει να δροµολογήσουµε κάποια στιγµή την
ίδρυση ενός πρότυπου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος παγκόσµιας
εµβέλειας, όπου να διδάσκονται ακριβώς τα Αρχαία Ελληνικά, οι
αρχαίοι φιλόσοφοι και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός γενικότερα.
Θα αναφερθώ τώρα στο παρόν νοµοσχέδιο, του οποίου σκοπός είναι να εξορθολογήσει, να αναδιαρθρώσει και να αναβαθµίσει συνολικότερα τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο γενικό και
επαγγελµατικό λύκειο. Τονίζω ότι πρόκειται για µία µεταρρύθµιση που στοχεύει στο να δηµιουργήσει τα επόµενα τρία χρόνια
ένα εντελώς νέο τοπίο στην εκπαίδευση.
Θεωρώ επίσης ότι αυτή η µεταρρύθµιση αποτελεί και τη βάση
µίας ολοκληρωµένης ανατροπής που θα πρέπει να γίνει στην παιδεία της χώρας µας στο µέλλον.
Συµφωνώ µε τις στοχεύσεις του Υπουργείου, ώστε το γενικό
λύκειο µέσω ενός προγράµµατος σπουδών, να δίνει έµφαση στη
γενική παιδεία, στην κοινωνικοποίηση του ατόµου και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητάς του. Αυτό οφείλει πρωτίστως να
προσφέρει η δευτεροβάθµια εκπαίδευση στους µαθητές, ένα
πλήρες σφαιρικό πεδίο γνώσεων, που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, οι οποίες θα τους
χρησιµεύσουν στον επαγγελµατικό, αλλά και κοινωνικό τους βίο.
Θα τους επιτρέψει επίσης, να προσανατολιστούν σωστά σ’ αυτό
που τους ταιριάζει, για να καταστούν και επιτυχηµένοι επαγγελµατικά σε ό,τι αυτοί επιλέξουν.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πατρίδα µας υπάρχει ένα αρνητικό φαινόµενο που δεν θα το συναντήσει κανείς εύκολα σε άλλες χώρες του κόσµου. Παράλληλα µε το σχολείο,
έχουµε τα φροντιστήρια, στα οποία συρρέουν οι µαθητές ήδη
από το γυµνάσιο, ώστε να καλύψουν τα εκπαιδευτικά κενά, αλλά
και να προετοιµαστούν περισσότερο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αποτέλεσµα αυτού του αρνητικού φαινοµένου είναι αφ’
ενός, η οικονοµική αφαίµαξη των γονέων και αφ’ ετέρου, η υπερφόρτωση των µαθητών µε διδακτική ύλη και ώρες.
Αυτά τα έζησα ως µητέρα πριν από κάποια χρόνια, τα ζω και
σήµερα µέσω των συµπολιτών µου. Σας γνωρίζω ότι στην Καρδίτσα οι γονείς δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη µόρφωση. Άλλωστε
αυτό φαίνεται και από τις πρωτιές που έχουν οι νέοι της Καρδίτσας, καθώς πετυχαίνουν παραδοσιακά στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Χάνουν όµως τα πολύτιµα παιδικά τους χρόνια, γιατί τα ελλη-
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νόπουλα δεν ζουν τα εφηβικά τους χρόνια ως έφηβοι, αλλά ως
εκπαιδευόµενοι δέκα και δώδεκα ωρών καθηµερινά. Στερούνται
τις χαρές από µια σηµαντική περίοδο της ζωής τους, που αποτελεί το βασικό θεµέλιο για την κοινωνικοποίησή τους και την ψυχική τους υγεία. Βρίσκονται θαµµένα πίσω από θρανία, από
βιβλία και από υπολογιστές µε ένα και µόνο στόχο, να πετύχουν
στις πανελλήνιες.
Στην Ελλάδα έχει δυστυχώς, παρερµηνευθεί ο ρόλος και ο
σκοπός της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Άποψή µου είναι ότι
το λύκειο δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να αποτελεί ένα
στείρο προθάλαµο προετοιµασίας για το σύστηµα εισαγωγικών
εξετάσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό επικράτησε ως
κυρίαρχη άποψη στους γονείς και τους µαθητές τις περασµένες
δεκαετίες.
Ας µη ξεχνάµε µια πραγµατικότητα, ότι η τριτοβάθµια εκπαίδευση παράγει πρωτίστως, επιστήµονες, οι οποίοι µετά γίνονται
επαγγελµατίες. Υπάρχουν άλλες δοµές, όπως τα επαγγελµατικά
λύκεια, που αµέσως µετά την αποφοίτησή τους τα άτοµα µπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ως αµιγώς επαγγελµατίες. Άλλωστε το παρόν νοµοσχέδιο αναβαθµίζει ακριβώς αυτές
τις επαγγελµατικές δοµές.
Ας πούµε λοιπόν τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Θεωρώ ότι η
πραγµατική ανατροπή στη δευτεροβάθµια παιδεία θα επέλθει,
όταν η πατρίδα µας καταργήσει το θεσµό των πανελληνίων εξετάσεων.
Στο νοµοσχέδιο συνδυάζονται τα µαθήµατα γενικής γνώσης
µε µαθήµατα προσανατολισµού. Όµως η Β’ και η Γ’ λυκείου,
σαφώς και λόγω νοοτροπίας, εξακολουθούν να αποτελούν έναν
προθάλαµο προετοιµασίας για τις πανελλαδικές, διότι παρά τον
περιορισµό των µαθηµάτων και της διδακτέας ύλης, που αναµφισβήτητα συµβάλλουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, το
νέο πρόγραµµα σπουδών συνεχίζει να ρίχνει το βάρος στην εισαγωγή των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Αποτελεί θετικό και σηµαντικό σηµείο το γεγονός της διδασκαλίας τόσο του µαθήµατος της Πολιτικής Παιδείας στην Α’ και Β’
λυκείου όσο και της Φιλοσοφίας, που θα συµβάλλουν ουσιαστικά
στη δηµιουργία ολοκληρωµένων και ενεργών πολιτών µε δηµοκρατικές, µε κοινωνικές και µε ηθικές απόψεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο κινείται αναµφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σ’ αυτήν τη φάση που βρίσκεται το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, θα επιφέρει σηµαντικές
βελτιώσεις.
Οι προϋποθέσεις προαγωγής του µαθητή στις τρεις τάξεις του
λυκείου και ο γενικός βαθµός απόλυσης, που θα υπολογίζεται
για την εισαγωγή του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελούν
βελτιώσεις, αφού η προσπάθεια επίτευξης καλών βαθµών θα µοιράζεται πλέον σε όλες τις τάξεις του.
Αντίστοιχα, η σύσταση του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων
αποτελεί βασική καινοτοµία για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της διαφάνειας στις εξετάσεις των µαθητών.
Όµως όλα τα παραπάνω διατηρούν εν µέρει την υπάρχουσα
δοµή, το σύστηµα εισαγωγής, που τελικά συντέλεσε στη µείωση
της γενικής παιδείας των µαθητών όλα τα περασµένα έτη.
Πιστεύω ότι η πατρίδα µας χρειάζεται όντως µια ριζική αλλαγή, την κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων. Η εισαγωγή
στην ανωτάτη παιδεία πρέπει να συνδέεται µόνο µε τον γενικό
βαθµό απολυτηρίου. Πρέπει να µπει τέλος στην υποβάθµιση της
γενικής εκπαίδευσης που δηµιουργούσε µεν, εισακτέους στα
ΑΕΙ, οι οποίοι δε, στα µαθήµατα εκτός δέσµης υστερούσαν σηµαντικά.
Αυτή η πρόταση προϋποθέτει, βεβαίως, ότι θα αλλάξει ο τρόπος φοίτησης και στα ΑΕΙ. Σήµερα το δύσκολο είναι να µπει κανείς στη σχολή που επιθυµεί, ενώ είναι σχετικά εύκολο να βγει
από αυτήν. Αυτό υποβαθµίζει και την ανωτάτη παιδεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα πανεπιστήµιο δεν
µπαίνει κανείς επιστήµονας, αντίθετα βγαίνει επιστήµονας. Δεν
συνάδει µε τη λογική το να θεωρούµε ότι ένας καλός µαθητής
που έµαθε απέξω τη διδακτέα ύλη και πετυχαίνει να µπει στο
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ανώτατο ίδρυµα, θα βγει απαραιτήτως και καλός επιστήµονας.
Αδικούµε έτσι και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά και την
τριτοβάθµια. Ας µπαίνουν τα παιδιά µας πιο εύκολα στα πανεπιστήµια, έχοντας αποκτήσει σωστές βάσεις, πολλές γενικές γνώσεις και µια πλήρη σχολική παιδεία.
Μέσα στο πανεπιστήµιο ας υπάρξουν κύκλοι σπουδών και
σκληρές εισαγωγικές εξετάσεις, που να διαχωρίζουν την ήρα
από το στάρι. Ξαναλέω ότι στο πανεπιστήµιο δεν µπαίνει κανείς
γιατρός ή δικηγόρος. Αντίθετα, πρέπει να βγει από εκεί και να
αποδεικνύεται ότι εργάστηκε σκληρά για να αποκτήσει τον τίτλο
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Σκόνδρα. Κλείστε, παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, µετά τις θετικές αλλαγές που δροµολογήσατε στο χώρο της παιδείας µέχρι
σήµερα και σε τόσο δύσκολους καιρούς, νοµίζω ότι ήρθε η
στιγµή να περάσουµε στο τελικό στάδιο, που δεν είναι άλλο από
την κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε. Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Θεωρώ ότι είστε ο πλέον κατάλληλος
να επιφέρει αυτήν την αλλαγή ως καταξιωµένος ακαδηµαϊκός,
αλλά και ως αποτελεσµατικός πολιτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Στηρίζω το παρόν σχέδιο νόµου και
κάθε προσπάθεια της Κυβέρνησης για καλύτερη παιδεία.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία Κανελλοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, παρ’ όλο που δεν ανήκω
στο τρέχον Θερινό Τµήµα και χωρίς να αντιποιηθώ ύλης από τις
οµιλίες των συντροφισσών µου και των συντρόφων µου, παίρνω
το λόγο επί της αρχής, για να αναφερθώ µόνο σε ένα θέµα ιδιαίτερα σοβαρό για τις φτωχές λαϊκές τάξεις, όπως είναι η κατάργηση ειδικοτήτων υγείας, καθώς και των ειδικοτήτων αισθητικής
και κοµµωτικής από τη δηµόσια τεχνική εκπαίδευση.
Κύριοι συνάδελφοι, στην τεχνική εκπαίδευση σπουδάζουν έφηβοι και έφηβες που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τα
χαµηλότερα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα. Είναι οι έφηβοι
και οι έφηβες που στο άλλο λύκειο –το καλό, το γενικό λύκειοένιωθαν στην άκρη, ένιωθαν αµήχανοι και παραµεληµένοι. Είναι
οι έφηβοι και οι έφηβες που το εκπαιδευτικό σύστηµα στο δηµοτικό και το γυµνάσιο τούς έπεισε πως δεν κάνουν για τα γράµµατα. Σ’ αυτά ακριβώς τα παιδιά οι ειδικότητες υγείας, αισθητικής και κοµµωτικής έδιναν διέξοδο, κυρίως σε ένα µεγάλο
αριθµό κοριτσιών που φοιτούσαν, αλλά και σε γυναίκες που έγιναν επαγγελµατίες και είτε βρήκαν εργασία είτε άνοιξαν τη δική
τους µικρή επιχείρηση, ξεφεύγοντας από τις περιορισµένες επιλογές τους ανάµεσα στα οικιακά, στην πωλήτρια, στην καθαρίστρια ή τη σερβιτόρα.
Πρώτα λοιπόν, ήρθατε να απολύσετε εκπαιδευτικούς, ως επί
το πλείστον γυναίκες στις ειδικότητες που προανέφερα, της τεχνικής εκπαίδευσης. Για παράδειγµα, στην Περιφέρειά µου, την
Αχαΐα, ενενήντα µόνο, ενώ εκατόν εβδοµήντα έξι στη δυτική Ελλάδα. Ήρθατε επίσης, να καταργήσετε δύο ειδικότητες στα
ΕΠΑΛ του νοµού, στις οποίες φοιτά το 23% των ενεργών µαθητών και οκτώ ειδικότητες στις ΕΠΑΣ όπου φοιτά το 60% των µαθητών.
Τώρα µε το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε στη Βουλή, διαγράφονται επίσηµα από το χώρο της δηµόσιας τεχνικής τυπικής εκπαίδευσης, όλες οι ειδικότητες που επιλέγονται κυρίως από
κορίτσια σε ποσοστό µέχρι και 81% και παραχωρούνται πεσκέσι
στα ιδιωτικά κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης. Παλιά µου
τέχνη, δηλαδή. Καµµία έκπληξη!
Το Υπουργείο διατείνεται πως το κενό που δηµιουργείται,
δήθεν θα καλυφθεί από τις δηµόσιες ΣΕΚ, τις σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης. Εύγε! Πρόκειται για ένα νέο επικοινωνιακό
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πυροτέχνηµα για αφελείς. Γιατί πώς αλλιώς να ονοµάσουµε κάτι
που την παραµονή της έναρξης του σχολικού έτους υπάρχει
µόνο στα χαρτιά και την ίδια ώρα η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν λέει πόσο θα κοστίσει και δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για προσωπικό, διευθυντές και αντίστοιχες
περιφερειακές δοµές; Αντίθετα, όλα παραπέµπονται στις καλένδες µέσω µελλοντικών υπουργικών αποφάσεων.
Όπως και το σχέδιο «Αθηνά», έτσι και το παρόν σχέδιο νόµου
µοιάζει να είναι υπαγορευµένο από επιχειρηµατίες. Φυσικά! Είναι
εύκολο να πουλήσεις σε ιδιώτες σχολές κοµµωτικής και αισθητικής, αφού δεν διαθέτουν βαριά υποδοµή και επίσης η συνδικαλιστική προστασία δεν είναι το ίδιο ισχυρή, όπως σε άλλους
κλάδους.
Όµως εµείς θεωρούµε ότι πρόκειται για έναν ακόµα κοινωνικό
ρατσισµό. Με το σχέδιο νόµου θεµελιώνεται η εξάσκηση και η
πάµφθηνη εργασία των έφηβων µαθητριών και µαθητών, σε επιχειρήσεις µέσω των καινοφανών τάξεων µαθητείας, σε µια Ελλάδα µε τεράστια ανεργία και ριζικές ανατροπές στον παραγωγικό της ιστό. Όχι;
Μιλάµε δε για το 33% επί του µέχρι πρότινος ενεργού µαθητικού πληθυσµού. Πάνω από είκοσι χιλιάδες, κατά κύριο λόγο µαθήτριες και των τριών τάξεων των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ παραχωρούνται,
ως πελάτισσες στις ιδιωτικές σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης.
Παράλληλα χαρίζετε εξευτελιστικά αµειβόµενους εργαζοµένους στους επιχειρηµατίες και προφανώς δεν φαίνεται να σας
απασχολεί ότι ο γιος ή η κόρη στην ηλικία των δεκαεπτά, πιθανόν
να δουλεύουν –επαναλαµβάνω- µε απελπιστικά χαµηλές αµοιβές
στην ίδια ενδεχοµένως επιχείρηση, που θα έχει απολύσει τον πατέρα και τη µητέρα τους. Ψιλά γράµµατα, το αντιλαµβάνοµαι!
Φυσικά την ίδια ώρα ο επιχειρηµατίας θα καρπώνεται χρήµατα
από το ΕΣΠΑ, που υποτίθεται ότι είναι µεγάλο εργαλείο για την
ανάπτυξη, τη νέα Ελλάδα και το περιβόητο success story. Δεν
έχουµε καµµία αµφιβολία για τον απόλυτα ταξικό χαρακτήρα της
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πρότασής σας. Δεν έχουµε καµµία αµφιβολία ότι, παρά τις τυµπανοκρουσίες περί καινούργιου, αυτό που προτείνετε είναι πολύ
παλιό, πάει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω, στην εποχή που
δεν µπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους, να διεκδικήσουν
προσωπικό µεροκάµατο, συµµετοχή στην οικονοµία και την κοινωνία. Και φυσικά, απαλείφοντας το δικαίωµα πρόσβασης στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, τους στερείτε και τη µόρφωση και τη
δυνατότητα να έχουν καλύτερη τύχη στην αγορά εργασίας.
Τέλος δεν έχουµε καµµία αµφιβολία ότι µόνο µε µια κυβέρνηση της Αριστεράς, µπορεί να εκλείψει επιτέλους η τεράστια
κοινωνική αδικία εναντίον των γυναικών, που συνοψίζεται στο «είµαστε όλοι ίσοι, αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους».
Μόνο µε µια κυβέρνηση της Αριστεράς, οι γυναίκες θα γίνουν
αυτό που λέει ο ποιητής: «Οι γυναίκες που αγαπούµε».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Κανελλοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω
τον λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε συνέχεια της διαδικασίας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων όπου δεν ολοκληρώσαµε την κατάθεση των νοµοτεχνικών βελτιώσεων, καταθέτω τις υπόλοιπες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις σήµερα, για να διανεµηθούν στο Τµήµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ να
διανεµηθούν.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Αχµέτ Χατζή Οσµάν.
ΑΧΜΕΤ ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στην επιτροπή την προηγούµενη εβδοµάδα, είχα πάρει τον λόγο
και είχα θέσει ορισµένα ερωτήµατα που ανακύπτουν εύλογα, διαβάζοντας το παρόν σχέδιο νόµου, σχετικά µε τη µειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη. Η µειονοτική εκπαίδευση δεν παύει να είναι
κοµµάτι της ευρύτερης εκπαίδευσης σε αυτήν τη χώρα και πρέπει, κύριε Υπουργέ, όταν νοµοθετούµε, να µην αφήνουµε κανένα
στο περιθώριο.
Επίσης πρέπει να αποφασίσουµε ποιος είναι ο στόχος. Θεωρώ
αυτονόητο ότι κοινός στόχος όλων είναι η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και συνεπώς η βελτίωση και στη µειονοτική
εκπαίδευση. Δυστυχώς δεν το βλέπω αυτό µέσα στο σχέδιο
νόµου.
Αναφέροµαι στη µειονοτική εκπαίδευση, κύριε Υπουργέ. Η παράταση της κατάργησης της ΕΠΑΘ µας βάζει σε πολλές σκέψεις
και δηµιουργεί έντονο προβληµατισµό. Ανέπτυξα τις σκέψεις µου
στην επιτροπή. Σας ρώτησα ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, και περιµένω σήµερα να τοποθετηθείτε µέσα στο Κοινοβούλιο: Η ίδρυση
του τοµέα µειονοτικής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα της
Θεσσαλονίκης δεν έπρεπε να προβλέπεται στο παρόν σχέδιο
νόµου; Μιλάτε για κάποιους σπουδαστές της ΕΠΑΘ που έχουν
εκκρεµότητες προφανώς σε µαθήµατα. Πόσοι είναι αυτοί; Πάνω
από πέντε άτοµα; Τους σπουδαστές του τοµέα, που είναι είκοσι
ένα άτοµα, και την ακαδηµαϊκή χρονιά που ξεκινάει παίρνουν
πτυχίο, τους σκεφθήκατε, κύριε Υπουργέ; Πόσες φορές σας επισκεφθήκαµε και σας φέραµε επιστολές, πόσες φορές κάναµε
σύσκεψη µε τους καθηγητές στο γραφείο σας στο Υπουργείο;
Τους υπόλοιπους χιλιάδες µαθητές στα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία τους σκεφθήκατε, κύριε Υπουργέ; Γιατί λειτουργούµε επιλεκτικά; Με ποια κριτήρια αποφασίζουµε για ένα τόσο σηµαντικό
θέµα;
Κύριε Υπουργέ, τα είπα και στην επιτροπή και θέλω να σας ρωτήσω ξανά, γιατί δεν είχα απαντήσεις σε θέµατα ζωτικής σηµασίας για τη µειονότητα στη Θράκη.
Πρώτον, σας ρωτάω: Είναι η πρώτη ή η τελευταία και οριστική
παράταση στην κατάργηση της ΕΠΑΘ ή σκέφτεστε κάτι άλλο;
Το 2014 τελειώνουµε οριστικά µε την ΕΠΑΘ; Μπορείτε να µας
διαβεβαιώσετε γι’ αυτό; Θέλω να µε ακούτε, κύριε Υπουργέ µου,
γιατί είναι πολύ σηµαντικά θέµατα.
Δεύτερον, τι σκέφτεστε για τον τοµέα και κυρίως τι θα κάνετε
για την επίσηµη ίδρυσή του και για να λυθεί, επιτέλους, αυτό το
πρόβληµα στη µειονοτική εκπαίδευση;
Θέλουµε –ναι ή όχι;- οι δάσκαλοι που διδάσκουν στα µειονοτικά σχολεία να λαµβάνουν ανώτερη εκπαίδευση; Αν στο παρόν
σχέδιο νόµου συµπεριληφθεί η επίσηµη ίδρυση του τοµέα, αυτό
θα δείξει τη θετική πολιτική βούληση. Θα δείξει ότι προσεγγίζουµε µε διάθεση επίλυσης τα προβλήµατα της µειονοτικής εκπαίδευσης. Θα έχει σηµαντική απήχηση στον κόσµο της µειονότητας.
Αν δεν συµβεί όµως αυτό, κύριε Υπουργέ, αν το πρόβληµα παραµείνει ως έχει σήµερα, αν δεν συµπεριληφθεί στο σχέδιο
νόµου η ίδρυση του τοµέα, η εικόνα που θα βγάλετε προς τα έξω
θα είναι ιδιαίτερα αρνητική και θα είναι σηµάδι ότι δεν έχετε πολιτική βούληση για επίλυση των προβληµάτων της µειονοτικής
εκπαίδευσης.
Εσείς επιλέγετε, κύριε Υπουργέ, τι απήχηση θέλετε να έχουν
στον κόσµο οι αποφάσεις που λαµβάνετε. Με αυτό το σχέδιο
νόµου, µε την υπόθεση του τοµέα, δίνετε εξετάσεις, κύριε
Υπουργέ. Εάν δεν συµπεριλάβετε τροπολογία για τον τοµέα στο
νοµοσχέδιο, όλοι θα σκεφθούν ότι υπάρχει σκοπιµότητα, κάτι
που θα στενοχωρήσει όχι µόνο εµένα, αλλά ολόκληρη τη µειονότητα.
Και το άλλο, κύριε Υπουργέ, είναι πως η ίδρυση δίγλωσσων
µειονοτικών νηπιαγωγείων είναι επίσης, ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα για εµάς. Δείτε το. Τέτοια θετικά βήµατα περιµένουµε,
κύριε Υπουργέ. Είναι δίκαιο και λογικό αίτηµα να λυθεί επιτέλους.
Χρόνια περιµένουµε. Λύστε τέτοια προβλήµατα, για να µάθουν
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καλά τα παιδιά της µειονότητας και τη γλώσσα της χώρας τους
-της χώρας µας- και τη µητρική τους γλώσσα, ώστε να προετοιµάζονται κατάλληλα για τα µειονοτικά δηµοτικά σχολεία.
Αυτά τα βήµατα θα συµβάλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη και
στη βελτίωση της µειονοτικής εκπαίδευσης. Δεν σας το ζητάω
µόνο εγώ. Σας το ζητάει όλη η µειονότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας προτείνω -και
φαντάζοµαι ότι θα συµφωνείτε- σήµερα η συνεδρίαση να κρατήσει µέχρι τις 0.30’, γιατί είναι εγγεγραµµένοι αρκετοί συνάδελφοι
και αύριο να ξεκινήσει µια ώρα πιο νωρίς, δηλαδή στις 17.00’ αντί
στις 18.00’.
Επίσης η ονοµαστική ψηφοφορία που θα ζητήσετε, προτείνω
να γίνει αύριο αργά το βράδυ, ώστε όσοι συνάδελφοι έχουν υποχρεώσεις και δεν µπορούν να είναι στη συνεδρίαση της Τετάρτης, να ολοκληρώσουν την παρουσία τους αύριο.
Το Τµήµα συµφωνεί;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Το Τµήµα
συµφώνησε µε τις παραπάνω προτάσεις.
Συνεχίζουµε λοιπόν, µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, λένε πως η παιδεία κάθε χώρας αποτελεί τον καθρέφτη των προβληµάτων τής. Λένε επίσης πως η κοινωνία κάθε
χώρας είναι προϊόν της παιδείας.
Θα συµφωνήσω σε µεγάλο βαθµό µε αυτές τις παραδοχές,
διότι δυστυχώς στη χώρα µας βρίσκουν εφαρµογή σε πολλές αρνητικές εκφάνσεις της καθηµερινότητάς µας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
αποτελεί µία ακόµη απόδειξη των προβληµάτων αυτών. Δεν θα
µείνω στο σύνθετο ζήτηµα των διαφορών µεταξύ παιδείας και
µόρφωσης. Θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ότι η ελληνική
εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην παροχή ελληνικής παιδείας.
Ο λόγος είναι απλός.
Εάν ο στόχος µας είναι απλώς η συσσώρευση πληροφοριών
και η απόκτηση ικανότητας επεξεργασίας τους, τότε θα αφήσουµε αναγκαστικά λίγο χρόνο σε άλλα θεµελιώδη πράγµατα,
όπως είναι η προσωπική καλλιέργεια και αυτοβελτίωση, η συνθετική σκέψη, το να µάθουν οι νέοι πως µπορούν να µαθαίνουν
καλύτερα, ανακαλύπτοντας δικές τους µεθόδους αξιοποίησης
της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης.
Όλα όµως τα παραπάνω δεν µπορούν να επιτευχθούν µε το
προτεινόµενο λύκειο, ουσιαστικά φροντιστήριο εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν, όταν αναγκάζετε τους µαθητές να εξετάζονται τέσσερις φορές, επί της ουσίας, πανελλαδικά, σε µια µαραθώνια και µε άνισους συχνά όρους, προσπάθεια
να πετύχουν στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της επιλογής
τους.
Γι’ αυτό θα µου επιτρέψετε να πω, κύριε Υπουργέ, ότι ηχούν
λίγο παράξενα οι µεγαλόστοµες διακηρύξεις σας για την αναβάθµιση της γενικής και τεχνικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Εδώ, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω µία διευκρίνιση από
τους αρµοδίους για το επαγγελµατικό λύκειο, που τόσο έχει κακοπάθει στα χέρια της συγκυβέρνησης. Μεταξύ των σκοπών του
–και αναφέροµαι στο άρθρο 6- προσθέτετε την καλλιέργεια των
βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη των µαθητών του. Για ποιο
λόγο άραγε, δεν συµπεριλαµβάνετε και στους σκοπούς του γενικού λυκείου όλα τα παραπάνω; Η συγκεκριµένη επιλογή προφανώς, σηµατοδοτεί µία πολιτική αρνητικών διακρίσεων. Δείχνει
τη χαµηλή εκτίµηση που έχετε στα παιδιά των επαγγελµατικών
λυκείων, σε σχέση µε τα παιδιά του γενικού λυκείου.
Αν όντως διατηρήσετε την παραπάνω διατύπωση, τότε απλώς
επιβεβαιώνετε ότι η πρόσφατη απόλυση δυόµισι χιλιάδων καθηγητών της τεχνικής εκπαίδευσης ήταν µια απόλυτα συνειδητή
ενέργεια υποτίµησής της, ενταγµένη στην ιδεοληψία της ανάγ-
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κης γενικότερης υποβάθµισης των επαγγελµατικών λυκείων από
την πλευρά της συγκυβέρνησης.
Όλοι πρέπει να παραδεχτούµε ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα
κάθε χώρας έχει το δικό του ιδεολογικό περιεχόµενο. Ενσταλάζει
στους µαθητές ένα συγκεκριµένο ήθος, δίνει πρότυπα, αξίες, κατευθύνσεις και ταυτόχρονα διαµορφώνει κοινωνικές τάσεις. Εάν
δεν θέλουµε να παραδεχτούµε ότι το σχολείο αποτελεί ένα τέτοιο σύστηµα διαµόρφωσης συµπεριφορών και ιδεών, τότε νοµίζω, κύριοι συνάδελφοι, πως εθελοτυφλούµε.
Θα φέρω ένα παράδειγµα, ίσως ακραίο, αλλά δυστυχώς πραγµατικό, τη µη γνώση της ελληνικής Ιστορίας. Πόσα ρεπορτάζ δεν
έχουµε δει τις ηµέρες επετειακών εορτασµών, µε µαθητές να
απαντούν στο ερώτηµα «γιατί γιορτάζουµε την 25η Μαρτίου;» ή
«γιατί γιορτάζουµε την 28η Οκτωβρίου;» κ.λπ.; Οι απαντήσεις
τους δείχνουν πολύ απλά ότι οδεύουµε λάθος και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε και σήµερα το ίδιο ακριβώς λάθος.
Διαβάζω από το παρόν νοµοσχέδιο το άρθρο 1 για τους σκοπούς του γενικού λυκείου. Σκοπός του είναι λοιπόν, όπως αναγράφεται, η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Για κάποιο λόγο ο συντάκτης δεν χρησιµοποίησε τη σωστή λέξη «συνείδηση», αλλά προτίµησε τον όρο
«κληρονοµιά». Μάλλον σας ενοχλεί η καλλιέργεια της εθνικής
συνείδησης. Όµως είπαµε ότι όποιος πιστεύει ότι αποστολή του
σχολείου δεν είναι η καλλιέργεια προτύπων, ιδεών και ιδανικών,
εθελοτυφλεί. Θα έλεγα ότι ακολουθεί µια πορεία αυτοκαταστροφής, γιατί κάποια στιγµή, θα πρέπει να αποφασίσουµε εάν το
σχολείο θα είναι φορέας εθνικών ιδεών ή όχι, εάν θα είναι η πολυπολιτισµική ποικιλία τού λίγο απ’ όλα ή αν θα δίνει πραγµατική
ελληνική παιδεία στα παιδιά µας.
Κανείς βέβαια, δεν µπορεί να διαφωνήσει µε την προέκταση
των οριζόντων που προτείνει το νοµοσχέδιο, µιλώντας για την
προετοιµασία των νέων για την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών. Ζούµε στην Ελλάδα της Ευρώπης και οφείλουµε να κοιτάµε
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προς αναζήτηση καλών παραδειγµάτων και πρακτικών, να εξοικειωνόµαστε µε άλλους τρόπους ζωής και διαφορετικές κοινωνίες.
Ο κύριος Υπουργός όµως, δεν αρκείται σ’ αυτό. Θέλει το λύκειο να ασχολείται ειδικά µε το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισµικής ετερότητας,
στο πλαίσιο µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας, όπως λέει, αναφερόµενος στην ελληνική κοινωνία.
Κι εγώ ρωτώ: Καλά όλα αυτά κι αυτονόητα για όλα τα έθνη, σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο όµως, θέλει η Νέα
Δηµοκρατία να επιβάλει την πολυπολιτισµική κοινωνία εντός Ελλάδος; Γιατί κάνει αυτήν την ειδική αναφορά στην ανάγκη διδασκαλίας διαφορετικών, αλλά παράλληλα εφαρµοζόµενων
πολιτισµικών προτύπων; Και τελικά, µπορούν ή πρέπει οι µαθητές
να διδάσκονται ταυτόχρονα, τελείως διαφορετικά πολιτισµικά
πρότυπα;
Η απάντηση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι ξεκάθαρα όχι.
Ούτε µπορούν στον περιορισµένο χρόνο του σχολείου αλλά ούτε
και πρέπει.
Ο ρόλος του ελληνικού σχολείου θα πρέπει να είναι ενοποιητικός, όχι διαχωριστικός. Πιστεύουµε πραγµατικά ότι θα πρέπει να
προβάλλουµε το ελληνικό πολιτισµικό πρότυπο, να προσφέρουµε πραγµατική ελληνική παιδεία, να µη διαιωνίζουµε σκόπιµα
ξενόφερτες ιδιαιτερότητες στην πατρίδα µας, ούτε γλωσσικές
ούτε θρησκευτικές.
Ας µην ξεχνάµε ότι ένας µεγάλος -υπερβολικά µεγάλος για
τους Ανεξάρτητους Έλληνες- αριθµός παιδιών από τρίτες χώρες
φοιτά στα ελληνικά σχολεία.
Εποµένως θα πρέπει κάποτε να αποφασίσουµε τι θέλουµε
πραγµατικά να πράξουµε. Θα συνεχίσουµε να δίνουµε µία αξιακά
αποχρωµατισµένη, δήθεν ουδέτερη µόρφωση ή θα ξεκινήσουµε
επιτέλους να προσφέρουµε σε όλα τα παιδιά ελληνική παιδεία,
αρχές και αξίες;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία Χρυσοβελώνη.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μάρκου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ και τριάντα
περίπου χρόνια, τα σχολεία έχουν συστηµατικά παραµεληθεί, µε
αποτέλεσµα την ανάπτυξη της παραπαιδείας, τον πολλαπλασιασµό των ιδιωτικών σχολείων, τις χαµηλές επιδόσεις των µαθητών,
όπως µετριούνται µε το σύστηµα της PISA, τις προβληµατικές
υποδοµές.
Πώς αντιστρέφουµε την πορεία αυτή; Ιδού συντόµως µερικοί
τρόποι: Η σχολική µονάδα πρέπει να αξιολογείται για τη δουλειά
και τα αποτελέσµατά της και οι εκπαιδευτικοί να ανανεώνουν τις
γνώσεις τους. Οι µέθοδοι υπάρχουν διεθνώς, δεν θα ανακαλύψουµε άλλωστε τον τροχό.
Η σχολική µονάδα πρέπει να χρηµατοδοτείται επαρκώς και ο
τρόπος είναι τα δηµοτικά τέλη, τα οποία µε τη σειρά τους µπορούν να χρηµατοδοτούνται από το τέλος κατοχής της τοπικής
ακίνητης περιουσίας, όπως συµβαίνει διεθνώς.
Η σχολική µονάδα πρέπει να είναι ευέλικτη, αυτόνοµη, σχεδόν
αυτοδιαχειριζόµενη και να λειτουργεί όχι µόνο η ενισχυτική διδασκαλία –η οποία είναι η µόνη που µπορεί να ενσωµατώσει δηµιουργικά το ιδιωτικό φροντιστήριο στο δηµόσιο σχολείο- αλλά
το σχολείο πρέπει να λειτουργεί και το απόγευµα, να είναι κουκούλι δηµιουργικότητας της γειτονιάς. Καλώς ή κακώς, διεθνώς
το σύστηµα είναι τροµερά ανταγωνιστικό. Δεν µπορούµε να ξεφύγουµε από τις εξετάσεις.
Στο διεθνές Baccalaureate, το διετές πρόγραµµα είναι το διαβατήριο για τα µεγάλα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Δεν βλέπω
όµως µια προσπάθεια να προσεγγίσουµε ένα τέτοιο µοντέλο
όπου οι µαθητές εξετάζονται σε τρία βασικά θέµατα: Σε µία εκτεταµένη Έκθεση Ιδεών, στη Θεωρία της Γνώσης και –προσέξτε
το αυτό- στην εξοικείωση µε το δηµιουργικό και κριτικό πνεύµα
και το πνεύµα έµπρακτης συνεισφοράς και αλληλεγγύης στην
κοινότητα που ζουν. Αυτά συµπληρώνονται από έξι θεµατικές περιοχές αναλόγως µε την κατεύθυνση του µαθητή: Λογοτεχνία,
κλασική παιδεία, δηλαδή Ελληνικά και Λατινικά, ανθρωπιστικές
και κοινωνικές επιστήµες, δηλαδή Οικονοµικά, κοινωνικές σπουδές κ.λπ., πειραµατικές επιστήµες, όπως Χηµεία, Βιολογία και
Φυσική, Τέχνες, Μαθηµατικά και Πληροφορική.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι σε µια
περίοδο που διεθνώς τα εκπαιδευτικά συστήµατα επενδύουν
στην Πληροφορική και αναλφάβητος θεωρείται όποιος δεν ξέρει
να χειρίζεται υπολογιστή, εµείς για άλλη µια φορά κινούµαστε
στην αντίθετη κατεύθυνση, υποβαθµίζοντας το µάθηµα σε µη
εξεταζόµενο πανελλαδικά, ουσιαστικά σε µία απλή δεξιότητα.
Κύριε Υπουργέ, παραγνωρίζετε το γεγονός ότι οι τεχνολογίες
Πληροφορικής και επικοινωνιών ενισχύουν τους µαθητές σε ένα
δοµηµένο τρόπο σκέψης και δουλειάς, τους διδάσκουν λογική.
Έστω και την τελευταία στιγµή πρέπει να αλλάξει αυτό, τουλάχιστον για τις σχολές που σχετίζονται µε το αντικείµενο.
Εξίσου σηµαντικό είναι και το θέµα της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Θέλω να πω δυο κουβέντες για την τροπολογία που έχουµε
καταθέσει µε ειδικό αριθµό 169: Αναφέρεται στους ωροµίσθιους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, µε πολύτιµη
εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία δεν αναγνωρίζεται όλα αυτά
τα χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας και θα χαθεί µε την κατάργηση των σχολών αυτών. Είναι µια αδικία σε βάρος των ανθρώπων αυτών, γι’ αυτό προτείνουµε να ισχύσει ανάλογα, η ρύθµιση
που έχετε εισαγάγει στο άρθρο 30 για τους αναπληρωτές από
τη Σιβιτανίδειο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα είναι µια χώρα κοσµική
µε επικρατούσα θρησκεία την ορθοδοξία. Ορθώς η πολιτεία δίνει
το δικαίωµα στις οικογένειες που επιθυµούν να εξαιρέσουν το
παιδί τους από το µάθηµα των Θρησκευτικών, είτε γιατί δεν θέλουν είτε γιατί είναι καθολικοί, µουσουλµάνοι, αγνωστικιστές,
άθεοι κ.ο.κ..
Στην Ελλάδα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν συντριπτικά πως
είµαστε ορθόδοξοι. Επίσης σύµφωνα µε τις έρευνες, περίπου
εννιά στους δέκα δηλώνουν ότι πιστεύουν, ασχέτως αν επισκέπτονται συχνά την εκκλησία.
Όλη η διεθνής πρακτική –και το τονίζω αυτό- η διεθνής βιβλιογραφία από το µεγάλο Λαζ Τέιλορ µέχρι τον Ιωάννη Ζηζιούλα
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αναγνωρίζουν ότι τα Θρησκευτικά βιώνονται ως µάθηµα και δεν
έχει νόηµα να διδάσκονται θρησκειολογικά ως ιστορία των θρησκειών.
Ρωτώ και παρακαλώ απαντήστε µου: Μπορεί ένας καθολικός,
ένας µουσουλµάνος να διδάξει την ορθόδοξη παράδοση των πατέρων µας; Όχι, φυσικά. Ένας ορθόδοξος µπορεί να διδάξει το
Κοράνι; Φυσικά δεν χρειάζεται να είναι καθηγητής, για να απαντήσει κάποιος σε αυτό.
Αφού ο πληθυσµός µας είναι κατά βάση ορθόδοξος, ο ορθόδοξος καθηγητής θα διδάξει την ορθόδοξη εκδοχή. Πολύ σωστά
επίσης ο µουσουλµάνος, ο οποίος είναι διορισµένος από το ελληνικό κράτος, θα διδάξει στους µουσουλµάνους Έλληνες πολίτες τη µουσουλµανική θρησκεία.
Η οικογένεια –τονίζω και πάλι- που δεν επιθυµεί το παιδί της
να διδαχθεί Θρησκευτικά µπορεί να το κάνει. Ας αφήσουµε µε
πολιτικά φιλελεύθερο και προοδευτικό πνεύµα την οικογένεια να
αποφασίσει. Το κράτος και η πολιτεία πρέπει να εγγυηθούν ότι,
όχι τόσο τα εγχειρίδια, όσο το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν κάνει
κατήχηση.
Οι δάσκαλοί µας µε φιλελεύθερο πνεύµα και µε αφετηρία τα
ανθρωπιστικά, κοινοτιστικά και πολλές φορές πολύ προοδευτικά
κείµενα των πατέρων της εκκλησίας µας, επιχειρούν να µυήσουν
το µαθητή και τη µαθήτρια στις αξίες της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της αγάπης και του ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο.
Ρωτώ: Είναι κακό αυτό; Όχι, βέβαια, δεν είναι κακό, σήµερα
ιδίως που η κοινωνία µας µαστίζεται από την κρίση και διψάει για
τυπικούς και άτυπους µηχανισµούς κοινωνικής αλληλεγγύης και
συνοχής.
Καταλήγω λοιπόν, πως έχουµε ανάγκη από το µάθηµα των
Θρησκευτικών, ένα σωστό µάθηµα Θρησκευτικών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επένδυση στην παιδεία και η
αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης αποτελεί εθνικό στόχο
για κάθε κυβέρνηση.
Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε η Κυβέρνηση υλοποιεί ένα
µεγαλόπνοο µεταρρυθµιστικό σχέδιο µε ιδιαίτερη έµφαση στη
σηµαντικότερη βαθµίδα, αυτή της µέσης εκπαίδευσης, διότι η
δευτεροβάθµια εκπαίδευση αποτελεί το κρίσιµο µεταβατικό στάδιο στη ζωή κάθε µαθητή. Καλείται να καλύψει δυο διαφορετικές,
πλην όµως εξίσου σηµαντικές λειτουργίες. Από τη µια, οφείλει
να συνεχίσει να παρέχει γενικές γνώσεις και να εξοπλίσει το µαθητή µε όλα τα εργαλεία που θα ολοκληρώσουν, όχι µόνο την
παιδεία, αλλά και την προσωπικότητα του. Από την άλλη, αποτελεί ουσιαστικά το εφαλτήριο της ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Αυτό δεν µπορεί να το παραβλέψει κανένας
πολιτικός σχεδιασµός.
Κάθε µεταρρύθµιση στο χώρο της µέσης εκπαίδευσης οφείλει
να παρέχει γνώσεις, να καλλιεργεί τις δεξιότητες και να ανοίγει
τους ορίζοντες κάθε µαθητή, ώστε µε τα κατάλληλα εφόδια να
µπορεί να κάνει σωστές επιλογές για το µέλλον του.
Για το λόγο αυτό, σε ό,τι αφορά το γενικό λύκειο, δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στη γενική παιδεία, καθώς οι επιδόσεις του
µαθητή σε όλες τις τάξεις συνδέονται άµεσα µε την εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Σε ό,τι δε αφορά την επαγγελµατική εκπαίδευση, η παροχή
βασικών γνώσεων συνδυάζεται µε την απόκτηση γνώσεων προσαρµοσµένων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβανόµενοι πλήρως την
κρισιµότητα αυτής της µεταρρύθµισης, η ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας επένδυσε σε έναν εκτεταµένο και µακρόχρονιο διάλογο.
Οι αλλαγές που έγιναν ως ανταπόκριση στην κριτική και τις
προτάσεις όλων των εµπλεκοµένων αποδεικνύουν την πολιτική
βούληση να δοθεί οριστικό τέλος στα πειράµατα. Θα ήθελα να
εξάρω την απόφαση του Υπουργείου να ανταποκριθεί θετικά στο
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αίτηµα για επανεξέταση της Πληροφορικής στο πρόγραµµα µαθηµάτων στο γενικό λύκειο και τη διατήρηση του τοµέα στο
επαγγελµατικό λύκειο.
Καλώς ή κακώς στη σύγχρονη παιδεία ο πληροφοριακός αναλφαβητισµός ακυρώνει ή αποµειώνει κάθε άλλη γνώση. Στον
πραγµατικό κόσµο ακόµα και ο πιο άριστος µαθητής, ακόµα και
θεωρητικής κατεύθυνσης, χάνει κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αν δεν έχει βασικές γνώσεις Πληροφορικής. Η Πληροφορική διαπερνά οριζόντια κάθε άλλη επιστήµη, τέχνη ή κάθε
επάγγελµα. Οι εφαρµογές είναι αναρίθµητες και πολύτιµες και
πιστεύω ότι κάθε µαθητής τελειώνοντας το σχολείο, πρέπει να
γνωρίζει όχι µόνο τους βασικούς χειρισµούς αλλά και τις απεριόριστες δυνατότητες των υπολογιστών. Θεωρώ, κύριε Υπουργέ,
ότι ήταν µια σωστή, τολµηρή απόφαση να επαναφέρετε το µάθηµα.
Θα ήθελα ωστόσο, συµφωνώντας µε την προλαλήσασα συνάδελφο, να σας καλέσω και εγώ να επανεξετάσετε την επαναφορά
της Πληροφορικής ως πανελλαδικώς εξεταζόµενο µάθηµα, τουλάχιστον για σχολές σχετικού ενδιαφέροντος, όπου δηλαδή η
γνώση Πληροφορικής είναι προαπαιτούµενο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να
θέσω και το θέµα της θεσµοθέτησης ενός ελάχιστου αριθµού µορίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σύµφωνα
µε το νοµοσχέδιο για την εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ προσµετρώνται
οι βαθµοί προαγωγής σε όλες τις τάξεις του λυκείου πολλαπλασιαζόµενοι µε κάποιους συντελεστές. Αυτό βεβαίως είναι ένα
µέσο ενθάρρυνσης, ώστε να δίνουν οι µαθητές βαρύτητα στα
µαθήµατα γενικής παιδείας. Πλην όµως είναι αδιανόητο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, να έχουµε αυτήν τη στιγµή εισακτέους µε
µέσον όρο 4 και 5 και όχι µάλιστα σε ΤΕΙ αλλά σε ανώτατες πανεπιστηµιακές σχολές.
Είναι αδιανόητο να έχουµε –όπως συνέβη φέτος- εισακτέους
σε Μαθηµατική Σχολή µε λευκή κόλλα σε όλα τα µαθήµατα.
Αυτόν το µαθητή, αυτήν την οικογένεια, κύριε Υπουργέ, έχουµε
χρέος να τους προστατεύσουµε. Αντιλαµβάνοµαι ότι οι συγκυρίες παίζουν το ρόλο τους: η δυσκολία των θεµάτων στις πανελλήνιες, η οικονοµική δυστοκία.
Ωστόσο όποια και αν είναι η συγκυρία, θεωρώ ότι µπορούµε
να συµφωνήσουµε σε µια παραδοχή: Μαθητής που δεν πιάνει
ούτε την ελάχιστη βάση δεν µπορεί να σταθεί ως φοιτητής, δεν
µπορεί να σταθεί ως σπουδαστής. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ λέω, σ’ αυτό το παιδί,
σ’ αυτόν το µαθητή να σκύψουµε, να τον εκπαιδεύσουµε καλύτερα, να τον παρακινήσουµε για περισσότερα. Αυτό όµως δεν
µπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
διότι έτσι υποβαθµίζεται ο θεσµός.
Η εκλεκτή Υπουργός κ. Γιαννάκου είχε επιµείνει το 2006 στην
τολµηρή απόφαση να διατηρήσει τη βάση του 10. Το αποτέλεσµα ήταν να ανέβει το επίπεδο σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Έµειναν βεβαίως κενές, δεκάδες χιλιάδες θέσεις
εισαγωγής κυρίως σε ΤΕΙ και αυτό λέει κάτι για την κατάσταση
της µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης.
Όταν η επόµενη Υπουργός κ. Διαµαντοπούλου κατήργησε τη
βάση του 10, πληρώθηκαν µεν οι θέσεις, όµως οι βάσεις εκµηδενίστηκαν. Τι νόηµα έχει να κοµπάζουµε ότι έχουµε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι όµως δεν µπορούν
ούτε να πάρουν πτυχίο ούτε στη συνέχεια να αποκατασταθούν
επαγγελµατικά; Τι νόηµα έχει να δηµιουργούνται δυσβάσταχτα
οικονοµικά βάρη σε χιλιάδες οικογένειες χωρίς αντίκρισµα;
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα ήταν µια γενναία κίνηση εκ µέρους σας, να επαναφέρετε, αν όχι τη βάση του 10, έναν ελάχιστο
µέσο όρο, διότι πιστεύω ότι έτσι θα ανέβει κατακόρυφα και η ποιότητα σπουδών και το επίπεδο των αποφοίτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µεταρρυθµίσεις που φέρνει
το παρόν νοµοσχέδιο αναβαθµίζουν το ρόλο του γενικού λυκείου
και ενισχύουν τους θεσµούς της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, παρέχοντας για πρώτη φορά συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Στην ουσία όµως, δίνοντας στα παιδιά µας τα µέσα για να διανύσουν το δύσκολο δρόµο της γνώσης, της µάθησης, της επαγγελµατικής και κοινωνικής καταξίωσης υπηρετούν τον εθνικό
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στόχο για πρόοδο και ανάπτυξη, τον αγώνα για να κερδίσουµε
το µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
αναβάθµιση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας
είναι απαραίτητη, προκειµένου οι νέοι της πατρίδας µας να λαµβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, που θα τους εξοπλίζει µε
τα απαραίτητα προσόντα και εφόδια για τη µετέπειτα ζωή τους.
Το λύκειο πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό παιδευτικό ρόλο
και να αποτελέσει µία βαθµίδα απόκτησης στέρεης γενικής παιδείας, που θα υπηρετεί τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των µαθητών.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι προϊόν ενός διεξοδικού διαλόγου και διαβούλευσης που είχε ξεκινήσει από το 2009. Συγκεκριµένα µε τις
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:
Πρώτον, αναδοµείται το γενικό λύκειο µε στόχο την παιδευτική
του αυτονοµία, ούτως ώστε ο ρόλος του να µην περιορίζεται
στην προετοιµασία των µαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Προς το σκοπό αυτό αναδιατάσσεται ο αριθµός των µαθηµάτων,
ανακαθορίζεται και το περιεχόµενο και ο τρόπος διδασκαλίας
τους, ώστε να αποθαρρύνεται η παθητική αποµνηµόνευση και να
ενισχύεται η εµβάθυνση και η δηµιουργική προσέγγιση στη γνώση.
Δεύτερον, εξασφαλίζεται η επαρκής προετοιµασία των µαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις µέσα στο σχολείο. Αυτό γίνεται µέσω της µείωσης του αριθµού των διδασκοµένων µαθηµάτων, της αύξησης των ωρών της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας
από τριάντα µία σε τριάντα τέσσερις και της προσφοράς µαθηµάτων προσανατολισµού στα επιθυµητά γνωστικά αντικείµενα.
Τρίτον, αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των µαθηµάτων. Οι
προαγωγικές εξετάσεις και οι απολυτήριες για το γενικό λύκειο
εξετάσεις θα διεξάγονται ενδοσχολικά. Επίσης καθιερώνεται
τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας, που θα διασφαλίζει την αντικειµενικότερη αξιολόγηση των µαθητών.
Στο σηµείο αυτό θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, να εξεταστεί και
η δυνατότητα ένα µέρος των θεµάτων να είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ώστε η διόρθωση των γραπτών να γίνεται από
ηλεκτρονικό υπολογιστή και µε τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζεται
100% η αντικειµενικότητα της εξέτασης, όπως άλλωστε έχει
εφαρµοστεί µε επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια στις εξετάσεις
για την αναγνώριση πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης από χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΔΟΑΤΑΠ.
Επίσης θα ήθελα να προτείνω αναφορικά µε τη διδασκαλία της
πολιτικής παιδείας στην Α’ τάξη του λυκείου, να εξεταστεί να γίνεται η διδασκαλία του αντικειµένου της Οικονοµίας και των αντικειµένων των Πολιτικών Θεσµών και Αρχών Δικαίου σε ξεχωριστή ώρα και µε διαφορετικά συγγράµµατα, γιατί έχουµε µία
διαφορετικότητα και αυτονοµία του κάθε αντικειµένου. Επιπρόσθετα, θα έλεγα να υπάρξει η δυνατότητα διδασκαλίας της Οργάνωσης Διοίκησης ως µάθηµα προσανατολισµού των θετικών
σπουδών, για µαθητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν οικονοµικές σπουδές.
Τέταρτος άξονας του σχεδίου νόµου είναι η διασφάλιση της
αντικειµενικότητας και της οµαλής διεξαγωγής των εξετάσεων
µε τη δηµιουργία του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων. Αυτό
είναι πάρα πολύ σηµαντικό, διότι δηµιουργείται µία συνέχεια στο
Υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον η µείωση των εξεταζοµένων µαθηµάτων από έξι σε τέσσερα και το ότι συνυπολογίζεται ο βαθµός προαγωγής και απόλυσης του λυκείου για την εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εξασφαλίζει και την εµβάθυνση
του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείµενο που τον ενδιαφέρει,
αλλά και την ουσιαστική γνώση όλων των διδασκόµενων µαθηµάτων γενικής παιδείας.
Πέµπτον –και είναι κι εδώ σηµαντική η παρέµβαση- µεταρρυθµίζεται η επαγγελµατική εκπαίδευση. Το ότι καθιερώνεται ένα τέταρτο έτος µαθητείας και πρακτικής άσκησης καθολικά για
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όλους τους αποφοίτους του επαγγελµατικού λυκείου βοηθάει
στην αναγκαία σύνδεση της οικονοµίας µε το επάγγελµα και εξοπλίζει τους νέους µε τα απαραίτητα προσόντα, για να µπορούν
να εισέλθουν αύριο µε επιτυχία στην αγορά εργασίας. Επίσης
ιδρύονται δηµόσιες σχολές και ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης, που θα παρέχουν µη τυπική εκπαίδευση και θα χορηγούν πιστοποιητικά αναγνωρισµένα σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χρέος όλων µας να στηρίξουµε και να βοηθήσουµε κάθε προσπάθεια που κατατείνει στον
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
πατρίδας µας, ώστε να προσφέρει στους νέους µας ισχυρή γενική παιδεία -αυτός είναι ο ένας στόχος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης- αλλά και να ανοίγει το δρόµο για την επιτυχία τους
στην επιστήµη και στην επαγγελµατική ζωή.
Θα πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση για να επιτύχουµε αυτούς τους στόχους που τίθενται µε αυτό το σχέδιο νόµου, σε όλα
τα επίπεδα της εκπαίδευσης να εφαρµοστούν και να εισαχθούν
διαδικασίες αντικειµενικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και
του παραγόµενου εκπαιδευτικού έργου, για να µπορούµε να διασφαλίσουµε την υψηλή ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης και να πιάσει τόπο η συµβολή των Ελλήνων πολιτών, οι
οποίοι µέσω της φορολογίας τους χρηµατοδοτούν τη δηµόσια
εκπαίδευση. Τους σκοπούς αυτούς υπηρετεί το νοµοσχέδιο που
συζητούµε σήµερα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και για
αυτόν το λόγο το στηρίζουµε και το υπερψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ταλιαδούρο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ένα ακόµα νοµοσχέδιο για την παιδεία, ένα από τα πολλά νοµοσχέδια των τελευταίων είκοσι χρόνων και από την πλευρά της
συµπολίτευσης, δεκάδες ίδιες οµιλίες για το πόσο καλό είναι το
νοµοσχέδιο που έρχεται. Κάποιοι νέοι µαθητευόµενοι µάγοι επιχειρούν να αναβαθµίσουν την παιδεία κόντρα στην εκπαιδευτική
κοινότητα, τους µαθητές και τους γονείς. Αυτήν τη φορά στο
στόχαστρο της µνηµονιακής µεθοδολογίας βρέθηκε η δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μετά τα εργασιακά γυρνάµε και στην εκπαίδευση στη δεκαετία του ’50 και ίσως και λίγο πιο πίσω.
Όπως φαίνεται η δεκαετία του ’50, τα πρώην µετεµφυλιακά
χρόνια µάλιστα, είναι και η αγαπηµένη των στελεχών αυτής της
Κυβέρνησης, καθώς και στην περίπτωση της δευτεροβάθµιας
προς τα εκεί µας πηγαίνει το νοµοσχέδιο που προτείνετε, σε ένα
σχολείο που η δοµή και η λειτουργία του οποίου θα ευνοεί όλο
και περισσότερο ταξικούς και άλλους αποκλεισµούς.
Δεν χωρά αµφιβολία ότι πίσω από τις λέξεις του νοµοσχεδίου
κρύβεται το όραµα της Κυβέρνησης για το σχολείο: Επιτήρηση
και πειθαρχία, απειλές προς τους δασκάλους, τιµωρίες για τους
µαθητές. Τελικά µόνο την επαναφορά της σωµατικής τιµωρίας
για πειθαρχικά παραπτώµατα δεν έχετε φέρει µέχρι τώρα.
Το πόσο παλιά είναι η συνταγή του νοµοσχεδίου για το λύκειο
γίνεται αντιληπτό από διάφορα χαρακτηριστικά σηµεία. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η υποβάθµιση της διδασκαλίας γνωστικών
αντικειµένων και µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις αντίθετα από
την παγκόσµια τάση αναβάθµισης του ρόλου τους στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως γίνεται για παράδειγµα
στην περίπτωση του µαθήµατος της πληροφορικής.
Ακόµα περισσότερο, ο αναχρονισµός που διέπει το γράµµα και
το πνεύµα του νέου νοµοσχεδίου είναι η περαιτέρω ενίσχυση και
εντατικοποίηση ολόκληρου του πλέγµατος των εξετάσεων. Συγκεκριµένα επαναφέρει τη βαθµολογική προσµέτρηση των τριών
τάξεων του λυκείου στο σύστηµα πρόσβασης, όπως για παράδειγµα συνέβαινε στη δεκαετία του ’80, όταν οι βαθµολογικές
επιδόσεις των τριών τάξεων συνυπολογίζονταν κατά 25% στη
βαθµολογία. Η µεταρρύθµιση πού είδατε, δεν µπορώ να καταλάβω.
Η επαναφορά της προσµέτρησης της βαθµολογίας στην Α’ και
Β’ λυκείου στο βαθµό πρόσβασης, θα έχει ως αποτέλεσµα, τη
µαζική προσφυγή των µαθητών και µαθητριών στα φροντιστήρια
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και µε µια τέτοια εξέλιξη σε περίοδο βαθειάς και παρατεταµένης
οικονοµικής κρίσης θα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες περαιτέρω, θέτοντας νέους φραγµούς στη µόρφωση των παιδιών.
Επιπλέον το πρωτοφανές, της απόσπασης της Γ’ λυκείου από
το λύκειο και του µετασχηµατισµού της σε προπαρασκευαστικό
έτος για το πανεπιστήµιο, θα έχει ως αποτέλεσµα, τη συγκρότηση µιας δοµής µε προσανατολισµό στην ακραία εξειδίκευση.
Πρόκειται για ένα µόρφωµα που όµοιό του δεν έχουµε συναντήσει πουθενά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί το νέο λύκειο θα ζει και θα βασιλεύει και θα αναπνέει για τις
εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήµιο. Αποµακρυνόµαστε λοιπόν κι άλλο από το πρότυπο του γενικού λυκείου, που θα προσφέρει στη συνολική γενική παιδεία, στους µαθητές και ταυτόχρονα, θα δίνει χώρο για την αξιοποίηση των δηµιουργικών τους
δυνατοτήτων και κλίσεων.
Με άλλα λόγια το όλο εγχείρηµα δεν έχει χαρακτήρα καµµίας
µορφής εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και δεν διαµορφώνει καµµία ευοίωνη προοπτική στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Το νοµοσχέδιο για το νέο λύκειο είναι ένα ακόµα χτύπηµα που φέρνει το
µνηµόνιο στα κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών, είναι ακόµα
ένας φραγµός στις προοπτικές της νεολαίας που εδώ και τρία
χρόνια, δοκιµάζεται πολλαπλώς εξαιτίας αυτών των πολιτικών.
Στο φάσµα της ανεργίας και της επισφάλειας προστίθεται
τώρα και η αµφισβήτηση του δικαιώµατος της ισότιµης πρόσβασης στη µόρφωση.
Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί εξαναγκάζονται να υποστούν µια ακόµα υποβάθµιση των εργασιακών τους συνθηκών
σε ένα εχθρικό και ασταθές εκπαιδευτικό περιβάλλον και χωρίς
υλικοτεχνικές υποδοµές καλούνται να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά
απαρνούµενοι ουσιαστικά, τον πολύπλευρο χαρακτήρα του
ρόλου του εκπαιδευτικού.
Είναι τόσο εξόφθαλµα λανθασµένη η προσέγγιση του ζητήµατος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνεται στο
νέο νοµοσχέδιο, ώστε οι ίδιοι οι εισηγητές αδυνατούν να κατασκευάσουν έστω και ένα πειστικό επιχείρηµα, σχετικά µε τη χρησιµότητα της θέσπισής του.
Μάλιστα, για να υποκαταστήσουν το έλλειµµα της επιχειρηµατολογίας, στρέφονται σε ένα δηµόσιο λόγο γεµάτο απειλές και
µε απώτερο σκοπό την τροµοκράτηση των καθηγητών, των µαθητών και των γονιών. Τα τελεσίγραφα που δίνει, διά µέσου των
τηλεοπτικών δεκτών ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, αλλά και
οι άλλες προληπτικές επιθέσεις στον κλάδο των καθηγητών δεν
φαίνεται να µπορούν να σταθούν ικανές να ανακόψουν το κύµα
αγώνων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι µάλιστα φαίνεται ότι θα
έχουν στο πλάι τους και τους γονείς και τους µαθητές.
Με την ακροδεξιά κατηφόρα που έχετε πάρει, αναµένουµε να
φέρετε επίσης την επαναφορά της ποδιάς, το κούρεµα µε την
«ψιλή» και το ν. 4000 περί «τεντιµποϊσµού». Αυτό που σας έχει
αποµείνει, είναι να γυρίσουµε πραγµατικά στη δεκαετία του
1950, όπου τα παιδιά πήγαιναν ξυπόλυτα και πεινασµένα στο
σχολείο, εικόνες που εξάλλου, τις έχουµε ζήσει και στο πολύ κοντινό παρελθόν.
Περιµένουµε λοιπόν, να αναπαραστήσετε όλη αυτήν τη δεκαετία του 1950, για να δικαιωθούν τα απολιθωµένα µυαλά των
ακροδεξιών συµβούλων του κ. Σαµαρά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Καραγιαννίδη.
Ο κ. Ανδρέας Ψυχάρης έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα για ένα νοµοσχέδιο, µε το οποίο προσπαθούµε να αναβαθµίσουµε την παιδεία. Ενδεχοµένως θα µπορούσε να είναι
καλύτερο ή χειρότερο, πάντως δεν είναι µνηµονιακή υποχρέωση
ούτε έχει να κάνει σε οτιδήποτε µε το µνηµόνιο.
Έχει να κάνει µε το να βελτιώσουµε την παιδεία και να δώσουµε καλύτερα όπλα στα παιδιά µας, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισµό του αύριο και σε ένα κόσµο που
συνεχώς αλλάζει και που θα είναι µακριά από κοµµατικά συµφέροντα αλλά κυρίως για να δώσουµε όπλα στα παιδιά µας να
έχουν καλύτερες δυνατότητες αύριο.
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Αυτήν τη στιγµή όµως οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ, ορισµένοι
από τους οποίους έχουν χρόνια να µπουν σε µαθητικές αίθουσες
και δεν διδάσκουν, για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συµφέροντα προσπαθούν να κάνουν τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τους µαθητές πιόνια στη σκακιέρα δικών τους συµφερόντων.
Έχουµε αυτήν τη στιγµή και το ΣΥΡΙΖΑ που συµπαραστέκεται
σε αυτή τη διαδικασία και υποστηρίζει τις απεργίες. Υποστηρίζει
µάλιστα µια απεργία που έγινε για δεύτερη φορά µέσα σε λίγους
µήνες και λέει πως οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι µαθητές θα
την αγκαλιάσουν. Σας πληροφορώ πως δεν θα γίνει αυτό, διότι
η απεργία στοχεύει στο να κάνει κακό στους µαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Κάνει κακό στους εκπαιδευτικούς, διότι δεν εξυπηρετούνται
έτσι τα συµφέροντά τους, αλλά το αντίθετο. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν συµφωνούν µε την ΟΛΜΕ. Κάνει κακό
στους γονείς, διότι θα αναγκαστούν να δώσουν από το έλλειµµά
τους για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους να αναπληρώσουν
αυτήν τη µαθητική, την εκπαιδευτική έλλειψη. Κυρίως, όµως,
κάνει κακό στους µαθητές, οι οποίοι θα έχουν κενά και έναν δυσκολότερο ανταγωνισµό αύριο.
Αυτήν τη στιγµή ακούσαµε από εσάς ότι όταν θα γίνετε κυβέρνηση –αν γίνετε κυβέρνηση, αν σας ψηφίσει ο ελληνικός λαόςθα ξαναπροσλάβετε όσους εκπαιδευτικούς έχουν απολυθεί, αν
και δεν µας έχετε πει πώς, και ελπίζετε ότι κάπως θα κάνετε ένα
καλύτερο σύστηµα. Δεν µιλάτε όµως για το σηµερινό σύστηµα,
προκειµένου να συνεισφέρετε και να κάνετε κάποια κριτική, όπως: «Αυτό ας το κάνουµε κάπως καλύτερα».
Πάντως, η απεργία δεν είναι λύση για τους µαθητές. Νοµίζετε
πως τον δεκαπεντάχρονο µαθητή τον νοιάζει η Νέα Δηµοκρατία,
ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ; Αυτό νοµίζετε;
Αυτό που τον νοιάζει τον µαθητή είναι να πάρει µια καλύτερη εκπαίδευση και τα καλύτερα δυνατά εφόδια, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στον ανταγωνισµό που υπάρχει.
Αυτήν τη στιγµή που λέτε ότι προσπαθείτε να προστατεύσετε
τις πιο ευαίσθητες οικονοµικά τάξεις, το αντίθετο κάνετε. Γιατί
οι πλούσιοι θα µπορέσουν να δώσουν µία εναλλακτική παιδεία
στα παιδιά τους. Οι φτωχοί δεν µπορούν. Οι χαµηλές οικονοµικά
τάξεις στηρίζονται στη δηµόσια παιδεία.
Αντί, λοιπόν, να συνεισφέρετε µε την ευθύνη της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης στο να έχουν µία καλύτερη παιδεία, ωθείτε σε
απεργία. Είναι λάθος. Χίλιες φορές να ακούγαµε από εσάς: «Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, να κάνουµε αυτό ή το άλλο», κάποιου είδους πρόταση. Πρόταση, όµως, για συνεχόµενη απεργία, αυτό
που έκανε κακό στις πανελλήνιες εξετάσεις πριν, να κάνουν το
ίδιο και τώρα ή να παίζουν µε τον πόνο των γονέων αν θα αρχίσει
το σχολείο αύριο-µεθαύριο, είναι λάθος.
Να δώσω ένα παράδειγµα, δύο προτάσεις τις οποίες θα µπορούσατε να έχετε θέσει και θα βρίσκατε υποστήριξη απ’ όλες τις
πτέρυγες της Αίθουσας: Θα µπορούσατε να πείτε ότι στις µετεγγραφές που θα γίνουν για παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις, αντί να είναι το χαµηλό ποσό που έχετε πει, κύριε
Υπουργέ, να ανέβει τουλάχιστον στις 10.000. Πείτε αυτό. Πείτε,
επίσης, δύο εκπαιδευτικοί παντρεµένοι, οι οποίοι υπηρετούν σε
δύο διαφορετικές πόλεις, να µπορούν να υπηρετήσουν στην ίδια
πόλη, για να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα οικονοµικά.
Κάντε δηµιουργικές προτάσεις. Προτάσεις, όµως, για απεργία
και µη εκπαίδευση, µόνο κακό κάνουν.
Στο εξωτερικό δεν γίνεται τέτοιου είδους αντιπαράθεση. Προσπαθούν να δώσουν τα καλύτερα δυνατά εφόδια στα παιδιά.
Αυτό πρέπει να κάνουµε και εµείς. Αν µη τι άλλο, τα ελληνόπουλα
στο εξωτερικό προοδεύουν. Οι Έλληνες στο εξωτερικό προοδεύουν. Ας δώσουµε τη δυνατότητα στους Έλληνες που δεν
µπορούν να πάνε στο εξωτερικό να προοδεύσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ψυχάρη.
Τον λόγο έχει η κ. Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίως
της Συµπολίτευσης, κύριε Υπουργέ, στο λίγο χρόνο της κοινοβουλευτικής µου θητείας ήρθαν στα χέρια µου πολλά νοµοσχέ-
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δια που φέρατε για ψήφιση είτε στις επιτροπές είτε στην Ολοµέλεια. Σε όλα, άλλοτε σε µεγαλύτερο και άλλοτε σε µικρότερο
βαθµό, διαπίστωνα τον διαφορετικό τρόπο που εµείς και εσείς
καταλαβαίνουµε την ελληνική κοινωνία, τις ανάγκες της κοινωνίας, την επιβίωσή της, τη λειτουργία της και την εξέλιξή της:
Εµείς µέσα από την πολιτική στόχευση δηµιουργίας σοβαρών
δηµοσίων δοµών στήριξης της εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας, µέσα δηλαδή από την ουσιαστική ενδυνάµωση του κοινωνικού κράτους µια και εµείς το θεωρούµε βαθύ και στέρεο
θεµέλιο στην προσπάθεια για ανάπτυξη, στέρεο θεµέλιο για την
αξιοπρεπή ζωή όλων των συµπολιτών µας. Εσείς πάλι µέσα από
την πολιτική στόχευση της ιδιωτικοποίησης χωρίς κοινωνικές αντιδράσεις µε πρώτο βήµα την ενδυνάµωση του κοινωνικού αυτοµατισµού και την ένταση της ανασφάλειας και δεύτερο βήµα το
κλείσιµο νοσοκοµείων, τη διάλυση ταµείων, την εξαφάνιση εργασιακών δικαιωµάτων, τη διάλυση εργασιακών σχέσεων.
Διαπίστωνα, επίσης, µετά από κάθε συζήτηση και στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια το διαφορετικό τρόπο που αντιλαµβανόµαστε ακόµη και την εθνική µας ανεξαρτησία. Εµείς µέσα από
την υποχρέωσή µας να αποφασίζουµε και να νοµοθετούµε για
τον λαό µας, τις ανάγκες του και τα δικαιώµατά του, όπως καθορίζονται και προστατεύονται από το Σύνταγµα. Εσείς µέσα από
την υποχρέωση που πρόθυµα αναλάβατε να µεταφράζετε κυρίως από τα γερµανικά στα ελληνικά τις απαιτήσεις των δανειστών, τις πολιτικές επιλογές που διευκολύνουν την επανεκλογή
των Χριστιανοδηµοκρατών στις 22 Σεπτεµβρίου. Και για να γίνουν όλα αυτά που προανέφερα, απαιτούνταν ασφαλώς από την
πλευρά σας να ξεπεραστεί το νοµικό φράγµα υποστήριξης των
δηµοκρατικών κανόνων λειτουργίας της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή το Σύνταγµα, όπερ και εγένετο όποτε απαιτούνταν.
Μιας και η σηµερινή συζήτηση αφορά την εκπαίδευση, θα
ήθελα να µοιραστώ µαζί σας έναν ακόµη προβληµατισµό, µια
απορία που µου γεννήθηκε από τη µέχρι τώρα άσκηση της πολιτικής σας: Πώς είναι δυνατόν να έχουµε καταλάβει τόσο διαφορετικά την ελληνική ιστορία που διδαχθήκαµε στα ίδια σχολειά;
Για παράδειγµα, τη γνώση ότι οι Γερµανοί κατακτητές δεν έκλεισαν το κρατικό ραδιόφωνο όταν µπήκαν στην Αθήνα, ενώ η σηµερινή Κυβέρνηση έκλεισε την ΕΡΤ ρίχνοντας το µαύρο, τη
γνώση ότι η Πηνελόπη Δέλτα αυτοκτόνησε τη µέρα που τα γερµανικά στρατεύµατα κατέλαβαν την Αθήνα, τη γνώση πως από
το 1941 µέχρι το 1944 φούντωνε συνεχώς ένα τεράστιο κίνηµα
εθνικής αντίστασης απέναντι στον κατακτητή, ενώ η σηµερινή
Κυβέρνηση θεωρεί αυτονόητη και ρεαλιστική την υποτέλεια, την
επιτροπεία και την υποταγή στις εντολές της τρόικας και όλα
αυτά, στο Κοινοβούλιο ενός λαού που υπερηφανεύεται διαχρονικά πως έχει µεταλαµπαδεύσει παιδεία σε ολόκληρο τον κόσµο
και πέρα από κόµµατα το υποστηρίζουµε όλοι αυτό.
Αγγίζετε, λοιπόν, σήµερα ένα µείζονος σηµασίας κεφάλαιο,
την παιδεία, ένα κεφαλαιώδες θέµα που εξ αντικειµένου απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή, βαθιά συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της
ψήφου σας, του καθενός µας σε αυτήν την Αίθουσα, επειδή πίσω
από κάθε λέξη, πίσω από κάθε πρόβλεψη του νοµοσχεδίου υπάρχει η καθηµερινότητα, η γνώση, η εξέλιξη, η κατεύθυνση, το
όνειρο, το µέλλον παιδιών που το µεγαλύτερο από αυτά σήµερα
είναι δεκαπέντε χρονών, επειδή θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό
τον τρόπο που θα αναπτυχθούν οι προσωπικότητες των ανθρώπων που θα αναλάβουν το µέλλον αυτής της χώρας.
Δυστυχώς –και εννοώ τη λέξη- µε βάση όσα µέχρι τώρα προανέφερα, είχα εκ προοιµίου καταλήξει πως δεν είναι δυνατόν η
σηµερινή Κυβέρνηση να νοµοθετεί για την εκπαίδευση και αυτό
να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή µου η άποψη επιβεβαιώθηκε, φυσικά, διαβάζοντας το σχέδιο, ένα νοµοσχέδιο χωρίς
ευδιάκριτους παιδαγωγικούς στόχους αλλά µε ευδιάκριτη κοινωνική στόχευση, µε βασικό στόχο τον αποκλεισµό, σε βάθος
χρόνου, ενός µεγάλου µέρους του µαθητικού πληθυσµού από
την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η
µείωση του αριθµού των µαθητών που φοιτούν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο γενικό λύκειο. Εισάγεται, λοιπόν, ένας
εξεταστικός µαραθώνιος για την αξιολόγηση των µαθητών, που
τελικά θα οδηγήσει σε µεγάλη µαθητική διαρροή προς την
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πρώιµη επαγγελµατική κατάρτιση. Αυτό το επιβεβαιώνει και η αιτιολογική έκθεση που καταθέσατε, έκθεση που αναγάγει την τιµωρία και τον εξοβελισµό σε παιδαγωγική µέθοδο.
Αναβιώνετε ένα θεσµό που έχει απαξιωθεί στην πράξη, το µεταγυµνασιακό ΙΕΚ, το µετονοµάζετε σε ΣΕΚ και το προβάλλετε
σαν µια πιθανή επιλογή εκπαίδευσης για παιδιά δεκαπέντε ετών.
Στην τρίτη δε τάξη του ΣΕΚ, στην τάξη µαθητείας, ο µαθητής θα
κάνει πρακτική άσκηση για έναν ολόκληρο χρόνο, πρακτική
άσκηση στην Ελλάδα της ύφεσης, της ανεργίας, της ανέχειας
και όλοι µας καταλαβαίνουµε τι είναι αυτή η πρακτική άσκηση.
Το νοµοσχέδιο, υποχρεώνει τους µαθητές να κάνουν πρώιµες
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές, τους οδηγεί βίαια
σε αυτό, ειδικά τους µαθητές που θα οδηγηθούν είτε στην κατάρτιση είτε στην επαγγελµατική εκπαίδευση.
Όλες σας οι επιλογές υποστηρίζουν την ιδεολογία σας για εκπαίδευση υποταγµένη µόνο στους κανόνες της αγοράς, αγνοώντας συνειδητά ότι η κύρια αποστολή του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι πνευµατική καλλιέργεια, ολόπλευρη µόρφωση και
ενίσχυση της δηµοκρατικής συνείδησης.
Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ,
βασισµένη στις δικές µας αξίες για την παιδεία. Η θεσµοθέτηση
ενός ενιαίου λυκείου θεωρίας και πράξης, µε κατάργηση της σηµερινής διασπασµένης δοµής, γενικό λύκειο, επαγγελµατικό λύκειο, επαγγελµατική σχολή. Αυτό είναι προτεραιότητά µας για
την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Το ενιαίο λύκειο θεωρίας και
πράξης συνδυάζει αρµονικά τη θεωρητική µόρφωση µε την πρακτική δραστηριότητα και τη σύγχρονη τεχνολογία.
Στοχεύουµε σε ένα επαρκές, σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο
δηµόσιας, µεταλυκειακής, τεχνικής, επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
Για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, προβλέπουµε
κατάλληλη επιµόρφωση ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν
ακόµα πιο αποτελεσµατικά στην τάξη τις δυσκολίες των παιδιών.
Αντίθετα, στο νοµοσχέδιο που συζητούµε, δεν υπάρχει καµµία
πρόνοια για επιµόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων,
όµως, είναι δηµόσιοι λειτουργοί.
Για εµάς απαιτούν σεβασµό και αξιοπρέπεια, δηµοκρατικούς
νόµους για τη λειτουργία, την κρίση και την εξέλιξή τους.
Εσείς, αντίθετα τους έχετε απαξιώσει και µε τα νοµοθετήµατά
σας αλλά και µε τις δηλώσεις σας. Σφαγιάζετε ειδικότητες, γνωστικά αντικείµενα µε µοναδικό γνώµονα την τήρηση των µνηµονιακών δεσµεύσεων. Τοποθετείτε σε διαθεσιµότητα ολόκληρους
κλάδους εκπαιδευτικών, αλλάζετε βίαια τον χάρτη της εκπαίδευσης, διαλύετε τη δηµόσια εκπαίδευση.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα πάρει άµεσα µέτρα για να µην
καταρρεύσει η δηµόσια εκπαίδευση. Ο στρατηγικός µας στόχος
είναι να ανοίξει η διαδικασία για µια µεγάλη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µε την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και των εκπαιδευτικών και των µαθητών και των φοιτητών και των οικογενειών
τους.
Η προτεινόµενη σήµερα αναδιάρθρωση, διαλύει τη δηµόσια
παιδεία. Και δεν πιστεύω ότι κάποιος από τους συντάκτες του
νοµοσχεδίου, από όταν ήταν στο πληκτρολόγιο του, φανταζόταν
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στήριζε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Και αυτό
είναι το µεγάλο πρόβληµα και για την ουσία και για τη στόχευση
του νοµοθετήµατος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κ. Γεροβασίλη.
Τον λόγο έχει η κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Γιατί, άραγε θέλουµε σχολεία και παιδεία, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές; Γιατί, θέλουµε δηµόσια παιδεία και δηµόσια σχολεία;
Μήπως, γιατί πρέπει να εξειδικεύσουµε τη νέα γενιά να παράγει
οικονοµικά µεγέθη; Μήπως, γιατί πρέπει να φροντίσουµε να µορφώνονται οι προνοµιούχοι; Μήπως, γιατί θέλουµε να χειραγωγήσουµε τη νεολαία και να την εκπαιδεύσουµε στην πειθάρχηση
και την ευρύτερη άγνοια; Μήπως, γιατί βλέπουµε το σχολείο και
την εκπαίδευση σαν ιδεολογικό µηχανισµό που µας βοηθά να
αναπαράγουµε την κυριαρχία πολιτικών συστηµάτων; Μήπως,
γιατί µπορούµε να δηµιουργήσουµε καλά σχολεία χωρίς τεµπέ-
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ληδες που θα χρηµατοδοτούνται από τον ιδιωτικό τοµέα, ώστε
να παράγουν εξειδικευµένο προσωπικό για τις επιχειρήσεις µας
και τη λεγόµενη πρόοδο και ανάπτυξη;
Εσείς προφανώς, ναι. Νοµίζω ότι θέλετε όλα αυτά και πολλά
άλλα. Εµείς προφανώς, όχι. Εµείς θέλουµε παιδεία και καλά δηµόσια σχολεία γιατί η γνώση είναι όπλο στον αγώνα για την ανθρώπινη χειραφέτηση, όπλο στον αγώνα για ένα καλύτερο κόσµο
και µια αξιοπρεπή ζωή. Γιατί, τα σχολεία και τα πανεπιστήµια
είναι αυτοί ακριβώς οι θεσµοί που πρέπει να προωθούν τον πολιτισµό και την επικοινωνία µεταξύ παρόντος και παρελθόντος
και για αυτόν ακριβώς το ρόλο τους σήµερα στην Ευρώπη της
κρίσης και της αγοράς υπονοµεύονται οικονοµικά και κατεδαφίζονται, όπως είπε πρόσφατα σε µία συνέντευξή του σε γερµανική
εφηµερίδα ο Ιταλός φιλόσοφος Τζιόρτζιο Αγκαµπέν.
Γι’ αυτό εµείς κάνουµε φασαρία, αγωνιζόµαστε δηλαδή, και
θέλουµε και στα σχολεία να γίνει όση περισσότερη φασαρία γίνεται για να µπορεί να σωθεί η δηµόσια παιδεία, µαζί µε τους δασκάλους, µαζί µε τους µαθητές, µαζί µε τους γονείς. Γιατί, ό,τι
καλό συνέβη στην ανθρωπότητα, προέκυψε από ανθρώπους που
έκαναν φασαρία, όπως είχε πει κάποτε και ο Αντώνης Σαµαράκης
θέλοντας να σχολιάσει τον ερχοµό του νέου αιώνα.
Εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, ονειρεύεστε την Μάργκαρετ
Θάτσερ και θέλετε να της µοιάσετε. Ονειρεύεστε τα σχολεία της
Αγγλίας και όχι µόνο. Καλά σχολεία µε επιδόσεις, παίρνουν
λεφτά. Σχολεία χωρίς επιδόσεις, µε βάση πάντα τα δικά σας κριτήρια, στον Καιάδα.
Και φυσικά αφού έχετε φροντίσει χρόνια τώρα µε πολλούς και
πολλές Υπουργούς -που φρόντισαν συστηµατικά για τη διάλυση
της παιδείας- να φτιάξετε εκπαίδευση στα πλαίσια των ιδεολογηµάτων σας για την αποδοτικότητα και µε κεντρική ιδέα την
αγοραία εξειδίκευση και την εµπάθεια ενάντια στους µαθητές και
τις µαθήτριες.
Αυτή η εµπάθεια και ο αυταρχισµός έρχεται σήµερα στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου να µας πει για τους τεµπέληδες µαθητές –φοριέται άλλωστε αυτό το ιδεολόγηµα από πλευρά
σας όχι µόνο για τους µαθητές αλλά για όλους όσους σκοπεύετε
να εξολοθρεύσετε- λέγοντας ότι πρέπει να τελειώνουµε µε αυτούς.
Αυτοί είναι φυσικά εκείνοι που δεν χωράνε στο στενό κοστούµι
µιας ταξικής παιδείας χωρίς ευκαιρίες, µιας παιδείας που δεν
θέλει την ευρυµάθεια αλλά επιθυµεί εξεταστικές κρισάρες, όσες
περισσότερες γίνεται χωρίς κριτήρια, χωρίς πραγµατικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και τη νεολαία, µε πραγµατική όµως
σπουδή να εκποιηθεί και αυτό το πολύτιµο κοµµάτι της ζωής µας
και της κοινωνίας, «άρπα κόλλα και όπου να’ ναι», για να παράγει
εξειδικευµένους χρήσιµους ανόητους.
Λέει η αιτιολογική έκθεση: «Υψηλή ζήτηση για ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα είναι ο βασικός λόγος για τη διατήρηση του συστήµατος του numerus clausus». Μας λέει, δηλαδή, το Υπουργείο σε άψογα λατινικά ότι η ζήτηση για µόρφωση και ακαδηµαϊκές σπουδές είναι το πρόβληµα στην Ελλάδα και εµποδίζει αυτή
η ζήτηση για µόρφωση την πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Εµείς λέµε ότι το δόγµα της Κυβέρνησης και όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, σε µεγάλο βαθµό ήταν ακριβώς να δηµιουργήσει εµπόδια στην πρόσβαση και όχι να τα λύσει. Αυτό
αποδεικνύεται τρανά και από το παρόν νοµοθέτηµα.
Είναι σχεδόν αδιανόητο πρόβληµα, κατά την εισηγητική έκθεση, να θέλουν οι νέοι και νέες να µπαίνουν στην ανώτατη εκπαίδευση, η όποια, κατά τη γνώµη του Υπουργείου που λέγεται
Παιδείας, είναι έγκληµα καθοσιώσεως και πρέπει να αντιµετωπιστεί. Αφού αραδιάζονται ένα σωρό φληναφήµατα ατάκτως ερριµµένα, στη συνέχεια ερχόµαστε και στην κυνική οµολογία
-διαβάζω από την αιτιολογική έκθεση- «Δεν είναι παιδαγωγικώς
και ηθικώς αποδεκτό να επιβραβεύεται µέσα στο σχολείο η οκνηρία και σε τελική ανάλυση δεν είναι δίκαιο ορισµένοι µαθητές
nullo labore να βρίσκονται στην επόµενη τάξη µε µαθησιακά
κενά. Αυτό δεν ωφελεί τους ίδιους. Με τον τρόπο προαγωγής και
απόλυσης θα επιδιωχθεί ώστε οι µαθητές να µεταβαίνουν στην
άλλη τάξη έχοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ορισµένοι
µαθητές, λόγω του ότι δεν διαθέτουν την προαπαιτούµενη γνωστική επάρκεια, νιώθουν µειονεκτικά, αλλά και εκτός αυτού, πα-
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ρακωλύουν την απρόσκοπτη µάθηση των άλλων, φαινόµενο το
οποίο στις µέρες µας έχει πάρει διαστάσεις και πρέπει να προβληµατίσει».
Αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχει πολλές µεταφράσεις,
όλες άσχηµες και απαράδεκτες µε το µέτρο της παιδείας. Δεν
µιλάω καν για τα παιδιά των µεταναστών, που είναι λογικό να θέλουν παραπάνω χρόνο προσαρµογής και θα έπρεπε να διευκολύνονται. Λέω για τους υπόλοιπους µαθητές και µαθήτριες,
αυτούς, δηλαδή, που φροντίσατε να αντιµετωπίσουν κάθε δυνατή δυσκολία στο δρόµο για τη µόρφωση µε ένα ανεπαρκές,
απ’ όλες τις απόψεις, εκπαιδευτικό σύστηµα, στο οποίο γενικά
έχετε έναν τιµωρητικό ρόλο ως πολιτεία. Ενισχύσατε την παραπαιδεία για τους έχοντες να την παρακολουθήσουν, κλείσατε τα
σχολεία, συγχωνεύσατε σχολεία, απαξιώσατε δασκάλους, απολύετε τους εκπαιδευτικούς κάθε βαθµίδας, χτίζετε επικοινωνιακά
απαράδεκτα παιχνίδια µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης για να
περάσετε τις θεάρεστες απόψεις σας. Και έρχεστε µετά απ’ όλα
αυτά να µας πείτε και τεµπέληδες και µαθητές µε µαθησιακά
κενά.
Δεν σας περνά βέβαια από το µυαλό ότι η παιδεία φροντίζει
παραπάνω τους µαθητές µε µαθησιακά προβλήµατα ή ότι εσείς
τους δηµιουργήσατε όλα αυτά τα προβλήµατα µε τις εκπαιδευτικές σας µεταρρυθµίσεις, διότι απλά είστε νεοφιλελεύθεροι,
υποταγµένοι στα µνηµόνια και ιδιαίτερα ανεπαρκείς. Έρχεστε
τώρα, όχι να φορτωθείτε την αποτυχία σας –αυτό άλλωστε θα
ήταν έντιµο- αλλά να τιµωρήσετε τους µαθητές και την παιδεία.
Δεν χρειάζεται να πω ότι όταν εµείς λέµε «γνώση και παιδεία»,
καθόλου ουδέτερο πράγµα, όταν θέτουµε το ερώτηµα «ποια
γνώση και ποια παιδεία;», «για ποιους η γνώση και για ποιους η
παιδεία, για ποιο σκοπό;» δεν εννοούµε τα ίδια πράγµατα µε
εσάς. Εδώ είναι η µεγάλη συζήτηση που θα έπρεπε να ανοίξει µε
κάθε ενδιαφερόµενο και µε κάθε ενδιαφερόµενη για το ποιο είναι
το σχολείο που θέλουµε και ποιος είναι ο ρόλος του στην κοινωνία. Από το τι παιδεία έχουµε προκύπτει και η κοινωνία που θέλουµε και αντίστροφα.
Δεν υπάρχει ο χρόνος αλλά ούτε έχει και κανένα νόηµα να
ανοίξει εδώ αυτή η συζήτηση, διότι ισχύει η παροιµία µε τον
κουφό και την πόρτα. Όµως, την έχουµε ανοίξει µε την κοινωνία
και ελπίζω ότι επειδή πραγµατικά δεν διαθέτετε γνωστική επάρκεια, νιώθετε µειονεκτικά και παρακωλύετε τη χειραφέτηση και
την πρόοδο της κοινωνίας –φαινόµενο που στις µέρες µας έχει
πάρει διαστάσεις- πρέπει να φύγετε το συντοµότερο δυνατό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Διώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Χριστογιάννης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία και η εκπαίδευση είναι
άρρηκτα συνδεδεµένες µε το ελληνικό έθνος, το ελληνικό κράτος και τον ελληνικό πολιτισµό. Η παιδεία και η εκπαίδευση ήταν,
είναι και θα είναι ζωτικής σηµασίας τόσο για τη χώρας µας όσο
και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική παιδεία αποτελεί γέφυρα µεταξύ της χώρας µας και την Ευρώπης.
Η σηµασία της παιδείας και της εκπαίδευσης έχει στρατηγικό
χαρακτήρα. Δεν πρέπει ποτέ να λησµονούµε δύο αποφθέγµατα
των αρχαίων προγόνων µας: «Όσοι µελέτησαν την τέχνη της διοίκησης έχουν πειστεί ότι η τύχη των κρατών εξαρτάται κυρίως
από την εκπαίδευση των νέων» κατά Αριστοτέλη και «Η εκπαίδευση µε την έννοια της παιδείας είναι ένα θησαυρός» κατά
Πλούταρχο.
Μέχρι σήµερα το ελληνικό κράτος δεν έχει αρθρώσει µια ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική για την παιδεία, έτσι ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό στο νέο παγκοσµιοποιηµένο διεθνές περιβάλλον. Η Ελλάδα έχει µείνει, δυστυχώς, πίσω σε σύγκριση µε
τους εταίρους της. Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τις δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό
του ΑΕΠ προκύπτει ότι η Ελλάδα συνδυάζει συγχρόνως χαµηλό
επίπεδο επενδύσεων σε απόλυτες τιµές και πτωτική τάση στις
δαπάνες για την παιδεία από το 2008-2009.
Στην έρευνα «The Learning Curve», που δηµοσιεύθηκε το Δε-
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κέµβριο του 2012, η οποία αφορούσε τις γνωστικές δεξιότητες
και το µορφωτικό επίπεδο των µαθητών σε σαράντα χώρες,
πρώτη στη λίστα ήταν η Φινλανδία και ακολουθούσε η Νότια
Κορέα, ενώ η χώρα µας βρέθηκε στην τελευταία δεκάδα, δηλαδή
τριακοστή πρώτη.
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση «Education at a Glance 2013»,
που καταρτίστηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάνω από το 20% των νέων ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι
εννέα ετών στη χώρα µας δεν εκπαιδεύεται και δεν εργάζεται.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρεί ορατό τον κίνδυνο να υπάρξει
«µια χαµένη γενιά» και γι’ αυτό προτρέπει τη χώρα µας να εκµεταλλευθεί τα ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
καθώς και διάφορα υψηλής ποιότητας προγράµµατα µαθητείας
ή πρακτικής άσκησης που θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εγγύηση για τους νέους».
Δεν φθάνει, όµως, µόνο η βοήθεια των εταίρων µας. πρέπει
και µόνοι µας να δράσουµε γρήγορα και αποτελεσµατικά, για να
καλύψουµε τα ελλείµµατα και τις χρόνιες παθογένειες του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Η διεθνής οικονοµική κρίση και το έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον καθιστούν επιτακτικότερη και δυσκολότερη την
επίτευξη αυτής της αποστολής. Παρά τους οικονοµικούς περιορισµούς που αντιµετωπίζει η χώρα µας, πρέπει να καταφέρουµε
µε λιγότερους πόρους να επιτύχουµε ποιοτικά και βέλτιστα αποτελέσµατα. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι για να βγούµε από την
κρίση, πρέπει να επενδύσουµε στην εκπαίδευση, την παιδεία, την
έρευνα και την τεχνολογία.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ τους Υπουργούς κ.κ.
Αρβανιτόπουλο και Μητσοτάκη για τη ρύθµιση του ζητήµατος
της τοποθέτησης ενός τµήµατος των εκλεγµένων καθηγητών των
ΑΕΙ και ΤΕΙ, που εκκρεµεί πάνω από τρία χρόνια. Εύχοµαι και οι
υπόλοιποι να τοποθετηθούν σύντοµα.
Επίσης, θεωρώ επιτακτικό η Κυβέρνηση να αποκαταστήσει τις
µισθολογικές αδικίες που έφεραν οι οριζόντιες περικοπές στους
πανεπιστηµιακούς, καθηγητές και δασκάλους, ώστε τα επίπεδα
των µισθών να αντικατοπτρίζουν τα προσόντα τους. Μόνο τότε
θα µπορούµε, όχι µόνο να µιλούµε για αξιοκρατία αλλά να την
εφαρµόζουµε κιόλας.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, απόσταγµα πενταετούς εθνικού
διαλόγου, συµβάλλει στην πραγµατική αναβάθµιση της δηµόσιας
δωρεάν εκπαίδευσης και διά βίου µάθησης και έχει µόνιµο και
όχι προσωρινό χαρακτήρα. Η παιδεία είναι εθνική υπόθεση και
πρέπει να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός και όχι ευκαιριακοί
αυτοσχεδιασµοί.
Η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν ακυρώνει προηγούµενες µεταρρυθµίσεις αλλά επικαιροποιεί, εκσυγχρονίζει και καθιστά αποτελεσµατικότερες τις δοµές, τις διαδικασίες, το πλαίσιο και το περιεχόµενο της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Αποδεικνύει ότι για άλλη µια φορά τολµά να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα, σε αντίθεση µε την Αντιπολίτευση, η οποία συνεχώς ασκεί
κριτική χωρίς να προτείνει ή προτείνει ανεφάρµοστες λύσεις.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που δεν αιφνιδιάζει τους µαθητές, αφού η νέα δοµή αρχίζει από την Α’ λυκείου του 2013-2014,
καινοτοµεί εισάγοντας τις ακόλουθες σηµαντικές αλλαγές:
Αναδιοργανώνει και καθιστά αυτόνοµο το γενικό λύκειο, που
επιτέλους δεν είναι εξεταστικό κέντρο αλλά σχολείο που παρέχει
µόρφωση και καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
µαθητών, καθιστώντας προαιρετική την προσφυγή στη λύση των
φροντιστηρίων σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης.
Εισάγει ένα νέο, πιο αποτελεσµατικό τρόπο αξιολόγησης των
µαθητών που βασίζεται στην κατανόηση βασικών ζητηµάτων και
εννοιών, στην κριτική και συνθετική σκέψη, στην ικανότητα επιχειρηµατολογίας υψηλού επιπέδου, στην επίλυση προβληµάτων
και στην πρωτοτυπία. Η αξιολόγηση δεν είναι απλή ούτε τιµωρία
για διδάσκοντες και διδασκοµένους αλλά µια αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση, εάν επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε ένα
σύγχρονο και αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
Επαναφέρει το σχολείο ως κέντρο της προετοιµασίας για τις
πανελλαδικές εξετάσεις. Τα µαθήµατα µειώνονται σε τέσσερα
και στην τελική βαθµολογία συνυπολογίζεται και ο βαθµός προ-
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αγωγής και απόλυσης. Τα θέµατα διαµορφώνονται από την κεντρική επιτροπή εξετάσεων κατά 50% και από τη νεοϊδρυθείσα
τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας κατά 50%, ενώ
ιδρύεται Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων.
Αναβαθµίζει και αναµορφώνει το νέο επαγγελµατικό λύκειο,
ΕΠΑΛ, καθιστώντας το σχολείο πρώτης επιλογής, δίνοντας βαρύτητα στην καθολική εφαρµογή της µαθητείας και συνδέοντάς
το επιτέλους µε την αγορά εργασίας.
Ενισχύει τη δηµόσια, δωρεάν µη τυπική εκπαίδευση, ιδρύοντας σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης και ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης, ενώ αναβαθµίζει τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό να
εξετάσει τα ακόλουθα ζητήµατα: Πρώτον, την τοποθέτηση του
προσωπικού των νοσηλευτικών ειδικοτήτων που βγήκε σε διαθεσιµότητα, σε κενές οργανικές θέσεις στα νοσοκοµεία και στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και δεύτερον, για
τις µετεγγραφές των φοιτητών, τον διπλασιασµό του εισοδηµατικού ορίου –στις 18.000 ευρώ κατά κεφαλήν- για τους πάσχοντες γονείς -ένας εκ των δύο ή και οι δύο- από ανίατη ή δυσίατη
ασθένεια, εφόσον έχει αποφανθεί η ανώτατη υγειονοµική επιτροπή και τους έχει κρίνει ανίκανους για εργασία.
Ένα σχολείο θεωρείται αποτελεσµατικό, όταν σ’ αυτό συνυπάρχουν τόσο η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης όσο και
οι ίσες ευκαιρίες για όλους. Αυτό είναι το όραµά µας, γι’ αυτό
παλεύουµε και αυτό ενσαρκώνει το νέο νοµοσχέδιο.
Γιατί «η εκπαίδευση είναι ένα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα.
Ποτέ δεν θα πρέπει να είναι ένα ατύχηµα της περίστασης ούτε
να είναι ένα προνόµιο που θα διανεµηθεί µε βάση τον πλούτο, το
φύλο, τη φυλή, την εθνότητα ή τη γλώσσα».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Χριστογιάννη και εµείς και για τη συνέπεια του χρόνου.
Ο κ. Νικόλαος Βούτσης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θα αναφερθώ στην αρχή επ’ ολίγον,
ώστε να µη χαθεί µέσα στη γενικότερη τοποθέτηση και να υποχρεωθείτε κατά κάποιον τρόπο να τοποθετηθείτε, όταν πάρετε
το λόγο, συγκεκριµένα στο χώρο των ΙΕΚ –των ιδιωτικών ΙΕΚ
εννοώ- που είναι ένας χώρος εκτροφής σκανδάλων και τον οποίο
εσείς µε πολλαπλούς τρόπους πριµοδοτείτε.
Θα πρέπει να µας πείτε εδώ τι θέση παίρνετε για το ότι δίδεται
τελικά άδεια µε το τρικ των νέων νοµικών προσώπων, ενδεχοµένως µετά και από πολιτικές παρεµβάσεις και ενώ υπήρχε αφαίρεση αδείας, τουλάχιστον σε δύο ΙΕΚ που γνωρίζουµε εµείς -από
τα πιο γνωστά, «ΞΥΝΗ» και «ΔΟΜΗ»- για τα οποία εκκρεµούν
οφειλές εκατοµµυρίων σε ΙΚΑ, εφορίες, καταδολίευση πιστωτών,
µέσω µεταβίβασης αδειών σε νέες εταιρείες, µε νέα ονοµασία
κατά το «Νέος Πανιώνιος». Φαίνεται, λοιπόν, ότι µετά από µία
φάση που βρισκόταν σε εκκρεµότητα ο ΕΟΠΕΠΠ δίνει άδεια σε
νέα νοµικά πρόσωπα, µε τους ίδιους τίτλους, για να συνεχίσουν
και να πριµοδοτηθούν από τη µεταρρύθµιση, την οποία σήµερα
βιώνουµε. Κλείνω αυτήν την παρένθεση. Αναφέρθηκα στην αρχή,
έτσι ώστε να λάβετε υπ’ όψιν σας τα στοιχεία και να υπάρξει µία
δηµόσια τοποθέτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας για την εκπαίδευση
πρέπει να δούµε πώς θα βγούµε από την κρίση και τι θα γίνει
µετά από την κρίση. Δηλαδή, ποιο θα είναι αυτό το εκπαιδευτικό
σύστηµα που σήµερα θα αντιστοιχηθεί µ’ αυτό που περνάµε, ως
υπέρβασή του και αύριο θα χρειαστεί να µας βοηθήσει πάρα
πολύ για να σταθεί στα πόδια της η χώρα µας και ο λαός της.
Δυστυχώς, δεν είναι σε µία θετική αντίληψη, είναι στον αντίποδα.
Διότι, εµείς παραδείγµατος χάριν έχουµε προτείνει -και διεθνώς
συζητιέται- οι δαπάνες για την εκπαίδευση να είναι εκτός των ελλειµµάτων, να µη συνυπολογίζονται στα ελλείµµατα. Εµείς µάλιστα λέµε και συνολικά οι δηµόσιες επενδύσεις στον κοινωνικό
τοµέα να µην προσµετρώνται, διότι είναι µία µεγάλη επένδυση
για τη χώρα. Αντίθετα, από την πλευρά σας µπαίνει στη µυλόπετρα του µνηµονίου απολύτως η εκπαιδευτική διαδικασία.
Πρώτον, µε ποιους λειτουργούς θα γίνει η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση; Με απαξίωση και υποβάθµιση των καθηγητών; Με
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εκµηδένιση των εισοδηµάτων τους; Μπορεί κανείς από εµάς να
διδάξει µε 800 ευρώ; Να πάει να κάνει τι; Με τι κέφι να διδάξει
και µε τι δυνατότητα επιβίωσης; Με ανασφάλεια ζωής, ανασφάλεια επαγγέλµατος, µε κινητικότητα, διαθεσιµότητα, µε το να αλλάζουν κάθε χρόνο τα δεδοµένα κ.λπ.; Με ποιους λειτουργούς,
λοιπόν, θα γίνει η όποια µεταρρύθµιση;
Δεύτερον, γιατί υπονοµεύεται η δωδεκαετής υποχρεωτική εκπαίδευση και οδηγούνται µέσω µεροληπτικών ταξικών επιλογών
στην έξοδο παιδιά; Θυµηθείτε µε τη µεταρρύθµιση Αρσένη πόσα
παιδιά τότε είχαν βγει από την εκπαίδευση.
Τι σηµαίνει περιθωριοποίηση του κακού µαθητή; Τι ανοησίες
είναι αυτές εν έτει 2013; Πού τις βρήκατε; Εγώ είχα τελειώσει το
Πειραµατικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου υποτίθεται ότι πριν από πολλές δεκαετίες γίνονταν –και γίνονται- και πειράµατα για να βγάλουν συµπεράσµατα. Τώρα που συναντιόµαστε σε αυτά τα χρόνια -παππούδες πια και γιαγιάδες- µεταξύ
µας, ξέρετε σε σχέση µε αυτό που ήµασταν εκεί, µε το ποιους
θεωρούσαµε «σκράπες», µε το ποιοι ήταν έτσι, ποιοι ήταν αλλιώς, µε τι βαθµολογίες είχαµε βγει και σε τι σχολές είχαµε περάσει, τελικά ο καθένας µέσα στην κοινωνία τι έκανε; Καµµία
σχέση δεν υπάρχει µε το τότε και το γνωρίζετε αυτό. Γιατί, λοιπόν, να µπουν αυτοί οι φραγµοί σε αυτά τα παιδιά; Γιατί να οδηγηθούν σε ένα περιθώριο;
Επίσης, η Μεταπολίτευση, όπως και ο συνδικαλισµός, -που αρκετοί εξ υµών έχετε µία αλλεργία για το τι έφερε η Μεταπολίτευση στη χώρα µας- έφερε κάτι πάρα πολύ βασικό. Κληροδότησε τη δηµόσια µαζική εκπαιδευτική διαδικασία που οδηγεί σε
όλες τις βαθµίδες σε διευρυµένη κοινωνική αναπαραγωγή. Για
όποιον δεν καταλαβαίνει ή για όποιον δεν ξέρει -διότι αυτό είναι
βασικό ζήτηµα- η διευρυµένη κοινωνική αναπαραγωγή είναι η δυνατότητα που δίνουν οι ίδιες οι δοµές µέσα σε αυτό το σύστηµα,
στον καπιταλισµό, µίας κοινωνικής κινητικότητας πλέον, δηλαδή
η δυνατότητα στο παιδί πέραν της ταξικής προέλευσής του να
µπορεί µε µία άνεση να έχει πρόσβαση σε ανώτερη –όπως λέγεται- ή σε άλλη κοινωνική βαθµίδα και τάξη. Αυτή η κινητικότητα
µέσω του µαζικού εκπαιδευτικού συστήµατος ήταν µία βασική,
θεµελιώδης κατάκτηση στη Μεταπολίτευση. Γιατί τώρα έρχεται
ο φραγµός, από πολύ νωρίς κιόλας, σε τεχνικό και γενικό λύκειο
και οδηγούνται τα παιδιά –µε τους κανόνες και τις σηµερινές
συνθήκες της έλλειψης εγγυήσεων- στην αγορά εργασίας, προκειµένου να συνδεθούν και να σφιχταγκαλιαστούν οι έννοιες της
γενικής µόρφωσης µε την αγορά εργασίας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Όλα αυτά είναι εντελώς ακατάληπτα. Αντί της κατάργησης των
εξετάσεων στα ΑΕΙ που θα ήταν µία ριζοσπαστική παρέµβαση,
αντί για έναν πραγµατικά αυτόνοµο µορφωτικό ρόλο του λυκείου
και αποδυνάµωση των φροντιστηρίων, δηλαδή µία νέα εποχή,
που θα µας βοηθήσει να βγούµε και από την κρίση µε το κεφάλι
ψηλά, στην έρευνα, στη µόρφωση, στις καινοτοµίες, στο διεθνή
περίγυρο, µε τα παιδιά να έχουν προσδοκίες µέσα και από τη δυνατότητά τους και από τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις από
τη µορφωτική διαδικασία, αντί αυτών λοιπόν, επιλέγετε να αντιστοιχηθεί µε τη σηµερινή Ελλάδα της κρίσης ένα σχολείο που θα
οδηγεί έξω από τη διαδικασία του χιλιάδες µαθητές και θα οδηγεί χιλιάδες από τους νέους ανθρώπους, από τα παιδιά µας στο
να γίνουν υπάκουοι και φτηνή εργατική δύναµη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι πραγµατικά ένα κατάντηµα, στο οποίο θα πρέπει να αντισταθούν όλες οι δυνάµεις από όλους τους χώρους που βλέπουν διαφορετικά την ανάγκη και την πορεία της χώρας µας,
καθώς και την εκπαιδευτική διαδικασία, και µε αυτήν την έννοια
και τους αγώνες των εκπαιδευτικών για τους οποίους µιλάτε µε
τόσο απαξιωτικό τρόπο, όπως µιλήσατε και για όλους όσοι αγωνίστηκαν αυτά τα τρία χρόνια για να ανατραπεί η πολιτική σας.
Αυτοί οι αγώνες, µαζί µε τους εργαζόµενους, µαζί µε τις οικογένειες, µαζί µε τα παιδιά στα σχολειά και έξω από αυτά, θα δώσουν πραγµατικά ένα ισχυρό λάκτισµα όχι µόνο αποτροπής και
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ανατροπής αυτής της άθλιας πολιτικής αλλά θα ανοίξουν και την
πόρτα για ένα διαφορετικό µέλλον και για µία ριζοσπαστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση υπέρ του λαού µας και υπέρ της
χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς.
Η κ. Ελένη Μακρή-Θεοδώρου έχει τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι λίγο-πολύ όλοι γνωρίζουµε τη σχολική πραγµατικότητα. Μαθητική διαρροή ή πρόωρη σχολική εγκατάλειψη -ένα µεγάλο ποσοστό των µαθητών
µας εγκαταλείπουν τα σχολεία- καθώς και εξουθένωση των εφήβων. Έρευνες αναφέρουν ότι πάνω από εκατόν είκοσι χιλιάδες
παιδιά ηλικίας δώδεκα έως δεκαοκτώ ετών παρουσιάζουν µία
µορφή κατάθλιψης ή πολλές φορές έχουµε και αυτοκτονικά σύνδροµα.
Αυτό είναι αποτέλεσµα των εξαντλητικών ωραρίων που αναγκάζονται να βιώσουν µέσα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Και
για ποιο λόγο; Μόνο και µόνο για να κυνηγήσουν µία θέση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Σχετικά µε τις απουσίες, θα ήθελα να σηµειώσω ότι τα παιδιά
βρίσκονται τυπικά µέσα στο σχολείο αλλά ουσιαστικά απέχουν.
Θυµίζω σε όλους αυτό που συµβαίνει ειδικά στην Γ’ λυκείου,
όπου οι τάξεις είναι άδειες, γιατί τον χρόνο που είναι να αφιερώσουν τα παιδιά στο σχολείο, τον αφιερώνουν στα φροντιστήρια
ή σε άλλες δραστηριότητες. Κυρίως όµως τον αφιερώνουν στα
φροντιστήρια, γιατί θεωρούν ότι εκεί θα πάρουν τη µόρφωση και
τις γνώσεις που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν σε ένα απαιτητικό εξεταστικό σύστηµα.
Οι γνώσεις και η γλώσσα των εφήβων µας, αποτελούν συχνά
αντικείµενο χλευασµού. Πολλές φορές µάλιστα οι γνώσεις τους
είναι προγραµµατισµένες να διαρκούν µέχρι το Μάιο, άντε το
πολύ τον Ιούνιο. Μετά κάνουν delete όπως λέµε. Δεν θέλουν να
θυµούνται τίποτα.
Γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικοί εστιάζουν µόνο στην είσοδο
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο
ατοµικό, οικογενειακό και οικονοµικό κόστος, προκειµένου οι µαθητές να αντεπεξέλθουν στα ατελείωτα φροντιστήρια.
Ακόµη και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι χάνουν τους µαθητές τους και ότι δεν έχει κανένα νόηµα και καµµία αξία να βρίσκονται στην τάξη, όταν οι µαθητές τους επιζητούν τη γνώση έξω
από τη σχολική αίθουσα.
Θα αναφέρω και κάποια άλλα προβλήµατα που τα ξέρουµε
όλοι. Έγινε πάρα πολλές φορές εδώ λόγος για το θέµα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. Να θυµίσω ότι καραβάνια ολόκληρα αναγκάζονται κάθε Σεπτέµβριο και κάθε Ιούνιο να µετακοµίζουν, γιατί πρέπει να εγκαταλείψουν τον τόπο διαµονής
τους. Οικογένειες διαλύονται. Και δεν έχουµε βρει ακόµη ένα σύστηµα και έναν τρόπο να το αντιµετωπίσουµε αυτό;
Υπάρχουν δοµές εκπαίδευσης οι οποίες δεν έχουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Στην περιοχή µου, στη Φθιώτιδα,
όπως και σε πάρα πολλά µέρη σε όλη την Ελλάδα, η ειδική
αγωγή στηρίζεται στους αναπληρωτές για να µπορέσουν να στελεχωθούν τα σχολεία. Και στη Φθιώτιδα, λόγω Στερεάς Ελλάδας,
όπως και στο νότιο Αιγαίο, επειδή δεν υπάρχει χρηµατοδότηση
από το ΕΣΠΑ, είναι ακόµη πιο δύσκολη η κατάσταση από ό,τι στις
άλλες περιοχές.
Και εσείς για όλα αυτά τα προβλήµατα εννοείτε ότι δεν πρέπει
να κάνουµε τίποτα; Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα; Να συνεχίσουµε µε την ίδια λογική; Σαράντα χρόνια τώρα µιλάµε γι’ αυτό
το θέµα. Έρχονται οι κυβερνήσεις, έρχονται οι Υπουργοί και στο
µόνο που εστιάζουµε κάθε φορά είναι στο πώς θα αλλάξει ένα
εξεταστικό σύστηµα. Αν τα µαθήµατα που θα εξεταστούν θα είναι
τέσσερα, αν θα είναι έξι ή αν θα είναι εννιά. Είχαµε και δεκατρίαδεκατέσσερα κάποια στιγµή -να θυµίσω- επί εποχής Αρσένη.
Να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Όλα είναι θέµα πολιτικού κόστους. Στη µέση εκπαίδευση συγκρούονται πάρα
πολλά συµφέροντα. Ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραµανλής είχε
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πει το εξής: «Η επιτυχία της εκπαιδευτικής προσπάθειας, που
είναι αυτόχρηµα εθνικό και όχι πολιτικό πρόβληµα, εξαρτάται
από την έκταση της συναισθήσεως ευθύνης µε την οποία θα επιδοθούν στο καθήκον τους η πολιτεία, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόµενοι».
Η πολιτεία, λοιπόν, έχοντας συναίσθηση αυτής της ευθύνης,
αποφασίζει να δηµιουργήσει ρήξεις, να κάνει αλλαγές, να συγκρουστεί µε νοοτροπίες και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που
µας οδήγησαν ως εδώ. Δεν βάζει το πρόβληµα κάτω από το χαλί
για άλλη µία φορά αλλά θέλει και να το συζητήσει και να συγκρουστεί και να αποφασίσει.
Ειπώθηκαν πολλά για τον διάλογο. Ειπώθηκε ότι ο διάλογος
δεν ήταν διεξοδικός. Πόσο πια να το συζητήσουµε; Σαράντα χρόνια µιλάµε για τα ίδια πράγµατα. Ανακυκλώνουµε τα ίδια πράγµατα. Έχει καταντήσει σαν το γεφύρι της Άρτας ο διάλογος.
Προφανώς δεν θέλουµε να το χτίσουµε, γιατί ο διάλογος για κάποιους είναι το καλύτερο άλλοθι, είναι το µέσο για την καθυστέρηση και την ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης.
Νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και βλέπω ότι από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης δεν υπάρχει καµµία ειλικρίνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε διαµέσου του κ. Κουράκη ότι θα επαναφέρει την κατάσταση όπως είναι τώρα -προφανώς είναι τόσο τέλεια που πρέπει
να επανέλθουµε στα ίδια!- και ότι θα ξεκινήσει ένα διάλογο για
τα τεχνικά λύκεια. Μα, σας δίνεται η ευκαιρία τώρα. Καταθέστε
τις προτάσεις σας σε αυτόν το διάλογο και µπορεί να γίνουν αποδεκτές.
Η Χρυσή Αυγή λέει ότι όσα νοµοσχέδια και να φέρουµε, δεν
θα αλλάξει τίποτα. Προφανώς πιστεύει ότι αν τα διαλύσουµε όλα,
τότε θα είναι ακόµη καλύτερα.
Και τέλος, η κ. Ρεπούση µας προτρέπει να δούµε τα προγράµµατα των ευρωπαϊκών χωρών -αυτή η αιώνια µίµηση µε ό,τι «τέλειο» έχει γίνει στο εξωτερικό- λες και εµείς δεν είµαστε άξιοι να
έχουµε ένα δικό µας σύστηµα. Μεταξύ αυτών των προγραµµάτων, όµως, που µας προτρέπει να δούµε, πρέπει να κοιτάξουµε
και τα προγράµµατα της Αγγλίας, όπου εκεί εισάγεται η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, κάτι µε το οποίο διαφωνεί η ίδια,
αφού εδώ µας λέει ότι τα Αρχαία Ελληνικά είναι µία «νεκρή
γλώσσα» και δεν πρέπει να της δίνουµε καµµία σηµασία.
Θεωρώ ότι όσον αφορά τη µέση εκπαίδευση η οποία δεν στοχεύει στον πλούτο των γνώσεων, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στις διαχρονικές αξίες, στα πανανθρώπινα ιδανικά, στη
διαµόρφωση ήθους και δηµοκρατικής συνείδησης, στην προετοιµασία του νέου ανθρώπου να ζήσει στον εικοστό πρώτο αιώνα
αλλά στοχεύει στην παθητική αποµνηµόνευση, είναι ανεύθυνο και
επικίνδυνο να µην κάνουµε καµµία προσπάθεια να την αλλάξουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ισχυριστώ ότι η αναδιάρθρωση που γίνεται θα λύσει µε έναn µαγικό τρόπο όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Όµως, «νοικοκυρεύει»
πάρα πολλά θέµατα που παρουσιάζουν παθογένειες και πρέπει
να αντιµετωπιστούν και πρέπει να γίνει τώρα, γιατί δεν έχουµε
τα περιθώρια για άλλες καθυστερήσεις.
Θα ήθελα να µου δώσετε, κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό για να
επισηµάνω δύο πράγµατα που θέλω.
Το είπα και στην τοποθέτησή µου στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων και θέλω, κύριε Υπουργέ, να το λάβετε σοβαρά υπ’
όψιν. Η οµάδα θετικών και τεχνολογικών επιστηµών είναι ένα τεράστιο πεδίο. Είναι αδικία για τα άλλα παιδιά που θα επιλέξουν
τις άλλες οµάδες να έχουν µικρότερες δυνατότητες επιλογής
σχολών. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να «σπάσει» και να είναι δύο οι
τοµείς. Μία η θετική κατεύθυνση και µία η τεχνολογική.
Επίσης, η οµάδα των παιδαγωγικών τµηµάτων θα πρέπει να διευρυνθεί και να συµπεριληφθούν εκεί σχολές που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση, όπως είναι τα Τµήµατα Φυσικής Αγωγής
και αθλητισµού ή τα Τµήµατα Νηπιοβρεφοκόµων.
Πρέπει να δούµε και το θέµα στην ειδική αγωγή που έχει προκύψει. Πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαθεσιµότητα οι άνθρωποι
οι οποίοι ήταν µε την προέκταση πενήντα. Είναι µόνο είκοσι
άτοµα. Είναι λίγα, βέβαια, αλλά απαραίτητα στις δοµές της ειδικής αγωγής.
Τέλος, όσον αφορά στη µεταφορά των θέσεων των πανεπιστηµίων πρέπει, επιτέλους, να γίνει και µία εξαίρεση για τους πολύ-
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τεκνους. Είναι πάρα πολύ λίγοι. Σε µία χώρα που ο πληθυσµός
φθίνει, πρέπει να στηρίξουµε αυτούς τους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Θεοδώρου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Θα µπορούσα, κυρία Πρόεδρε, να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µη µένουν αναπάντητα ορισµένα ερωτήµατα που τίθενται στην Αίθουσα αυτή, από προηγούµενο οµιλητή ακούστηκε κάτι για
κάποια ιδιωτικά ΙΕΚ. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε αλλά θα ήθελα
να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα.
Εµείς έχουµε απλοποιήσει τις διαδικασίες, ούτως ώστε να επιταχύνονται όλες αυτές οι υποθέσεις και όποιοι τηρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και τα νόµιµα δικαιολογητικά και θέλουν να
δραστηριοποιηθούν στο χώρο αυτό χωρίς ιδεοληψίες µπορούν
να το κάνουν. Η Κυβέρνηση, είναι σταθερά προσανατολισµένη
στη δηµόσια δωρεάν παιδεία -το έχουµε πει, εξάλλου, επανειληµµένως- και µε αυτό το νοµοσχέδιο κάνουµε ακόµη περισσότερο πράξη όλα αυτά τα οποία αποτελούν για εµάς το γνώµονα,
τον κανόνα.
Επαναλαµβάνω ότι όσον αφορά το χώρο των ΙΕΚ και των
άλλων δοµών, εντελώς δωρεάν από φέτος µπορεί όποιος ενδιαφέρεται να µετάσχει στη διαδικασία αυτή και να πάρει τις γνώσεις που χρειάζεται και τις δεξιότητες.
Επειδή, όµως, ακούστηκαν πράγµατα για κάποια ΙΕΚ και κάποιοι άλλοι παλιότερα είχαν κατηγορήσει πάλι την ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας για διάφορα τέτοια θέµατα, εγώ θα ήθελα
να πω το εξής. Δεν ξέρω τι ακριβώς συµβαίνει. Εάν υπάρχουν
στοιχεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος έχει στοιχεία, βεβαίως να τα προσκοµίσει εδώ και θα τα λάβουµε αµέσως υπ’ όψιν
µας. Εάν δεν έχουν, όµως, κάποιοι στοιχεία, φοβάµαι ότι µε
αυτήν τη σύγχυση που επικρατεί στο χώρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για τα ζητήµατα αυτά, µάλλον κάποιοι µεταβάλλονται σε «τροχονόµους» ιδιωτικών συµφερόντων, διότι άλλως δεν
µπορεί να εξηγηθεί αυτή η στάση.
Ειλικρινά, λυπάµαι γιατί αυτά είναι εντελώς ανεύθυνες καταστάσεις και δεν µπορεί στο Κοινοβούλιο απλώς να λέγονται έτσι,
να ρίχνεται κάτι στον «αέρα» και να φεύγουµε. Εάν υπάρχουν
στοιχεία, καταθέστε τα. Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία, σας παρακαλούµε πάρα πολύ να µη συνεχίζετε αυτήν τη λασπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν ξέρετε την ιστορία των
ΙΕΚ «ΞΥΝΗ»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε. Θα τα πείτε στην τοποθέτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω τα ΙΕΚ…Η αρµόδια…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν τη γνωρίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
µιλάει ο Υπουργός. Θα τα πείτε όταν θα πάρετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ανέφερα συγκεκριµένα ΙΕΚ.
Δεν άφησα υπονοούµενα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Ό,τι στοιχεία έχετε, παρακαλώ να τα καταθέσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα, αναφέρθηκε και πριν στην Αίθουσα. Άρα, απαντάει ο Υπουργός έτσι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έχει παρέµβει ο εισαγγελέας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κουρουµπλή. Σε λίγο θα τα πείτε.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, προφανώς είναι θετικό το µέτρο της
µη καταβολής διδάκτρων στα ΙΕΚ. Όµως, το Υπουργείο θα πρέπει να προετοιµαστεί και να κάνει περισσότερα τµήµατα εκεί
όπου θα υπάρχει ζήτηση, γιατί ακούω ότι πολλά παιδιά θα πάνε
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προς τα ΙΕΚ. Άρα, θα πρέπει να προετοιµαστείτε για περισσότερα τµήµατα, κατά περίπτωση.
Ο κ. Διονύσιος Σταµενίτης έχει τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, αφορά την
πιο σηµαντική πτυχή της δηµόσιας ζωής, τη δηµόσια παιδεία. Σήµερα µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι κάθε προσπάθεια
που γίνεται για ανάπτυξη, πρόοδο και εκσυγχρονισµό της χώρας,
κάθε προσπάθεια δηλαδή που στοχεύει στο σχεδιασµό ενός καλύτερου αύριο, περνάει µέσα από την παιδεία και το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, µέσα από ένα άρτια δοµηµένο εκπαιδευτικό
σύστηµα που προσφέρει γνώση, καλλιεργεί κριτική σκέψη, αξιολογεί µε τρόπο δηµιουργικό.
Δεν πιστεύω, όµως, ότι υπάρχει κανείς µέσα σε αυτήν την Αίθουσα αλλά και έξω από αυτήν, που µπορεί να ισχυριστεί ότι το
εκπαιδευτικό σύστηµα όπως υφίσταται σήµερα έχει άµεση σχέση
µε τις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές
της χώρας µας. Ούτε βέβαια µπορεί κάποιος να ισχυριστεί σοβαρά ότι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα φροντίζει ώστε τα παιδιά
µας να αναπτύξουν την άκρως απαραίτητη –αν θέλουµε να µιλάµε για πρόοδο και εξέλιξη- κριτική σκέψη.
Όσο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών –αν τελικά υπάρχει- το πώς αυτή λειτουργεί, το πώς ωφελεί την παιδεία και την
κοινωνία, πιστεύω ότι είναι ερωτήµατα που δεν απαντώνται εύκολα. Εύκολα, όµως, αντιλαµβανόµαστε ότι αυτές οι τρεις χρόνιες αδυναµίες, συντροφιά µε άλλες, έφεραν καταστροφικά αποτελέσµατα, µεταξύ των οποίων η συνεχής παραγωγή ανέργων.
Η πλειονότητα από εµάς εδώ πέρα, αλλά και έξω στην κοινωνία γνωρίζει ότι αυτά που ανέφερα δεν µπορούν να συνεχιστούν
ούτε είναι δυνατόν το λύκειο να συνεχίζει να αποτελεί µία απλή
πύλη εισόδου των παιδιών στα πανεπιστήµια, µία πύλη εισόδου
που την περνάς µετά από ώρες αµέτρητες –και ακριβές ώρεςφροντιστηριακής στήριξης.
Η πιο σοβαρή επένδυση που πρέπει να κάνει η χώρα µας ώστε
να βγει από την κρίση, είναι η αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού
συστήµατος.
Βέβαια, η Αντιπολίτευση, όταν βλέπει να γίνονται µεταρρυθµίσεις και αλλαγές, «βγάζει σπυριά», αρχίζει τα «όχι» σε όλα, την
καταστροφολογία που την έχει πλέον αναγάγει σε επιστήµη. Όχι,
το νοµοσχέδιο στοχοποιεί τον αδύναµο µαθητή –το ακούσαµε
και πριν από λίγο- όχι, αποκλείει τους µαθητές από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μέχρι και ότι υπάρχει απλήρωτη, ανασφάλιστη εργασία ανηλίκων µαθητών στους εργοδότες ακούσαµε!
Καταστροφολογία µε καλπάζουσα φαντασία είναι η συνταγή που
την ακολουθούν κάθε φορά χωρίς να παρεκκλίνουν.
Όσο για τη δήθεν αύξηση του εξεταστικού χαρακτήρα του λυκείου που λένε, είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Οι εξετάσεις και τα µαθήµατα µειώνονται, γιατί το Υπουργείο δίνει
έµφαση στην κριτική και δηµιουργική σκέψη και όχι στην αποµνηµόνευση.
Θέλουµε και χρειαζόµαστε σκεπτόµενους και ενεργούς πολίτες. Η κριτική σκέψη αποτελεί ζητούµενο, όπως και η καλλιέργεια
της δηµιουργικότητας αλλά και η ανάπτυξη της ικανότητας για
συνεργασία µαζί, φυσικά, µε την απόκτηση γνώσεων από όλες
τις επιστήµες.
Πρέπει να απαλλαγούµε από τα βαρίδια που µας βύθισαν µέσα
στο τέλµα. Και αυτό απαιτεί τοµές και ριζικές αλλαγές µέσα από
µία εθνική προσπάθεια όπου θα πρωταγωνιστεί η παιδεία, παιδεία ουσίας, αρχών, αξιών και πραγµατικής γνώσης.
Το νοµοσχέδιο που καλούµαστε αύριο να ψηφίσουµε και σήµερα συζητάµε αφορά χιλιάδες µαθητές και οικογένειες, χιλιάδες εκπαιδευτικούς, όλη την κοινωνία. Εκσυγχρονίζοντας τις
υπάρχουσες δοµές και προσθέτοντας νέες δοµές και διαδικασίες καθορίζει το µέλλον της χώρας µας, δηµιουργώντας µία
δευτεροβάθµια εκπαίδευση που µπορεί να προσφέρει στους µαθητές πραγµατικές επιλογές γνώσης αλλά και επιλογές επαγγελµατικής κατάρτισης, οι οποίες ενισχύονται. Και όλα αυτά µέσα
στο πλαίσιο µίας εθνικής στρατηγικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού της νέας γενιάς.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι, απαντά στις ανάγκες
της ελληνικής οικογένειας. Μόνο το γεγονός ότι στην Γ’ λυκείου,
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αλλάζει ο συσχετισµός µε τα µαθήµατα γενικής και ειδικής παιδείας σε ποσοστό 35% µε 65% αποδεικνύει πάρα πολλά όσο και
αν προσπαθούν κάποιοι να σκεπάσουν την αλήθεια µε φωνές και
λαϊκίστικα επιχειρήµατα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Το λύκειο
ενισχύεται, δυναµώνει και δηµιουργούνται για πρώτη φορά προοπτικές για ένα γνωσιακό αυτοτελές λύκειο. Τι να κάνουµε; Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Αλλάζουν τα πράγµατα. Όσο και αν αντιστέκεστε θα προχωρήσει η εξέλιξη. Θα φτιάξουµε κάτι καλύτερο, όσο και αν αυτό δεν σας αρέσει.
Έχουµε ένα καινούργιο λύκειο και µέσα από πραγµατική δουλειά που θα γίνεται στις ώρες διδασκαλίας, µέσα από τον προγραµµατισµό και τη σύνδεση µε τις προοπτικές ανάπτυξης της
χώρας, θα µπορούµε επιτέλους να µιλάµε για ένα δηµοκρατικό,
ανθρώπινο λύκειο στην υπηρεσία των µαθητών, για ένα σχολείο
που θα προωθεί την κριτική σκέψη, την πραγµατική µόρφωση,
που θα τροφοδοτεί την ανάπτυξη της χώρας µε επιστήµονες και
καταρτισµένους νέους και την κοινωνία µας µε ενεργούς πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός της χώρας,
ο Αντώνης Σαµαράς, και η Κυβέρνηση, αποδεικνύουν καθηµερινά ότι κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες τολµούν και προχωρούν αποφασιστικά µπροστά.
Με ριζικές αλλαγές, µεγάλες τοµές και µεταρρυθµίσεις, αλλάζουν όσα επί δεκαετίες έχουν µείνει στάσιµα. Και ακριβώς επειδή
οι συνθήκες είναι δύσκολες, είµαστε υποχρεωµένοι περισσότερο
από κάθε άλλη φορά να αλλάξουµε και να φροντίσουµε το µέλλον της νέας γενιάς.
Το Υπουργείο Παιδείας, η πολιτική ηγεσία, ο Υπουργός, ο κ.
Αρβανιτόπουλος, µε αυτό το νοµοσχέδιο, το σχέδιο «Αθηνά», µε
δράσεις, ενέργειες εκσυγχρονισµού της παιδείας έρχεται σε
ρήξη µε το χθες. Τολµά και προχωρά βήµα-βήµα µία συνολική
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, επενδύοντας σε µία παιδεία µε ανοιχτούς ορίζοντες, που βλέπει µακριά, λαµβάνει τα µηνύµατα των
καιρών, γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας, βλέπει
το «τέρας» της ανεργίας και το σκληρότατο διεθνή ανταγωνισµό.
Είναι η ώρα της πραγµατικής εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.
Η Ελλάδα τη χρειάζεται. Την απαιτεί η νέα γενιά. Είναι η ώρα να
επενδύσουµε στην παιδεία, όπως έκαναν όλες οι χώρες και πέτυχαν. Η επένδυση στην παιδεία οδηγεί στην έξοδο από την
κρίση, στην ανάπτυξη. Αυτή είναι η επένδυση που εγγυάται σταθερή και αειφόρο ανάπτυξη.
Το νοµοσχέδιο αυτό γίνεται βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Γι’ αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου.
ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίροµαι και
εγώ µε τη σειρά µου που συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το
οποίο δεν αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση της χώρας, από το
οποίο δεν εξαρτάται η οµαλή χρηµατοδότηση ή η κατάρρευση
της χώρας, που πηγάζει από εµάς και αποτελεί βεβαίως και µία
µεταρρύθµιση.
Συγκεκριµένα, αποτελεί µία µεταρρύθµιση σε έναν πάρα πολύ
κρίσιµο τοµέα, έναν τοµέα, ο οποίος νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε όλοι ότι δεν προσφέρεται ούτε για υπερβολές ούτε για
πολιτική εκµετάλλευση ούτε θα πρέπει να αποτελεί όπλο στη φαρέτρα συνδικαλιστών οι οποίοι τον χρησιµοποιούν για να υπερασπιστούν διάφορα συντεχνιακά συµφέροντα.
Αντιθέτως, το θέµα, επειδή είναι τόσο κρίσιµο και επειδή όλοι
µπορούµε να συµφωνήσουµε, προσφέρεται για διάλογο. Εδώ
πρέπει να σταθώ και να πω ότι προφανώς έχει γίνει διάλογος, αν
δει κανείς το σηµαντικό και µεγάλο αριθµό των τροποποιήσεων
που έγιναν δεκτές από το Υπουργείο, που προήλθαν από τους
Βουλευτές αλλά και από την εκπαιδευτική κοινότητα, που πολύ
τεκµηριωµένα τις προέβαλε.
Δεν θα υποστηρίξω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το νοµοσχέδιο λύνει όλες τις χρόνιες παθογένειες του εκπαιδευτικού
µας συστήµατος. Προφανώς και δεν κάνει αυτό. Είναι όµως µία
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µεταρρύθµιση, η οποία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση,
η οποία διορθώνει πολλά από τα κακώς κείµενα. Ελπίζω ότι αποτελεί και την απαρχή για ακόµα πιο δυναµικές και βαθιές τοµές
στον τοµέα της εκπαίδευσης και θα αναφερθώ σε µία συγκεκριµένη ιδέα.
Δεν θα σταθώ στα θετικά του νοµοσχεδίου, γιατί νοµίζω ότι
έχουν παρουσιαστεί επαρκώς από τους προλαλήσαντες συναδέλφους που στηρίζουν το νοµοσχέδιο. Βεβαίως και θα το στηρίξω, όπως σας είπα, γιατί είναι µία σηµαντική µεταρρύθµιση
στον τοµέα της παιδείας.
Θα ήθελα, όµως, να κάνω τρεις επισηµάνσεις:
Η πρώτη, αφορά στον τοµέα της Πληροφορικής. Αυξήθηκαν
οι ώρες της Πληροφορικής αλλά πιστεύω ότι µε βάση την επιχειρηµατολογία που έχει παρουσιαστεί, όπως επίσης και µε βάση
την έρευνα του ίδιου του Υπουργείου, η οποία λέει ότι, όταν ρωτήθηκαν οι µαθητές, κατέταξαν στην τέταρτη σειρά µε πλειοψηφία 84% το µάθηµα της Πληροφορικής στην προτίµησή τους,
είναι δίκαιο και σωστό το αίτηµα να εξεταστεί το µάθηµα, όχι
εναλλακτικά µε κάποιο άλλο µάθηµα αλλά ως µάθηµα επιλογής
µεταξύ, παραδείγµατος χάριν, της Πληροφορικής και της Χηµείας, για τα παιδιά τα οποία θέλουν σε αυτήν τη συγκεκριµένη
κατεύθυνση να πάνε σε σχολές πληροφορικής.
Δεύτερον, ακούσαµε για το θέµα της ειδικής αγωγής από τη
συνάδελφο την κ. Μακρή. Εγώ θα πω ότι, επειδή αυτός είναι ένας
ευαίσθητος τοµέας, πιστεύω –έχει υποπέσει τουλάχιστον στην
αντίληψή µου- ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τα
ΕΠΑΛ και έχουν κάποια εξειδίκευση στον τοµέα της ειδικής αγωγής θα µπορούσαν και θα έπρεπε να τους επιτραπεί –όχι κατά
προτεραιότητα αλλά να τους επιτραπεί- να συµµετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ΑΣΕΠ για να στελεχώσουν τα σχολεία ειδικής αγωγής.
Τρίτον, θα αναφερθώ στο θέµα των αποσπάσεων. Δεν είµαι εκπαιδευτικός και έχω πάρα πολλά ακόµα να µάθω για το πώς λειτουργεί το όλο σύστηµα και στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αυτό το παραδέχοµαι.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω να πω ότι πιστεύω πως ο απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι οι αποσπάσεις, οι µεταθέσεις και όλα αυτά
να γίνονται µε απόλυτα διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες,
χωρίς να υπάρχει κανένα παράθυρο και χωρίς να υπεισέρχεται
καµµία προσωπική προτίµηση.
Νοµίζω ότι θα µπορούσαµε να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση
για το ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να βάλει κανείς, ώστε
να ληφθούν υπ’ όψιν και οι γεωγραφικές προτιµήσεις και οι ειδικές συνθήκες και οι οικονοµικές συνθήκες της εποχής.
Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουµε σε µια σειρά, ούτως ώστε ναι
µεν το Υπουργείο να αποφασίζει για το ποιες είναι οι ανάγκες,
από εκεί και πέρα όµως να γίνεται µια κατάταξη εν είδει µοριοδότησης και έτσι να γίνονται οι αποσπάσεις για να λήξει η ταλαιπωρία που προκαλούν οι αποσπάσεις και να µην υπάρχουν πλέον
τα πελατειακά συστήµατα που αναπτύσσονται γύρω από τις αποσπάσεις.
Σας είπα ότι αυτή είναι µια µεταρρύθµιση. Νοµίζω ότι θα µπορούσε να ανοίξει ένας διάλογος και για πιο βαθιές και µεγάλες
µεταρρυθµίσεις στον τοµέα του συστήµατος εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Δεν θα αναφερθώ στην ιστορία του
πώς διαµορφώθηκε το σύστηµα, θα πω όµως ότι πέτυχε το
στόχο του, υπό την έννοια ότι το παρόν σύστηµα που έχουµε,
αναµφισβήτητα είναι αδιάβλητο. Δεν χωράει µέσο για να µπεις
στο πανεπιστήµιο. Αυτό το πετύχαµε.
Δυστυχώς –και θα υπερβάλω χάριν συντοµίας- σε πολλές περιπτώσεις δηµιουργεί πολύ δυστυχισµένα παιδιά. Και αυτό το
λέω, γιατί στα δεκαεπτά του χρόνια, ένα παιδί καλείται χωρίς να
έχει απαραιτήτως ούτε την ωριµότητα ούτε τις προσλαµβάνουσες παραστάσεις, να αποφασίσει όχι µόνο τι ακριβώς θέλει να
γίνει όταν µεγαλώσει –βλέπε γιατρός- αλλά να αποφασίσει και
άλλα δύο, τρία πράγµατα που θα ήθελε ενδεχοµένως να γίνει και
αυτά να τα κατατάξει µε κάποια προτεραιότητα.
Έτσι έχουµε ένα 10% µε 15% των παιδιών που µπαίνουν στις
σχολές που ήταν η πρώτη τους προτίµηση. Γι’ αυτό όµως έχουµε
και παιδιά που ήθελαν να γίνουν γιατροί και καταλήγουν να γίνουν βιολόγοι. Έχουµε παιδιά που ήθελαν να γίνουν αρχαιολόγοι
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και καταλήγουν να γίνουν θεολόγοι.
Η πρότασή µου, κύριοι Υπουργοί, αφορά την καθιέρωση -τουλάχιστον σε πιλοτική βάση- ενός προγράµµατος ελευθέρων
σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήµια. Για όσους γνωρίζουν ξένα
εκπαιδευτικά συστήµατα, αυτό είναι κάτι παρόµοιο µε το Liberal
Art Studies που υπάρχει στο εξωτερικό.
Αυτό σηµαίνει ότι τα παιδιά µπορούν να σπουδάσουν και να
πάρουν ένα πτυχίο που είναι καθ’ όλα ισότιµο µε οποιοδήποτε
πτυχίο ΑΕΙ και να το χρησιµοποιήσουν για παράδειγµα για να
µπουν στο δηµόσιο ή για να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε άλλη
προκήρυξη θα ήθελαν. Είναι ένα πρόγραµµα που δεν διαλέγει
κάποιος τι ακριβώς θέλει να γίνει από την πρώτη µέρα που πάει
στο πανεπιστήµιο.
Απευθύνεται και σε παιδιά που ακόµα δεν έχουν αποφασίσει
τι ακριβώς θέλουν να γίνουν και σε παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν και χρειάζονται προπαρασκευή, την οποία δεν χρειάζεται
να την έχουν από τα φροντιστήρια, µπορούν να την έχουν σε πανεπιστηµιακό χώρο, όπως επίσης απευθύνεται και σε ανθρώπους
που θέλουν απλώς να έχουν µια γενική µόρφωση και δεν θέλουν
απαραιτήτως να είναι επιστήµονες ενός συγκεκριµένου είδους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι αυτό το πρόγραµµα θα µπορούσε να εφαρµοστεί µε µεγάλη άνεση πιλοτικά.
Για να µη µακρηγορώ και να µη λέω ότι αυτήν την ιδέα την εφηύρα µόνη µου, θα καταθέσω στα Πρακτικά -και ελπίζω ότι το
Υπουργείο θα εξετάσει αυτό το θέµα- µια πρόταση για τη δηµιουργία ενός τµήµατος ελευθέρων σπουδών στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων σε πιλοτική µορφή.
Είναι πλήρως ανεπτυγµένο και πλήρως κοστολογηµένο και
προέρχεται από τον αείµνηστο πατέρα µου καθηγητή του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Παναγιώτη Ασηµακόπουλο. Το καταθέτω στα Πρακτικά, µε την ελπίδα ότι κάτι που
έλεγε ο ίδιος µπορεί να γίνει πραγµατικότητα: Τίποτα δεν είναι
πιο δυνατό από µια ιδέα της οποίας η ώρα έχει έρθει.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα-Μισέλ Ασηµακοπούλου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Βαµβακά Ευγενία.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν ενδιαφέρουσες
οµιλίες από πολλούς συναδέλφους και πιστεύω ότι συµφωνούµε
-αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι- πάνω σε αυτό, ότι στόχος κάθε εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης είναι η ανύψωση της παιδείας και του µορφωτικού επιπέδου της κοινωνίας.
Δυστυχώς όµως κατά την αντίληψή µας, το συµπέρασµα που
συνάγεται από την ανάγνωση του νοµοσχεδίου, κύριε Υπουργέ,
είναι πως δεν σας ενδιαφέρει οι πολίτες να είναι µορφωµένοι και
µε κριτική σκέψη αλλά αποτελεσµατικοί υπάλληλοι και αυτό γιατί
προετοιµάζετε τους πολίτες για την αγορά και όχι για τη ζωή.
Δεν σας ενδιαφέρει τίποτα περισσότερο, από το να τους ταξινοµήσετε µε διαδικασίες επιλογής και να τους προσφέρετε στην
αγορά για να αποδώσουν το µέγιστο κέρδος. Η πολιτική σας σηµαίνει ακόµη φτωχότερη παιδεία αλλά περισσότερα χρήµατα
που θα πληρώνουν οι γονείς για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των παιδιών τους.
Δεν µπορώ να µην αναφέρω πως µε το παρόν νοµοσχέδιο υποβαθµίζεται δραµατικά η τεχνολογική επαγγελµατική εκπαίδευση.
Στις 9 Ιουλίου, µε τα µέτρα µε τα οποία θέσατε σε διαθεσιµότητα-απόλυση τις δυόµισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς, αναγκάσετε
είκοσι πέντε χιλιάδες µαθητές -εκ των οποίων οι είκοσι χιλιάδες
είναι κορίτσια και µάλιστα µέσα σε αυτά είναι και κορίτσια της
Ειδικής Αγωγής που δεν είχαν επιλογές να διαλέξουν και κάτι
άλλο- να εγκαταλείψουν όλα αυτά τα παιδιά, το τοµέα τον οποίο
είχαν επιλέξει.
Προτείνουµε να πάρετε πίσω το µέτρο αυτό. Δεν είναι αργά.
Αύριο θα ψηφιστεί. Έχετε µία µέρα να παραδεχτείτε το λάθος
σας. Και γιατί είναι λάθος; Γιατί η σηµερινή κατάσταση στα ΕΠΑΛ
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χαρακτηρίζεται από µία φράση. «Κλείνουµε». Αυτό είναι το κλίµα
που κυριαρχεί και πολλές φορές αισθάνοµαι ότι είστε εκτός κλίµατος.
Να σας πληροφορήσω ενδεικτικά ότι το ΕΠΑΛ Ιλίου, πέρυσι
είχε εκατόν πενήντα µαθητές και σήµερα µε ενηµέρωσαν ότι για
φέτος έχουν εγγραφεί µόνο τριάντα. Λογικό είναι, αφού δεν
υπάρχουν καθηγητές. Αυτό ονοµάζεται «µαθητική διαρροή» και
τη δηµιουργήσατε εσείς.
Εκτός από τις αντιρρήσεις µας στην τεχνολογική εκπαίδευση,
αντιλαµβανόµαστε µε διαφορετικό τρόπο την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση. Οι διατάξεις του άρθρου 28, αντί να εισάγουν ρυθµίσεις που θα ευθυγραµµίζουν τη νοµοθεσία και τις πρακτικές
µε το Σύνταγµα, τις διακηρυγµένες αξίες και αρχές αλλά και την
υποχρέωση ως συµβαλλόµενο κράτος για την εφαρµογή του άρθρου 24 της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των αναπήρων, επιδεινώνουν αντί να βελτιώνουν τις διαπιστωµένες στην
πράξη δυσλειτουργίες του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.
Λίγα µόνο λόγια που δεν φτάνουν να καλύψουν το µέγεθος του
θέµατος. Αυτό που απαιτείται και το επισηµαίνουµε και ζητάµε
συνεχώς, είναι η ανασχεδίαση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Είναι ανάγκη να ξεκινήσει εξαρχής και κατά προτεραιότητα,
µία ειλικρινής διαβούλευση µε τη σχολική κοινότητα, τους θεσµούς και την κοινωνία στην κατεύθυνση της ισότιµης συνεκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρία και των µαθητών χωρίς αναπηρία.
Η ειδική εκπαίδευση, πρέπει να αποτελεί ένα σύνολο από δωρεάν δηµόσιες υπηρεσίες υποστήριξης των εκπαιδευτικών και
των άλλων αναγκών των παιδιών µε αναπηρία, που θα ξεκινούν
από την έγκαιρη ανίχνευση των εµποδίων µάθησης στην προσχολική ηλικία και θα καταλήγουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Η σχεδίαση, ο προγραµµατισµός, η υλοποίηση και η διαµόρφωση της ειδικής εκπαίδευσης, πρέπει να αποτελεί υπόθεση
όλων όσων συµµετέχουν στη λειτουργία του γενικού συστήµατος
παιδείας, επειδή η ειδική εκπαίδευση είναι τµήµα του.
Στα πλαίσια αυτά, το σχολείο πρέπει να αντιµετωπίσει τη νέα
πραγµατικότητα µε εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, ώστε
να µπορέσει να προσφέρει κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα
παιδιά. Το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να προσαρµοστεί στις
ανάγκες του µαθητή µε αναπηρία και όχι ο µαθητής στο σχολείο.
Για το ΣΥΡΙΖΑ, η κύρια αποστολή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος είναι η καλλιέργεια γενικής µόρφωσης και παιδείας,
γιατί ποτέ ξανά δεν θα δοθεί η δυνατότητα στον άνθρωπο να κατακτήσει αυτό το αγαθό, γιατί η γενική µόρφωση είναι το κοινό
ταµείο του πολιτισµού µας, από το οποίο ο οιοσδήποτε πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να εκταµιεύει τα αγαθά τής συσσωρευµένης γνώσης και ευαισθησίας, γιατί µόνο έτσι θα αποκτά τη δυνατότητα προσαρµογής και διαρκούς επιµόρφωσης. Στην
αντίθετη περίπτωση η µόρφωση θα περιορίζεται σε µία µικρή ελίτ
στην οποία εσείς σκοπεύετε.
Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες ωθούνται προς την
περιθωριοποίηση και την υποβάθµιση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Κυριαρχεί µία τεχνοκρατική αντίληψη που αξιολογεί τη γνώση
µε κριτήριο τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί άµεσα η οικονοµική
ανταγωνιστικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς θεωρούµε ότι µετά από κάποια χρόνια που θα φανούν
οι επιδράσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής σας στην κοινωνία, θα
δούµε µία κοινωνία φτωχότερη, σκοτεινότερη, µε κλειστά µυαλά
και φθηνό εργατικό δυναµικό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που εισάγεται
σήµερα στη Βουλή, έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρί-
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ζουν αυτήν την Κυβέρνηση. Προχειρότητα, διάθεση για διάλυση
της δηµόσιας παιδείας, εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων,
κατακρεούργηση κοινωνικών κατακτήσεων.
Θα πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι οι µισές διατάξεις αυτού του
νοµοσχεδίου δεν αφορούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, την
οποία κατά τα άλλα υποτίθεται ότι ρυθµίζει. Αφορούν, αφ’ ενός
χάρες σε ιδιώτες φίλους και αφ’ ετέρου, κρυφές µεθοδεύσεις
για απολύσεις και για διάλυση δηµόσιων δοµών σε όλες τις άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Όσο και αν προσπαθείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Συµπολίτευσης, να µας πείσετε ότι το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου είναι προϊόν διαλόγου και κοινωνικής συναίνεσης, δεν µας
πείθετε ούτε εµάς αλλά ούτε την κοινωνία. Είναι ένα σχέδιο
νόµου, που τα διαδοχικά Υπουργεία υποτίθεται ότι επεξεργάζονται τα τελευταία πέντε χρόνια αλλά παρ’ όλα αυτά, έρχεται προς
ψήφιση µία µέρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς -αυτό
και αν είναι καινοτοµία!- και που ακόµη κόβετε και ράβετε, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει κανένας εκπαιδευτικός σχεδιασµός.
Σε σχέση µε το λύκειο, το νοµοσχέδιο δεν είναι τίποτα άλλο
παρά η συνέχιση στον ίδιο δρόµο της διαθεσιµότητας, των απολύσεων και της συρρίκνωσης του αγαθού της εκπαίδευσης, που
έχουν χαράξει οι διαδοχικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Τα ωρολόγια προγράµµατα και οι ειδικότητες, χρησιµοποιούνται ως φονικά εργαλεία για την εξεύρεση εκπαιδευτικών προς
απόλυση. Το σύστηµα προαγωγής, απόλυσης και εισαγωγής
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χρησιµοποιείται ως εξολοθρευτής
µαθητών, ενώ οι πραγµατικές καινοτοµίες είναι η δηµιουργία
δοµών κατάρτισης και η αναγκαστική εργασία µέσω της µαθητείας, που ως µόνο στόχο, έχουν την παραγωγή εργαζοµένων
χωρίς δικαιώµατα και καµµία προοπτική.
Με αυτό το σχέδιο νόµου, λοιπόν, το λύκειο µεταβάλλεται σε
µία άγρια εξεταστική αρένα, από την οποία για να ξεφύγει ένας
µαθητής θα πρέπει να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις σε πάνω
από σαράντα µαθήµατα. Για να εισαχθεί δε στο πανεπιστήµιο,
θα πρέπει µετά από όλον αυτόν τον Γολγοθά να ξαναδώσει τις
γνωστές σε όλους µας πανελλήνιες των τεσσάρων µαθηµάτων.
Σε αυτό το σχολείο-εξεταστικό κέντρο µάς πληροφορεί το
Υπουργείο ότι δεν έχουν θέση όλοι. Το διαβάζουµε και στην αιτιολογική έκθεση. Μας λέτε ότι θα διώξετε αυτούς που αποκαλείτε τεµπέληδες, απαξιώνοντας µε µια µονοκοντυλιά νέους
ανθρώπους. Βαφτίζετε τις µαθησιακές δυσκολίες οκνηρία και πετάτε στον καιάδα της κατάρτισης και της µαθητείας, όποιον δεν
µπορεί να αντέξει τη διαρκή ποσοτική και στείρα αξιολόγηση που
εσείς επιβάλλετε.
Καταφέρνετε, λοιπόν, κάτι πρωτόγνωρο. Να φτιάξετε ένα σύστηµα εισαγωγής που συνδυάζει τα δύο χειρότερα εκπαιδευτικά
συστήµατα που έχει γνωρίσει ποτέ αυτός ο τόπος. Το σύστηµά
σας, είναι χειρότερο από εκείνο του Αρσένη µε τα εικοσιοκτώ πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και ταυτόχρονα χειρότερο
από το κλασικό σύστηµα πανελληνίων των τεσσάρων µαθηµάτων, µε τις ατελείωτες ώρες αποστήθισης και τις εκατοντάδες
ώρες φροντιστηρίων.
Στο επαγγελµατικό λύκειο η λογική είναι ακριβώς η ίδια. Για
να αποφοιτήσει κανείς από το ΕΠΑΛ θα πρέπει να δώσει και εκεί
πανελλήνιες σε σαράντα και πλέον µαθήµατα, ενώ για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εκ νέου πανελλαδικές εξετάσεις. Με περιορισµένη τη δυνατότητα επανεξέτασης το
Σεπτέµβρη, οι προαγωγικές εξετάσεις µεταβάλλονται σε µία
διαρκή ρώσικη ρουλέτα. Όσοι διασχίσουν αυτήν την εξεταστική
έρηµο, τους περιµένει το δώρο της µαθητείας. Ένας χρόνος
τζάµπα δουλειά, µε εικοσιοκτώ ώρες εργασίας την εβδοµάδα,
χωρίς καµµία απολαβή. Μαθαίνουµε, µάλιστα -και το είδαµε
τώρα στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις- ότι το δηµόσιο θα επιδοτεί
κιόλας αυτούς που θα προσλαµβάνουν τους ανήλικους εργαζόµενους µέσω ΕΣΠΑ για να µην τους κοστίζει η εργασία αυτή κυριολεκτικά τίποτα.
Όσοι πάλι δεν καταφέρνουν να βγουν από αυτό το τούνελ, είτε
στο γενικό είτε στο επαγγελµατικό λύκειο, θα υποβιβάζονται στις
σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης, από τις οποίες θα αποφοιτούν τεχνίτες, χωρίς καµµία πραγµατικά εξειδίκευση. Μάλιστα,
για να αποφοιτήσουν τα παιδιά από αυτές τις σχολές, θα πρέπει
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στα δεκαεπτά τους χρόνια να εργαστούν για ένα χρόνο δωρεάν
στις τάξεις µαθητείας, οι οποίες όµως σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες του ΕΠΑΛ, δεν είναι προαιρετικές αλλά υποχρεωτικές
για την αποφοίτηση. Δηµιουργεί έτσι το Υπουργείο µέσω του
άµεσου καταναγκασµού, έναν εφεδρικό στρατό ανήλικων εργαζοµένων χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα.
Κατά τα άλλα, το νοµοσχέδιο ταιριάζει απόλυτα µε τη γενική
µνηµονιακή ατµόσφαιρα. Οι περιβόητες «λοιπές διατάξεις» του,
δεν διστάζουν να διαλύσουν τη γονατισµένη Ειδική Αγωγή, προφέροντάς την ως φιλέτο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν διστάζουν ακόµα να στρώσουν το έδαφος για την απόλυση των
καθαριστριών των δηµόσιων σχολείων, εισάγοντας από το παράθυρο ιδιωτικές εταιρείες µε εργαζόµενους κλάδους, όπως αυτοί
που καθαρίζουν τα Υπουργεία και τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Με τις ντροπιαστικές διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου, µέχρι
και το ελληνικό γάλα, προσφέρεται βορά στις ξένες πολυεθνικές
των µεταλλαγµένων. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
το πεφωτισµένο κείµενο που εισάγει προς ψήφιση το Υπουργείο
Παιδείας, ένα νοµοσχέδιο, που θα βρει απέναντί του όχι µόνο τον
κόσµο της εκπαίδευσης αλλά ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Όµως, υπάρχουν και κάποιοι που χαίρονται και θριαµβολογούν
γι’ αυτήν τη µεταρρύθµιση, καθώς νιώθουν τα κέρδη τους να αυξάνονται. Φροντιστηριούχοι και σχολάρχες ευγνωµονούν το
Υπουργείο χωρίς σταµατηµό, καθώς από τη µία πληρώνουν τους
καθηγητές µε 2,5 ευρώ την ώρα και από την άλλη είναι βέβαιοι
ότι µ’ αυτό το σύστηµα θα γεµίσουν τις τάξεις τους µε µαθητές,
οι οποίοι θα ρίχνονται στα δίχτυα της παραπαιδείας, χωρίς άλλη
επιλογή, ακόµα και από το γυµνάσιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, συµπαρατάσσεται µε την εκπαιδευτική κοινότητα η
οποία απορρίπτει σύσσωµη αυτό το νοµοσχέδιο. Δέσµευσή µας,
είναι η άµεση ακύρωσή του µαζί µε όλα τα µνηµονιακά νοµοθετήµατα που έχετε σκαρώσει όλο αυτό το διάστηµα. Λέµε ξεκάθαρα ότι στη δική µας ατζέντα το λύκειο ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στο ενιαίο λύκειο θεωρίας και πράξης που επισήµως έχουµε εξαγγείλει χωράνε όλοι.
Λέµε, επίσης, ότι προγραµµατική µας δέσµευση είναι η αποδέσµευση του λυκείου από την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο. Η
εφαρµογή της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι θεµελιώδης προγραµµατική µας διακήρυξη εδώ και
χρόνια. Κανένας µαθητής εκτός του σχολικού συστήµατος, κανένας καθηγητής σε διαθεσιµότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε σχέση µε την επαγγελµατική εκπαίδευση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποκαταστήσει το δηµόσιο χαρακτήρα της. Η επαγγελµατική εξειδίκευση θα προσφέρεται δωρεάν σε όσα παιδιά επιθυµούν να
ασχοληθούν µε το επάγγελµα και όχι µε την επιστήµη. Κανένα
δώρο σε ιδιωτικά κολλέγια και ινστιτούτα που οι ηγεσίες του
Υπουργείου Παιδείας ενίοτε εγκαινιάζουν.
Δηµόσια επαγγελµατική εκπαίδευση µετά το λύκειο για όλους
όσους το επιθυµούν είναι η δέσµευση του ΣΥΡΙΖΑ προς τη νέα
γενιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που έχει κατατεθεί και συζητείται σήµερα στη
Βουλή είναι το απόσταγµα µίας πενταετούς διαδικασίας, θα
έλεγα της πιο ενδελεχούς, της πιο βαθιάς διαδικασίας διαλόγου
που έγινε ποτέ στην ιστορία του εκπαιδευτικού συστήµατος για
µία και µόνη βαθµίδα της εκπαίδευσης.
Αυτό το νοµοσχέδιο, είναι το απόσταγµα ενός διαλόγου που
άρχισε στο Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, υπό την προεδρία του καθηγητού κ. Μπαµπινιώτη,
που λειτούργησε από το Μάρτιο ως το Σεπτέµβριο του 2009,
αφιερώνοντας δεκαέξι ολοήµερες συνεδριάσεις και καλύπτοντας όλα τα υπό συζήτηση ζητήµατα.
Βγήκε, λοιπόν, ένα πόρισµα το οποίο παραδόθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η οποία συνέχισε αυτόν το διάλογο
µέσα από διαδοχικές αλλαγές και φθάσαµε σήµερα στη συζή-
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τηση αυτού του νοµοσχεδίου.
Ο βασικός στόχος και ο κοινός τόπος όλων, είναι η αναβάθµιση του λυκείου και τα προβλήµατα τα οποία όλοι συζητάµε και
για τα οποία όλοι συµφωνούµε, είναι κοινά και για τους δύο τύπους των σχολείων, δηλαδή και για το γενικό λύκειο και για το
επαγγελµατικό λύκειο. Αυτά είναι το εύρος της διδακτέας ύλης,
η διάκρισή της από την εξεταστέα, η αναχρονιστική διδακτική µεθοδολογία η οποία δίνει έµφαση στην αποµνηµόνευση –στην
«παπαγαλία», δηλαδή στη µηχανιστική εφαρµογή διαδικασιών- η
αναποτελεσµατική αντιµετώπιση των χαµηλών σχολικών επιδόσεων αλλά και του δικαιώµατος των ίσων ευκαιριών µάθησης
στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες.
Η υποβάθµιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας του λυκείου
αλλά και η µετατροπή του, µέσω µίας εξουθενωτικής διαδικασίας
αποµνηµόνευσης της εξεταστέας ύλης, σε ένα σχολείο προπαρασκευής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι φανερό ότι
έκανε επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης όλου του θεσµικού
του πλαισίου, για να µπορέσουµε να αντιστρέψουµε την απαξία
του δηµόσιου σχολείου, της δηµόσιας εκπαίδευσης και να σταµατήσουµε τη µαζική αναζήτηση της σχολικής γνώσης από τα
φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα µαθήµατα.
Τι χρειαζόµαστε πράγµατι; Χρειαζόµαστε µία ανθρωποκεντρική εκπαίδευση, ένα περισσότερο ανθρώπινο σχολείο, που
εξασφαλίζει ισόρροπη συναισθηµατική, πνευµατική και σωµατική
ανάπτυξη σε όλους τους µαθητές και παράλληλα, διαµορφώνει
τον ελεύθερο και δηµοκρατικό πολίτη, το συνειδητοποιηµένο πολίτη της Ευρώπης, τον πολίτη της κοινωνίας της γνώσης, ενώ,
συγχρόνως, διασφαλίζει µαζί µε την ανοχή της πολιτισµικής και
φυλετικής ιδιαιτερότητας, τη διατήρηση της εθνικής και πολιτισµικής µας ταυτότητας, µε δηµιουργικό και ανοιχτό τρόπο.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το νοµοσχέδιο που καταθέσαµε και συζητάµε
σήµερα, δίνεται έµφαση στην ανθρωπιστική παιδεία, εδραιώνεται
ο αυτοτελής µορφωτικός χαρακτήρας του λυκείου, ενώ προωθείται η σταδιακή εµβάθυνση στα γνωστικά αντικείµενα και όχι η κάθετη εξειδίκευση. Ταυτόχρονα, καθιερώνεται και η ταύτιση της
διδακτέας µε την εξεταστέα ύλη.
Τα µαθήµατα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής, αυξανόµενα αριθµητικά από την Α’ προς την Γ’ λυκείου, µε πολλαπλές δυνατότητες επιλογών. Στην Α’ τάξη έχουµε µόνο γενική
παιδεία και µαθήµατα επιλογής. Στη Β’ τάξη έχουµε αυξηµένη
γενική παιδεία και δύο κύκλους σπουδών, ενώ στην Γ’ τάξη
έχουµε γενική παιδεία και τρίτους κύκλους σπουδών. Και αυτό
σε συνδυασµό µε τον περιορισµό της διδασκόµενης και εξεταζόµενης ύλης αλλά και τον περιορισµό του αριθµού των εξεταζόµενων µαθηµάτων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Ο στόχος µας είναι να αποδεσµεύσουµε το λύκειο από τις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθµια εκπαίδευση και να συνυπολογίσουµε, για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την επίδοση και των άλλων τάξεων του λυκείου. Πώς θα
το κάνουµε αυτό; Θα το κάνουµε µέσα από µία έγκυρη και αντικειµενική αξιολόγηση των µαθητών µας από τους διδάσκοντες,
µε θέµατα που προέρχονται κατά 50% από µία τράπεζα θεµάτων
και κατά 50% από θέµατα που παραδοσιακά θέτουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι.
Αυτό σηµαίνει δύο πράγµατα: Πρώτον, αντικειµενικοποίηση
των θεµάτων και δεύτερον, εξάντληση της διδακτέας ύλης από
όλους τους διδάσκοντες. Αντιλαµβάνεστε το γιατί. Αυτό είναι
προς όφελος των µαθητών.
Οι εξετάσεις δεν αυξάνονται. Τις ίδιες προαγωγικές εξετάσεις
είχαµε, τις ίδιες έχουµε. Όπως εξεταζόµασταν από την Α’ στη Β’
λυκείου και από την Β’ στην Γ’ λυκείου, το ίδιο συνεχίζει να συµβαίνει και σήµερα. Αυτό το οποίο, όµως, κάνουµε µε την τράπεζα
θεµάτων, είναι να αντικειµενικοποιούµε τα θέµατα και να αναγκάζουµε το διδάσκοντα να εξαντλεί όλη την ύλη. Αυτό, λοιπόν,
δηµιουργεί ένα σχολείο µίας ταχύτητας σ’ όλη την επικράτεια.
Επίσης, ο µέσος όρος από την επίδοση στο σχολείο, θα µετράει θετικά ή αρνητικά, δηλαδή, µια µονάδα προς τα πάνω ή µια
µονάδα προς τα κάτω, ανάλογα µε την επίδοση στις πανελλήνιες
εξετάσεις. Αυτή είναι και ασφαλιστική δικλίδα για τον µαθητή
αλλά και για την γενικότερη αντικειµενικότητα του συστήµατος.
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Διότι όλοι γνωρίζουµε τι συνέβαινε µέχρι σήµερα. Οι µαθητές
ασχολούνταν µόνο µε τα µαθήµατα που θα έδιναν στις πανελλαδικές, χωρίς να δίνουν καµµία σηµασία στα άλλα µαθήµατα της
γενικής παιδείας. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να αλλάξει.
Η ουσία σ’ αυτήν τη ρύθµιση και το όφελος του σχολείου απ’
αυτήν είναι ότι κατ’ αρχάς, αναβαθµίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και µαζί το κύρος και η βαρύτητα της δουλειάς και της επίδοσης των µαθητών µέσα στο λύκειο, που µε το ισχύον σύστηµα
έχουν πλήρως απαξιωθεί προς όφελος του φροντιστηρίου, το αντίθετο, δηλαδή, από αυτό το οποίο λέτε, το οποίο στα µάτια των
µαθητών και των γονιών παίρνει έναν αναγκαστικό χαρακτήρα.
Επίσης, όσον αφορά τις εξετάσεις, πέραν από τη µείωση των
µαθηµάτων, όλος ο συντονισµός των πανελλαδικών εξετάσεων
γίνεται από τον οργανισµό µέσα στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος θα συντονίζει όλες τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν µε
τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων για δύο λόγους.
Κατ’ αρχάς για να υπάρχει και µία θεσµική γνώση, µία θεσµική
συνέχεια της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, δεύτερον, για να υπάρχει µία επιστηµονική επεξεργασία όλων των
στοιχείων και τρίτον, για να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κεκτηµένο του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων.
Τέλος, οι εξετάσεις για το απολυτήριο διαχωρίζονται από τις
εισαγωγικές. Αυτές οι εξετάσεις είναι διαφορετικού περιεχοµένου και εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό. Όποιος, δηλαδή, δεν
θέλει να ακολουθήσει πανεπιστηµιακές σχολές, δεν είναι σωστό
να υποβάλλεται σε µία πολύ απαιτητική έως και οδυνηρή διαδικασία άνευ λόγου.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δίνουµε µεγάλη βαρύτητα στην
αναµόρφωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Είναι γνωστό και νοµίζω ότι συνοµολογούµε όλοι- ότι τα τελευταία χρόνια ακολουθήσαµε ένα µοντέλο κατά το οποίο ωθούσαµε τα παιδιά µας
στο πανεπιστήµιο και µετά το πανεπιστήµιο βέβαια υπήρχε ο δηµόσιος τοµέας που θα τα απορροφούσε. Αυτό στέρησε τους πολίτες µας από δεξιότητες. Στέρησε το εργατικό µας δυναµικό
από δεξιότητες. Και αυτό έχει και σαν αποτέλεσµα την παραγωγική µειονεξία. Το έλλειµµα στην παραγωγική διαδικασία παρατηρούµε σήµερα και δεν παράγουµε τίποτα.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο θέλουµε να κάνουµε και είναι συναφές
και σε συνέχεια της µεταρρύθµισης στην τρίτη βαθµίδα της τεχνολογικής εκπαίδευσης µε το σχέδιο «Αθηνά» είναι να εξορθολογήσουµε τα αντικείµενα, τις ειδικότητες της τεχνολογικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ώστε αυτές οι ειδικότητες να ανταποκρίνονται σε τοµείς οι οποίοι είναι, πράγµατι, συνδεδεµένοι
µε την παραγωγική διαδικασία και οι οποίοι αναπτύσσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας. Και αυτό κάνουµε µε το
επαγγελµατικό λύκειο, προσθέτοντας εννέα νέες ειδικότητες και
βάζοντας και το θεσµό της µαθητείας, τον οποίο θεωρούµε πολύ
σηµαντικό και για τον οποίο έχουµε τις διαφωνίες µας µε την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Όµως αύριο, στην κατ’ άρθρο συζήτηση θα έχουµε την ευκαιρία να αναπτύξουµε περισσότερο αυτό
το θέµα.
Ο κύριος στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά µας ευρύτητα
γνώσης, να αποκτήσουν γενικές γνώσεις µέσα από το λύκειο µε
αποκλεισµό της πρόωρης εξειδίκευσης αλλά και την ανάπτυξη
γνωστικών δεξιοτήτων που θα µπορούσαν να αποδειχτούν καθοριστικές για την οικονοµική ανάπτυξη και θα διασφαλίσουν την
ποιότητα, τη συνέχεια και τη συνοχή της εκπαίδευσης.
Με άλλα λόγια, σχεδιάζουµε ένα λύκειο που κατοχυρώνει την
ισονοµία και την ισότητα ευκαιριών, ενισχύει τη δυναµική των
ατόµων, των οµάδων και των τοπικών κοινωνικών, ώστε από κοινού µε την πολιτεία να συµβάλλουν στη συστηµένη ισορροπία
της κοινωνίας και στη συνοχή του κοινωνικού ιστού µέσα από το
φίλτρο της εκπαίδευσης.
Φυσικά, δεν νοείται κανένας σχεδιασµός χωρίς αξιολόγηση και
µάλιστα, όταν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν υπάρχει
ακόµα συνολική διαδικασία αξιολόγησης, ένας θεσµός που να
αξιολογεί δηλαδή τις διαδικασίες, το έργο και τα αποτελέσµατα
που παράγονται.
Γνωρίζουµε όλοι ότι η αξιολόγηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα ήταν µέχρι τώρα ευκαιριακή, αποσπασµατική, αµφισβητήσιµη και τελικά µη αξιοποιήσιµη προς όφελος της εκπαίδευ-
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σης. Σ’ αυτό το σύστηµα εµείς θέλουµε να αξιολογούνται τα
πάντα, όπως η υλικοτεχνική υποδοµή, οι πόροι που διατίθενται,
τα προγράµµατα σπουδών, τα διοικητικά και βοηθητικά µέτρα
που λαµβάνονται, όπως και το κατά πόσο και πώς αξιοποιείται
το έµψυχο δυναµικό, τα ποιοτικά στοιχεία, όλα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς θέλουµε να γίνει ξανά το
λύκειο ένα σχολείο γενικής παιδείας και δηµιουργικότητας µε
ανασυγκρότηση ολόκληρης της φυσιογνωµίας του, δηλαδή µε
νέα αναλυτικά προγράµµατα, µε νέα διδακτικά βιβλία, µε νέες
µεθόδους για ευέλικτη, ανοιχτή µάθηση, µε πρόσβαση στις νέες
τεχνολογίες, µε καινοτόµες δράσεις, µε αξιολόγηση, µε αυτοαξιολόγηση, µε διαρκή και ουσιαστική επιµόρφωση µε βάση την
παιδαγωγική επιστήµη και την εκπαιδευτική δράση.
Ακούστηκε ότι αυτό το σχέδιο νόµου είναι συντηρητικό και ότι
µας επιστρέφει σε ένα συντηρητισµό.
Θα σας πω τούτο. Εάν πρόοδος ήταν η κατάργηση της αξιολόγησης και εµείς που επαναφέρουµε την αξιολόγηση είµαστε
συντηρητικοί, ναι πράγµατι, είµαστε συντηρητικοί και το νοµοσχέδιο είναι συντηρητικό. Εάν πρόοδος ήταν η κατάργηση των
δηµόσιων πρότυπων σχολείων και εµείς που τα επαναφέρουµε
είµαστε συντηρητικοί, ναι πράγµατι, είµαστε συντηρητικοί και
αυτό το νοµοσχέδιο είναι συντηρητικό. Εάν πρόοδος είναι η κατάργηση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας και εµείς που επιµένουµε στη διδασκαλία της είµαστε συντηρητικοί, ναι πράγµατι,
είµαστε συντηρητικοί και το νοµοσχέδιο αυτό είναι συντηρητικό.
Γιατί πρέπει να γνωρίζουµε ότι η Αρχαία Ελληνική γλώσσα δεν
είναι µια νεκρή γλώσσα. Είναι µια γλώσσα η οποία εξελίσσεται
πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια. Εκατοντάδες λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας υπάρχουν σήµερα στη γλώσσα µας,
λέξεις που µιλάµε βρίσκονται στον Όµηρο και στην Ιλιάδα και η
γλώσσα µας είναι η κιβωτός του πολιτισµού µας. Και δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τον Σεφέρη και τον Ελύτη για να το κατανοήσει αυτό.
Εάν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προοδευτική ήταν η κατάργηση του µαθήµατος της Αγωγής του Πολίτου µε όλα όσα επέφερε -γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία είναι µια βαθιά παιδαγωγική διαδικασία και όταν χάσει τον παιδαγωγικό της ρόλο και
στόχο, τότε δεν παράγουµε πολίτες από το εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά ένα χυλό. Και χαίροµαι που η Αριστερά σήµερα
υπερθεµατίζει υπέρ της επαναφοράς του µαθήµατος αυτού, φοβούµενη και θορυβηµένη για την άνοδο των άκρων- εάν αυτή η
επαναφορά του µαθήµατος της Αγωγής του Πολίτου, της πολιτικής αγωγής, της πολιτειακής αγωγής, συνιστά επιστροφή στο
συντηρητισµό, πράγµατι είµαστε συντηρητικοί.
Εάν είµαστε συντηρητικοί γιατί προσπαθούµε να διορθώσουµε
στρεβλώσεις δεκαετιών, όσον αφορά τις αδιαφανείς διοικητικές
λειτουργίες που οδήγησαν σε ένα δαιδαλώδες σύστηµα τοποθέτησης εκπαιδευτικών, ναι πράγµατι είµαστε συντηρητικοί. Διότι
βλέπουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι µεταθέσεις, οι
αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις συνθέτουν -όπως το είπε προηγουµένως η συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας- ένα αδιαφανές σύστηµα, το οποίο εξυπηρετεί ενδεχοµένως τους εκπαιδευτικούς -αν και έχω και γι αυτό τα ερωτήµατά µου- αλλά πάντως
δεν εξυπηρετεί τα σχολεία, τους µαθητές και την ελληνική οικογένεια.
Και «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις», ακούω τους συνδικαλιστές
οι οποίοι σπεύδουν, πριν να ανοίξουν τα σχολεία να ανακαλύψουν χιλιάδες κενών. Πώς τα ανακάλυψαν; Ακόµα δεν έχουν
ανοίξει τα σχολεία. Τι αξιοπιστία έχει αυτή η καταγγελία;
Δεκαπέντε χιλιάδες αποσπάσεις κάθε χρόνο εκπαιδευτικών,
µε εκατόν εξήντα µία χιλιάδες εκπαιδευτικούς και τα κενά είναι
εκεί. Δεν σας προβληµατίζει ότι αυτό το σύστηµα δεν εξυπηρετεί
την ελληνική οικογένεια, δεν εξυπηρετεί τους µαθητές, δεν εξυπηρετεί την κοινωνία, είναι κοστοβόρο και πρέπει να αλλάξει;
Γιατί δεν τολµάµε; Και γιατί όταν τολµάµε να αλλάξουµε τα
κακώς κείµενα, πρέπει να θεωρούµεθα «συντηρητικοί» ή «προοδευτικοί»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα από τα προγράµµατα
σπουδών αυτού του νοµοσχεδίου το οποίο καταθέτουµε, εµείς
επιδιώκουµε ουσιαστικά και µε βάση τα προτεινόµενα από τον
εθνικό διάλογο αλλά και µε βάση τα προτεινόµενα από το Συµ-

1212

βούλιο Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσδώσουµε, να
ενσταλάξουµε οκτώ βασικές ικανότητες, συνδυασµό δηλαδή
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου, την καλλιέργεια
της συνείδησης του ενεργού πολίτη, την κοινωνική ένταξη και
την επαγγελµατική ενασχόληση.
Ποιες είναι αυτές; Η µητρική γλώσσα, η ικανότητα επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες, η µαθηµατική ικανότητα, βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία και την ψηφιακή τεχνολογία, η µεθοδολογία της µάθησης, δηλαδή να µάθεις πώς να
µαθαίνεις, αξίες, αρχές και ικανότητες που αναπτύσσουν την
ιδιότητα του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.
Ανάπτυξη της ικανότητας στο άτοµο, στον πολίτη για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλους τους τοµείς. Πολιτισµική συνείδηση και έκφραση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελικό ζητούµενο για εµάς
είναι ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο εκπαιδευτικό σύστηµα διασφαλισµένης ποιότητας, που θα δίνει τη συνδυαστική παροχή
παιδείας, αγωγής, γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα δίνουν στον
πολίτη το υπόβαθρο και τις δυνατότητες να αντεπεξέλθει µε επιτυχία στο στίβο της ζωής αλλά και στις συνεχείς προκλήσεις που
θέτει η ζωή. Μιλάµε δηλαδή για ένα σχολείο ποιότητας, για µια
παιδεία ψυχής. Σε αυτό το σχολείο στοχεύει το νοµοσχέδιο που
καταθέσαµε και είναι σήµερα προς συζήτηση στη Βουλή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχουν ζητήσει οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής έχει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα για
άλλη µια φορά τα τελευταία χρόνια µια υποτιθέµενη µεταρρύθµιση, που αφορά ίσως τον πιο κρίσιµο τοµέα της δηµόσιας ζωής,
τη δηµόσια παιδεία. Πρόκειται για ένα νοµοθέτηµα που αποπνέει
βαθύτατη ταξική και αριστοκρατική λογική. Θα εξηγήσω παραπέρα γιατί το λέω αυτό.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε ότι αυτό το νοµοθέτηµα είναι προϊόν και απόσταγµα µιας πεντάχρονης προσπάθειας, κόπου και
µόχθου φορέων, θεσµών και προσώπων. Αδικείτε, λοιπόν, τον
εαυτό σας, αδικείτε και το προϊόν της προσπάθειάς σας, όταν το
φέρνετε την δωδεκάτη και πέντε, ενώ αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί στην Ολοµέλεια.
Είναι αξιοπερίεργο, κύριε Υπουργέ, ότι όλοι οι Υπουργοί που
φέρνετε µεταρρυθµίσεις στην παιδεία, τις φέρνετε τον Αύγουστο
και το Σεπτέµβριο, δηλαδή στα Θερινά Τµήµατα, ενώ µια τέτοια
προσπάθεια, θα έπρεπε να είναι προϊόν µιας µεγαλύτερης και
συλλογικότερης προσπάθειας των φορέων και των θεσµών, µε
αποκορύφωµα την Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου.
Η παιδεία αφορά όλους τους Βουλευτές όλων των πτερύγων,
όλες τις παρατάξεις. Μπορεί να διαφωνούµε και να έχουµε διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά θεωρώ ότι όλους µας ενδιαφέρει
και ότι όλοι αγωνιούµε για ένα τόσο κρίσιµο τοµέα, που είναι το
αγαθό της παιδείας. Εµείς, πάντα θεωρούµε ότι είναι ένα αγαθό
που δεν πρέπει να είναι εµπορεύσιµο και κυρίως, κύριε Υπουργέ,
θεωρούµε ότι πρέπει να είναι το πρώτιστο αγαθό στο οποίο πρέπει να εξασφαλίζουµε πραγµατικά ίση προσβασιµότητα και προσπελασιµότητα σε όλες τις νέες και τους νέους αυτής της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν το 1962 ευρισκόταν σε
εξέλιξη η µεγάλη διαµαρτυρία και διεκδίκηση των φοιτητών της
χώρας εκείνης της περιόδου, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο αείµνηστος Θηβαίος, απευθυνόµενος στους φοιτητές –διακατείχετο
και εκείνος από αυτήν την αριστοκρατική λογική και θεωρούσε
ότι δεν είχαν όλοι το δικαίωµα να σπουδάζουν, γιατί δεν είχαν
όλοι την ίδια κοινωνική καταγωγή- τους είπε: «Γιατί διαµαρτύρεστε; Να διαµαρτύρεστε και να κλαίτε τη µοίρα σας που γεννηθήκατε φτωχοί.» Αυτή η ρήση του τότε Υπουργού έµεινε
µνηµειώδης!
Από εκείνη την περίοδο µέχρι τη µεταρρύθµιση του ’64, αγα-
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πητοί πρώην σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ, απέχουν πάρα πολλά. Γιατί
το ’64, µε τη µεταρρύθµιση του αείµνηστου Λουκή Ακρίτα -που
θα σας συνιστούσα να διαβάσετε εκείνον τον ιστορικό λόγο του
στη Βουλή- δόθηκε η δυνατότητα πραγµατικής δωρεάν παιδείας
σε όλους τους νέους και τις νέες της χώρας.
Μπορεί κανείς να το ισχυριστεί αυτό σήµερα; Μπορείτε να µου
πείτε, αν ένα παιδί σήµερα µε αυτήν την οικονοµική και κοινωνική
κρίση περάσει στο πανεπιστήµιο, πώς θα εξασφαλίσει φοιτητική
εστία για να µείνει, όταν έχει εισόδηµα πάνω από 5.000 ευρώ και
δεν µπορεί να µπει στη φοιτητική εστία; Μιλάµε, λοιπόν, για δωρεάν παιδεία;
Όλοι οµολογούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα τελευταία χρόνια η µεγάλη γάγγραινα στον τοµέα αυτό είναι η παραπαιδεία. Η µεγάλη αιµορραγία που υφίσταται το ελληνικό νοικοκυριό, κύριε Υπουργέ, είναι η γάγγραινα της παραπαιδείας και
των φροντιστηρίων. Και δυστυχώς, είναι υπόλογο το πολιτικό σύστηµα που κυβέρνησε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν βρήκε τον κοινό
τόπο να αποκόψει αυτόν τον οµφάλιο λώρο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος µε την παραπαιδεία και τα φροντιστήρια,
αυτήν τη µεγάλη αιµορραγία, κύριε Πρόεδρε της Βουλής -που
προέρχεστε κι εσείς από µία επαρχιακή οικογένεια- όταν όλοι
γνωρίζουµε, πώς και µε ποιο κόπο η οικογένεια στην επαρχία
εξαντλεί τις δυνατότητες που έχει, το αίµα της ψυχής της, για να
µπορέσει να ανταγωνιστεί την πλούσια οικογένεια που έχει τη
δυνατότητα να εξασφαλίζει και φροντιστήρια και άλλου είδους
δυνατότητες.
Τι επιχειρούµε, λοιπόν, σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο; Επιχειρούµε µία µεταρρύθµιση πραγµατική; Κύριε Υπουργέ, όταν
εφαρµόστηκε ο νόµος Πεπονή, έβαλε το βαθµό στις νοσηλεύτριες για την πρόσληψη στα νοσοκοµεία. Ξαφνικά, αντί να µπαίνουν παιδιά που είχαν βγάλει τις δηµόσιες σχολές των νοσηλευτριών, έµπαιναν αυτά που είχαν βγάλει τις ιδιωτικές. Και ήρθε
το θέµα στη Βουλή. Και ξαφνικά τι είδαµε; Όλοι όσοι τελείωναν
τις ιδιωτικές σχολές έπαιρναν εικοσάρια και διοριζόντουσαν κι
εκείνοι που είχαν πραγµατική εκπαίδευση νοσηλευτή, έµειναν
έξω.
Τι θα γίνει τώρα, κύριε Υπουργέ; Θα δούµε τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να πανηγυρίζουν. Διότι δεν µας έφτανε κάποτε ο βαθµός της Γ’ Λυκείου. Τώρα θα συνυπολογίζεται ο βαθµός και της
Α’ και της Β’ και της Γ’ Λυκείου για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο
πανεπιστήµιο.
Απ’ τη µια µεριά, λοιπόν, τα φροντιστήρια θα ανθούν, θα ακτινοβολούν και θα ευηµερούν κι απ’ την άλλη µεριά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πανηγυρίζουν,
γιατί θα έχουν καλύτερες επιδόσεις από το δηµόσιο σχολείο.
Τιµώ και εκτιµώ το δηµόσιο σχολείο. Και είµαι υπερήφανος,
γιατί κατάγοµαι από µία επαρχία και τελείωσα ένα τέτοιο σχολείο. Τιµώ και εκτιµώ και τους εκπαιδευτικούς αυτών των δηµόσιων σχολείων, χωρίς να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, εκείνες που πραγµατικά δεν πρέπει να λειτουργούν µέσα
σ’ αυτό το σχολείο.
Μας είπε, λοιπόν, ο κύριος Υπουργός τι είναι συντηρητικό και
τι είναι προοδευτικό.
Κύριε Υπουργέ, προοδευτικό, µε την καλή και την ευρύτερη
έννοια, είναι η καλλιέργεια προσωπικότητας µέσα σε ένα τέτοιο
σχολείο, σε ένα κοινωνιοκεντρικό σχολείο, που θα εξασφαλίζει
ίσες προϋποθέσεις στο σηµείο εκκίνησης όλων των πολιτών,
ώστε η εξέλιξή τους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην είναι
συνάρτηση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης της οικογένειας αλλά να είναι συνάρτηση της απόδοσης του µαθητή.
Θέλουµε, λοιπόν, έναν πραγµατικό µαθητή, έναν πολίτη κι όχι
έναν υπήκοο, παθητικό αποδέκτη ρύθµισης της τύχης του από
ένα σύστηµα επιβολής!
Τότε θα πρέπει να έχουµε ένα άλλο µοντέλο σχολείου, που δεν
θα καλλιεργεί την «παπαγαλία» και δεν θα επιβάλλει ένα αφόρητο άγχος, διότι οι νέοι δεν θα έχουν πλέον ελεύθερο χρόνο,
όταν επί τρία χρόνια θα πρέπει να προσπαθούν µέσα από τα
φροντιστήρια να αποκτήσουν καλύτερους βαθµούς. Και εκεί µη
µου πείτε ότι δεν θα παίζει ρόλο και η οικονοµική και η κοινωνική
θέση της οικογένειας, σε σχέση µε τους διευθυντές και άλλους
παράγοντες του σχολείου.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν θέλουµε ένα σύγχρονο σχολείο, θα πρέπει αυτό, πραγµατικά, να αφορά όλους, και µε αξιολογήσεις. Με συστήµατα αξιολόγησης, όµως, που δεν θα αµφισβητούνται από κανέναν και όχι µε συστήµατα που, πραγµατικά,
υπονοµεύουν την έννοια της αξιολόγησης και της αξιοπιστίας.
Υπάρχει, λοιπόν, µια σειρά ερωτηµάτων που θα ήθελα να σας
θέσω. Με ποιο δικαίωµα ορίζεται και καθορίζεται ότι ένας µαθητής είναι καλός, µε την έννοια της απόδοσης, και ότι ένας άλλος
µαθητής δεν είναι καλός; Εξαρτάται µόνο από το µαθητή; Δεν
εξαρτάται από το εκπαιδευτικό σύστηµα, από τη µεταδοτικότητα
του εκπαιδευτικού; Δεν είναι συνάρτηση πολλών πραγµάτων; Δεν
είναι συνάρτηση και κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, που
δεν υπήρξε ποτέ µέσα στο σχολείο, για να µπορέσει ένας µαθητής να απαλλαγεί από προβλήµατα που µπορεί να κουβαλάει από
την οικογένειά του και από το περιβάλλον και για να µπορέσουν
να απελευθερωθούν από µέσα του οι δυνάµεις και τα δηµιουργικά αποθέµατα που έχει; Γιατί, δηλαδή, είναι κριτήριο µόνο η
συγκεκριµένη απόδοση τη συγκεκριµένη στιγµή και δεν είναι
πρωτίστως ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, που δεν τον
άκουσα ποτέ; Δεν το άκουσα καθόλου στην οµιλία σας. Δεν είναι
στοιχείο ισορροπίας ψυχολογικής και ψυχικής, το να µπορέσει
ένας µαθητής που θα τελειώσει το σχολείο να κατευθυνθεί σε
ένα επάγγελµα ή σε µια επιστήµη που, πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, θα του εξασφαλίσει και µια ψυχική ισορροπία και µια δυνατότητα απόδοσης µεγαλύτερη επειδή θα έχει επιλέξει αυτό που
κάνει µε βάση το χαρακτήρα του και τις δυνατότητές του;
Άρα, πού είναι η σοφία που συνδέεται µε αυτό το νοµοθέτηµα
και η επιστήµη που το υποστηρίζει; Ο Πλάτων έλεγε: «Πάσα γάρ
επιστήµη χωριζοµένη αρετής πανουργία και ου σοφία φαίνεται».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τη γλώσσα που
µπόρεσε να δώσει υψηλά διανοήµατα, που κατέκτησε τις πιο
υψηλές φιλοσοφικές συλλήψεις, δεν µπορεί να γίνονται τέτοιου
είδους τοποθετήσεις οι οποίες πραγµατικά νοµίζω ότι αδικούν
αυτούς που τοποθετούνται σε αυτήν τη λογική.
Κύριε Υπουργέ, φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο, τη µεταρρύθµιση, και µας είπατε ότι είναι προϊόν και καταστάλαγµα πέντε
ετών. Πού είναι τα βιβλία; Πού είναι τα διορθωµένα βιβλία που
συνδέονται µε αυτήν τη µεταρρύθµιση; Δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Είναι ένα νοµοθέτηµα µε προεργασία. Πού είναι τα βιβλία;
Πού είναι η επιµόρφωση των καθηγητών για να προσαρµοστούν
στο σύστηµα, για να µπορέσουµε να πούµε ότι αυτά που λέτε
έχουν βάση στην πραγµατικότητα;
Θα ήθελα να πω και δυο- τρία άλλα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προχωρούµε, λοιπόν, σε ένα σύστηµα όπου ο καθηγητής θα
ορίζει το 50% της ύλης. Μπορείτε να µας πείτε, αν ο καθηγητής
ή όλοι αυτοί οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τα
θέµατα µε σαφήνεια και ακρίβεια; Μπορείτε να µας πείτε, πώς
θα εξασφαλιστεί η αντικειµενικότητα της βαθµολόγησης; Μπορείτε να µας πείτε πώς θα εξασφαλιστεί το απόρρητο; Μπορείτε
να µας πείτε πώς θα εξασφαλιστεί σε όλα τα σχολεία η ίδια βαρύτητα των θεµάτων;
Είναι πολύ µεγάλα τα ερωτηµατικά που τίθενται και πάρα
πολλά. Ο χρόνος όµως και η κλεψύδρα από τον κύριο Πρόεδρο
είναι πάρα πολύ πιεστική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εκ του Κανονισµού
και µε ανοχή του Προεδρείου, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
Πάντα δείχνετε ανοχή και σας ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ θέλω, λοιπόν, να πω ότι δεν είναι τόσο απλά τα
πράγµατα.
Εµείς είχαµε όλη τη διάθεση να κάνουµε έναν διάλογο δηµιουργικό. Έχουµε και εµείς τις δικές µας απόψεις. Μιλούµε για
ένα άλλο µοντέλο ενιαίου γενικού σχολείου. Μιλούµε για ένα
άλλο µοντέλο που θα εξασφαλίζει δωδεκάχρονη εκπαίδευση.
Θέλουµε, λοιπόν, πραγµατικά στα πλαίσια ενός κοινωνιο-κεντρικού σχολείου να µπορεί να συµβάλει η προσπάθεια αυτή στο
να έχουµε νέους ανθρώπους ικανούς να διαθέτουν ηθµό διήθησης της κάθε πληροφορίας που κάθε σύστηµα µπορεί να θέλει
να επιβάλει στην κοινωνία, για να µπορούν πραγµατικά να απορ-
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ρίπτουν ως προσωπικότητες αυτά που δεν πρέπει να κρατούν
και να αξιοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο τη σωστή και χρήσιµη
γνώση.
Θέλουµε, λοιπόν, µια κοινωνία η οποία πραγµατικά µέσα από
ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστηµα θα ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία.
Αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ειλικρινά δεν νοµίζω ότι
προσφέρει αυτή τη στιγµή µια τέτοια δυνατότητα στις νέες και
νέους ανθρώπους αυτού του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Κουρουµπλή.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη, για δώδεκα λεπτά, µε τη γνωστή
ανοχή του Προεδρείου.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δε θα τη
χρειαστώ, γιατί έτσι κι αλλιώς συζητούµε πάρα πολλή ώρα και
θα συζητήσουµε και αύριο.
Αυτό που έχω να παρατηρήσω, παρακολουθώντας όλη τη συνεδρίαση σήµερα, είναι ότι τελικά από την Αντιπολίτευση δεν
βρέθηκε ούτε ένα στοιχείο σε αυτό το νοµοθέτηµα που να είναι
θετικό και αυτό πραγµατικά προξενεί εντύπωση. Δηλαδή, δεν
είναι δυνατόν να έχει ετοιµαστεί ένα νοµοθέτηµα από οποιονδήποτε και να µην υπάρχει ένα θετικό στοιχείο που να αξίζει εν
πάση περιπτώσει να επικυρωθεί από όλο το Σώµα.
Η διαίρεσή µας πάνω στα θέµατα της παιδείας δείχνει ότι
πραγµατικά έχουµε πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα στη χώρα.
Δείχνει επίσης για άλλη µια φορά ότι τις περισσότερες φορές
έχουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Βεβαίως, µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση δεν είναι ποτέ τέλεια, γιατί η εκπαίδευση
είναι κάτι το εντελώς ζωντανό, το οποίο λειτουργεί και εξελίσσεται. Άρα, δεν µπορείς να πεις ότι έφτιαξα ένα νόµο και αυτό είναι,
πάει και τελείωσε. Όταν θα πάει να εφαρµοστεί στα σχολεία µπορεί πράγµατι κάποια σηµεία να χρειαστούν βελτίωση. Γι’ αυτό
έχουµε και συχνές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις.
Αν κάποιος άσχετος µε την ελληνική πραγµατικότητα πραγµατικά παρακολουθούσε σήµερα τη συνεδρίασή µας και παρακολουθούσε τις οµιλίες των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης θα
κατέληγε χωρίς αµφιβολία –µάλιστα υπήρξαν και µερικές υπερβολές στις τοποθετήσεις- πως έχουµε να κάνουµε µε ένα νοµοσχέδιο που καταργεί τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους
µαθητές και ότι την εποµένη της ψήφισής του δεν θα υπάρχει τίποτα απ’ όλα αυτά. Δηλαδή, µια καταστροφολογική κατάσταση.
Αυτό στο οποίο έχω επανέλθει πολλές φορές µιλώντας για την
εκπαίδευση -και το οποίο εδράζεται στη βαθιά πεποίθησή µου
ότι η εκπαίδευση δεν είναι θέµα ποσότητας αλλά είναι θέµα ποιότητας- είναι ότι αυτό που προβάλλεται αυτή τη στιγµή είναι η
θεωρία της ήσσονος προσπάθειας: Όλοι να έχουν πρόσβαση
στα πανεπιστήµια, ακόµη και αυτοί που δεν θέλουν ενδεχοµένως
και που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν σε κάποιον άλλο τοµέα.
Το σχολείο είναι κατεξοχήν τόπος εκπαίδευσης στην ισότητα
και πρέπει να στέλνει το µήνυµα ότι όση περισσότερη προσπάθεια κάνουν οι ίσοι τόσο κάποιος µπορεί να φτάνει στην αριστεία.
Δεν µπορεί να είναι όλα ισοπεδωµένα. Δεν µπορεί, δηλαδή, τα
τελευταία θρανία να κυριαρχήσουν στα πρώτα. Τα τελευταία
θρανία πρέπει να βοηθηθούν, ναι. Πρέπει να προχωρήσουν, πρέπει να δοθεί µια κατεύθυνση, ένας προσανατολισµός. Αλλά έτσι
όπως το πάµε, στο τέλος θα κάνουν ό,τι θέλουν τα τελευταία
θρανία και δεν θα υπάρχει αυτό το οποίο είχε πάντοτε η Ελλάδα.
Η Ελλάδα έκανε παραγωγή εγκεφάλων, παραγωγή αριστείας.
Έχει στερέψει. Γιατί έχει στερέψει; Αυτό δεν µας κάνει εντύπωση; Άκουσα ότι πρέπει να µείνουν τα πράγµατα όπως έχουν
και ότι θα επανέλθουν τα πράγµατα όπως έχουν σήµερα.
Τότε γιατί σήµερα βρισκόµαστε σε όλα στην τελευταία θέση,
ακόµα και στην επαγγελµατική κατάρτιση;
Ακούστηκαν και θέµατα που σχετίζονται µε άνισες αφετηρίες.
Διαφωνώ απόλυτα. Η δηµοκρατία, η ισότητα, οι ίσες ευκαιρίες,
η ίδια η δηµόσια εκπαίδευση υπάρχουν για τα µεσαία και τα
φτωχά στρώµατα. Οι πλούσιοι τη βρίσκουν πάντα την άκρη. Επίσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο -και δεν έχει αποδειχθεί καθόλου
στην πράξη- ότι τα παιδιά των πλουσίων προοδεύουν ή προ-
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οδεύουν –ας πούµε- περισσότερο από τα παιδιά των φτωχών.
Άρα, η εκπαίδευση είναι θέµα προσπάθειας.
Θέλω να πω κάτι και για το θέµα της πολιτειακής παιδείας και
όχι πολιτικής παιδείας, κατά την άποψή µου. Είναι βέβαια ευχής
έργον το γεγονός ότι εντάχθηκε πάλι στην εκπαίδευση το µάθηµα το οποίο αποκαλούσαµε «Αγωγή του Πολίτη» -που όµως σε
κάποιες εποχές διδασκόταν από όποιον να ‘ναι- καθώς επίσης
και το ότι είναι πανελλαδικά εξεταζόµενο.
Πιστεύω, όµως, ότι καταβάλλεται µία προσπάθεια να υποβιβαστεί ως προς το περιεχόµενό του, το οποίο είναι κρίσιµο, και
αυτό το περιεχόµενο της πολιτειακής παιδείας το γνωρίζουν και
µπορούν να το διδάξουν µόνο ειδικοί επιστήµονες. Δεν πρόκειται
για ένα µάθηµα το οποίο παίρνει ένας καθηγητής από µία παρεµφερή ειδικότητα και µπορεί να το διδάξει. Πρόκειται για κάτι συγκεκριµένο. Διδάσκει θεσµούς δηµοκρατίας και ανθρώπινα δικαιώµατα.
Ακούσαµε όλοι κάτι «κορώνες» νωρίτερα, σχετικά µε το ποιος
θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και ποιος όχι.
Επειδή, λοιπόν, µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων άσκησαν πιέσεις, θέλω να πω ότι όλες οι ειδικότητες είναι χρήσιµες. Φυσικά και είναι χρήσιµη η Πληροφορική και είναι η επιστήµη του µέλλοντος. Φυσικά και είναι χρήσιµα όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, πλην όµως, όλες οι γνώσεις
του κόσµου δεν έχουν καµµία αξία σε µία χώρα και σε έναν πολίτη που δεν έχει πολιτειακή παιδεία. Διότι αυτή τη στιγµή αυτό
βλέπουµε. Βλέπουµε ο κόσµος να στρέφει την πλάτη του στο κοινοβουλευτικό πολίτευµα, να τους βάζει όλους «στο ίδιο τσουβάλι», να αδιαφορεί ακόµα και για τους θεσµούς που το δηµοκρατικό πολίτευµα διαφυλάττει.
Η πολιτειακή παιδεία, λοιπόν, πρέπει να έχει συγκεκριµένο περιεχόµενο, το οποίο -όπως το βλέπω εγώ- δεν υπάρχει αυτήν τη
στιγµή. Υπάρχει σε επίπεδο συµβολισµού, στην ουσία όµως χρειάζεται βελτίωση αυτό το θέµα και νοµίζω ότι η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Όπως έχω
γράψει, άλλωστε, τη δηµοκρατία, αν δεν τη διδάξει η ίδια η δηµοκρατία, θα τη διδάξει ο ναζισµός. Είναι µοιραίο αυτό να συµβεί.
Εποµένως, δεν θα έχει καµµία αξία να λέµε πόσες ώρες µάθαµε αυτό και πόσες εκείνο, να λέµε αν ξέρουµε Λατινικά και αν
ξέρουµε Πληροφορική και αν ξέρουµε τις θετικές επιστήµες. Δεν
φτιάχνουµε πολίτες έτσι. Δεν έχουµε πολίτες αυτή τη στιγµή.
Οι νέοι άνθρωποι παρακολουθούν αυτή τη στιγµή τούς δίκαια
οργισµένους γονείς τους να στρέφονται συλλήβδην κατά της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού. Άρα, µέσα στο σπίτι τους
αυτήν την παιδεία δεν µπορούν να την πάρουν. Εµείς, ως Κοινοβούλιο, έχουµε υποχρέωση αυτό να το φροντίσουµε πάρα πολύ
και γι’ αυτό στέκοµαι σε όλα αυτά. Καλά είναι και τα εξεταζόµενα
µαθήµατα και η τράπεζα από όπου θα παίρνεις τα θέµατα για τις
εξετάσεις και ποιος θα µπαίνει και ποιος θα βγαίνει στις επαγγελµατικές σχολές, αλλά τι να το κάνουµε στο τέλος; Τι θα κερδίσουµε;
Άρα, ορθώς ο Υπουργός κατά την οµιλία του από αυτό το
Βήµα πριν από λίγο έκανε και ειδική µνεία στην πολιτειακή παιδεία για συµβολικούς λόγους. Οφείλουµε, όµως, να µην το περάσουµε έτσι αυτό. Να δούµε ποιο είναι το περιεχόµενο αυτού
του µαθήµατος και ποιος θα το διδάσκει. Δεν µπορεί να ξεπεταχτεί αυτό το ζήτηµα έτσι. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Τέλος, θέλω να πω το εξής: Βεβαίως, υπάρχει παραπαιδεία
στη χώρα µας, υπάρχουν φροντιστήρια κ.λπ. Όµως, µε το να το
εξορκίζουµε αυτό το θέµα δεν κάνουµε κάτι. Πάντοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας και σε όλες τις χώρες του κόσµου υπήρχαν και υπάρχουν φροντιστήρια. Και υπάρχει ένα µάθηµα ιδιαίτερο περισσότερο για κάποιον που έχει µία αδυναµία κάπου. Εκεί
όπου εργάζονται χιλιάδες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι πάρα
πολύ καλοί, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δηµιουργούνται συνθήκες δαιµονοποίησης.
Φυσικά προσπαθούµε να παρέχουµε τα πάντα µέσα από το δηµόσιο σχολείο και αυτό είναι το τέλειο, είναι αυτό το οποίο εύχονται όλοι. Πλην όµως, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τόση
ένταση για χιλιάδες καθηγητές.
Σας θυµίζω ότι πάρα πολλές φορές -και τελειώνω µ’ αυτό,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

κύριε Πρόεδρε- σε δύσκολες εποχές, όταν για παράδειγµα οι άνθρωποι της Αριστεράς δεν µπορούσαν να διοριστούν, ήταν αυτοί
οι οποίοι έγιναν οι καλύτεροι φροντιστές και έκαναν τα καλύτερα
φροντιστηριακά µαθήµατα.
Έτσι, λοιπόν, υπάρχει µια παράδοση σ’ αυτόν τον τοµέα και
υπάρχει µια τάξη καθηγητών που και οι ίδιοι έχουν επαγγελµατική αποκατάσταση, αλλά και τα παιδιά βοηθούν εκεί όπου έχουν
αδυναµία και δεν πρέπει να απαξιώνονται µε αυτόν τον τρόπο,
πιστεύω, από το Κοινοβούλιό µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Βούλτεψη και για το σύντοµο της παρέµβασης.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ,
κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός, για δώδεκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Υφυπουργέ, να διαβιβάσετε στον Υπουργό αυτά τα οποία θα πούµε εδώ, διότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι αντικαθιστούν τον Αρχηγό του κόµµατός τους και δεν εκφράζουν προσωπικές σκέψεις. Κατά συνέπεια, ελπίζω να τα διαβιβάσετε, ούτως ώστε να µη χρειαστεί
αύριο να επαναλάβουµε τα ίδια πράγµατα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι ο σεβασµός του Κοινοβουλίου!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Πράγµατι, µε συναισθήµατα
απαισιοδοξίας για την παιδεία, άκουσα το φίλο και εξαίρετο συνάδελφο κ. Κουράκη, εκπροσωπώντας ως εισηγητής την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να λέει ότι εάν γίνει κυβέρνηση το κόµµα
του, θα ανατρέψει πλήρως το νοµοσχέδιο αυτό. Αναρωτήθηκα:ι
εάν πράγµατι συµβεί αυτό, τι θα σκέφτεται ένας µαθητής της Α’
λυκείου που ακούει ότι ψηφίζονται αυτοί οι νόµοι σήµερα, που
τον αφορούν, που θα δώσει εξετάσεις σε τρία χρόνια για τα πανεπιστήµια, χωρίς να ξέρει τι καθεστώς θα αντιµετωπίσει;
Επιτέλους, κάποια στιγµή πρέπει να σκεφθούµε και τον µαθητή, την ψυχολογία αυτού του νέου παιδιού που χτυπά την
πόρτα των πανεπιστηµίων. Πριν µερικά χρόνια κλήθηκε να δώσει
δώδεκα µαθήµατα για να µπει στο πανεπιστήµιο, µετά από λίγο
καιρό του είπαν ότι θα δώσει οκτώ µαθήµατα, µετά από λίγο έγιναν έξι τα µαθήµατα και τώρα τα µαθήµατα γίνονται τέσσερα και
δεν ξέρει τι θα συµβεί πραγµατικά στα δύο επόµενα χρόνια. Το
λέω αυτό πραγµατικά µε συναίσθηµα απαισιοδοξίας για την παιδεία, διότι δυστυχώς δεν είναι θέµα της σηµερινής Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Είναι δυστυχώς θέµα των εκάστοτε αντιπολιτεύσεων.
Το σχέδιο νόµου που καλούµεθα να ψηφίσουµε σήµερα αποτυπώνει µια προσπάθεια ετών, απ’ ό,τι είπε ο Υπουργός, και της
Κυβέρνησης να αναβαθµίσει το λύκειο, την τεχνική εκπαίδευση,
ούτως ώστε να περιορίσει τη δραστηριότητα των φροντιστηρίων
και να ανοίξει το δρόµο για τα ανώτατα ιδρύµατα. Θα το πετύχει;
Οψόµεθα! Πάντως, το ΠΑΣΟΚ το Δεκέµβριο του 2012 κατέθεσε
συγκεκριµένη πρόταση νόµου επί του θέµατος, πολλές από τις
διατάξεις της οποίας έχουν ενσωµατωθεί και τις οποίες ανέπτυξε
προσφυώς ο εισηγητής µας κ. Κουτσούκος στην οµιλία του.
Όµως, θα ήθελα να τονίσω και να προσθέσω ότι, κατά τη
γνώµη µας, θα έπρεπε οι εξετάσεις των ιδιωτικών και των δηµοσίων λυκείων να είναι πανελλήνιες, µε κοινά θέµατα, προκειµένου
να αποτραπεί η δηµιουργία πιθανών διαφόρων κυκλωµάτων τα
οποία θα βλάψουν τον ίδιο το θεσµό. Τα κοινά θέµατα θα αποτρέψουν τη βαθµοθηρία, η οποία εξασφαλίζει µόρια για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ.
Το ίδιο επίσης θα υποστηρίξω και για την ενισχυτική διδασκαλία, η οποία πρέπει να περιλαµβάνει και τα τέσσερα µαθήµατα
που απαιτούνται για τις πανελλήνιες εξετάσεις, προκειµένου να
εισαχθεί ο µαθητής στις ανώτατες σχολές, ιδιαίτερα µάλιστα
αυτήν την εποχή που λόγω οικονοµικής κρίσης οι φτωχότερες
οικογένειες δεν µπορούν να επιβαρύνονται µε ιδιωτικά φροντιστήρια.
Παρά τις µεµψιµοιρίες µας, όµως, και κυρίως τις µεµψιµοιρίες
και τις επικρίσεις της εκάστοτε Αντιπολίτευσης, η ελληνική παιδεία έχει αποδώσει καρπούς. Απόδειξη είναι ότι στα γράµµατα,
στις επιστήµες και στις τέχνες έχει δώσει εκατοντάδες πνευµατικούς ανθρώπους µε διεθνή ακτινοβολία. Για µια χώρα των δέκα
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εκατοµµυρίων που στον πλανήτη δεν ισοδυναµεί ούτε µε µια
µικρή πόλη -η Κωνσταντινούπολη έχει δεκαεπτά εκατοµµύρια κατοίκους παραδείγµατος χάριν- είναι ένα επίτευγµα.
Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει τα Νόµπελ Λογοτεχνίας των µεγάλων ποιητών µας; Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει τους µεγάλους πεζογράφους µας, µε επικεφαλής το Νίκο Καζαντζάκη, που
τα έργα του έχουν µεταφραστεί σε πάνω από σαράντα γλώσσες;
Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει τους επιστήµονές µας µε διεθνή
καριέρα, µε κορυφαίο τον Γεώργιο Παπανικολάου; Τέλος, ποιος
µπορεί να αµφισβητήσει την τέχνη και τη διεθνή παρουσία ενός
Δηµήτρη Μητρόπουλου, ακόµα κι ενός Μάνου Χατζηδάκη ή ενός
Μίκη Θεοδωράκη στη µουσική ή ενός Κώστα Γαβρά στον κινηµατογράφο; Για µια χώρα δέκα εκατοµµυρίων αυτό είναι επίτευγµα.
Άρα, οι µεµψιµοιρίες µας είναι µεν θετικές, αλλά πρέπει να
σταµατούν κάποια στιγµή. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν χάρη σε φωτισµένους δασκάλους που έδωσαν την ψυχή τους στην παιδεία,
αλλά και χάρη σε βασικές µεταρρυθµίσεις που εν τω µεταξύ συντελέστηκαν κυρίως από τη δηµοκρατική Παράταξη, είτε ως
Κόµµα Φιλελευθέρων είτε ως Ένωση Κέντρου είτε ως ΠΑΣΟΚ.
Θα σας θυµίσω ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου από εποχής Ελευθερίου Βενιζέλου ως Υπουργός Παιδείας επιχείρησε την πρώτη
µεταρρύθµιση. Στη συνέχεια, ως Πρωθυπουργός το 1963 ανέλαβε ο ίδιος το Υπουργείο Παιδείας για να σηµατοδοτήσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την παιδεία. Τότε, µαζί µε τον Ευάγγελο Παπανούτσο συνέχισαν τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια µε
την εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας και το Baccalaureate για
την εισαγωγή των µαθητών στα πανεπιστήµιά µας, προσπάθειες
που δυστυχώς σταµάτησαν γιατί ακολούθησε η δικτατορία.
Η δωρεάν παιδεία που ο Γεώργιος Παπανδρέου εισήγαγε δεν
ήταν απλώς σχήµα λόγου. Τότε, για να αγοράσει ένας φοιτητής
-το θυµάµαι από τα φοιτητικά µου χρόνια- ένα πανεπιστηµιακό
σύγγραµµα δεν του έφταναν ούτε τρεις µισθοί καθηγητών. Τότε,
στα προπύλαια ηχούσε το περίφηµο «1-1-4» και το σύνθηµα «15
προίκα στην παιδεία» -δηλαδή 15% του ΑΕΠ- από φοιτητές επαναστατηµένους, που διαδήλωναν παρά την καταδίωξη των αστυνοµικών αρχών, καταδίωξη που έφτανε µέχρι τα προπύλαια του
πανεπιστηµίου, όπου τους προστάτευε τότε το σωστό πανεπιστηµιακό άσυλο.
Το αίτηµα να σπουδάζουν και οι φτωχοί έγινε τότε πραγµατικότητα, γιατί µε τη δωρεάν παιδεία µπορούσε πράγµατι και ένας
φτωχός νέος να σπουδάσει. Έτσι, άλλαξε η δοµή της παιδείας
µας, µε τη δυνατότητα και των φτωχών οικογενειών να σπουδάζουν τα παιδιά τους στα πανεπιστήµια.
Η µεγάλη µεταβολή όµως που υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σας παρακαλώ να το διαβιβάσετε αυτό, κύριε Υφυπουργέσυντελέστηκε µε την κατάργηση του µεσαιωνικού θεσµού της
έδρας από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πρόκειται για θεσµό που
ήταν συνδεδεµένος µε την οικογενειοκρατία, τη συναλλαγή και
τη διαφθορά.
Δυστυχώς, όµως, και παρά την προσπάθεια της εποχής εκείνης, η εξάρτηση των καθηγητών από τις µικρότερες βαθµίδες
διά των πανεπιστηµιακών εκλογών δηµιούργησε οµάδες καθηγητών συναλλασσοµένων, που υποκατέστησαν την «αµαρτωλή»
έδρα. Η εξάρτηση αυτή σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει
κάθε όριο ανοχής.
Κύριε Υφυπουργέ και κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το πρώτιστο
καθήκον σας: να πατάξετε τη συναλλαγή στα πανεπιστήµια.
Ο νόµος που ψήφισαν πάνω από διακόσιοι εξήντα Βουλευτές
στην περασµένη Βουλή απάλλαξε τα πανεπιστήµια από το άσυλο
της παρανοµίας και από τη συναλλαγή µεταξύ φοιτητών και καθηγητών.
Πρέπει, όµως, να µνηµονεύσω ένα άρθρο που δηµοσιεύθηκε
στην κυριακάτικη «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» από δύο καθηγητές µε διεθνή
παρουσία, που δεν έχουν κανέναν λόγο να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις στα πανεπιστήµια, αφού είναι ήδη οµότιµοι.
Οι καθηγητές αυτοί σας λένε ότι η συναλλαγή συνεχίζεται στα
πανεπιστήµια σήµερα. Και συνεχίζεται γιατί επαναφέρατε τις
εκλογές κατά τις οποίες οι µικρότερες βαθµίδες καθηγητών συναλλάσσονται ως ψηφοφόροι µε τους καθηγητές που ψηφίζουν
για να καταλάβουν διοικητικές θέσεις. Αυτό δηλαδή που σταµά-
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τησε µε τους φοιτητές συνεχίζεται µε τις µικρότερες βαθµίδες.
Με αυτόν τον τρόπο παρεµποδίζεται η ανανέωση του πανεπιστηµιακού δυναµικού από εξαίρετους Έλληνες επιστήµονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Οι ψηφοφόροι των κατωτέρων βαθµίδων πρώτιστα διασφαλίζουν την προσωπική τους εξέλιξη από
βαθµίδα σε βαθµίδα, χωρίς να ζητούν προκήρυξη θέσεων στη
βαθµίδα του καθηγητή σε γνωστικά αντικείµενα της σύγχρονης
εποχής, γιατί απλούστατα επιθυµούν οι ίδιοι να καταλάβουν τη
βαθµίδα.
Το χειρότερο όµως, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν συµπεριλάβατε στο νόµο τους περιορισµούς που ακόµα και ο προηγούµενος νόµος µέχρι και πέρυσι περιλάµβανε, προκειµένου να
περιορίσει τη συναλλαγή. Έτσι π.χ. ένας πρύτανης που είχε υπηρετήσει µε τον παλιό νόµο και δεν εδικαιούτο επανεκλογή, µε το
νέο νόµο µπορεί να ξαναείναι υποψήφιος και να επανεκλεγεί,
ακόµα και όχι ως active καθηγητής, ακόµα και ως οµότιµος. Το
ίδιο συµβαίνει και µε τις άλλες διοικητικές θέσεις, ωσάν το διοικητικό σύστηµα του πανεπιστηµίου να προέκυψε τώρα από παρθενογένεση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, εάν θέλουµε πραγµατικά η παιδεία να προχωρήσει σωστά.
Η παιδεία, κύριε Υπουργέ, είναι όπως το ανθρώπινο σώµα που
διαθέτει άκρα, τα πόδια, που αντιστοιχούν στη βασική παιδεία,
που διαθέτει κορµό µε ζωτικά όργανα, που αντιστοιχεί στη µέση
παιδεία και που διαθέτει εγκέφαλο που αντιστοιχεί στην ανωτάτη
παιδεία. Αν ο εγκέφαλος δεν είναι υγιής ούτε τα πόδια µπορούν
να κινηθούν ούτε τα χέρια µπορούν να κινηθούν ούτε τα ζωτικά
όργανα µπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Πρακτικά, δηλαδή,
ο άνθρωπος είναι ηµιθανής. Το ίδιο συµβαίνει και µε την παιδεία.
Εάν η ανωτάτη παιδεία πάσχει, τα στελέχη που παράγει και τροφοδοτούν τη βασική ή τη µέση παιδεία είναι στελέχη δεύτερης
και τρίτης ποιότητας και έτσι ολόκληρο το οικοδόµηµα καταρρέει.
Τέλος, θα πρέπει να θυµίσω και πάλι τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος µόλις ανέλαβε πρωθυπουργός διπλασίασε τους
µισθούς των εκπαιδευτικών και των δικαστικών, προκειµένου να
σηµατοδοτήσει ότι µια χώρα, για να αναβαθµιστεί θεσµικά, πρέπει να υποστηρίζει και οικονοµικά τους θεσµούς της. Η Ιαπωνία
µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ήταν η µόνη χώρα που διέθεσε τα
κονδύλια του Σχεδίου Μάρσαλ για την αναβάθµιση της παιδείας
της και εκείνη η αναβαθµισµένη παιδεία οδήγησε στο θαύµα της
µεταπολεµικής Ιαπωνίας, της οποίας η τεχνολογία και η βιοµηχανία ανταγωνίζονται σήµερα αυτή καθ’ αυτή την τεχνολογία των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση σάς παροτρύνουµε να κινηθείτε. Να διεκδικήσετε µεγαλύτερο ποσοστό
του ΑΕΠ για την παιδεία και παράλληλα να φέρετε πραγµατικά
εξυγίανση στην ανωτάτη παιδεία, που δυστυχώς εξακολουθεί να
είναι και σήµερα ο µεγάλος ασθενής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κρεµαστινό.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος για δώδεκα
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά 82% αυξήθηκε το
2012 ο αριθµός των Ελλήνων οι οποίοι πολιτογραφήθηκαν Γερµανοί σε σχέση µε το 2011.
Καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Πρόεδρε; Ποια είναι αυτά τα παιδιά;
Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες που πολιτογραφήθηκαν Γερµανοί
και των οποίων ο αριθµός αυξήθηκε κατά 82% µέσα σε ένα
χρόνο;
Είναι τα παιδιά που είχαν φοιτήσει στα ελληνικά σχολεία, είναι
τα παιδιά που αποφοίτησαν απελπισµένα από τα ελληνικά πανεπιστήµια και στα οποία η παραγωγή της παιδείας, όπως την είχαν
τόσα χρόνια, τους οδήγησε σε αυτό το απέραντο αδιέξοδο.
Φοβάµαι ότι παίζουµε µε τη λέξη µεταρρύθµιση. Παίζει και
αυτός ο Υπουργός µε τη λέξη µεταρρύθµιση. Άκουσα τον Κοινο-
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βουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει το νοµοσχέδιο, όταν η ίδια παράταξη λίγα χρόνια πριν ψήφιζε ότι µπορούσαν να µπαίνουν στο πανεπιστήµιο και παιδιά µε βαθµό µικρότερο του δέκα. Να δεχτώ σήµερα ότι αλλάζουν γνώµη. Να δεχτώ,
κύριε Κρεµαστινέ, ότι ο Παπανούτσος ήταν µια µορφή. Ήταν µια
µορφή και µάλιστα θα καταθέσω για τα Πρακτικά τη συγκεκριµένη φράση τη δική του, που έλεγε: «Γιατί δεν µπορούµε να οδηγήσουµε τα παιδιά µας να αγαπήσουν τους αρχαίους κλασσικούς συγγραφείς, που εµείς τους θεωρούµε εθνική κληρονοµιά;
Εκτός κι αν δεν τους θεωρούµε εθνική κληρονοµιά.».
Καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιοβανόπουλος καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γιατί ακούω από αυτή την Αριστερά του ειδικού σκοπού –µόνο
έτσι µπορώ να την ονοµάσω, αν και δεν µ’ αρέσει ο όρος Αριστερά, αλλά είναι µια Αριστερά ειδικού σκοπού- να λέει ότι είναι
νεκρή η αρχαία ελληνική γλώσσα. «Έλληνας καλείσθαι το της
παιδεύσεως της ηµετέρας µετέχοντες», Ισοκράτης, Πανηγυρικός.
Θα το καταλάβαινε η σύντροφός σας η κ. Ρεπούση; Θα το
καταλάβαινε γιατί είναι νεκρές οι ιδέες της, δεν είναι νεκρή η
αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι µία ζώσα γλώσσα, είναι µια γλώσσα που τη συναντούµε σε όλες τις επιστήµες, είναι µια γλώσσα
την οποία οφείλουµε να καλλιεργούµε και να µεταλαµπαδεύουµε.
Μπορούµε να ακούµε γνώµες, αλλά δεν µπορούµε να ανεχόµαστε µια τέτοια προσβολή, όταν όλος ο πλανήτης, όταν όλη η
οικουµένη αναφέρεται στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ελληνική
γλώσσα, στην ελληνική παιδεία, στον ελληνικό πολιτισµό.
Τι βλέπουµε όµως; Βλέπουµε ότι η ίδια νέκρα έρχεται τώρα
και από τα κυβερνητικά έδρανα, µε δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι
δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς της τεχνολογικής εκπαίδευσης
να έχουν την ελπίδα τους νεκρή και κοντά σε αυτούς περίπου
είκοσι χιλιάδες µαθητές, µε τον ίδιο τρόπο, να βιώνουν το θάνατο
της ελπίδας τους. Είναι ο καθρεφτισµός αυτής της νέκρας που
απλώνεται. Και δεν είµαι υπερβολικός.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα αιτήµατα των εκπαιδευτικών που
βρίσκονται ξαφνικά σε διαθεσιµότητα, γιατί έτσι αποφάσισε το
Υπουργείο σας. Σας περισσεύουν δάσκαλοι. Περισσεύουν δάσκαλοι σε αυτή τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γιοβανόπουλος καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι λύκειο ακριβώς θέλετε να κάνετε; Τι λύκειο ακριβώς θέλετε
να ξανακάνετε; Ένα λύκειο άοσµο. Φοβάµαι ένα λύκειο ταξικό.
Πλάθετε ένα παιδί, έναν έφηβο, δίχως ιστορικές µνήµες, ένα
παιδί που αποφασίζετε να µην κατακτά την ιστορική µνήµη, αλλά
να µπαίνει στο λαβύρινθο του άγχους, στο φόβο του βαθµού και
της τιµωρίας.
Οι φτωχοί θα έχουν την ίδια ευκαιρία; Δεν θα την έχουν. Ποιος
έφηβος από αυτούς θα µπορεί να κοιτά τον ορίζοντα αύριο; Θα
κοιτά την αποτυχία. Γιατί; Γιατί ζει σε ένα σπίτι που οι γονείς χάνουν την περιουσία, σε ένα σπίτι που το τηλέφωνο χτυπά και η
εισπρακτική εταιρεία ζητάει και την ψυχή τους.
Το γεγονός ότι η µαθητεία, έτσι όπως τώρα ξαφνικά θέλετε να
την ορίσετε, οδηγεί στην ανήλικη εργασία είναι ψέµα; Είναι ψέµα;
Το ότι τα αγγλικά υποβαθµίζονται ως γλώσσα συµπληρωµατική
να την µάθουµε να την ξέρουµε είναι ψέµα;. Είχε πει και µια
Υπουργός ότι θα πρέπει να είναι η πρώτη γλώσσα στην Ελλάδα,
να µιλάµε µόνον αγγλικά, να είναι η µητρική µας γλώσσα. Τα αγγλικά τα ενδυναµώνετε για να µπορούν τα παιδιά να ανοίξουν
ένα παράθυρο στον πολιτισµό; Όχι. Θα πρέπει να πάνε στα
φροντιστήρια. Να η ταξική παιδεία.
Παρακολουθώ τώρα τα αθηναϊκά κανάλια και βλέπω µε προσοχή πόσες πολλές διαφηµίσεις φροντιστηριούχων ξαφνικά εµφιλοχωρούν στην καθηµερινή προβολή. Είναι τυχαίο; Δεν έχω
κανένα παράπονο, κανένα πρόβληµα µε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Καλώς κάνουν και οι σχολάρχες, καλώς έχουν και τα ιδιωτικά
τους σχολεία. Αλλά, µήπως και εδώ είµαστε δικαίως καχύποπτοι;
Μήπως και εδώ υπάρχει µια διαπλοκή; Μήπως και εδώ υπάρχει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

µια πρώιµη ενηµέρωση σε αυτούς τους ανθρώπους; Πώς τα ξέρουν όλα αυτά και πώς τα ξέρουν από τώρα και βγήκαν οι διαφηµίσεις για το τάδε ή το άλλο φροντιστήριο;
Δεν ήρθα για να διαφωνήσω. Συµφωνώ µάλιστα µε αρκετούς
από τους προλαλήσαντες της Συµπολίτευσης. Άκουσα τον κ.
Κόλλια που έλεγε ότι η εισαγωγή στο πανεπιστήµιο θα πρέπει να
γίνει πιο ανοιχτόκαρδα, να τα καλέσουµε τα παιδιά στο πανεπιστήµιο, όχι να τους βάλουµε εµπόδια επί τρία έτη.
Άκουσα την κ. Ασηµακοπούλου. Μιλούσε για την πληροφορική
και την αξία της. Ένα σχολείο χωρίς πληροφορική τώρα πια είναι
παλαιολιθικό. Καλώς ή κακώς, ο ίδιος που υποστηρίζω την κλασσική παιδεία, ο ίδιος πρέπει να βρω το µέτρο, διότι «παν µέτρον
άριστον». Το καταλαβαίνει αυτό άραγε η Αριστερά ειδικού σκοπού; Ελληνικά µιλάω, «παν µέτρον άριστον».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: «Μέτρον άριστον».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Κουρουµπλή.
Το καταλαβαίνετε, φαντάζοµαι.
Πρέπει, λοιπόν, να βρούµε τη µέση οδό πλεύσης και χρειαζόµαστε την Πληροφορική. Τη χρειαζόµαστε από την άποψη της
αλγοριθµικής της σκέψης, για να πάρουµε το πρόβληµα, να το
µερισµατοποιήσουµε και µετά, αφού το αναλύσουµε, να ανασυνθέσουµε. Αυτή είναι η αλγοριθµική σκέψη. Αυτό χρειαζόµαστε.
Γι’ αυτό βοηθάει τα παιδιά η Πληροφορική. Δεν είναι δεξιότητα.
Είναι τρόπος ζωής πια.
Όταν βλέπουµε κάποιον να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, δεν είναι
το τιµόνι που παίρνουµε στα χέρια εµείς που πατάµε τα πλήκτρα.
Υπάρχει µια ολόκληρη επιστήµη από πίσω που κατασκεύασε
αυτό το όχηµα προς την πληροφόρηση και ευτυχώς για κάποιους και προς τη γνώση και προς την παιδεία.
Βέβαια, µε το νέο πρόγραµµα σπουδών που βλέπουµε να κυκλοφορεί, η ανισορροπία είναι εξόφθαλµη. Το 45% των υποψηφίων συγκεντρώνεται στις θετικές επιστήµες –γιγάντιο µέγεθος!όταν το 55% διανέµεται σε άλλους τέσσερις «νάνους». Γιατί, γίνεται αυτό; Γιατί το κάνετε αυτό το πράγµα; Το πεδίο για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες αντιστοιχεί στο 5% των µαθητών.
Γιατί;
Μη µε ακούτε εµένα. Ξεχάστε µε. Λέει ο Ιωάννης Τσουκαλάς,
ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας: «Το εκπαιδευτικό σύστηµα που θέλετε να εισάγετε στο λύκειο στερεί τους µαθητές
από πολύτιµες τεχνολογικές δεξιότητες, που θα τους επέτρεπαν
να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τους οµολόγους τους στην
παγκόσµια αρένα. Η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα
στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας δεν εξαρτάται
από το πόσο χαµηλός ή υψηλός είναι ο µισθός.». Πρέπει να προωθήσουµε τον ψηφιακό εναλφαβητισµό -γιατί κάπου στα Πρακτικά ότι είχε καταχωρηθεί ως αναλφαβητισµός- που είναι το
ζητούµενο.
«Οι υπολογιστές είναι πολιτισµικά τεχνουργήµατα µε υψηλό
µετασχηµατιστικό δυναµικό εφάµιλλό της ανακάλυψης της
γλώσσας και της γραφής.».
«Το πιο επικίνδυνο απ’ όλα είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα
που σήµερα εισάγεται» –και για το οποίο ακούω ξαφνικά διθυράµβους από τους περισσότερους των οµιλητών της Συµπολίτευσης- «στερεί τους σηµερινούς µαθητές και µελλοντικούς
πολίτες αυτής της χώρας από ένα ζωτικό φίλτρο ανάγνωσης,
αποκωδικοποίησης και ερµηνείας του εξωτερικού αντικειµενικού
κόσµου.»
Καταθέτω τα έγγραφα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακούστε τον κ. Τσουκαλά, προϊστάµενο της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας για σειρά ετών. Άραγε και αυτός
έχει κάτι µε εσάς; Έχει κάτι εναντίον σας; Ήρθε να σας κάνει αντιπολίτευση; Δεν νοµίζω.
Σε ποιο κράτος θα µπορούσαµε ακόµα και σήµερα να συζητάµε για την παραπαιδεία; Σε ποιο κράτος θα µπορούσαµε
ακόµα και σήµερα να συζητάµε ότι δεν είναι προαπαιτούµενο η
δωρεάν παιδεία, τα δωρεάν συγγράµµατα; Γιατί δεν παίρνουµε
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ένα έτοιµο µοντέλο; Γιατί αναλωνόµαστε; Γιατί φτάνουµε να παθαίνουµε ναυτία µε όλη αυτήν την κατάσταση που µπαίνουν τα
παιδιά µας τώρα και δεν τους δηµιουργείτε ένα ελαφρό πεδίο,
ένα κάµπο να αλώσουν τη γνώση, να αλώσουν την παιδεία;
Ήθελα να ήξερα, τι είναι παιδεία; Ποιος θα µας πει τι είναι παιδεία; Ποιος θα µας δώσει τον ορισµό του σχολείου; Άκουσα πολλά από τον κύριο Υπουργό.
Χθες το βράδυ ήµουν σε ένα χωριό, στις παρυφές του Βερµίου, στην Κουµαριά και είχε ένα πανηγύρι. Βλαχοχώρι θα το
πουν κάποιοι εδώ, οι πρωτευουσιάνοι. Ένα υπέροχο χωριό στο
Βέρµιο µε 60%-70% Βλάχους και 30%-40% Πόντιους. Χόρευαν
τα παιδιά και χόρευαν στον αέρα, έφευγαν οι κάπες και τα τσαρούχια. Λίγο µετά ο κεµεντζές έπαιξε σέρα και δονούνταν ο
τόπος µε τα παιδιά και τη νεολαία µας αγκαλιασµένη. Αυτό είναι
παιδεία, οι κυκλωτικοί χοροί. Αυτό είναι το ενστάλαγµα της γνώσης που πρέπει να παίρνουµε και να µεταλαµπαδεύουµε στα παιδιά µας. Αυτό είναι παιδεία.
Σε ένα άλλο χωριό, στα Μονόσπιτα της Ηµαθίας, κύριε Αµανατίδη, πήγα να παρακολουθήσω ένα πανηγύρι και ήρθε ένα χορευτικό από τη Θεσσαλονίκη όπου χορέψανε κωφά παιδιά. Αυτό
είναι παιδεία. Αυτό είναι το ζητούµενο. Έτσι πρέπει να κοιτάξουµε τα παιδιά, στα µάτια. Αυτή είναι η αποστολή µας και το καθήκον µας.
Το τηρείτε, κύριε Υπουργέ;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Ηλίας Παναγιώταρος για δώδεκα λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε τα όσα είπε ο κ. Σαµαράς στην οµιλία του στη ΔΕΘ, σε αυτήν την πολύ επιτυχηµένη επίσκεψή του,
επίσκεψη εξπρές για δεύτερη χρονιά.
Είπε επακριβώς: «Τέλος η εποχή που κάποιοι προσπαθούσαν
να απαλλαγούν από την εθνική µας παράδοση και από την πολιτιστική µας ταυτότητα, για να γίνουν τάχα ψευτοευρωπαίοι. Άλλους τους ενοχλούσε η σχολική ιστορία µας και προσπαθούσαν
να την ξαναγράψουν µε απίστευτες στρεβλώσεις, άλλους τους
ενοχλεί η θρησκευτική παράδοση της ορθοδοξίας. Τέλος όλα
αυτά». Ξέχασε να µας πει, όµως, ότι αυτοί στους οποίους αναφερόταν ήταν, µέχρι προχθές, εταίροι στην ίδια κυβέρνηση και
η εποχή στην οποία αναφερόταν ήταν η εποχή Νέας Δηµοκρατίας πάλι, που επί υπουργίας Μαριέττας Γιαννάκου η οµάδα Ρεπούση, Δραγώνα, Λιάκου, Τσατσόπουλου και λοιπών κατάφερε
να συγγράψει και να περάσει ένα εµετικό βιβλίο στα σχολεία. Και
πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν την προβολή της κ. Ρεπούση και της κ. Δραγώνα, έγιναν και αυτοί συγγραφείς έργων,
βιβλίων, που στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν κάνουν ούτε
για την ανακύκλωση.
Άρα, να µην πουλάτε ψευτοµαγκιές, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι
οι δικές σας κυβερνήσεις, οι δικοί σας άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι που είναι και τώρα στα διάφορα Υπουργεία Παιδείας και στα
άλλα κάνανε αυτά τα «µεγαλουργήµατα».
Αξίζει τον κόπο να αναφερθούµε και σε δυο-τρία άλλα σηµεία
για τα οποία µίλησε ο κ. Σαµαράς στη ΔΕΘ, όπως ότι η ελληνική
οικονοµία ξαναγίνεται ανταγωνιστική –ακόµα προσπαθούµε να
το καταλάβουµε- ότι δίνουµε ειδική έµφαση προκειµένου να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα της Μακεδονίας µας και της Θράκης. Πώς γίνεται αυτό, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας πρωτοστάτησε στο να µπει η Βουλγαρία και η Ρουµανία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν και η ταφόπλακα της οικονοµίας της Βορείου Ελλάδος;
Λέτε: «Είµαστε οι πρώτοι που θέλουµε να βοηθήσουµε τους
γείτονές µας, αλλά την ιστορική ταυτότητα της ελληνικής Μακεδονίας δεν τη διαπραγµατευόµαστε». Διαπραγµατεύεστε, όµως,
σύνθετη ονοµασία.
Είπατε: «Σκεφτείτε πού ήµασταν πέρυσι τέτοιο καιρό και πού
είµαστε σήµερα», αναφερόµενος σε οικονοµικά µεγέθη. Σήµερα
είµαστε σε τρισχειρότερη κατάσταση απ’ ότι ήµασταν πέρυσι.
Κάνατε ολόκληρη µνεία ότι πιάνουµε φέτος πρωτογενές πλεόνασµα. Αµφισβητείται από παντού. Ενδεχοµένως στα χαρτιά και
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µόνο σε αυτά.
Είπατε ότι: «θα ξανακάνουµε την Ελλάδα ισχυρή και υπολογίσιµη και ας µη το πίστευαν τότε παρά ελάχιστοι». Έγινε και το
λέτε; Θα!
Μιλήσατε για την αξιολόγηση που ολοκληρώνεται τώρα από
την εταιρεία «BLACKROCK» και είπατε το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα θα είναι πλέον από τα πιο θωρακισµένα της Ευρώπης.
Αµελήσατε να µας πείτε ότι η θυγατρική της «BLACKROCK», η
«BLACKSTONE» πήρε τα στοιχεία της «BLACKROCK», που ξέρει
τα πάντα για τις τράπεζες και ως ένα αρπακτικό fund 5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων έρχεται να αγοράσει τα πάντα στην ελληνική αγορά.
Είπατε ακόµη ότι µέχρι το τέλος του χρόνου θα εκταµιευθεί
προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και εξαγωγικές εταιρείες 1,5
δισεκατοµµύριο ευρώ, που ήδη εξασφαλίσαµε ως εργαλείο ρευστότητας και εξασφαλίζουµε και άλλα. Προς το παρόν, είµαστε
στο Σεπτέµβριο, τελειώνει ο χρόνος και δεν έχει πέσει «σάλιο»
στην αγορά.
Είπατε πολλά πράγµατα, όπως για τα καρτέλ που σπάνε, για
τα κλειστά επαγγέλµατα. Τελικά δεν τα ανοίξατε, τα διαλύσατε!
Λέτε: «Πήγαµε ένα βήµα πιο πέρα και για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας θεσπίζεται µια απλή υπεύθυνη δήλωση
και ο έλεγχος θα γίνεται από ειδικές πιστοποιηµένες ιδιωτικές
εταιρείες, που εκείνες θα ελέγχονται από το κράτος». Μου θυµίζει την περίπτωση των ΚΤΕΟ, όπου τα διεφθαρµένα δηµόσια
ΚΤΕΟ έδωσαν ως επί το πλείστον τη θέση τους στα διεφθαρµένα
ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το αποτέλεσµα είναι το ίδιο.
Λέτε ότι, πέρα από το ξεµπλοκάρισµα των επενδύσεων, αρχίζει
να µπαίνει τάξη στα δηµόσια νοσοκοµεία, όπου το υλικό το πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούµενος τέσσερις, πέντε και έξι φορές
περισσότερο απ’ όσο πλήρωναν τα ξένα νοσοκοµεία. «Βάλαµε
τέλος σ’ αυτό», λέτε. Ξεχάσατε, όµως, να πείτε για όλους αυτούς
τους συγγενείς Υπουργών και Βουλευτών, που ως προµηθευτές
των νοσοκοµείων και του δηµοσίου «τα έπαιρναν» πέντε και έξι
φορές παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν δεν έχετε στοιχεία, κύριε Παναγιώταρε, καλό είναι να µην αναφέρεστε γενικά
και αόριστα. Εάν έχετε κάποια στοιχεία, µπορείτε να τα καταθέσετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μπορούµε να τα καταθέσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί έτσι απαξιώνεται γενικά το πολιτικό σύστηµα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: «Ο νοών νοείτω»: Το ξέρετε πολύ
καλά και εσείς και όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, δεν υπάρχει ο
«νοών νοείτω»...
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Το απαράδεκτο φαινόµενο που συγγενείς Υπουργών και Βουλευτών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μπορείτε να το καταγγείλετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: ...έπαιρναν µέρος σε διαγωνισµούς
του δηµοσίου και τους κέρδιζαν δεν σηµαίνει τίποτα; Γινόταν συνεχώς. Δεν γινόταν µόνο στα νοσοκοµεία, γινόταν στις προµήθειες των αυτοκινήτων, γινόταν παντού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εάν έχετε κάτι το επιλήψιµο, σας λέω να το καταγγείλετε συγκεκριµένα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Η Χρυσή Αυγή τα έχει καταγγείλει
επωνύµως πάµπολλες φορές και µπορούµε να επανέλθουµε και
να τα ξανακαταγγείλουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν ακούτε αυτό που
σας λέω...
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Σας ενοχλεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµένα καθόλου. Συγκεκριµένα να καταγγείλετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Να σας πω ένα παράδειγµα που δείχνει την ηθική των κυβερνήσεών σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, δεν θέλω να µου
πείτε. Να καταγγείλετε συγκεκριµένα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ο σύζυγος της κ. Αποστολάκη που
ως αντιπρόσωπος εταιρειών αυτοκινήτου προµήθευσε όλο το ελληνικό δηµόσιο µε αυτοκίνητα. Αυτά είναι «τα έργα και οι ηµέ-
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ρες» των κυβερνήσεών σας, αφού θέλετε να λέµε και ονόµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να κάνετε τις συγκεκριµένες καταγγελίες.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Έχουν γίνει οι συγκεκριµένες καταγγελίες και µπορούµε να τις ξανακάνουµε. Δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα.
Συνεχίζουµε. Λέει ο κ. Σαµαράς ότι µπαίνει τάξη στο φορολογικό σύστηµα. Ναι, εφαρµόζετε την περίπτωση «πονάει χέρι, κόβει χέρι» και αποτέλεσµα µηδέν!
Λέτε για την πρόθεσή σας να παραµείνει ο νέος συντελεστής
φόρου στο 15%. Προθέσεις, προθέσεις, προθέσεις!
Μιλάτε για τη φοροδιαφυγή. Αµελήσατε, όµως, να µας πείτε
για την αποδεδειγµένη φοροδιαφυγή δισεκατοµµυρίων ευρώ
διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών, για τις οποίες δεν έχετε κάνει
απολύτως τίποτε. Μόνο τον απλό Έλληνα πολίτη έχετε βάλει
στον τοίχο και τον χτυπάτε, µε όποιον τρόπο και µε όποιο µέσο
διαθέτετε.
Θα µπορούσαµε να µιλάµε ώρες ατελείωτες για την οµιλία του
κ. Σαµαρά στη ΔΕΘ και για τα διάφορα µυθεύµατά της. Η ουσία
είναι άλλη. Θα δείξω µόνο κάποια δηµοσιεύµατα των τελευταίων
δύο ηµερών. Ελληνίδες δουλεύουν για 3 ευρώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µιλήσετε και για
το νοµοσχέδιο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µε αφήσετε να
µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κύριε Παναγιώταρε, αλλά είστε αρκετό καιρό εδώ και είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σε αρκετά θέµατα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Έχουν άµεση σχέση µε το νοµοσχέδιο αυτά που λέω. Αυτό δεν θέλετε να πείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν έχουν καµµία
σχέση µε το νοµοσχέδιο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Έχουν απόλυτη σχέση. Εάν µε αφήσετε για ένα λεπτό, θα σας εξηγήσω. Γιατί δεν µε αφήνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ σας έκανα την
παρατήρηση και παρακαλώ να τη σεβαστείτε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εσείς κάνατε την παρατήρηση και
αφήστε µε και µένα να πω αυτά που έχω να πω.
Διαβάζω: «Ελληνίδες δουλεύουν για 3 ευρώ την ώρα µαζί µε
Πακιστανούς» -κατά πάσα πιθανότητα λαθραίους, χωρίς χαρτιά«και µε αφεντικά Σύριους». Αυτό είναι το ελληνικό «success
story»!
«Η Ελλάδα θα χρειαστεί και νέο δάνειο», είπε ο αντιπρόεδρος
της «PARTNERS GROUP». «Πτώση τζίρου έως 40% στην εστίαση
το καλοκαίρι», µε τα µέτρα που έλεγε ο κ. Σαµαράς, ότι µε την
πτώση του ΦΠΑ «ανάσανε» η οικονοµία. «Το χρέος δεν είναι βιώσιµο» –έλεγε ο κ. Σταϊκούρας- «το χρέος θα µας καταπιεί. Από
23.900 ευρώ το 2008 θα φθάσει στα 26.300 το 2022, παρά τη διάσωση». Και συνεχίζουµε: «Στο κόκκινο εκατόν δέκα χιλιάδες επιχειρήσεις» και πάει λέγοντας.
Θα κάνουµε µνεία για ένα τελευταίο κοµµάτι από τα όσα είπε
ο κ. Σαµαράς. Είπε: «Ξέρετε πόσο χρέος κόψαµε ήδη; Πάνω από
125 δισεκατοµµύρια, που µαζί µε την αναστολή πληρωµής τόκων
και χρεολυσιών ονοµαστικά φθάνει τα 145 δισεκατοµµύρια».
Μα πώς είναι δυνατόν; Εσείς λέτε ότι ήταν 299 δισεκατοµµύρια
το 2009. Αυτή τη στιγµή είναι 321 δισεκατοµµύρια. Τι γλυτώσατε;
Τι είναι αυτή η αριθµητική την οποία χρησιµοποιείτε; Την καταστροφή του ελληνικού λαού τη χρησιµοποιείτε, όπως σας βολεύει, για να πείτε κάποια νούµερα και να βγάλετε κάποιες ιστορίες. Και φτάνουµε στη σχέση που έχουν τα όσα είπε ο κ. Σαµαράς –αναλήθειες- µε τα όσα συµβαίνουν αυτή τη στιγµή.
Κατ’ αρχάς στην παιδεία προσπαθείτε, µε τα ίδια φθαρµένα
ελαττωµατικά υλικά, να χτίσετε σπίτι. Με τους ίδιους ανθρώπους,
τα ίδια στελέχη, που δεκαετίες τώρα εµπλέκονται στο Υπουργείο
Παιδείας και αλλού και που έφτασαν την παιδεία εδώ που την
έφτασαν, θέλετε να κάνετε την αναγέννηση της παιδείας. Ε, λοιπόν δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα.
Μίλησε η κ. Βούλτεψη µε µεγάλη ανησυχία –δεν είναι εδώ- για
το ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική παιδεία, ότι πρέπει να λάβει
µέτρα η πολιτεία, διότι σε λίγο καιρό, οι κακοί, οι φασίστες θα
είναι αυτοί που θα διδάσκουν δηµοκρατία. Ευχόµαστε η πολιτει-
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ακή παιδεία να διδαχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα σχολεία και οπουδήποτε αλλού, έτσι ώστε περισσότεροι νέοι και
νέες να πλαισιώσουν τις τάξεις της Χρυσής Αυγής, για να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται.
Μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ.
Κρεµαστινός, για το παρελθόν. Μιλήσατε για πολύ µεγάλους άνδρες ως επί το πλείστον, αλλά αυτοί ήταν και σε άλλες εποχές.
Στο παρελθόν, όµως, υπήρχαν και φοιτητές, όπου στη δεκαετία
του ’50, όταν οι Κύπριοι αδελφοί µας αγωνίζονταν µέσω της
ΕΟΚΑ για την ένωση µε τη µητέρα πατρίδα, έβγαιναν στους δρόµους κατά δεκάδες χιλιάδες και διαδήλωναν για την ένωση της
Κύπρου µε την Ελλάδα και θρηνούσαν νεκρούς καθηµερινά από
το καθεστώς του θείου Καραµανλή, του Κωνσταντίνου Καραµανλή του µεγάλου.
Είπε ο Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει
να έχουν ίση αφετηρία, όταν φτάνουν στο τέλος του σχολείου.
Πολύ σωστό. Αλλά εµείς θα προσθέσουµε ίση αφετηρία Ελλήνων
πολιτών. Μία πολύ µεγάλη και σηµαντική διαφορά, γιατί το δηµόσιο σχολείο, η δηµόσια παιδεία θεσπίστηκε για τους Έλληνες
πολίτες και µόνο και δυστυχώς µε υπουργικές αποφάσεις, χωρίς
να το λέει ο νόµος, µπαίνουν παρατύπως δεκαετίες τώρα και οι
πάσης φύσεως αλλοδαποί, οι οποίοι επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό σε πολύ µεγάλο βαθµό.
Επίσης, µίλησε για τις φοιτητικές εστίες. Παρέλειψε να πει,
όµως, για τους αιώνιους φοιτητές, για τους «συντρόφους», που
είχαν καλοβολευτεί στις φοιτητικές εστίες, που έτρωγαν, έπιναν
και κοιµόντουσαν, για τις δεκάδες εκατοντάδες µολότοφ και τα
άλλα εργαλεία πολέµου, τα οποία βρίσκονται µέσα στις εστίες
και στα πανεπιστήµια και πάει λέγοντας.
Ξεχάσατε να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, τι θα γίνει φέτος το χειµώνα µε το πετρέλαιο. Πάλι οι γονείς θα βάζουν ρεφενέ σε πάρα πολλά σχολεία της Ελλάδος;
Διότι ο κ. Σαµαράς έλεγε άλλα, ότι η οικονοµία «πετάει». Τι θα
γίνει µε τους απλήρωτους οδηγούς λεωφορείων-ταξί που µεταφέρουν µαθητές σε δύσκολες περιοχές της Ελλάδος; Υπάρχει
κάποια µέριµνα; Τι θα γίνει µε τις καταλήψεις που γίνονται και
τους βανδαλισµούς, πόσο µάλλον τώρα που δεν θα υπάρχουν
σχολικοί φύλακες; Θα κάνετε κάτι;
Τι θα γίνει µε την παραπαιδεία που, όπως είπε και η κ. Βούλτεψη, άρχισε από τους συντρόφους, γιατί κάποιο κακό καθεστώς
δεν τους επέτρεπε να διορίζονται στο δηµόσιο, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται τους καλάρεσε και το συνεχίζουν µέχρι τώρα, διότι τους
βοήθησε γενικώς και στην επαγγελµατική ανέλιξη, και στην οικονοµική και πάει λέγοντας;
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω και εγώ για τη ρήση του Ισοκράτη, που πολλοί τη χρησιµοποιούν, αλλά τη χρησιµοποιούν µε
τον τρόπο που τους βολεύει, ότι στην απλή δηµοτική λέει -για να
το καταλαβαίνουν και οι σύντροφοι της Αριστεράς που απεχθάνονται τα αρχαία ελληνικά- ότι Έλληνες είναι όσοι από τους Έλληνες µετέχουν της αθηναϊκής παιδείας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Νικόλαος Τσούκαλης για δώδεκα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως να έχουµε ξεχάσει ότι
αυτό το νοµοσχέδιο συζητείται σε µία περίοδο κρίσης, σε µία περίοδο όπου ουσιαστικά η ίδια η κοινωνία καταρρέει και όπου τα
αποτελέσµατα αυτής της κρίσης είναι ίσως, οι αψευδείς µάρτυρες για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρείχε στους Έλληνες πολίτες η Μεταπολίτευση. Δεν µηδενίζει κανένας τη Μεταπολίτευση, αλλά σε τέτοιες περιόδους ο καθένας αξιολογεί τα
εκπαιδευτικά του συστήµατα και τα εντάσσει µε το σωστό αξιολογικό τρόπο στη γενικότερη παιδεία που του παρέχει.
Κύριε Υπουργέ και κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
ξεκινήσω παροτρύνοντας όλους τους συναδέλφους να διαβάσουν αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο πριν από λίγο καιρό µας διενεµήθη σε όλους τους Βουλευτές ως δώρο του Προέδρου του
Κοινοβουλίου από τη σειρά «Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου»
και είναι η οµιλία –θα µου επιτρέψετε να πω, η ιστορική οµιλίατου Υπουργού Παιδείας της πρώτης φιλελεύθερης Κυβέρνησης
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του Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή, του Ιωάννη Τσιριµώκου σε
σχέση µε την πρώτη µεγάλη µεταρρύθµιση που έγινε στη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, αν το διαβάσετε –εύχοµαι να το έχετε διαβάσει- τότε πολλά απ’ αυτά τα οποία είπατε στην εισαγωγή της οµιλίας σας, ίσως να µην τα είχατε πει. Έφυγαν οι εκπρόσωποι της
Χρυσής Αυγής, λείπει και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος χαρακτήρισε τη δική µας Αριστερά «ειδικού σκοπού».
Όµως, απευθύνοµαι σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής και τους
θέτω το εξής ερώτηµα: `Εναν αιώνα µετά να τοποθετηθούν όλοι
µε ποιους είναι αυτή τη στιγµή και ποιων οι απόψεις έχουν δικαιωθεί. Οι απόψεις των µελών του Εκπαιδευτικού Οµίλου Σβώλου, Δελµούζου και Τριανταφυλλίδη ή της συντηρητικής θέσης
και άποψης του Πανεπιστηµίου Αθηνών; Γιατί τότε -θα µου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Υπουργέ- υπήρχαν αντίστοιχοι σαν και
εσάς, οι οποίοι χαρακτήριζαν κάποιους ως προοδευτικούς ή «γιαλαντζί» προοδευτικούς, κάποιους ως συντηρητικούς, αλλά στην
ουσία προοδευτικούς.
Μακριά από εµάς, από το χώρο της Ενωτικής Αριστεράς, οι
ταµπέλες. Εµείς δεν είπαµε ότι αυτά τα οποία εσείς εισάγετε
είναι συντηρητικά. Εµείς απλώς χαρακτηρίσαµε το νοµοσχέδιο
και την κοινοβουλευτική σας πρωτοβουλία ως άτολµη. Και έχουµε ένα λόγο περισσότερο εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά
να τη χαρακτηρίζουµε ως άτολµη, για τον εξής απλό λόγο: Γιατί
είµαστε το µόνο κόµµα της Αντιπολίτευσης, που συµµετείχαµε
ενεργότατα στις διαβουλεύσεις για τη διαµόρφωση αυτού του
περίφηµου σχεδίου για το νέο λύκειο, πολύ πριν εσείς γίνετε
Υπουργός Παιδείας.
Όταν συµµετέχεις µε την καρδιά σου, µε την ψυχή σου σε µία
τέτοια προσπάθεια, θέλοντας έστω και για την πολιτική µας υστεροφηµία να αφήσουµε τη σφραγίδα µας σε µία τέτοια µεταρρύθµιση για το νέο λύκειο και αυτή η µεταρρύθµιση έρχεται µε τη
µορφή αυτή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, τότε νιώθουµε
σαν προδοµένοι. Ταιριάζει για εµάς η γνωστή ρήση «ώδινεν όρος
και έτεκε µυν». Άλλη διαδικασία περιµέναµε. Περιµέναµε µία διαδικασία ανοιχτή, πανηγυρική, όπου πραγµατικά θα αφήσει τη
σφραγίδα της σε αυτή τη µεταρρύθµιση.
Δεν είναι µόνο αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα έπρεπε να αποδαιµονοποιήσετε και να αποδοµήσετε απόψεις και ιδεοληψίες, οι οποίες έχουν κυριαρχήσει στο δηµόσιο λόγο το τελευταίο διάστηµα. Βεβαίως, συνήθως αυτά συµβαίνουν σε τέτοιου είδους
διαδικασίες, γιατί η οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στην παιδεία,
στην εκπαίδευση έχει εκ των πραγµάτων µία τεράστια ιδεολογική
φόρτιση.
Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίζονται ορισµένα πράγµατα. Δεν
µπορεί παρωχηµένες αντιλήψεις, οι οποίες δεν είναι καν αριστερές, είναι απλές στοιχειώδεις αρχές του φιλελευθερισµού και
των αρχών της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισµού, αντιλήψεις που δεν έχουν να κάνουν µε ακραίες και επαναστατικές
διαδικασίες, έχουν να κάνουν µε απλά πράγµατα, φιλελεύθερα,
τα οποία έχει κατακτήσει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, που αποτελούν αυτονόητα πράγµατα, που έχουν απασχολήσει το δηµόσιο
λόγο ιστορικά, να θεωρούνται εδώ ως κουβέντες και αναφορές
που δεν έχουν σχέση µε την πατρίδα ή θέλουν να θάψουν το αρχαίο ηµών πνεύµα κ.λπ..
Ήδη από το 1913 στόχος της µεγάλης µεταρρύθµισης του
Ελευθερίου Βενιζέλου -και θα καταλάβετε τι εννοώ- ήταν το χτύπηµα της προγονοπληξίας, του ψευτοκλασικισµού και της µονοµέρειας της µέσης εκπαίδευσης. Η αγωγή είναι η εισαγωγή των
πραγµατικών σχολείων, οργάνωση της επαγγελµατικής παιδείας,
λύση του βασικού προβλήµατος. Από τότε έχουµε αυτές τις συζητήσεις. Καλό, λοιπόν, θα ήταν, όταν συζητάµε τόσο σοβαρά
ζητήµατα, τουλάχιστον να µην εµφανιζόµαστε ως ανιστόρητοι.
Ένα άλλο θέµα το οποίο έχει προκαλέσει εντύπωση, είναι ότι
κάθε φορά που λέει κάποιος πολιτικός χώρος ή κάποιος Βουλευτής ότι πρέπει να προσαρµόσουµε την παιδεία µας, την εκπαίδευσή µας στα ευρωπαϊκά πρότυπα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
ξεσηκώνονται, λες και έχουµε εµείς, µε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται και µέσα στην εισηγητική έκθεση, πρόβληµα αφοµοίωσης. Δηλαδή, η αντίφαση στο µεγαλείο της! Από τη µία µεριά,
όλοι περιγράφουν µε εγκώµια, µε φανατισµό, µε ενθουσιασµό
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την παράδοσή µας και από την άλλη µεριά εµφανίζονται ξαφνικά
ανασφαλείς και φοβικοί ότι κάποιοι θα µας «καταπιούν».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, οι δύο µεγαλύτεροι πυλώνες εθνικισµού στην Ευρώπη είναι ο γαλλικός και ο
γερµανικός. Φοβούνται και αυτοί τόσο πολύ, ούτως ώστε να έχουν παραδείγµατος χάριν προαιρετικό το µάθηµα των Θρησκευτικών; Φοβούνται τόσο πολύ στην µητρόπολη του καθολικισµού,
την Ισπανία, ώστε να είναι προαιρετικό το µάθηµα των Θρησκευτικών µε την εφαρµογή, την ισχύ των εναλλακτικών µαθηµάτων;
Φοβούνται τόσο πολύ στη Βολιβία ή στο Μεξικό ή στην Παραγουάη, χώρες στις οποίες κυριαρχεί ο καθολικισµός, όπου δεν
είναι µάθηµα τα Θρησκευτικά; Και είναι δυνατόν εδώ να κατηγορούνται κόµµατα και Βουλευτές, οι οποίοι θέτουν αυτό το απλό
θέµα προς συζήτηση, ότι πλήττουν τον πυρήνα του ελληνικού πολιτισµού; Συζητήσεις παρωχηµένες, οι οποίες είναι αποτελέσµατα, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της παρακµής.
Εµείς αυτό που είπαµε -και εξακολουθούµε να το θέτουµε,
γιατί κάποια στιγµή θα εφαρµοστεί, θα υλοποιηθεί- είναι ότι η αυτοτέλεια του λυκείου, της µέσης εκπαίδευσης, µε ένα τρόπο µπορεί να κατακτηθεί: µε το εθνικό απολυτήριο και µε την απεξάρτηση οποιασδήποτε διαδικασίας εισαγωγής στα πανεπιστήµια από το απολυτήριο αυτό και από τη διαδικασία απόκτησης
αυτού του απολυτηρίου. Το θέτουµε και υπάρχουν, ξέρετε, πάρα
πολλοί έγκριτοι επιστήµονες οι οποίοι το αποδέχονται.
Ο µόνος τρόπος είναι ένα απολυτήριο, το οποίο θα είναι το πιστοποιητικό, θα έχει το ISO, που λέµε, το ISO, το οποίο θα σου
δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνεσαι είτε προς την ανώτατη εκπαίδευση, είτε προς την επαγγελµατική εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση είναι αυτή η πιστοποίηση, η οποία, δυστυχώς –θα µου
επιτρέψετε να σας πω- δεν είναι εµφανής στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θέλετε να σας το αποδείξω; Κι εσείς οι ίδιοι στην εισηγητική
έκθεση, αφού περιγράφετε όλα αυτά τα ωραία και µεγαλεπήβολα, στη σελίδα 2 λέτε: «Μέσα σ’ αυτό το παιδευτικό πλαίσιο
ευελπιστούµε ότι το σχολείο δεν θα περιορίζεται πλέον στον
ρόλο παροχής γνώσεων αποκλειστικά κ.λπ.» Λέτε τα γνωστά.
Ευελπιστείτε. Δεν είστε κι εσείς πεπεισµένοι ότι αυτό το σχέδιο
µπορεί να οδηγήσει κάπου.
Θα ήθελα να πω κάτι για την τεχνική εκπαίδευση, για την Πληροφορική. Δεν µπορεί να είναι µάθηµα –εκτίµησή µου- µε την έννοια του µαθήµατος. Δεν θα καθοδηγήσει ο πληροφορικάριος
τον τρόπο χειρισµού των γνώσεων. Δεν µπορεί να τον καθοδηγήσει. Με αυτήν την έννοια λέω ότι οι πληροφορικάριοι έχουν
θέση στο γυµνάσιο και στο λύκειο, όχι, όµως, µε την έννοια αυτή
που κάποιοι υπονοούν. Ο πληροφορικάριος θα δώσει τα τεχνικά
στοιχεία λειτουργίας των συστηµάτων αυτών. Αυτοί οι οποίοι θα
δώσουν τη δυνατότητα αξιολόγησης στους µαθητές είναι το ίδιο
το λύκειο και οι άλλες ειδικότητες.
Θα τελειώσω µε µία αναφορά του Ουµπέρτο Έκο σε µία τελευταία του συνέντευξη, προκειµένου να καταστεί κατανοητό τι
εννοώ µε το τεράστιο ζήτηµα των πληροφοριών και γενικότερα
της λειτουργίας του λυκείου. Του έγινε µία ερώτηση σχετικά µε
τον τεράστιο κίνδυνο που υπάρχει διαχείρισης από τα νέα παιδιά
των τεράστιων πληροφοριών που υπάρχουν στα web, πώς να
διαχειριστούν αυτά τα δισεκατοµµύρια πληροφοριών. «Μια ορισµένη εκµάθηση…» -αναφέρει ο Έκο στην απάντησή του- «… της
ικανότητας επιλογής θα µπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο
στοιχείο απάντησης στο ερώτηµα που µου θέτετε».
Αυτός είναι ο ρόλος της µέσης εκπαίδευσης, το να µπορούµε
να µετατρέπουµε τα εκατοµµύρια των πληροφοριών σε γνώση,
γιατί το τεράστιο πρόβληµα των νέων παιδιών είναι αυτό, ότι την
πληροφορία δεν τη µετατρέπουν σε γνώση και τη γνώση, βεβαίως, σε συλλογισµό και την κατάσταση συµπερασµάτων.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό δεν το κάνει το λύκειο
µέχρι τώρα και δεν θα το κάνει και µε το δικό σας λύκειο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το λύκειο, η µέση εκπαίδευση µέχρι τώρα δίνει απαντήσεις,
αλλά, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν θέτει ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Όπως λέει κάποιος άλλος: «Εξυπνάδα είναι το να πιστεύεις το 50% από αυτά που ακούς, ευφυΐα
είναι να µπορέσεις να διαλέξεις ποιο από το 50% ισχύει.».
Αυτή είναι η δουλειά µιας µέσης εκπαίδευσης και αυτό θα
έπρεπε να είναι το ISO του λυκείου. Αυτή είναι η δική µας αντίληψη για το λύκειο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η διαχείριση του
χρόνου είναι και αυτή σηµαντική.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Δύο λεπτά νοµίζω ότι κατανάλωσα
περισσότερο, κύριε Πρόεδρε.
Αυτός είναι ο λόγος που δεν ψηφίζουµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, γιατί εµείς θέλαµε το νοµοσχέδιο αυτό να είναι πραγµατική µεταρρύθµιση, µεταρρύθµιση που να µείνει πραγµατικά
και να είναι στοιχείο της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης του
τόπου. Η εκτίµησή µας είναι ότι δεν είναι και ότι πάρα πολύ σύντοµα θα έρθει ένα νέο νοµοσχέδιο, το οποίο θα προσαρµόσει τις
ατέλειες του δικού σας νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να µιλήσετε για ένα λεπτό; Μένει ακόµα µόνο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ για να µιλήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ναι, για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Παφίλη, θα µιλήσει ο Υπουργός µόνο για ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα απλώς να κάνω δύο µικρά σχόλια. Το ένα έχει να κάνει
µε την αποδοχή του Εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, ο οποίος
δήλωσε ότι πιστεύει στη ρήση του Ισοκράτη πως Έλληνες είναι
αυτοί οι οποίοι είναι µέτοχοι της ελληνικής παιδείας. Το καλωσορίζουµε αυτό. Δεν είµαι σίγουρος ότι αντιλαµβάνονται τι ακριβώς
σηµαίνει αυτό. Αν πράγµατι το αντιλαµβάνονται, είναι µία πρόοδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι µόνο το αντιλαµβάνονται, αλλά να το εφαρµόσουν κιόλας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Μακάρι!
Το δεύτερο έχει να κάνει µε αυτά τα οποία είπε ο αγαπητός
Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς και χαίροµαι που επισήµανε ότι η ΔΗΜΑΡ πράγµατι συµµετείχε δηµιουργικά στον
εθνικό διάλογο και πολλές από τις προτάσεις της υιοθετήθηκαν.
Τα ανέφερε και η κ. Ρεπούση.
Όσον αφορά το θέµα της προσπάθειας για την αυτοτέλεια του
λυκείου, βεβαίως το ιδεατό σχήµα είναι να πάµε στο εθνικό απολυτήριο και οι εξετάσεις και οι εισακτέοι να καθορίζονται από τα
ιδρύµατα κ.ο.κ.. Όµως, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και
γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα ιδεατό σχήµα, το οποίο
δεν µπορεί να εφαρµοστεί σήµερα. Ούτε τα ιδρύµατά µας είναι
έτοιµα ούτε αυτό µπορεί να εφαρµοστεί σήµερα.
Το νοµοσχέδιο µε τον τρόπο µε τον οποίο θέτει τα ζητήµατα
της αυτοτέλειας του λυκείου είναι η βέλτιστη εκδοχή για να µπορέσει πράγµατι το λύκειο να µην έχει αυτήν τη µορφή την οποία
έχει.
Το δεύτερο που αναφέρατε έχει να κάνει µε την αρχαιολαγνεία
και –αν θέλετε- µε την προγονοπληξία. Δεν µιλήσαµε γι’ αυτό.
Εµείς είπαµε δύο πράγµατα, πόσο παρεξηγηµένες είναι σήµερα
οι έννοιες του προοδευτικού και του συντηρητικού και αναφέραµε γιατί.
Όσον αφορά το θέµα της γλώσσας, θα µου επιτρέψετε να πω
ότι αυτό το οποίο λέγω σήµερα είναι πως η αρχαία ελληνική
γλώσσα αποτελεί την ετυµολογική και πολιτισµική µήτρα της νεοελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα είναι η συνέχεια της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Υπ’ αυτήν την έννοια δεν τη θεωρώ
«νεκρή» γλώσσα. Αυτό είναι το µόνο που είπα.
Και το δεύτερο είναι –χωρίς να διακατεχόµαστε ούτε από προγονοπληξία ούτε από αρχαιολαγνεία- ότι τα στοιχεία της παι-
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δείας, του πλούτου της γνώσης, αλλά και όλων των µηνυµάτων,
τα οποία βρίσκουµε στην κλασική παιδεία, πρέπει να είναι θέµατα
τα οποία µας απασχολούν και να µεταλαµπαδεύονται από γενιά
σε γενιά και σε κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα.
Η γλώσσα µας ξερνάει πολιτισµό. Δεν είναι σύµπτωση το γεγονός -αν δεχθούµε ότι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν είναι
στην κατάσταση στην οποία θα θέλαµε όλοι να είναι- ότι παρ’ όλο
που δεν είµαστε σε µία περίοδο πολιτισµικής ακµής η ποίησή
µας, η λογοτεχνία µας ακµάζει. Υπάρχουν θύλακες ακµής στην
ποίηση, στη λογοτεχνία. Και αυτό είναι γιατί, όπως είπε ο Ελύτης:
«Η γνώση από µόνη ξερνάει πολιτισµό.».
Όσον αφορά το τι ευελπιστούµε, ευελπιστούµε γιατί οι αλλαγές δεν είναι µόνο θέµα νοµοθεσίας. Είναι θέµα και αλλαγής νοοτροπίας. Μπορούµε να νοµοθετήσουµε και νοµοθετούµε και
θέτουµε το πλαίσιο, αλλά πρέπει για όλα αυτά τα οποία ονειρευόµαστε να γίνουν στη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση, να αλλάξει σιγά-σιγά και η νοοτροπία. Και αυτό είναι δουλειά όλων µας.
Γι’ αυτό, δεν είµαστε δογµατικοί, δεν λέµε ότι το νοµοθέτηµα από
µόνο του θα αλλάξει τα πράγµατα στην παιδεία. Πρέπει σιγάσιγά να αλλάξουµε και νοοτροπία, να αλλάξουµε τον τρόπο µε
τον οποίο βλέπουµε τα πράγµατα, µε τον οποίο λειτουργούµε
όλοι, οι πολίτες, οι εκπαιδευτικοί, η πολιτεία. Μόνο έτσι µπορεί
να έρθει το επιθυµητό αποτέλεσµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης για δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Παφίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λένε, κύριε Υπουργέ, ότι το πιο σύντοµο ανέκδοτο είναι ότι έχουµε δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση.
Μάλλον όσοι ζούµε σε αυτήν τη χώρα καταλαβαίνουµε ότι δεν
είναι καθόλου ανέκδοτο, αλλά είναι µία πραγµατικότητα, ότι δεν
υπάρχει δηλαδή. Όποιος µιλάει για δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση
µάλλον ζει κάπου αλλού, σε άλλον πλανήτη και όχι στη χώρα µας
και δεν εννοώ σήµερα, εννοώ συνολικά.
Κάνετε µία προσπάθεια –και αυτή η προσπάθεια γίνεται κάθε
φορά που έρχονται κάποια σοβαρά νοµοσχέδια- να πειστεί ο κόσµος ότι θα έχουµε αντιστροφή της κατάστασης, σταµάτηµα των
φροντιστηρίων, αναβάθµιση του λυκείου, αποδέσµευση του λυκείου από τις εξετάσεις –σηµειώνω µερικά από όσα ειπώθηκανµεγάλη βαρύτητα στην επαγγελµατική εκπαίδευση, στη µαθητεία
και στην ισονοµία και ισότητα των ευκαιριών.
Θα µας επιτρέψετε να έχουµε τη γνώµη ότι θα συµβούν εντελώς τα αντίθετα.
Άλλωστε, κάθε φορά που έρχεται ένας νόµος σοβαρός, που
αφορά την εκπαίδευση, µε οποιαδήποτε κυβέρνηση είτε αυτήν
είτε τις προηγούµενες, ακριβώς την ίδια επιχειρηµατολογία είχαµε. Η πραγµατικότητα διαψεύδει οικτρά και πιστεύουµε ότι η
κατάσταση θα χειροτερέψει πολύ περισσότερο, ιδιαίτερα για τα
παιδιά των λαϊκών οικογενειών.
Εµείς δεν πιστεύουµε ότι είναι αποσπασµατικό αυτό το νοµοσχέδιο ούτε ότι ήρθε ξαφνικά. Είναι συνέχεια όλων των αλλαγών
που προωθούνται σταδιακά εδώ και πολλά χρόνια, το περιβόητο
«νέο σχολείο» -η κ. Διαµαντοπούλου ήταν αυτή που σήκωνε εδώ
τη σηµαία του «νέου σχολείου»- και εντάσσονται στη γενικότερη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, όχι
του νεοφιλελευθερισµού, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί
η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή τέτοια γραµµή είχε. Ένωση
του κεφαλαίου είναι και τέτοια πολιτική προωθούσε.
Ουσιαστικά –αυτό το λέτε βέβαια- τι κάνει; Προσαρµόζει την
εκπαίδευση στις ανάγκες του κεφαλαίου και µάλιστα σε περίοδο
οικονοµικής κρίσης. Η εποχή δηλαδή –για να ξεκινήσουµε από
τα πανεπιστήµια- που υπήρξε ανάγκη, λόγω της ανάπτυξης του
καπιταλισµού, λόγω διαφόρων συγκυριών να υπάρξει µαζική είσοδος στα πανεπιστήµια παιδιών και της εργατικής τάξης, γιατί
δεν έφταναν τα υπόλοιπα, έχει τελειώσει.
Σήµερα γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Τι θέλει, δηλαδή, σήµερα το σύστηµα σε περίοδο κρίσης; Θέλει µεν ένα κοµµάτι επιστηµόνων, αλλά θέλει κυρίως ένα φτηνό, ευέλικτο, αλλά και
υποταγµένο εργατικό δυναµικό. Γι’ αυτό λέµε ότι είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση και θα µπορούσαµε να αναλύσουµε τι είναι
αντιδραστικό και τι είναι προοδευτικό.
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Εποµένως, τι κάνει γενικά το νοµοσχέδιο, ώστε να καταλαβαίνει και ο κόσµος, γιατί πολλές φορές µέσα στα πολλά χάνεται;
Προσπαθεί να στερήσει αυτό -το στόχο έχει- τη γενική, τη βασική
µόρφωση, που είναι η βάση για οποιαδήποτε επαγγελµατική επιλογή, αλλά και βάση για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, από την πλειοψηφία των µαθητών και κυρίως από τα παιδιά
που προέρχονται από την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα. Όταν τους βάζεις στα δεκαπέντε να επιλέξουν ή τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση ή γενικό λύκειο, αυτό δεν κάνεις στην πραγµατικότητα; Το 70-30 που υπάρχει σήµερα -70%
δηλαδή στη γενική και 30% στην επαγγελµατική- θέλετε να το
αντιστρέψετε. Αυτό έχει γίνει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Συζητώντας προηγουµένως µε το σύντροφο Λαµπρούλη, σχολιάζαµε ότι σήµερα στη Γερµανία, στην Αγγλία και σε
µία σειρά άλλων χωρών λείπουν γιατροί, παραδείγµατος χάριν,
και τους συµφέρει να παίρνουν γιατρούς από το εξωτερικό, γιατί
και λιγότερο τους πληρώνουν και δεν έχουν ξοδέψει και τίποτα
για να τους σπουδάσουν. Αυτή είναι η τάση και η κατεύθυνση.
Πώς λειτουργεί στην πραγµατικότητα και πώς θα λειτουργήσει, παίρνοντας υπόψη και τη γενικότερη κατάσταση; Τι λέτε
στους µαθητές; «Μη χάνεις χρόνο. Άσε το γενικό λύκειο και τα
πανεπιστήµια. Δεν µπορείς κιόλας. Δεν κάνετε όλοι». Εποµένως,
«πηγαίνετε στην επαγγελµατική εκπαίδευση». Η γενική είναι για
λίγους. Αυτή είναι η λογική της ελίτ. Τις διαχωρίζετε. Υπάρχει
αυτή η αντίληψη και ακούστηκε κι η φράση «πρώτα και τελευταία
θρανία».
Είναι τραγικό και απαράδεκτο -και έχει ειπωθεί επανειληµµένα
σε αυτήν την Αίθουσα- να λέµε ότι έχουν τις ίδιες δυνατότητες
πρόσβασης στην εκπαίδευση τα παιδιά της εργατικής τάξης, των
φτωχών λαϊκών στρωµάτων µε τα παιδιά των πλούσιων και µεσαίων στρωµάτων. Τα λέει και η κ. Βούλτεψη αυτά συνέχεια εδώ.
Πού νοµίζει ότι είµαστε; Στο ’50 και στο ’60; Επειδή δηλαδή σε
κάποιες εποχές παιδιά από φτωχά λαϊκά στρώµατα, πολλά και
ως εξαιρέσεις, µπήκαν στα πανεπιστήµια και έγιναν µεγάλοι επιστήµονες, αυτό συµβαίνει και σήµερα; Για φανταστείτε δύο ανθρώπους που δουλεύουν σε εργοστάσιο και σε διαφορετικές
βάρδιες και έχουν δύο παιδιά. Πείτε µας τι δυνατότητες έχουν
αυτά τα παιδιά. Για φανταστείτε ανέργους, που δεν έχουν να
φάνε. Έχουν ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην παιδεία;
Πού τα λέτε αυτά, αλήθεια; Σε ποιον τα λέτε; Δεν µιλάω για τα
παιδιά της πλουτοκρατίας, γιατί αυτά έχουν τα πάντα λυµένα,
από τη στιγµή που γεννιούνται. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα,
τα έχουν όλα έτοιµα.
Πόσο θέλει να πληρώσει κάποιος για φροντιστήρια, για αγγλικά, γαλλικά; Τι παρέχετε σ’ αυτό τον λαό που έχτισε την Ελλάδα και πληρώνει; Τι του παρέχετε σαν κράτος; Πείτε µας.
Μαθαίνει στο σχολείο γλώσσες το παιδί; Αν δεν πληρώσει, δεν
µαθαίνει καµµία γλώσσα. Μπορεί να πάει σε ένα άθληµα, είτε
αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, µπάσκετ, κολύµβηση ή οτιδήποτε
άλλο; Δεν µπορεί να πάει σε κανένα, αν δεν πάει σε ιδιωτικό σχολείο όπου θα πληρώσει.
Τίποτε δεν παρέχεται στα παιδιά των λαϊκών στρωµάτων. Πρέπει µε το αίµα τους να πληρώνουν και να κερδίζουν ποιοι; Γιατί
εκείνοι που πληρώνουν είναι εκείνοι που έχουν το πολύ χρήµα.
Και δεν µιλάω για τα φροντιστήρια που είναι ένα ξεχωριστό θέµα.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Όπως διαµορφώνεται η κατάσταση µε τον καινούργιο νόµο, τι
θα συµβεί στην πραγµατικότητα; Το µεγαλύτερο κοµµάτι των
παιδιών των φτωχών λαϊκών στρωµάτων θα επιλέξει την επαγγελµατική εκπαίδευση. Αυτό θα κάνει. Θα υπάρξουν βέβαια και
οι εξαιρέσεις.
Θα το κάνει αυτό και για να µπορέσει να βρει κάποια δουλειά,
έστω ένα ξεροκόµµατο –γιατί εκεί φτάσαµε- αλλά κυρίως θα το
κάνει γιατί δεν θα µπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτά που θα συµβαίνουν στο λύκειο. Με τις εξετάσεις κάθε χρόνο, τα φροντιστήρια όχι µόνο δεν θα µειωθούν, αλλά θα αυξηθούν.
Δεν ξέρω, κυριολεκτικά, πού ζείτε. Έχουµε φτάσει να κάνουν
φροντιστήριο από το δηµοτικό. Αν δεν ασχοληθεί στο δηµοτικό
ο γονιός, τα παιδιά δεν µπορούν να µάθουν γράµµατα, στην πλειοψηφία τους. Όσοι έχουν παιδιά και µας ακούν και µας βλέπουν
–αν υπάρχουν κάποιοι- καταλαβαίνουν πολύ καλά.
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Πώς ζουν αυτές οι λαϊκές οικογένειες; Πώς τα βγάζουν πέρα;
Τρέχουν να πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο, στα αγγλικά, στο
γυµναστήριο κ.λπ. Μιλάω κυρίως για τα παιδιά της πόλης. Έτσι
δεν είναι η κατάσταση; Τι αλλάζετε απ’ όλα αυτά; Τίποτε δεν αλλάζετε. Δεν παρέχετε τίποτα. Αν δεν πληρώσουν, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η ουσία και µετά µιλάµε για δηµόσια δωρεάν
παιδεία!
Το νοµοσχέδιο είναι βαθιά ταξικό. Θέλει να βγάλει γρήγορα
φτηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό και µάλιστα υποταγµένο.
Σπάει επίσης το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο. Υποτίθεται ότι για
εννιά χρόνια πληρώνει το κράτος και για τα τρία χρόνια του λυκείου θα πληρώνουν οι γονείς ουσιαστικά. Ποιος θα πληρώνει;
Θα κάνουν ακόµα περισσότερα φροντιστήρια για να µπορέσουν
να ανταποκριθούν, να έχουν κάποια πρόσβαση στο πανεπιστήµιο. Τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν από τα δεκαπέντε στη δουλειά.
Θα µας πείτε, δεν θέλετε επαγγελµατική εκπαίδευση; Φυσικά
και θέλουµε και µάλιστα αναβαθµισµένη, όχι σαν κι αυτή που
υπάρχει σήµερα. Θα µας πείτε: δεν θέλετε σύνδεση µε την αγορά εργασίας; Μας κατηγορείτε πολλές φορές γι’ αυτό. Βεβαίως
και θέλουµε σύνδεση µε την αγορά εργασίας, αλλά η αγορά ποια
είναι σήµερα; Το εµπόριο, η αγορά δηλαδή της εργατικής δύναµης.
Αυτό που προωθείτε από τα νοµοσχέδια είναι πως, µε τους
όρους της αγοράς, δηλαδή χωρίς συλλογικές συµβάσεις, χωρίς
κοινωνική ασφάλιση, θα ενταχθεί γρήγορα ένα νέο φτηνό εργατικό δυναµικό, που είναι και πάρα πολύ παραγωγικό.
Εµείς λέµε, ναι, βεβαίως, πρέπει να αναβαθµιστεί η επαγγελµατική εκπαίδευση, αλλά µετά τα δεκαοκτώ. Τα παιδιά πρέπει να
πάρουν γενικότερες γνώσεις σήµερα. Δεν µπορεί ένας τεχνικός
να µην έχει γενικότερες γνώσεις και να πηγαίνει µε «κονσέρβες»
και όλα αυτά που διδάσκονται.
Συµφωνούµε µε αυτό. Για να έχει, όµως, γενικότερες γνώσεις,
πρέπει να κάνει και γενικότερα µαθήµατα, όπως η ιστορία, εκτός
από τα ειδικά µαθήµατα, όπως τα µαθηµατικά και η φυσική. Πρέπει να έχει ισχυρές βάσεις για να πάει στην επαγγελµατική εκπαίδευση. Πρέπει να κάνει και γενικά µαθήµατα για να αποκτήσει
ισχυρή προσωπικότητα και να µπει στην παραγωγή. Δεν νοείται
επαγγελµατίας τεχνικός χωρίς τις βασικές γνώσεις της θεωρίας.
Εµείς έτσι φανταζόµαστε την παιδεία και αυτήν δεν µπορεί να
την προσφέρει το σύστηµά σας, δεν µπορεί αντικειµενικά και
µπαίνει εµπόδιο.
Τέλος υπάρχει και το θέµα της µαθητείας. Εµείς είµαστε ριζικά
αντίθετοι µε το θεσµό της µαθητείας. Ο θεσµός αυτός είναι
τσάµπα δουλειά στους εργοδότες. Αυτή είναι η ουσία, έτσι όπως
το προωθείτε. Εµείς τι λέµε; Βεβαίως πρέπει να υπάρξει πρακτική άσκηση, αλλά θα πληρώνονται µε τον κατώτατο βασικό
µισθό, το κατώτατο βασικό µεροκάµατο. Δεν θα είναι µαθητεία,
που είναι κάτι διαφορετικό.
Τέλος, έγινε πολλή συζήτηση για το ιδεολογικό περιεχόµενο
του σχολείου.
Κοιτάξτε, αφελείς δεν είµαστε. Το σχολείο αναπαράγει την
αστική ιδεολογία, παρά τις προσπάθειες και τις παρεµβάσεις του
λαϊκού κινήµατος. Στο σύνολό της παράγει την αστική ιδεολογία,
παρά το γεγονός ότι µπορεί κάποιοι καθηγητές να αντιστέκονται
ή στο σύνολο το ίδιο το κίνηµα να έχει επιβάλει να υπάρξει και
κάποια άλλη πλευρά. Όµως, ουσιαστικά αυτό αναπαράγει και
στην ιστορία.
Τι διδάσκεται στα παιδιά στο δηµοτικό; Είναι εκπληκτικό: Επιχειρηµατικότητα, ανταγωνιστικότητα και τέτοιες αξίες. Η ανταγωνιστικότητα είναι βασικό. Τι σηµαίνει ανταγωνιστικότητα; «Ο
θάνατος σου, η ζωή µου» στην πράξη. Τι δεν διδάσκεται; Η κοινωνική αλληλεγγύη, το µίσος, θα έλεγα, στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Τι πάει να πει «εκµετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο;» Να, ποιος είναι ο ανθρωπισµός σας, να, ποιο θεωρείτε
φυσιολογικό: Οι επιχειρήσεις, ανώνυµες εταιρείες -ό,τι θέλετε- και
ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, ένα άδικο εκµεταλλευτικό σύστηµα διδάσκεται για να γίνει αποδεκτό. Διδάσκεται
υποταγή σε αυτό το σύστηµα, για να µπορέσεις να προκόψεις.
Και σε ό,τι αφορά την Αγωγή του Πολίτη εµείς δεν κοπτόµαστε. Ξέρουµε τι θα γίνει µε την Αγωγή του Πολίτη. Ακόµα δεν βιαζόµαστε, αλλά γνωρίζουµε γενικά τι θα γίνει.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα τελειώσω µε αυτό: Υπονοείται -και κάποιοι µίλησαν και
ανοιχτά- ότι πρέπει να βάλουµε ως µάθηµα την Αγωγή του Πολίτη για να χτυπηθούν και οι φασιστικές ιδέες. Τι υποκρισία είναι
αυτή, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξισώνει τον φασισµό µε τον
κοµµουνισµό; Τι είναι η 9η Μάη; Είναι η µέρα της αντιφασιστικής
νίκης, ναι ή όχι, όταν τσακίστηκε ο φασισµός; Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Λέει ότι είναι η µέρα της Ευρώπης. Το κατήργησε
σε µία νύχτα.
Ποιος υποθάλπει τον φασισµό όταν στις βαλτικές χώρες και
στη Γερµανία οι ναζί παίρνουν συντάξεις και η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν κάνει κουβέντα ή όταν υπάρχουν φασίστες Υπουργοί
«πατενταρισµένοι» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µιλά καθόλου
ή όταν δικάζεται αντιστασιακός άνθρωπος επειδή ήταν σε µία αντάρτικη οµάδα και χτύπησε µία διµοιρία των Waffen SS; Πώς δηλαδή νοµιµοποιείται ο φασισµός; Η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τον έχει νοµιµοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια
µε αυτή τη διαστρέβλωση της ιστορίας; Γιατί «δρυός πεσούσης,
πας ανήρ ξυλεύεται». Δεν είναι όµως έτσι, γιατί η δρυς µπορεί
να έπεσε, αλλά βγαίνουν και θα βγουν πιο δυνατά κλωνάρια.
Όλο, λοιπόν, το περιεχόµενο συνολικά -και αυτό θα πρέπει να
µπει στη συζήτηση- της εκπαίδευσης αυτό που προσπαθεί να
κάνει είναι να αναπαράγει την αστική ιδεολογία και σε αυτές τις
συνθήκες κρίσης, όσο µπορεί πιο γρήγορα, να εξασφαλίσει ένα
φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναµικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όσο για τη συζήτηση για το λύκειο,
θα τα πούµε και αύριο. Θα πούµε και αύριο για τον ελιτισµό του
λυκείου, που διαφαίνεται. Θα πούµε ποια είναι και η δική µας
γνώµη και θα απαντήσετε και στα επιχειρήµατά µας αύριο στην
κατ’ άρθρον συζήτηση. Θέλετε να απαντήσετε και τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώσαµε µε
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να έχω τον λόγο παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό, γιατί έχουµε και άλλους δύο συναδέλφους
που θέλουν να µιλήσουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ζητώ συγγνώµη από το Τµήµα, αλλά
απλώς κάνουµε έναν διάλογο και νοµίζω λίαν αξία αυτός έχει.
Ξεκινάµε από διαφορετικές ιδεολογίες και αφετηρίες µε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτό είναι γνωστό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Η δική µας φιλοσοφία όµως, για διαφορετικούς λόγους, είναι η αναβάθµιση της δηµόσιας παιδείας. Σε
αυτή την κατεύθυνση έχουµε δώσει χειροπιαστά παραδείγµατα.
Δεν είναι µόνο το νοµοσχέδιο αυτό, που θα εξηγήσω µε δύο
λόγια γιατί προασπίζει τη δηµόσια παιδεία και βοηθά την ελληνική οικογένεια να φύγει από τον «βραχνά» των φροντιστηρίων
και της παραπαιδείας, αλλά θα µιλήσω και για ένα άλλο παράδειγµα, τα δηµόσια πρότυπα σχολεία, που λέγαµε στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων -για να χειριστώ τη µαρξιστική ορολογία- ότι αυτά είναι τα κατ’ εξοχήν αταξικά σχολειά, υπό την έννοια
ότι στα σχολεία αυτά το µόνο κριτήριο είναι η αξιοσύνη.
Εγώ θα περίµενα από την Αριστερά να είναι υπέρµαχος αυτού
του θεσµού. Είναι ένας θεσµός που γνωρίζουµε όλοι όσοι πήγαµε σε πρότυπα δηµόσια σχολειά, παιδιά από όλες τις κοινωνικές οµάδες, από όλες τις κοινωνικές προελεύσεις, µε µοναδικό
γνώµονα και κριτήριο την αξιοσύνη, τη βούληση και το µεράκι
για µάθηση. Αυτά είναι τα πρότυπα σχολειά. Αυτά είναι σχολειά
που δίνουν ευκαιρίες. Δίνουν ίσες ευκαιρίες και στα παιδιά της
«πλουτοκρατίας», που είπε ο κ. Παφίλης, αλλά και στα παιδιά της
εργατικής τάξης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ίσες ευκαιρίες δεν δίνουν. Μην το
λέτε αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δίνουν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αποδείξτε το.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Δίνουν ίσες ευκαιρίες.
Πάµε στο νοµοσχέδιο για το λύκειο.
Όταν, αγαπητέ συνάδελφε, το νοµοσχέδιο αυτό µειώνει τα µαθήµατα των εισαγωγικών εξετάσεων από έξι σε τέσσερα και παράλληλα, αυξάνει στην Γ’ λυκείου -πέρα από τη γενική παιδεία
που δίνει στις δυο πρώτες τάξεις- τις ώρες διδασκαλίας αυτών
των µαθηµάτων, ούτως ώστε ο µαθητής να προετοιµάζεται µέσα
στο σχολειό, να µη χρειάζεται να καταφεύγει σε φροντιστήρια,
να µη χρειάζεται να καταφεύγει σε παραπαιδεία, αυτό δεν βοηθά
την ελληνική οικογένεια; Όταν η τράπεζα θεµάτων έρχεται και
αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς να εξαντλήσουν την ύλη µέσα
στο σχολειό και δηµιουργούµε σχολεία µιας ταχύτητας, αυτό δεν
είναι ένα παράδειγµα ίσων ευκαιριών;
Εγώ θεωρώ ότι, πέρα από όλες τις ιδεολογικές διαφορές, αυτή
η πρωτοβουλία, αυτό το λύκειο που ονειρευόµαστε και το λύκειο
στο οποίο προσανατολιζόµαστε αυξάνει τις δυνατότητες, δίνει
ίσες ευκαιρίες και στο βαθµό του εφικτού, µε παράλληλη αλλαγή
νοοτροπίας -γιατί θα πρέπει η νοοτροπία να αλλάξει- χτυπά όλο
αυτό το σύστηµα της παραπαιδείας και µπορεί τα παιδιά να µαθαίνουν και να ετοιµάζονται µέσα σε αυτό το λύκειο.
Όσον αφορά τη µαθητεία, στο θέµα αυτό προφανώς δεν θα
συµφωνήσουµε, γιατί εµείς αντιλαµβανόµεθα και δρούµε σε έναν
διαφορετικό τρόπο οικονοµικής παραγωγής, µε τον οποίο εσείς
διαφωνείτε κάθετα. Όµως, η µαθητεία δεν είναι πρακτική άσκηση. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι συνέργεια ανάµεσα στις
επιχειρήσεις, στους κοινωνικούς φορείς, στους εργαζοµένους,
µε εισόδηµα, µε ασφάλιση και µε επένδυση από την πλευρά των
επιχειρήσεων σε µια µακροχρόνια σχέση εργασίας. Υπ’ αυτήν
την έννοια, είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα µιλήσουν δύο
ακόµη συνάδελφοι και θα κλείσουµε τη συνεδρίασή µας.
Θα ήθελα να ενηµερώσω το Τµήµα ότι αύριο θα αρχίσουµε
στις 17.00’ το απόγευµα.
Θα δώσω αµέσως τον λόγο στη συνάδελφο κ. Χαρά Καφαντάρη για επτά λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα άλλο ένα νοµοσχέδιο για την παιδεία. Ο Γάλλος ιστορικός Ιούλιος Μισελέ, όταν
ρωτήθηκε ποιο είναι το πρώτο κεφάλαιο της πολιτικής, απάντησε: «Η παιδεία». «Το δεύτερο;» απάντησε: «Η παιδεία». «Και το
τρίτο;» «Η παιδεία». Όπου υπάρχει άγνοια και έλλειψη γνώσης
επικρατεί φόβος και προκατάληψη.
Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα η Κυβέρνηση του
µνηµονίου θεσµοθετεί το ταξικότερο λύκειο που γνώρισε ποτέ η
Ελλάδα και µάλιστα, σε συνθήκες εξαθλίωσης της ελληνικής οικογένειας. Το νέο λύκειο, όπως σχεδιάζεται να λειτουργήσει από
φέτος, θα αποτελέσει εφιάλτη και για τους τρεις παράγοντες της
εκπαιδευτικής κοινότητας: και τους µαθητές και τους καθηγητές
και τους γονείς.
Για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση ακούσαµε σήµερα, πραγµατικά µια ωραία έκφραση. Έτσι ονοµάζονται όλες οι αλλαγές που
τόσες κυβερνήσεις της νεότερης ιστορίας µας επιχειρούν στην
παιδεία, τις οποίες κάθε φορά προσαρµόζουν στις υπάρχουσες
πολιτικές συνθήκες και επιδιώξεις, ακόµα και προσωπικές, εξυπηρετώντας πάντα συγκεκριµένα συµφέροντα.
Αν εξαιρέσουµε τις ιστορικές, πραγµατικά, εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, όπως το 1964, που καθιερώθηκε η δωρεάν παιδεία, η εννεατάξια υποχρεωτική εκπαίδευση, δωρεάν βιβλία κ.λπ.
και το 1976, όταν επανήλθε η δηµοτική γλώσσα, όλες οι άλλες
λεγόµενες «µεταρρυθµίσεις» εξυπηρετούσαν πάντα την ίδια ταξική λογική και ποτέ δεν εφαρµόστηκαν απόλυτα.
Όλοι θυµόµαστε το πρόσφατο ψηφιακό λύκειο και ξέρουµε
κατά πόσο έχει, βέβαια, εφαρµοστεί. Δεν έχει εφαρµοστεί.
Έτσι και σήµερα, στόχος της Κυβέρνησης είναι η θεσµοθέτηση ενός φθηνού λυκείου, µε λιγότερους εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι θα διατίθενται σε διάφορα σχολεία, προκειµένου να συµπληρώσουν το ωράριό τους. Μόνο που είναι θέµα χρόνου µε το
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συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό,
να δουν άµεσα την πόρτα της εξόδου, καθώς πολύ σύντοµα µε
τις προωθούµενες αλλαγές τα λύκεια θα «ξεµείνουν» από παιδιά.
Είναι σαφές ότι η άκρως επικίνδυνη επιλογή που γίνεται είναι
να µειωθεί το µαθητικό δυναµικό στη λυκειακή βαθµίδα και εν συνεχεία να σταλεί στην ανεργία ένα µεγάλο µέρος των εκπαιδευτικών. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη κάποιοι οραµατίζονται τη δηµιουργία
ενός «µητροπολιτικού λυκείου» που θα λειτουργεί στην έδρα κάθε
νοµού της επαρχίας, θα απευθύνεται σε µαθητές και οικογένειες
που θα µπορούν να τραβήξουν οικονοµικά και ψυχολογικά το Γολγοθά της φοίτησης και της απόλυσης από το λύκειο.
Πόσο διαφορετικά, όµως, θα µπορούσαν να είναι τα πράγµατα,
αν κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου που µας έφερε σήµερα ο κύριος Υπουργός δεν ήταν απόντες οι εκπρόσωποι του
κόσµου της εκπαίδευσης, της έρευνας και της σχολικής διοίκησης, αν δεν ήταν απόντες οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών,
της αυτοδιοίκησης, των πληθυσµών που υφίστανται αποκλεισµούς και διακρίσεις, όταν το Υπουργείο πέταξε στον κάλαθο των
αχρήστων τα δεκαπέντε χιλιάδες σχόλια που έλαβε από τέσσερις
χιλιάδες συµµετέχοντες στην εκ του αποτελέσµατος για τα µάτια
του κόσµου διαβούλευση στην οποία έθεσε το νοµοσχέδιο.
Αντίθετα, παρόντες σ’ αυτή τη διαδικασία και τη λήψη των καταστροφικών αποφάσεων –και αυτό είναι απόλυτα δηλωτικό του
πώς αντιλαµβάνεται την υπόθεση της δηµόσιας εκπαίδευσης η
συγκεκριµένη Κυβέρνηση- ήταν εκπρόσωποι ορισµένων ισχυρών
λόµπι αποφοίτων. Παρόντες ήταν και οι επιχειρηµατίες οι οποίοι
θα πριµοδοτούνται µε ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία είκοσι οκτώ ωρών την εβδοµάδα ανήλικων µαθητών στα πλαίσια
της µαθητείας στο τρίτο έτος των σπουδών τους.
Είναι ξεκάθαρο πως σε συνθήκες πρωτόγνωρης κρίσης, η δικοµµατική Κυβέρνηση προωθεί ένα µοντέλο λυκείου είτε γενικό
είτε τεχνολογικό- που είναι ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο, το
οποίο απογοητεύει και διώχνει τους ανθρώπους τους οποίους
υποτίθεται ότι υπηρετεί –εννοώ τους µαθητές- ενώ µετατρέπει
τους εκπαιδευτικούς από δασκάλους-εµψυχωτές, σε ελεγκτές,
επιτηρητές και συµβολαιογράφους επιδόσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κυριότερο όµως το οποίο δεν
πρέπει να υποτιµάται είναι ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο αφυδατώνει την εκπαίδευση από την παιδεία, γιατί ο όρος «παιδεία» µε
την ευρύτερη έννοια δεν αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστηµα
και µόνο, αλλά συνδέεται µε έννοιες όπως «µόρφωση», «αγωγή»,
«κουλτούρα». Εµπεριέχει πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν
την πνευµατική ανάπτυξη και τη διαµόρφωση του ήθους και της
συµπεριφοράς του ανθρώπου, διαµορφώνει προσωπικότητες
αυθύπαρκτες, ελεύθερες και ολοκληρωµένες, ικανές να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κοινωνικής πραγµατικότητας.
Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ αναλυτικότερα στην πολύπαθη
από τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις των τελευταίων ετών τεχνική
και επαγγελµατική εκπαίδευση, η οποία πολυδιασπάται ακόµα
περισσότερο και ουσιαστικά διαλύεται. Το παρόν νοµοσχέδιο καταργεί περί τις πενήντα δύο ειδικότητες στα επαγγελµατικά λύκεια και τις επαγγελµατικές σχολές, υποβαθµίζοντας δραµατικά
το επίπεδο της δηµόσιας τεχνικής εκπαίδευσης.
Αξίζει να αναφέρω ότι την προηγούµενη χρονιά περισσότερα
από δεκαεπτά χιλιάδες παιδιά παρακολούθησαν τις παραπάνω
ειδικότητες, περισσότεροι από δέκα χιλιάδες στον τοµέα υγείαςπρόνοιας, περισσότεροι από έξι χιλιάδες στις ειδικότητες αισθητικής, κοµµωτικής, γραφικών τεχνών. Πρόκειται για τις πιο
µαζικές ειδικότητες. Το 60% των µαθητών των ΕΠΑΣ ακολουθούν
τις ειδικότητες της αισθητικής, της κοµµωτικής και των γραφικών
τεχνών. Το 20% των µαθητών των ΕΠΑΛ ακολουθούν τις ειδικότητες στον τοµέα της υγείας και της πρόνοιας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας τη συγκεκριµένη αναφορά, θα ήθελα να αναδείξω
µία άλλη απαράδεκτη διάσταση της κατάργησης των ειδικοτήτων
ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ. Πρόκειται για τον απροσχηµάτιστο αποκλεισµό γυναικών από τη δωρεάν επαγγελµατική εκπαίδευση. Οι ειδικότητες που καταργούνται, όπως της αισθητικής, της κοµµωτικής,
των παραïατρικών επαγγελµάτων είναι αυτές που επιλέγονται κυρίως από νέα κορίτσια κατά ποσοστό 90%-100%. Οι µαθήτριες
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των δεκαπέντε ετών εγκαταλείπονται στην τύχη τους, χωρίς κανένα εφόδιο, χωρίς καµµία δυνατότητα για σπουδές ή για επάγγελµα. Ποια θα είναι, άραγε, η τύχη τους αυτή και ποιος
πραγµατικά θα φέρει την ευθύνη;
Αξίζει δε να σηµειώσουµε ότι οι ειδικότητες που καταργούνται
και ουσιαστικά έδιναν επαγγελµατική διέξοδο σε φτωχά κοινωνικά στρώµατα είναι σε τοµείς που ενδιαφέρονται ιδιώτες να παρέχουν, έναντι αδρής αµοιβής, επαγγελµατική κατάρτιση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Απαγορεύετε µε την πολιτική σας σ’ αυτά τα παιδιά να ονειρεύονται. Νωρίς, στα δεκαπέντε τους, θα καταλάβουν ότι η παιδεία και η εκπαίδευση είναι ένα µακρινό όνειρο και πάντα αυτοί
θα είναι ο αδύναµος κρίκος της κοινωνίας. Θα οδηγηθούν στη
φθηνή κατάρτιση, θα µετατραπούν σε φθηνή εργατική δύναµη.
Για εµάς στο ΣΥΡΙΖΑ η εκπαίδευση και η παιδεία είναι αξίες µε
άλλη στόχευση από την κατάρτιση που θα δοθεί από τα ιδιωτικά
ΙΕΚ. Εµείς µιλάµε για ενιαίο σχολείο θεωρίας και πράξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτό.
Πριν από δυόµισι χιλιάδες χρόνια ο Πλάτωνας έλεγε: «Εκείνη
που τείνει απλώς στο να καταστήσει τον νέο ικανό να κερδίζει
χρήµατα ή κάποια ιδιαίτερη δύναµη ή κάποιες άλλες γνώσεις,
χωρίς την πνευµατική και ηθική καλλιέργειά του, είναι βάναυση
και ανελεύθερη, γι’ αυτό και δεν αξίζει καν να λέγεται παιδεία».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώνουµε µε
τον συνάδελφο κ. Μιχελογιαννάκη.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε, για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέσα σε ένα Θερινό Τµήµα, Υπουργέ –για να δείτε και την βαρύτητα που δίνετε τελικά για τα θέµατα της παιδείας- δίνετε ένα
ιδεολογικό στίγµα που είναι και άτολµο και αναχρονιστικό. Είναι
άτολµο, γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα ούτε καν να επιλέγεις µαθήµατα. Δεν δίνει τη δυνατότητα να εστιάσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη φιλοµάθεια. Δηµιουργείς εγκυκλοπαιδισµό και
µηχανιστικές µεταδόσεις πληροφοριών.
Ουσιαστικά, δεν δηµιουργείς καθόλου διδακτικό περιβάλλον
για αξιολόγηση, ούτε έσω ούτε έξω αξιολόγηση. Διαλύεις την τεχνολογική εκπαίδευση και πάνω απ’ όλα δεν απαντάς σε ένα κοµβικό στοιχείο του σήµερα, ότι αυτή τη στιγµή, δεκαετίες ολόκληρες, έπρεπε να µετατρέψουµε το εµπορεύσιµο προϊόν της παιδείας σε κοινωνικό –επιτέλους- αγαθό. Γίνεται ακριβώς το αντίστροφο.
Εξασφαλίζεται η έκρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας σαν ενιαία; Όχι. Εξασφαλίζεται η ποιότητα της γνώσης; Όχι.
Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου των διδασκάλων; Όχι. Τρία ερωτήµατα.
Είναι πρόχειρο. Και όχι µόνο πρόχειρο, αλλά φτάνει στο σηµείο να είναι και άκρως αντιπαιδαγωγικό, µια και ενισχύει την παραπαιδεία και έχει µοναδικό στόχο οι µαθητές να τοποθετηθούν
στην κατάρτιση και στη µαθητεία, δηλαδή στην εργασιακή εκµετάλλευση. Αν δει κανείς, έγινε ένα κρυφό παζάρι µε πρόσηµο
µνηµονιακό, για να µειώσει το εκπαιδευτικό προσωπικό και να
κατασκευάσει τους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς σε συγκεκριµένες ειδικότητες.
Για την δε πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το πιο
σπουδαίο απ’ όλα είναι ότι δεν υπάρχουν εξετάσεις για τέσσερα
µαθήµατα. Μη γελιόµαστε. Ήδη τώρα, στα φροντιστήρια από την
Α’ λυκείου θα τρέχουν. Γιατρός είµαι και γνωρίζω πολύ καλά τι
θα γίνεται τώρα. Τριάντα πέντε, τουλάχιστον, µαθήµατα θα εξετάζονται µε προφορικές επιδόσεις από την Α’ Τάξη, συν στο Γυµνάσιο, συν θα φτάνουµε στο τέλος στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Φτάσατε ακόµα και σε εσωτερικούς αυτοµατισµούς. Είδατε
πολύ καλά τι έγινε στο θέµα της Χηµείας. Φανταστείτε τους χηµικούς, δεκαέξι χιλιάδες άνθρωποι. Πρέπει να δείτε πόσα e-mail
παίρνουν καθηµερινά οι Βουλευτές από χηµικούς και από πληροφορικάριους και πόσα έχετε πάρει εσείς. Φτάσατε στον αυτο-
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µατισµό κοινωνικών τάξεων, βγάζοντας την χηµεία από τη Β’ Λυκείου στην αρχή στη διαβούλευση που γινόταν και αναγκάστηκαν
να βάλουν καίρια επιχειρήµατα διατροφής, περιβάλλοντος, φυσικών πόρων, χηµικά, που τα βλέπουµε καθηµερινά στην ειδησεογραφία. Πήγε να υποβαθµιστεί ένα µάθηµα.
Το ίδιο είπατε πριν και για τους πληροφορικάριους. Και εγώ
σας λέω το εξής: Είναι άλλο το να γνωρίζω υπολογιστή και άλλο
το να κάνω ανάλυση –«διαφορική διαγνωστική» λέγεται αυτό
στην ιατρική-, δηλαδή προγραµµατισµό στην Πληροφορική, που
συνθέτει και αναλύει το µυαλό και τη γνώση. Ούτε εκεί τα καταφέρατε.
Και φτάσατε να δηµιουργήσετε πέντε δέσµες µε ένα υπέρογκο
δεύτερο πεδίο, το οποίο αποτελεί το 55% των σχολών και τα υπόλοιπα τέσσερα µόνο το 45%, ενώ µπορούσατε πάρα πολύ καλά
το θετικό πεδίο να το χωρίσετε σε δύο κοµµάτια και οι ενενήντα
έξι ειδικότητες της πληροφορικής να καλυφθούν µε την Πληροφορική, οι υπόλοιπες µε τη Χηµεία και να µη δηµιουργείτε τέτοια
προβλήµατα σε επιστηµονικό περιβάλλον και µάλιστα όταν διαταράσσεται η επιστηµονική µαζί µε την κοινωνική συνοχή. Ούτε
καν αυτό τολµήσατε να κάνετε.
Φτάσατε, λοιπόν, στο σηµείο να δηµιουργήσετε ένα ΕΠΑΛ,
όπως το είδατε, υποβαθµισµένο, καταφρονηµένο και αποψιλωµένο, όχι µόνο στον πρώτο του κύκλο, το δευτεροβάθµιο, αλλά
και στην «Τάξη της Μαθητείας», στην οποία µε την αφαίµαξη των
σαράντα έξι ειδικοτήτων από τις εκατόν δέκα δηµιουργήσατε, ειδικά σε ορισµένες κατηγορίες, τροµερά προβλήµατα. Αν θέλετε,
µπορείτε να δείτε τι λέει σήµερα ένας γραφίστας για εσάς. Μπορείτε να δείτε e-mail. Επίσης, όπως είπε πολύ καλά η συντρόφισσα πριν, µπορείτε να δείτε τι κάνατε για τα θέµατα των νέων
κοριτσιών που ασχολούνται είτε µε την αισθητική είτε µε την κοµµωτική είτε µε τη διακοσµητική, τα οποία τούτη τη στιγµή είναι
µε χέρια κρεµάµενα.
Όµως, δεν είναι µόνο αυτό, αλλά φτάσατε στο σηµείο να βάζετε ηλικίες δεκαπέντε και δεκαέξι για το νυχτερινό ΕΠΑΛ και να
συζητάτε γι’ αυτό λες και παίζουµε µε νούµερα, ενώ παίζουµε µε
ανθρώπινες ζωές. Επίσης, εξαφανίσατε από τα ΕΠΑΛ φιλολογικά
µαθήµατα, ενώ υπήρξε τόση µεγάλη ενασχόληση των φιλολόγων
για την υποστήριξη των φιλολογικών µαθηµάτων στα ΕΠΑΛ. Έτσι
βλέπετε εσείς τον εξειδικευµένο εργάτη και τον ανειδίκευτο εργάτη. Αυτή είναι η αστική σας ιδεολογία και αυτό είναι και το ιδεολογικό στίγµα το οποίο βάζετε.
Όσον αφορά στις µεταγραφές, γιατί βάλατε ως βασικό κριτήριο µόνο το εισόδηµα; Μπορούσα να σας πω δέκα παραδείγµατα
από τα οποία φαίνεται ότι το εισόδηµα δεν είναι αυτό το οποίο
αποτελεί τελικά το κριτήριο για να γίνει µια µεταγραφή. Υπάρχουν χίλιοι δυο άλλοι λόγοι.
Μαζί µε τους σχολικούς φύλακες που πήρατε –και αναφέροµαι
σε όλο το πακέτο των εκπαιδευτικών και των δηµοτικών αστυνόµων- δηµιουργήσατε µια κατάσταση η οποία είναι δραµατική,
ακόµα και σε επιµέρους ζητήµατα. Για παράδειγµα, πού είναι η
διακριτότητα οικονοµολόγων και κοινωνιολόγων; Θα πρέπει να
δείτε αντίλογο που υπάρχει απ’ έξω για το σχέδιο νόµου το οποίο
φέρατε.
Πού είναι το ζήτηµα των φυσικών πόρων, για το οποίο οι γεωπόνοι σας ζήτησαν να µπει µέσα αυτό το µάθηµα; Αυτό είναι ένα
βασικό θέµα για την εκπαίδευση σήµερα.
Πού είναι η µείωση των γυµναστών και η κατάργηση υπηρεσιακών συµβουλίων; Πού είναι οι µετατάξεις µε τις οργανικές θέσεις που να είναι διασφαλισµένες; Πού είναι τα κενά των οκτώ
ωρών, ακόµα και στον αναπληρωτή, µία µέση λύση, την οποία
και αυτή ουσιαστικά καταργείτε;
Στη δε ιδιωτική εκπαίδευση -γιατί ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι
µόνο το ιδιωτικό φροντιστήριο- φτάσατε στο σηµείο από το
Υγείας να πηγαίνουµε στο Εµπορίου, αλλά και σε άλλα Υπουργεία. Δηλαδή, το λειτουργό τον κάνατε ιδιωτικό υπάλληλο. Θα
πρέπει να δείτε πολύ καλά τους ΣΙΕΛ και τις προτάσεις τις οποίες
έχουν κάνει για την ιδιωτική εκπαίδευση. Το ΙΕΚ περιγράφεται µε
µια λέξη: «Χώρος Παρέµβασης Επιχειρήσεων» και τίποτε άλλο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θα σας πω κάτι για την πόλη µου, το Ηράκλειο, το οποίο αρχίζει τώρα σε δυο µέρες –δεν θα αρχίσει;- µε εκατόν πενήντα δασκάλους λιγότερους και εκατόν σαράντα νηπιαγωγούς. Μιλάµε
για τα νηπιαγωγεία τα οποία είναι σε δραµατική κατάσταση, γιατί
τα βγάλατε από τον ΟΣΚ και δεν τους δίνετε τους λειτουργικούς
πόρους, το 80% από τους κεντρικούς αυτοτελείς και το 20% από
τους λειτουργικούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, θέλω να πω κάτι για τους πολύτεκνους. Θα πρέπει να
δείξετε ευαισθησία όσον αφορά τη διαθεσιµότητα, τις µεταγραφές και την πρόσληψη αναπληρωτών. Βέβαια, υπάρχει φοβερή
κοινωνική ανισότητα και όσον αφορά και τους τρίτεκνους. Και
υπάρχουν ορισµένα πράγµατα τα οποία θα τα βρείτε µπροστά
σας.
Και τέλος, θέλω να κάνω µια διαφοροποίηση, η οποία έχει αξία
όσον αφορά το θέµα των θρησκευτικών. Ούτε συζήτηση ότι είµαι
της αντίληψης πως πρέπει να γίνει ο διαχωρισµός ΕκκλησίαςΚράτους. Ούτε συζήτηση! Ούτε συζήτηση ότι πρέπει να καταγραφεί η εκκλησιαστική περιουσία και ότι το 95% είναι καταπατηµένο. Ούτε συζήτηση ότι η αυτοτελής µισθοδοσία πρέπει
να γίνεται από την Εκκλησία. Ούτε συζήτηση ότι η θεολογική ανθρωπολογία πρέπει να δείχνει το είδος του ανθρώπου. Η θεολογική ανθρωπολογία πρέπει να επικρατήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε, θα
πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Όµως, βάζω σε προβληµατισµό έξι λόγους για το θέµα των θρησκευτικών, όπου εκεί διαφοροποιούµαι από το κόµµα µου, το οποίο µου δίνει και την άνεση
να διαφοροποιηθώ. Η Ορθοδοξία είναι αναπόσπαστο µέρος της
παράδοσής µας. Αυτό είναι το ένα. Είναι ιδιοπρόσωπο χαρακτηριστικό της πατρίδας µας που δεν αγνοείται από κανέναν. Προσανατολίζει το σήµερα και εκεί πρέπει να δώσουµε αγώνα.
Επίσης, σε περιόδους που οι µνηµονιακές σας πολιτικές έτρωσαν την εθνική αξιοπρέπεια, θα πρέπει κάποιος να δείξει εθνική
συνείδηση.
Το σχολείο δεν είναι µόνο εργαλείο γνώσης, αλλά και είναι και
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το 97% των Ελλήνων είναι ορθόδοξοι.
Μπορεί ταξικά ο Παλαιών Πατρών Γερµανός να ήταν δεξιός
και ο Παπαφλέσσας αριστερός. Και οι δύο όµως ήταν ορθόδοξοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 01.02’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 17.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος νοµοθετική εργασία: Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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