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Εισαγωγή 
 

 Στην έκδοση αυτή περιλαµβάνονται τα πλήρη πρακτικά της 
1ης Συνεδρίασης της Ολοµέλειας του Εθνικού Συµβουλίου 
Παιδείας που έγινε το Σάββατο και την Κυριακή 16 και 17 
Ιανουαρίου 1999 στο Ζάππειο Μέγαρο. 
 Παρά το γεγονός ότι η Συνεδρίαση αυτή έγινε κάτω από 
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ο αναγνώστης µπορεί να διαπιστώσει 
ότι ήταν εξαιρετικά εποικοδοµητική και διατυπώθηκαν απόψεις 
χρήσιµες για το µέλλον της Παιδείας στην χώρα µας. 
 
Καθηγητής Ι. Πανάρετος 
Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας 
Ιούνιος 1999 
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Σάββατο 16 Ιανουαρίου 1999 

 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Σεβασµιώτατε, κυρίες και κύριοι, 
σας καλωσορίζω στην σηµερινή µας συνάντηση. Συµµετέχουµε 
σήµερα σε ένα ιστορικό γεγονός, τόσο για την εκπαίδευση στη 
χώρα µας, όσο και για τους θεσµούς της: Συνεδριάζει για πρώτη 
φορά η Ολοµέλεια του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, µιας 
ανεξάρτητης αρχής, που από τον νόµο έχει την υποχρέωση να 
εκφράζει την άποψή της για όλα τα θέµατα παιδείας.  

Το ΕΣΥΠ θεσµοθετήθηκε το 1995. Είναι η συνέχεια άλλων 
παροµοίων θεσµών κοινωνικής συµµετοχής για την παιδεία, που 
λειτούργησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι η συνέχεια 
του ΕΣΑΠ (Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας) και αργότερα 
ΣΑΠ (Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας) και του ΣΤΕ (Συµβουλίου 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).  

Οι εµπειρίες εκείνες ανέδειξαν την ανάγκη για ένα όργανο 
κοινωνικής συµµετοχής που θα αναφερόταν σε όλες τις βαθµίδες 
της εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα θα είχε και την υποδοµή µε 
τµήµατα και τοµείς επιστηµονικά στελεχωµένα για τεκµηριωµένες 
εισηγήσεις προς την Ολοµέλεια.  

Είναι αλήθεια ότι η έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού 
Συµβουλίου Παιδείας καθυστέρησε υπερβολικά. ∆εν νοµίζω ότι θα 
ήταν χρήσιµο να αναζητηθούν, αυτή την στιγµή τουλάχιστον, οι 
αιτίες που προκάλεσαν την καθυστέρηση αυτή. Είναι επίσης ατυχές 
ότι η πρώτη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ γίνεται κάτω από αντίξοες 
συνθήκες και συνθήκες έντασης και σκληρών αντιπαραθέσεων.  

Είναι κρίµα που ο Υπουργός Παιδείας, διαφωνώντας µε την 
ανάγκη σύγκλησής του, την συγκεκριµένη αυτή στιγµή, δεν 
εκπροσωπείται στην συνεδρίαση. Είναι επίσης κρίµα που η Ν.∆. και 
το Κ.Κ.Ε. επέλεξαν να µην λάβουν µέρος στην σηµερινή 
συνεδρίαση. Πιστεύω ότι, όταν τα πνεύµατα ηρεµήσουν, θα φανεί 
πόσο χρήσιµο είναι το ΕΣΥΠ και ελπίζω ότι οι προτάσεις και τα 
συµπεράσµατα που θα βγουν τις δύο αυτές µέρες θα είναι 
εποικοδοµητικά.  Είµαι υποχρεωµένος να αναφερθώ και σε µια 
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. που χρησιµοποιήθηκε ως δικαιολογία για 
την µη συµµετοχή στην σηµερινή συνεδρίαση αλλά και ως µέσο 
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πίεσης σε µέλη να µη συµµετέχουν. Είναι προφανές ότι το 
ουσιαστικό πρόβληµα έλλειψης κοινωνικού διαλόγου και 
κοινωνικής συναντίληψης δεν αντιµετωπίζεται µε γνωµοδοτήσεις. 
Αλλά και όσο αφορά το τυπικό µέρος, είναι γνωστό ότι µια 
γνωµοδότηση δεν είναι δεσµευτική. Εξάλλου και η ουσία της 
γνωµοδότησης αναφέρεται σε διαδικαστικές λεπτοµέρειες που δεν 
επηρεάζουν σε τίποτε την συνεδρίαση. Το ότι ο Υπουργός δεν 
εξέδωσε µια διαπιστωτική πράξη λήξης της λειτουργίας του ΣΑΠ 
και του ΣΤΕ (που έτσι και αλλιώς δεν λειτουργούσαν) δεν είναι 
βέβαια ευθύνη του ΕΣΥΠ, αλλά και δεν επηρεάζει σε τίποτε την 
συνεδρίαση του Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, το Εθνικό 
Συµβούλιο Παιδείας είναι ένα γνωµοδοτικό όργανο. Ποτέ µέχρι 
σήµερα η έκφραση γνώµης δεν περιορίστηκε  µε γνωµοδοτήσεις. 
Αλλοίµονο αν κάτι τέτοιο συνέβαινε. 

Θα ήθελα, επίσης, να θυµίσω ότι το ΕΣΥΠ ήταν το 
δηµιούργηµα -και το αποτέλεσµα- µιας άλλης κρίσης, αυτής των 
ΤΕΙ, το 1995. Τότε, δηµιουργήθηκε µια επιτροπή από πέντε 
Πρυτάνεις και πέντε Προέδρους ΤΕΙ, που για πρώτη φορά 
κάθονταν στο ίδιο τραπέζι και κατέληξαν σε οµόφωνο πόρισµα. 
Μέρος του πορίσµατος αυτού αποτελεί η αναφορά στην ανάγκη 
συγκρότησης Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας και µάλιστα µε την 
συγκεκριµένη µορφή που έχει σήµερα. ∆ηλαδή µε Ολοµέλεια και 
τµήµατα ή τοµείς, τα οποία να εισηγούνται στην Ολοµέλεια. 

Η ανάγκη όµως για το Όργανο αυτό δεν είναι πρόσφατη. 
Από 20ετίας και πλέον οι αρµόδιοι Υπουργοί Παιδείας είχαν 
πεισθεί ότι οι αλλαγές στην Παιδεία δεν µπορούν να γίνονται 
µονοµερώς από την εκάστοτε Κυβέρνηση γιατί τα θέµατα παιδείας 
έχουν ευρύτατες κοινωνικές προεκτάσεις, απαιτούν συναντίληψη 
απόψεων µεταξύ επιστηµονικών και  κοινωνικών φορέων, καθώς 
και πολύ µεγάλη και προσεκτική προετοιµασία. Αλλαγές χωρίς τα 
χαρακτηριστικά αυτά δηµιουργούν συνήθως αντιδράσεις  και δεν 
γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία. Γνωρίζουν άλλωστε, τόσο οι 
Υπουργοί Παιδείας όσο και οι ασχολούµενοι µε θέµατα παιδείας, 
ότι οι βραχύβιες θητείες των Υπουργών Παιδείας (µέσος χρόνος 
θητείας µικρότερος των 2 ετών) καθιστά αναγκαία την ύπαρξη ενός 
τέτοιου οργάνου.  
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Η παρούσα κρίση, πέρα από τις καθαρά εκπαιδευτικές της 
αιτίες, έχει πάρει και την µορφή κοινωνικών συγκρούσεων. Κάθε 
προσπάθεια για την δηµιουργία κοινωνικής συναντίληψης στα 
προβλήµατα της παιδείας είναι χρήσιµη. Το Εθνικό Συµβούλιο 
Παιδείας είναι το µόνο θεσµοθετηµένο όργανο για την διενέργεια 
κοινωνικού διαλόγου. Είναι, εποµένως, υποχρέωσή µας να 
ασχοληθούµε µε τα προβλήµατα, όχι µε τρόπο γενικό και 
θεωρητικό αλλά ουσιαστικό. Πιστεύω ότι το πλαίσιο του Εθνικού 
Συµβουλίου Παιδείας θα δώσει την  δυνατότητα να γίνει ο διάλογος 
αυτός. 

Θα ήθελα να επισηµάνω ότι το πρόβληµα έχει πάρει και 
έντονες πολιτικές διαστάσεις. Τα κόµµατα, και µετά την 
προχθεσινή κατάθεση µοµφής από την Νέα ∆ηµοκρατία, έχουν 
εγκλωβισθεί σε θέσεις από τις οποίες είναι δύσκολο να 
υποχωρήσουν. Θέσεις που έχουν διατυπωθεί για “απόσυρση του 
νόµου και µετά διάλογο” ή για “άνοιγµα των σχολείων και µετά 
διάλογο” εµποδίζουν την δυνατότητα σύγκλισης απόψεων. Η 
συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας δεν γίνεται υπό 
προϋποθέσεις. Εποµένως, έχουν όλοι την δυνατότητα, 
εκµεταλλευόµενοι τον διάλογο εδώ, να απεγκλωβισθούν από τις  
ακραίες θέσεις τους. 

Η σηµερινή παρουσία σας και το ενδιαφέρον να συµβάλετε 
ουσιαστικά στον προβληµατισµό για το ξεπέρασµα της κρίσης, 
αποδεικνύουν νοµίζω ότι και εσείς, αλλά και πολλοί άλλοι σε αυτή 
τη χώρα, αγωνιούν για τα θέµατα της παιδείας πέρα από 
σκοπιµότητες, πέρα από κοµµατικές δεσµεύσεις, πέρα από 
προσωπικούς υπολογισµούς.  

Ακούστηκε το επιχείρηµα ότι είναι ατυχής η συγκυρία για 
την σύγκληση του ΕΣΥΠ γιατί οι συνθήκες δεν είναι ώριµες για 
σύγκλιση απόψεων. Αν τώρα που βρισκόµαστε ένα βήµα πριν από 
το αδιέξοδο δεν είναι οι συνθήκες ώριµες, αναρωτιέµαι πότε θα 
είναι. Μήπως όταν θα έχουµε οδηγηθεί σε άλλες ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις;  

Στην πρώτη αυτή συνεδρίασή µας θα ήθελα να σας 
µεταφέρω και τον χαιρετισµό των υπευθύνων των αντιστοίχων 
Συµβουλίων Παιδείας των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
που βρίσκονται αυτή την στιγµή στην τελευταία φάση δηµιουργίας 



 6 

ενός δικτύου Εθνικών Συµβουλίων Παιδείας, της Προέδρου του 
Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας της Πορτογαλίας και των Προέδρων 
των Εθνικών Συµβουλίων Παιδείας του Βελγίου (Γαλλόφωνο και 
Φλαµανδικό), του Λουξεβούργου, της Ιρλανδίας, της Αγγλίας κ.λ.π.  
Όπως έγραφε µια εφηµερίδα πριν από µερικές µέρες, “όταν η µια 
πλευρά πιστεύει ότι περιθώρια για υποχωρήσεις δεν διαθέτει … και 
όταν η άλλη πλευρά πιστεύει πως η µεταρρύθµιση πρέπει να 
εφαρµοσθεί … Και τα σχολεία µε κάθε τρόπο να λειτουργήσουν … 
ΤΟΤΕ, όπως θα έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, η πόρτα για το 
τρελοκοµείο έχει ανοίξει”. Η σύγκληση του ΕΣΥΠ ανοίγει µια άλλη 
πόρτα. Αυτή της σύνεσης και του διαλόγου. Και δίνει στον καθένα 
µια δυνατότητα να διαλέξει την πόρτα που θα περάσει … 

Η απουσία ίσως επιτρέπει σε ορισµένους να αποφύγουν να 
λάβουν θέση στα συγκεκριµένα προβλήµατα που υπάρχουν την 
στιγµή αυτή. Ο Martin Luther King, όµως, είχε πει ότι µέτρο 
αξιολόγησης κάθε ανθρώπου δεν είναι οι θέσεις και αποφάσεις που 
παίρνει σε στιγµές ευκολίας, άνεσης και ηρεµίας, αλλά σε στιγµές 
έντασης, αντιθέσεων και κρίσεων. 

Ας ελπίσουµε ότι η συνεδρίαση αυτή, έστω και αν  γίνεται 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, θα αποδείξει ότι µπορούµε και να 
συζητήσουµε και να οδηγηθούµε στην αναγκαία συναντίληψη για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η παιδεία. 
Αν αποτύχουµε, δεν θα είναι µία αποτυχία αυτής της στιγµής µόνο, 
αλλά ίσως και πολλών χρόνων στο µέλλον. 

Κάνω έκκληση σε όλους η σηµερινή συζήτηση να γίνει σε 
χαµηλούς τόνους και µε εποικοδοµητικό πνεύµα. Να βοηθήσουµε 
όλοι να βγούν χρήσιµα συµπεράσµατα, ώστε και η παιδεία να 
ωφεληθεί και η συνέχιση της λειτουργίας του ΕΣΥΠ να αποτελέσει 
κοινωνική απαίτηση. 
Σας ευχαριστώ. 

Ας έλθουµε τώρα στο πρακτικό µέρος της οργάνωσης των 
εργασίων µας. Η πρόταση που έχω να κάνω στα µέλη του 
Συµβουλίου είναι να υπάρξει µία τοποθέτηση, κατ’ αρχήν από τους 
άµεσα εµπλεκόµενους φορείς αυτή την κρίσιµη στιγµή, από τα 
κόµµατα, από  τις Οµοσπονδίες, από την ΟΛΜΕ και τη ∆ΟΕ και 
από τους γονείς, και στη συνέχεια φυσικά από όλα τα άλλη µέλη, 
εφόσον επιθυµούν να κάνουν µια τοποθέτηση.  Θα έλεγα, αν δεν 
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έχετε αντίρρηση, έστω και αν δεν είναι αυτή η κρίσιµη τοποθέτηση, 
να ξεκινήσουµε από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη κ. ΄Ανθιµο, 
τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας, για λόγους αρχής.  Στη συνέχεια, 
για να συµφωνήσουµε, αν θέλετε, σε µια διαδικασία, έχω να σας πω 
κάποιες σκέψεις:  Να γίνουν οι τοποθετήσεις από τα κόµµατα και 
τους φορείς.  Θα έλεγα, αν δεν διαφωνείτε, να προσπαθήσουµε να 
κρατήσουµε τις τοποθετήσεις αυτές στο δεκάλεπτο, ώστε να µην 
προχωρήσουµε πάρα πολύ, και στη συνέχεια που είναι και η ουσία, 
θα ήθελα όλοι µας να προσπαθήσουµε, ακούγοντας τις 
τοποθετήσεις, να διαβλέψουµε ή να διαπιστώσουµε αν υπάρχουν 
σηµεία στα οποία µπορεί να υπάρξει σύγκληση απόψεων.  Θα  είναι 
χρήσιµο, πέρα από την απλή διατύπωση θέσεων αυτή τη στιγµή, 
εδώ, να οδηγηθούµε σε κάποια συµπεράσµατα ουσιαστικά και όχι 
γενικά.  Είναι δύσκολο αυτό, όταν δεν έχει γίνει  µέχρι σήµερα.  
Όµως θέλω να κάνω και µια παρατήρηση:  Έστω και αν υπάρχουν 
αρκετοί απόντες από τη σηµερινή συνεδρίαση, δε νοµίζω ότι όλο 
αυτό το διάστηµα, και για πολλά χρόνια τώρα τελευταία, έχει 
υπάρξει περίπτωση που πολιτικά κόµµατα, άµεσα εµπλεκόµενοι 
φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκπρόσωποι των φοιτητών 
και των σπουδαστών και εκπρόσωποι κοινωνικών οµάδων που 
συµµετέχουν στην εκπαίδευση, να συναντώνται - και αυτό είναι 
θετικό.  Με αυτή λοιπόν την λογική κάνω αυτή την πρόταση. Στη 
συνέχεια-σας παρακάλεσα να παρακολουθήσουµε τις τοποθετήσεις  
µε προσοχή-ανάλογα µε το χρόνο, να κάνουµε ένα διάλειµµα για 
µεσηµέρι και να συζητήσουµε πια επί της ουσίας στην προσπάθεια 
να οδηγηθούµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Συµφωνείτε µε 
αυτή την προσέγγιση; Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, 
Σεβασµιώτατε. 
κ. ΄Ανθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως): Κύριε 
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου 
διότι µου δίδετε το λόγο αυτή τη στιγµή στο Συµβούλιο της 
Παιδείας και συγχρόνως να εκφράσω και την ικανοποίησή µου 
διότι µε απόφαση της Ιεράς Συνόδου εκπροσωπώ την Εκκλησία σε 
αυτό το Συµβούλιο, του οποίου και εγώ  την ύπαρξη αλλά και τις 
δυνατότητες να προσφέρει τα απαραίτητα στην υπόθεση της 
παιδείας θεωρώ αναµφισβήτητες. Είχα την ευκαιρία παλαιότερα να 
συµµετέχω στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως για τρία 
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χρόνια και όχι µόνο η δική µου εµπειρία αλλά και των συναδέλφων 
τότε που εξεπροσωπείτο και η Εκκλησία στο Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεοράσεως ήταν ικανοποιητική για όλες τις προσπάθειες 
που κάναµε από κοινού και από την πλευρά της Εκκλησίας είχαν 
πάντοτε συναινετικό και εποικοδοµητικό χαρακτήρα.  Ήρθα πολύ 
πρωί από την Αλεξανδρούπολη µε πρωινή πτήση που έχει στις 6:30 
για να είµαι σήµερα εδώ.  Ειλικρινώς αισθάνοµαι και χαρά και 
συγκίνηση διότι δεν είµαι και ξένος προς το αντικείµενο που έχει το 
Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας. Αφενός µεν η Εκκλησία ασκεί πάντοτε 
διδακτικό έργο και έχει άµεση σχέση µε τα παιδιά, µε πολλούς 
τρόπους, αφετέρου στη διάρκεια της σταδιοδροµίας µου υπηρέτησα 
ως εκπαιδευτικός στη µέση παιδεία, ως φιλόλογος καθηγητής εφτά 
χρόνια - τέσσερα χρόνια ήµουν λαϊκός και τρία κληρικός - και 
συνέπεσε µάλιστα να είµαι καθηγητής φιλόλογος, όπως γνωρίζετε 
µε την παλαιά µορφή της κυριαρχίας του φιλολόγου καθηγητή στην 
τάξη. Όταν έγινε η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση Παπανούτσου, 
µπορεί να είχε µερικές δυσκολίες και απαιτήσεις προσαρµογής 
αλλά από ό,τι ενθυµούµαι, ποτέ δεν οδήγησε σε εικόνα όπως είναι η 
σηµερινή.  Στη συνέχεια, βέβαια, είχαµε και άλλες αλλαγές στην 
παιδεία ενώ δίδασκα⋅ όµως κρατώ πολύ καλές αναµνήσεις, 
ιδιαίτερα του γεγονότος ότι είχα δύο τάξεις σε όλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους, της εξαετούς φοιτήσεως τους στο εξατάξιο 
Γυµνάσιο στα φιλολογικά µαθήµατα και σήµερα είναι πολλοί από 
αυτούς και επώνυµοι, λαµπροί επιστήµονες και πανεπιστηµιακοί 
δάσκαλοι και το θεωρώ πολλές φορές µεγάλη χαρά και 
ικανοποίηση το γεγονός αυτό, πράγµα που µε κάνει να συνδέοµαι 
προσωπικά µε το πρόβληµα που συζητούµε και που ήδη ετέθη από 
τον κ. Πρόεδρο.  

Βεβαίως δεν έχω κάνει κάποια ειδική προετοιµασία στο 
πρόβληµα που ήδη ετέθη και που θα χρειασθεί και τοποθέτηση 
αλλά το θέµα το γνωρίζω αρκετά.  Όπως είπατε και προηγουµένως, 
παρακολούθησα και από την τηλεόραση τις συζητήσεις όσο 
µπορούσα από την ώρα που ετέθη θέµα για τον κ. Υπουργό της 
Παιδείας και µπορώ να πω ότι, όσο µπορώ, το κατέχω.   ∆εν µπορώ 
να πω ότι είµαι ειδικός αυτή τη στιγµή.  Εκείνο το οποίο θέλω να 
πω είναι ότι, µε την εµπειρία την παλιά του εκπαιδευτικού ίσως και 
την ανάµνηση των εκπαιδευτικών χρόνων των ανθρώπων της γενιάς 
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µου, αισθάνοµαι πάρα πολύ δύσκολα. Αισθάνοµαι, ως Έλληνας  
πολίτης, προσβεβληµένος µε όλα αυτά τα οποία γίνονται σε όλα τα 
επίπεδα και ιδίως µε το θέµα των συγκρούσεων από την πλευρά των 
γονέων, των εκπαιδευτικών, των µαθητών και άλλων παραγόντων 
µέσα στα σχολεία και συγχρόνως από τη µεγάλη έκταση της 
καταστροφής της περιουσίας του δηµοσίου που είναι υπόθεση όλων 
µας και που είναι, νοµίζω, ασύλληπτη σε ό,τι αφορά τα κράτη τα 
ευρωπαϊκά στα οποία ανήκουµε, σαν µια πλέον οικογένεια της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  Ξέρουµε την πρόσφατη  κρίση που πέρασε 
η εκπαίδευση στη Γαλλία και ιδιαίτερα στο Παρίσι. Όµως εικόνες 
καταστροφής δεν είδαµε αλλά παρακολουθήσαµε ότι, µέσα σε 
κάποια πλαίσια αµοιβαίας συνεννοήσεως και υποχωρήσεων, 
κατέληξαν σε εκείνα που τους ήταν χρήσιµα για να σταµατήσει η 
κρίση.  Εποµένως, αυτή τη στιγµή νοµίζω, και αυτό είναι µια 
τοποθέτηση πρώτη, εκείνο που έχει σηµασία είναι πώς µπορούµε να 
σταµατήσουµε, ει δυνατόν σήµερα, ει δυνατόν τη ∆ευτέρα το πρωί, 
όλη αυτή την κρίση.  Και όχι να την σταµατήσουµε εννοώ  εµείς, 
µακάρι να µπορούσαµε, αλλά µε την συµµετοχή όλων των 
παραγόντων, των κυβερνητικών και των πολιτικών και ταυτόχρονα 
όµως και µε κάποιες “υποχωρήσεις”, θα τις έλεγα εντός 
εισαγωγικών, από πλευράς του νόµου που ισχύει από το 1995 και 
αφορά ιδίως την ύλη για τις εξετάσεις των παιδιών και ιδιαιτέρως 
των παιδιών της Β΄ Λυκείου.  Εάν µπορέσουν, λοιπόν, ας γίνουν 
µερικές τέτοιες συνεννοήσεις, ή να πούµε ότι αµέσως µε την έναρξη 
των µαθηµάτων και την οµαλοποίηση της ζωής στα σχολεία αρχίζει 
και η συζήτηση για να δούµε στην πράξη ποιά είναι εκείνα τα οποία 
µπορούν να αλλάξουν, να  αναθεωρηθούν, ή να καταργηθούν ώστε 
να µην υπάρχει η αίσθηση ότι τα παιδιά ή αιφνιδιάστηκαν ή  
αδικούνται.  

∆εν θα πω τίποτα περισσότερο, να ευχηθώ, πλέον ως µέλος 
αλλά και υπό την ιδιότητα ενός από τους εκπροσώπους της 
Εκκλησίας, το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας να έχει µια πολύ καλή 
πορεία, να έχει µια καλή συνεργασία, να πάρουµε πολύ καλές  
αποφάσεις, χρήσιµες, µε συναίσθηµα ευθύνης,  που πιστεύω ότι το 
διαθέτουµε όλοι, προκειµένου να βοηθήσουµε την πολιτεία στη 
µεγάλη αυτή υπόθεση της παιδείας, που είναι υπόθεση όλων των 
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Ελλήνων και από αυτή εξαρτώνται πάρα πολλά για το παρόν και το 
µέλλον της πατρίδας µας.  Ευχαριστώ.                       
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Σας ευχαριστώ πολύ, Σεβασµιώτατε.  
Μια παράλειψη που έκανα, να κάνω µια αναφορά στα παρόντα 
µέλη της Ολοµέλειας και στους συµµετέχοντες σήµερα: Από το 
∆ηµοκρατικό Κοινωνικό Κίνηµα, συµµετέχει η κα Βασιλική 
Αράπη-Καραγιάννη, βουλευτής του κόµµατος, από τον Συνασπισµό 
της Αριστεράς και της Προόδου είναι οι βουλευτές κα Νίτσα 
Λουλέ, κ. Πέτρος Κουναλάκης και ο κ. Κώστας Ρήγας, Καθηγητής 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και πρώην  βουλευτής, από την 
Πολιτική Άνοιξη είναι η ευρωβουλευτής, η κα Κατερίνα 
∆ασκαλάκη, από την Ιερά Σύνοδο ήδη γνωρίζετε ότι είναι ο 
Σεβασµιώτατος κ. Άνθιµος, από την Οµοσπονδία Λειτουργών 
Μέσης Εκπαίδευσης είναι ο Πρόεδρός της, ο κ. Τσούλιας, ο κ. 
Αντώνης Νικολόπουλος και ο κ. Κώστας Ράµµας, από τη 
∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας είναι ο Πρόεδρός της, κ. 
Χρήστος Χρήστου και τα µέλη της, ο κ. Τάσος Παπαχαραλάµπους, 
και ο κ. Ηλίας Ηλιόπουλος, από την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία 
Γονέων Μαθητών Ελλάδας είναι ο Πρόεδρος της, κ. Νίκος 
Αναγνωστάτος, από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας είναι ο 
κ. Βλάσσης Κωνσταντίνος, από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση 
Ελλάδας είναι ο κ. Παύλος Μπούβας, από την Συντονιστική 
Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας είναι ο κ. Μιχάλης 
Νοτάκης, από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας είναι ο κ. 
Στέφανος Ιωακειµίδης, από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μπιράκος, από τους Πτυχιούχους ΤΕΙ 
Γραφικών Τεχνών είναι ο κ. Αναστάσιος Πολίτης, από το Σύνδεσµο 
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας είναι ο κ. ∆ηµήτριος Βεζυράκης, 
από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας είναι ο 
κ. Σπύρος Τσόκας και από την Α∆Ε∆Υ είναι ο κ. Παναγιώτης 
Μπούτος. Θα παρακαλέσω την κα Αράπη να πάρει το λόγο.  
Παρακαλώ, κα Αράπη. 
κα Β. Αράπη-Καραγιάννη (∆ΗΚΚΙ):  Κύριε Πρόεδρε, κύριοι 
σύνεδροι, χαιρετίζω αυτή σας την ηµερίδα σήµερα µε πολύ µεγάλη 
χαρά ως εκπαιδευτικός.  Είπε ο Σεβασµιώτατος νωρίτερα ότι έχει 
διατελέσει εκπαιδευτικός.  Εγώ και οι σύνεδροι προερχόµαστε από 
την µαχόµενη παιδεία, ήµουν καθηγήτρια είκοσι δύο χρόνια, οπότε 
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γνωρίζω τα προβλήµατά της, τα έχω ζήσει, και φυσικά πριν γίνω 
βουλευτής ήµουν εκπαιδευτικός.  ΄Ηµουν στην έδρα, είχα πολύ 
µεγάλη επικοινωνία και µε τα παιδιά αλλά και µε όλα τα θέµατα 
που αφορούν σήµερα την παιδεία.  

Η κατάσταση σήµερα στην παιδεία θα  λέγαµε ότι βρίσκεται 
σε ένα χάος, υπάρχει ένα χάος.  Η λέξη χάος ταιριάζει περισσότερο 
στα όσα συµβαίνουν στην παιδεία µας τους τελευταίους µήνες 
ιδιαίτερα στο Λύκειο, εξαιτίας της προχειρότητας, της 
ανευθυνότητας και της παντελούς έλλειψης εκπαιδευτικού 
προγραµµατισµού σχετικά µε τις θέσεις εργασίες και την 
επαγγελµατική αποκατάσταση των νέων.  Και εδώ θέλω να τονίσω 
ότι µε το νέο νόµο, τον 2525, τα ΤΕΕ είναι εντελώς πρόχειρα και 
ανοργάνωτα.  ∆εν υπήρχε προγραµµατισµός για τόσες πολλές 
αιτήσεις των παιδιών προς τα ΤΕΕ, δεν υπήρχαν καθηγητές, δεν 
υπήρχαν βιβλία και, το σπουδαιότερο, κάποιοι διευθυντές των ΤΕΕ, 
επειδή δεν είχαν ούτε βιβλία ούτε σχολεία, είχαν στείλει στο 
Υπουργείο και στις κατά τόπους νοµαρχίες χαρτιά που ανέστελλαν, 
δεν λειτουργούσαν τα σχολεία τους, χωρίς να παίρνουν απουσίες 
και µόνο µία µέρα την εβδοµάδα, κάθε ∆ευτέρα, πήγαιναν.  Έχω 
στη διάθεσή µου  όλα αυτά τα χαρτιά και µπορώ να τα δώσω και 
στο Συµβούλιό µας, το ΕΣΥΠ.  Εξαιτίας, λοιπόν, όλων  αυτών έχει 
προκύψει ένα µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, αυτό των εκατοντάδων 
χιλιάδων ανέργων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν µπορούν να 
απορροφηθούν στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση.  Η κατάσταση αυτή σηµατοδοτεί τον κατ’ εξοχήν 
συντηρητικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, που 
επικρατεί τα τελευταία είκοσι χρόνια µε όξυνση το εξεταστικό 
πρόβληµα και σύστηµα που υπάρχει σήµερα: ∆έσµες, κατευθύνσεις 
και κακή ποιότητα των αναλυτικών προγραµµάτων των διδακτικών 
βιβλίων, η κούρσα του ανταγωνισµού, η ανάγκη ύπαρξης των 
φροντιστηρίων µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το οικογενειακό 
κόστος, καθώς και οι διαφορετικές ευκαιρίες και ταχύτητες στη 
µάθηση ανάµεσα σε προνοµιούχους και µη µαθητές. Θα ήθελα να 
τονίσω ότι και ο κ. Κασσωτάκης, σε µια τελευταία έρευνα που 
έκανε, ανέφερε ότι τα φροντιστήρια αυξήθηκαν πάρα πολύ, κατά 40 
%, και το πρόβληµα των µαθητών και των γονιών σήµερα αλλά 
κυρίως της µέσης οικογένειας, που έχει να αντιµετωπίσει ένα 
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φοβερό και σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, είναι µεγάλο.  Και  ενώ 
ήταν αίτηµα και απαίτηση των γονέων και των µαθητών τόσα 
χρόνια να καταργηθεί η παραπαιδεία, αυτή τη στιγµή βλέπουµε ότι 
έχει φουντώσει.  Εγώ, κ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτό γίνεται 
τεχνηέντως.  Αφήνουν να φουντώνει η παραπαιδεία ίσως διότι στην 
παραπαιδεία δουλεύουν 150.000 καθηγητές, οι οποίοι είναι άνεργοι 
ενώ τώρα δουλεύουν σε κάποια φροντιστήρια, υπολειτουργούν ως 
εκπαιδευτικοί και φυσικά δε ζητούν µια θέση εργασίας στο δηµόσιο 
και υπάρχει µια  απασχόληση γι’ αυτούς.  Νοµίζω, και προσωπική 
µου άποψη είναι ως εκπαιδευτικός, ότι αυτό το καλλιεργούν γι’ 
αυτό το λόγο. Με ευθύνη λοιπόν της εκάστοτε Κυβέρνησης, γονείς 
σύρονται σε µια κατευθυνόµενη, µέση κατάσταση αναζήτησης 
αποσπασµατικών γνώσεων µέσα σε όλο το αδιέξοδο της εθνικής 
οικονοµίας και του κοινωνικού κατακερµατισµού εργασίας. Οι 
µαθητές, µέσα σε αυτό το κλίµα, αρχίζουν να χάνουν το κίνητρο για 
µόρφωση, γνώση και µάθηση, αρνούνται το σχολείο διότι δεν 
συνδέεται πλέον µε την εργασιακή τους προοπτική. Όµως η 
ικανοποίηση και εξισορρόπηση των νέων δεν πραγµατοποιείται στο 
πνευµατικό και στοχαστικό επίπεδο, το οποίο δεν καλλιεργείται 
επαρκώς, αλλά κυρίως στο υλικό και εργαστηριακό. Το πρόβληµα 
αυτό προκαλεί τη σύγχυση µέσα στην οποία οι µαθητές δεν 
µπορούν να κατανοήσουν γιατί σπουδάζουν ή τί σηµασία έχουν οι 
σπουδές τους.  Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η έκρηξη µε 
δυναµικές διαµαρτυρίες και κινητοποιήσεις που φθάνουν µέχρι τις 
καταλήψεις για να δώσουν το στίγµα της διαµαρτυρίας τους και να 
ακουστούν περισσότερο, επιτέλους, αφού δεν µπορούν αλλιώς να 
καταγγείλουν ότι οι σπουδές σήµερα στο σχολείο δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών.   

Εδώ θα σταµατήσω και θα πω ότι σε πάρα πολλά σχολεία 
µου έχουν καταγγείλει - επειδή είµαι και εκπαιδευτικός έρχονται 
πάρα πολλοί και γονείς και µαθητές και καθηγητές, όπως και σε 
όλα τα άλλα τα κόµµατα, δεν είναι µόνο σε µένα - ότι ενώ υπάρχει 
υποδοµή σε κάποιες αίθουσες, στον Κολωνό συγκεκριµένα, σ’ ένα 
σχολείο έχουν την αίθουσα, έχουν την υποδοµή για να δεχθούν 
κάποιους Η/Υ και το Υπουργείο δεν έχει κάνει τίποτα ακόµη, ή ο 
δήµος αν θέλετε, µιας και τα σχολεία υπάγονται τώρα στους 
δήµους, δεν έχουν βάλει ακόµα Η/Υ.  Και µιλάµε για τεχνολογική 
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εξέλιξη, ότι πάµε στην Ευρώπη, ότι πρέπει στην Ευρώπη να 
υπάρχει ανταγωνισµός και θα πρέπει να τους φθάσουµε και 
βλέπουµε ότι στα σχολεία ακόµη δεν έχουν Η/Υ.  Πέρα από την 
Αθήνα - σας έφερα ένα παράδειγµα από σχολείο του Κολωνού, η 
διευθύντρια µου έφερε ένα έγγραφο και µου λέει ότι δεν έχει Η/Υ - 
η περιφέρεια υστερεί πάρα πολύ, όσον αφορά αυτή την υποδοµή. 
Θα πρέπει λοιπόν η εκπαίδευση να µπει σε µία βάση από την αρχή.  
Θα πρέπει να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράµµατα και τα 
διδακτικά βιβλία, τα οποία είναι απαράδεκτα.  Θα σας πω µόνο για 
ένα τηλεφώνηµα που µου έγινε από ένα µαθητή χθες το βράδυ.  
Μου είπε “κα Καραγιάννη, είπε ο κ. Υπουργός ότι ετοιµάζαµε αυτό 
το νόµο από το 1993.  Να του πείτε” µου λέει “εκεί που θα 
µιλήσετε, εφόσον ετοιµάζετε το νόµο αυτό από το 1993, γιατί το 
1998 δεν είχαµε βιβλία στο σχολείο και δεν είχαµε και 
εξειδικευµένους καθηγητές;”.  Μεταφέρω την αγωνία των παιδιών.  
Λένε ότι τα παιδιά είναι ανώριµα κ.λ.π.  ∆εν είναι τα παιδιά 
ανώριµα.  Και παρακολουθούν τα τεκταινόµενα και έχουν και 
γνώση και κρίση πάνω σε κάποια θέµατα.  Τα βιβλία είναι 
απαράδεκτα.  ∆εν έχουν σχεδιασθεί και γραφεί µε κριτήριο την 
απελευθέρωση των ατόµων και της κοινωνίας, την κριτική 
κατανόηση και επεξεργασία των γνώσεων και των πληροφοριών, 
ώστε να πραγµατοποιείται µορφωτικό αποτέλεσµα.  Αντίθετα, 
παράγουν τη µηχανιστική µάθηση και την κονφορµιστική γνώση.  
Θα σας πω τώρα µία προσωπική µου άποψη πάνω σε αυτό.  Ήµουν 
σε ένα σχολείο στον Άλιµο, που θεωρείται µία περιοχή 
αναβαθµισµένη.  ∆εν είχαµε βιβλιοθήκη και για να αποκτήσουν 
βιβλιοθήκη τα παιδιά κάναµε χοροεσπερίδες και µε τα λεφτά που 
µαζεύαµε πηγαίναµε και αγοράζαµε βιβλία.  Αυτός ήταν και είναι ο 
τρόπος που λειτουργούν τα σχολεία µέχρι σήµερα.  Βιβλιοθήκες δεν 
υπήρχαν.  Άρα, λοιπόν, σε ένα χώρο που πρέπει να έχουµε 
ελεύθερη πρόσβαση στη µάθηση, στη γνώση κ.λ.π., δεν υπάρχει ένα 
βιβλίο να βρει το παιδί, ακόµη και για κίνητρο αν θέλετε, για να 
αναπτυχθεί η γνώση του, η κρίση του κ.λ.π.  Βλέπουµε, λοιπόν, ότι 
η πολιτεία είναι απούσα, η κυβέρνηση και το υπουργείο είναι 
απόντες.  Θα πρέπει λοιπόν  να δοθεί και σε αυτό πολύ µεγάλη 
βάση.  
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Η σηµερινή κυβέρνηση, προκειµένου να απορροφήσει τις 
εντάσεις και να εκτονώσει την κρίση που επικρατεί αυτή τη στιγµή 
στα σχολεία εξαιτίας των δικών της χειρισµών, κινητοποίησε 
ολόκληρο τον κοµµατικό µηχανισµό και επιχείρησε κατασταλτικές 
µεθοδεύσεις, οι οποίες τραυµατίζουν τη δηµοκρατία µας και 
παραπέµπουν σε ολοκληρωτικές επιλογές και λογικές.  Αρκετοί 
διευθυντές σχολείων υπήρξαν θύµατα εκβιασµού, προκειµένου να 
εκδηλωθούν εναντίον των καταλήψεων.  Εδώ θέλω να σας πω µία 
εµπειρία µου.  Πάρα πολλοί διευθυντές σχολείων και λυκειάρχες 
αλλά και προϊστάµενοι γραφείων έχουν τοποθετηθεί µε κοµµατικά 
και µόνο κριτήρια χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προσόντα τους.  
Εδώ θέλω να πω, ότι σε µία επιθεώρηση που έστειλα κάποια χαρτιά 
για να µου στείλουν κάποια στοιχεία που ήθελα για τα σχολεία, µου 
έστειλαν ένα χαρτί µε τρία ορθογραφικά λάθη:  ∆ιευθυντής πολλών 
σχολείων Μέσης εκπαίδευσης.  Μου κίνησε την περιέργεια αυτό 
και κάνω ένα έγγραφο, να δω τί προσόντα είχε ο διευθυντής των 
σχολείων αυτών.  Μέσω Βουλής όλα αυτά.  Το Υπουργείο Παιδείας 
µου έστειλε όλα τα δικαιολογητικά και διαπίστωσα ότι σε σχολείο 
µέσης εκπαίδευσης ο διευθυντής των 30 σχολείων της περιοχής είχε 
τελειώσει κατώτατη τεχνική σχολή.  ∆εν το κατακρίνω, όµως θα 
µπορούσε στο αντικείµενό του να είναι διευθυντής και όχι σε 
σχολεία, λύκεια και γυµνάσια µέσης εκπαίδευσης µε ένα πτυχίο 
συντηρητή αυτοκινήτων της Σιβιτανιδείου Σχολής. Κύριοι της 
ΟΛΜΕ, όταν µιλάµε για αξιοκρατία, όταν ζητούµε να πάει µπροστά 
η παιδεία, θα πρέπει κι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αναλαµβάνουν 
τέτοιες θέσεις, να έχουν κάποια πτυχία και κάποια προσόντα για να 
µπορούν να ανταποκριθούν και στο έργο τους. Απλώς σας 
ενηµερώνω, διότι κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν πισώπλατα εναντίον 
µου, ότι εγώ πάω ενάντια στην τεχνική εκπαίδευση και στους 
διευθυντές και ότι δεν θέλω να γίνονται οι της τεχνικής 
εκπαίδευσης διευθυντές.  Θέλω να γίνονται αλλά στο αντικείµενό 
τους, στα τεχνικά σχολεία.  Όχι όµως στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο, 
από όπου πάνε αυτή τη στιγµή άνευ εξετάσεων στο πανεπιστήµιο, 
µε το νόµο 2525. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Κα Αράπη, αν µπορείτε λίγο πιο 
σύντοµα, γιατί έχουµε πολλούς οµιλητές. 
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κα Β. Αράπη-Καραγιάννη (∆ΗΚΚΙ):  Ωραία.  Άρα η φιλοσοφία 
που επικρατεί στο σηµερινό σχολείο και που δεν συνδέεται µε τους 
γενικούς σκοπούς εκπαίδευσης τροφοδοτεί τον προβληµατισµό για 
την αυτοδύναµη λειτουργία του  Λυκείου ως σχολείου που θα 
µορφώνει, που θα δίνει επαγγελµατικό προσανατολισµό, ειδίκευση, 
κατάρτιση  και προοπτική ένταξης σε θέσεις εργασίας. Ενός 
σχολείου δηλαδή, που δεν θα συντηρεί το πνεύµα της 
ανταγωνιστικότητας, που θα καταφέρει να συνδέσει τον τίτλο 
σπουδών µε την εργασία, θα προασπίσει και θα κατοχυρώσει τα 
εργασιακά δικαιώµατα των µαθητών.  Η αντιµετώπιση όµως πρέπει 
να γίνεται µέσα από τα προγράµµατα σπουδών και όχι µε τις 
µαζικές υστερίες των ψυχοπαθητικών φαινοµένων που 
δηµιουργούνται στην κοινωνία, στα πλαίσια του ανταγωνισµού για 
µια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα χωρίς 
αντίκρυσµα, πράγµα που συντηρούν και επαυξάνουν τα ΜΜΕ, 
φυσικά και η κυβέρνηση.  Και εδώ βλέπουµε ότι πάρα πολλοί 
µαθητές, οι οποίοι είχαν πολύ µεγάλη πίεση για να περάσουν στα 
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, πολλές φορές δεν άντεχαν το 
βάρος της πίεσης και του σχολείου, αν θέλετε και των καθηγητών 
αλλά και των γονιών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.  
Στις εξετάσεις που έκαναν, ενώ ήταν πάρα πολύ καλοί µαθητές, 
αριστούχοι, τα έχαναν, ξεχνούσαν τα πάντα και δεν µπορούσαν να 
γράψουν τίποτα και έκλαιγαν τα παιδιά.  Μιλάµε για µαθητές του 
20. Βλέπουµε λοιπόν ότι θα πρέπει οι µαθητές να ξεφύγουν από 
αυτή τη νοοτροπία των συνεχών διαγωνισµάτων, των τεστ κ.λ.π., 
διότι όλοι οι µαθητές, κακά τα ψέµατα, ακόµη και ένα µικρό τεστ 
να έχουν να δώσουν, έχουν πολύ µεγάλο άγχος και, ενώ τα 
γνωρίζουν, κάποια στιγµή τα χάνουν.  Και θέλω εδώ να τονίσω κάτι 
που λένε οι σηµερινοί της ηγεσίας µας, ότι πρέπει να δίνουν τα 
παιδιά εξετάσεις σε πάρα πολλά µαθήµατα, διότι πρέπει να 
παίρνουν γνώσεις, διότι βρισκόµαστε στην εποχή των γνώσεων, ότι 
θα πρέπει να υπάρχει µία ανταγωνιστικότητα για να φθάσουµε τους 
Ευρωπαίους κ.λ.π.  Κύριοι σύνεδροι, οι µαθητές οι καλοί - και το 
ξέρουν αυτό όσοι έχουν διδάξει - οι µαθητές οι καλοί που δίνουν 
εξετάσεις στα Πανεπιστήµια, κακά τα ψέµατα, ήταν καλοί σε όλα 
τα µαθήµατα.  Ένας µαθητής που είχε 20 στη φυσική, τη χηµεία 
κ.λ.π. και έδινε στην ιατρική είχε σε όλα τα µαθήµατα µεγάλους 
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βαθµούς.  ∆εν ήταν µαθητές οι οποίοι έδιναν εξετάσεις και ήταν 
ανώριµοι και δεν έδιναν σηµασία στα άλλα τα µαθήµατα.  Αυτό 
νοµίζω είναι ένας προβληµατισµός για να τους αντικρούσουµε και 
να τους πούµε ότι “κύριοι, ο τρόπος που λέτε τώρα ότι πρέπει τα 
παιδιά να παίρνουν γνώσεις ενώ πρώτα δεν έπαιρναν, δεν ισχύει.  
Και πριν έπαιρναν γνώσεις τα παιδιά και οι καλοί µαθητές που 
περνούσαν στα πανεπιστήµια είχαν γνώσεις και ήταν καλοί σε όλα 
τα µαθήµατα”. Τώρα, τις θέσεις µου για την παιδεία, για τις 
δαπάνες που πρέπει να αυξηθούν, τη διοίκηση, την οργάνωση και 
όλα αυτά, θα σας τις καταθέσω γραπτά.  Ευχαριστώ πολύ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ την κα Αράπη και 
να προσθέσω ότι όποιος έχει κάποια γραπτή εισήγηση, πέρα από 
αυτές που έχουν ήδη κατατεθεί και είναι διαθέσιµες έξω, είναι καλό 
να την καταθέσει, ώστε να τις συγκεντρώσουµε.  Παρακαλώ από 
τον Συνασπισµό της Αριστεράς και της Προόδου τον κ. 
Κουναλάκη, να προηγηθεί.  
κ. Π. Κουναλάκης (Συνασπισµός της Αριστεράς και της 
Προόδου):  Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ θα περιοριστώ 
σε µερικές βασικές θέσεις και δεν θα µιλήσω για τα πιο 
συγκεκριµένα, τα οποία θα συζητήσουµε το απόγευµα.  Πρέπει να 
σας πω ότι εµείς, η αντιπροσωπεία του Συνασπισµού, είµαστε εδώ 
γιατί πειστήκαµε όλο αυτό το διάστηµα, ότι µια από τις βασικές 
αιτίες αυτής της αναταραχής, της σύγκρουσης, της πόλωσης, και 
κυρίως των µεγάλων αδυναµιών και κενών που παρουσιάζει η 
κυβερνητική µεταρρύθµιση οφείλεται στην παντελή έλλειψη 
διαλόγου προκειµένου να φθάσουµε σε αυτό τον νόµο. Αυτό το 
οποίο συνέβη στη χώρα µας µε τον νόµο 2525 είναι πρωτοφανές.  Ο 
κ. Αρσένης διατείνεται ότι προχώρησε σε µία ριζική µεταρρύθµιση 
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης - διότι επίκεινται δύο- τρία 
νοµοσχέδια που υποσχέθηκε ότι θα φέρει τον επόµενο µήνα - χωρίς 
ουσιαστικά να κάνει οποιοδήποτε διάλογο ούτε στο Κοινοβούλιο 
αλλά και ούτε µε τους φορείς της εκπαίδευσης.  Ξέρετε πολύ καλά 
τί συµβαίνει διεθνώς.  Όταν πρόκειται να υπάρξει µία 
µεταρρύθµιση προηγείται και επακολουθεί ένας µεγάλος διάλογος.  
Πριν από τη νοµοθέτηση γίνεται ένας µεγάλος διάλογος ανάµεσα 
στους κοινωνικούς φορείς, στους διανοούµενους και στους 
ανθρώπους που έχουν άποψη και µετά πάντοτε υπάρχει ένα 
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µεταβατικό στάδιο προετοιµασίας της υλοποίησης αυτών τα οποία 
τα κοινοβούλια ψήφισαν.  Εδώ συνέβη το εξής καταπληκτικό:  Την 
1η Αυγούστου του 1997, προσέξτε, ο κ. Αρσένης στέλνει κάποιες 
θέσεις στα κόµµατα.  Ξέρετε τί σηµαίνει Αύγουστος.  Όταν ο λαός 
κάνει τα µπάνια του.  Κι αυτό συµβαίνει παντού.  Σε όλη την 
Ευρώπη.  ∆εν είναι ελληνικό φαινόµενο.  Στην Ευρώπη µάλιστα 
παραλύουν οι χώρες.  Κλείνουν τα εργοστάσια, τα κοινοβούλια, τα 
µαγαζιά.  Το ίδιο συµβαίνει και στην Ελλάδα.  Και ζητά σε 
δεκαπέντε µέρες τις θέσεις των κοµµάτων. Και φέρνει στα µέσα 
Αυγούστου το νοµοσχέδιο 2525.  ∆εν δέχεται ουσιαστικά κανένα 
διάλογο.  Είναι το µοναδικό νοµοσχέδιο τα δύο τελευταία χρόνια 
που είµαι εγώ στο Κοινοβούλιο, που ο Υπουργός δεν δέχθηκε την 
παραµικρή πρόταση και ιδέα από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης. 
Έφερε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ψήφισε χωρίς να ακούσει τίποτα.  
Ούτε καν στα πλαίσια της συζήτησης νοµοσχεδίου.  Εγώ νοµίζω 
λοιπόν ότι αυτή διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η βασική αιτία 
των δεινών που αντιµετωπίζουµε σήµερα.  ∆ιότι, αν είχε 
ακολουθηθεί µία διαφορετική διαδικασία, τα πράγµατα θα ήταν 
αλλιώτικα. Εµείς από την πρώτη στιγµή φωνάζαµε να 
λειτουργήσουν οι θεσµοί που επιτρέπουν και εξασφαλίζουν τον 
διάλογο.  Ένας από τους θεσµούς ήταν το ΕΣΥΠ.  Ένας άλλος 
θεσµός, ο οποίος έχει αποφασισθεί και ψηφισθεί από την Βουλή και 
ο οποίος ποτέ δεν λειτούργησε, είναι η ∆ιακοµµατική Επιτροπή για 
την παιδεία. Αρνήθηκε κατηγορηµατικά ο Υπουργός να 
ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήµατά µας.  Χθες, παραδείγµατος χάρη, 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είπε  ότι πρέπει να ξαναδούµε την 
µεταρρύθµιση.  Πού να την ξαναδούµε όταν δεν υπάρχουν θεσµοί 
διαλόγου;  Βλέπετε τί γίνεται στο Κοινοβούλιο.  Έχει συζητήσει την 
τελευταία εβδοµάδα δύο φορές τα θέµατα της παιδείας.  Τα 
κόµµατα εκεί διατυπώνουν τις απόψεις τους και βεβαίως στην 
Ολοµέλεια ενός Κοινοβουλίου είναι αδύνατον να υπάρξουν οι 
αναγκαίες ανταλλαγές απόψεων, οι αναγκαίοι συµβιβασµοί, δεν 
µπορούν να ακουστούν άλλοι πλην των κοµµάτων κ.λ.π.. Στο 
Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτό που και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είπε και µε τον οποίο συµφωνούµε: Να 
ξαναδούµε την µεταρρύθµιση. Εµείς λοιπόν επιµένουµε ότι πρέπει 
να λειτουργήσουν και οι δύο αυτοί θεσµοί.  Άρα χαιρετίζουµε και 
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θεωρούµε θετική τη σηµερινή συνεδρίαση, έστω µε τις ελλείψεις 
που έχει, και πιστεύω ότι θα αρθούν στο µέλλον.  

Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω είναι η στάση του 
Υπουργείου Παιδείας απέναντι στο ΕΣΥΠ.  Ήταν απαράδεκτη, για 
να µην πω κάτι βαρύτερο.  Κατ’ αρχήν, πρέπει να σας πω ότι στην 
προχθεσινή µου οµιλία εγώ αναφέρθηκα στο ΕΣΥΠ και 
ισχυρίσθηκε ο Υπουργός Παιδείας ότι πριν από δύο χρόνια ο 
Πρωθυπουργός και ο ίδιος είχαν πει στο Κοινοβούλιο ότι πρόκειται 
να αναµορφώσουν το ΕΣΥΠ.  Αυτό δεν ισχύει.  ∆εν είχαν πει 
τίποτα, ποτέ, γι’ αυτό το πράγµα.  Απλώς, από την στιγµή που 
ανακοινώθηκε ότι το ΕΣΥΠ πρόκειται να συνεδριάσει, ο Υπουργός 
Παιδείας ήρθε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και µας 
ανακοίνωσε ότι πρόκειται να το αναµορφώσει.  ∆εν είχε πει ποτέ 
προηγουµένως τίποτα.  Αρνήθηκε να µετάσχει.  Έστειλε επιστολές 
σε όλους και προσπάθησε να αποτρέψει τη συµµετοχή τους.  Είπε 
ψέµατα προχθές στη Βουλή ότι πριν από δύο χρόνια µας είχε 
ανακοινώσει αυτό το πράγµα.  Και έκανε σήµερα µία συνέντευξη 
τύπου στις 11:00, εγώ πιστεύω σε αντιπαράθεση µε αυτή εδώ τη 
συνεδρίαση, στην οποία, από ό,τι µαθαίνουµε, δεν είπε δυστυχώς 
τίποτα.  Κράτησε δέκα λεπτά και το µόνο που είπε ήταν µία 
πρόταση προς την ΟΛΜΕ, να συζητήσει µαζί τους πέντε-έξι 
θέµατα.  ∆ηλαδή, µία περιττή κίνηση.  Και αυτά, τη στιγµή που 
συνεδριάζει η Βουλή, που υπάρχει πρόταση µοµφής υπό εξέλιξη.   
Θα µπορούσε στο Κοινοβούλιο µέσα να τα πει όλα αυτά.  ∆εν 
χρειαζόταν καθόλου να κάνει µία ειδική συνέντευξη τύπου. Νοµίζω 
λοιπόν ότι υπάρχει, δυστυχώς, µία αρνητική στάση του Υπουργείου 
Παιδείας και της Κυβέρνησης γενικότερα απέναντι σε αυτούς τους 
θεσµούς διαλόγου.  Ενώ θα έπρεπε να τους προωθήσει, να κάνει 
ό,τι είναι δυνατόν για να συγκροτηθούν και να αποδώσουν, κάνει 
ακριβώς το αντίθετο.  Που σηµαίνει ότι είναι αποφασισµένη µε 
τρόπο αδιάλλακτο, τουλάχιστον µέχρι αυτή τη στιγµή, να 
προχωρήσει σε αυτά που έχει αποφασίσει και τα οποία συναντούν 
αυτές τις µεγάλες αντιδράσεις.  

Το τρίτο που ήθελα να πω είναι οι απουσίες.  Αναφερθήκατε 
στις απουσίες των κοµµάτων.  Εγώ θα αναφερθώ µε πικρία και σε 
άλλες απουσίες, που για µένα είναι ακόµα πιο σηµαντικές, αν 
θέλετε.  Πού είναι οι Πρυτάνεις;  Πού είναι οι Πρόεδροι των ΤΕΙ;  
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Και πρέπει να πω ότι είµαι πολύ δυσαρεστηµένος από τη στάση της 
ηγεσίας της πανεπιστηµιακής κοινότητας, η οποία έχει σιωπήσει 
όλο αυτό το διάστηµα.  ∆εν έχει τοποθετηθεί πάνω στα θέµατα της 
µεταρρύθµισης. Αλλά εγώ δεν µπορώ να φανταστώ ότι οι 
Πρυτάνεις και οι Πρόεδροι των ΤΕΙ απασχολούνται µόνο µε αυτά 
που συµβαίνουν στα πανεπιστήµια και στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα.  Πρέπει να έχουν άποψη, έτσι δεν είναι, για το σύνολο 
του εκπαιδευτικού προβλήµατος.  Και δυστυχώς δεν έχω ακούσει 
τίποτα ως τώρα.  Και κάθε φορά που εγώ και άλλοι συνάδελφοι στη 
Βουλή επισηµαίνουµε στον κ. Υπουργό ότι πρέπει να προχωρήσει 
στο διάλογο, η απάντησή του είναι στερεότυπη:  “Συζητώ µε τους 
Πρυτάνεις, οι οποίοι συµφωνούν µαζί µου”. Αλλά εγώ δεν έχω 
ακούσει ποτέ µου τους Πρυτάνεις να πουν οτιδήποτε σε σχέση µε 
την µεταρρύθµιση αυτή, η οποία τρέχει, και σε σχέση µε τα 
προβλήµατα τα τεράστια που έχουν προκύψει.  Τώρα, όσον αφορά 
τα κόµµατα, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την απουσία ούτε της Ν.∆. 
ούτε του ΚΚΕ.  Εγώ είχα µία συνάντηση µε την κα Ψαρούδα-
Μπενάκη και προσπάθησα να την πείσω να έρθει.  Η απάντησή της 
είναι “δεν θα έρθουµε γιατί έχουµε διαφωνίες µε τον τρόπο που έχει 
συγκροτηθεί το ΕΣΥΠ, ότι είναι πολυµελές όργανο κ.λ.π.”. Της 
είπα ότι και εµείς έχουµε κάποια προβλήµατα.  Ας πάµε εκεί για να 
διατυπώσουµε τις απόψεις µας και να δούµε πώς είναι δυνατόν να 
βελτιώσουµε αυτό το όργανο. Αλλά δεν είναι δυνατόν κάποιες 
αντιρρήσεις που έχουµε για τη συγκρότησή του να µας ωθούν στην 
απουσία και στη µη συµµετοχή.   

Το επόµενο που ήθελα να πω, έτσι πάρα πολύ σύντοµα, είναι 
η θέση µας για τη µεταρρύθµιση.  Κατ’ αρχήν, θέλω να διορθώσω 
µία εικόνα την οποία δηµιουργεί η κυβέρνηση κάθε φορά που 
συζητούµε στην Βουλή. Υπάρχει µία αντίληψη από την 
κυβερνητική πλευρά, η οποία λέει τα εξής:  “Εµείς θέλουµε την 
µεταρρύθµιση. Όλοι οι άλλοι θέλετε να µείνουµε εκεί που είµαστε”.  
Αυτό είναι µέγα λάθος.  Και είναι και µία διαστρέβλωση, θα έλεγα, 
πολύ φθηνή των απόψεων των άλλων κοµµάτων.  ∆ε νοµίζω να 
υπάρχει πια κόµµα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι, που 
να θέλει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα να µείνει εκεί που είναι, 
γιατί είναι σαφές ότι έχει τεράστια προβλήµατα. Όλοι θέλουµε να 
κινηθούµε προς τα εµπρός. Ο καθένας βέβαια µε τις απόψεις του 
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για το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η κίνηση προς τα εµπρός.  
Εγώ δεν πρόκειται τώρα να αναφερθώ στο γεγονός ότι εµείς, και 
στη διάρκεια της συζήτησης του νόµου 2525 αλλά και µε πολύ 
σηµαντικές επεξεργασίες του Συνασπισµού ολόκληρου, της 
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και κυρίως του Τµήµατος 
Παιδείας, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι το πιο συγκροτηµένο 
και το πιο αποτελεσµατικό τµήµα που διαθέτει το κόµµα µας, 
έχουµε επεξεργασθεί προτάσεις για όλα τα προβλήµατα που 
απασχολούν την εκπαίδευση.  Και θα µπορούσαµε να καταθέσουµε 
εδώ σειρά προτάσεων, κείµενα, µπροσούρες, αποφάσεις, κ.λ.π., που 
δείχνουν τελοσπάντων ότι στον Συνασπισµό - δεν λέω ότι είµαστε 
πλήρεις ότι έχουµε κάνει τα πάντα - αγωνιούµε και συνεχώς 
προσπαθούµε να εκσυγχρονίζουµε τις απόψεις µας.  Εµείς αυτό το 
οποίο λέµε αυτό το διάστηµα είναι ότι ανεξάρτητα από τις απόψεις 
που έχει ο καθένας πρέπει να υπάρξει µία διαδικασία αναστολής 
του νόµου και ένας ταχύς βέβαια διάλογος, όχι µία ατέρµονη 
συζήτηση ανάµεσα στα κόµµατα, για να δούµε πώς µπορούν αυτά 
τα πράγµατα να προχωρήσουν. Αλλά δεν θέλω να σας πω 
περισσότερα τώρα για να µην χρονοτριβώ, γιατί θα έχετε και την 
δυνατότητα να συζητήσετε περαιτέρω. Το τελευταίο που ήθελα να 
πω είναι ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία να υπάρξει σήµερα µία 
δηµιουργική συζήτηση.  Το ΕΣΥΠ επικρίνεται από πολλά µέλη του.  
Εάν αποτύχουµε, αυτό θα είναι η ταφόπλακα, θα έλεγα, του ΕΣΥΠ 
αλλά και προσπαθειών µελλοντικών να συγκροτηθούν τέτοια fora 
διαλόγου.  Με την έννοια αυτή, θα έλεγα ότι πρέπει να δοθεί µία 
πολύ µεγάλη προσοχή για να έχει ένα ουσιαστικό τέλος αυτή η 
συνεδρίαση.  Η αντιπροσωπεία µας είναι έτοιµη να καταθέσει 
προτάσεις.  Θέλω να σας πω κάτι.  Εµείς είµαστε έτοιµοι, παρά το 
ότι έχουµε επεξεργασµένες προτάσεις σε όλα τα ζητήµατα, να 
κάνουµε και υποχωρήσεις και συµβιβασµούς. Η λέξη 
“συµβιβασµός” στην Ελλάδα είναι αρνητική.  Όταν κανείς ακούει 
τη λέξη “συµβιβασµός” σε αυτή τη χώρα σκέφτεται “οι 
συµβιβασµένοι, υποχωρητικοί” κ.λ.π.  Ξέρετε, σε όλη την υπόλοιπη 
Ευρώπη, η κα ∆ασκαλάκη θα ξέρει και από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ότι το compromis, ο συµβιβασµός, η αµοιβαία 
υποχώρηση είναι κάτι θετικό. ∆ηλαδή, όταν δύο άνθρωποι 
συζητούν και ο καθένας έχει την άποψή του είναι σαφές ότι είναι 
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αδιάλλακτοι και αποτυγχάνει οποιαδήποτε προσπάθεια 
συνεννόησης ή συµβιβάζονται.  ∆ηλαδή, υποχωρείς αµοιβαία και 
βρίσκεις έναν κοινό τόπο.  Αλλιώς δεν µπορεί να προχωρήσει 
τίποτα.  
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Άνοιξη):  Εµείς µάλιστα έχουµε και 
τις λεγόµενες “Επιτροπές Συµβιβασµού”. 
κ. Π. Κουναλάκης (Συνασπιµός της Αριστεράς και της 
Προόδου):  Εµείς λοιπόν είµαστε έτοιµοι, αφού διατυπώσουµε 
φυσικά τις προτάσεις µας, να κάνουµε και τις αναγκαίες 
υποχωρήσεις και τους αναγκαίους συµβιβασµούς, προκειµένου να 
καταλήξουµε εδώ πέρα σε µία κοινή θέση.  Με αυτά, εγώ τελείωσα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ, κ. Κουναλάκη.  
Κα Λουλέ, µισό λεπτό, αν µου επιτρέπετε.  Θέλω να σας κάνω 
γνωστό το εξής:  Είναι έξω µία αντιπροσωπεία περίπου 25 φοιτητών 
από Γενικές Συνελεύσεις Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, προφανώς, 
και θέλουν να επιδώσουν ένα ψήφισµα.  Να πάρω την άδειά σας; 
κ. Π. Γκούβας (ΕΣΕΕ):  Συγγνώµη. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές 
εκπροσωπούνται µε τα όργανά τους. Το όργανο αυτό έχει 
συγκληθεί µόνο του χωρίς να έχει καµία νοµική ισχύ και χωρίς να 
έχει  εκπροσώπηση  από τους φοιτητές ή σπουδαστές.  Θεωρούµε, 
τουλάχιστον ως ΕΣΕΕ και ΕΦΕΕ, ότι δεν είναι δυνατόν να 
δεχθούµε, εµείς τουλάχιστον, να εκπροσωπηθεί στο ΕΣΥΠ ένα 
όργανο όπου κάθισαν κάπου δεκαπέντε άνθρωποι … 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι,  δεν είπα να εκπροσωπηθεί. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη): ∆εν είπε να 
εκπροσωπηθούν. Ψήφισµα θέλουν να δώσουν και νοµίζω ότι πρέπει 
να το δεχθούµε.  ∆εν είναι σωστό αυτό. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν είναι κακό να πάρουµε ένα 
ψήφισµα. 
κ. Π. Γκούβας (ΕΣΕΕ):  Υπάρχει ένα όργανο όµως.  Συγγνώµη, 
αλλά υπάρχει ένα όργανο. 
κα Β. Αράπη-Καραγιάννη (∆ΗΚΚΙ): Μα ψήφισµα θέλουν να 
δώσουν. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εντάξει, δεν πειράζει.  Είναι µία 
άποψη. Νοµίζω ότι µπορούµε να συνεχίσουµε.  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων 
Μαθητών Ελλάδας):  κ. Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;  ∆ιαδικαστικά, 
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θέλω να πω ότι φορείς που εκπροσωπούνται µε περισσότερους του 
ενός στην πρώτη τοποθέτηση δεν νοµίζω ότι θα έχουν πολλά να 
προσθέσουν, οι περισσότεροι.  ∆ηλαδή, η πρότασή µου είναι, να 
µιλάει ένας όταν είναι περισσότεροι από ένας εκπρόσωποι σε κάθε 
φορέα και όχι όλοι.  Σε αυτό το στάδιο, τουλάχιστον. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι.  Να το αντιµετωπίσουµε στη 
συνέχεια αυτό.  Να πάρουµε µία στιγµή το ψήφισµα αυτό και να 
τελειώσουµε µε αυτό το θέµα; Έκανε µία παρατήρηση ο κ. 
Αναγνωστάτος. Νοµίζω ότι είναι λογική.  
κα Ν. Λουλέ (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν θα µιλήσω περισσότερο από δέκα λεπτά, κ. 
Πρόεδρε.  Θα έλεγα µονάχα για τη σηµερινή συνάντηση, ποιά είναι 
η άποψή µου, για να προχωρήσει η συζήτηση.  Αν όµως ο κ. 
Αναγνωστάτος διαφωνεί. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων 
Μαθητών Ελλάδος):  Για να µην χασοµεράµε.  ∆ιότι δε νοµίζω ότι 
έχει πολλά να προσθέσει σε πρώτη τοποθέτηση ένα δεύτερο ή τρίτο 
µέλος της ίδιας οµάδας.  Με αυτή την έννοια.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι.  ∆εν πειράζει.  Να δώσω τότε 
τον λόγο στην κα ∆ασκαλάκη.  Α, κα Λουλέ, πείτε κάτι τότε. 
κα Ν. Λουλέ (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου): 
Όχι. ∆εν κατάλαβα τώρα γιατί αυτή η παρέµβαση του κ. 
Αναγνωστάτου.  Σε τελική ανάλυση, εσείς είστε Πρόεδρος, εσείς θα 
πρέπει να αποφασίσετε. Αν ο καθένας από εµάς καθορίζει τί θα 
γίνει… 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Λοιπόν, εντάξει, να το αποφασίσω 
εγώ και να δώσω το λόγο στην κα ∆ασκαλάκη.  
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτιική Ανοιξη):  Ευχαριστώ πολύ για το 
λόγο. Θα είµαι πολύ σύντοµη, κ. Πρόεδρε. Εγώ δεν είµαι 
εκπαιδευτικός.  ∆εν υπήρξα ποτέ εκπαιδευτικός. ΄Ηµουν πάρα πολύ 
καλό µέλος της φοιτητικής και της µαθητικής κοινότητας και οι 
µόνες προσωπικές εµπειρίες που έχω να κοµίσω είναι από εκείνη 
την εποχή, που δυστυχώς είναι και πολύ µακρινή.  Άρα δεν θα 
αναφερθώ σε τέτοια πράγµατα.  Θα ήθελα να σας πω ότι η Πολιτική 
Άνοιξη συµµετέχει στη συνάντηση του ΕΣΥΠ για τους ίδιους 
λόγους που ήδη αναλύθηκαν: Γιατί εµείς πιστεύουµε ότι είναι 
σωστό και εποικοδοµητικό να βρισκόµαστε οπουδήποτε γίνεται 
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ένας διάλογος ή έστω µία προσπάθεια διαλόγου και πιστεύουµε ότι 
η παιδεία χωρίς διάλογο είναι εντελώς αδύνατο να βρει το δρόµο 
της σε µία εποχή που ίσως είναι η πιο προβληµατική, η πιο 
ερωτηµατική και η πιο περίεργη εποχή στην οποία ανοίγεται η 
ανθρωπότητα.  Και θα µου επιτρέψετε να κάνω µία κατάθεση 
προσωπικής άποψης αυτή τη στιγµή: Πιστεύω, ίσως επειδή 
µεταφέρω και εµπειρίες λίγο εκτός των τειχών, ότι αν δεν 
συνειδητοποιήσουµε ότι βρισκόµαστε στο άνοιγµα ενός αιώνα που 
έχει ειδικές, αυξηµένες και πολύ περίεργες απαιτήσεις, τα παιδιά 
µας αύριο, σε σύγκριση µε τα παιδιά όπως ετοιµάζονται εκτός των 
στενών ελληνικών τειχών - των µεγαλειωδών αν θέλετε, αλλά και 
στενών, γεωγραφικώς τουλάχιστον - δεν θα είναι σε θέση να 
αντιµετωπίσουν σε τίποτα τον αγριότατο ανταγωνισµό τον οποίο 
έχουν να γνωρίσουν.  Και τώρα, αν αυτό µας αρέσει ή δεν µας 
αρέσει, ποιά είναι τα συστήµατα, ποιές είναι οι ιστορικές συγκυρίες 
που οδήγησαν ως εδώ, είναι αντικείµενο άλλης συζητήσεως και σε 
άλλες συναντήσεις.  Το καυτό µέρος είναι ότι θα αντιµετωπίσουν 
αύριο έναν τεράστιο και αγριότατο ανταγωνισµό, που µε τα 
σηµερινά δεδοµένα δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν.  Αυτό δεν το 
είπα για να δώσω άφεση αµαρτιών στον Υπουργό Παιδείας.  Κάθε 
άλλο.  Έκανα µία γενικότερη τοποθέτηση.  Κ. Πρόεδρε, θα 
συµφωνήσω µαζί σας ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι η πρώτη 
συνεδρίαση του ΕΣΥΠ γίνεται υπό το κλίµα αυτής της αγριότατης 
αντιπαράθεσης. ∆εν θα συµφωνήσω µαζί σας στη λίγο 
µεγαλόστοµη, θα µου επιτρέψετε, διαπίστωση ότι είναι ιστορικό 
γεγονός.  ∆εν είναι ιστορικό γεγονός, όταν λείπουν πολύ 
σηµαντικοί άνθρωποι, φορείς και κόµµατα … 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ίσως και γι’ αυτό είναι ιστορικό 
γεγονός. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Ναι, ναι.  Και δεν θα 
συµφωνήσω επίσης µαζί σας στη γενικότερη τοποθέτηση “ατυχές”, 
γιατί υπάρχει και αυτή η σύµπτωση που µε µπερδεύει πάρα πολύ, 
της χρονικής σύγκλησης.  Όλα αυτά τα πράγµατα όµως πρέπει να 
τα δούµε.  Συµφωνώ απολύτως µε τον κ. Κουναλάκη, ότι έτσι κι 
αλλιώς πρέπει να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να επιτύχει αυτή η 
συνάντηση, να µην είναι λόγια µόνο ή τουλάχιστον να είναι λόγια 
που να είναι κάπως εποικοδοµητικά.  Και θα ήθελα να σας πω ότι 
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θεωρώ ότι είναι υπερβολικό να συγκαλείται το ΕΣΥΠ µετά από 
δέκα χρόνια περίπου που έχει αποφασισθεί η λειτουργία του και 
ουδέποτε συνεκλήθη.  ∆εν θα µπω στο πολύ λεπτό νοµικό ζήτηµα 
του αν έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους.  Θα ήθελα όµως να έχουµε υπόψη µας ότι είναι κι αυτό 
ένα σηµείο που πρέπει να του δώσουµε µία σηµασία.  Και θα ήθελα 
επίσης, για να τελειώσω µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν την 
σηµερινή συνάντηση, να πω ότι χρειάζεται κάπως να το ξαναδούµε 
αυτό το ΕΣΥΠ.  Είναι όντως, δεν θυµάµαι ποιός το είχε πει πριν, 
ένα δυσκίνητο όργανο.  ∆εν είναι δυνατόν να συνέρχονται όλα τα 
µέλη τα οποία υποτίθεται ότι το απαρτίζουν.  ∆εν θα χωρούσε αυτή 
η αίθουσα για να συζητήσουν.  Κι αν έρχονταν, που θα ήταν πάρα 
πολύ ωραίο, θα συνέβαινε αυτό που λέµε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: “Είµαστε 626, γι’ αυτό χωριζόµαστε σε επιτροπές”.  
Γιατί είναι τελείως αδύνατο να βάλεις 626 ανθρώπους σε µία 
αίθουσα να γίνει µία συζήτηση και αυτή η συζήτηση να έχει 
στοιχειώδεις απαιτήσεις αποτελεσµάτων ή σοβαρότητας.  Άρα, θα 
πρέπει να κάνουµε και κάτι που να αφορά αυτό καθεαυτό το ΕΣΥΠ.  

Τώρα, θα ήθελα να πω δύο πράγµατα σχετικά µε τα θέµατα 
που εθίγησαν. Εµείς στηρίζουµε, και το επαναλαµβάνω, απολύτως 
στο θεωρητικό επίπεδο, τους λόγους, τους σκοπούς, τις επιδιώξεις 
τέλος πάντων αυτού του ΕΣΥΠ, µε την προϋπόθεση ότι θέλουµε να 
το δούµε να οργανώνεται σε κάτι πιο θετικό.  Είναι γεγονός ότι η 
κρισιµότητα και η σοβαρότητα των καταστάσεων, το αδιέξοδο θα 
έλεγα, και αυτή τη στιγµή δεν είναι υπερβολική λέξη “το αδιέξοδο”, 
κάνουν επιτακτικότερο παρά ποτέ τον διάλογο.  Όση ώρα µιλούσε ο 
κ. Κουναλάκης για διάλογο, έλεγα ότι αυτή είναι η µόνη λέξη που 
µπορεί να έχει ισχύ αυτές τις µέρες. Παρά ποτέ είναι 
επιτακτικότερος ο διάλογος και ιδίως για τα θέµατα παιδείας. 
Συµµερίζοµαι απολύτως την άποψη ότι σε ένα τέτοιο όργανο θα 
έπρεπε να βρίσκονται οι Πρυτάνεις και άλλοι ταγοί του πνεύµατος 
γιατί εµείς µπορεί να έχουµε όλες τις καλές προθέσεις, µπορεί να 
είµαστε εγγράµµατοι, µε συγχωρείτε θεωρώ πολύ εγγράµµατο τον 
εαυτό µου, αλλά δεν θεωρώ ότι είµαι ταγός του πνεύµατος.  
Λείπουν αυτά τα στοιχεία. Κάθε φορά που γίνεται µία σοβαρή 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, το ίδιο ισχύει και για τους καθηγητές, 
πρώτον δεν γίνεται εν µηνί Αυγούστω σε καµία περίπτωση, όπως 
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είπε ο κ. Κουναλάκης πολύ σωστά, και δεύτερον κάθε τόπος ψάχνει 
να βρει ποιοί είναι οι άνθρωποι του πνεύµατος, των οποίων η 
άποψη µε αφορά, της δίνω σηµασία και τη σέβοµαι.  Και το ποιοί 
είναι άνθρωποι του πνεύµατος, εµένα αλλά όχι µόνο εµένα, και την 
Πολιτική Άνοιξη, και µπορώ να σας το πω µετά λόγου γνώσεως, 
δεν ενδιαφέρει αν ο τάδε πολιτικός άνθρωπος ψηφίζει τη Ν.∆., το 
ΠΑΣΟΚ, το Συνασπισµό ή την Άνοιξη, µε ενδιαφέρει ποιά είναι η 
πνευµατική του κατάθεση σε αυτό τον τόπο.  Αυτό σπανίως το 
κάνουµε.  Έγινε µία φορά επί  Παπανούτσου.  Έγινε αργότερα, 
γιατί αξίζει να το πει κανείς, επί Γ. Ράλλη.  Εγώ δεν θα κρίνω αυτή 
τη στιγµή τη µεταρρύθµιση του Γ. Ράλλη.  Ξέρω όµως την ιστορική 
συγκυρία.  Όταν θέλησε να κάνει εκείνη τη µεταρρύθµιση, είπε 
στον τότε Πρωθυπουργό:  “Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν αναλαµβάνω 
αυτό το έργο, εάν δεν µου επιτρέψετε να µιλήσω µε όλους τους 
άλλους”.  Και κάλεσε όλους τους άλλους.  Εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση χωρίς διάλογο, χωρίς συναίνεση, χωρίς το 
πνευµατικό κεφάλαιο αυτού του τόπου που υπάρχει - και 
επαναλαµβάνω εµένα, αλλά όχι µόνο εµένα, καρφί δεν µου καίγεται 
τί ψηφίζει και ποιόν υποστηρίζει - δεν µπορεί να γίνει ποτέ.  
∆υστυχώς, είµαστε στα πλέγµατα µιας ιδεολογίας ανοήτων και 
µικροκοµµατισµού και σε αυτό το ρεύµα πάντοτε θυσιάζεται η 
παιδεία.  Και αυτό, µε συγχωρείτε, ισχύει και για τα όργανα.  

Λοιπόν, διάλογο, θέλουµε διάλογο. Η εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση χρειάζεται.  Και χρειάζεται για τον λόγο που 
υπαινίχθηκα πριν.  Αύριο το πρωί, αν δεν γίνει µία σοβαρή 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση σε αυτό τον τόπο, τα παιδιά µας δεν θα 
έχουν θέση σε αυτή την Ευρώπη που ανοίγεται, που επεκτείνεται.  
Και ας αφήσουµε στην άκρη την Ευρώπη γιατί µπορεί να 
µπλεχτούµε ανάµεσα σε φιλοευρωπαίους, σε ευρωσκεπτικιστές και 
άλλα περίεργα όντα.  ∆υστυχώς, καλώς ή κακώς, ο κόσµος 
παγκοσµιοποιείται.  Είναι µία λέξη πάρα πολύ της µόδας.  Μπορεί 
να ηχεί σε φιλολογικά αυτιά λίγο ως ένας νεολογισµός, λίγο 
παράξενος. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε στη ζωή µας, 
“παγκοσµιοποιείται”. ∆εν γίνεται χωρίς εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 
αλλά οπωσδήποτε δεν είναι αυτός ο τρόπος που γίνεται µία 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Θα ήθελα να πω, χωρίς να είµαι 
εκπαιδευτικός και χωρίς να ισχυρίζοµαι ότι η άποψή µου είναι 
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χρυσαφένια.  Εγώ τον διάβασα πάρα πολύ προσεχτικά αυτό τον 
νόµο.  Πιστεύω ότι πιστεύουµε ότι ο νόµος έχει θετικά στοιχεία.   
Όµως είναι τελείως αδύνατο να εφαρµοσθεί ο νόµος, όχι επειδή 
έχουν σπάσει τα σχολεία και τα σχολεία τελούν υπό κατάληψη 
αλλά γιατί ο νόµος αυτός έχει και τεράστιες αδυναµίες.  Γιατί έγινε 
µε τον τρόπο που έγινε.  Γιατί είναι βιαστικός.  Γιατί επιβάλλεται, 
γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί, λίγο µε το έτσι θέλω, 
αποφασίζουµε και διατάζουµε.  Και εποµένως η µόνη λύση που 
υπάρχει, και αυτή τη στιγµή καταθέτω την άποψή µας, είναι να 
αποσυρθεί ο νόµος ή όπως το είπε πολύ κοµψά ο κ. Κουναλάκης, 
χρησιµοποίησε µία φράση που µου άρεσε: “µία διαδικασία 
αναστολής του νόµου”.  Λέµε περίπου τα ίδια πράγµατα, µε 
διαφορετικά λόγια.  Και να καθίσουµε όλοι µαζί, είτε στο ΕΣΥΠ ή 
µάλλον και στο ΕΣΥΠ και στη ∆ιακοµµατική Επιτροπή της Βουλής 
και να φωνάξουµε όλους τους ανθρώπους που όλοι µας τέλος 
πάντων ή κάποιοι που ξέρουν καλύτερα από µας θεωρούµε ότι 
αποτελούν, επαναλαµβάνω, το πνευµατικό κεφάλαιο αυτού του 
τόπου, ασχέτως κοµµατικών σκοπιµοτήτων, και να δούµε τί 
µπορούµε να κάνουµε γιατί τα πράγµατα στενεύουν πάρα, πάρα 
πολύ.  Η άποψή µας είναι ότι η πολιτικοκοµµατική λύση του να 
παραιτηθεί ο Υπουργός δεν είναι λύση.  Εµείς δεν ζητάµε να 
παραιτηθεί ο Υπουργός.  Καθόλου µάλιστα.  Γιατί θεωρούµε ότι 
όλη αυτή η κίνηση δεν είναι ευθύνη ενός ανθρώπου.  Υπάρχει 
συλλογική κυβερνητική ευθύνη και µε το να παραιτηθεί ο 
Υπουργός και να βρεθεί δηλαδή άλλη µία φορά ένα, έστω κατ’ 
εξοχήν υπεύθυνο, αν θέλετε εξιλαστήριο, θύµα δεν λύνεται το 
πρόβληµα.  Εχθές παρακολούθησα τη συζήτηση από την 
τηλεόραση στη Βουλή.  Γιατί και ο κ. Αρσένης έλεγε “απόφαση 
κυβερνητική είναι”.  Είναι εύκολο να λέµε.  Λοιπόν, εµείς δεν 
θέλουµε να παραιτηθεί ο Υπουργός.  Θέλουµε να αποσυρθεί ο 
νόµος, θέλουµε να γίνει διάλογος πάρα πολύ σοβαρός και µε 
άλλους ανθρώπους και επίσης σε ό,τι αφορά τα πολύ ειδικότερα 
ζητήµατα, αυτά θα τα συζητήσουµε αργότερα.  

∆εν θέλω να πάρω άλλο χρόνο.  Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν 
υπάρχει καµία περίπτωση, νοµίζω ούτε κοµµατικά αλλά ούτε κι εγώ 
προσωπικά, να συµφωνήσω µε βανδαλισµούς, καταστροφές κι αυτά 
τα πράγµατα.  Όµως υπάρχει ένα λεπτό ερώτηµα κι εδώ.  Λοιπόν, 
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δεν συµφωνούµε µε κανένα τρόπο σε όλο αυτό το πράγµα που έγινε 
και, στο κάτω-κάτω της γραφής, και τα σχολειά µας είναι περιουσία 
όχι µόνο υλική αλλά ψυχική και πνευµατική αυτού του τόπο.  Πάλι 
εµείς θα τα πληρώσουµε.  Αλλά δεν συµφωνούµε επίσης και µε την 
προσπάθεια που γίνεται να δοθεί δικαστική διέξοδος στο πρόβληµα.  
Άκουσα πάρα πολύ καλά τον κ. Κολιοκώστα.  Έκανε δηλώσεις σε 
µία δηµοσιογράφο στο ραδιόφωνο και είπε “προσπαθούµε να 
σπρώξουµε στην εισαγγελία το πρόβληµα”.  Αµ, δεν γίνεται.  ∆εν 
θα λύσει η εισαγγελία το πρόβληµα της παιδείας αυτού του τόπου.  
Και όπως και στην προληπτική ιατρική, είµαι υπέρ της πρόληψης 
των καταστροφών, στην οποία ουδέποτε επιτυγχάνουµε επίσης.  
Φυσικά δεν είµαστε ούτε υπέρ των βανδαλισµών ούτε υπέρ των 
καταλήψεων.  Ξέρετε, σε ό,τι αφορά τις θέσεις για την παιδεία, ότι 
εµείς έχουµε καταθέσει από πάρα πολύ νωρίς, βεβαίως αυτή τη 
στιγµή δεν έχουµε φωνή στη Βουλή, πρόγραµµα για την παιδεία, 
έχουµε θίξει πολύ σηµαντικά θέµατα, όπως είναι της επετηρίδας και 
άλλα.  

Και τελειώνω εδώ κ. Πρόεδρε για να πάρουν και άλλοι το 
λόγο.  Θέµατα όπως είναι η παραπαιδεία τα έθιξε η κα Καραγιάννη.  
Θέµατα όπως είναι το πρόβληµα το τεράστιο των καθηγητών - 
τεράστιο, έχουν τεράστια προβλήµατα οι καθηγητές, οικονοµικά, 
εκπαιδευτικά, θεσµικά, τα πάντα - όλα είναι αντικείµενα 
συζητήσεων σε ένα όργανο όπως το ΕΣΥΠ.  ∆εν µπορούµε να τα 
αναλύσουµε τώρα αλλά στη διάρκεια της συζήτησης που θα 
ακολουθήσει.  Και επαναλαµβάνω ότι η εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση είναι αναγκαία αλλά η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 
δεν γίνεται ούτε τα καλοκαίρια ούτε είναι ενός ανδρός αρχή.  
Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ, κα ∆ασκαλάκη.  
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µία παρατήρηση.  Είπατε ότι δεν έχει 
συγκληθεί το ΕΣΥΠ για δέκα χρόνια.  Είναι φυσικό να υπάρχει µία 
παρανόηση γιατί ίσως αναφέρεσθε στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας 
που είχε θεσµοθετηθεί το 1985 και αναφερόταν στην Πρωτοβάθµια 
και τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Το ΕΣΥΠ µε αυτή τη µορφή, 
δηλαδή µε την συµµετοχή ή την αναφορά σε όλες τις βαθµίδες, 
θεσµοθετήθηκε το 1995 και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες 
θεσµοθέτησής του το 1996.  Και να πω και ένα σχόλιο και για 
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όλους όσους είναι εδώ.  Ξέρετε, λένε πολλοί ότι είναι πολυπρόσωπο 
και δυσκίνητο αυτό το όργανο, έτσι όπως είναι.  Θέλω να κάνω δύο 
παρατηρήσεις.  Η µία είναι ότι είναι οι συνθήκες τέτοιες που µας 
αναγκάζουν και συνεδριάζουµε έτσι.  Η λογική του ΕΣΥΠ είναι ότι 
υπάρχει η Ολοµέλεια, η οποία συνεδριάζει µία φορά το χρόνο και 
αναφέρεται στα γενικά θέµατα και υπάρχουν τα τµήµατα και οι 
τοµείς, που κάνουν την επιστηµονική δουλειά και τεκµηρίωση.  
Αλλά να σας κάνω και µία παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον.  
Πολλοί από αυτούς που σήµερα ισχυρίζονται ότι το ΕΣΥΠ είναι 
πολυπρόσωπο, όταν συζητούσαν στη Βουλή τη συγκρότησή του, 
πρότειναν πρόσθετους φορείς από αυτούς που είχαν υποδειχθεί.  
Και να µου θυµηθείτε, ότι όταν ποτέ γίνει συζήτηση στο 
Κοινοβούλιο για αναµόρφωση του ΕΣΥΠ, θα δείτε ότι θα αυξηθεί 
µάλλον παρά θα µειωθεί ο αριθµός.  
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Είναι και κάποιοι νοµικοί 
που θα πουν “να βάλουµε τους δικούς µας”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι “δικούς µας”.  Ξέρετε, να σας 
πω, αν µου επιτρέπετε, πού βρίσκεται η διαφορά.  Είναι δύσκολο να 
αποκλείεις φορείς, οι οποίοι έχουν κάτι να πουν.  Και γι’ αυτό είναι 
λάθος να θεωρούµε ότι σε µία Ολοµέλεια µπορούν να λυθούν τα 
προβλήµατα. Στην Ολοµέλεια οδηγούµαστε, ή µπορούµε να 
οδηγηθούµε, σε κάποια συµπεράσµατα, όταν βέβαια τα πράγµατα 
εξελίσσονται φυσιολογικά.  Μία παρατήρηση να κάνω και ως 
στατιστικός.  Έχει περάσει µία ώρα και έχουν µιλήσει µέχρι στιγµής 
µόνο τρεις φορείς.  Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει και εµείς οι ίδιοι 
να προσπαθήσουµε να κρατήσουµε τα χρονικά όρια, ώστε να µην 
ξεφύγουµε µε τρόπο που στη συνέχεια κάποιοι θα κουραστούν και 
δεν θα περιµένουν να διατυπώσουν απόψεις και κάποιοι δεν θα 
έχουν καθόλου χρόνο.  Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κα Λουλέ εσείς 
στις παρατηρήσεις του κ. Κουναλάκη;  
κα Ν. Λουλέ ((Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Ναι.  Εγώ δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο κ. Κουναλάκης.  
Άλλωστε, ό,τι είπαµε στην Βουλή, έστω, είναι γνωστά, τα ακούσατε 
ή τα διαβάσατε.  ∆εν θα πω τίποτα για τις προτάσεις που έχει κάνει 
ο Συνασπισµός γιατί αυτά θα τα πει ο κ. Ρήγας που έχει έρθει εδώ 
ως απεσταλµένος του κόµµατος.  Θέλω να σταθώ µονάχα στη 
σηµερινή συνεδρίαση και να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο 
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κ. Αρσένης έκανε σήµερα και αυτή την ώρα τη συνέντευξη.  Εσείς 
ξέρετε ότι είχαµε ζητήσει από κάποιον να µας πει τί έγινε τελικά.  
∆εν έγινε τίποτα.  Ο κ. Αρσένης απλώς έκανε, ας πούµε, ένα βήµα 
πίσω ζητώντας διάλογο µε την ΟΛΜΕ.  Ουσιαστικά όµως δεν είπε 
τίποτα.  Η συνέντευξη κράτησε µόνο δέκα λεπτά.  Προσπάθεια του 
Υπουργείου Παιδείας λοιπόν ήταν να υποβαθµίσει αυτή τη 
σηµερινή συνάντηση  και γι’ αυτό πιστεύω ότι εµείς όλοι εδώ θα 
πρέπει να ξεχάσουµε την πολιτική µας ταυτότητα και θα πρέπει να 
βγούµε από εδώ µέσα µε κάποια συνεννόηση.  Θα πρέπει να βγούµε 
από εδώ µέσα µε συγκεκριµένες απόψεις.  Με ένα ψήφισµα, ας το 
πω έτσι, στο οποίο θα συµφωνήσουµε κατά το δυνατόν, γιατί δεν 
είναι βέβαια εύκολο να συµφωνήσουµε απόλυτα όλοι γιατί 
υπάρχουν διάφορες γνώµες αλλά, κατά το δυνατόν, ξεχνώντας από 
πού προέρχεται ο καθένας.  Να σηµειώσουµε σε αυτό το ψήφισµα, 
να δείξουµε σε αυτό το ψήφισµα την αναταραχή που έχει επέλθει 
στην κοινωνία αλλά και στην οικογένεια.  Και το λέω αυτό γιατί 
πολλοί γονείς πλέον τα βάζουν µε τα παιδιά, επειδή πιστεύουν ότι 
όλο αυτό το κάνουν γιατί δεν θέλουν τάχα να διαβάσουν κ.λ.π..  
∆εύτερον, να δείξουµε ξεκάθαρα τί πρόβληµα αντιµετωπίζουν τα 
παιδιά των δύο τελευταίων τάξεων.  Και το λέω “να το δείξουµε 
ξεκάθαρα” γιατί και εµείς ακόµα οι βουλευτές δεν ξέρουµε πολλά 
πράγµατα, που τα ξέρουν οι καθηγητές.  Εγώ έµαθα κάποια 
πράγµατα λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση:  Πόσο δύσκολο 
είναι να περάσει ένα παιδί τελικά, σε αντίθεση µε αυτά που λέει ο κ. 
Αρσένης, πόσο δύσκολο είναι να περάσει στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και πόσο µικρός θα είναι τελικά ο αριθµός 
που πρόκειται να µπει σε αυτά.  Πρέπει να το κάνουµε αυτό 
ξεκάθαρα σε αυτό που θα γράψουµε, που θα ψηφίσουµε τέλος 
πάντων, για να το καταλάβει και ο κόσµος. Να το καταλάβουν και 
οι γονείς.  Τα παιδιά, πιστεύω ότι είναι τα µόνα τελικά που το έχουν 
καταλάβει.  

∆εν θέλω να σας κουράσω περισσότερο γιατί πράγµατι 
πρέπει να ακούσουµε όλους τους φορείς - αν και πολλούς από 
αυτούς τους έχουµε ακούσει και στην Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων στη Βουλή.  Όµως θέλω να τονίσω και πάλι, και κάνω 
έκκληση σε όλους µας, να ξεχάσουµε από πού προερχόµαστε και να 
φύγουµε από εδώ µέσα µε κοινούς στόχους, µε µια κοινή απόφαση 
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για να µην πάει χαµένη αυτή η συνεδρίαση.  ∆εν είναι για το πείσµα 
ενάντια στο Υπουργείο Παιδείας.  Είναι γιατί πιστεύω ότι µέσα από 
αυτή την αναταραχή που έχει δηµιουργηθεί και µέσα από αυτή τη 
συνάντηση µπορεί να βγει κάτι θετικό.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ την κα Λουλέ, που 
ήταν και σύντοµη.  Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της 
ΟΛΜΕ.  Ήθελα να κάνω το εξής.  Θα ήθελα να προτείνω το εξής, 
για να µην θεωρηθεί ότι ξεφεύγουµε κάπως από την δοµή της 
συζήτησης µε τον τρόπο που θα ήταν, πιστεύω, χρήσιµο να γίνει:  
Να πάρουν το λόγο ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ και ο Πρόεδρος της 
∆ΟΕ.  Στη συνέχεια να πάρουν το λόγο και οι άλλοι εκπρόσωποι 
των καθηγητών και των δασκάλων και µετά να έρθουµε και στα 
υπόλοιπα µέλη των οµοσπονδιών της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ, γιατί θα 
περιοριστεί η δυνατότητα της έκφρασης και των υπολοίπων µελών 
του Συµβουλίου χωρίς αυτό να αφαιρεί, βέβαια, την δυνατότητα και 
από τα υπόλοιπα µέλη να πάρουν τον λόγο.  
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  ∆εν έχουµε έλθει ως σωµατείο, 
έχουµε έλθει και ως εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ.  Μεταξύ µας δεν 
υπάρχει Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας.  Έχουµε έλθει ως 
εκπρόσωποι. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Επιτρέψτε µου, όχι.  ∆εν είναι 
ακριβώς έτσι. Ο νόµος λέει το εξής:  Υπάρχει εκπρόσωπος της 
ΟΛΜΕ και υπάρχουν και τέσσερις εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Συµµετέχει εκπρόσωπος της ∆ΟΕ και τέσσερις 
δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί.   Με αυτή την έννοια είπα προηγουµένως 
ότι είναι χρήσιµο να πάρουν το λόγο οι εκπρόσωποι πρώτα.  Στη 
συνέχεια, άλλωστε, θα έχετε το λόγο.  Επειδή ο κ. Τσούλιας δεν 
είναι εδώ, θα παρακαλέσω τον κ. Χρήστου να πάρει το λόγο. 
κ. Χ. Χρήστου (Πρόεδρος ∆ΟΕ):  Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και 
κύριοι, θεωρώ πολύ θετική την κίνηση σύγκλησης του ΕΣΥΠ και 
µάλιστα σήµερα, που η κατάσταση στην παιδεία δεν είναι καθόλου 
ευχάριστη.  Εµείς, ως ∆ΟΕ, έχουµε να δούµε τον Υπουργό ενάµιση 
χρόνο παρά τα έγγραφά µας και παρά τις αιτήσεις µας.  Ευτυχώς 
που υπάρχει το Κοινοβούλιο και µας έδωσε τη δυνατότητα για µία 
ώρα να ακουστούν οι απόψεις µας στην Βουλή και, ευτυχώς, 
υπάρχει και το ΕΣΥΠ.  Όποιος καλόπιστος µελετήσει τη σύνθεσή 
του, θα καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το ΕΣΥΠ έγινε για να 
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εξυπηρετήσει την υπόθεση της παιδείας και όχι για να εξυπηρετήσει 
άλλη σκοπιµότητα.  

∆εν διαφωνεί κανένας ότι αλλαγές στην παιδεία πρέπει να 
γίνουν. Η κοινωνία εξελίσσεται, άρα χρειάζεται προσαρµογή του 
εκπαιδευτικού συστήµατος προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
καινούργιες ανάγκες, στα καινούργια προβλήµατα.  ∆εν θα 
αναφερθώ στα επιµέρους ζητήµατα.  ∆εν θα αναφερθώ στη 
βαρύτατη σηµασία της παιδείας.  Τη γνωρίζουµε όλοι.  Αναφέροµαι 
όµως στο νόµο 2525.  Ειπώθηκε κατ’ επανάληψιν, και από 
προηγούµενους οµιλητές, ότι δεν έγινε συζήτηση.  ∆εν έγινε 
διάλογος.  Ψηφίσθηκε βιαστικά από τη Βουλή ένα τόσο σηµαντικό 
νοµοσχέδιο που αφορούσε την παιδεία και πρέπει να τονίσουµε ότι 
δεν είναι εσωτερική υπόθεση της κυβέρνησης ούτε προσωπική 
υπόθεση του κάθε υπουργού.  Είναι εθνική υπόθεση και ως τέτοια 
πρέπει να αντιµετωπισθεί.  Η ιστορία επίσης µας λέει ότι όποιες 
αλλαγές έγιναν στην παιδεία χωρίς να προηγηθεί διάλογος, χωρίς να 
υπάρξει διακοµµατική συναίνεση, χωρίς τέλος πάντων οι νόµοι να 
είναι προϊόν διακοµµατικής συναίνεσης και διαλόγου των φορέων 
που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν έχουν πετύχει.  
Όλοι αυτοί οι νόµοι δεν έχουν τελεσφορήσει.  Εµείς, από την πρώτη 
στιγµή, καταθέσαµε την διαφορετική µας άποψη γιατί είδαµε ότι το 
νοµοσχέδιο αυτό δεν συµβάλλει στην αναβάθµιση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος.  Φυσικά, ο χρόνος είναι λίγος και δεν 
θα αναφερθώ στις λεπτοµέρειες.  Αντί, όπως λέει το Υπουργείο, να 
δίνεται η δυνατότητα σε όλους να εισάγονται στα πανεπιστήµια, το 
φιλτράρισµα αρχίζει από το λύκειο και πολλοί µαθητές δεν θα 
παίρνουν απολυτήριο λυκείου.  Εµείς θεωρούµε την έλλειψη 
δυνατότητας απεριόριστων ευκαιριών εγκληµατική.  ∆εν έχει την 
δυνατότητα ο µαθητής, ο νέος ηλικίας 16 και 17 χρόνων, να 
διορθώσει το λάθος.  Ναι, στην αντικειµενικότητα.  Ναι, στην 
αξιοκρατία.  ∆εν µιλάµε για έκπτωση γνώσης.  Και θα είναι λάθος 
του Υπουργείου Παιδείας αν πει “µειώνω την ύλη”.  Πρέπει, όµως, 
το νοµοσχέδιο, το Υπουργείο Παιδείας, η Κυβέρνηση, να δώσει 
απεριόριστες δυνατότητες σε έναν υποψήφιο.  Αν είναι άξιος, να 
µπει στη σχολή που του αναλογεί.  Εµείς διαφωνούµε και µε άλλες 
διατάξεις του νόµου.  Φυσικά, συµφωνήσαµε στο ολοήµερο 
δηµοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο αλλά έχει µείνει στα χαρτιά και 
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λειτουργεί χάρη στον πατριωτισµό - και το είπα και αυτό στη 
Βουλή και χαµογέλασαν κάποιοι - χάρη στον πατριωτισµό των 
δασκάλων, και το εννοώ αυτό το πράγµα.  ∆εν υπάρχει υποδοµή.  
Έγιναν συµπτύξεις τµηµάτων µε τεράστιες παιδαγωγικές 
παρενέργειες στο έργο του σχολείου.  Εφέτος, ενώ διατυµπανίζεται 
ότι έχουν διοριστεί χιλιάδες εκπαιδευτικοί, έχουµε δύο χιλιάδες 
λιγότερους εκπαιδευτικούς από πέρυσι στην Πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση.  Παραπληροφορείται η κοινωνία σχετικά µε την 
αξιολόγηση. Ποιός υπεύθυνος πολίτης, ποιός εργαζόµενος αρνείται 
την αξιολόγηση;  Αλλά την αξιολόγηση και που θα ελέγχει τον 
εκπαιδευτικό και που θα τον βοηθάει και που θα αναβαθµίζει το 
εκπαιδευτικό σύστηµα.  Ασφαλώς διαφωνούµε µε το µοντέλο της 
αξιολόγησης του ν.2525.  Είναι ένα αυταρχικό µοντέλο, 
συγκεντρωτικό, µε µονοπρόσωπα όργανα, που δεν εξυπηρετούν την 
υπόθεση της παιδείας αλλά επαναφέρουν τον αυταρχισµό στην 
εκπαίδευση και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο µηχανισµός αυτός, και 
ιδιαίτερα εννοώ το σώµα µόνιµων αξιολογητών, ως προσωποπαγής 
µηχανισµός του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας.  ∆ιότι από αυτόν θα 
διορίζονται και από κανέναν άλλο.  Και θα χρησιµοποιηθεί και στην 
πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Σχετικά µε την πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού: 
∆ιαφωνήσαµε µε το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, διότι και το ίδιο το 
Υπουργείο Παιδείας είχε έρθει σε µια µεγάλη αντίφαση.  Όταν 
κατήργησε τις προηγούµενες εξετάσεις, ένα από τα επιχειρήµατα 
της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ήταν το εξής:  Ότι δεν µπορεί 
σε τρεις ώρες να διαπιστωθεί η ικανότητα του υποψήφιου φοιτητή.  
Η πολιτική ηγεσία µετά καθιέρωσε το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και 
µέσα σε τρεις ώρες υποστηρίζει ότι µπορεί να διαπιστωθεί η 
ικανότητα του υποψήφιου εκπαιδευτικού. Φυσικά, δεν γνωρίζουµε 
τους βαθµολογητές, δεν γνωρίζουµε τα προσόντα τους, δεν 
γνωρίζουµε την παραγωγικότητά τους. Απλώς το ΑΣΕΠ, σε 
συνάντηση που έκανε µε τη ∆ΟΕ και την ΟΛΜΕ, µας είπε το εξής:  
Ότι τα γραπτά βαθµολογήθηκαν στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού.  
Εµείς είµαστε υπέρ της αξιοκρατίας και δεν µπορούµε να 
θεωρήσουµε ποτέ τον διαγωνισµό ικανό για να διαπιστωθεί η 
ικανότητα του υποψήφιου εκπαιδευτικού.  Έχουµε δε και 
εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση, να βρούµε ένα σύστηµα 
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αντικειµενικό και αξιοκρατικό του διδακτικού προσωπικού.  Τέλος 
πάντων.  Για να αποφευχθεί η σηµερινή κρίση που υπάρχει στο 
χώρο της παιδείας, οπωσδήποτε πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία 
του νόµου και να γίνει ένας ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος.  
Και τα κόµµατα και οι φορείς που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία να λάβουν µέρος στον διάλογο µε αυστηρό 
χρονοδιάγραµµα.  Η οποιαδήποτε µεταρρύθµιση δεν αρχίζει από 
την κορυφή.  Αρχίζει από τα θεµέλια, αρχίζει από τη βάση, αρχίζει 
από το νηπιαγωγείο.  ∆ιότι ό,τι και να γίνει στην κορυφή, εάν δεν 
υπάρχει η βάση, δεν µπορούν να πετύχουν οι αλλαγές.  Εν τάχει, θα 
αναφερθώ σε κάποια σηµεία που, αν αντιµετωπισθούν, µπορούµε 
να πετύχουµε κάτι καλό στην παιδεία µας.  ∆εν νοείται παιδεία µε 
απογευµατινή εργασία, µε διπλοβάρδιες.  Η αφοµοιωτική ικανότητα 
του µαθητή της πρωινής και της απογευµατινής βάρδιας είναι 
διαφορετική. ∆ιαφέρει όσο η µέρα µε τη νύχτα.  Άρα δεν µπορούµε 
να µιλάµε για σωστό σχολειό, όταν έχουµε διπλοβάρδιες και κάπου-
κάπου και τριπλοβάρδιες. Χρειάζεται υλικοτεχνική υποδοµή, 
επιστηµονική αντίληψη του εκπαιδευτικού και ικανή µεταβατική 
περίοδος για να µην υπάρχουν τα πειραµατόζωα. Μία 
µεταρρύθµιση δεν γίνεται εδώ και τώρα.  Ακούσαµε, διαβάσαµε ότι 
στη Γερµανία ψηφίστηκε ένας νόµος το 1995, ο οποίος θα 
εφαρµοσθεί το 2003, για να δοθεί η δυνατότητα προετοιµασίας και 
προσαρµογής προς τις νέες αλλαγές στις οποίες αναφέρεται το 
σύστηµα.  

Κλείνω, κ. Πρόεδρε, για να µην καταχραστώ το χρόνο.  
Πρέπει σήµερα από εδώ, από το ΕΣΥΠ, να δοθεί το µήνυµα ότι 
χωρίς αναστολή του νόµου και χωρίς ουσιαστικό και ειλικρινή 
διάλογο η παιδεία δεν θα βρει την ηρεµία.  ∆ηλαδή, δεν θα δούµε τί 
θα γίνει αύριο, εάν οι µαθητές πάνε στα σχολεία.  Πρέπει το θέµα 
να το δούµε µακροπρόθεσµα: εάν αυτός ο νόµος, εάν αυτό το 
εκπαιδευτικό σύστηµα ευνοεί την κοινωνία µας, ευνοεί την παιδεία 
µας.  Και κλείνω µε µία πικρή αναφορά στους σηµερινούς απόντες.  
Μου δηµιουργεί έκπληξη το γεγονός ότι απουσιάζει η 
πανεπιστηµιακή κοινότητα.  Περιµένουµε και προσδοκούµε πολλά 
από την πανεπιστηµιακή κοινότητα.  Και για εµένα δηµιουργούνται 
και ερωτηµατικά.  Γιατί, λοιπόν, απουσιάζουν οι πανεπιστηµιακοί;  
Γιατί απουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας που, τέλος πάντων, µέχρι 
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τώρα ισχυρίζεται ότι είναι υπέρ του διαλόγου, είναι υπέρ της 
συνεργασίας µε τους φορείς και ήταν η µεγάλη ευκαιρία σήµερα να 
έρθει ο Υπουργός, να έρθουν και οι πανεπιστηµιακοί για να 
κάνουµε µία ουσιαστική, µία ειλικρινή κουβέντα; Νοµίζω, ότι 
έχουν περιπέσει σε µία µεγάλη αντίθεση. Φυσικά, δεν θα 
µπορέσουν να δικαιολογήσουν ούτε στον εαυτό τους την σηµερινή 
απουσία τους.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Εγώ 
δεν έκανα ευθεία αναφορά στην απουσία των Πρυτάνεων για 
λόγους προφανείς, όπως αντιλαµβάνεσθε.  Αλλά νοµίζω ότι υπάρχει 
ένα θέµα που αναφέρθηκε και από προηγούµενους οµιλητές.  Τα 
θέµατα της παιδείας, άλλωστε γι’ αυτό το ΕΣΥΠ έχει και αυτή τη 
σύνθεση, δεν περιορίζονται στα προβλήµατα των Πανεπιστηµίων.   
Αναφέρονται σε όλες τις βαθµίδες.  Θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο 
της ΟΛΜΕ, τον κ. Τσούλια, να πάρει το λόγο. 
κ. Ν. Τσούλιας (Πρόεδρος ΟΛΜΕ):  Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  Να 
ζητήσω συγγνώµη για τα διαλείµµατα παρουσίας και απουσίας.  
κ.  Πρόεδρε, Σεβασµιώτατε, κυρίες και κύριοι, εµείς πιστεύουµε 
στο διάλογο. Το εκπαιδευτικό κίνηµα είναι και κίνηµα διαλόγου.  Ο 
διάλογος πάντα έχει περιεχόµενο, αξίες, προσανατολισµούς, 
κατευθύνσεις.  Είναι στοιχείο δηµιουργικό για κάθε κοινωνία, για 
κάθε σύγχρονη και δηµοκρατική πολιτεία και θεωρώ ότι το ΕΣΥΠ 
µπορεί να συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.  Εµείς ήρθαµε σε 
αυτή την συνεδρίαση πιστεύοντας και στον θεσµό, σεβόµενοι και 
όλους εσάς, και τις απόψεις που ήδη µεταφέρατε, και αυτούς που 
απουσιάζουν, βέβαια, και προσδοκώντας µια λογική σύνθεσης 
κάποιων απόψεων, έστω και επιµέρους, που θα έδιναν και ένα 
µήνυµα, ότι όλοι αυτοί οι κοινωνικοί εταίροι, τα κόµµατα κ.λ.π. 
µπορούν να δώσουν ένα στίγµα πάνω σε κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά στο ζήτηµα της παιδείας και ιδιαίτερα στη 
σηµερινή συγκυρία.  

Εµείς, κυρίες και κύριοι, έχουµε εκφράσει την αντίθεσή µας 
στη µεταρρύθµιση.  Θεωρούµε ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα της 
χώρας πρέπει να δεχθεί σοβαρές αλλαγές, αλλαγές που θα 
εστιάζουν κυρίως στο περιεχόµενο του σχολείου και που θα 
καθορίσουν και τη συµπεριφορά της πολιτείας στα επιµέρους 
σηµεία.  Το λέω αυτό, γιατί και αυτή τη φορά βλέπουµε να 
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ξετυλίγεται το ίδιο σκηνικό.  ∆ηλαδή, να ζητούνται αλλαγές στο 
πλαίσιο της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε κοινό αίτιο, µε µοχλό 
τις εξετάσεις.  Και τελικά, τί γίνεται;  Ούτε αλλαγές στο τρέχον 
σχολείο συµβαίνουν, αλλά ούτε και το όποιο εξεταστικό σύστηµα 
φτιάξουµε έχει βιωσιµότητα.  Ίσως το έχουµε αλλάξει περίπου 
τέσσερις-πέντε φορές µέσα στα είκοσι χρόνια περίπου της 
µεταπολίτευσης.  Πρέπει  να πω ότι, µιας και κυριαρχεί  το σύστηµα 
πρόσβασης των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας προς την 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ίσως κάποιος, ίσως ο ιστορικός του 
µέλλοντος, επιχειρώντας κάποια προσέγγιση, αν θέλει να καταλάβει 
τί ακριβώς συµβαίνει σήµερα στη χώρα µας, αξιολογώντας και τις 
µεγάλες αντιφάσεις που παρουσιάζουν τα ξένα πρακτορεία 
ειδήσεων όταν δίνουν κάποιες συνεντεύξεις, θα µπορούσε να 
καταλήξει και στην εξής διαπίστωσή:  Ότι υπάρχει το Υπουργείο 
Παιδείας που υπόσχεται στους µαθητές “ελεύθερη πρόσβαση” στα 
Πανεπιστήµια και οι µαθητές του Λυκείου κάνουν καταλήψεις.  
Κάποιος, αν θέλει να δώσει µια εξήγηση, δεν θα µπορέσει να τη 
δώσει σε καµία περίπτωση.  Και θεωρώ ότι δεν µπορεί να πει 
κάποιος ότι επειδή οι µαθητές δεν έχουν καταλάβει ότι τους δίνει 
µια δεύτερη πρόσβαση, εναντιώνονται σε αυτή την κατεύθυνση.  
Γιατί αυτή είναι κυρίως η αντίληψη του Υπουργείου Παιδείας.  
Πιστεύω ότι εδώ γίνονται αρκετές στρεβλώσεις πάνω ακριβώς και 
στις πολιτικές επιλογές, γιατί δεν θέλουν να παρουσιασθούν µερικά 
πράγµατα µε το όνοµά τους.  

Εγώ θα ξεκινήσω µεθοδολογικά από την εξής αρχή:  Ότι 
όταν προσπαθείς να κάνεις αλλαγές, να φτιάξεις δοµές στην 
εκπαίδευση που να υπηρετούν τις λειτουργίες, πρέπει να  ξεκινήσεις 
µεθοδολογικά από το πώς παρουσιάζονται σήµερα  οι εκπαιδευτικές 
τάσεις στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας.  Εµείς αξιολογούµε 
ότι υπάρχουν τρεις βασικές τάσεις:  Η πρώτη είναι η καθολίκευση 
της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  Ήδη πάνω από το 73% των 
µαθητών µας τελειώνουν το Λύκειο, (συνολικά ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, Λύκειο και Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές).  Η  
δεύτερη τάση µέσα στους κόλπους της ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης είναι να µετατοπίζεται όλο και µεγαλύτερο ποσοστό 
µαθητών προς την τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση.  Ο αριθµός 
των µαθητών που πήγαιναν µέχρι τώρα στα ΤΕΛ και στα ΕΛΠ ήταν 
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αρκετά µεγάλος, µια εντυπωσιακή τάση, και αν µάλιστα είχαµε 
Πολυκλαδικά σε όλη τη Ελλάδα, θα έλεγε κάποιος ότι τα 
Πολυκλαδικά Λύκεια θα είχαν τον µεγαλύτερο αριθµό µαθητών και 
το κύριο βάρος της αγωγής της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η 
τρίτη τάση είναι η διεύρυνση του αριθµού των εισερχοµένων στα 
ΑΕΙ και στα ΤΕΙ.  ∆ηλαδή, όλο και περισσότεροι νέοι ζητούν να 
µπουν στις πανεπιστηµιακές βαθµίδες.  Πιστεύω, λοιπόν, ότι το 
εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας πρέπει να επενδύσει σε αυτές τις 
τάσεις, σε αυτές τις ανάγκες και έτσι πρέπει να δηµιουργηθούν οι 
δοµές και οι λειτουργίες του.  Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι 
στον τοµέα της ελεύθερης πρόσβασης ισχύει η σχέση “ένα προς 
ένα” ανάµεσα στους αποφοίτους του Λυκείου και στους 
εισαγόµενους στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ και µε βάση αυτή την αντίληψη 
προσπαθεί να  κάνει το εξής:  Για να πάει σε αυτή τη σχέση, 
δηµιουργεί ένα εξεταστικό σύστηµα το οποίο θα οδηγήσει τα παιδιά 
από τον Ιούλιο προς την τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, η οποία 
όµως δεν θα δίνει την δυνατότητα πρόσβασης προς την 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση.  Έτσι “το ένα προς ένα” σηµαίνει µια 
µείωση των παιδιών που τελειώνουν το Λύκειο, πράγµα που, κατά 
την γνώµη µας, αποτελεί και µια µορφωτική υποχώρηση, η οποία 
µάλιστα είναι και επιβαλλόµενη νοµικά, κανονιστικά, δεν είναι 
απόρροια άλλων επιλογών.  Και βέβαια, το “ένα προς ένα” το 
εννοεί το Υπουργείο Παιδείας ως προς τον συνολικό ενδεχόµενο 
αριθµό, δηλαδή των 80.000, αφού µειωθεί ο αριθµός  των 
αποφοίτων Λυκείου γιατί δεν µπορεί να νοηθεί σε σχέση µε τις 
ανταγωνιστικές σχολές, όπως Ιατρική, Νοµική, Πολυτεχνείο, που 
είναι περιζήτητες.  Αλλά σχέσεις “ένα προς ένα” και  µάλιστα 
καλύτερα από το “ένα προς ένα” υπάρχουν, για παράδειγµα, αν 
σκεφθεί κανείς το ΤΕΙ Κλωστοϋφαντουργίας - το λέω όχι 
απαξιωτικά αλλά ως στοιχείο προσέγγισης.  Υπάρχουν σχέσεις “ένα 
προς ένα”, αφού µπορεί να είναι δέκατη πέµπτη επιλογή κάποια 
τµήµατα ΤΕΙ.  Νοµίζω ότι αυτός ο µύθος προκαλεί όλες αυτές τις 
στρεβλώσεις και τις παρενέργειες µέσα στην κοινωνία.  ∆ηλαδή, 
σήµερα οι αντιδράσεις έχουν υπόστρωµα πραγµατικό, έχουν 
αγωνία, δεν πρόκειται για προσχήµατα.  Ο νέος έχει αισθητήριο για 
να καταλάβει πώς πάνε τα εκπαιδευτικά πράγµατα, ανεξάρτητα από 
το αν µπορεί να τα µορφοποιήσει ως αίτηµα. ΄Αλλωστε, τα 
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κοινωνικά κινήµατα τις περισσότερες φορές λειτουργούν χωρίς τη 
λογική ενός συνδικάτου, όπως ενδεχόµενα η ΟΛΜΕ, µε ένα, δύο, 
τρία, πέντε νέα αιτήµατα κ.λ.π.   

Εµείς λοιπόν λέµε, και είναι από τις βασικές πολιτικές θέσεις 
της ΟΛΜΕ, ότι πρέπει να µιλήσουµε πλέον για δωδεκάχρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση. ∆εν απέχουµε πολύ από την 
πραγµατικότητα, όταν έχουµε πάνω από 70 %  των παιδιών µας να 
τελειώνουν το Λύκειο. Εποµένως, πρέπει να µιλήσουµε για 
δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση πρώτον, δεύτερον πρέπει 
στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση να δώσουµε ιδιαίτερο βάρος στην 
τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση, που είναι το κλειδί για να  
εκλογικευθεί το εκπαιδευτικό σύστηµα  της χώρας. Και να αναφέρω 
ενδεικτικά κάποια στοιχεία:  Εάν κάποιος θέλει να δει τις κύριες 
δοµικές διαφορές του δικού µας του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος σε σχέση µε το αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών χωρών, θα 
παρατηρήσει το εξής:  Ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανεπτυγµένη 
επαγγελµατική εκπαίδευση και η αναλογία των µαθητών είναι 
εντελώς δυσανάλογη µε αυτό που συµβαίνει στην Ευρώπη.  Αυτό 
βέβαια συνδέεται και µε το µοντέλο ανάπτυξης της χώρας, όχι µόνο 
το οικονοµικό αλλά και το πολιτισµικό µοντέλο και έχει και θετικές 
πλευρές.  Το εντοπίζω ως µια διαφορά.  Εµείς, τί λέµε;  Ότι το  
έλλειµµα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης προκαλεί σοβαρές 
παρενέργειες. Ποιές;  Τα παιδιά του Λυκείου αναγκάζονται πλέον, 
µη έχοντας επαγγελµατικά εφόδια και διεξόδους στην αγορά 
εργασίας για µια δηµιουργική κοινωνική εξέλιξη, να 
αυτοπροσδιορίζονται σε ένα ποσοστό πέραν της πραγµατικής 
ζήτησης και ως υποψήφιοι για ΑΕΙ και ΤΕΙ.  Σε καµία χώρα της 
Ευρώπης δεν έχουµε ποσοστό 83 % των αποφοίτων του Λυκείου να 
είναι υποψήφιοι για ΑΕΙ και ΤΕΙ.  Από αυτό το ποσοστό, ένα 
σαφώς µεγάλο µέρος είναι πραγµατικής πανεπιστηµιακής ζήτησης 
και πρέπει να ενισχυθεί µε τον τρόπο που είπα: Να διευρυνθεί ο 
αριθµός των εισαγοµένων στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ. ΄Ενα άλλο µέρος, 
όµως, είναι απόρροια του ότι το Λύκειο, η ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση στο σύνολό της, δεν δίνει επαγγελµατικά εφόδια για να 
έχει το παιδί µια διέξοδο στην αγορά εργασίας και το παιδί παίρνει 
παράταση του µορφωτικού στόχου, του επαγγελµατικού στόχου.  
Αυτό, στη συνέχεια, οδηγεί σε ένα άλλο πρόβληµα:  Στο εξεταστικό 
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σύστηµα, το οποίο γίνεται τροµερά ανταγωνιστικό, από τη στιγµή 
που έχεις ένα µεγάλο αριθµό υποψήφιων και µπορείς να 
ικανοποιήσεις ένα µικρό αριθµό στις πρώτες σχολές ζήτησης, γιατί 
εκεί υπάρχει το ενδιαφέρον, όχι στις τελευταίες, που δεν τις 
παρακολουθούν - γιατί έχουµε και διαρροή πλέον στα 
Πανεπιστήµια, και επαναφορά και για δεύτερη φορά.  Αυτό λοιπόν 
δηµιουργεί το µείζον πρόβληµα του ανταγωνισµού που σηµαίνει ότι 
πρακτικά, οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστηµα και αν φτιάξει η 
χώρα µας δεν µπορεί να σταθεί στα πόδια του λόγω του υψηλού 
ανταγωνισµού κυρίως. Εάν δηλαδή δεν εκλογικευθεί η 
πανεπιστηµιακή ζήτηση µέσα από την επαγγελµατική εκπαίδευση, 
πιστεύω ότι το πρόβληµα θα παραµείνει. ∆ηλαδή, µετά από 
τέσσερα-πέντε χρόνια, όποιο εκπαιδευτικό σύστηµα και να 
φτιάξουµε τώρα, θα ξανακουβεντιάσουµε το εξεταστικό σύστηµα.  
Και το τροµερό είναι ότι ποτέ νοµοθέτης δεν ασχολήθηκε στη χώρα 
µας µε το εξής απλό ερώτηµα:  Γιατί το προηγούµενο εξεταστικό 
σύστηµα έπεσε, κατέρρευσε;  Έχει ενδιαφέρον µάλιστα να εξετάσει 
κάποιος η σηµειολογία των σκοποθεσιών όλων των εξεταστικών 
συστηµάτων:  Είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγµατα βασικά, ότι  θα 
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη - δηλαδή όλες τις µεγάλες τοµές 
θα τις δει κανείς στο εξεταστικό σύστηµα - ότι θα µειωθεί η 
παραπαιδεία κ.λ.π..  Όλα τα εξεταστικά συστήµατα αυτούς έχουν 
ως κεντρικούς στόχους, πέραν των άλλων.  Εποµένως, πιστεύω ότι 
µε γνώµονα την επαγγελµατική εκπαίδευση, την άµβλυνση του 
ανταγωνισµού, η πολιτεία θα µπορεί να φτιάξει ένα εξεταστικό 
σύστηµα το οποίο θα µπορεί να έχει και µια περαιτέρω 
βιωσιµότητα.  

Ένα άλλο στοιχείο - παρενέργεια του ελλείµµατος 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, της στρεβλής, κατά την γνώµη µου, 
διάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, είναι και η ανάπτυξη 
αυτού του φαινοµένου παραπαιδείας, το οποίο είναι πρωτόγνωρο 
διαχρονικά και παγκόσµια, εκτός ίσως από την Ιαπωνία, όπου οι 
µαθητές πάνε στα φροντιστήρια έξι µε οκτώ το πρωί, πριν πάνε στα 
σχολεία. Αυτό το ζήτηµα της παραπαιδείας προκαλεί πολλές 
παρενέργειες.  Όταν η ελληνική κοινωνία δίνει άλλο ένα 40% του 
κρατικού προϋπολογισµού µέσα από τα οικογενειακά θυλάκια για 
κάθε είδους φροντιστήρια, αυτό είναι σοβαρό ποσό. Αυτό 
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δηµιουργεί πολλά προβλήµατα.  Όπως είναι γνωστό, εντείνει τις 
κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή το δόγµα ότι “όποιος έχει χρήµατα 
σπουδάζει” σαφώς ενισχύεται, µε τροµερή ένταση.  Και αυτό είναι 
ένα πρόβληµα ταξικό, που βέβαια η εκπαιδευτική κοινότητα δεν 
µπορεί να το λύσει αλλά πρέπει να το θέσει, κατά την γνώµη µου, 
ως σοβαρό ζήτηµα κάθε σύγχρονης κοινωνίας. ∆ηλαδή, ο 
καθηγητής, ο παιδαγωγός, δεν µπορεί να κάνει αθώα το µάθηµα στο 
πίνακα, στην αίθουσα, όταν ξέρει ότι η εκπαιδευτική πορεία του 
νέου, η εξέλιξή του η κοινωνική, θα καθορισθεί σε µεγάλο βαθµό 
όχι από τα συµβαίνοντα στη σχολική αίθουσα αλλά από τις 
δυνατότητες που θα έχει η οικογένεια να κάνει το παιδί της 
φροντιστήριο. Η άλλη παρενέργεια είναι ότι δεν παρέχονται σοβαρά 
µορφωτικά αποτελέσµατα από την παραπαιδεία.  Κανένας - και 
αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, που κατά την γνώµη µου δεν 
έχει βγει έξω ως στοιχείο που να προκαλέσει µια έκρηξη - κανένας 
γονέας δεν στέλνει εξ ορισµού το παιδί του στο φροντιστήριο για 
κανενός είδους διαπαιδαγώγηση.  ∆ηλαδή δεν του περνά ούτε καν 
αµυδρά ένα µήνυµα, ότι “θα πας να γίνεις καλός πολίτης, κάποιες 
αξίες θα προαχθούν στο φροντιστήριο”. Του λέει “πήγαινε να 
µάθεις”. Αυτός είναι ο σκοπός όλων των καθηγητών των 
φροντιστηρίων, των συναδέλφων, των γονέων κ.λ.π., που 
ουσιαστικά αγωνιούν να µάθουν την τεχνική των εξετάσεων, των 
εξετάσεων που ουσιαστικά οδηγούν στο πανεπιστήµιο. Και πιστεύω 
ότι αυτό οδηγεί σε µορφωτική ήττα. Κατά τη γνώµη µου, η 
παραπαιδεία δεν θα πάψει να υφίσταται ως ένα πρόβληµα, όπως 
θέλει το Υπουργείο Παιδείας να το εµφανίζει. Και υπάρχει 
φαινόµενο παραπαιδείας όχι γιατί το δηµιουργούν οι καθηγητές 
αλλά επειδή δηµιουργείται από τις παρενέργειες του εκπαιδευτικού 
συστήµατος.  Πάντως, πλέον, το  πρόβληµα της παραπαιδείας έχει 
οξυνθεί όχι µόνο ως εκπαιδευτικό πρόβληµα αλλά έχει πάρει 
διαστάσεις και χαρακτηριστικά κοινωνικού προβλήµατος, όταν 
βλέπουµε ότι η ανάγκη για φροντιστήριο στο Λύκειο αγγίζει την 
ίδια την ανάγκη για σχολείο. ∆ηλαδή, δηλώνουν στις 
δηµοσκοπήσεις οι γονείς και οι µαθητές ανάγκη για φροντιστήριο 
γύρω στο 90%, ανεξάρτητα αν µπορούν να το κάνουν - είναι ίδια µε 
την ανάγκη για σχολείο.  Επίσης, για να έλθω στις παρατηρήσεις, 
πιστεύω ότι τελικά το κλειδί είναι και η επαγγελµατική εκπαίδευση.  
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Πιστεύω ότι πραγµατικά θα δώσει προοπτικές και λύσεις και βέβαια 
θα περιλάβει και το µεγάλο ζήτηµα της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης, αυτής που ακολουθεί δηλαδή 
µετά την ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Για να το κάνουµε αυτό πιο 
χειροπιαστό, µιλάµε για το σύστηµα των ΙΕΚ.  Εµείς λέµε ότι αυτό 
πρέπει να ενταχθεί µέσα στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα και 
αυτό βέβαια να µπορεί  να ενισχύσει και τους αποφοίτους.  
Ανεξάρτητα από το αν πάνε στην τεχνικοεπαγγελµατική 
εκπαίδευση, και οι απόφοιτοι Λυκείου πρέπει να µπορούν να έχουν 
τη δυνατότητα διεξόδου στην αγορά εργασίας, όπως λίγο-πολύ 
συµβαίνει και στα άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

 Εµείς, τώρα, στις επιµέρους παρατηρήσεις, πέρα από την 
αντίθεση µε τον 2525, είµαστε σαφώς αντίθετοι σε µια λογική 
µείωσης των παιδιών που τελειώνουν το Λύκειο, αυτή είναι δηλαδή 
µια κύρια αιχµή.  Κι αυτό, γιατί η µείωση αυτή γίνεται όχι για την 
ανάπτυξη της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, δηλαδή για να 
αποκτήσει ένα περιεχόµενο ελκυστικό για τα παιδιά, οπότε κάποιος 
δεν θα είχε παράπονα, αλλά δηµιουργεί αυτή τη ροή κάτω από τη 
λογική του εξεταστικού συστήµατος, δηλαδή αναγκάζει τα παιδιά 
να πάνε, γι’ αυτό και δεν θέλουν την τεχνικοεπαγγελµατική  
εκπαίδευση. Εµείς λέµε, για να κλείσω µε το θέµα της 
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, ότι η τεχνικοεπαγγελµατική 
εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ισοδύναµη εναλλακτική 
εκπαιδευτική πρόταση µε το Λύκειο. ∆εν θα είναι για τους 
παρακατιανούς µαθητές, δεν θα είναι  για τους µαθητές των φτωχών 
µόνο στρωµάτων, δεν θα είναι απαξιωτική, δηλαδή “µπείτε σε 
αυτά”.  Και κατά την γνώµη µου, αυτό έχει να κάνει µε σοβαρές 
πτυχές, ακόµα και κουλτούρας.  Πιο συγκεκριµένα, χρειάζεται, 
πρώτον, εκπαιδευτικό περιεχόµενο στην τεχνικοεπαγγελµατική 
εκπαίδευση, να µην αποκλείουν τις τάσεις κατάρτισης.  ∆εύτερον, 
υποδοµή, εργαστήρια σύγχρονα και όλα αυτά τα πράγµατα, γιατί 
ξέρουµε ότι το πρόβληµα υποδοµής που υπάρχει κάνει την 
τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση να είναι µια θεωρητική 
εκπαίδευση τελικά, και το τρίτο, το βασικό στοιχείο, θα πρέπει  να 
επιτρέπει εξέλιξη των παιδιών στην επόµενη βαθµίδα.  Σε κανένα 
εκπαιδευτικό σύστηµα της Ευρώπης δεν υπάρχει φραγή, 
κανονιστική φραγή, νοµοθετική.   Άλλο πράγµα αν υπάρχει ταξική, 
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οικονοµική, κοινωνική φραγή- µπορεί να υπάρχει, να µην έχει ο 
µαθητής την δυνατότητα να εκπαιδευτεί - αλλά να υπάρχει 
κανονιστική φραγή, να µην µπορεί ο µαθητής να εξελιχθεί στη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, θεωρείται εκπαιδευτικός 
παραλογισµός. Εµείς λέµε “ναι”, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και 
αυτόνοµης εκπαιδευτικής οδού, όχι αυτή που θέτει το Υπουργείο 
Παιδείας µέσα από την δεκαοκτάµηνη απασχόληση:  Αυτόνοµη 
εκπαιδευτική οδός για τα παιδιά, βέβαια για ΤΕΙ, όµως µε ένα  
αξιόπιστο εξεταστικό σύστηµα.  Για το ενιαίο Λύκειο, πρέπει να πω 
ότι η πρόταση της ΟΛΜΕ είχε να κάνει µε ένα µοντέλο που 
ουσιαστικά ενοποιούσε τους προϋπάρχοντες τύπους Λυκείων, 
δηλαδή εµείς µιλούσαµε για ένα ενιαίο Λύκειο που θα 
περιελάµβανε, µε την ευρεία έννοια, τα γνωστικά αντικείµενα, 
γνωστικές περιοχές, ας το πω έτσι, των προϋπαρχόντων τύπων 
Λυκείων, δηλαδή του Γενικού Λυκείου, του Πολυκλαδικού 
Λυκείου και του Τεχνικού Λυκείου.   

Το Ενιαίο Λύκειο που έφτιαξε το Υπουργείο Παιδείας είναι 
ένα Λύκειο που µοιάζει µάλλον µε το Γενικό, έχει ένα πασάλειµµα 
από τα άλλα και πάντως δεν είναι το Ενιαίο Λύκειο που θέλει η 
εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο τις 
επόµενες περιόδους.  Βεβαίως, όσον αφορά το εξεταστικό σύστηµα, 
ξέροντας ότι η δική µας πρόταση δεν είναι απαλλαγµένη 
αµαρτηµάτων, δηλαδή και η δική µας πρόταση θα έχει παραπαιδεία 
- γιατί λέµε ότι αν δεν λυθεί το ζήτηµα  της τεχνικοεπαγγελµατικής 
εκπαίδευσης αλλά  και της ποιότητας της εκπαίδευσης, δεν 
πρόκειται να ξεµπερδέψουµε από αυτόν τον παραλογισµό της 
παραπαιδείας - εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις 
γενικού χαρακτήρα στη Β΄ Λυκείου.  Και ο λόγος είναι και 
παιδαγωγικός - και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν θέλει να 
τον ακούσει - δεν είναι συνδικαλιστικός.  Χρησιµοποιούµε το εξής 
απλό επιχείρηµα:  Στη Β΄Λυκείου το κριτήριο των εξετάσεων που 
θέτει ο εκπαιδευτικός είναι να διαπιστώσει αν έχει την επάρκεια της 
Β΄Λυκείου ο µαθητής για να πάει στη Γ΄ Λυκείου, αυτό είναι το 
παιδαγωγικό κριτήριο. Εάν το εµπνεύσει κάποιος αυτό το κριτήριο 
ταυτόχρονα µε το σύστηµα  επιλογής, καλώς.  Κυριαρχεί όµως το 
σύστηµα επιλογής.  ∆ηλαδή, δεν πας να διαπιστώσεις ποιός έχει τα 
µορφωτικά εφόδια χωρίς να σε ενδιαφέρει πώς θα περάσει, αλλά σε 
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ενδιαφέρει κυρίως να κάνεις επιλογή γιατί το σύστηµα πρόσβασης 
στα πανεπιστήµια είναι επιλεκτικός µηχανισµός και πρέπει να 
κάνεις ξεκαθάρισµα.  Και πιστεύω ότι αυτό δεν µπορεί να σταθεί σε 
καµία περίπτωση.  Αυτό δηλαδή το θέµα κατάργησης των 
εξετάσεων στη Β΄ Λυκείου, κ. Πρόεδρε, ως ένα σηµείο 
παιδαγωγικού χαρακτήρα, είναι ένα σηµείο αιχµής και όσον αφορά 
τη διαδικασία, ενδεχοµένως, σύνθεσης των απόψεων όπως και το 
άλλο σηµείο που ανέφερα, της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης.   

Να πω λίγα για τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, µιας και πιστεύω 
ότι οι φορείς που συµµετέχουν εδώ πρέπει να έχουν µια γνώµη.  
Εµείς εδώ και µια δεκαετία αγωνιζόµαστε να δηµιουργηθούν 
επιτέλους και στη χώρα µας σχολές εκπαιδευτικών.  Μιλώ για τη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση,  για τις σχολές της ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, γιατί στην Πρωτοβάθµια υπάρχουν τέτοιες σχολές.  
Εδώ οι λεγόµενες καθηγητικές σχολές είναι κατ’επίφασιν 
καθηγητικές, δηλαδή προσδιορίζονται τυχαία, δεν έχουν 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα 
δυστυχώς, και ευτυχώς ταυτόχρονα, αυτοπροσδιορίζεται, 
αυτοδιαµορφώνεται.  Αυτό που έχουµε ζητήσει εµείς εδώ και µια 
δεκαετία είναι παιδαγωγική κατάρτιση ολοκληρωµένη, ένα 
σύστηµα ολοκληρωµένης παιδαγωγικής κατάρτισης.  Μιλούσαµε 
για πέµπτο έτος, ώστε όσοι εκ των φοιτητών θέλουν να ενταχθούν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία να περάσουν από αυτό το πέµπτο 
έτος και εκεί να υπάρχει ένα αξιόπιστο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπου 
θα µπορούσαν να µπουν και κάποια άλλα κριτήρια  ποιοτικά για να 
οδηγήσουν, αν θέλετε, σε σύστηµα πρόσληψης.  Αντ’ αυτού, το 
Υπουργείο Παιδείας τί έκανε;  Έφτιαξε πέρυσι στρατούς για να 
παρακολουθήσουµε ανθρωποµάχες, λίγο πριν το 2000, κοινωνικές 
συγκρούσεις, γύρω από ένα ζήτηµα που τελικά δεν ήταν µείζον και 
µάλιστα χωρίς να αγγίζει την ουσία του.  Γιατί πρέπει να πω ότι ο 
διαγωνισµός του ΑΣΕΠ είχε ως στόχο, εκτός των άλλων, να πλήξει 
το κύρος του εκπαιδευτικού.  Το ότι βγήκαν συµπεράσµατα του 
τύπου, ότι από τους 1.600 φυσικούς, οι οκτώ ξέρουν, αυτό νοµίζω 
ότι πλήττει πολλούς θεσµούς πλέον, δηλαδή θα έπρεπε κάποιος να 
αρχίσει να ανησυχεί για τα πανεπιστήµια και δεν ξέρω για τί άλλο.  
Αλλά να σας πω το εξής ενδιαφέρον: Απορρίφθηκαν οι 
περισσότεροι  φυσικοί στο επιστηµονικό αντικείµενο, το οποίο 
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είναι από τα καλύτερα προγράµµατα που έχει το δικό µας 
πανεπιστήµιο σε σχέση µε τα άλλα ευρωπαϊκά και πέτυχαν σε 
µεγάλο βαθµό στα παιδαγωγικά, τα οποία δεν κάνουν καθόλου.  
Ενώ υπάρχει έλλειµµα παιδαγωγικής κατάρτισης, εκεί οι φυσικοί 
βγήκαν σε µεγάλο βαθµό καταρτισµένοι.  Βέβαια, αυτά είναι τα 
“στηµένα”, ας το πω έτσι, να µου επιτρέψετε την έκφραση, 
“στηµένα παιχνίδια”, να σε κάνουν να πεις “να, είναι τελικά 
αµόρφωτοι” και όλα αυτά τα πράγµατα.  Και πιστεύω και θέλω να 
πω κάτι:  Το Υπουργείο Παιδείας διαµόρφωσε µια στρατηγική 
σύγκρουσης και αυτό έχει δηµιουργήσει, πέρα από τις επιλογές, και 
έναν δευτερογενή λόγο όξυνσης, έντασης στα εκπαιδευτικά 
πράγµατα. Και αυτό το παρακολουθήσαµε  και µε την τρίµηνη 
απεργία των καθηγητών το ’97 και µε την διαδικασία του 
διαγωνισµού του ΑΣΕΠ και το παρακολουθούµε και φέτος.  Και θα 
µπορούσα να πω, και ελπίζω να µην παρεξηγηθώ, ότι “εντάξει, όταν 
έχεις ένα κλάδο ας πούµε ότι µπορεί να είναι και η σύγκρουση 
καλή, ας πούµε, αλλά όταν έχεις µαθητές, νεολαία, νέα γενιά, το 
αύριο της κοινωνίας, µπορείς να προχωρήσεις µε λαϊκές 
συγκρούσεις;”. Αυτό πλέον, κατά τη γνώµη µου, συνιστά ένα 
στοιχείο πολιτικής οπισθοδρόµησης στον πολιτισµό της χώρας.  
Εµείς πιστεύουµε απόλυτα ότι ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να 
στηριχθεί ως ένα παθητικό σώµα, για να στηρίξει τις επιλογές του 
Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας έπρεπε να  
ανακαλύψει την ΟΛΜΕ, τα οργανωµένα τµήµατα των καθηγητών, 
ακριβώς για να έχουν βασικό  λόγο στις αλλαγές.  Εγώ µάλιστα 
λέω, “φανταστείτε έναν εκπαιδευτικό τον οποίο  παίρνουµε µόνο 
για να διεκπεραιώνει τις αποφάσεις τις κεντρικές, που δεν έχει 
δώσει καθόλου τον δικό του λόγο, το δικό του παιδαγωγικό λόγο 
για τα εκπαιδευτικά πράγµατα της χώρας”. Θα µπορούσε αυτός ο 
εκπαιδευτικός να διαπαιδαγωγήσει τους πολίτες;  Μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να είναι ένας υπάλληλος, διεκπεραιωτής µόνο 
επιλογών άλλων;  Εγώ λέω ότι ακόµα και αν οι εκπαιδευτικοί δεν 
ήθελαν να πουν την άποψή τους, θα έπρεπε να επιβληθεί αυτό από 
την ίδια την κοινωνία.  Εµείς λοιπόν θέλουµε έναν εκπαιδευτικό 
τέτοιας µορφής που αγωνιά και διαµορφώνει και επηρεάζει τις 
εκπαιδευτικές εξελίξεις. ∆εν λέµε να νοµοθετήσει. ∆εν 
ακυρώνουµε, για όνοµα του Θεού, τις λειτουργίες µιας πολιτείας 
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αλλά λέµε να έχουµε σοβαρό λόγο, ζητούµε ο λόγος µας να 
µετράει.  Αυτό είναι µια υποχρέωση όχι συνδικαλιστική αλλά µια 
υποχρέωση παιδαγωγική που έχουµε απέναντι στη νέα γενιά.  Εγώ 
θεωρώ ότι ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα είναι ένα από τα πιο 
ζωντανά τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας και ότι το εκπαιδευτικό 
κίνηµα είναι από τα πιο ενεργά κοινωνικά κινήµατα στη χώρα µας 
οφείλεται και στους εκπαιδευτικούς.  Και δεν είναι µόνο το αίτηµα 
του 15% για την παιδεία αλλά είναι και τα ζητήµατα που τίθενται 
τώρα, στις νέες κοινωνίες της µάθησης. 

 Ας πάω στη σηµερινή δυσµενή συγκυρία, για να 
ολοκληρώσω την δική µου τοποθέτηση.  Θέλω να πω ξεκάθαρα, ότι 
δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται τα όποια ζητήµατα του σχολείου µε 
φαινόµενα ή µε  εκφράσεις  βίας ή µε σκέψεις βίας.  Με τροµάζει η 
ιδέα ότι µπορεί µέσα από λογικές αντιπαλότητας γονέων, µαθητών, 
καθηγητών, παρατάξεων, κοµµάτων να δοθεί λύση σε ένα 
πρόβληµα  κοινωνικό, που έχει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά και 
η ηγεσία από πάνω να λέει “εγώ επέλεξα µόνιµα αυτά”, χωρίς να 
παίρνει τις ευθύνες βέβαια για τις αναταραχές, και “θα τα 
εφαρµόσω ανεξάρτητα από το τί λέει η κοινωνία”.  Πιστεύω ότι  
αυτό - δεν θέλω να το δραµατοποιήσω - αποκτά και κάποια 
χαρακτηριστικά οργουελιανής ενδεχοµένως προσέγγισης, που κατά 
την γνώµη µου θίγουν ολόκληρη την εκπαιδευτική λειτουργία.  Το 
σχολείο πρέπει να παραµένει χώρος ελευθερίας, δηµιουργίας και 
µέσα από λειτουργίες διαλόγου να υπάρχουν σαφώς και διακινήσεις 
ιδεών και οποιεσδήποτε διαφορετικές προσεγγίσεις.  Εµείς δεν λέµε  
το σχολείο να χαρακτηρίζεται από συνεχή αλλαγή αλλά εκείνο που 
έχει σηµασία είναι τώρα, έστω και αυτή τη στιγµή, το Υπουργείο 
Παιδείας να αντιληφθεί ότι υπάρχουν σαφώς λανθασµένες επιλογές 
και ότι ο µόνος δρόµος για διέξοδο από την κρίση είναι η 
Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις επιλογές της.  

Αυτή είναι η δική µας πρόταση.  Εγώ θα έλεγα - και θέλω να 
το προσέξετε αυτό - ότι ακόµα και αν σταµατούσε η ένταση στο 
χώρο της παιδείας χωρίς να έχει κάνει υποχώρηση η Κυβέρνηση, θα 
ήταν µέγα λάθος.  Πρώτον, το πρόβληµα θα ξαναεµφανιζόταν µε 
µεγαλύτερη ένταση και δεύτερον θα υπήρχε ένα κλίµα διαρκούς 
αντιπαράθεσης, το οποίο δεν θα επέτρεπε στην εκπαιδευτική 
κοινότητα να ησυχάσει όχι φέτος αλλά ούτε του χρόνου.  Εµείς 
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πιστεύω ότι χαρακτηριζόµαστε από µια µετριοπάθεια και θέλω να 
κλείσω µε τούτο: Στην τελευταία συνάντηση που είχαµε µε τον 
Υπουργό Παιδείας, η οποία ήταν η πρώτη µετά από 21 µήνες, δεν 
υπήρχε καµία διαδικασία διαλόγου µε την ΟΛΜΕ αλλά φαντάζοµαι 
και µε άλλους φορείς - ίσως είναι από τα στοιχεία που θεωρώ ότι 
αξιολόγησαν και οι ξένες εφηµερίδες που το έθεσαν, τους φαινόταν 
περίεργο πώς αυτό που είναι αυτονόητο και θέµα τρεχούσης 
επικαιρότητας, να συναντιέται ο Υπουργός Παιδείας µε τους 
εκπαιδευτικούς, εδώ αποτελούσε είδηση στις πρώτες σελίδες - 
προσήλθαµε µε µια λογική µετριοπάθειας και διάθεσης σύνθεσης 
των απόψεων, να υπάρξουν σηµεία σύγκλισης, να βρούµε εκείνα τα 
σηµεία. Και µάλιστα και οι δηλώσεις που έκανε ο Πρόεδρος ήταν 
µετριοπάθειας δηλώσεις.  Και µετά είδαµε µια επίθεση του 
Υπουργού Παιδείας κατά της ΟΛΜΕ µε µια δριµύτητα για την 
οποία πραγµατικά απορήσαµε.  Είναι φανερό λοιπόν ότι υπάρχει το 
στοιχείο της σύγκρουσης στην πρωτογενή πολιτική σκέψη που κατά 
την γνώµη µου είναι κι αυτό ένα σοβαρό ζήτηµα.   

Ελπίζω να σας βοήθησα.  Υπάρχει η σκιά, θα έλεγα, µιας 
συγκυρίας αυτή τη στιγµή, παίζουν τα µέσα ενηµέρωσης µε κάποιες 
κινήσεις του Υπουργού Παιδείας.  Παρά το γεγονός αυτό, εµείς θα 
συνεχίσουµε να συµβάλλουµε στη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ.  
Πιστεύω στο θεσµό, σε όλους εσάς, στις θέσεις σας, προσδοκώντας 
βέβαια κάποιες συνθέσεις.  Εγώ παραδειγµατικά ανέφερα δύο 
αιχµές δικές µας, θα υπάρξει και υπόµνηµα ολοκληρωµένο για να 
καλύψουµε περισσότερα ζητήµατα.  Ευχαριστώ, δεν κοίταξα 
καθόλου το ρολόι µου, ελπίζω να µην έκανα κατάχρηση του 
χρόνου. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε, και 
νοµίζω ότι θα ήσαστε ο τελευταίος άνθρωπος από τον οποίο θα 
ζητούσαµε να κοιτάξει το ρολόι του αυτές τις µέρες.  Αν µου 
επιτρέπετε να κάνω µια παρατήρηση στα όσα είπατε, όχι στα 
ουσιαστικά άλλα σε ένα ίσως θέµα εκπαιδευτικό.  Αναφερθήκατε 
στο παράδειγµα της Ιαπωνίας και νοµίζω ότι έχετε δίκιο.  Είναι η 
µόνη χώρα που έχει παρόµοια λογική µε τη δική µας αλλά έχει και 
µερικά άλλα  χαρακτηριστικά, τα οποία δεν πιστεύω ότι θα θέλαµε 
εµείς να τα πάρουµε ως παράδειγµα.  ∆ηλαδή, πρώτα απ’ όλα η 
λογική και ο τρόπος σκέψης και το εκπαιδευτικό σύστηµα στην 
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Ιαπωνία οδηγεί τα παιδιά και τον λαό ολόκληρο - είναι µια 
παράδοση αυτή - σε µια προσέγγιση απλής παράθεσης γνώσεων και 
όχι σε καλλιέργεια του σπινθηροβόλου, αν µπορώ να το πω έτσι για 
να το καταλάβουµε όλοι, πνεύµατος που  έχουµε εµείς εδώ στην 
Ελλάδα.  Έχει όµως οδηγήσει και σε άλλα προβλήµατα αυτή η 
προσέγγιση στην Ιαπωνία.  Επειδή τα πανεπιστήµια τα οποία είναι 
“καλά” είναι λίγα και οι ενδιαφερόµενοι είναι πολλοί, έχει οδηγήσει 
σε ένα σύστηµα ελίτ εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά πια εντάσσονται 
από το νηπιαγωγείο σε ένα σύστηµα, που εάν µπορέσουν και µπουν 
στο συγκεκριµένο νηπιαγωγείο θα εξασφαλίσουν την εισαγωγή 
τους στο Πανεπιστήµιο του Τόκιο, ας πούµε, που είναι το καλύτερο.  
Αυτό δείχνει µια έντονη κοινωνική διαφοροποίηση και έναν  έντονο 
κοινωνικό διαχωρισµό που ξεκινάει από τα πρώτα στάδια της 
ηλικίας του νέου ανθρώπου.  Γι’ αυτό λοιπόν, πέρα από τους 
λόγους που εσείς αναφέρατε, πιστεύω ότι είναι περισσότεροι οι 
λόγοι που το παράδειγµα της Ιαπωνίας θα έπρεπε να το 
αποφύγουµε. 
κ. Ν. Τσούλιας (ΟΛΜΕ):  Αν µου επιτρέπετε, επειδή µου έκανε 
εντύπωση, είχε έρθει πριν τρία χρόνια, αν θυµάµαι καλά, το 
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Ιαπωνίας, µάλλον η Επιτροπή 
Παιδείας, και είχε µια συνάντηση µαζί µου και συζητούσαν το εξής:  
Πώς θα αµβλύνουν κάπως τον ανταγωνισµό στο εκπαιδευτικό τους 
σύστηµα και ήθελαν να δουν δοµές λειτουργίας, σκέψεις, 
αντιλήψεις, και κυρίως την αρχαιολογική παιδεία, για να µιλήσουν 
µε την παιδαγωγική έννοια και όχι µε την έννοια τη γνώσης της 
πληροφόρησης.  Και µου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν ζητούµενο 
πολιτικό “πώς θα αµβλύνουµε τον ανταγωνισµό που έχει το 
εκπαιδευτικό σύστηµα”, που παίρνει άγριες µορφές βαρβαρότητας.  
Υπάρχουν αυτοκτονίες, είναι πολλά τα στοιχεία. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Πάλι θα προσθέσω ένα στοιχείο.  
Ίσως ξεφεύγουµε από την καθαρά τυπική µορφή της συζήτησης 
αλλά έχει, νοµίζω, ενδιαφέρον.  Πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια 
είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το καλύτερο ίσως σχολείο της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Τόκιο, όπου υπήρχαν µέσα 40 
µαθητές.  Ο καθηγητής ανέβηκε στην έδρα, σε στάση προσοχής το 
κάθε παιδί σηκώθηκε και είπε το όνοµα του, παρουσίες ας πούµε, 
και σε όλη τη διάρκεια της ώρας ο καθηγητής έγραφε στον πίνακα 
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και µιλούσε.  Όταν ρώτησα στο τέλος “δεν έχουν τα παιδιά 
απορίες”, η απάντηση ήταν ότι απαγορεύεται στο µαθητή να κάνει 
την οποιαδήποτε ερώτηση, εφόσον ο καθηγητής µιλάει. Μπορεί σε 
κάποια άλλη στιγµή να πάει ή στο γραφείο του ή σε συνεργάτες του 
για να συζητήσει.  Να µη µείνω όµως περισσότερο σε αυτά, να 
παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών 
Ελλάδας κ. Αναγνωστάτο να πάρει τον λόγο. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Συνοµοσπονδία Γονέων Μαθητών 
Ελλάδας): κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να συµπληρώσω κάτι γύρω 
από τα ιαπωνικά πράγµατα.  Την ξέρω την Ιαπωνία.  Η Ιαπωνία δεν 
είναι ούτε παράδειγµα προς µίµηση ούτε  προς αποφυγήν, είναι 
ένας άλλος κόσµος τελείως.  Και δεν έχει κανένα νόηµα σε όποια 
συζήτηση του δυτικού κόσµου.  Όταν σκεφτείτε ότι ο Ιάπωνας 
απεργώντας εντατικοποιεί την εργασία του για να φέρει σε δύσκολη 
οικονοµική θέση τον εργοδότη, από κει και πέρα σκεφτείτε τα 
υπόλοιπα. Λοιπόν στα δικά µας.   

κ. Πρόεδρε, Σεβασµιώτατε, κυρίες και κύριοι, µέλη του 
ΕΣΥΠ, θέλω και εγώ να χαιρετίσω την σύγκληση αυτή του ΕΣΥΠ, 
γιατί πιστεύω ότι είναι χρήσιµη έτσι κι αλλιώς, παρόλο που 
προκλήθηκε από αναταραχή στη παιδεία. Φαίνεται ότι υπήρχε 
“γενετική” παρόρµηση διότι και η ίδρυσή του έγινε µέσα από µια 
αναταραχή στην παιδεία.  Η αναταραχή είναι πάρα πολύ σοβαρή, 
όπως όλοι συµφωνούµε, και θα έλεγα ότι έχει ξεφύγει από τα όρια 
των καταλήψεων ή των διαδηλώσεων ή των όποιων εκδηλώσεων.  
Είναι πλέον µια εξέγερση και ως τέτοια πρέπει να την δούµε, διότι 
µόνο αν κάνουµε το σωστό χαρακτηρισµό και τη σωστή εκτίµηση 
µπορεί κανείς να βρει λύση χρήσιµη και εποικοδοµητική.  Θα έλεγα 
λοιπόν ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αναταραχή, νοµίζω ότι οι 
όποιες άλλες γενικότερες απόψεις και θέσεις για θέµατα παιδείας, 
δεν αντιµετωπίζονται σε βάθος αυτή την στιγµή ή αν θέλετε δεν θα 
έπρεπε ίσως να υπεισέλθουµε σε τέτοιες λεπτοµέρειες, ίσως να 
είναι άλλης στιγµής.  Η άποψή µου είναι, και µπορείτε να την 
εκλάβετε και ως πρόταση, να περιοριστούµε στο τί συµβαίνει 
σήµερα στην παιδεία και στο τί µέτρα πρέπει να ληφθούν για να 
µπορέσει να εξοµαλυνθεί η κατάσταση σε αυτό το στάδιο, για να 
µπορέσουµε σε άλλη στιγµή µε ηρεµία και νηφαλιότητα να βρούµε 
τις αναγκαίες λύσεις για τα γενικότερα θέµατα παιδείας.  Σύµφωνα 
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µε αυτήν τη σκέψη, ίσως χρειάζεται ένα πλαίσιο της παιδείας στο 
οποίο όµως να µπορούν να ενταχθούν οι όποιες σκέψεις θα 
υπάρξουν ή θα προταθούν για την επίλυση αυτού του οξυµένου 
προβλήµατος.  

Με βάση αυτό το σκεπτικό, το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι 
θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι για να περάσουµε το όποιο 
εκπαιδευτικό σύστηµα µέσα στο σχολείο, πρέπει να υπάρχει ένα 
σωστό σχολείο, µια σωστή υποδοµή κυρίως στα πλαίσια της 
σχολικής ατµόσφαιρας.  Θέλω να σας πω µε µεγάλη µου λύπη, ότι 
όποιοι ασχολούνται µε το να καταρτίσουν εκπαιδευτικά συστήµατα 
αγνοούν πλήρως τί συµβαίνει µέσα στα σχολεία σήµερα.  Αν αυτό 
το είχαν υπόψή τους, θα ήταν τελείως διαφορετικές οι σκέψεις  τους 
και οι προτάσεις τους, διότι πριν ακριβώς προτείνεις το οτιδήποτε, 
για να µπορέσεις να οικοδοµήσεις την παιδεία χρειάζονται θεµέλια.  
Όταν λοιπόν τα θεµέλια είναι σαθρά, δεν µπορεί να σταθεί ούτε το 
τελειότερο εκπαιδευτικό σύστηµα.  Και πιστεύω ότι τα θεµέλια της 
παιδείας αυτή τη στιγµή δεν είναι τόσο γερά που θα µπορεί να 
σταθεί κάποιο εκπαιδευτικό σύστηµα.  Πρέπει λοιπόν, παράλληλα 
µε κάποιες σκέψεις για εκπαιδευτικό σύστηµα, να δυναµώσουµε τα 
θεµέλια  της παιδείας.  Και τα θεµέλια  της παιδείας δυναµώνουν µε 
το να αποκαταστήσουµε το κύρος του σχολείου, το σεβασµό του 
χώρου, ώστε όποιος µπαίνει µέσα στο σχολείο, ο µαθητής κυρίως, 
να σέβεται το χώρο, να σέβεται τον καθηγητή, ο δε καθηγητής να 
φροντίζει και να ενδιαφέρεται για τα παιδιά και την παιδεία, διότι 
όλα αυτά δεν υπάρχουν σήµερα.  Μόνο όταν αυτά επανέλθουν - και 
υπάρχουν προτάσεις, σε µια άλλη συζήτηση, για το πώς µπορεί 
αυτό να γίνει - θα µπορέσει να σταθεί κάποιο εκπαιδευτικό 
σύστηµα που είναι τόσο αναγκαίο ακριβώς τώρα που µπαίνουµε 
στην Ενωµένη Ευρώπη και ο ανταγωνισµός, όπως είπε η κα 
∆ασκαλάκη, θα είναι πάρα πολύ έντονος, για να µην καταντήσουµε 
να είµαστε οι παρίες της Ευρώπης και να διαµαρτυρόµαστε µετά 
και να ψάχνουµε για φταίχτες οπουδήποτε αλλού, όπως συνήθως 
κάνουµε εδώ στην Ελλάδα.  Θα έλεγα λοιπόν, ότι το πρώτο πράγµα 
που λείπει από το Υπουργείο είναι µια γνώση για το τί συµβαίνει 
µέσα στο σχολείο.  Το δεύτερο που λείπει, και το βλέπουµε πάρα 
πολύ έντονα αυτό το διάστηµα, είναι η εκπαιδευτική συνείδηση του 
υπεύθυνου Υπουργού ή της Κυβέρνησης.   Η όποια απόφαση, η 
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όποια ενέργεια, η όποια σκέψη γύρω από θέµατα παιδείας  πρέπει 
απαραιτήτως να εµπεριέχει παιδαγωγικό χαρακτήρα.  Και 
αρχίζοντας λίγο από το  τέλος να σχολιάσω όλα αυτά που 
ακούστηκαν και που ξέρουµε όλοι ότι προσπαθούν να 
καταστείλουν την αναταραχή αυτή και όχι να την ηρεµήσουν - η 
λέξη δηλαδή της καταστολής εµπεριέχει την έννοια της βίας, την 
έννοια της δυναµικής παρέµβασης:  Αυτό είναι λάθος, για να µην 
αναφέρω εισαγγελείς και αστυνόµους αλλά τη σκέψη ότι ο 
Υπουργός παρότρυνε π.χ. τους γονείς να συγκρουστούν µεταξύ 
τους και µε τα παιδιά. Λέω χαρακτηριστικά ότι συναγωνίζεται αυτή 
τη στιγµή ο Υπουργός να καταρρίψει κάθε ρεκόρ λανθασµένης 
ενέργειας στην κυριολεξία και συνεχίζει και σήµερα, και χθες - 
ελπίζω όχι αύριο:  Ή να το  καταλάβει ή να µην  αποφασίζει ο ίδιος.  
Μιλάµε για υποχώρηση της Κυβέρνησης και το δεχόµαστε ως 
ακριβώς φυσιολογική έννοια.  Λάθος.   Στην παιδεία δεν υπάρχουν 
ούτε συµβιβασµοί ούτε υποχωρήσεις ούτε επιθέσεις.  Υπάρχουν 
κάθε φορά τρόποι και διαδικασίες για το καλύτερο της παιδείας και 
το καλύτερο των παιδιών.  Επιµένω σε αυτές τις έννοιες, διότι αν 
γίνουν αντιληπτές από τους εµπλεκόµενους θα είναι οπωσδήποτε 
διαφορετική η προσέγγιση των θεµάτων έτσι κι αλλιώς.   Είναι 
σωστό ότι κάθε λεγόµενη µεταρρύθµιση του κάθε Υπουργού - όχι 
κάθε Κυβέρνησης, εδώ έχουµε και κάθε Υπουργό να έχει την δική 
του µεταρρύθµιση - επικεντρώνεται στον τρόπο εισαγωγής στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.  Αυτό είναι ένα πρώτο λάθος που 
ειπώθηκε και δεν θέλω να σταµατήσω εκεί αλλά θέλω να πω το 
εξής:  Ψάχνουν όλοι να βρουν αδιάβλητο τρόπο εξετάσεων.  ∆εν 
τους ενδιαφέρει δηλαδή αν ο τρόπος είναι παιδαγωγικός, αν είναι  
αξιοκρατικός, αν είναι κοινωνικά δεκτός και σωστός αλλά 
αδιάβλητος, γιατί; ∆ιότι βλέπουν γύρω-γύρω διαβλητούς  
ανθρώπους και αυτό πρέπει να προβληµατίσει όλους και ιδίως τους 
εκπαιδευτικούς. Θεωρούν τους εκπαιδευτικούς αναξιόπιστους να 
εξετάσουν τα παιδιά και να τα βαθµολογήσουν.  Το λυπηρό είναι 
ότι το δεχόµαστε όλοι ότι κάπως έτσι είναι - και ενδέχεται να είναι - 
και το τί φταίει βέβαια είναι ένα άλλο θέµα.  Η γνώµη µου είναι ότι 
δεν φταίνε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, φταίει µια νοοτροπία ετών που 
τους ώθησε προς τα εκεί.  Αλλά αν δεν έχουµε αξιόπιστους 
εκπαιδευτικούς, ζητούµε από εκεί και πέρα να φτιάξουµε παιδεία, 
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µιλάµε για εκπαιδευτικά συστήµατα, για µεταρρυθµίσεις και τα 
τοιαύτα; Χωρίς εκπαιδευτικούς;  Και θέλω να το τονίσω αυτό, και 
θέλω αυτό το πράγµα να έχει την βαρύτητα του σήµερα, την 
επίδραση του πάνω στους εκπαιδευτικούς.  Θα πρέπει λοιπόν να 
αντιληφθούµε ότι θέλουµε καλούς εκπαιδευτικούς. ΄Αλλωστε αυτός 
ήταν και ο λόγος που κατάργησε το Υπουργείο την επετηρίδα και 
καλά έκανε, αλλά αυτό το σκεπτικό πρέπει να προχωρήσει, να 
διορθώσει όπου χρειάζεται και όσο χρειάζεται τους υπάρχοντες 
εκπαιδευτικούς.  Πρέπει λοιπόν η κάθε σκέψη, η κάθε πρόταση 
µέσα στη µεταρρύθµιση να τείνει στην θεραπεία αυτού του 
προβλήµατος αν υπάρχει, γιατί για να υπάρχει είναι πρόβληµα. Εδώ 
όχι µόνο δεν βλέπουµε να τείνει, όχι µόνο δεν βλέπουµε να 
προσπαθεί να το θεραπεύσει αλλά το τονώνει, που σηµαίνει το 
εξογκώνει. Το παρακάµπτει εν πρώτοις αγνοώντας ότι υπάρχει αυτό 
το πρόβληµα και ψάχνει να βρει τους αδιάβλητους τρόπους µε τρεις 
τέταρτους και πέµπτους φορείς αλλά το θεσµοθετεί κιόλας, δηλαδή 
δέχεται επισήµως και µε το νόµο ότι οι καθηγητές είναι 
αναξιόπιστοι.  Και γιατί το λέω αυτό;  ∆ιότι βάζει αυτό το όριο των 
τριών µονάδων µεταξύ γραπτών και προφορικών εξετάσεων.  
Χωρίς να λέει ότι θα ψάξουµε ποιός από τα δύο είναι σωστός και τί 
φταίει, όταν ο ένας είναι σωστός και ο άλλος είναι λάθος.  ∆ηλαδή, 
πάλι το παρακάµπτει και το επισηµοποιεί κιόλας, ότι “κύριε είσαι 
αναξιόπιστος”.  Έβαλες παραπάνω από τρεις βαθµούς, τον αγνοώ 
το βαθµό σου και δεν ψάχνει το γιατί, καθόλου.  Θα πρέπει, 
εποµένως, ακριβώς αυτά τα σηµεία να µας απασχολήσουν στο 
άµεσο µέλλον, γιατί όποια συζήτηση και να θέλουµε όλοι να 
κάνουµε γύρω από την ουσία της µεταρρύθµισης, θα βρίσκονται 
όλα µετέωρα και έωλα εάν δεν µπορούµε να τα τοποθετήσουµε σε 
µια γερή βάση, σε γερά θεµέλια, όπως προείπα.  Το λάθος λοιπόν 
του Υπουργού, η ευθύνη του Υπουργού υπάρχει. Ειπώθηκε ότι δεν 
υπάρχει ευθύνη Υπουργού και ότι υπάρχει κυβερνητική ευθύνη. 
Υπάρχει  η συλλογική ευθύνη ως προς την πρόταση και το νόµο 
αλλά ο Υπουργός κατά την διαδικασία εφαρµογής του νόµου και 
µέσα στον ορυµαγδό των αναταράξεων έχει µια προσωπική ευθύνη, 
την αδιαλλαξία του.  ∆εν προσεγγίζει και δεν βλέπει τα θέµατα 
αυτά από την εκπαιδευτική, από την παιδαγωγική τους πλευρά, 
όπως έχει υποχρέωση από τη θέση του.  Και αυτή τη στιγµή η 



 51

Κυβέρνηση η ίδια φοβάµαι ότι έχει πρόβληµα µε τον Υπουργό, και 
δεν ξέρω πώς θα µπορέσει, ας πούµε, να ξεφύγει από αυτό το 
πρόβληµα αλλά δεν βλέπω, αν θέλετε, η όποια λύση  του 
προβλήµατος να µπορεί να συνυπάρχει µε τον συγκεκριµένο 
Υπουργό.  Φοβάµαι ότι έχει ξεφύγει από κάθε όριο υπευθυνότητας 
Υπουργού Παιδείας και συνεχώς πίπτει από το ένα λάθος στο άλλο.   

Εµείς είµαστε αντίθετοι µε κάθε είδους κινητοποιήσεων 
µέσα στα σχολεία και το έχουµε δηλώσει επανειληµµένως και 
πιστεύω ότι αυτό εκφράζει τη µεγάλη πλειοψηφία των γονέων, διότι 
κάθε αναταραχή  διαταράσσει την οµαλή λειτουργία του σχολείου, 
τόσο την εκπαιδευτική όσο και την παιδαγωγική.  ∆ιαταράσσεται ο 
χώρος του σχολείου - ο οποίος αυτή τη στιγµή  ενδεχοµένως να µην 
διαταράσσεται ιδιαιτέρως, διότι δεν υπάρχει τέτοιος χώρος 
ανάλογος όπως θα έπρεπε να είναι, όπως είπα πριν - όµως σαν 
γενική αρχή πρέπει αυτό να το έχουµε υπόψη µας  και µέσα σε 
αυτές τις αναταραχές εµείς τοποθετούµε και τις απεργίες των 
εκπαιδευτικών.  Και η απεργία των εκπαιδευτικών δηµιουργεί 
αναταραχές στην παιδεία, ιδιαίτερα όταν αυτή δεν βλάπτει τον 
όποιο εργοδότη αλλά βλάπτει τα παιδιά και την παιδεία.  Και αν  
ρωτήσει κανείς τί πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί όταν 
αδικούνται - και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις - θα έλεγα ότι θα 
έπρεπε είτε ο Υπουργός είτε η Κυβέρνηση να φροντίζει µε κάποια 
διαδικασία έστω διακοµµατική, κοινωνική να προλαµβάνει κάτι 
τέτοιο.  Αν σκεφτόταν ακριβώς το µέγεθος  της σηµασίας της 
παιδείας, θα έπρεπε κάποιος εκπαιδευτικός να διαµαρτύρεται για 
υπερβολική προστασία, για υπερβολική προσοχή. ∆είτε την 
υπερβολή για να δείτε τί θέλω να πω:  ∆ηλαδή θα έπρεπε να ήταν η 
φροντίδα της Κυβέρνησης τόσο πλήρης στα θέµατα παιδείας, που 
δεν θα έδινε περιθώριο σε κανέναν εκπαιδευτικό να διαµαρτυρηθεί 
εκτός και αν ήταν τρελός, οπότε θα φαινόταν.  

Επειδή λοιπόν, κ. Πρόεδρε, είπα ότι η άποψη µου είναι και 
ως πρόταση να περιοριστούµε στα θέµατα που αυτή τη στιγµή 
διαταράσσουν την παιδεία και σε σκέψεις που µπορούν να την 
ηρεµήσουν, διότι καθετί άλλο ούτως ή  άλλως είναι στον αέρα, 
πιστεύω ότι πρέπει εκεί να επικεντρώσουµε τη συζήτηση και αν µου 
επιτρέπετε µια συµπληρωµατική πρόταση - επειδή το χαρακτήρισα 
εξέγερση, και το λέω εξέγερση κοινωνική πλέον αυτό το θέµα και 
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θέλει πολύ προσεκτική αντιµετώπιση - να αναλωθούµε στο τί 
µπορεί αυτή τη στιγµή ως ελάχιστο να απαλειφθεί από το νόµο, να 
ανασταλεί από το νόµο, θα έλεγα καλύτερα, για να µπορέσουν να 
ηρεµήσουν τα πράγµατα στην παιδεία. Και συγχρόνως η πρότασή 
µου είναι να γίνει αυτό πριν από το µεσηµέρι, εντός της ηµέρας 
επειδή είναι σε  εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή.  Αν µπορέσουµε, 
δηλαδή, να παρέµβουµε ή να βοηθήσουµε σε κάτι πριν έρθει η ώρα 
της ψηφοφορίας, πιθανόν να είναι το µέγιστο του σκοπού που 
µπορούµε να επιτελέσουµε αυτή τη στιγµή.  Αν λοιπόν µπορέσουµε 
να βρούµε τα σηµεία που, αν αυτή τη στιγµή ανασταλούν από το 
νοµοσχέδιο θα ηρεµήσουν τα πράγµατα στη παιδεία, να φτιαχτεί 
µία ολιγοµελής επιτροπή και να επισκεφθεί τον Υπουργό Παιδείας - 
δεν ξέρω αν θα είναι πολύ χρήσιµο ή εποικοδοµητικό - αλλά και 
τον Πρωθυπουργό οπωσδήποτε και νοµίζω να µην αρνηθεί κάτι 
τέτοιο εν όψει της σοβαρότητας του θέµατος.  Ελπίζω και πιστεύω, 
ο Πρωθυπουργός που είναι ο τελικά υπεύθυνος µιας κυβέρνησης 
µιας χώρας να µην περιοριστεί σε µικροσκέψεις, αν θα ενοχληθεί ο 
Α ή ο Β ή αν θα θεωρήσει αυτό έτσι ή αλλιώς και να θελήσει 
ακριβώς να ακούσει τις απόψεις, έστω και αν είναι λανθασµένες 
έστω και αν δεν πρόκειται να φέρουν τίποτα, από τη στιγµή  που 
δέχεται και  ο ίδιος ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει µεγάλη αναταραχή. 

Και η δική µου η πρόταση σε αυτά τα θέµατα που θα 
µπορούσαν ενδεχοµένως να ηρεµήσουν την κατάσταση είναι δύο 
σηµεία του νοµοσχεδίου να ανασταλούν. Το ένα είναι το 
σηµαντικότερο, το θέµα των εξετάσεων.  Οτιδήποτε έχει σχέση µε 
αυτού του είδους τις εξετάσεις και τα παρεπόµενα, δηλαδή 
επανεξέταση αν θέλετε, να ανασταλεί, διότι αυτό είναι το κυριότερο 
που έχει αυτή τη στιγµή δηµιουργήσει την οξύτητα την µεγάλη.  Τα 
παιδιά όταν ακούν πανελλήνιες εξετάσεις τα πιάνει πυρετός και 
έχουν δίκιο.  Οι όποιας µορφής πανελλήνιες εξετάσεις που είναι 
ανταγωνιστικές, όπως ακούστηκε, και όχι διαπιστωτικές, ή 
εµπεδωτικές, είναι ψυχοφθόρες, είναι πολυδάπανες και 
δηµιουργούν τεράστιο ψυχολογικό και κοινωνικό πρόβληµα και 
στα παιδιά και στην οικογένεια.  ΄Οταν λοιπόν µέχρι πρότινος που 
ήταν να δώσουν σε τέσσερα µαθήµατα στην Γ΄ Λυκείου, από την 
Α΄ ξεκινούσαν πώς θα µπορέσουν να προετοιµαστούν γι’ αυτά τα  
τέσσερα µαθήµατα - µε τέτοια αγωνία και µε τέτοια σκέψη που 
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παραµελούσαν οτιδήποτε άλλο υπήρχε - σκεφτείτε τώρα να πρέπει 
να δώσουν 12 µαθήµατα και σε δύο τάξεις. Όπως και να έχει το 
πράγµα, το χειρότερο από όλα θα έλεγα, που και αυτό είναι µια από 
τις λανθασµένες κινήσεις του Υπουργού, είναι που έδωσε δείγµατα 
των εξετάσεων εύκολα, που ενδέχεται αυτό να σηµαίνει µια 
παγίδευση, “ένα ξεγέλασµα”, τάχα ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο 
αυτό, διότι αν δεν είναι σπουδαίο αυτό που θέλει να κάνει, τότε 
ποιά είναι η αναβάθµιση της παιδείας, ποιά είναι η εντατικοποίηση 
των γνώσεων,  αν ισχυρίζεται ότι οι εξετάσεις θα είναι εύκολες και 
“µην ανησυχείτε”;  Οι εξετάσεις πρέπει να είναι δύσκολες αλλά οι 
εξετάσεις πρέπει να είναι διαπιστωτικές και εµπεδωτικές µέσα στο 
σχολείο:  Αυτή είναι η διαφορά και αυτό είναι το πιστεύω µας. 
Κατήργησε την επανεξέταση, η γνώµη µας είναι διότι δεν είναι 
εύκολο να ενταχθεί µέσα στο πανελλήνιο σύστηµα των εξετάσεων, 
όχι  διότι τις θεωρεί ότι είναι λάθος ή περιττές. Αλλά έρχεται να τις 
αιτιολογήσει και να πει “πριν είχε δικαίωµα επενεξέτασης όποιος 
είχε από 13,5 και πάνω, τώρα εγώ σας βάζω µόνο 10, που είναι 
πολύ χαµηλότερο”.  Αυτό µπορεί να σηµαίνει δύο πράγµατα:  ΄Η 
ότι κάνεις ελαφρύτερες τις εξετάσεις, ελαφρύτερο το σύστηµα, 
µαλακότερο το σύστηµα, άρα αντιφάσκεις πάλι µε τον εαυτό σου, 
ότι θέλεις να εντατικοποιήσεις την παιδεία για να µπορέσει να γίνει 
ανταγωνιστική στην αυριανή Ευρώπη ή αυτό το 10 δεν έχει καµία 
σχέση µε το 13,5, είναι πολύ αυστηρότερο και πολύ χειρότερο, άρα 
πάλι κρύβει παγίδες, άρα πάει κάποιος να ξεγελάσει κάποιον.  ∆εν 
υπάρχει ειλικρίνεια αυτή τη στιγµή.  Η κα Λουλέ είπε ότι όλοι εδώ 
πρέπει να αφήσουν τις κοµµατικές τους ταυτότητες, αυτό είναι 
αυτονόητο, τελείως αυτονόητο.  Σήµερα ασχολούµαστε µε 
αυτονόητα πράγµατα στην Ελλάδα γενικότερα, δε λέω. Εδώ 
ασφαλώς και θα πρέπει να φύγουν κάθε άλλες σκέψεις εκτός από 
σκέψεις που αποσκοπούν στο καλό της παιδείας.  Και αυτή είναι η 
µεγάλη ευθύνη όσων ασχολούνται µε την παιδεία κι εδώ θέλω να 
κάνω και µια έκκληση στις Οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών:  Να 
είναι συνεχώς σε εγρήγορση και να µην επηρεάζονται και πολλές 
φορές κυριαρχούν συνδικαλιστικές σκέψεις και αιτήµατα παρά 
θέµατα παιδείας, όσο και όπου αυτά επιδρούν.  

Ένα δεύτερο θέµα, το οποίο είναι εξίσου σηµαντικό αλλά 
δεν έχει αυτή τη στιγµή  αναδειχθεί, είναι ακριβώς η Τεχνολογική 
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Εκπαίδευση, η οποία  έγινε τελείως απροετοίµαστα και δεν 
πρόκειται  µε κανένα τρόπο να προχωρήσει έτσι κι αλλιώς.  Οι 
αντιδράσεις και οι οξύτητες  θα φανούν σε κάποιο άλλο στάδιο.   

Εκείνο όµως που δεν πρέπει ποτέ να γίνει είναι µε 
οποιοδήποτε τρόπο να αναγκάσουµε  τα παιδιά  να γυρίσουν στα 
σχολεία µας.  ∆ιότι τότε απλώς το ξαναεπουλώσαµε το πρόβληµα 
και θα ξαναξεσπάσει είτε αργότερα είτε τον άλλο χρόνο και είναι 
µια ευκαιρία τώρα, µιας και υπάρχει αυτή η γενικότερη αναταραχή, 
να µπορέσουµε να σκεφθούµε όλοι πιο υπεύθυνα και να βρεθούν 
λύσεις πιο µόνιµες και πιο ουσιαστικές.  

Η δική µου λοιπόν πρόταση είναι να ανασταλούν δύο σηµεία 
του νοµοσχεδίου, τα θέµατα των εξετάσεων και τα θέµατα της 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  Εάν οι κύριοι φορείς, γιατί αυτή τη 
στιγµή αυτοί έχουν κύρια σηµασία, και τα κόµµατα συµφωνήσουµε 
σε ένα minimum σηµείο προσέγγισης, αυτή η πρόταση 
ενδεχοµένως να γίνει δεκτή από τον  Πρωθυπουργό, αν όχι από τον 
Υπουργό, και να σταµατήσει αυτή τη στιγµή η αναταραχή.  
Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.  Θα 
ήθελα να µείνουµε λίγο σε αυτή την τελευταία παρατήρηση του κ. 
Αναγνωστάτου, όχι παρατήρηση αλλά πρόταση.  Πρότασή του είναι 
να προσπαθήσουµε να οδηγηθούµε σήµερα, αν είναι δυνατό, σε 
κάποια σύγκλιση απόψεων σε ένα ή δύο ή τρία βασικά σηµεία.  ∆εν 
ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό και αν είναι εφικτό.  Θα ήθελα να 
κάνω και µία δεύτερη παρατήρηση που συνδέεται εµµέσως µε την 
πρότασή του, ότι ίσως θα ήταν σκόπιµο να κάνουµε ένα διάλειµµα 
αυτή τη στιγµή. Υπάρχει έξω φαγητό, ώστε να αναλάβουµε 
δυνάµεις.  Εάν συµφωνείτε, να κάνουµε αυτό το διάλειµµα αυτή 
την στιγµή και να κάνουµε µια συζήτηση, εάν νοµίζουµε ότι 
υπάρχει δυνατότητα.  Εγώ δεν έχω αντίρρηση να συνεχίσουµε, αν 
θέλετε, απλώς, εξαρτάται από εσάς, δεν έχω καµία αντίρρηση.  
Τους ρυθµούς, ξέρετε, δεν µπορώ να τους επιβάλω ούτε καν στην 
τάξη που διδάσκω. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Πρόεδρε, συγγνώµη, επί της διαδικασίας. 
Μήπως πάνω σ’ αυτή την σκέψη τη δική σας αν θέλετε, που είναι 
µια συνέχεια της δικής µου, να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι επί 
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τροχάδην, µόνο πάνω σε αυτήν, για να δούµε αν υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα και µετά κάνουµε το διάλειµµα, για να βρούµε κάποιο 
σηµείο σύγκλισης ενδεχοµένως. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν έχω αντίρρηση και σ’ αυτό, 
υπάρχουν αρκετοί εδώ από τους βασικούς παράγοντες - πρέπει να 
έχουµε και τους βασικούς παράγοντες της διαδικασίας αυτής.  
Υπάρχουν και από την ΟΛΜΕ, εάν θέλετε να κάνουµε µία τέτοια 
τοποθέτηση. Ορίστε. 
κ. Κ. Μπιράκος (Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  
Τοποθετήθηκαν και οι δύο οµοσπονδίες και είπαν να ανασταλούν. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, κοιτάξτε, τώρα µπαίνουµε λίγο 
στα πιο δύσκολα. Είναι ένα πράγµα να υπάρχει µία τοποθέτηση “να 
ανασταλεί ο νόµος” ή “να ανασταλούν άρθρα”.  Αυτό δεν θα είναι 
και εύκολο να το πούµε εδώ πέρα και δεν ξέρω αν θα 
συµφωνήσουµε και όλοι σε κάτι τέτοιο αλλά δεν ξέρω και αν είναι 
εφικτό να το πούµε.   Πρέπει να πούµε πράγµατα που να είναι 
εφικτά.  Ο κ. Αναγνωστάτος µιλάει για πιο συγκεκριµένα σηµεία, 
εγώ δεν κάνω αναφορά στις συγκεκριµένες προτάσεις που έκανε 
αλλά η σκέψη του είναι κοντά στη δική µου την πρόταση:  Στην 
αρχή, να δούµε συγκεκριµένα σηµεία στα οποία µπορούµε να 
έχουµε σύγκλιση απόψεων.  Εγώ δεν αναφέροµαι στο να πούµε να 
ανασταλεί το άρθρο 1 ή το άρθρο 2 ή ο νόµος ή εκείνο ή το άλλο, 
αναφέροµαι όµως σε κάποιες επισηµάνσεις. Έχω αρχίσει να 
κρατάω σηµειώσεις και προσπαθώ να βρω σηµεία στα οποία θα 
µπορούσε να υπάρχει µία σύγκλιση, για παράδειγµα το «όχι µια 
ευκαιρία» το άκουσα από πάρα πολλούς οµιλητές.  Εµείς δεν θα 
πούµε τώρα ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2 που λέει ότι η εξέταση 
είναι µία πρέπει να αλλάξει και να γίνει έτσι.  Αν όµως µπορούµε 
να συµφωνήσουµε ότι το «όχι µια ευκαιρία» αποτελεί ένα σηµείο 
σύγκλισης απόψεων, τότε αυτό είναι ένα θέµα.  Είναι λίγο πιο 
δύσκολο να µιλήσουµε για σύγκλιση απόψεων γιατί ... 
κ. Κ. Μπιράκος (Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας): Μου 
επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε, µία παρέµβαση διαδικαστική, για να 
φύγουµε από το αδιέξοδο; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ένα λεπτό να τελειώσω και θα σας 
δώσω αµέσως το λόγο, απλώς να πω και κάτι ακόµα.  Ένα θέµα που 
απασχολεί όχι µόνο τα µέλη του Συµβουλίου αλλά έχει 
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απασχολήσει όλη την κοινωνία είναι το εξεταστικό.  Τώρα, το τι 
σηµαίνει εξεταστικό και πώς αντιµετωπίζεται είναι άλλο θέµα.  
Παρακαλώ. 
κ. Κ. Μπιράκος (Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  Νοµίζω 
ότι το ΕΣΥΠ στη διήµερη συνδιάσκεψή του σκόπευε να 
κουβεντιάσει το σύνολο των προβληµάτων της Παιδείας και να 
βγάλει λίγα συµπεράσµατα.  Το θέµα που έθεσε ο κ. Αναγνωστάτος 
ρωτάτε εσείς αν χρήζει άµεσης αποφάσεως και προώθησης στη 
Βουλή και στον Πρωθυπουργό.  Επί της προτάσεως του κ. 
Αναγνωστάτου, µπορούµε κάλλιστα να προχωρήσουµε και έτσι, τί 
να πούµε;  Εδώ διάχυτη είναι τουλάχιστον η εντύπωση, από όσους 
έχουν τοποθετηθεί και πιθανόν και από τους επόµενους οµιλητές, 
ότι πρέπει να ανασταλούν οι νόµοι, δεν έχει σηµασία ποιά άρθρα, 
χωρίς να πούµε ποιά θα µπουν στη θέση τους µε έναν στόχο και 
µόνο:  Να γίνει διάλογος µε συγκεκριµένη οριοθέτηση χρόνου και 
συγκεκριµένο πλαίσιο.  Αυτό είναι, νοµίζω, το κυρίαρχο που µπορεί 
να βγει µόνο.  Από εκεί και πέρα τί θα πει το ΕΣΥΠ να µπει στη 
θέση του, τί θα πουν τα κόµµατα, τί θα πουν οι εµπλεκόµενοι 
φορείς είναι αντικείµενο προόδου στη συζήτηση και εδώ και εκεί.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Η κα ∆ασκαλάκη έχει το λόγο. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Ναι, κύριε Πρόεδρε.  Εγώ 
συµφωνώ µε αυτή την τοποθέτηση.  Εγώ σας είπα ότι κρίνω πως 
υπάρχουν και θετικά σηµεία στο νόµο, όµως αυτή τη στιγµή µε την 
όξυνση που υπάρχει, µε το τωρινό κλίµα, µε τα σχολεία που είναι 
κλειστά, µε όλο αυτό που συµβαίνει, που δεν χρειάζεται να το 
περιγράψω και άλλο, ούτε καν πιστεύω ότι µπορούµε να πούµε να 
ανασταλεί το τάδε σηµείο ή το δείνα.  Αποσύρεται ολόκληρος ο 
νόµος, γίνεται ο διάλογος και µετά βρίσκεται µία άκρη.  Και αν 
µπούµε στη λογική να αρχίσουµε εµείς απλά να υποδεικνύουµε 
ποιά υποπαράγραφος πρέπει να ανασταλεί, εκείνο ή το άλλο, 
πιστεύω ότι πάλι δεν υπάρχει άκρη.  ∆εν σηµαίνει, όταν λέει κανείς 
να αποσυρθεί ένα κείµενο, ότι όλο το κείµενο είναι για πέταµα.  
Σηµαίνει ότι η συγκυρία και η κατάσταση είναι τέτοια που δεν 
µπορούµε να µπούµε εµείς σε τέτοιες λεπτοµέρειες.  Εµείς θέλουµε 
από την Κυβέρνηση να το αναστείλει για να ξαναγίνει µία 
συζήτηση. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Παρακαλώ, ο κ. Πολίτης έχει το 
λόγο. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών):  Στο 
σηµείο αυτό που βρισκόµαστε θα πρέπει να βάλουµε το ζήτηµα στη 
βάση των αµοιβαίων συµβιβασµών και υποχωρήσεων.  Αν λοιπόν 
ζητήσουµε µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα πλήρη αναστολή του 
νόµου, είναι πιθανόν ο οποιοσδήποτε Υπουργός της Κυβέρνησης να 
µη το δεχθεί.  Αν όµως ως Συµβούλιο τοποθετηθούµε 
τεκµηριωµένα µε βάση τις αποφάσεις, µε βάση τις προτάσεις όλων 
των συµµετεχόντων σε συγκεκριµένα σηµεία - εξεταστικό και 
τεχνολογική εκπαίδευση, όπως το έθεσαν και ο κ. Αναγνωστάτος 
και ο κ. Τσούλιας - και µπορούµε να βρούµε τις κατάλληλες 
διατυπώσεις και ζητήσουµε αναστολή αυτών των διατάξεων 
τεκµηριωµένα, δίνουµε τη δυνατότητα στο Υπουργείο να πάρει µία 
τέτοια απόφαση και παράλληλα να οδηγηθούµε σε άρση του 
άµεσου αδιεξόδου, που είναι η  κατάληψη των σχολείων και οι 
κινητοποιήσεις.  Ταυτόχρονα, το Συµβούλιο στην αυριανή ηµέρα 
θα µπορεί να πάρει απόφαση και σήµερα ή αύριο να καταλήξουµε 
σε συγκεκριµένη πρόταση διαλόγου, έτσι ώστε να βγούµε από εδώ 
εµείς ως αυτοί οι οποίοι θα θέσουν τη βάση για ουσιαστικό διάλογο 
- και αυτό είναι πολύ σηµαντικό.  Μπορούµε να ζητήσουµε κάτι, να 
το ζητήσουµε όµως έτσι ώστε να περάσει.  Αυτός είναι ο στόχος και 
όχι το αν θα ανασταλεί ο νόµος στο σύνολό του, που είναι µια 
διεκδίκηση θεµιτή από κάποιο κόµµα ή από κάποιο φορέα. 
κ.  Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Τώρα θα δώσω το λόγο στον κ. 
Νικολόπουλο. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  Χωρίς να διαφωνώ µε την κα 
∆ασκαλάκη, είναι σαφές ότι αυτή τη στιγµή η κοινωνική 
αναταραχή, περί κοινωνικής αναταραχής πρόκειται, έχει προκληθεί 
από συγκεκριµένες διατάξεις του νόµου και µάλιστα από µία 
συγκεκριµένη διάταξη νόµου, αυτή των εξετάσεων.  Άρα αυτό που 
προέχει για µας, µιας και κατά την αντίληψή µου το ΕΣΥΠ δεν δίνει 
λύσεις, οδηγεί σε λύσεις µάλλον, είναι να ανασταλεί αυτή η 
διάταξη, η διάταξη δηλαδή των εξετάσεων στην Β΄Λυκείου, να 
επανέλθει τόσο η εκπαιδευτική όσο και η σχολική - επιτρέψτε µου 
και την απλούστευση, και η οικογενειακή ηρεµία, γιατί εδώ 
απειλείται και ο οικογενειακός ιστός όχι µόνο ο κοινωνικός ιστός - 
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και από ’κει και πέρα τη δεύτερη µέρα µπορούµε να δούµε και πιο 
συγκεκριµένες λύσεις. Άµεσα όµως επείγει να επανέλθει η 
εκπαιδευτική και κοινωνική ηρεµία.  Αυτό µπορεί να γίνει 
σαφέστατα µόνο από το Υπουργείο Παιδείας.  Η συµβολή µας θα 
είναι να ζητήσουµε από το Υπουργείο Παιδείας να αναστείλει το 
συγκεκριµένο δεύτερο άρθρο, τα άρθρα 1, 2, τα άρθρα δηλαδή των 
Πανελληνίων διαγωνισµών, όχι εξετάσεων - ντρέποµαι να τις πω 
εξετάσεις - στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Ευχαριστώ.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Βεζυράκης έχει ζητήσει το 
λόγο και δεν έχει τοποθετηθεί καν.  Είναι εκπρόσωπος των 
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.  Παρακαλώ, κ. Βεζυράκη. 
κ. ∆. Βεζυράκης(Εκπρόσωπος ΣΚΛΕ):  Μου δίνετε το δικαίωµα 
να τοποθετηθώ ή να πω κάτι σε αυτά; Γιατί εγώ θέλω να 
συνεχίσουµε.  ∆εν θέλω µια αυτοαναίρεση της διαδικασίας. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, κ. Βεζυράκη, το καταλαβαίνω 
και έχετε δίκιο. Απλώς, επειδή υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν 
τοποθετηθεί και τίθεται ένα θέµα - για παράδειγµα, η κα 
∆ασκαλάκη θα χρειαστεί να φύγει γιατί έχει µια ανειληµµένη 
υποχρέωση µετά.  
κα Κ. ∆ακαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Θα έρθω πάλι. 
κ. ∆. Βεζυράκης (Εκπρόσωπος ΣΚΛΕ):  Θα µπορούσε να είναι 
κάποιος άλλος στη θέση της κυρίας ∆ασκαλάκη, να το είχε 
φροντίσει γιατί η έννοια, όπως είπατε και εσείς, του Εθνικού 
Συµβουλίου Παιδείας που για πρώτη φορά συγκλήθηκε... 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, ας τα αφήσουµε αυτά, ας πάµε 
στην ουσία. 
κ. ∆. Βεζυράκης (Εκπρόσωπος ΣΚΛΕ):   Έχει και την έννοια ότι 
εφόσον είναι γνωµοδοτικό όργανο, πρέπει να γνωµοδοτήσει στο 
σύνολο και όχι αποσπασµατικά, όπως αποσπασµατικός ήταν και ο 
νόµος.  Γιατί, αν τυχόν πέσουµε σε έναν κυκεώνα, κάποιος 
καταθέτει µία πρόταση και δεν περιµένουµε το σύνολο των 
τοποθετήσεων, θα κάνουµε και µία αποσπασµατική δουλειά και στο 
τέλος θα έχουµε κάνει µία ψυχοθεραπεία εδώ µέσα και δεν θα 
έχουµε κάνει τίποτα.  Εάν αυτός είναι ο στόχος, νοµίζω ότι χάνουµε 
το χρόνο µας.  Θα έπρεπε, λοιπόν, το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας 
επί του συνόλου να έχει στο τέλος µια γνωµοδότηση - που θα 
έπρεπε στην αρχή βέβαια, πριν ψηφιστεί ο νόµος να το είχε κάνει, 



 59

αλλά έστω και στο και πέντε όπως λέει ο λαός, δεν είναι άσχηµο - 
αλλά επί του συνόλου και όχι µία πρόταση και να επανερχόµαστε.  
Πιστεύω ότι έχουµε πολλά πράγµατα να πούµε, ακούστηκαν πολύ 
χρήσιµα πράγµατα και το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας πρέπει να 
έχει µια τοποθέτηση στο σύνολο της Εκπαίδευσης και όχι µόνο 
επειδή κατατέθηκε ένας νόµος, που για µένα είναι αποσπασµατικός. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να κάνω ένα σχόλιο στην 
παρατήρηση του κ. Βεζυράκη.  Νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι θα 
ήταν αυτό χρήσιµο και εποικοδοµητικό.  Εάν µάλιστα το ΕΣΥΠ 
λειτουργούσε κανονικά, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, ως 
νοµοσχέδιο θα έπρεπε να έχει υποβληθεί στο ΕΣΥΠ, οι αρµόδιες 
επιτροπές του να έχουν συνεδριάσει, να έχουν κάνει µία εισήγηση 
στην ολοµέλεια και από εκεί και πέρα να διατυπωθεί άποψη.  Αυτή 
τη στιγµή, δυστυχώς, βρισκόµαστε σε µία φάση που η συνολική 
τοποθέτηση σε όλα τα σηµεία του νόµου - που εν πάση περιπτώσει 
δεν είναι και ένας, είναι περισσότεροι από ένας - είναι µάλλον 
δύσκολη και ίσως, εάν κάνουµε αυτό που είναι επιστηµονικά σωστό 
όπως λέτε, θα είναι και χρονικά άνευ σηµασίας κάποια στιγµή.  Γι’ 
αυτό, εγώ νοµίζω - θα ακούσουµε βέβαια και τους άλλους 
παρισταµένους - ότι το να επισηµάνουµε κάποια σηµεία αυτή τη 
στιγµή η κοινωνία το περιµένει. Η κοινωνία περιµένει κάποια 
συµβολή, δεν περιµένει από εµάς µία ακόµη ακραία θέση.  Αν εµείς 
εδώ, τριάντα - σαράντα άνθρωποι, δώσουµε ακόµη µία ακραία θέση 
ή µία θέση η οποία θα ήταν ίσως ενδιαφέρουσα ως µία ανάλυση 
ενός νόµου αλλά όχι ουσιαστική, νοµίζω ότι δεν θα έχουµε 
συµβάλει σε τίποτα.  Έκανα µία παρατήρηση, εγώ θα ήθελα να 
συνεχίσουµε αυτή την κουβέντα αλλά η κυρία ∆ασκαλάκη θέλει να 
προσθέσει κάτι. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Συµφωνώ µε τον κύριο 
Βεζυράκη, συµφωνώ και µε εσάς, όσο και αν φαίνεται αστείο.  Η 
πρόταση που έκανα δεν ήταν να δώσουµε µία ακραία θέση.  Και 
εµένα δεν µου αρέσουν οι ακρότητες σε κανένα σηµείο.  Απλώς 
αναρωτιέµαι, και να το πω λίγο ωµά, το Εθνικό Συµβούλιο 
Παιδείας όπως συνέρχεται σήµερα, κουτσουρεµένο, κακά τα 
ψέµατα, προτείνει να ζητήσουµε να αποσυρθούν οι διατάξεις που 
αφορούν το θέµα των εξετάσεων και των διορισµών, όπως είπατε.  
Αυτό θα µπορεί από κάποιους να θεωρηθεί ακραίο, είναι αυτό το 
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ακανθώδες σηµείο.  Τα άλλα όλα είναι κάπως πιο µαλακά.  Λοιπόν, 
το ερώτηµα είναι τί είδους απήχηση θα έχει όταν, για να το πω πολύ 
ωµά, λείπει το ΠΑΣΟΚ, λείπει η Νέα ∆ηµοκρατία.  Και εποµένως, 
εγώ δεν είπα την πρότασή µου ως ένδειξη αδιαλλαξίας και 
ακρότητας και να σας ακολουθήσω και σε συµβιβαστικές λύσεις, δε 
λέω αυτό a priori, λέω µόνο ότι έτσι που είναι τα πράγµατα, το µόνο 
που µπορούµε να τους πούµε είναι “κοιτάξτε, κάνετε λίγο πίσω 
µέχρι να συζητήσουµε” - και αυτό δεν το είπα ως ακραία 
τοποθέτηση.  Με συγχωρείτε που θα φύγω για λίγο, σας είπα για 
ποιό λόγο, και θα ξαναγυρίσω.  Ευχαριστώ πολύ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση την 
κυρίας ∆ασκαλάκη.  Νοµίζω ότι θα επανέλθω στον προβληµατισµό 
που διατύπωσα προηγουµένως, ότι µε την δεδοµένη αδυναµία αυτή 
τη στιγµή της προσέγγισης όλων των θεµάτων λεπτοµερειακά, το 
άρθρο τάδε , το άρθρο τάδε - εµένα δεν µ’ αρέσει και το άρθρο 2, 
γιατί το άρθρο 2 έχει, για παράδειγµα, µία διάταξη η οποία 
αναφέρεται, αν θυµάµαι καλά, στα Προγράµµατα Σπουδών 
Επιλογής.  Εγώ διαφωνώ µε τα Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής, 
αλλά δεν είναι αυτή τη στιγµή αυτό το θέµα που συζητάµε.  Θέλω 
να πω το εξής: Ότι µε δεδοµένο ότι εµείς δεν έχουµε την 
υποστήριξη, ούτε τη νοµική ούτε την επιστηµονική, για να 
αναφερθούµε στο τί σηµαίνει ή να καταλάβουµε τί σηµαίνει 
“αναστολή του άρθρου 1 ή του άρθρου 2 ή του οποιουδήποτε 
άρθρου”, εµείς ως µία εκπροσώπηση κοινωνικών φορέων αυτή τη 
στιγµή µπορούµε να αναφερθούµε στις ανησυχίες που µπορούµε 
εµείς να µεταφέρουµε, ο καθένας από το χώρο που εκφράζει, για το 
πρόβληµα που υπάρχει.  Για να το καταλάβει και η υπόλοιπη 
κοινωνία, αν θέλετε.  

Υπάρχει, για παράδειγµα, ένα θέµα, το εξής:  Υπάρχει 
πρόβληµα στο εξεταστικό σύστηµα ή όχι;  Εγώ από όλους τους 
οµιλητές, ξεκινώντας από τον Σεβασµιώτατο, αν κατάλαβα καλά, 
νοµίζω ότι υπάρχει µία εντύπωση διάχυτη εδώ µέσα, ότι υπάρχει 
πρόβληµα στο εξεταστικό σύστηµα.  Τώρα, το να πούµε εµείς ότι 
το πρόβληµα υπάρχει για το εάν θα πρέπει οι εξετάσεις να είναι 
έντεκα  ή αν θα είναι επτά  ή αν θα λαµβάνεται υπόψη η 
βαθµολογία η εσωτερική περισσότερο ή λιγότερο, νοµίζω ότι ούτε 
µπορούµε να το κάνουµε αυτή τη στιγµή αλλά ούτε και έχει και 
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έννοια.  Αυτό που εµείς πρέπει να προσπαθήσουµε, αν θέλετε έξω 
από την γενικότερη λογική, είναι να αποτυπώσουµε έναν 
γενικότερο προβληµατισµό της κοινωνίας και των κοινωνικών 
οµάδων που εκπροσωπούµε σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία. Αυτό 
βλέπω αυτή τη στιγµή ως αναγκαίο.  Έθεσα εγώ ένα ερώτηµα:  Αν 
θα πρέπει να γίνει σήµερα αυτό ή αν µπορεί να γίνει αύριο.  Γιατί, 
να κάνω και ένα σχόλιο, κ. Βεζυράκη, δεν µπορούµε να 
τοποθετηθούµε σε όλα τα θέµατα. ∆ηλαδή, αν κατάλαβα καλά, 
ήταν απέξω φοιτητές διαµαρτυρόµενοι, που διαφωνούν στη 
δηµιουργία νέων τµηµάτων και στη λειτουργία των Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής.  Αν πάρουµε και αυτό το θέµα, είδατε ότι 
ξεκινήσαµε για τα φλέγοντα θέµατα και ακόµα δεν έχουµε 
καταφέρει να κάνουµε έναν ολόκληρο κύκλο. Είναι δύσκολο, και 
εµείς ποιό είναι αυτή τη στιγµή το πλεονέκτηµα που έχουµε;  Είναι 
η πρώτη φορά, θα το ξαναπώ, που τόσοι πολλοί κοινωνικοί φορείς 
µαζεύονται και τους δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις 
και να διατυπώσουν µια άποψη. Αυτή τη δυνατότητα είναι χρήσιµο 
να την εκµεταλλευτούµε, εάν µπορούµε φυσικά.  ∆εν µπορούµε να 
πειθαρχήσουµε και να πούµε ότι αυτή είναι η άποψη και αυτό λέµε, 
εάν µπορούµε, θα το κάνουµε αυτό το πράγµα και θα είµαστε 
εποικοδοµητικοί.  Έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος, πείτε και το 
όνοµα σας, µε συγχωρείτε, γιατί δεν το έχω.  
κ. Σ. Τζόκας (Εκπρόσωπος ΚΕ∆ΚΕ): Είµαι εκπρόσωπος της 
Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων και µάχιµος εκπαιδευτικός, στο 
Πανεπιστήµιο.  Θα ήθελα να πω - έχω καταθέσει βέβαια την 
εισήγησή µου, δεν είναι το ζήτηµα να την ξαναπώ και να τρώω το 
χρόνο πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα - ότι καταλήγω στην 
εισήγησή µου ότι πρέπει να ανασταλούν οι διαδικασίες λειτουργίας 
του νόµου.  Και το βασικό επιχείρηµα είναι ότι έχει προκληθεί µια 
κοινωνική αναταραχή.  Έχουµε απέναντι µας µια αδιαλλαξία από 
την πλευρά της κυβέρνησης.  Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγµατα 
µέσα σε ένα λεπτό, γιατί το λέω αυτό.  Πρώτον:  Ο νόµος είναι 
πράγµατι, όπως είπε πριν ο κ. Βεζυράκης, αποσπασµατικός, 
διακατέχεται από έναν έντονο φορµαλισµό.  Ο φορµαλισµός είναι 
το εξεταστικό σύστηµα.  Αν και εµείς αυτοπαγιδευτούµε στο να 
πούµε ότι καταργούµε τις εξετάσεις της Β΄Λυκείου, τότε νοµίζω ότι 
και εµείς παγιδευόµαστε στον ίδιο φορµαλισµό, σε αυτή την 
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επιφάνεια, και χάνουµε την ουσία του πράγµατος.  Μπορεί να µην 
µπορούµε να συζητήσουµε όλα τα προβλήµατα εδώ αλλά, ωστόσο, 
ο νόµος αυτός περιέχει και τα Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής, ο 
νόµος αυτός περιέχει και άλλες διατάξεις, οι οποίες βέβαια και 
αποσπασµατικές είναι και έχουν προκαλέσει.  Μην ξεχνάτε ότι 
υπήρχε και η ανάλογη αντίδραση στο πανεπιστήµιο - δεν έχουν 
µιλήσει ακόµα οι εκπρόσωποι της ΕΦΕΕ και της ΕΣΕΕ, υπήρχαν 
καταλήψεις, ανάλογες καταλήψεις.  ∆ηλαδή αυτό το θέµα θα το 
παραβλέψουµε;  Με αυτή την έννοια, λέω το εξής - δεν είναι ούτε 
ακραία ούτε κακοπροαίρετη η θέση µου, την εξέφρασε και χθες, 
περίπου έµµεσα πλην σαφώς, και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας:  Ο 
νόµος παύει να ισχύει για ένα χρονικό διάστηµα και καθορίζεται 
µια πορεία διαλόγου.  Και να διευκρινίσουµε εδώ το εξής:  Αν 
θέλουµε να ορίσουµε το διάλογο, ας πούµε ότι ο διάλογος στην 
προκειµένη περίπτωση είναι πράγµατι µια επίπονη και επίµονη 
διαδικασία σύνθεσης αντιτιθέµενων απόψεων - δεν σηµαίνει ότι 
συµφωνήσαµε.  Άρα, λοιπόν, ο διάλογος θα έχει αυτά τα στοιχεία 
και θα προέρχεται από ετερόκλητες κατευθύνσεις. Άρα - καταλήγω, 
για να µην µακρηγορώ - και λέω γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους 
που προανέφερα ότι το σωστότερο, αν εµείς καταλήγαµε κάπου 
εδώ, θα ήταν να ανασταλεί η λειτουργία του νόµου ώστε ήρεµα, 
ψύχραιµα και µέσα σε ένα χρονικό περιθώριο να συζητήσουµε αυτά 
τα πράγµατα, τα θετικά, τα αρνητικά του νόµου. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να δώσω και το λόγο στον κ. 
Ιωακειµίδη - τον είχε ζητήσει προηγουµένως - και µετά στον κ. 
Μπιράκο και στον κ. Ράµµα. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (ΤΕΕ):  Κατ’ αρχήν, κ. Πρόεδρε, προτού 
αρχίσω τη σύντοµη παρέµβασή µου, θέλω να εκφράσω την έκπληξή 
µου για το ότι ο Υπουργός Παιδείας συνάντησε την ηγεσία της 
ΟΛΜΕ ύστερα από 21 µήνες.  ∆ηλαδή εµένα, δεν ξέρω αν άκουσα 
καλά, µου φαίνεται απίστευτο το γεγονός και εξηγεί πάρα πολλά 
πράγµατα.   

Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, η κατάσταση στο χώρο της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι κυριολεκτικά εκρηκτική.  Παρά 
το γεγονός ότι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση εισήγαγε ορισµένα 
σωστά νέα στοιχεία, όπως αυτό της ανασυγκρότησης του Λυκείου 
ως αυτόνοµης βαθµίδας γενικής παιδείας, ενός Λυκείου που έπασχε 
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σοβαρά στο παλιό εκπαιδευτικό σύστηµα, είναι φανερό ότι είναι 
αδύνατη η όποια µεταρρύθµιση στην παιδεία χωρίς τη θετική 
συµπόρευση και όχι την αντίθεση  των δύο βασικών παραγόντων 
της εκπαίδευσης, των µαθητών και των εκπαιδευτικών.  ∆εν 
υπάρχει άλλος λογικός δρόµος από τον διάλογο και την ευρεία 
συναίνεση πάνω στα σηµεία των αλλαγών που προκαλούν 
δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα φόβο στους µαθητές.  Και τέτοια 
φαίνεται ότι είναι καταρχήν τα έχοντα σχέση µε τα εξεταστικά 
θέµατα της Β΄ Λυκείου, χωρίς να είναι τα µοναδικά.  Η άποψή µας, 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, είναι ότι οφείλει η 
Κυβέρνηση να αναστείλει την ισχύ των συγκεκριµένων σηµείων 
που προκαλούν προβλήµατα και να οργανώσει ευρύ διάλογο πάνω 
σε αυτά, ώστε να προκύψουν λύσεις αποδεκτές από όλους.  ∆εν 
δεχόµαστε καµιά έκπτωση στο θέµα των αναγκαίων γνώσεων.  Ο 
διάλογος αυτός είναι λογικό να διεξαχθεί στα πλαίσια του Εθνικού 
Συµβουλίου Παιδείας, είναι όµως δυνατό να οργανωθεί και µε άλλο 
τρόπο, αν έτσι θεωρηθεί προτιµότερο από τους ενδιαφεροµένους.  
Παράλληλα, είναι επιτακτικό να αυξηθούν τα κονδύλια που 
κατευθύνονται στην παιδεία, να οργανωθεί η ταχύτερη απορρόφηση 
πόρων από κοινοτικά κονδύλια, να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισµός 
της υλικοτεχνικής βάσης της παιδείας και να επιλυθούν τα 
πάµπολλα προβλήµατα, ελλείψεις π.χ. σε βιβλία, εργαστήρια κ.λ.π., 
που παρουσιάζονται στο νέο θεσµό των ΤΕΕ, δηλαδή των Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων.  Και όλα αυτά τα παραπάνω 
πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διαλόγου. Το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας, ως ο νοµοθετηµένος τεχνικός σύµβουλος 
της Ελληνικής Πολιτείας που εκπροσωπεί σήµερα 80.000 
επιστήµονες διπλωµατούχους µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, 
εξετάζει από δεκαετίες µε ειδικές επιστηµονικές επιτροπές όλα τα 
θέµατα της τεχνικής εκπαίδευσης, νευραλγικού τοµέα για την 
οικονοµική ανάπτυξη και παραγωγική διαδικασία της χώρας µας. 
Σκοπεύει λοιπόν, στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την 
παιδεία, να παρουσιάσει εµπεριστατωµένα όλες τις πλευρές των 
θεµάτων:  ∆οµή, περιεχόµενο σπουδών, ρόλο στην παραγωγή, 
αρµοδιότητες, επιµόρφωση κ.λ.π.  Σας ευχαριστώ πολύ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ, κ. Ιωακειµίδη.  Θα 
πρότεινα το εξής: Ή να κάνουµε διάλειµµα τώρα ή να µιλήσει ο κ. 
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Μπιράκος και ο κ. Ράµµας, που έχουν ζητήσει τον λόγο. Ναι, 
εντάξει, συµφωνούµε για λόγους διαδικαστικούς, ξέρετε είναι 
εύκολο να ξεφύγουµε, είναι και δική µου ευθύνη βέβαια να µην 
πάω λίγο έτσι λίγο αλλιώς. Αλλά ο κ. Ιωακειµίδης, ως µηχανικός, 
είδατε ότι ήταν σαφής, επιγραµµατικός και σε µικρό χρονικό 
διάστηµα διατύπωσε τις απόψεις του.  Κ. Ράµµα, θέλετε να πείτε 
κάτι διαδικαστικά; 
κ. Κ. Ράµµας (ΟΛΜΕ): Όχι διαδικαστικά. Σε αυτό που 
συζητούσαµε προηγουµένως, είχα µια εισήγηση πάλι. Αυτή τη 
στιγµή κοιτούσα τον κατάλογο και νοµίζω ότι είναι σωστή η 
σύνθεση του ΕΣΥΠ, µε την έννοια ότι εδώ είναι οι κοινωνικοί 
φορείς ή όλοι οι κοινωνικοί φορείς.  Αυτό εµένα µε ενθουσιάζει, 
διότι µέσα από ένα τέτοιο όργανο πρέπει να εκφράζεται η κοινωνία 
και να µην εκφράζονται κυβερνήσεις µε τη µορφή των Υπουργείων. 
Γιατί, όπως ξέρετε κ. Πρόεδρε, στο ΕΣΥΠ προβλέπεται και το 
Υπουργείο Βιοµηχανίας και εκπρόσωποι όλων των Υπουργείων και 
των Γεν. Γραµµατειών κ.λ.π.  Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η σύνθεση 
είναι η καταλληλότερη για να συζητήσουµε θέµατα που αφορούν 
την κοινωνία µας.  Λοιπόν, θα έλεγα ότι δύο πράγµατα, δύο 
δυνατότητες έχει αυτό το Συµβούλιο:  Ή να διαπιστώσει αυτό που 
διαπιστώνει όλη η ελληνική κοινωνία, µία γενική αντίδραση 
εναντίον του νόµου από τις τοποθετήσεις των µελών είτε µε τον ένα 
είτε µε τον άλλο τρόπο εκδηλώνεται αυτή η αντίθεση.  Άρα το 
Συµβούλιο βλέπει ότι ο νόµος αυτός, οι δύο νόµοι, έχουν πρόβληµα 
και συνεπώς πρέπει να συζητηθούν, σε απάντηση του Υπουργού 
Παιδείας που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα κανένα και συνεπώς 
δεν χρειάζεται συζήτηση.  Και χωρίς να µπούµε σε λεπτοµέρειες, 
ποιό είναι το επιµέρους πρόβληµα.  Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, όσοι 
µιλάµε περί αναστολής, επειδή είµαι και εκπαιδευτικός, δηλαδή 
είµαι µέλος του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, να δούµε τί σηµαίνει “αναστολή”.  
Αναστολή σηµαίνει ότι λειτουργούµε πλέον εν κενώ; Τί σηµαίνει, 
αναστέλλεται το άρθρο 1, π.χ.;  Παύουν να υπάρχουν στα σχολεία 
οι κατευθύνσεις και οι κύκλοι;  Παύουν να υπάρχουν τα ΤΕΕ;  Τί 
γίνεται;  ∆ηλαδή τα µαθήµατα επιλογής που πήρε ο µαθητής που 
στο προηγούµενο σύστηµα δεν υπήρχαν στη Β΄ Λυκείου τα 
καταργούµε;  Γι’ αυτό λέω λοιπόν ότι εµείς πρέπει να πούµε ότι 
υπάρχει πρόβληµα, ενδεχοµένως να εντοπίσουµε, αν είναι δυνατόν, 
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τα κοινά σηµεία που νοµίζουµε ότι είναι το πρόβληµα, όχι δηλαδή 
το άρθρο 1, το άρθρο 2, το άρθρο 5.  Αν µπορέσουµε κι εµείς ως 
οµοσπονδία θα εκφράσουµε την άποψή µας - και εγώ και όλα τα 
µέλη δεν µπορούµε να εκφράσουµε προσωπικές απόψεις, εκτός από 
την προσωπική χροιά που θα δώσει ο καθένας, τον τόνο του, θα 
εκφράσουµε την οµοσπονδία µας.  Εµάς λοιπόν, οι αποφάσεις µας 
είναι οι εξής:   Ο νόµος αυτός δεν πρέπει να εφαρµοσθεί, πρέπει να 
αποσυρθεί, να καταργηθεί.  Προσέξτε τώρα πολύ φρόνιµα τί λέµε, 
επειδή γνωρίζουµε το κενό που θα προκύψει:  Ένα πρώτο βήµα 
προς αυτή την κατεύθυνση, και το λέµε αυτό, είναι ότι πρέπει να 
καταργηθεί για οποιοδήποτε θετικό µετασχηµατισµό του 
εκπαιδευτικού συστήµατος.  ∆ηλαδή, µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δεν 
επιδέχεται µικροδιορθώσεις για να έχουµε σωστή κατεύθυνση στην 
παιδεία µας, αλλά σαν πρώτο βήµα εφέτος, τώρα, λέµε “κατάργηση 
των εξετάσεων στη Β΄ Λυκείου, αναβάθµιση της τεχνικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης”.  Αυτό, διότι βλέπουµε, συζητώντας 
µε τους µαθητές µας, εκφράζοντας τις αγωνίες τους, ότι το 
εξεταστικό πλέγµα είναι που τους δηµιουργεί µία από τις αιτίες που 
τους οδηγεί σε αυτή την αναταραχή.  Είπαµε, ως πρώτο βήµα.  
Πιστεύουµε ότι θα υπάρξει ηρεµία, αφού όµως η Κυβέρνηση 
αποδεχθεί ότι αυτός ο νόµος θα ανασταλεί και θα συζητηθούν από 
µηδενική βάση πλέον τα προβλήµατα της παιδείας.  Αποδέχοµαι δε 
εφέτος να παραµείνει, δεν γίνεται διαφορετικά.  Να αρχίσει ένας 
ουσιαστικός διάλογος για την επόµενη χρονιά, να µπορέσουµε να 
τα βάλουµε σε µια σωστή βάση.  Ξέρετε, δεν ανατρέπεται τίποτα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, εάν του χρόνου π.χ. πούµε “δεν θα 
υπάρχουν τρεις κύκλοι στα σχολεία, θα υπάρχει ένας”.  Οι γνώσεις 
που πήραν οι µαθητές µας είναι ικανές για να µπορέσουν σε 
οποιοδήποτε τεχνικό σύστηµα δοµής να προσαρµοσθούν. Λοιπόν, 
αυτά ήθελα να πω, για να ξεκαθαρίσουµε και τι λέει η Οµοσπονδία 
των Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω το 
εξής:  Επειδή µε την παρατήρηση που έκανα πριν από 20 λεπτά, να 
πάµε έξω να φάµε κάτι και να κάνουµε ένα διάλειµµα έχουν 
ετοιµάσει ήδη οι υπεύθυνοι το φαγητό, θα παρακαλούσα να το 
κάνουµε αυτό το διάλειµµα και αν θέλετε, να πούµε στις 14:30 να 
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επιστρέψουµε εδώ. Ή είναι πολύ νωρίς; 14:30 είναι καλά;  Εντάξει, 
ευχαριστώ. 
 

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου. Απογευµατινή Συνεδρίαση 
 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Λοιπόν, ας ξεκινήσουµε την 
απογευµατινή συνεδρίαση.  Ναι, κ. Ρήγα.   
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Νοµίζω ότι έχει µείνει εκκρεµές ένα θέµα απόφασης επί της 
διαδικασίας, µε το οποίο θα έλεγα ότι είναι καλό αυτή τη στιγµή να 
τελειώσουµε.  Κατά τη γνώµη µου, είναι χρήσιµο και απαραίτητο 
το ΕΣΥΠ να έχει µία έγκυρη τοποθέτηση, να καταθέσει µία άποψη 
για την διαδικασία διεξόδου από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν 
οδηγηθεί σήµερα τα πράγµατα.  Αυτό έχει µία προτεραιότητα και 
νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουµε τώρα, σήµερα.  Να 
αρχίσουµε τώρα αυτή τη συζήτηση για την διατύπωση µιας θέσης. 
Έχουµε το χρόνο όµως, αύριο να συζητήσουµε ειδικότερα επί των 
αξόνων τουλάχιστον µιας εναλλακτικής αντίληψης για µια 
επανατοποθέτηση του θέµατος της αναγκαίας µεταρρύθµισης.  
Προτείνω λοιπόν ότι εκείνο που είναι µία διαδικασία και ευέλικτη 
και αποτελεσµατική είναι τώρα να συζητήσουµε ένα ψήφισµα ή ένα 
σχέδιο πρότασης για τη διέξοδο από το αδιέξοδο και σε δεύτερη 
φάση να επεκταθούµε στη συζήτηση του περιεχοµένου µιας 
εναλλακτικής αντίληψης για την παιδεία. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ευχαριστώ κ. Ρήγα. Ο 
Σεβασµιώτατος θέλει να κάνει µια παρατήρηση. 
κ. Άνθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως):  Σε συνάρτηση 
µε αυτά που είπατε και που ελέχθησαν προηγουµένως, θέλω να πω 
απολύτως περιληπτικά δυό-τρεις θέσεις.  Η πρώτη είναι ότι το 
Συµβούλιό µας βέβαια θα εµφανισθεί ότι ως πρώτο θέµα έχει την 
κατάσταση αυτή τη στιγµή στην παιδεία.  Νοµίζω ότι θα πουν ότι 
καλώς κάνουµε διότι αυτό είναι ένα κρίσιµο πρόβληµα και δεν 
µπορούµε να συζητούµε για άλλα θεωρητικά ή µεγάλα ζητήµατα 
που είναι για άλλες περιόδους.  ∆εύτερον, υπάρχει αυτή τη στιγµή 
µία σκληρή ένταση, όπως ξέρετε, σε πολιτικό επίπεδο και σε 
επίπεδο κοινωνικό που αφορά τα παιδιά µας, τους γονείς τους και 
τους δασκάλους µας.  Βλέπω λοιπόν, αν µπορώ να κρίνω και από 
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την πείρα µου πάνω στα θέµατα αυτά - κι εµείς στην Εκκλησία 
ξέρετε τί έχουµε αντιµετωπίσει - ότι αν µέχρι το βράδυ ο κ. 
Πρωθυπουργός ή ο κ. Υπουργός δεν δηµοσιοποιήσουν µια 
οπισθοχώρηση στις απόψεις τους και στις θέσεις τους, θα είναι 
πάρα πολύ δύσκολο µετά να δεχθούν προτάσεις δικές µας σαν αυτή 
που είπαµε πριν, επί παραδείγµατι, να ανασταλεί όλος ο νόµος, σε 
µια ή δύο λέξεις.  ∆ηλαδή, δεν πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου, αν δεν έχουµε εξέλιξη µέχρι το βράδυ, θα βγει και θα 
πει εύκολα ότι αποδέχεται προτάσεις, οι οποίες ζητούν ουσιαστικά 
πλήρη οπισθοχώρηση της πολιτικής πλευράς.  Μια Κυβέρνηση 
είναι και Κυβέρνηση.  Τρίτον, φρονώ ότι αντί όλων αυτών που λέµε 
και που θέλουν και διαδικασίες, διότι δεν είναι εύκολο αυτά να 
γίνουν αµέσως, θα µπορούσαµε εµείς στην πρότασή µας - µια 
άποψη λέω εγώ, ό,τι πει η πλειοψηφία, αυτό θα γίνει - να 
ανταποκριθούµε και στο γενικό αίτηµα και αίσθηµα του ελληνικού 
λαού, που θέλει τα παιδιά τη ∆ευτέρα στα σχολεία.  Εγώ αυτό ζω, 
αυτό ακούω, αυτό διαβάζω, αυτό βλέπω.  Να µπουν τα παιδιά τη 
∆ευτέρα στα σχολεία και οι καθηγητές να διδάξουν, µε ταυτόχρονη 
δέσµευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και όχι µε 
αοριστολογία, ότι άµεσα το Υπουργείο µε τα αρµόδια όργανα της 
ΟΛΜΕ, του Συµβουλίου µας, δεν ξέρω ποιού άλλου οργάνου, θα 
συζητήσει τις τροποποιήσεις εκείνες του νόµου - γιατί και αυτό 
απαιτεί λίγο χρόνο - που θα ικανοποιήσουν το αίτηµα των παιδιών, 
για να µην αισθάνονται τόσο βαριά επάνω τους όλη αυτή την 
ιστορία της εκπαιδευτικής µεταρρυθµίσεως, και που αυτές βεβαίως 
θα αφορούν κυρίως το εξεταστικό, που εξειδικεύεται ακόµη 
περισσότερο στη Β΄ Λυκείου.  Εάν αυτά, τα λέγω τώρα προφορικά, 
τα τοποθετήσουµε σωστά και γίνει µια τέτοια πρόταση µε ό,τι άλλο 
νοµίζετε, θεωρώ ότι είναι πιο πραγµατοποιήσιµα και πιο εφικτά από 
το να προτείνουµε ή την πλήρη αναστολή εφαρµογής του νόµου ή 
την κατάργηση διατάξεων.   Πολύ ωραία ελέχθη πριν, την εποµένη 
ποιά θα είναι η κατάσταση;  Θα υπάρχει κενό.  Αυτή τη στιγµή 
υπάρχει ένας νόµος.  Πώς θα γίνει, τί άλλο θα είναι στη θέση του 
εάν ανασταλεί απόψε ή αύριο για να γυρίσουν τα παιδιά στα 
σχολεία;  Νοµίζω λοιπόν ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι 
καλύτερα τα πράγµατα.  Εάν κάνω λάθος, ό,τι λεχθεί εδώ και 
πλειοψηφήσει, αυτό θα γίνει και δεκτό. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ, Σεβασµιώτατε.  Μια 
στιγµή, έχω αδικήσει τον κ. Μπιράκο, ο οποίος από προηγουµένως 
επρόκειτο να µιλήσει, πριν κάνουµε το διάλειµµα.  Θα παρακαλέσω 
να µιλήσει ο κ. Μπιράκος και µετά να επανέλθουµε στη 
διαδικαστική πρόταση.  Ναι. 
κ. Κ. Ράµµας (ΟΛΜΕ):  Θα παρακαλούσα, έστω και για ένα 
δευτερόλεπτο, να διατυπώσω µία πρόταση που κατά την άποψή µου 
η ΟΛΜΕ θα την κάνει, θεωρώ µετά βεβαιότητος, αποδεκτή.  Γιατί 
πρέπει να αποχωρήσω - ήδη µε πήραν τηλέφωνο, στις 15:00 έχουµε 
συµβούλιο.  Για ένα λεπτό, απλώς να ακουστεί. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Μπιράκο, συµφωνείτε; 
κ. Κ. Μπιράκος (Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  Ναι, 
εντάξει.  Εγώ είµαι ήδη µισή ώρα πίσω. 
κ. Κ. Ράµµας (ΟΛΜΕ):  Ένα πλαίσιο κοινής αποδοχής, είναι 
πρόχειρα γραµµένο.  Οι νόµοι 2525 και 2640 αναφέρονται στο νόµο 
πλαίσιο για την ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια εκπαίδευση και ο 
άλλος είναι για την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση, σας 
πληροφορώ.  “Οι νόµοι” λοιπόν “2525 και 2640 παρουσιάζουν 
σηµαντικά προβλήµατα σε όλες τις διατάξεις για όλες τις βαθµίδες 
παιδείας.  Είναι αναγκαίο, µετά από διάλογο όλων των φορέων, η 
διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου.  Άµεσης προτεραιότητας θέµα 
είναι η επανεξέταση του εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου, µε 
πρώτο βήµα την κατάργηση των εξετάσεων της Β΄ τάξης µε την 
µορφή η οποία προβλέπεται σήµερα” - για να µη νοµίσει κανένας 
ότι δεν θέλουµε εξετάσεις καθόλου στη Β΄ τάξη - “καθώς και για 
επανεξέταση της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε σκοπό 
την αναβάθµισή της”. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εµείς είµαστε 
πρόθυµοι να συµφωνήσουµε. Βέβαια, µας συγχωρείτε που θα 
φύγουµε, θα επανέλθουµε όµως κ. Πρόεδρε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, να επανέλθετε γιατί έτσι κι 
αλλιώς, έστω και αν οδηγηθούµε σε κάποια συµπεράσµατα, αν 
εσείς δεν είστε εδώ, θα τα πούµε εµείς. 
κ. Κ. Ράµµας (ΟΛΜΕ):  Θα επανέλθουµε, συγχωρήστε µας, αφού 
ο Υπουργός µας αιφνιδιάζει ανά πάσα στιγµή.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εντάξει, καταλαβαίνω. 
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κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδια Γονέων 
Μαθητών Ελλάδας):  Το κλειδί είναι η ΟΛΜΕ, πρέπει να το 
ξέρουµε όλοι. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Καταλαβαίνω. 
κ. Κ. Ράµµας (ΟΛΜΕ):  Εγώ θα σας δώσω αυτό, (απευθυνόµενος 
στον κ. Νικολόπουλο) θα το δώσω και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να µου το δώσετε, ναι.  Κύριε 
Μπιράκο, παρακαλώ. 
κ. Κ. Μπιράκος (Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  
Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  Όλα γίνονται µε εµπόδια, τί να κάνουµε.  
Θα ξεκινήσω λοιπόν και θα φτάσω, καταλήγοντας, σε αυτό το θέµα 
που τέθηκε, γιατί πήρα και θέση προηγουµένως.  Κατ’ αρχήν, έχει 
γίνει αποδεκτό και τουλάχιστον φραστικά συµφωνούν όλοι, ότι η 
παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση για ένα κράτος που έχει 
δυναµική και αποτελεσµατικότητα.  Επίσης, όλοι φραστικά 
συµφωνούν ότι είναι υπερκοµµατικής, µείζονος σηµασίας θέµα και 
εγώ θα προχωρούσα και θα έλεγα ούτε καν διακοµµατικής, µε την 
έννοια ότι είναι εθνικής σηµασίας, και το δέχονται αυτό, ζητούµενο.  
Γιατί δηµιουργούνται λοιπόν συχνά-πυκνά εξεγέρσεις µέχρι και 
εκρήξεις, όπως συµβαίνει σήµερα;  Προσωπική µου άποψη είναι ότι 
όλα αυτά λέγονται υποκριτικά, υποκρύπτουν σκοπιµότητες και 
κυρίαρχο στοιχείο είναι να αναδειχθούν αναµορφωτές, 
µεταρρυθµιστές, πρωτοπόροι κ.λ.π.  Μέσα λοιπόν από αυτό το 
πλέγµα παρουσιάζεται και το φαινόµενο, Υπουργοί της ίδιας 
Κυβέρνησης να κάνουν παρεµβάσεις στην παιδεία που έχουν πολύ 
µεγάλα και δυσάρεστα αποτελέσµατα για τα παιδιά και για την 
παιδεία.  Θα πρέπει λοιπόν να φύγει αυτή η υποκρισία και όχι 
όποιος συντάσσεται εναντίον θέσεων ή τροποποιηµένων θέσεων 
των µεταρρυθµιστών ή των αναµορφωτών να θεωρείται εχθρός της 
παιδείας.  Αυτό το φαινόµενο ζούµε σήµερα.  Εκτιµώ λοιπόν ότι θα 
πρέπει να σταµατήσει η υποκρισία και να σκύψουµε όλοι µε 
διάθεση να βοηθήσουµε.   

Το πρώτο θέµα που θα ήθελα να θίξω είναι το ίδιο το ΕΣΥΠ, 
το όργανο δηλαδή που ξεκίνησε σε συνεργασία µε την κοινωνία, το 
Υπουργείο και τη Βουλή να θέσει θέµατα τα οποία θα βοηθήσουν 
την παιδεία.  Κύριε Πανάρετε, προηγουµένως είπατε ότι το ΕΣΥΠ 
λειτούργησε, θεσµοθετήθηκε το 1995.  Εγώ, επειδή έχω την 
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εµπειρία του ΣΑΠ, θα σας πω ότι δεν είµαι αισιόδοξος.  Όχι για τα 
τυχαία γεγονότα τα σηµερινά, τις συµπτώσεις, γιατί και αυτό έχει 
πέσει θύµα σκοπιµοτήτων µέσα στη συνολική ένταση.  Το ΣΑΠ 
λοιπόν, στο οποίο µετείχα, είχε και αυτό πολύ αργές συνεδριάσεις 
και όταν γίνονταν συνεδριάσεις, οι συζητήσεις ήταν γενικές και 
αόριστες, ο καθένας έβγαζε τα εσώψυχά του, εξέφραζε τις 
προσωπικές του θέσεις και πάντως δεν έβγαινε συµπέρασµα και δεν 
έβγαινε απόφαση - εγώ δεν είχα δει ποτέ απόφαση, µόνο τις 
καθοδηγούµενες, τις υποδεικνυόµενες, τις ποδηγετηµένες από την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.  Ήταν ένα ποδηγετηµένο όργανο 
που έφερνε σε ηµερήσια διάταξη ό,τι πρότεινε το Υπουργείο.  Το 
ΕΣΥΠ υποτίθεται ότι µε τη νέα ρύθµιση είναι ένα ελεύθερο όργανο 
- κι εγώ ρωτάω καλόπιστα:  Έστω ότι δεν θα πάρουµε καµία 
απόφαση παρέµβασης σήµερα, αν και κάτι τέτοιο, κατά την 
εκτίµησή µου, θα δικαιώσει, αν θέλετε, και την επιµονή να γίνει ή, 
αν θέλετε, και την ελπίδα ότι θα είναι κάτι άλλο.  Και αν δεν 
πάρουµε καµία απόφαση και τελειώσουµε αύριο, έστω όπως 
είµαστε τώρα, µε ολιγοµελή σύνθεση, και σας ρωτήσουν “τί 
αποφασίσατε, κ. Πανάρετε”;  “Τίποτα, επί παντός επιστητού 
απόψεις”, οι οποίες τελικά θα γίνουν και ένας στόχος και θα λέει ο 
καθένας “εγώ είπα εκεί το ένα, εγώ είπα το άλλο”.  Αυτό είναι ένα 
συλλογικό όργανο. Υπάρχει λοιπόν διαδικασία να είναι ευέλικτο;  
Υπάρχει διαδικασία να είναι αποτελεσµατικό;  Εκτιµώ, κατ’ αρχήν, 
ότι για να γίνει αυτό πρέπει να έχει τµήµατα, όπως είπατε 
προηγουµένως, αλλά εγώ δεν κατάλαβα, κι αν κατάλαβα λάθος 
διορθώστε µε, κατάλαβα ότι έχετε επιτροπές που βοηθούν το 
ΕΣΥΠ.  Εγώ δεν είδα όµως κάτι τέτοιο προσωπικά.  Εννοώ ότι θα 
πρέπει να είναι επιτροπές από τα ίδια τα µέλη του ΕΣΥΠ 
µεγαλύτερες και να υπάρχει και ολοµέλεια.   Και να υπάρχουν 
τεχνικοί σύµβουλοι, επιστήµονες, ειδικοί σε κάθε θέµα, να 
υποστηρίζουν αυτό το θέµα.  Να συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, 
οίκοθεν θέµατα να θέτετε εσείς ως προεδρείο ή µέλη αλλά και κατά 
ανάθεση από την Κυβέρνηση, από το Υπουργείο, οτιδήποτε, για να 
πούµε ότι κάτι αλλάζει. ∆ιαφορετικά, πιστεύω ότι και ως 
Οικονοµικό Επιµελητήριο αλλά και οι άλλοι φορείς, δεν έχει νόηµα 
να µετέχουµε.  Μάλιστα, χαρακτηριστικά στο ΣΑΠ γινόταν και το 
εξής - που δεν ξέρω αν θα επαναλαµβανόταν πιθανόν σήµερα, δεν 
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µετέχουν και οι κύριοι Πρυτάνεις και δεν πολυκατάλαβα αυτό που 
είπατε πριν, ότι για ευνόητους λόγους δεν µας είπατε γιατί δεν 
µετείχαν.  Εγώ δεν καταλαβαίνω κανέναν ευνόητο λόγο που να µη 
λέγεται και σωστά, προηγουµένως, ελέχθη ότι έχουµε φτάσει σε µια 
εποχή, τα αυτονόητα να τα κάνουµε ζητούµενα.  Καθετί λοιπόν θα 
πρέπει να το λέµε.  Παρουσιαζόταν λοιπόν το φαινόµενο, ενώ είχε 
το ΣΑΠ κάποια αναλογία όπως είναι σήµερα του ΕΣΥΠ, να 
ξεκινούν να µιλούν οι κύριοι Πρυτάνεις όλοι και να περιµένουµε 
στωικά να πούµε και εµείς την όποια θέση µας, την όποια 
διαµαρτυρία µας, οτιδήποτε. Έλεος, δεν υπάρχει Συµβούλιο 
Πρυτάνεων που συνεργάζεται µε το Υπουργείο Παιδείας;  Εδώ 
λοιπόν, θα πρέπει να ανατραπούν οι ιστορίες. Θα πρέπει να µιλάµε 
εµείς που δεν είµαστε άµεσα, µε τη στενή έννοια του όρου, 
πανεπιστηµιακή κοινότητα.  Το Οικονοµικό Επιµελητήριο είναι ο 
θεσµοθετηµένος οικονοµικός σύµβουλος της Πολιτείας, έχει 60.000 
οικονοµολόγους επιστήµονες, δηλαδή τουλάχιστον ο χειρότερος 
έχει ένα πτυχίο πανεπιστηµίου, και συνεργαζόµαστε µε τα 
οικονοµικά πανεπιστήµια και µε τα τµήµατα για θέµατα 
προγραµµάτων αποκατάστασης, άρα έχουµε επαφή µε την παιδεία.  
∆εν το λέω για να δικαιολογήσουµε γιατί είµαστε εδώ αλλά δεν έχει 
νόηµα να είµαστε όταν απλώς είµαστε µία φωνή διαµαρτυρίας και 
όχι διαρκούς εργασίας και συνεργασίας, µε µια µεθοδική δουλειά.  
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να γίνει εκ µέρους 
σας ένα αντικείµενο διερεύνησης και ουσιαστικής διαρρύθµισης και 
ευελιξίας του ΕΣΥΠ, για να έχει αυτό αποτέλεσµα.  

Να αναφερθούµε τώρα σε ένα άλλο θέµα: Τί είναι αυτό που 
στην παιδεία, επιγραµµατικά εντελώς, δηµιουργεί διάφορα 
προβλήµατα; Πρώτα-πρώτα είναι η υποχρηµατοδότηση, εξ 
επαγγέλµατος, συγχωρείστε τό µου, πολύ επιγραµµατικά.  Γράφει 
στους εθνικούς λογαριασµούς ότι διατίθεται τελικά το 3,5 % του 
ΑΕΠ για την παιδεία.  Βέβαια, µε έρευνες οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι 2,9 %.  Ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
πάνω από 5,3 %.  Άρα, πρέπει να δοθούν λεφτά, αυτά που ανήκουν 
στην παιδεία, ώστε να λυθούν τα θέµατα υποδοµών και θεωρώ ότι 
είναι εκ των ων ουκ άνευ να προταχθεί αυτό το θέµα.  Γιατί εάν δεν 
γίνει, είναι άνευ αντικειµένου και η συζήτηση.  ∆εύτερον, νοµίζω 
ότι ένα σηµαντικό θέµα είναι αυτή η υποκρισία της Πολιτείας και η 
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µετάθεση του προβλήµατος σ’ αυτή την περιβόητη, αν θέλετε, 
µετατροπή της διαβάθµισης της παιδείας σε στοιχειώδη, µέση, 
ανωτέρα και ανωτάτη και στη συνέχεια, ως δια µαγείας, σε 
Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια.  Τί είναι η 
Τριτοβάθµια;  Η τέως Ανωτέρα και Ανωτάτη. Και η ίδια η Πολιτεία 
θέλησε να έχει προγράµµατα διακριτού επιπέδου σπουδών, τα 
έβαλε η ίδια η Πολιτεία.  Και φέρνει σε σύγκρουση τα παιδιά των 
ΤΕΙ µε τα παιδιά των ΑΕΙ σε θέµατα επαγγελµατικά και κάνει πως 
δεν καταλαβαίνει και τα αφήνει στο έλεος εκεί χωρίς να τα ρυθµίζει 
και όταν τα ρυθµίζει έρχεται σε αντίφαση µε αυτό το διακριτό 
επίπεδο σπουδών.  Αυτό το τοπίο πρέπει να αλλάξει, γιατί οι 
συγκρούσεις είναι µετάθεση των ευθυνών της Κυβέρνησης και της 
Πολιτείας στους ώµους εκείνων που δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα 
να νοµοθετήσουν ούτε τη δυνατότητα να το λύσουν.  Έτσι, για να 
συνεννοηθούµε, αν θέλετε, και να υπάρχει διάλογος κ.λ.π., πρέπει 
να καταλήξουµε κάπου και τα θέτω, αν θέλετε, ως θέµατα σε 
µελλοντικές συνεδριάσεις, γιατί, όπως σας είπα και πριν, νοµίζω ότι 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και µε διαρκή λειτουργία των 
τµηµάτων πρέπει να λειτουργήσει το ΕΣΥΠ. Τρίτον, ανακοινώθηκε, 
και µε βάση τον 2525 νόµο αλλά και ως πρόθεση του κ. Αρσένη, η 
δηµιουργία και άλλων τµηµάτων στη λογική να υπάρχουν θέσεις 
υποδοχής για την αυξηµένη έως διπλάσια εισαγωγή φοιτητών στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε την αντίληψη του “ένα προς 
ένα” που είπαν προηγουµένως οι κύριοι της ΟΛΜΕ, δηλαδή όσοι 
βγαίνουν από το λύκειο να µπαίνουν και στο πανεπιστήµιο.  
Ειλικρινά, πιστέψτε µε, και το ξέρετε όλοι, ότι µερικά τµήµατα 
φτιάχνονται µόνο και µόνο για να επανέλθει ενδεχοµένως εκείνη η 
παλιά ρήση που έλεγαν στην εποχή του Μεσοπολέµου, “είναι καλή 
η κόρη µε τα γαλλικά της και το πιάνο της”, δηλαδή ως προίκα για 
να παντρευτεί, ως µόρφωση.  Κανείς δε λέει όχι στη µόρφωση.  
Συνδεδεµένη µε την παραγωγή είναι η µόρφωση;  Συνδεδεµένη µε 
την αγορά είναι η µόρφωση;  Έχει αντικείµενο αυτό το ψυχοφθόρο 
και δαπανηρό σύστηµα που θέλει το παιδί να βγάζει ένα 
πανεπιστήµιο, έχει ανταπόκριση στο χώρο της εργασίας;  Αυτό δεν 
συζητήθηκε ποτέ, αυτό δεν ελέχθη ποτέ.  Έτσι, αυτή τη λογική τη 
θεωρώ πολύ λαϊκίστικη, πρόχειρη και, αν θέλετε, ανατρεπτική της 
ισορροπίας, όπως σωστά την τοποθέτησε η ΟΛΜΕ προηγουµένως 
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και για την τεχνική παιδεία και για την έξοδο µε µόρφωση των 
παιδιών από το Λύκειο και µε ένα στάδιο επαγγελµατικού 
προσανατολισµού, πόσοι είναι για τα πανεπιστήµια ή πόσοι δεν 
είναι.  Και όσον αφορά τις διαδικασίες βεβαίως, διατιθέµεθα όλοι 
να βοηθήσουµε να βρεθούν οι καλύτερες.   

Επίσης, ήθελα να σταθώ στο θέµα του σηµερινού νόµου και 
να κλείσω µε αυτό:  Ότι, επειδή ακούστηκε από όλους, και νοµίζω 
ότι είναι διάχυτη η αντίληψη ότι εφόσον το ΕΣΥΠ θέλει η πρώτη 
του συνεδρίαση αυτή η καθυστερηµένη, η ελλιπής να µην είναι και 
η τελευταία και για να µην εγκαταλειφθεί, εκτιµώ ότι πρέπει να βγει 
µια απόφαση που να έχει σχέση µε το νόµο και µε την κρίση.  
Υπάρχει έκρηξη και θα σας πω κάτι.  Μπορεί όλοι στον περίγυρο ή 
στο σπίτι µας να έχουµε και ένα παιδί που πάει στη Β΄Λυκείου.  
Εγώ έχω στο περίγυρό µου αρκετά παιδιά φίλων και συγγενών.  
Ένα παιδί στη Β ΄Λυκείου σήµερα για να αντεπεξέλθει µε το νέο 
νόµο έχει περί τις 10 ώρες υποχρεωτικό µάθηµα την ηµέρα, 7 ή 6 
στο σχολείο  και 3 στο φροντιστήριο, γύρω στις 2 ώρες πήγαινε-έλα 
χαµένο χρόνο, γύρω στις 3-4 ώρες διάβασµα.  Άµα τα αθροίσετε, θα 
είναι γύρω στις 15-16 ώρες για ένα παιδί 15-16 χρονών. Σκεφθείτε 
το, και 100.000 εκροή στο φροντιστήριο. Αυτή είναι η 
µεταρρύθµιση;  Εγώ δεν θέλω να σταθώ κριτικά, νοµίζω όµως ότι 
είναι επιβεβληµένο γιατί αυτή είναι η αιτία της όξυνσης και αυτής 
της συµπεριφοράς:  Οι εξετάσεις στη Β΄ Λυκείου.  Οφείλουµε εµείς 
να συµβάλουµε στην εκτόνωση µεταξύ των εµπλεκοµένων, που σε 
τελική ανάλυση διαφαίνεται να είναι και είναι η Κυβέρνηση δια του 
Υπουργού της, του κ. Αρσένη, από τη µια και η ΟΛΜΕ, η ∆ΟΕ 
κ.λ.π., οι καθηγητές από την άλλη και στη µέση είναι τα παιδιά και 
οι γονείς.  Τώρα γιατί έγιναν και αυτά µέρη του προβλήµατος, αυτό 
είναι µία άλλη ιστορία.  Νοµίζω ότι αυτό που διάβαζε ο κ. Ράµµας 
έχει βάση να ψηφιστεί και να γίνει, αν θέλετε, θέση αρχική του 
ΕΣΥΠ, αλλάζοντας µία λέξη, για λόγους, αν θέλετε, καλύτερης 
υποδοχής, το “κατάργηση” αυτών των διατάξεων σε “αναστολή”.  
Γιατί, επί της ουσίας, να µην κρυβόµαστε, κατάργηση θα γίνει µε 
µια τροποποίηση, έτσι;  Αλλά είναι πιο εύηχο, πιο λεπτό και 
συµβάλλει περισσότερο στην αποδοχή ή στον διάλογο, εφόσον 
θελήσουν.  Αυτή, λοιπόν, είναι µια ενδιάµεση πρόταση επί της 
ουσίας, δεν παίρνει θέση αναλυτική το ΕΣΥΠ, ώστε να έχει άλλη 
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κρίση.  Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει  να δείξουµε και 
αντανακλαστικά.  Και κάτι τελευταίο, για την ευθύνη της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού προσωπικά:  Όταν αποτύχει ένας 
µάνατζερ σε µία επιχείρηση, ∆ΕΚΟ, ό,τι θέλετε, φεύγει ο µάνατζερ, 
δεν φεύγουν οι υπάλληλοι.  Όταν γίνει αιτία, αν θέλετε, µεγάλης 
κόντρας µε απεργίες κ.λ.π. δεν αλλάζει όλο το προσωπικό, αλλάζει 
ο Υπουργός.  Εάν οι συνοµιλούντες, γιατί άκουσα απίθανα 
πράγµατα, 20 µήνες η ∆ΟΕ, η ΟΛΜΕ ή η ∆ΟΕ περισσότερο, δύο 
χρόνια, κάτι τέτοιο, δεν έχουν δει τον Υπουργό και πάνω στην 
όξυνση δείχνει και ένα πείσµα παιδικό, για να µην το χαρακτηρίσω 
αλλιώς, θα είναι αξιόπιστος συζητητής;  ∆εν το βάζω ως θέση εγώ 
για το ΕΣΥΠ, κάνω τη δική µου, αν θέλετε, τοποθέτηση.  Εκτιµώ 
λοιπόν ότι εµείς θα πρέπει να ασχοληθούµε µε θέµατα ουσίας 
οργανωµένα, µεθοδικά, προγραµµατισµένα, για να πάρουµε θέση.  
Όµως, άµεσα, η παρέµβαση αυτή που έχει ζητηθεί σχεδόν από το 
σύνολο των µελών του ΕΣΥΠ πρέπει να γίνει σήµερα, ούτε καν 
αύριο.  Και να αποδοθεί σκοπιµότητα, γιατί µε σκοπιµότητα το 
κάνουµε κι εµείς ακριβώς την κρίσιµη ώρα, πριν βγουν αποφάσεις 
από την Βουλή.  Με την καλή έννοια “σκοπιµότητα”, ώστε να πάµε 
να τους πούµε αυτό περίπου που λέει το κείµενο της ΟΛΜΕ.  
∆ηλαδή, να τεθούν σε αναστολή αυτά τα επίµαχα στοιχεία, αρχική 
πρόταση που ήταν του κ. Αναγνωστάτου αλλά που έχει γίνει 
αποδεκτή σχεδόν από όλους.  Έτσι νοµίζω θα δικαιωθεί το ΕΣΥΠ 
και έτσι θα δικαιώσει,, αν θέλετε και την επιµονή να συγκληθεί 
σήµερα.   

Κύριε Πανάρετε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι νοµίζω 
ότι δεν χρειάζεται να ανακυκλώνουµε τα ίδια.  Προσωπικά, σας 
ευχαριστώ για την υποµονή που δείξατε και διαδικαστικά συµφωνώ 
µε αυτή την πρόταση, γιατί λόγοι πιεστικοί θα µε αναγκάσουν να 
λείψω για λίγο, για δύο ώρες. Αν, εν τω µεταξύ, προκύψει κάποια 
ψηφοφορία προς αυτή την κατεύθυνση, εγώ καταθέτω την άποψή 
µου και την ψήφο µου προς αυτή την κατεύθυνση µε αυτή την 
παρατήρηση της λήξης. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων 
Μαθητών Ελλάδας):  Με όποια αναγκαία τροποποίηση; 
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κ. Κ. Μπιράκος (Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  
Αναγκαία τροποποίηση προς αυτή την κατεύθυνση, για την 
αναστολή.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Κι εγώ ευχαριστώ.  Ναι, παρακαλώ, 
ο εκπρόσωπος της Α∆Ε∆Υ. 
κ. Π Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  Εκπροσωπώ στο ΕΣΥΠ την 
Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ και θα ήθελα, παρά το γεγονός 
ότι έχουµε βρεθεί αυτή τη στιγµή σε εµβόλιµη και επιτακτική 
ανάγκη να υπάρξει µία εξειδίκευση της συζήτησής µας, να 
καταστήσω γνωστή, πολύ περιεκτικά, τη στάση της τριτοβάθµιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης των δηµοσίων υπαλλήλων σε σχέση µε 
το συζητούµενο και τόσο οξυµένο στις µέρες µας θέµα της παιδείας 
και της εκπαίδευσης.  Κατ’ αρχήν, οφείλω να ανακοινώσω αυτό 
που ήδη πήρε δηµοσιότητα και δια του Τύπου, ότι η Α∆Ε∆Υ 
παγίως συµµετέχει και αξιοποιεί όλες τις θεσµοθετηµένες µορφές 
ουσιαστικού διαλόγου.  Εξ αυτής της πάγιας θέσης νοµιµοποιούµαι, 
Σεβασµιώτατε, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, να καταθέσω, ως 
εξουσιοδοτηµένος άλλωστε, την ένστασή µας τουλάχιστον για την 
χρονική υστέρηση σύγκλησης του ΕΣΥΠ.  Και είναι αυτή η 
κατάθεση απολύτως ειλικρινής, υπό την έννοια ότι πραγµατικά θα 
θέλαµε και θέλουµε από εδώ και πέρα να ενισχυθεί όσο γίνεται 
περισσότερο αυτό το σηµαντικό βήµα κοινωνικού διαλόγου, 
ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου που είναι το Συµβούλιό µας.  Το 
τρίτο, το οποίο θα πρέπει να πω, είναι το εξής:  Ότι αυτή η 
λειτουργία, η δική µας, η σηµερινή γίνεται κάτω από το βάρος 
αυτής της ατµόσφαιρας και της πραγµατικότητας της κοινωνικής 
και κατά συνέπεια, θα έλεγα, ότι αυτό µας δεσµεύει να έχουµε έναν 
λόγο απολύτως απελευθερωµένο, ο οποίος κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες άνεσης χρόνου και κοινωνικής, θα έλεγα, ηρεµίας θα 
µπορούσε να είναι περισσότερο αποτελεσµατικός.  Εν πάση 
περιπτώσει, παραµένει όµως ως ζητούµενο αυτή τη στιγµή, 
τουλάχιστον κατά προτεραιότητα, να καταθέσουµε τις απόψεις µας, 
ενταγµένες βέβαια στη λογική της τρέχουσας σκληρής 
πραγµατικότητας.  Επίσης, θέλω να γνωρίζετε ότι ως τριτοβάθµια 
συνδικαλιστική οργάνωση έχουµε µία συναντίληψη, εκ των 
πραγµάτων επιβεβληµένη αλλά και επί της ουσίας, απολύτως 
συµβατή µε τις δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις, µε την ΟΛΜΕ και 
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µε την ∆ΟΕ που αποτελούν µέλη όπως γνωρίζετε της Α∆Ε∆Υ.  
Κατά συνέπεια, οι θέσεις µας λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τα όσα 
προέρχονται, υποστηρίζονται και προτείνονται από τις δύο 
συγκεκριµένες οµοσπονδίες.  Το τελευταίο, επί των εισαγωγικών 
παρατηρήσεων:  Είχαµε παρακολουθήσει όλη την εξέλιξη των 
πραγµάτων από τότε που πρωτοεµφανίστηκε ως σχέδιο νόµου η 
πρόθεση του Υπουργού να προχωρήσει στη λεγόµενη εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση και είχαµε προειδοποιήσει και είχαµε συµβάλει, αν 
θέλετε, υπό τύπο προσφοράς καλών υπηρεσιών, σε συνεργασία 
πάντοτε µε τις δύο οµοσπονδίες, µε το να προσπαθήσουµε να 
επισηµάνουµε τις αδυναµίες και να προλάβουµε τις εξελίξεις.  
∆υστυχώς δεν το πετύχαµε, όπως άλλωστε δεν το πέτυχαν, όχι από 
δική τους  υπαιτιότητα, και οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες από τη 
στιγµή που είναι καταγεγραµµένη πλέον η πρωτοφανής στα 
δεδοµένα άρνηση διαλόγου εκ µέρους του συγκεκριµένου 
Υπουργού της Παιδείας, ο οποίος δυστυχώς, παρά την εποχή και 
παρά τις ανάγκες της, επιµένει σε µία πρακτική η οποία είναι 
εντελώς ακατανόητη και σε κάθε περίπτωση αρνητικότατη.  Αυτή η 
πορεία του ενδιαφέροντός µας έφτασε µέχρι του σηµείου να 
ζητήσουµε, όταν τα πράγµατα είχαν πάλι πάρει µία οξύτητα, να 
υπάρξει µία νηφαλιότητα.  ∆υστυχώς, και τότε η απόπειρά µας δεν 
πέτυχε και φτάσαµε στο συνέδριο, το πρόσφατο συνέδριο της 
Α∆Ε∆Υ, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο τέλος Νοεµβρίου.  Και 
εκεί, κ. Πρόεδρε, ιδιαιτέρως συζητήσαµε όλα τα δρώµενα στο χώρο 
της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας, 
και καταλήξαµε σε ένα κείµενο απόφασης του τριακοστού 
συνεδρίου της Α∆Ε∆Υ, το οποίο θα καταθέσω και θα το θέσω στη 
διάθεσή σας.  Αυτό µε διευκολύνει να µην υπεισέλθω σε ιδιαίτερες 
λεπτοµέρειες.  Θα έχετε το κείµενο, το οποίο, όπως σας είπα, έχει 
ενσωµατώσει και τις γενικότερες παρατηρήσεις µας αλλά και 
ειδικότερα θέµατα, τα οποία αυτή τη στιγµή αποτελούν την αιχµή 
της µεγάλης ρήξης και της κρίσιµης κατάστασης που έχει 
διαµορφωθεί στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.  

Όµως είµαι υποχρεωµένος εντελώς επιγραµµατικά να σας πω 
ό,τι έρχεται ως απαίτηση από όλους τους φορείς και είναι µία 
θετική καταγραφή και αναγνώριση εκ µέρους µας - αν θέλετε, αυτό 
που βρίσκεται εναρµονισµένο µε την απαίτηση των καιρών και της 
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ελληνικής κοινωνίας έχει συµπεριληφθεί και στον δικό µας 
προβληµατισµό - καταθέτοντας ως προκαταρκτική θέση το γεγονός, 
εκτός των άλλων σηµαντικών - θέµατα υποδοµών, θέµατα 
εναρµόνισης µε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ανταγωνιστικότητα της 
εργασίας - της ισχυροποίησης της παρουσίας του ανθρώπου και µε 
τη διάσταση του εργαζόµενου, είτε αυτός είναι επιστήµονας είτε 
προσφέρει την εργασία του σε οποιοδήποτε άλλο τοµέα.  Όλα αυτά 
που ακούγονται και λέγονται είναι πάρα πολύ σηµαντικά, όµως το 
κριτήριο που, κατά την εκτίµησή µας, πρέπει ιδιαιτέρως να µας 
απασχολήσει σε όλα τα συζητούµενα θέµατα είναι αν όλα αυτά 
υπακούουν στη µεγάλη ανάγκη ότι αυτός ο τόπος ως µεγαλύτερο, 
ως συγκριτικό πλεονέκτηµα είχε την παιδεία του και τον πολιτισµό.  
Και αυτό τίθεται εν αµφιβόλω αυτή τη στιγµή.  ∆εν θα έλεγα 
βέβαια ότι σήµερα προέκυψε το πρόβληµα - για να το πω 
διαφορετικά, έχουµε µία φοβερή υστέρηση - όµως αυτή τη στιγµή 
τίθεται µε µεγαλύτερη οξύτητα το ζήτηµα ότι το µεγαλύτερο 
κεφάλαιο, η µεγαλύτερη αντίσταση του ελληνισµού βρίσκεται αυτή 
τη στιγµή σε αµφιβολία και σε αµφισβήτηση.  Και αντιλαµβάνεστε, 
ότι αν χαθεί αυτός ο µείζων στόχος, όλα τα άλλα τα επιµέρους, όσο 
σηµαντικά και να ’ναι, θα έρθουν σε δεύτερη µοίρα και δεν θα 
έχουν και νόηµα, από εκεί και πέρα, εφαρµογής.  Ένα δεύτερο 
στοιχείο το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο προβληµατισµό 
µας είναι το εξής:  Ποιά είναι, πέραν των άλλων που ακούστηκαν 
και δεν θα τα επαναλάβω, η παθογένεια, αν θέλετε, και η κεντρική 
αδυναµία των προτεινόµενων ή των ψηφισµένων, µάλλον, 
ρυθµίσεων στους δύο αυτούς νόµους;  Είναι το γεγονός ότι µια 
ευνοµούµενη πολιτεία οφείλει να παρέχει σε όλα τα µέλη της, και 
ιδιαίτερα στους νέους, αυτό που λέµε “ίσες ευκαιρίες”.  ∆υστυχώς, 
αυτή η ανάγκη των ίσων ευκαιριών ανατρέπεται από τη νοµοθεσία 
που αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη και µακάρι να βρεθεί 
τρόπος να µην προχωρήσει η εφαρµογή της στο σύνολό της, διότι 
αντιλαµβάνεστε αυτό το οποίο και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι 
είπαν:  Ότι θα υπάρχει ένα σηµαντικότατο φιλτράρισµα, το οποίο, 
όµως, δεν θα είναι φιλτράρισµα αξιοκρατίας και µείζονος 
προσπάθειας, έννοιες στην πραγµατικότητα συµβατές σε µία καλώς 
εννοούµενη εκπαιδευτική πολιτική, αλλά θα είναι ένα φιλτράρισµα 
που θα έρχεται ως καταναγκασµός από τα πάντα. Και αυτός ο 
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καταναγκασµός είναι που θα δηµιουργήσει κοινωνικές ανισότητες 
µεγάλες, θα διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, όταν µάλιστα 
ιδιαίτερα στη χώρα µας εκείνο για το οποίο µπορεί να µην είµαστε 
απολύτως υπερήφανοι αλλά πρέπει να είµαστε ικανοποιηµένοι είναι 
το γεγονός ότι και σε προβληµατικότερες περιόδους, µέσα από την 
εκπαίδευση, µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορούσε κανείς, 
µε πολλή προσπάθεια, σε άλλες περιπτώσεις δυσκολότερη και σε 
άλλες πιο ήπια, κοινωνικά να ανέβει και µέσα από αυτή την 
ατοµική και κοινωνική εξέλιξη να συµβάλει  στη γενικότερη 
πρόοδο και εξέλιξη της κοινωνίας. ∆υστυχώς, είναι ένα ιδιαίτερο 
σηµείο το οποίο το επισηµαίνει η Α∆Ε∆Υ, όπως επίσης επισηµαίνει 
την ανάγκη ότι δεν µπορείς µέσα σε ένα τέτοιο σύστηµα 
καταναγκασµού και µέσα στις ραγδαίες εξελίξεις που ζούµε και 
στις ανατροπές τις µεγάλες που γίνονται στα πρόθυρα του 21ου 
αιώνα να περιµένεις ότι θα έχεις όχι µόνο µία ανταγωνιστική 
προσωπικότητα αλλά ούτε και µία αυτοδύναµη προσωπικότητα µε 
την κλασική έννοια της εκπαίδευσης, που θέλει όχι στενή αποδοχή 
και ενσωµάτωση των γνώσεων, οι οποίες γνώσεις ούτως ή άλλως 
όπως γνωρίζετε στην εποχή µας ανατρέπονται από τις ραγδαίες 
εξελίξεις και ξεπερνιούνται, που να ξέρει πώς να µαθαίνει και πώς 
να αντιµετωπίζει κάθε φορά τις δυσκολίες και τα προβλήµατα, τα 
οποία εµφανίζονται.  ∆εν δίνει θετική απάντηση και σε αυτόν τον 
τοµέα η συγκεκριµένη και φερόµενη ως εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση.  Εκείνο το οποίο ιδιαιτέρως επισηµαίνει η Α∆Ε∆Υ 
είναι το γεγονός ότι, όλα αυτά, δυστυχώς, οφείλονται σε ένα και 
αποκλειστικό λόγο:  Στο γεγονός ότι υπάρχει µία ξεπερασµένη 
πρακτική και µία ξεπερασµένη αντίληψη - όχι αναίρεσης της 
κυβερνητικής ευθύνης, διότι βεβαίως η Κυβέρνηση είναι εκείνη η 
οποία και έχει, αν θέλετε, στα πλαίσια της λαϊκής κυριαρχίας, την 
ευθύνη λογοδοσίας για το έργο της απέναντι στον ελληνικό λαό - τη 
στιγµή που σε µία δηµοκρατική κοινωνία εκείνο το οποίο θα πρέπει 
να αποτελεί το προϊόν τελικώς νοµοθετικών ρυθµίσεων και 
εφαρµογών είναι ο εναρµονισµός µε τα κάθε φορά κοινωνικά 
δεδοµένα και µε τις ανάγκες της κοινωνίας.  Και δυστυχώς αυτός ο 
εναρµονισµός αυτή τη στιγµή όχι απλώς κάµπτεται, αλλά έχει 
τρωθεί, κατά τη γνώµη µου, σε σηµείο ανεπανόρθωτο.  
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Εποµένως, για να καταλήξω και να έρθω στην εµβόλιµη, 
όπως είπα, διαδικασία που προτείνετε, δεν έχω αντίρρηση.  Αυτή τη 
στιγµή, αν θέλουµε κάτω από αυτές τις συγκυρίες υπό τις οποίες 
συγκαλείται το Συµβούλιό µας, να συµβάλουµε όσο γίνεται 
περισσότερο - θα έλεγα, όχι απελευθερωµένα αλλά τουλάχιστον 
όσο γίνεται, να καταγράψουµε, αν όχι τίποτα άλλο, τουλάχιστον µία 
υπεύθυνη αυτή τη στιγµή στάση - θα πρέπει να κάνουµε το εξής:  
Αφού περιγραφούν όλες αυτές οι αδυναµίες να καταλήξουµε και 
στην αναφορά µιας διπλής ανάγκης.  Είπε ο Σεβασµιώτατος, και το 
συµµερίζοµαι απολύτως, ότι θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία.  
Είναι γεγονός ότι πέρα από τις επιµέρους απόψεις που µπορεί να 
έχει ο καθένας από εµάς, ακραίες µορφές τις οποίες ζούµε 
καθηµερινά όλο αυτό το διάστηµα, όσο κι αν δικαιολογούνται από 
τις περιστάσεις, δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση, σε ένα όργανο 
όπως είναι το δικό µας, να βρουν µία επίσηµη αναγνώριση.  Κατά 
συνέπεια, δεν λέγω να καταδικάσουµε τίποτα αλλά µπορούµε να 
συνδυάσουµε την πρότασή µας, και θα πω κατά τη γνώµη µου πώς 
πρέπει να οριοθετείται, µε την ανάγκη ότι όσο τα σχολεία 
παραµένουν κλειστά, τόσο τα σηµαντικά προβλήµατα που 
υπάρχουν θα οξύνονται και εξ αυτού του λόγου.  Κατά συνέπεια, 
πρέπει να αποκατασταθεί ένα κλίµα ηρεµίας, να επανέλθουν οι 
µαθητές στο σχολείο - και αυτό θα πρέπει να συνδυασθεί στην 
απόφασή µας - σκέψεις καταθέτω προς αξιοποίηση, δεν είναι τίποτα 
θέσφατο - µε την ιεράρχηση των τοµέων των νοµοθετικών 
ρυθµίσεων που δηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα αυτή τη στιγµή.  
Και εκ των τοποθετήσεων όλων των συναδέλφων φάνηκε ποιοί 
είναι ιδιαιτέρως αυτοί οι τοµείς, οι οποίοι  αυτή τη στιγµή φαίνεται 
ότι δηµιουργούν την έκρηξη, χωρίς να σηµαίνει ότι θα 
νοµιµοποιήσουµε την όλη νοµοθετική διαδικασία και ως προς το 
περιεχόµενό της και ως προς την πρακτική, η οποία ακολουθήθηκε. 
Ιεράρχηση των θεµάτων αιχµής όπως ακριβώς έχουν καταγραφεί, 
επαναφορά της ηρεµίας στα σχολεία, έναρξη ουσιαστικού διαλόγου 
µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, ούτως ώστε να αντιµετωπιστεί 
στο σύνολό του όλο το νοµοθετικό πλαίσιο. Αυτές τις σκέψεις 
ήθελα να καταθέσω, κ. Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο 
εκπρόσωπος των δικηγόρων. 



 80

κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος):  Εκπροσωπώ τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, ο οποίος 
παρίσταται για την Συντονιστική Επιτροπή Συντονιστικών 
Συµβουλίων των ∆ικηγορικών Συλλόγων του κράτους. Κύριε 
Πρόεδρε του ΕΣΥΠ, Σεβασµιώτατε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι 
των κοινωνικών φορέων που συµµετέχουν στο ΕΣΥΠ, θεωρώ ότι 
µε βάση την τροπή που έχει πάρει η συζήτηση και λόγω του ότι 
συντάσσοµαι απολύτως µε τη θέση του Σεβασµιώτατου, ότι δηλαδή 
όποιες απόψεις, όποιες εισηγήσεις στις οποίες θα καταλήξουµε 
καλό είναι σήµερα να εκφρασθούν, διότι θα πιάσουν περισσότερο 
τόπο - δηλαδή µετά τη λήξη της συνεδρίασης της Βουλής, µήπως θα 
µπορούσε κάπως να διευκολύνει την επίλυση του όλου θέµατος, 
του εκπαιδευτικού θέµατος που έχει ανακύψει στις µέρες µας, -δεν 
θα µακρηγορήσω, πέραν του ότι έχει ήδη διανεµηθεί εισήγηση, 
αλλά και επειδή µόνο τα θέµατα της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
είναι αυτά τα µείζονος σηµασίας αυτή τη στιγµή που συζητούµε, 
παρόλο που το ΕΣΥΠ επεκτείνεται και σε θέµατα Ανωτάτης και 
Ανωτέρας εκπαίδευσης.  Θα περιορισθώ στα θέµατα της 
∆ευτεροβάθµιας.  Λοιπόν, έχουµε δύο νόµους, τον 2525 του 1997 
και τον 2640 του 1998, ο ένας είναι για το Ενιαίο Λύκειο ως 
γνωστόν, και ο άλλος, ως γνωστόν επίσης, είναι για την τεχνική 
επαγγελµατική εκπαίδευση.  Η προβληµατική είχε ως βάση και για 
τα δύο νοµοθετήµατα ότι κατά την εφαρµογή τους επεκράτησε η 
σπουδή, η οποία έχει δύο παραµέτρους:  Η µία παράµετρος είναι η 
έλλειψη, στο βαθµό που θα έπρεπε, της κοινωνικής συναίνεσης, 
διότι δεν έχει νόηµα εάν ένας διάλογος παίρνει την Α ή την Β 
µορφή, σηµασία έχει το αποτέλεσµα του διαλόγου, δεν είναι 
αυτοσκοπός ο διάλογος.  Η µία παράµετρος λοιπόν είναι η έλλειψη 
της ευρείας κοινωνικής συναίνεσης, γιατί µιλάµε για εκπαιδευτική 
διαδικασία και µάλιστα µεταρρυθµιστική εκπαιδευτική διαδικασία.  
Και το δεύτερο είναι ότι υπήρξε µεγάλη σπουδή όσον αφορά την 
εφαρµογή προαναγγελθεισών ρυθµίσεων χωρίς να συνοδεύονται 
από τις αντίστοιχες νοµοθετικές παρεµβάσεις.  Επ’ αυτού του 
θέµατος, θα ήθελα να επιµείνω.  Συζητούµε γι’ αυτό το θέµα τόση 
ώρα θεωρώντας, συνειδητά ή ασυνείδητα, ότι το νοµοθετικό 
πλαίσιο είναι δεδοµένο. 
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κ. Μ. Νοτάκης (Συνονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας):  Το νοµικό πλαίσιο δεν είναι δεδοµένο.  Το νοµικό 
πλαίσιο, δυστυχώς, αυτή τη στιγµή που µιλάµε, σε πάρα πολλά 
θέµατα είναι ανύπαρκτο.  Και αυτό γιατί το θέτω στο τραπέζι;  Το 
θέτω για τον εξής λόγο:  ∆ιότι προβληµατιζόµαστε όσον αφορά το 
εάν πρέπει να προτείνουµε αναστολή ή απόσυρση και αν η 
αναστολή των σχετικών νοµοθετηµάτων είναι µερική ή ολική. Μα 
υπάρχουν πολλά θέµατα: Ειδικώς ο νόµος 2640 δεν υφίσταται, όσον 
αφορά την δυνατότητα εφαρµογής. Και αναφέρω 2-3 απλά 
παραδείγµατα: Γνωρίζουµε ότι τα ΤΕΕ προήλθαν από τις ΤΕΣ και 
τα ΤΕΛ, έτσι; Οι µεν ΤΕΣ µετατράπηκαν αυτοδικαίως σε ΤΕΕ, τα 
δε ΤΕΕ που προήλθαν από τα ΤΕΛ ιδρύονται - που σηµαίνει τί;  
Αρχίζουν από µηδενική βάση. Λοιπόν, ακόµη τη στιγµή που  
µιλάµε, παρά το ότι είµαστε στον Ιανουάριο, δεν έχει δηµοσιευθεί - 
έχει εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν έχει 
δηµοσιευθεί - απόφαση στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για την 
ίδρυση των ΤΕΛ, που σηµαίνει ότι όλα όσα έχουν γίνει µέχρι 
σήµερα, από την εγγραφή στα ΤΕΕ εκείνων οι οποίοι ήταν µέχρι 
χθες στα ΤΕΛ, µέχρι και οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη, 
ατοµική ή συλλογικού διοικητικού οργάνου - που σηµαίνει 
απόφαση διευθυντή, απόφαση υποδιευθυντή, απόφαση συλλόγου 
διδασκόντων - είναι νοµικά ανυπόστατη.  Βέβαια αυτά είναι τα 
νοµικά, υπάρχουν επίσης και κάποια άλλα θέµατα, όπως για 
παράδειγµα η αντιστοιχία µεταξύ των ειδικοτήτων των 
εκπαιδευτικών και των µαθηµάτων που διδάσκουν στο Ενιαίο 
Λύκειο.  Και µάλιστα στην εισήγηση που έχει διανεµηθεί, στη 
σελίδα 3, εκεί που λέει για το ωρολόγιο πρόγραµµα - στα 
περισσότερα το έχω διορθώσει - γίνεται αναφορά στις αναθέσεις 
µαθηµάτων του Ενιαίου Λυκείου.  Λοιπόν, αυτή τη στιγµή - από 
ό,τι γνωρίζω ως δικηγόρος, φυσικά µόνο ως δικηγόρος µιλάω - 
πολλοί έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, διότι υπάρχει µεγάλη 
πιθανότητα να δικαιωθούν, µε την έννοια ότι έγιναν αναθέσεις, 
στην πραγµατικότητα όχι αναθέσεις αλλά µοίρασµα, χωρίς να 
συνδέονται τα µαθήµατα µε τους κλάδους, οι απόφοιτοι των οποίων 
µπορούν να τα διδάξουν, σε αναντιστοιχία δηλαδή προς την 
πιστοποιηµένη γνώση που είναι τα αναλυτικά προγράµµατα των 
σχολών. 



 82

Θα µπορούσαµε να βρούµε και πολλά άλλα θέµατα, αλλά 
επειδή σκοπός φυσικά του ΕΣΥΠ, κατά την άποψη τουλάχιστον του 
φορέα που εκπροσωπώ, δεν είναι να προβάλλει νοµικά 
επιχειρήµατα προς το Υπουργείο - µε την έννοια ότι “ξέρεις κάτι, 
εάν δεν ακολουθήσεις αυτό το οποίο σου λέω, µπορούµε να 
επικαλεστούµε εισήγηση του ΕΣΥΠ”, θα µπορούσαµε να 
επικαλεστούµε πολλά, ότι, για παράδειγµα, θα µπορούσαν να 
υποβληθούν σωρηδόν µηνύσεις, κυρώσεις και προσφυγές, 
εξαρτάται σε ποιό όργανο απευθύνεται και από ποιο όργανο µάλλον 
έχει εκδοθεί διοικητική πράξη που αφορά όλη τη διαδικασία - δεν 
θα ήθελα να αφήσω να εννοηθεί κάτι τέτοιο.  Αυτό που θα ήθελα να 
πω και να καταστεί σαφές είναι το εξής:   Ότι δεν πρέπει να 
θεωρείται δεδοµένο το νοµικό πλαίσιο αυτή τη στιγµή, δεν έχει 
ολοκληρωθεί, αντιθέτως προηγείται η εφαρµογή της νοµοθετικής 
ρύθµισης,  άρα ο προβληµατισµός µας όσον αφορά την αναστολή, 
µερική ή ολική, αυτός ο προβληµατισµός ίσως να µην έχει και 
βάση, ούτε λογική ούτε νοµική βάση και περισσότερο γιατί το 
Υπουργείο έδωσε το στίγµα του µε το να προηγείται της 
νοµοθετικής ρύθµισης.   

Λοιπόν, υπ’ αυτή την έννοια, αφού προηγουµένως 
ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ για την πρόσκληση και 
δηλώσω, ως εκπρόσωπος του φορέα που εκπροσωπώ, ότι σε όλα τα 
θεσµοθετηµένα όργανα, και το παρόν όργανο αλλά και σε άλλα, 
φυσικά και θα παρεµβαίνουµε διότι δεν αποτελούµε παθητικό 
παράγοντα της ελληνικής κοινωνίας αλλά συµµετέχουµε ενεργώς 
στα δρώµενα, θα ήταν θετική η στάση µας έναντι - γιατί αυτό είναι 
το µείζον αυτή τη στιγµή - µιας αναστολής του νόµου, και θα δούµε 
πώς θα το διατυπώσουµε:  Αναστολή µερική του 2525 και να 
γίνουν και διορθωτικές παρεµβάσεις, αν δεν υπάρχει θέµα 
αναστολής για τον 2640.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις.  
Όπως βλέπετε, έχουµε µείνει λίγοι τώρα και αυτό δηµιουργεί 
πρόβληµα, γιατί ακόµα και αυτή η προσπάθεια που είπαµε για 
σύγκλιση απόψεων, έστω και αν υπάρξει αυτή η σύγκλιση των 
απόψεων µεταξύ µας εδώ, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και από τους 
απόντες - παρόντες, σηµερινούς απόντες -  παρόντες.  Εγώ, 
ακούγοντας τις τοποθετήσεις που έγιναν και τις παρατηρήσεις, την 
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διαδικαστική πρόταση του κ. Ρήγα και τις προτάσεις, την πρόταση 
που είχε γίνει προηγουµένως από τον κ. Αναγνωστάτο και το 
σηµείωµα µε το σχέδιο απόφασης που έδωσε προηγουµένως ο κ. 
Ράµµας, έχω διαµορφώσει - αν συµφωνείτε να οδηγηθούµε σε ένα 
τέτοιο προβληµατισµό - ένα λίγο διαφορετικό κείµενο από αυτό που 
η πρόταση περιλαµβάνει, προσπαθώντας να κάνω αναφορά και στα 
άλλα σηµεία και στις άλλες σκέψεις που διατυπώθηκαν εδώ όπως 
επίσης και στην επισήµανση του Σεβασµιωτάτου για την ανάγκη να 
γίνει αναφορά και στο άνοιγµα των σχολείων.  ∆εν ξέρω πόσο 
επιτυχής ήταν αυτή η προσπάθεια, αλλά θα σας διαβάσω αν θέλετε.  
Θέλετε;  
Μιλούν πολλοί µαζί:   Ναι, ναι. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, ξεκινάµε.  Με συγχωρείτε, 
έχετε δίκιο, ο κ. Βεζυράκης δεν έχει τοποθετηθεί.  Παρακαλώ, κ. 
Βεζυράκη.  Και ο κ. Πολίτης, ναι.  Μόνο σας παρακαλώ να 
φροντίσετε, όσο είναι δυνατόν, για ό,τι δεν κάναµε οι άλλοι, να 
κρατήσουµε δηλαδή κάποιο χρόνο, γιατί καταλαβαίνετε, εάν 
θέλουµε να πάρουµε κάποια απόφαση θα είναι εκ των πραγµάτων 
αδύνατο αργότερα.  ∆ιότι και ο Σεβασµιώτατος χρειάζεται να φύγει, 
πρέπει να προλάβει την πτήση, γι’ αυτό παρακαλώ να είστε 
σύντοµοι.  Κύριε Βεζυράκη. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Ελπίζω η παρατήρηση να µην έχει να 
κάνει µε τα όσα θα κατατεθούν, όσον αφορά το σκοπό της χρονικής 
διάρκειας πάντως θα είµαι συντοµότατος γιατί η ουσία µετράει και 
όχι ο χρόνος.  Καταρχήν,  κάποιες παρατηρήσεις που είναι 
αντίθετες µε τις αρχικές. Ασφαλώς και καλά κάνουν και 
απουσιάζουν τα κόµµατα.  Είµαι Πρόεδρος του Συνδέσµου 
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Καλά κάνουν και απουσιάζουν 
τα κόµµατα.  Τα κόµµατα ό,τι είχαν να καταθέσουν το κατέθεσαν 
στη διαδικασία που ορίζει η εκλογή τους στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο.  Βέβαια, ασφαλώς θα πρέπει να τονίσω ότι και στο 
και 10 που συγκαλείται το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας έχει να 
επιτελέσει έργο, αλλά θα έπρεπε να έχει συγκληθεί πριν - και εκεί 
θα έβλεπα ουσιαστική την παρουσία των κοµµάτων.  Από ’κει και 
πέρα ο λόγος πρέπει να δοθεί - και καλώς δόθηκε - σε όλους τους 
κοινωνικούς φορείς.  Αυτός είναι για όλους και ο χαρακτήρας του 
Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας.  Ειλικρινά, βρισκόµαστε σε µια 
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κοινωνία πατρώνων, όπου ο καθένας προσπαθεί να πει ότι “αυτό 
είναι το σωστό και όλοι οι άλλοι είναι λάθος”.  Για µας, επειδή δεν 
ισχύει αυτό - λόγω επαγγέλµατος προσπαθούµε να ακούµε όλες τις 
απόψεις και να τις συνθέτουµε, αν θέλετε, ο καθένας σε 
οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του βρίσκεται έχει και τις 
ιδιαιτερότητές του και τις ανάγκες του - θα πρέπει να επισηµάνουµε 
την απουσία των άµεσα ενδιαφεροµένων.  Πάλι συζητούµε χωρίς 
τους ενδιαφεροµένους.  Και αν τυχόν οι όποιοι ενδιαφερόµενοι, που 
είναι πιο κοντά στο πρόβληµα, ήταν εδώ, έφυγαν και αυτοί. Και 
πολύ φοβάµαι ότι αύριο δεν θα χρειαστεί να συνεδριάσει το ΕΣΥΠ, 
καθότι, κατά πως φαίνεται, ο καθένας έρχεται να καταθέσει την 
όποια άποψη και να φύγει.  ∆εν ενδιαφέρει η συζήτηση, εκτός κι αν 
αυτό είναι µέληµα του Προέδρου, δεν το γνωρίζω.  

 Πρέπει να ξέρουµε όλοι ότι τα παιδιά, οι νέοι, 
εξαργυρώνουν αυτό που εισπράττουν µέσα στην οικογένεια, µέσα 
στην κοινότητα, µέσα στο σχολείο ακόµη και µέσα στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο.  Μη σας φαίνεται λοιπόν παράξενο.  Και ζητούµε 
όλοι σε κάποια στιγµή να κάνουν κάτι άλλο, αυτό που θέλουµε 
εµείς, ενώ σε κάποια άλλη χρονική στιγµή εµείς θέλουµε κάτι 
χειρότερο από αυτό που κάνουν εκείνοι.  Και µε ποιό σκεπτικό 
δηλαδή θα µπορούσε να πει κανείς, εάν τυχόν δεν επικρατήσει η 
άποψή του, γιατί, όπως φαίνεται, όλοι το ίδιο λέµε - περί αναστολής 
αυτού του νόµου, καθότι δεν εξυπηρετεί - και θα συµφωνήσω στο 
σύνολο των προτάσεων όπως κατατέθηκαν από την ΟΛΜΕ.  ∆εν 
µπορώ να καταλάβω γιατί ζητούµε από κάποιους να ανοίξουν το 
σχολείο, το οποίο δεν έχει προοπτική, όπως φαίνεται, σύµφωνα µε 
όσα ελέχθησαν.  Εκτός και αν µας φαίνεται παράξενο το ότι δεν µας 
ακούνε τα παιδιά µας.  Είναι τραγικό το Υπουργείο Παιδείας να 
ονοµάζει εκπαιδευτική µεταρρύθµιση ένα νόµο που θα έπρεπε να 
τον λέει αλλιώς, τρόπο επιλογής µαθητών για τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ.  
Άρα η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει το ΕΣΥΠ είναι να 
δωρίσει ένα λεξικό στο Υπουργείο της Παιδείας.  Η πρώτη κίνηση, 
αν θέλουµε να µιλήσουµε για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, θα 
πρέπει να είναι να µπουν όλα στο τραπέζι.  ∆ιότι δεν φταίει το παιδί 
ή ο νέος, ο αυριανός πολίτης, χρήσιµος υποτίθεται, που θα περάσει 
µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία ενός ΑΕΙ, να περνάει από 
µια διαδικασία στρόφιγγας, τη στιγµή που όλα τα εργαλεία του 
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εκπαιδευτικού συστήµατος έχουν ελλείψεις.  ∆εν µπορώ να µη 
δεχθώ την άποψη του Προέδρου της ΟΛΜΕ, ο οποίος καταθέτει ότι 
επιτέλους δεν µπορεί κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως 
καθηγητής.  Ποιός είναι αυτός λοιπόν, ο οποίος θα εκπαιδεύσει, θα 
παιδεύσει τον αυριανό νέο;  Και εµάς, ποιός µας εκπαίδευσε και 
ποιός µας παίδευσε; Τα ίδια δεν ίσχυαν;  Τα ίδια θα ισχύουν;  Και 
τέλος, γιατί δεν βλέπουµε την κοινωνική διάσταση της 
προτεινόµενης αλλαγής αλλά και την κοινωνική διάσταση της 
υπάρχουσας κατάστασης, χωρίς αυτή την αλλαγή; Ουσιαστικά δεν 
αλλάζει τίποτα, ουσιαστικά ικανοποιείται ένα αίτηµα, ένα “θέλω” 
των ανεξάρτητων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, και γι’ αυτό 
απουσιάζουν:  Να υπάρχει συγκεκριµένος αριθµός σ’ αυτά τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  Από την άλλη, δεν άκουσα από κανέναν 
εάν τυχόν οι απόψεις του 1978 για ελεύθερη εκπαίδευση, άσχετα αν 
δουλέψει ή δεν δουλέψει αυτός ο οποίος θα αποφοιτήσει, είναι 
υπαρκτές - γιατί και τότε είχαν γίνει καταλήψεις.  ∆ηλαδή, θα 
πρέπει να συµφωνήσουµε ίσως και στη φιλοσοφία µας.  Γιατί δεν 
µπορεί τελικά να θέλουµε να συµφωνήσουµε µε την τωρινή 
κατάσταση χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη τις τάσεις, όπως τις 
ονόµασε ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, τις διαθέσεις θα πω εγώ, της 
σηµερινής νεολαίας, και το πώς θέλει να διαφεντεύσει το αύριό της.  
“Ευρώπη του 21ου αιώνα” µας λένε όλοι και σε καµία περίπτωση 
δε βλέπουµε το κύτταρο που λέγεται ελληνική οικογένεια, παρά 
µόνο βλέπουµε ένα κοµµάτι της που έρχεται στο σχολειό, 
ανεξάρτητα από το τί κουβαλάει, και θέλουµε να το εντάξουµε σε 
ένα σύστηµα απόρριψης - άλλη µία απόρριψη στη ζωή του.  Γιατί;  
Γιατί έτσι θέλουµε εµείς προφανώς ή έτσι θέλει ο Υπουργός της 
Παιδείας.  Όπως φαίνεται όµως, ο άµεσα ενδιαφερόµενος δεν το 
θέλει και είναι ένα ζήτηµα.  Ποιός αξιολογεί λοιπόν το όποιο 
γνωστικό αντικείµενο του µαθητή, που κάποιος του το µεταδίδει, 
που κατατέθηκε µάλιστα ότι είναι ελλιπές το γνωστικό αντικείµενο 
των λειτουργών µέσης εκπαίδευσης;  Ποιός θα τον αξιολογήσει 
λοιπόν όταν αυτός δεν µπορεί να δώσει, να βγάλει στην επιφάνεια 
το όποιο γνωστικό αντικείµενο;  Κανείς.  Παρά µόνο βρίσκει 
τρόπους πώς θα τον αποκλείσει.  Έτσι λοιπόν, µάλλον έτσι πρέπει 
να ονοµαστεί αυτός ο νόµος, για να µπορέσουµε να συζητήσουµε 
µόνο γι’ αυτόν τον νόµο.  Σίγουρα όµως δεν είναι εκπαιδευτική 
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µεταρρύθµιση.  Και σε κάποια στιγµή δηλαδή, µήπως αλλάζει 
τίποτα σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια που όλοι ξέρουµε ότι 
για άλλα πηγαίναµε και άλλα γίναµε;  Τί αλλάζει δηλαδή;  Πότε 
επιτέλους ο σηµερινός νέος, µιας και εµείς δεν το καταφέραµε, θα 
µπορέσει να εκπληρώσει τα όνειρά του και να κάνει µε χαρά και 
δηµιουργία ό,τι έχει µάθει, πότε;  Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να 
ειδωθεί το ζήτηµα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και όχι 
αποσπασµατικά, σήµερα, επειδή δηµιουργούνται αυτές οι 
αναταραχές.  Το ξαναλέω, εξαργυρώνει αυτό που εισπράττει ο νέος 
και το εξαργυρώνει πολύ καλά.  Γιατί δεν είδα κανέναν να 
διαµαρτυρηθεί για τις όποιες κινητοποιήσεις οποιωνδήποτε άλλων 
συλλόγων ή οµοσπονδιών.  Θα µου πείτε, παίρνεις το µέρος των 
µαθητών;  Κάθε άλλο, δεν έχω αυτή την άποψη, των σκληρών, θα 
έλεγα, κινητοποιήσεων.  Έχω την άποψη του διαλόγου, όµως αυτό 
τον διάλογο κάπως πρέπει να τον επιβάλει κάποιος άλλος.  Το 
ΕΣΥΠ, για µένα, πρέπει να έχει µια ολοκληρωµένη άποψη για το 
θέµα που λέγεται “εκπαίδευση, νέος, κοινωνία, επαγγελµατική 
αποκατάσταση”.  Αλλά από ’κει και πέρα, αν τυχόν το θέλετε, 
επειδή έξω υπάρχει µια έκρυθµη κατάσταση, αυτό το οποίο θα 
οδηγήσει σε λύσεις είναι η συνεχής, παράλληλη λειτουργία του 
ΕΣΥΠ - όχι να µην ξανασυνεδριάσει ποτέ!  Για αύριο δεν το βλέπω 
βέβαια, φαντάζοµαι, από ό,τι βλέπω, που ο καθένας έρχεται και 
φεύγει, ότι δεν θα έρθουν. Παράλληλη λοιπόν λειτουργία του 
ΕΣΥΠ, έτσι ώστε να είναι πραγµατικά γνωµοδοτικό όργανο, άσχετα 
αν το θέλει ή δεν το θέλει η Κυβέρνηση που το έστειλε στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας, άσχετα αν το θέλουν ή δεν το θέλουν 
τα κόµµατα.  Ασφαλώς, αυτό που θα πρέπει να προτείνει είναι η 
αναστολή όλου του νόµου, χωρίς να υπάρχει κανένα κενό, έτσι 
ώστε να ειδωθεί η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στο σύνολό της ή, 
αν θέλετε, κάποια άρθρα.  Θα πρέπει όµως να το πούµε ανοικτά ότι 
δεν είναι εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, είναι τρόπος επιλογής ή 
διαδικασία επιλογής των µαθητών προς τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ.  Σας 
ευχαριστώ πολύ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ.  Ο κ. Πολίτης πάλι 
έχει ζητήσει σειρά κι εγώ τον ξέχασα, δεύτερη φορά. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών):  Το 
πρόβληµα δεν είναι να τοποθετηθώ, κ. Πρόεδρε, και να πω την 
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άποψή µου.  Πιστεύω ότι, µε βάση την διαδικασία που έχει 
ξεκινήσει όχι µόνο πρέπει σήµερα να βγάλουµε ψήφισµα - θα ’ρθω 
στο πρακτικό µέρος - το οποίο θα πρέπει να πάει σήµερα σε 
κάποιον στην Βουλή ή στον Υπουργό αλλά αύριο όσοι 
ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση, για την παιδεία και τα παιδιά 
πρέπει να είναι εδώ.  Για να συζητήσουµε τη βάση, όπως ανέφερε ο 
κ. Βεζυράκης και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ, τη συνέχεια αυτού του 
οργάνου, ώστε να δώσει αυτό για το οποίο συστάθηκε.  Κάνοντας 
ένα βήµα παραπέρα - δεν θα πω όλα τα άλλα που έχω γράψει, δεν 
υπάρχει θέµα - πέρα από το ψήφισµα το οποίο θα πρέπει να βγει, 
πιστεύω ότι αύριο θα πρέπει να συζητήσουµε ζητήµατα ή να 
βάλουµε τη βάση για συζήτηση ζητηµάτων που αφορούν, 
ενδεικτικά λέω, το εννιάχρονο ή το δωδεκάχρονο υποχρεωτικό 
σχολείο, την Τριτοβάθµια εκπαίδευση στο σύνολό της και τις 
µεταπτυχιακές σπουδές, την παιδαγωγική εκπαίδευση και την 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, τις δοµές της αρχικής και της 
συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης, τη σχέση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις ανάγκες για ουσιαστικές γνώσεις, 
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, των µαθητών καταρχήν, και µε τις 
ανάγκες της κοινωνίας και του παραγωγικού ιστού της χώρας, τις 
δοµές της πιστοποίησης εκπαίδευσης, τις δοµές αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού συστήµατος και από εκεί και πέρα µια σειρά άλλα 
ζητήµατα, όπως τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων διδακτικού 
προσωπικού και τις νέες δοµές της εκπαίδευσης στη λογική της δια 
βίου εκπαίδευσης και στη λογική του “µαθαίνω πώς να µαθαίνω”.  
Ένα σωρό ζητήµατα θα µπορούσαν να συµπληρώσουν αυτόν τον 
κατάλογο, όπως τα ζητήµατα αναγνώρισης των σπουδών, τα 
επαγγελµατικά δικαιώµατα, οι περιγραφές των επαγγελµάτων, ο 
επαγγελµατικός προσανατολισµός και η ιδιωτική εκπαίδευση.  Όλα 
αυτά τα ζητήµατα µπορούν να ιεραρχηθούν ή σήµερα µετά το 
ψήφισµα ή αύριο από τις 10:00, 10:30.  Κατά τη γνώµη µου, όσοι 
ενδιαφέρονται πρέπει να έρθουν εδώ πέρα - όσοι δε µπορούν να 
συµµετέχουν για διάφορους λόγους είναι άποψή τους - έτσι ώστε να 
θέσουµε τη βάση συνέχισης της λειτουργίας αυτού του οργάνου στα 
πλαίσια όλων των τοποθετήσεων που εκφράστηκαν από όλους τους 
συµµετέχοντες.   
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ πολύ, κ. Πολίτη.  Κύριε 
Ρήγα, θέλετε να πείτε κάτι; 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Ναι, θα ήθελα να πω κ. Πρόεδρε.  Φαντάζοµαι ότι τώρα θα 
προχωρήσετε σε µία προσπάθεια να συνθέσετε τις απόψεις µας για 
την έκδοση µιας τοποθέτησης, ενός ψηφίσµατος.  Επειδή εγώ 
αναφέρθηκα στη διαδικασία και όχι στο περιεχόµενο µιας τέτοιας 
απόφασης, πρέπει να µου επιτρέψετε να πω ορισµένες σκέψεις 
πάνω σε αυτό, οι οποίες άλλωστε είναι, νοµίζω, σε µια κοινή 
πλεύση µε αυτά που ήδη ακούσαµε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):.  Κύριε Ρήγα να πείτε αλλά απλώς 
απευθύνοµαι τώρα και στην πανεπιστηµιακή σας οξυδέρκεια της 
ισορροπίας ανάµεσα στο χρόνο που θα πείτε τις απόψεις σας και 
στο χρόνο που θα χρειαστεί να ανταλλάξουµε απόψεις επί του 
σχεδίου της απόφασης. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς  και της Προόδου):  
Εντάξει.  Νοµίζω λοιπόν ότι εµείς σήµερα χρειάζεται να πούµε δύο 
πράγµατα:  Μία εκτίµηση για την κατάσταση, µια έκφραση της 
ανησυχίας µας για την κατάσταση αυτή και µία πρόταση για την 
απεµπλοκή. Για να µην µακρηγορήσω, θα σας διαβάσω ένα 
σύντοµο κείµενο που και εγώ, παράλληλα µε ό,τι έκαναν οι κύριοι 
της ΟΛΜΕ, και σε ανάλογες γραµµές, έχω συντάξει και ευχαριστώ 
τις κυρίες που τώρα το δακτυλογράφησαν.  Ένα σχέδιο λοιπόν θα 
ήταν το εξής, κατά τη γνώµη µου: “Το ΕΣΥΠ εκφράζει τη 
βαθύτατη ανησυχία του για την κατάσταση που πυροδότησαν στην 
εκπαίδευση οι ιδέες του Υπουργείου Παιδείας.  Το εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα χρειάζεται συνολική µεταρρύθµιση, η οποία 
αναφέρεται κυρίως στους προσανατολισµούς και στο περιεχόµενο 
της µόρφωσης ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις 
ποιότητας.  Η πολιτική όµως του Υπουργείου Παιδείας δεν λύνει 
αυτό το πρόβληµα.  Αντίθετα, εξαιτίας του περιεχοµένου της, της 
απουσίας διαλόγου, των αποτελεσµάτων τα οποία δηµιούργησε ήδη 
και της υποδοχής της οποίας έτυχε, επιταχύνει την αποδιάρθρωση 
του εκπαιδευτικού συστήµατος και επιφέρει καταστροφή του 
παιδαγωγικού κλίµατος στα σχολεία.  Η εξέγερση των µαθητών 
υπογραµµίζει το πρόβληµα µε τον πιο καθαρό τρόπο.  Εκ των 
πραγµάτων, αποδεικνύεται ότι η επιµονή σε µονοµερείς επιλογές 
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είναι αδιέξοδη και συσσωρεύει επικίνδυνη εκρηκτική ύλη.  Λογικές 
µετωπικής σύγκρουσης µε τα παιδιά, ενθάρρυνσης του κοινωνικού 
αυτοµατισµού, καλλιέργειας αλλεπάλληλων αντιπαραθέσεων και 
καταστολής δεν είναι αποδεκτές και αποτελούν στοιχείο 
οπισθοχώρησης του πολιτικού πολιτισµού της χώρας.  Και δεν 
πρέπει να καταβάλει η ελληνική κοινωνία ένα βαρύτατο τίµηµα 
υπέρ ενός αµφίβολου κοµµατικού γοήτρου ή πολιτικών 
τακτικισµών. Επιβάλλεται τώρα να δοθεί διέξοδος µε τον πιο 
υπεύθυνο τρόπο ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία.  Το ΕΣΥΠ 
θεωρεί ότι διέξοδο προσφέρει το εξής πλαίσιο: Πρώτον, η 
Κυβέρνηση εγκαταλείπει την αδιαλλαξία, ανακοινώνει την 
αναστολή του νέου θεσµικού πλαισίου, και πάντως των επίµαχων 
διατάξεών του, αποσύρει τη ρύθµιση περί πανελλαδικών εξετάσεων 
στη Β΄Λυκείου.  ∆εύτερον, αρχίζει άµεσα οργανωµένος διάλογος 
µε αντικείµενο τη συνολική επανατοποθέτηση του προβλήµατος της 
µεταρρύθµισης µέσα σε τακτό και εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε 
να ρυθµιστούν έγκαιρα όσα πρέπει να ρυθµιστούν για την επόµενη 
σχολική χρονιά.  Και τρίτον, Κυβέρνηση, εκπαιδευτικοί και 
µαθητές αναζητούν τρόπους οµαλοποίησης της κατάστασης και 
αναπλήρωσης του χαµένου χρόνου ανά εκπαιδευτική περιφέρεια 
και σχολείο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες”.  Νοµίζω ότι 
οφείλω µία διευκρίνιση στο σηµείο που αναφέρεται “στην 
αναστολή του νέου θεσµικού πλαισίου, και πάντως των επίµαχων 
διατάξεών του”.  Χρησιµοποιώ αυτή την διατύπωση γιατί θεωρώ 
ότι αν κανένας αναφερθεί σε πολύ συγκεκριµένες, µε το όνοµά 
τους, ρυθµίσεις και µόνο σ’ αυτές, θα κινδυνεύει ν’ αφήσει έξω 
σοβαρότατες παραµέτρους του προβλήµατος.  ∆εν είναι µόνο οι 
εξετάσεις στη Β΄ λυκείου.  ∆εν είναι µόνο το σύστηµα, ο τρόπος 
επιλογής για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση.  Είναι 
και πολλά ακόµα:  Π.χ. ότι µε το συνολικό πλέγµα και τη φιλοσοφία 
του ο νόµος αυτός έχει εξωθήσει, παρά τη θέλησή τους, πολλές 
δεκάδες χιλιάδες παιδιών σε µια πολύ υποβαθµισµένη τεχνολογική 
επαγγελµατική εκπαίδευση, π.χ. ότι, ανεξάρτητα από προθέσεις, το 
κλίµα που δηµιούργησε  το θεσµικό αυτό  πλαίσιο έστρεψε πολλές 
χιλιάδες παιδιών σε µια ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια 
αξιοποίησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης, στα φροντιστήρια κ.λ.π., ή 
στα Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής.  ∆ε νοµίζω λοιπόν ότι 
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χρειάζεται να αναφερθούµε στις επιµέρους αρνητικές πλευρές αλλά 
να αναφερθούµε  στις επίµαχες και αµφισβητούµενες διατάξεις 
γενικά.  Μια τέτοια διατύπωση δεν σηµαίνει ότι  δεν υπάρχει  
τίποτα στον νόµο που να είναι χρήσιµο ή που θα πρέπει να 
παραµείνει.  ∆εν σηµαίνει ότι όταν λέµε “συνολική αναστολή” δεν 
υπάρχουν ορισµένες διατάξεις που  µπορεί να είναι καλές ή και 
άλλες που είναι αναγκαίο να παραµείνουν για να µην υπάρξει κενό.  
Πιστεύω ότι αυτή η διατύπωση λύνει το πρόβληµα, κάνει και µια 
αναφορά στο ιδιαίτερα οξύ θέµα των εξετάσεων πανελλαδικού 
χαρακτήρα στη Β΄Λυκείου και ίσως θα µπορούσε να  µας καλύψει. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδας):  κ. Πρόεδρε, ένα επιγραµµατικό σχόλιο για 
την υποβοήθηση των διαδικασιών.  Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά 
δέχοµαι αυτό και οποιοδήποτε άλλο στην ουσία του, όµως θα 
πρέπει να λάβουµε υπόψη µας δυό πράγµατα, και το κάνω σαν 
προτροπή, αν µου επιτρέπεται η  έκφραση, σε ό,τι φτιάξουµε:  
Πρώτον, να  γίνει δεκτό από το Υπουργείο ή από την Κυβέρνηση, 
άρα πρέπει να κόψουµε ορισµένες “γωνίες”, ενδεχοµένως ορισµένες 
εκφράσεις, στο όποιο κείµενο φτιαχτεί.    Και δεύτερον, να το 
δεχτούν και τα παιδιά, δηλαδή να το δεχτούν έστω και µε την 
βοήθεια των καθηγητών µεθαύριο, να είναι µέσα στο πνεύµα των 
παιδιών.  Η Β΄ Λυκείου, µόνο στη Β΄ Λυκείου, που άκουσα τους 
περισσότερους, δεν νοµίζω πως καλύπτει γιατί µεταφέρουµε το 
πρόβληµα του χρόνου στη Γ΄, αναστέλλουµε τις εξετάσεις…. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ακούστε, αν θέλετε, κ. 
Αναγνωστάτο, τη δική µου τη σκέψη, τη διατύπωση, που νοµίζω ότι 
κάνει αυτό που λέτε ή ελπίζω τουλάχιστον ότι κάνει αυτό που λέτε, 
περιλαµβάνοντας όλες τις πλευρές που ακούστηκαν. Ίσως κάποια 
σηµεία της διατύπωσης, λόγω της βιασύνης της διατύπωσης, να µην 
είναι πολύ καλά αλλά µπορούν να βελτιωθούν.  Λέω το εξής:  “Στη 
σηµερινή συνεδρίαση του ΕΣΥΠ έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα 
άµεσα προβλήµατα που απασχολούν αυτή τη στιγµή την εκπαίδευση 
και την κοινωνία.  Επίσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη για ουσιαστική 
και συνεχή  λειτουργία του ΕΣΥΠ ώστε να αποφεύγεται να 
καταλήγουν  τα προβλήµατα στην κατάσταση που έχουν οδηγηθεί 
σήµερα. Όλα τα µέλη συµφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να ασχοληθεί 
το ΕΣΥΠ µε όλα τα θέµατα που απασχολούν αυτή τη στιγµή την 
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εκπαίδευση.  Στη σηµερινή συνεδρίαση  όµως τονίστηκε από όλους η 
ανάγκη να τοποθετηθεί  το ΕΣΥΠ στο κρίσιµο πρόβληµα που 
απασχολεί αυτή τη στιγµή την  κοινωνία.  Πολλές επιµέρους απόψεις 
διατυπώθηκαν για τις αδυναµίες των νόµων 2525 και 2640.  
Θεωρήθηκε  ότι είναι ανάγκη να εξεταστούν νηφάλια τα προβλήµατα 
που έχουν προκληθεί από την εφαρµογή των νόµων αυτών.  Για την 
άµεση όµως αντιµετώπιση της κρίσης υπήρξε ταύτιση απόψεων για 
την άµεση επανεξέταση του εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου µε 
έµφαση στις εξετάσεις της Β΄ τάξης.  Επίσης θεωρείται αναγκαία η 
επανεξέταση των θεµάτων της Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης, µε στόχο την αναβάθµισή της.  Ταυτόχρονα, τονίστηκε 
η ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία και να αποφευχθεί περαιτέρω 
όξυνση των προβληµάτων”. Αυτά είναι . 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδας): ΄Οχι “εφαρµογή των νόµων”, “περιεχόµενο 
των νόµων”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Θα το δω αυτό που λέτε, αλλά επί 
της ουσίας. Σεβασµιώτατε, πώς το βλέπετε εσείς; 
κ. ΄Ανθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως): Είναι ένας 
συγκερασµός όλων αλλά η άποψή µου είναι, πιο εµφαντικά να 
πούµε για την ανάγκη της ειρηνεύσεως και της έναρξης των 
µαθηµάτων στα σχολεία αλλά και για την δέσµευση της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου ότι άµεσα µε τους αρµοδίους  φορείς θα 
συζητήσει τις αναγκαίες αναθεωρήσεις αυτών των σηµείων που 
προκάλεσαν την κρίση. Νοµίζω ότι µέχρι εκεί, διότι - να πω και µια 
συµπληρωµατική σκέψη - µετά από λίγες ώρες θα γίνει µια 
ψηφοφορία στην πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού 
Παιδείας.  Κατά τεκµήριο, όχι ότι παίρνω θέση αλλά κατά 
τεκµήριο, θα απορριφθεί  διότι έχει την πλειοψηφία η Κυβέρνηση.  
Αυτός  ο Υπουργός θα κληθεί αύριο το πρωί από εµάς να απορρίψει 
όλο το νόµο, όταν απόψε θα πάρει ψήφο εµπιστοσύνης; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Εγώ βέβαια δεν λέω αυτό το πράγµα. 
 κ.΄Ανθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως): ΄Οχι, δεν 
αντιλέγω, εγώ το λέω συµπληρωµατικά.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Εγώ συµφωνώ µε την άποψή του 
Σεβασµιωτάτου για τον εξής λόγο:  Ανεξάρτητα από τις επιµέρους 
απόψεις, µερικές από τις οποίες είναι και έντονες όπως 
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αντιλαµβάνοµαι - αλλά δεν είναι και παράξενο να είναι έντονες 
γιατί έχει υπάρξει τόσο µεγάλη αντιπαλότητα αυτή την εποχή που 
είναι φυσικό  και οι απόψεις και η πίστη στις απόψεις να είναι 
έντονες - εδώ έρχοµαι και συµφωνώ µε την άποψη που διατύπωσε ο 
ο Σεβασµιώτατος.  Γιατί πιστεύω ότι είναι σηµαντικό, η όποια 
απόφαση εµείς δεχτούµε να είναι τέτοια που να φανεί ότι είναι 
εποικοδοµητική και στο πνεύµα αυτού που είπε ο κ. Αναγνωστάτος 
αλλά και στο πνεύµα όλων.  ∆ηλαδή, πέρα  από τις έντονες απόψεις 
που νιώθουν πάρα πολλοί εδώ µέσα, και είναι φανερό ότι τις 
νιώθουν αυτές τις απόψεις - νοµίζω ότι µόνο αν κάποιος δεν είναι 
ήρεµος και ειλικρινής δεν αντιλαµβάνεται ότι υπάρχουν έντονες 
απόψεις - πρέπει να βρούµε αυτό που ελέχθη µε το έναν ή τον άλλο 
τρόπο:  Πρέπει να βρούµε ένα τρόπο διατύπωσης, µε τον οποίο και 
το άµεσο ουσιαστικό πρόβληµα να αντιµετωπίζεται και να 
αποτυπώνεται αυτή η ανησυχία.  Γι’ αυτό έγραψα για τις αδυναµίες 
των νόµων κ.λπ., και την ανάγκη να εξεταστούν νηφάλια τα 
προβλήµατα αυτά.  Μάλιστα, εγώ θα προσέθετα και µια ακόµα 
φράση σε αυτά που έγραψα προηγουµένως, ότι “προκειµένου να 
εξεταστούν από το ΕΣΥΠ οι λοιπές πλευρές  που αφορούν την 
Πρωτοβάθµια και την ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση καθώς και την 
πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση αποφασίστηκε να 
συγκροτηθεί  επιτροπή  ειδικών για το σκοπό αυτό”.  Και έχω να 
σας κάνω πρόταση, αν θέλετε, για την επιτροπή αυτή.  Να δείξουµε, 
δηλαδή, ότι δεν µας απασχόλησε µόνο αυτό -  υπάρχει και ένα άλλο 
θέµα, το τί θα κάνουµε αύριο, αυτό θα το δούµε µετά - δεν µας 
απασχόλησε µόνο η ανάγκη και η επιθυµία και η αγωνία να 
βγάλουµε µια απόφαση σήµερα για να πούµε κάτι σήµερα αλλά 
έχουµε διάθεση να κάνουµε αυτό που πρέπει να κάνουµε, να έχουµε 
µια πιο ουσιαστική παρέµβαση και µια πιο ουσιαστική τοποθέτηση.  
Γι’ αυτό λέω ότι είναι ανάγκη να γίνει και µια επιτροπή για την 
οποία θα σας κάνω πρόταση αλλά αν συµφωνήσουµε στο πλαίσιο 
µπορούµε να φτάσουµε και εκεί πέρα.  Να ξεκινήσω από τον κ. 
Αναγνωστάτο, παρακαλώ τώρα να είναι λίγο πιο σύντοµες οι 
τοποθετήσεις. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδας): Μια και υπάρχει έκδηλη η τάση του 
αυτοχαρακτηρισµού,  επιτρέψτε µου να αυτοχαρακτηριστώ ως 
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οιονεί κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος της κοινωνίας, ως γονέας, και να 
πω το εξής: Φοβάµαι ότι αυτό το κείµενο, µε το να περιοριστούµε 
στη Β΄Λυκείου…. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Οχι,  κ. Αναγνωστάτο, ένα λεπτό  
δεν έχετε δίκιο, λέω το εξής, “για την άµεση επανεξέταση του 
εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου µε έµφαση…  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδας): ΄Οχι, γιατί “έµφαση”;  Θέλω να πω το εξής: 
Προσπαθώ να µπω στο πνεύµα των παιδιών, τα οποία αυτή τη 
στιγµή είναι επαναστατηµένα και δεν υπακούν σε λογικές.  Πρέπει 
να είναι κάτι έντονο, για να µπορέσουν να ηρεµήσουν και τα παιδιά 
- ξέρετε, ούτε σκοπιµότητες ξέρουν ούτε χάνουν λεφτά όταν είναι 
στο δρόµο και ο βρεµένος την βροχή δεν την φοβάται.  Θέλω να πω 
το εξής:  Αν περιοριστούµε στη Β΄ Λυκείου, δεν έχουµε αλλάξει 
τίποτα στην ουσία από τη στιγµή που της Γ΄ Λυκείου το πρόβληµα 
παραµένει του χρόνου και όχι φέτος και µέχρι του χρόνου πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί η όποια επανεξέταση και η όποια επανασυµφωνία 
στο όλο σύστηµα, έτσι κι αλλιώς.  Γιατί λοιπόν να τους 
µεταφέρουµε το πρόβληµα στη Γ΄ Λυκείου;   Γιατί δεν θα σκεφτούν 
ότι µέχρι του χρόνου θα το έχουν επανεξετάσει.  Θα πούνε “α, της 
Β΄ είναι περίπου σαν αυτό που είπε ο Αρσένης, ότι για φέτος 
κ.λ.π.”.  Ας µη τους δώσουµε αφορµή να κάνουν τέτοιες σκέψεις, 
ότι περιορίζουµε το θέµα και ότι θα έχουν του χρόνου το πρόβληµα 
- και που ενδέχεται να το έχουν του χρόνου αν δεν το 
ξεκαθαρίσουµε από τώρα.  Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να 
πούµε όχι “έµφαση”, “αναστολή”, ξεκάθαρη αναστολή και της 
διαδικασίας αυτού του είδους των εξετάσεων µέχρι να 
επανεξεταστεί βέβαια το όλο θέµα από την επιτροπή.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Ποιός άλλος σήκωσε το χέρι, ο κ. 
Χρήστου. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  κ. Πρόεδρε, δεν διαφωνούµε ότι άµεση 
προτεραιότητα πρέπει να έχει το εξεταστικό, πλην όµως υπάρχουν 
και άλλα σοβαρά προβλήµατα µέσα στο νόµο που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν.  ΄Εχουµε πει ότι το ΕΣΥΠ πρέπει να λειτουργεί 
ως γνωµοδοτικό όργανο και όχι ως πολιτικό όργανο.  Για  µας 
µπαίνει σηµαντικό θέµα και ιδεολογίας στο νόµο 2525.  Όταν στην 
πρωτολογία µου αναφέρθηκα στην αξιολόγηση, σε καµία 
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περίπτωση δεν εννοούσα να µην αξιολογείται ο εκπαιδευτικός και 
το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας.  Οπωσδήποτε όµως δεν 
µπορούµε εµείς να συναινέσουµε σε ένα  µοντέλο αξιολόγησης που 
φέρνει την εκπαίδευση στον Μεσαίωνα, που αµφισβητεί τους 
πάντες και τα πάντα, που θέλει να επιλέξει ένα σώµα µονίµων 
αξιολογητών, οι 400 που τους λέµε, που διαθέτει το Υπουργείο 6,5 
δισεκατοµµύρια για τους 400 και 2,7 δισεκατοµµύρια για το 
διήµερο δηµοτικό σχολειό, το οποίο αφορά 600 χιλιάδες µαθητές.  
΄Αρα, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε εµείς ως ∆ιδασκαλική 
Οµοσπονδία Ελλάδας σε ένα κείµενο, το οποίο αφήνει όλα τα άλλα 
έξω και αναφέρεται µόνο στο εξεταστικό, για το οποίο συµφωνώ 
ότι είναι άµεσης προτεραιότητας.  Είναι πολλά τα θέµατα.  Γι’ αυτό 
ζητούµε µε πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, να δούµε το θέµα της 
παιδείας µακροπρόθεσµα, δηλαδή το θέµα της παιδείας δεν είναι να 
ανοίξουν αυτή τη στιγµή τα σχολειά.  Προσωπικά, εγώ θα 
ανησυχούσα βαθύτατα εάν δεν υπήρχαν διαµαρτυρίες των µαθητών.  
Θα ανησυχούσα και πού θα πήγαινε αυτή η δουλειά, ο αυταρχισµός, 
η αλαζονεία, οι µονοµερείς λειτουργίες “δεν ρωτάµε κανένα, 
προχωράµε” - λες και η παιδεία είναι προσωπική υπόθεση.  
Συµφωνούµε, εν µέρει, µε το κείµενο το οποίο έχετε γράψει, άλλα 
πρέπει οπωσδήποτε να  αναφερθούµε και στα υπόλοιπα θέµατα του  
νόµου 2525, για τα οποία χρειάζεται να αρχίσει ουσιαστικός 
διάλογος του Υπουργείου Παιδείας µε τους εµπλεκόµενους φορείς. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Πολίτης ήθελε να διατυπώσει 
µια άποψη. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών):  Είναι 
σηµαντικό να φύγουµε σήµερα από εδώ µε ένα ψήφισµα.  Αυτό που 
θα πρέπει να γίνει ίσως - θα συµφωνήσω σε όλα τα ψηφίσµατα, θα 
συµφωνούσα σε ένα πιο οξύ ψήφισµα αλλά ο στόχος δεν είναι να 
βγάλουµε ψήφισµα οξύ ή πιο οξύ - είναι να πετύχουµε το στόχο που 
είναι να λειτουργήσει ένα πλαίσιο διαλόγου για να πάει µπροστά 
όλο αυτό το πράγµα για το οποίο πονάµε.  Άρα, λοιπόν, µια 
παρατήρηση στο κείµενό σας θα ήταν, εκεί που αναφέρεστε στα 
προβλήµατα που δηµιουργούν τα δύο νοµοθετικά διατάγµατα, οι 
δύο νόµοι, να προσθέσετε ότι τα προβλήµατα δηµιουργούνται και 
από τη φιλοσοφία, η οποία είναι αυτή ακριβώς που είπε ο κ. 
Βεζυράκης, εξεταστικό σύστηµα και όχι εκπαιδευτική 
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µεταρρύθµιση, και το περιεχόµενο που δηµιουργεί µια σειρά 
προβλήµατα και συγκεκριµένα η εφαρµογή τους που δηµιουργεί τα 
προβλήµατα για τα οποία αντιδρούν τα παιδιά.  Είναι µια προσθήκη 
που θα µπορούσε να βοηθήσει και να καλύψει και να φύγει 
οµόφωνα το ψήφισµα.  Αυτό είναι πολύ σηµαντικό.          
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Θα επανέλθω στη βασική µου 
τοποθέτηση και θα σας πω ότι είναι εύκολο και νοµίζω ότι όλοι, 
αφού εκπροσωπείτε κοινωνικούς φορείς, ξέρετε πώς µπορεί να 
ξεκινήσει µια διελκυστίνδα του να φτιάξει κανείς ένα σχέδιο 
απόφασης και να προσθέτει και να αφαιρεί και όταν βάζει κάτι µετά 
να υποχρεώνεται να αφαιρέσει κάτι ή να προσθέσει κάτι.  ∆εν 
προσπαθώ να αποφύγουµε αυτά που λέτε αλλά σε όσο 
περισσότερες λεπτοµέρειες µπαίνουµε αυτή τη στιγµή τόσο πιο 
δύσκολο είναι να φτιάξουµε κάτι.  Εγώ, από όλους που µίλησαν το 
άκουσα τα εξής:  Εµείς εκφράζουµε µια αγωνία της κοινωνίας, ας 
µην µπούµε σε λεπτοµέρειες που εκφράζουν και τις αγωνίες της 
συγκεκριµένης άποψης ή της συγκεκριµένης κατεύθυνσης που µας 
απασχολεί.  ∆ηλαδή δεν είναι συντεχνιακό το θέµα, είναι 
ουσιαστικό.  Τί είναι ουσιαστικό στο νόµο, τί αγωνίες άλλες 
δηµιουργεί, όπως είπε η ∆ΟΕ, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να µην το 
συζητήσουµε.  Αντίθετα είναι φυσικό, δεν µπορείς να µιλάς για 
αξιολόγηση, καταλαβαίνω την άποψη που εξέφρασε ο κ. Χρήστου, 
πώς µπορείς να µιλάς για αξιολόγηση όταν έχεις µια άρνηση  από 
αυτούς που αξιολογούνται. Ότι και να κάνεις θα καταλήξεις το ίδιο 
αποτέλεσµα που παρατηρείται µε τις εξετάσεις των µαθητών:  Ό,τι  
και να κάνεις, δεν θα πετύχει αυτή η δουλειά. Χρειάζεται λοιπόν 
συζήτηση, δεν υπάρχει αµφιβολία. Όµως µετά την γενική 
διατύπωση δεν αποκλείεται σε ένα άλλο κείµενο,  λεπτοµερέστερο  
να πούµε ότι αυτό είναι µια περίληψη των απόψεων, άλλωστε θα 
καταγραφούν και οι απόψεις ειδικότερα.  Νοµίζω ότι το να 
προσθέσουµε και άλλα πράγµατα - εγώ προσπάθησα από αυτά που 
άκουσα να κρατήσω εκείνα στα οποία υπάρχει σύγκλιση απόψεων - 
θα το κάνει πιο δύσκολο και δεν θα µπορέσουµε να το κάνουµε.  
Εγώ δεν έχω αντίρρηση, άλλωστε εγώ αυτή τη στιγµή συντονίζω 
µια συζήτηση, δεν έχω αντίρρηση, αν θέλετε, να µην βγάλουµε 
σήµερα κάτι και να βρεθούµε πάλι αύριο το πρωί και να 
επιµείνουµε είτε στην έκδοση µιας απόφασης είτε σε µια συζήτηση 
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επί περισσοτέρων λεπτοµερειών. Οπως όµως καταλάβα την σκέψη 
του κ. Αναγνωστάτου, έχει σηµασία εκείνο που λέγεται ότι “τώρα, 
σιγά θα µαζευτούν εκεί πέρα, θα κουβεντιάσουν, θα λέει ο καθένας 
τις απόψεις του και άντε να βγει κάτι” - έχει σηµασία να φανεί ότι 
υπάρχει - και υπάρχει - µια σύγκλιση απόψεων σε αυτό το σηµείο.  
Υπάρχει, είναι βέβαιο ότι υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει.  Υπάρχει 
µια αγωνία γι’ αυτό το πράγµα.  ∆εν σηµαίνει ότι τα άλλα δεν έχουν 
σηµασία, γι’ αυτό ακριβώς και η διατύπωση.  Εσείς θέλετε να 
δώσετε έµφαση σε ένα πράγµα και λογικό είναι, η ΟΛΜΕ, 
φαντάζοµαι, θα ήθελε να δώσει έµφαση σε κάτι άλλο. Κάποιος 
άλλος φορέας θα έδινε έµφαση κάπου αλλού, αλλά  πού θα 
σταµατήσουµε για να φτιάξουµε ένα κείµενο που θα είναι και 
αποτελεσµατικό από την άποψη αυτού που θα το διαβάσει, να πει 
ότι “τούτοι εδώ κάτι είπαν”;  Με δεδοµένο ότι προσέθεσα στο τέλος 
ότι αποφασίζουµε να δηµιουργηθεί και µια επιτροπή που θα 
εξετάσει όλα αυτά  τα θέµατα, εκεί  µπορούµε -  να βάλουµε και 
όλα αυτά τα θέµατα που λέτε. Θα είναι µια συνέχεια, αν θέλετε, η 
οποία δεν θα είναι αποκοµµένη από την σηµερινή απόφαση.  Αυτό 
θα είναι σίγουρα ένα έναυσµα, δίνεται συνέχεια αλλά ταυτόχρονα 
εκφράζουµε και αυτό που είπε ο Σεβασµιώτατος προηγουµένως:  
“Υπάρχει µια αγωνία στην κοινωνία, πείτε κάτι τελοσπάντων”.  Η 
κριτική που γίνεται  είναι ότι όλοι λένε γενικά πράγµατα. Ας είναι η 
δική µας πρόταση µια πρόταση που να µην θεωρείται ότι έχει 
ταυτιστεί µε µια από τις ακραίες θέσεις που έχουν διατυπωθεί µέχρι 
σήµερα και είναι εκ των πραγµάτων εξίσου αδιέξοδη όπως και οι 
προηγούµενες.  Αυτό νοµίζω.  Ορίστε, αν θέλετε, σε αυτό που 
είπατε προηγουµένως, το πήρα από της ΟΛΜΕ την πρόταση, το 
κοµµάτι αυτό είναι η πρόταση της ΟΛΜΕ, εν πάση περιπτώσει 
έλεγε το εξής:  “Του εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου µε  βήµα” 
λέει “την κατάργηση των εξετάσεων της Β΄ τάξης µε την νοµοθεσία 
που καθορίζει ο νόµος”.  Μπαίνει σε λεπτοµέρειες.  Εάν θέλετε και 
αν συµφωνούµε να µείνουµε απλώς στην επανεξέταση του 
εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου, χωρίς να βάλουµε το “µε 
έµφαση στις εξετάσεις της Β΄ τάξης”, εγώ δεν έχω καµιά 
αντίρρηση, το θέµα θίγεται εκεί πέρα.   
Ναι, κ. Ιωακειµίδη. 



 97

κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος):  Ως προς 
αυτό το σηµείο, κ. Πρόεδρε, εγώ έχω διαφορετική άποψη.  Εγώ έχω 
την άποψη που είχαν και οι  εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ, ότι πρέπει να 
επιµείνουµε στη Β΄ Λυκείου. ΄Εχει µεγάλη σηµασία να είµαστε 
πάρα πολύ σαφείς.  Και στην ουσία αυτό είναι το αίτηµα αυτή τη 
στιγµή, γιατί οι µαθητές της Α΄ Λυκείου εφόσον έχουν 
αντιµετωπισθεί αλλιώς από της Β΄Λυκείου έχουν µετά τρία χρόνια 
να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα, οι φετινοί της Γ΄ Λυκείου θα 
δώσουν εξετάσεις µε το παλιό σύστηµα.   Εποµένως, επιλύουµε το 
πρόβληµα. Είµαστε παρά πολύ σαφείς, µα έχουµε µετά καιρό και να 
συζητήσουµε, θα ανοίξει και η  συζήτηση.  Αυτά νοµίζω είναι 
αλληλένδετα, δηλαδή ο διάλογος που θα γίνει είναι εκ των ων ουκ 
άνευ,  αλλιώς δεν  κάνουµε τίποτα, αν µιλήσουµε µόνο γι’ αυτά τα 
θέµατα.  Το θέµα της αξιολόγησης που έθεσε ο κύριος της ∆ΟΕ 
είναι τροµακτικής σηµασίας.  Κι εκεί έχουµε να πούµε πάρα πολλά 
πράγµατα και οι ίδιοι βέβαια πρώτα αλλά και εµείς έχουµε γνώση 
αυτών των πραγµάτων.  Αυτά  θα τα συζητήσουµε µετά.  Θα ήθελα 
συγχρόνως και στο δεύτερο θέµα που έβαλε η ΟΛΜΕ να 
τοποθετηθούµε µε µια σύντοµη διατύπωση, ότι πρέπει να ληφθούν 
τάχιστα όλα τα αναγκαία µέτρα, έστω και µε τέτοιου τύπου 
διατύπωση, ώστε στοιχειωδώς να λειτουργήσουν φέτος τα ΤΕΕ.  
Πραγµατικά, υπάρχει µια τέτοια ασυναρτησία και τέτοιο χάος, θα 
µπορούσα να πω, που είναι δυνατόν να  µην λειτουργήσουν φέτος.  
Εποµένως, “να ληφθούν επειγόντως κάποια µέτρα”, ως διατύπωση.  
Να έχουµε αυτά τα τρία σηµεία:  Πρώτον, για τη Β΄Λυκείου, 
δεύτερον, για τα ΤΕΕ, αυτά που είπε δηλαδή η ΟΛΜΕ, και τρίτον 
ότι ζητούµε αµέσως να ανοίξει εθνικός διάλογος για όλα τα θέµατα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Ιωακειµίδη, δύο παρατηρήσεις.  
Για την  επαγγελµατική εκπαίδευση έχω πάρει ακριβώς το κείµενο 
που έδωσε ο κ. Ράµµας, δηλαδή, “αναγκαία η επανεξέταση των 
θεµάτων της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, µε στόχο την 
αναβάθµισή της”.  Αυτή ακριβώς είναι η διατύπωση και για το 
διάλογο µιλάµε, πιστεύω, επίσης. Εγώ τώρα, κ. Αναγνωστάτο, θα 
συµφωνήσω µε τον κ. Ιωακειµίδη, δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς, το 
γενικό εξεταστικό, υπάρχει.  Το ότι υπάρχει έµφαση στη 
Β΄Λυκείου, δεν σηµαίνει ότι αγνοούνται τα άλλα. Και το ότι και η 
κοινωνία αυτή τη στιγµή νιώθει ότι η Β΄Λυκείου είναι το κρίσιµο 
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σηµείο είναι επίσης γεγονός.  Και µε δεδοµένο επίσης - γι’αυτό 
πρόσθεσα αυτή τη φράση στο τέλος - ότι, “προκειµένου να 
εξεταστούν από το ΕΣΥΠ οι λοιπές πλευρές που αφορούν τη 
Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια και την πρόσβαση στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, αποφασίστηκε  να συγκροτηθεί επιτροπή 
ειδικών”, για να κάνει κάποια εισήγηση.  Αυτό δείχνει ότι δεν 
έχουµε τελειώσει εµείς, δεν είπαµε µια άποψη για τα θέµατα αιχµής 
και τελειώσαµε.  Θέλουµε να επανέλθουµε στα ουσιαστικά θέµατα. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  κ. Πρόεδρε, δεν το λέω εγώ, δεν επιµένω 
προσωπικά ούτε το λέω ως προσωπική  µου άποψη, το λέω µε την 
ελπίδα ότι θα γίνει καλύτερα δεκτό από τους µαθητές - για κανέναν 
άλλο λόγο. ∆ιότι θα είναι κρίµα, λόγω αυτού του θέµατος, να 
“πετύχει η εγχείρηση και να πεθάνει ο ασθενής”. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών):  Αν το 
δεχθεί  αυτό ο Υπουργός και κάνει πίσω, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, 
τότε λύνεται αυτό γιατί θα συζητητήσουµε µετά όλα τα 
προβλήµατα, πιστεύω.  Αν είναι σηµείο αιχµής που λέει ο κ. 
Ιωακειµίδης, και είναι πολύ σωστό, πρέπει να παραµείνει. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εγώ νοµίζω ότι ένα τέτοιο κείµενο 
δίνει την ευχέρεια, αν θέλετε κάνω χρήση και της εµπειρίας µου 
από την άσκηση διοίκησης, και στη διοίκηση, αν έχει καλή διάθεση.  
Το είπα και το πρωί, από την αρχή, αυτή τη στιγµή έχουµε και ένα 
πολιτικό πρόβληµα. Τώρα µιλώ µε την εµπειρία άσκησης 
διοίκησης, έχουµε, για οποιοδήποτε  λόγο, να µην το κρίνουµε αυτή 
τη στιγµή, µια δεδοµένη εµµονή σε κάποιες απόψεις.  Η 
οποιαδήποτε αλλαγή πάνω σε αυτές τις θέσεις και η υιοθέτηση 
κάποιας άλλης θέσης έχει άλλες προεκτάσεις, τις οποίες προφανώς 
δεν είναι διατεθειµένοι αυτή τη στιγµή  είτε η ηγεσία του 
Υπουργείου είτε η Κυβέρνηση να τις δεχθεί.  Εµείς δίνουµε µία 
διέξοδο και πιστεύω ότι κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης θα 
αντιληφθεί ότι αυτή είναι η πρόθεσή µας. ∆εν είναι ούτε να 
δηµιουργήσουµε περαιτέρω πρόβληµα στον Υπουργό ή στην 
Κυβέρνηση ούτε να προκαλέσουµε άλλα προβλήµατα ή να 
αγνοήσουµε άλλους προβληµατισµούς.  Γι’ αυτό σας λέω ότι είναι 
εύκολο να καθίσουµε εδώ µέχρι αύριο το βράδυ και να συζητούµε 
άλλες παραγράφους, δεν θα καταφέρουµε όµως αυτό που µπορούµε 
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να καταφέρουµε αυτή τη στιγµή.  Θέλετε να προσθέσετε κάτι,  κ. 
Ρήγα; 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  κ. 
Πρόεδρε, να πω ότι ασφαλώς ένα από τα µελήµατά µας θα πρέπει 
να είναι µε ποιό τρόπο και ποιές διατυπώσεις η πρότασή µας θα έχει 
την δυνατότητα, ή θεωρητικά την ελπίδα, να γίνει αποδεκτή ή να 
επηρεάσει τις αποφάσεις της διοίκησης.  Αυτή όµως δεν είναι η 
µόνη πλευρά, την οποία πρέπει να λάβουµε υπόψη µας.  Πολύ 
σοβαρό επίσης είναι το θέµα, τούτο το όργανο να αποκτήσει κύρος 
και να καταξιωθεί έναντι της ελληνικής κοινωνίας και αν αυτό το 
αµελήσουµε νοµίζω ότι θα έχουµε αυτοκαταστρέψει το λόγο 
ύπαρξης αυτού του οργάνου έναντι της ελληνικής κοινωνίας.  Και 
νοµίζω ότι από αυτή την άποψη θα πρέπει να βρούµε έναν ελάχιστο 
κοινό παρονοµαστή που υπηρετεί και τους δύο στόχους, προς την 
πλευρά της διοίκησης και προς την πλευρά της κοινωνίας. 

Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελάχιστος παρονοµαστής που εσείς ως 
τώρα έχετε διαµορφώσει δεν υπηρετεί και τους δύο αυτούς στόχους. 
Αντίθετα προς την πλευρά της κοινωνίας αφήνει πάρα πολύ 
εκτεθειµένο αυτό το όργανο και το εµφανίζει περίπου σαν να 
θεωρεί ότι µε µια ή δύο επιµέρους ρυθµίσεις λύθηκε το πρόβληµα, 
πράγµα που κανένας εδώ δεν το υποστήριξε, εξάλλου.  ∆εν το 
υποστήριξαν τα κόµµατα, δεν το υποστήριξαν οι φορείς της 
εκπαίδευσης, αν κατάλαβα την τοποθέτησή τους.  Αντίθετα, αν 
αντελήφθην σωστά, ειπώθηκε  ότι σε κατάργηση του νόµου πρέπει 
να οδηγηθούµε, όχι σε αναστολή του νόµου και των επίµαχων 
διατάξεών του, κάτι πολύ περισσότερο. Κατά συνέπεια, και από την 
άποψη των τοποθετήσεων αυτού του σώµατος, ο ελάχιστος κοινός 
παρονοµαστής είναι λίγο, όχι πιο προχωρηµένος αλλά εν πάση 
περιπτώσει, λίγο πιο κοντά στο πρόβληµα και πιστεύω ότι αυτός ο 
κοινός παρονοµαστής θα είναι και πιο κοντά στη συνείδηση της 
ελληνικής κοινωνίας και των παιδιών που πρέπει να µας 
απασχολήσουν.  Γιατί δεν πρέπει τα παιδιά µε την απόφασή µας να  
βρουν σε αυτή έναν ακόµα αντίπαλο.  Χρειάζεται να δοθούν  
γέφυρες, πού θα αναζητηθούν αυτές; ΄Ολες οι γέφυρες κόβονται, η 
σύγκρουση γίνεται όλο  και πιο µετωπική. Αν σε ένα όργανο που 
συµµετέχουν η Εκκλησία, τα κόµµατα, οι εκπαιδευτικοί δεν βρει η 
ελληνική κοινωνία ένα σύµµαχο, και βρει σύµµαχο µόνο η 
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διοίκηση, είµαστε άραγε  κοντά στο ρόλο που θέλουµε να παίξουµε;  
Πρέπει να τα συνδυάσουµε λοιπόν και τα δύο. 
κ. Άνθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως): Να το 
ξαναδιαβάσουµε, να δούµε αν είναι ένα ή δύο, είπατε ότι είναι ένα 
ή δύο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Εγώ δεν νοµίζω ότι είναι αυτό, 
αλλά να.. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Είναι δύο, το εξεταστικό σύστηµα και η τεχνολογική 
επαγγελµατική εκπαίδευση.  Και µάλιστα το εξεταστικό σύστηµα 
µε έναν τρόπο όχι σαφή.             
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): κ. Ρήγα, θα σας πω το εξής, και θα το 
διαβάσω γιατί το να ερµηνεύσω απλώς αυτό που γράφω δεν έχει 
έννοια. Λέµε ότι αυτά είναι τα σηµεία αιχµής, λέµε  όµως ότι “για 
τις αδυναµίες και του νόµου 2525 και του νόµου 2640”, δεν το έχω 
παραλείψει, να το ξαναδιαβάσω, αν θέλετε. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):   
Μα το άκουσα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Και δεν το θεωρείτε αρκετό αυτό. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
΄Οχι, δε νοµίζω ότι αντανακλά τις τοποθετήσεις που λέει και ο κ. 
Αναγνωστάτος. ∆εν νοµίζω ότι σταθήκαµε  στις αδυναµίες, 
σταθήκαµε σε µια συνολική αντίληψη που διαπνέει τον νόµο. ∆ε 
λέει κανένας να πούµε “εντάξει, εδώ γίνεται, µπορεί να βρεθεί ένας 
παρονοµαστής” ή ότι “εντάξει, δεν θα πούµε κατάργηση του νόµου 
αυτή τη στιγµή”, αλλά θα µιλήσουµε για αναστολή του, 
τουλάχιστον στο σύνολο των επίµαχων διατάξεων, αυτό το θεωρώ 
αναγκαίο. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Θέλω να πω, κ. Πρόεδρε, ότι ο 
προβληµατισµός του κ. Ρήγα είναι σωστός βέβαια και ιδιαίτερα σαν 
πολιτικό πρόσωπο της Βουλής.  Όµως η πλευρά της κοινωνίας δεν 
θα κάτσει να αναλύσει το κείµενο.  Θα δει αν λύσαµε το πρόβληµα 
ή όχι.  Και αν το λύσουµε µε οποιοδήποτε κείµενο θα είναι 
ικανοποιηµένη η κοινωνία.  Εγώ ανησυχώ πιο πολύ για τα παιδιά, 
δεν είναι µόνο το Υπουργείο και η κοινωνία σαν κοινωνία κριτική 
γενικά, είναι τα παιδιά που πρέπει να τους προσφέρουµε διέξοδο, 



 101

πρόσχηµα έστω, να πάνε πίσω στα σχολεία τους.  Θα σκεφτούν ότι 
αυτή η εξέγερση - και εγώ την λέω εξέγερση και νοµίζω ότι όσο 
ξεφεύγουµε από την έννοια της εξέγερσης ίσως ξεφεύγουµε και από 
την προσπάθεια να λύσουµε κάτι, διότι η εξέγερση είναι 
προχωρηµένο πρόβληµα, άρα θέλει µεγαλύτερη προσπάθεια - 
µπορεί να γίνει και του χρόνου.  Θα σκεφτούν “του χρόνου, που θα 
έχουµε της Γ΄ Λυκείου τις εξετάσεις θα µπορούµε να 
ξαναδηµιουργήσουµε αυτή την έντονη ατµόσφαιρα και αυτή την 
κινητοποίηση για να το ξαναπετύχουµε το χρόνου, αν δεν µας  το 
φτιάξουν εν τω µεταξύ”.  ∆ηλαδή, εγώ εκεί περισσότερο έχω 
ανησυχία, στα παιδιά.   Η κοινωνία, αν λυθεί το πρόβληµα θα πει 
“µπράβο τους, τα καταφέρανε”, δεν θα τους νοιάζει το κείµενο, το 
κείµενο δεν  θα το διαβάσει κανένας.  Το Υπουργείο είναι η µια 
πλευρά που είναι, σε εισαγωγικά, “ο εχθρός µας” και τα παιδιά η 
άλλη, που πρέπει να ηρεµήσουµε, παιδιά που ακόµα δεν έχουν 
ευθύνες τέτοιες που να σκεφτούν άλλες σκοπιµότητες για να 
υποχωρήσουν.  Και το επισηµαίνω αυτό άλλη µια φορά για να 
κλείσω, ότι θα σκεφτούν πέραν του ότι το µυαλό του καθενός έχει 
πάρει και ξεχωριστό αέρα - υπάρχει ενιαίος προβληµατισµός αλλά 
δεν υπάρχει ενιαία στάση αντίδρασης, υπάρχουν οι πιο ζωηροί 
κ.λ.π. - “του χρόνου θα µπορέσουµε να ξαναδηµιουργήσουµε αυτή 
την ατµόσφαιρα αν κάτι από αυτά που τώρα δεν µας είπαν τα 
διορθώσουν εν τω µεταξύ ή όχι”. 
κ. Άνθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως):  Να πω κάτι 
εδώ, αν µου επιτρέπετε, αν διευθετηθεί το  θέµα της Β΄Λυκείου 
εφέτος, δεν µπορεί να υπάρχει στη Γ΄ του χρόνου. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): ∆ηλαδή, τα παιδιά της Β΄ θα είναι στη  Γ΄ 
του χρόνου. 
κ. Άνθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως):  Ναι.   
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Και θα έχουν πάει σε εξετάσεις για 12 
µαθήµατα αντί για 4 ή αντί για κάτι άλλο, που µπορεί να βρούµε εν 
τω µεταξύ. 
κ. Άνθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως):  ΄Οχι, θα έχουν 
την συνέπεια που θα προκύψει από την τροποποίηση. 
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κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Μα αυτό λέω, ότι αν δεν το τροποποιήσουµε 
ικανοποιητικά θα πούνε “θα είµαστε ξανά όλοι στο δρόµο για να το 
πετύχουµε”, έναν προβληµατισµό εκφράζω. 
κ. ΄Ανθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως):  Μα 
αναγκαστικά θα το ρυθµίσουν έτσι, θα το αλλάξουν. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Για την Γ΄Λυκείου είναι πολύ δύσκολο. Εγώ 
έκανα διάλογο στο ραδιόφωνο προχθές µε τα παιδιά και είπαν όχι.  
Βέβαια όταν τους είπα “τί άλλο θέλετε να αλλάξει, πού αλλού 
προβληµατίζεστε” δυσκολεύτηκαν να µου βρούνε σηµεία αλλά δεν 
έχει σηµασία, πολλές φορές να µιλάς µε παιδιά.  ∆εν είναι πάντα 
κάτι σίγουρο, ότι θα πείσεις  τα παιδιά, ιδιαίτερα σε αυτή την φάση. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν έχει µιλήσει ο κ. Ηλιόπουλος. 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  κ. Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι το 
πρόβληµα αντιµετωπίζεται όταν πάψει να υπάρχει η πηγή εκείνη, η 
οποία προκαλεί  το πρόβληµα.  Όταν πάρουµε µια απόφαση 
περιορισµένη για ένα µόνο ζήτηµα κουκουλώνοντας, επιτρέψτε µου 
την έκφραση, το θέµα, αφήνοντας την πληγή από κάτω να υπάρχει, 
είναι βέβαιο ότι όχι µόνο δεν θεραπεύουµε την πληγή αλλά θα 
επανέλθει πολύ χειρότερη µετά από λίγο χρονικό διάστηµα.  Είπε 
προηγουµένως ο κ. Ρήγας, και έτσι είναι, ότι οι εκπαιδευτικές 
οµοσπονδίες έχουν απόφαση πανελλήνιων συνεδρίων για 
κατάργηση του συγκεκριµένου  νόµου.  Εµείς ερχόµαστε και λέµε 
να τον αναστείλουµε, σε προτεραιότητα να γίνει αυτό που λέτε για 
να σταµατήσει η κρίση και να πάνε τα παιδιά στο σχολείο όπως είπε 
ο Σεβασµιώτατος.  Και είναι σεβαστή η άποψη αλλά δεν µπορούµε 
να µείνουµε εδώ για να έχει έννοια και η αυριανή συνάντησή µας 
εδώ και να  έχει έννοια και η λειτουργία του Συµβουλίου.  Το 
Συµβούλιο δεν είναι ένα τυχαίο όργανο που σε µια τυχαία κρίση 
µαζεύεται για να δει πώς θα την εκτονώσει, αλλά πώς θα 
δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες για να συµβάλει ουσιαστικά 
και θετικά σε µια πραγµατική µεταρρύθµιση. Και αυτό θέλουµε 
εµείς οι εκπαιδευτικοί, θέλουµε την  µεταρρύθµιση, θέλουµε τις 
αλλαγές.  Έκανε ευρεία ανάλυση και  ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ και ο 
Πρόεδρος της ∆ΟΕ, για το περιεχόµενο των σπουδών και όλα τα 
ζητήµατα  που αφορούν την εκπαίδευση.  Γι’ αυτό θέλουµε να τα 
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συζητήσουµε αύριο και δεν µπαίνουµε στο ζήτηµα ότι ενδεχοµένως 
κακώς ή από κακή εκτίµηση έχει φανεί ότι ο Πρόεδρος της ∆ΟΕ 
έβαλε το θέµα της αξιολόγησης ή να προσθέσουµε και κάποια 
άλλα.  ∆εν το θέτουµε έτσι εµείς το ζήτηµα, απλώς για να µπει, να 
βάλουµε όλα τα ζητήµατα στο έγγραφο.  Το θέτουµε  µε την έννοια 
ότι σταµατάµε αυτό το νόµο ως προτεραιότητα αλλά µπαίνουµε και 
στην ουσία της συζήτησης και του διαλόγου.  Εξάλλου, το 
κορυφαίο ζήτηµα είναι ότι όλοι οι φορείς, µηδενός εξαιρουµένου, 
µηδενός κόµµατος, µηδενός φορέα, πιστεύουν ότι έλλειψη 
σοβαρότατη, και µία από τις πανενέργειες και τα λάθη του νόµου 
αυτού, είναι η έλλειψη διαλόγου.  ∆εν πρέπει σε καµία περίπτωση 
αυτό το πράγµα να το βάλουµε στο περιθώριο.  Ο διάλογος είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση, ο διάλογος είναι σηµαντικώτατο στοιχείο 
που θα µπορέσει να αντιµετωπίσει συνολικά  τα προβλήµατα που 
υπάρχουν και να µην επανέλθουµε.  ∆εν είναι το θέµα να λύσουµε 
µια κατάσταση, να εκτονώσουµε µια κατάσταση αυτή τη στιγµή, αν 
και τελικά θα γίνει  αποδεκτή, ούτε βεβαίως  να φτιάξουµε ένα 
κείµενο που θα γίνει απόλυτα αρεστό στο κ. Υπουργό.  Στον 
Υπουργό να πούµε την αλήθεια, όπως και στον Πρωθυπουργό να 
πούµε την αλήθεια, όπως και στα κόµµατα της βουλής που 
συζητούν απόψε για τελευταία βραδιά να πούµε ποιά είναι η 
πραγµατικότητα, και αν θέλουν πραγµατικά να συµβάλουν στην 
εκτόνωση και στην αντιµετώπιση της κατάστασης, πρέπει συνολικά 
να δούµε το ζήτηµα και να συζητήσουµε  δίνοντας ένα 
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και συγκεκριµένα θέµατα.  Το 
χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να λήξει πολύ σύντοµα για να 
µπορέσουµε να φτάσουµε σε ουσιαστική λύση, για µην 
επανέλθουµε συζητώντας πάλι τα ίδια. ∆εν διαφωνούµε ως 
προτεραιότητα να γίνει αυτό που λέτε, αλλά  δεν πρέπει να 
αποκλειστεί το ουσιαστικότερο σηµείο που είναι µετά.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Μα µετά  από την παρατήρηση του 
Σεβασµιωτάτου, έχω γράψει “µε άµεση δέσµευση της πολιτείας για 
έναρξη ουσιαστικού διαλόγου µε τους εµπλεκόµενους φορείς”. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): ΄Αρα  να µας το διαβάσετε συνολικά το 
κείµενο πάλι για να δούµε συνολικά τί λέει. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Ναι, βεβαίως. 
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κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Για να δούµε τί προσθέσατε, τί αφαιρέσατε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ναι, κ. Βεζυράκη, απλώς θέλω να 
σας πω το εξής:  Να σκεφτούµε χρονικά εάν θα πρέπει να το 
αφήσουµε για αύριο, γιατί φαίνεται ότι είναι δύσκολο να 
συµφωνήσουµε.   Όλοι έχουµε να προσθέσουµε  ή να αφαιρέσουµε 
κάτι.  Υπάρχει και το ενδεχόµενο να το αφήσουµε για αύριο, να 
πούµε ότι δεν µπορούµε  τώρα να καταλήξουµε, να το αφήσουµε 
για αύριο. Είµαι αυτής της άποψης, αυτός είναι ο χαρακτήρας µου, 
άµα ήταν να παίρνω αποφάσεις µόνος µου δεν θα συζητούσαµε 
τόση ώρα. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Ναι, επειδή κι εγώ συµφωνώ ότι πρέπει 
σήµερα να αποφασίσουµε - εγώ πιστεύω ότι αύριο δεν θα έρθει 
κανείς, το είπα και πριν, το πιστεύω αυτό - κατ’ αρχήν, ασφαλώς θα 
πρέπει στο κείµενο να δοθεί έµφαση περί της αναστολής µιας και 
όλοι συµφωνούν ότι δεν περιλαµβάνει σοβαρά ζητήµατα, όπως τα 
καταθέτουν και η ΟΛΜΕ και η ∆ΟΕ.  Από εκεί και πέρα, πιστεύω 
ότι επιγραµµατικά πρέπει να αναφερθούν ποιά είναι αυτά τα 
σοβαρά ζητήµατα έτσι ώστε να τεκµηριωθεί η άποψη του ΕΣΥΠ 
περί της αναστολής, για µην φανεί ότι είναι υπέρ του ενός ή του 
άλλου, για να µην έχουµε νικητές και ηττηµένους και να ξεκινήσει 
διάλογος ή να συνεχιστεί διάλογος, στα πλαίσια όµως του ΕΣΥΠ.  
κ. ΄Ανθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως): ΄Οποιος 
κυνηγάει δύο λαγούς, χάνει και τον ένα.  Εµείς έχουµε κύριο στόχο.  
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Επιτρέψτε µου, εγώ δεν είπα για δύο 
λαγούς. 
κ. Άνθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως):  Εγώ το λέω, η 
παροιµία το λέει και η παροιµία ισχύει για όλους µας.  Θέλω να πω 
λοιπόν ότι κύρια ο στόχος µας και το πρόβληµά µας είναι αυτό. 
Εµείς δεν θα πάψουµε αύριο, θα ξαναλειτουργήσουµε, δηλαδή το 
θέµα αυτό των δύο οµοσπονδιών, της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ,  είναι 
ένα θέµα το οποίο αν µπει εδώ έτσι ονοµαστικά, θα ερεθίσει την 
κατάσταση και φοβάµαι µήπως χάσουµε και το κύριο ζήτηµά µας, 
που τουλάχιστον εγώ ως πνευµατικός άνθρωπος συζητώντας µε 
τους ανθρώπους, µε τους γονείς και µε τα παιδιά και µε παρά πολλά 
παιδιά, είναι, πιστεύω, πώς θα δώσουµε µια διέξοδο  για να 
γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο και ταυτόχρονα να  δεσµευτεί η 
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πολιτική ηγεσία ότι θα κάνει τις τροποποιήσεις.  Αυτή η διπλή, ας 
το πούµε, λύση είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγµή κυριαρχεί.  Η 
γενική διατύπωση που έχει ο κ. Πρόεδρος, ότι οι νόµοι αυτοί θα 
πρέπει γενικότερα να - κάπως το λέτε εκεί - να ελεγχθούν, ή να 
εξεταστούν, µας δίνει το περιθώριο αύριο να πούµε και τα άλλα. Αν 
τα πούµε όλα  απόψε θα πουν “εσείς τί πήγατε εκεί για να 
συνεδριάσετε, για να πείτε τα πάντα εναντίον όλης της 
µεταρρυθµίσεως”; Εποµένως, µε συγχωρείτε  που θα το πω, 
εκφράσαµε και απόψεις οι οποίες είναι συνδικαλιστικών οργάνων.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   ΄Οχι, κ. Βεζυράκη, επιτρέψτε µου 
τώρα εµένα να κάνω αυτό που είπε ο Πρόεδρος, της συνοµοσπονδία 
Γονέων, να γίνω λίγο πιο αποφασιστικός.  Είναι φυσικό να 
υπάρχουν οι επιµέρους απόψεις, οι οποίες είναι πιο έντονες. Εγώ το 
δέχοµαι, έχω πεισθεί ότι είναι χρήσιµο να βγάλω µια απόφαση 
απόψε.  Εγώ θα σας ξαναδιαβάσω το κείµενο. Έχω βγάλει και 
άλλες λέξεις που ήταν πιο ήπιες, αν θέλετε: “Στη σηµερινή 
συνεδρίαση του ΕΣΥΠ έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα άµεσα 
προβλήµατα που απασχολούν αυτή τη στιγµή την εκπαίδευση και την 
κοινωνία.  Επίσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη για ουσιαστική και 
συνεχή λειτουργία του ΕΣΥΠ ώστε να αποφεύγεται  να καταλήγουν τα 
προβλήµατα στην κατάσταση που έχουν οδηγηθεί σήµερα.   ΄Ολα τα 
µέλη συµφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να ασχοληθεί το ΕΣΥΠ µε όλα 
τα θέµατα που απασχολούν αυτή τη στιγµή την εκπαίδευση. Στη 
σηµερινή συνεδρίαση όµως τονίστηκε από όλους η ανάγκη να 
τοποθετηθεί το ΕΣΥΠ στο κρίσιµο πρόβληµα που απασχολεί αυτή τη 
στιγµή την κοινωνία.   Πολλές επιµέρους απόψεις διατυπώθηκαν για 
τις αδυναµίες των νόµων 2525 και 2640”.  ΄Οχι “για αδυναµίες”, 
“για τις αδυναµίες”, αυτό έµµεσα αποδίδει τους προβληµατισµούς 
που λέτε εσείς. “Θεωρήθηκε ότι είναι ανάγκη να εξεταστούν τα 
προβλήµατα αυτά, οι αδυναµίες αυτές, τα προβλήµατα αυτά.  Για την 
άµεση όµως αντιµετώπιση της κρίσης υπήρξε ταύτιση απόψεων για 
την άµεση” λέω ότι είναι δύο φορές το “άµεση” “επανεξέταση του 
εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου µε έµφαση στις εξετάσεις της Β΄ 
τάξης.  Επίσης, θεωρείται αναγκαία η επανεξέταση των θεµάτων της 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε στόχο την αναβάθµισή της.  
Ταυτόχρονα, τονίστηκε η ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία και να 
αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση των προβληµάτων µε άµεση δέσµευση 
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της πολιτείας για έναρξη ουσιαστικού διαλόγου µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς”. ΄Εναρξη “ουσιαστικού διαλόγου”, 
“ουσιαστικού” όχι “διαλόγου” µε τους εµπλεκόµενους φορείς”. 
“Προκειµένου να εξεταστούν από το ΕΣΥΠ οι λοιπές πλευρές”, 
αυτές όλες που θέτουµε εµείς τώρα, δεν λέµε “εκείνη κι εκείνη”, 
“που αφορούν την Α/θµια και τη Β/θµια εκπαίδευση καθώς και την 
πρόσβαση στη Γ/θµια εκπαίδευση, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί 
επιτροπή ειδικών για το σκοπό αυτό”. ΄Εχει όλες τις πλευρές που 
θέλετε.  Να σας πω κάτι, επιτρέψτε µου να πω και κάτι άλλο, δεν θα 
ήταν δόκιµο να περιµένετε να είναι µια ανακοίνωση που θα βγάλετε 
εσείς γιατί ο κάθε φορέας θα βγάζατε την δική του ανακοίνωση.  
Εδώ πρέπει να είναι µια τέτοια ανακοίνωση που να περιλαµβάνει 
όλες τις πλευρές χωρίς να αποκλείει την εκδήλωση των ανησυχιών 
και των προτεραιοτήτων και των προβληµάτων που κάθε φορέας 
ουσιαστικά έχει.  Να το δούµε αυτό, να τελειώσουµε µε την 
πρόταση και θα σας πω πώς θα επιδοθεί, θα το βρούµε τώρα. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Πολύ βιάζεστε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Και να σας πω αν θέλετε γιατί, ναι κ. 
Ρήγα,  
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Ναι, τελειώσατε; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Οχι, άλλο ήθελα να πω. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου): 
Πείτε το.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να µου κάνετε µια χάρη, να µην 
φέρνετε αντιρρήσεις. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
∆εν µπορώ να µην φέρνω αντιρρήσεις.  Σε κάθε περίπτωση, 
υπάρχουν ορισµένοι από τους συµµετέχοντες εδώ που δήλωσαν ότι 
θα επιστρέψουν και φαντάζοµαι ότι θα ήταν χρήσιµη και 
απαραίτητη η συµµετοχή τους σε αυτή τη φάση της συζήτησης.  
Έχω και εγώ την γνώµη ότι πρέπει  απόψε να καταλήξουµε σε κάτι, 
θα έλεγα λοιπόν ότι δεν πρέπει να το κάνουµε χωρίς την παρουσία 
τους.  Γι’ αυτό, είτε να µπούµε σε µια άλλη συζήτηση είτε να µην 
διακόψουµε στις 17:00, να επιµηκύνουµε τη συνεδρίαση σήµερα, 
να επικοινωνήσουµε µε τους εκπροσώπους των φορέων, οι οποίοι 
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µας ζήτησαν κατά κάποιο τρόπο να αναµένουµε την παρουσία 
τους.. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
∆ιαφορετικά, φαντάζοµαι ότι … 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   κ. Ρήγα, το καταλαβαίνω αυτό που 
λέτε και ιδιαίτερα για τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ.  Θα πω το 
εξής όµως, πρακτικά πάλι. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Και των κοµµάτων. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, η κυρία Αράπη µου είπε λίγο 
πολύ τις απόψεις της και της κυρίας ∆ασκαλάκη τις ακούσαµε.  Το 
θέµα είναι το εξής:  Αν το κάνουµε αυτό, εγώ δεν έχω αντίρρηση, 
εγώ δεν βιάζοµαι να πάρω µια απόφαση, δεν  ήµουνα εγώ εκείνος 
που το είπα, αντίθετα στη δική µου λογική, την πανεπιστηµιακή, 
πάει περισσότερο να το κουβεντιάσουµε πιο πολύ αύριο και να 
βγάλουµε αύριο µια απόφαση. Αλλά ποιός είναι ο κίνδυνος;  Ο 
κίνδυνος είναι να πούµε συνεχίζουµε αύριο την συζήτηση και να 
µην είναι πάλι η κυρία ∆ασκαλάκη και  η κυρία Καραγιάννη  και να 
µην είναι ενδεχοµένως και άλλοι, τώρα εσείς ξέρετε πολύ 
περισσότερο από εµένα την πολιτική.  Αυτή τη στιγµή γίνονται 
διάφορες ζυµώσεις, υπάρχουν προβλήµατα, υπάρχουν εξελίξεις που 
ενδεχοµένως βρίσκονται σε µια διαµόρφωση.  Εγώ για να το τονίσω 
και να κάνουµε, αν θέλετε, πιο ισχυρή την πρόταση και το κείµενο 
που έφτιαξα να σας πω τα ονόµατα αυτών που έχω υπόψη.  ∆εν έχω 
επικοινωνήσει µε κανέναν, εκτός από έναν, από αυτούς που έχω 
υπόψη να απευθυνθούµε για να συµµετέχουν σε µια επιτροπή.  Για 
να γίνει αντιληπτό ότι µιλάµε σοβαρά, θα σας πω τα ονόµατα. 
κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  Σε µια  προσπάθεια να βοηθήσω να 
βγούµε από το µικρό αδιέξοδο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να 
συµµεριστείτε την άποψη ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήµατα, 
τα οποία δικαιολογούν την καλοπροαίρετη και γενική αίσθηση από 
την πλευρά της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας, όταν λέει ότι θα πρέπει 
να αποτυπωθεί η απάντηση σε  αυτό το σχέδιο απόφασης που θα 
πάρουµε.  Βλέπω µπροστά µου την ηµερήσια διάταξη, όπως την 
προσδιορίσατε  “Οι προοπτικές της Παιδείας όπως διαµορφώνονται  
µετά τις πρόσφατες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα”.  Πιστεύω 
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ότι συγκλίνουµε άπαντες ότι οι προοπτικές αυτές στο σύνολό τους 
είναι ανησυχητικές, είναι αρνητικότατες. Με αλλά λόγια, 
ισχυρίζεται, από ό,τι καταλαβαίνω η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία να 
υπάρξει µια συνεκτίµηση όσο γίνεται περισσότερο περιεκτική και 
µε την ανάλογη γλώσσα, που να µην προκαλεί αλλά να  ανοίγει 
πόρτες διαλόγου ούτως ώστε να καλυφθεί και αυτό το θέµα.  Γιατί 
όπως ακριβώς τοποθετείτε την κατακλείδα του κειµένου - µην µε 
παρεξηγήσετε, αλλά, δυστυχώς, υπάρχει κακή εµπειρία από  
παραποµπή θεµάτων σε επιτροπές ειδικών -  όσο καλό και αν είναι.  
Γι’ αυτό σας  διέκοψα πριν ανακοινώσετε τα θέµατα και µε φέρετε 
σε δύσκολη θέση, να µην κάνω αυτή την τοποθέτηση.  ∆εν γνωρίζω 
τα ονόµατα, δεν αµφισβητώ ότι θα είναι αξιόλογοι, αλλά επιτρέψτε 
µου να πω ότι λόγω της οξύτητας των προβληµάτων η παραποµπή 
αυτή τη στιγµή κατά την γνώµη µου δεν θα ήταν η πιο ενδεδειγµένη 
κίνηση. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να σας πω κάτι, αν θέλετε τώρα 
µιλάω µε την εµπειρία µου και σας µιλάω µε ειλικρίνεια, όσοι µε 
ξέρετε, ξέρετε ότι όταν λέω κάτι τέτοιο δεν προσπαθώ ούτε να 
κερδίσω µια υποστήριξη σε µια άποψη, δεν µε πειράζει καθόλου.  
Αγωνιώ και εγώ, όπως αγωνιάτε όλοι, ότι, αν δεν κάνουµε κάτι 
σήµερα, ίσως αύριο να µην είναι και τόσο σηµαντικό.  Υπάρχουν, 
σας είπα και το επαναλαµβάνω, όλες οι δυνατότητες εξέτασης των 
άλλων προβληµάτων, στα οποία αναφερθήκατε. Εγώ σας είπα ότι  
δέχοµαι ότι θα µπορούσε, αν είχαµε χρόνο, να υπήρχε και καλύτερη 
διατύπωση που να εκφράζει ακόµα περισσότερο αυτές τις αγωνίες.  
∆εν είναι εύκολο, και αυτό που έγινε, κάτω από τις συνθήκες που 
έγινε, νοµίζω ότι έχει αυτή τη διάσταση.  Τώρα για την επιτροπή 
που λέτε, “τα παραπέµπουµε σε µια επιτροπή”. ∆εν  παραπέµπουµε, 
δεν λέµε ότι µπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβληµα, λέµε ότι 
υπάρχουν επιµέρους απόψεις για τις αδυναµίες των νόµων και 
θεωρήθηκε  ανάγκη να εξεταστούν τα προβλήµατα αυτά.  Αν θέλετε 
να τον καταγράψουµε, να πούµε τεχνικά πια ότι η ΟΛΜΕ και η 
∆ΟΕ λένε “αυτά τα σηµεία”, οι γονείς λένε “αυτά τα σηµεία”, ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος λέει “αυτά τα σηµεία”, το Τεχνικό 
Επιµελητήριο λέει κάποια άλλα, κάποια στιγµή χανόµαστε.  Γι’ 
αυτό λέω ότι χρειάζεται µια επιτροπή,  δεν επιµένω και πάλι, απλώς 
και εδώ έχω λάβει υπόψη µου ότι όλες οι πλευρές, αλλά η κάθε µια 
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µε την δική της οπτική γωνία, λέει για επιτροπές.  Όλοι µιλάνε για 
επιτροπές, δεν είναι κακό, κάπως θα πρέπει και εµείς, αφού δεν 
έχουµε τα τµήµατα και τους τοµείς αυτή τη στιγµή που θα 
µπορούσαν να κάνουν την επιστηµονική εισήγηση, να οδηγηθούµε 
σε αποφάσεις που να στηρίζονται σε στοιχεία.  Είδατε, ελέχθη 
προηγουµένως “µα υπάρχουν νοµικά προβλήµατα, γιατί µιλάµε για 
αναστολή του νόµου που να µην µπορεί να εφαρµοστεί έτσι και 
αλλιώς”. Τώρα, το να το πούµε εµείς αυτή τη στιγµή δεν έχει 
έννοια.  Εγώ δεν έχω καµία αµφιβολία ότι ένας έγκριτος νοµικός 
ξέρει καλύτερα τα πράγµατα από τους υπόλοιπους, από εµάς, για τις 
επιµέρους λεπτοµέρειες.  Και βέβαια, συµφωνώ και µε την άποψη 
του κ. Ρήγα, ότι εδώ έχουµε έναν άλλο κίνδυνο:  Θα ξεκινήσουµε 
µια διαδικασία µε την ΟΛΜΕ, και όπως ξέρετε βέβαια θα είναι και 
δύσκολο, θα πει η ΟΛΜΕ ενδεχοµένως  µια φράση από εδώ µια 
φράση από εκεί.  Εποµένως νοµίζω ότι αν εµείς συµφωνήσουµε σε 
αυτό το  κείµενο και διαφωνεί βέβαια η ΟΛΜΕ τότε δεν θα πρέπει 
να βγάλουµε τίποτα.  Αν  η ΟΛΜΕ πει ότι εµείς διαφωνούµε και 
θέλουµε εκείνο ή θέλουµε να µπει το άλλο, αυτό είναι πρόβληµα.  
Εγώ σας λέω, έλαβα υπόψη µου την άποψη όλων.  Μην ξεχνάτε και 
είµαστε όλοι παρόντες, ένα µέλος ήταν της ΟΛΜΕ, δεν είναι οι 
απόψεις όλες ταυτισµένες στην ΟΛΜΕ, υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): κ. Πρόεδρε, η ΟΛΜΕ για µένα είναι 
καθοριστικό κοµµάτι, έτσι κι αλλιώς, διότι είναι οι καθηγητές που 
θα πείσουν τα παιδιά και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν δύο τρόποι να 
τους αντιµετωπίσουµε:  Ή αν δεν έλθει εγκαίρως η ΟΛΜΕ, 
θεωρούµε ότι περίπου τα ίδια λέει και το προχωράµε το κείµενο 
χέρι-χέρι που λέει ο λόγος ή την φωνάζουµε κατεπειγόντως µε το 
τηλέφωνο.  Όχι να πει στο τέλος “όχι, το παρατάµε”, γιατί τότε πάει 
όλη η προσπάθεια και όλη η ιστορία. ΄Η το ένα ή το άλλο: Ή 
θεωρούµε ότι έχουν κατά βάση δεχθεί γιατί µας έκαναν πρόταση 
και προχωρούµε ή τους φωνάζουµε  κατεπειγόντως εδώ όλους γιατί 
αυτοί πρέπει να συνεδριάσουν για να αποφασίσουν. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Ναι.    
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Πρόεδρε, µια ερώτηση. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, ποιός κάνει την ερώτηση, 
συγγνώµη, ναι. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Αν βγει αυτό το κείµενο και υπάρξει 
ερώτηση, παρότι γράφουµε άµεση επανεξέταση, πώς θα γίνουν οι 
εξετάσεις, τί απαντάει η Κυβέρνηση; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Μα το βέβαιο είναι ότι οι εξετάσεις 
δεν µπορούν να γίνουν, όπως λέει ο νόµος.  Γι’ αυτό όταν λέµε 
εµείς “επανεξέταση” εµείς δεν µπορούµε να προτείνουµε  οι 
εξετάσεις να γίνουν έτσι, εµείς όµως αυτό που λέµε, και το λέµε µε 
ένα τρόπο προσεκτικό, είναι ότι οι εξετάσεις δεν µπορούν να γίνουν 
όπως προβλέπει ο 2525.  Αυτό λέµε, εγώ τουλάχιστον έτσι το 
καταλαβαίνω, δεν θα λέω ότι καταλαβαίνω ότι θα γίνουν εξετάσεις 
έτσι.  Ορίστε. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Συγγνώµη, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Απλώς, εντάξει… 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Φοβάµαι ότι  και οι έξω από εδώ δεν θα 
το καταλάβουν. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αν συµφωνούµε σε αυτό όπου 
χρειαστεί διευκρίνιση, εγώ θα δώσω αυτή την διευκρίνιση ότι αυτό 
λέµε. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Θα την δώσει ο Υπουργός αυτή την 
διευκρίνιση στο τέλος, αν χρειαστεί.  ΄Οταν το δεχθεί, θα βγει έξω 
και θα λέει ιστορίες. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εγώ θα σας πω το εξής:  Θα 
συνεχίσω όσο θέλετε την συζήτηση, θα φύγει ο Σεβασµιώτατος ο 
οποίος επίσης έχει µια εικόνα γενικότερη και πιο νηφάλια. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος):  ΄Ενα δευτερόλεπτο…. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος): Θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων 
που ήταν στην έναρξη της σηµερινής συνεδρίασης έπρεπε να είναι 
µέχρι το τέλος.  ∆ιότι π.χ. στο τάδε κόµµα, δεν θέλω να αναφερθώ 
σε συγκεκριµένο, εάν πάρουµε ένα τηλέφωνο τώρα και δεν είναι το 
ίδιο πρόσωπο, µπορεί να πουν άλλα, άλλες απαντήσεις, δεν είναι 
δυνατόν να γίνει έτσι η διαδικασία. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Εγώ συµφωνώ σε αυτό, απλώς για 
την ΟΛΜΕ µίλησα ιδιαίτερα.  Για τους άλλους εκπροσώπους δεν 
µπορούµε να µιλήσουµε και  για τον εξής λόγο:  Υποτίθεται ότι 
εµείς έχουµε την ικανότητα να συνθέσουµε αυτά που ακούστηκαν.  
Αν δεν την έχουµε και έχουµε πέσει έξω, τότε αλλοίµονο σε εµάς.  
Πρόεδρε, κ. Χρήστου. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Ναι, συγγνώµη, εµείς ασφαλώς λέµε 
“ανοικτά σχολεία”.  Και πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες αυτό 
εύχονται.  Εστιάσατε κ. Πρόεδρε, στο εξεταστικό.  Συµφωνούµε, 
ότι έχει προτεραιότητα των εξεταστικό των µαθητών να λυθεί εδώ 
και  τώρα για να πάνε τα παιδιά στα σχολειά τους. Εµείς θα 
συµφωνήσουµε. ∆ιαφορετικά θα διαφωνήσουµε µε οποιοδήποτε 
άλλο κείµενο, εάν δεν διατυπωθούν οι λέξεις “αναστολή των 
διατάξεων” και “ουσιαστικός διάλογος”.  ∆εν µπορούµε δηλαδή να 
κάνουµε πίσω.  Αντιλαµβανόµαστε τη σύνθεση, την αναγκαιότητα, 
την κρισιµότητα και όλα, την αναταραχή που υπάρχει στον χώρο 
της παιδείας, παίρνουµε όµως την ευθύνη γιατί ο κλάδος µας έχει 
δώσει άλλη εντολή και λέµε “αναστολή των διατάξεων” και 
“ουσιαστικός διάλογος”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Το “ουσιαστικό” υπάρχει. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ): “Ουσιαστικός”, “αναστολή των 
διατάξεων”, αν δεν γραφεί  “αναστολή των διατάξεων”, εµείς εδώ 
θα εκληφθεί ότι ήρθαµε, προδώσαµε τον κλάδο, 
διαφοροποιηθήκαµε και συµφωνήσαµε µε τα όσα το Υπουργείο έχει 
κάνει. ∆ηλαδή, ότι καλώς  έχει πράξει το Υπουργείο Παιδείας. 
∆ηλαδή τί θα πουν, όχι εσείς, τί θα πει ο κλάδος τον οποίο 
εκπροσωπούµε; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι.  Ξέρετε, µπορεί να έχουµε και 
ένα παράρτηµα της απόφασης - οτιδήποτε που να καταγράψουµε 
και αυτές τις απόψεις τις δικές σας.  Έτσι κι αλλιώς, δεν σηµαίνει 
ότι µε την αποδοχή ενός αντικειµένου εσείς απεµπολείτε τις θέσεις 
αυτές.  Θα σας πω όµως το εξής που ετέθη προηγουµένως, νοµίζω 
ετέθη από τον Σεβασµιώτατο. Αναστολή - και µιλάω και µε την 
πείρα της διοίκησης - αναστολή µιας διάταξης, αναστολή µάλλον 
ενός νόµου ολόκληρου, αφήνει µια σειρά από πράγµατα κενά τα 
οποία δεν επιτρέπουν, όπως είπε κάποιος προηγουµένως, την 
λειτουργία του συστήµατος αυτή τη στιγµή.  ∆εν λέω εγώ ότι εσείς 
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δεν πρέπει να επιµείνετε στην άποψή σας και ούτε σε αυτό το 
κείµενο.  Όταν λέµε - και αν θέλετε να το σηµειώσουµε - ότι 
“ορισµένοι από τους φορείς”, αν θέλετε να πούµε ότι ορισµένοι 
υποστηρίζουν ή … 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Συγγνώµη που διακόπτω, αλλά δεν εννοεί  
κάτι τέτοιο ο κ. Χρήστου. Εκεί που λέτε “επανεξέταση” εκείνος 
λέει “αναστολή”. Είναι το ίδιο πράγµα στην ουσία, στην ουσία, αν 
δεν … 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Όχι, κ. Αναγνωστάτο δεν είναι το 
ίδιο πράγµα.. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Στην ουσία είναι το ίδιο πράγµα, αν δεν 
επανεξετάσεις κάτι. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Αναγνωστάτο, να σας πω κάτι, να 
σας  δώσω και την εµπειρία µου τη διοικητική, “αναστολή” 
σηµαίνει  ότι αύριο ψηφίζεται στη βουλή µια διάταξη που λέει ότι 
αναστέλλεται ο νόµος αυτός και αφήνει ένα πλήρες  κενό.  Αφήστε 
µε να  σας πω, δεν µπορεί να πει κανείς έτσι γενικά εξεταστικό, θα 
πρέπει να πει αναστέλλονται οι διατάξεις αυτές και αυτές και 
ταυτόχρονα να πει ότι στις θέσεις τους µπαίνουν αυτές. ΄Οταν λέµε 
“επανεξέταση”, τί σηµαίνει;  Σηµαίνει ότι γίνεται δεκτό - και όπως 
το διευκρινίσαµε µε τον κ. Βεζυράκη - ότι δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί αυτό εξεταστικό σύστηµα αλλά χρειάζεται  και ένα 
χρόνο η διοίκηση να βρει έναν άλλο τρόπο που θα αντικαταστήσει 
αυτό που θα βγάλει.  Γι’ αυτό λέω ότι “αναστολή” και 
“επανεξέταση”, σας το λέω χωρίς να θέλω να απαλύνω το κείµενο 
αυτό, είναι µια τεχνική παρατήρηση και έχει και µια σηµασία, εδώ 
υπάρχουν µεταξύ µας και νοµικοί.  Από άποψη εφαρµογής δεν είναι 
ταυτόσηµες.  Ορίστε. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος):  Γιατί πρέπει να πούµε τί αρχίζει να ισχύει. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Το παλιό σύστηµα, άρα υπάρχει πρόβληµα. 
κ. Ι. Πανάρεος (Πρόεδρος):  Αυτό σας λέω ότι δεν είναι θέµα.  
Όχι, κοιτάξτε κ. Αναγνωστάτο, όχι δεν ισχύει το παλιό.  Τί λέµε;  
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Υπάρχει η πολιτική δέσµευση. Η πολιτική δέσµευση λέει ότι αυτό 
δεν εφαρµόζεται και εξετάζει τώρα τί θα εφαρµοσθεί.  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Εγώ δεν επιµένω, προσπαθώ να γεφυρώσω 
το θέµα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Μην επιµένετε, όχι γιατί εγώ 
επιµένω, µην επιµένετε γιατί είναι τεχνικό και  ουσιαστικό όµως το 
θέµα και αυτοί οι οποίοι έχουν µια πείρα ξέρουν ότι η απλή 
διατύπωση µιας άποψης για αναστολή είναι µη εφαρµόσιµη.  Να 
σας το πω και διαφορετικά, κάποιος ο οποίος δεν θέλει να 
εφαρµόσει κάτι τέτοιο είναι εύκολο να πει “µα τί µου λέτε τώρα, τί 
σηµαίνει αναστολή και τί θα κάνουµε”;  Γι’ αυτό λέω ότι η 
επανεξέταση, όταν κανείς δεσµεύεται ότι το επανεξετάζει, σηµαίνει 
ότι αυτό δεν ισχύει.  
κ. ΄Ανθιµος (Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως):  ΄Ηρθε η ώρα 
για το αεροπλάνο, έφυγα όπως είπα το πρωί.  Θα πρέπει να είµαι 
απόψε εκεί γιατί αύριο είναι Κυριακή.  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, 
ψηφίζω πάντως την πρόταση, όπως την έχει διατυπώσει ο κ. 
Πρόεδρος. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Σεβασµιώτατε, σας ευχαριστούµε 
πολύ για τη παρουσία σας και για τη συµµετοχή σας.  Εγώ, πριν 
φύγει ο Σεβασµιώτατος, θέλω να σας κάνω και την πρόταση, αν δεν 
έχετε αντίρρηση να ακούσετε για την επιτροπή που έχω στο µυαλό 
µου, τουλάχιστον να πάρω και την αντίδρασή του. ∆εν είµαι υπέρ 
των επιτροπών που έχουν απλώς ονόµατα ηχηρά, απλώς για να 
συµµετέχουν σε µια επιτροπή ως ονόµατα, αλλά υπέρ ανθρώπων οι 
οποίοι µπορούν να συνεισφέρουν γιατί έχουν και πείρα από το 
αντικείµενο. Οι άνθρωποι που έχω στο µυαλό µου είναι ο Μανόλης 
∆ρεττάκης, που ήταν βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής και 
πρώην καθηγητής, ο Αλέξης  ∆ηµαράς που είναι ιστορικός της 
εκπαίδευσης και καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο 
Γιώργος Μπαµπινιώτης, που είναι καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και πρώην 
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο Αργύρης Φατούρος 
που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και ο 
Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος που είναι Γενικός Γραµµατέας της 
Βουλής, καθηγητής στο Οικονοµικό Πανεπιστηµίου και έχει κάνει 
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και Πρύτανης.  Μπορώ να σας εξηγήσω γιατί λέω αυτά τα ονόµατα.  
Γιατί όλοι έχουν πείρα από τα θέµατα αυτά τα οποία συζητάµε και 
µπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά.  ∆εν έχω µιλήσει µε κανένα 
από αυτούς.  Γι’ αυτό πρόταση απλώς θα κάνουµε, αν 
συµφωνήσουµε.  ∆εν µπορούσα να πω εγώ “αν θέλετε, γιατί  θα σας 
προτείνω”, µε τον µόνο που µίλησα ήταν µε τον Κωνσταντίνο 
∆εσποτόπουλο.  Ζήτησα την γνώµη του, πριν συνέλθουµε σήµερα 
και µου είπε ότι ο ίδιος είναι ιδιαίτερα ευχαριστηµένος που 
συνεδριάζει το ΕΣΥΠ και ότι πάντοτε θέλει να βοηθάει, όπου 
µπορεί να βοηθήσει, αλλά στα συγκεκριµένα θέµατα της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν έχει άποψη. Και δεν έχει έννοια 
να είναι µέλος µιας επιτροπής, η οποία δεν είναι ουσιαστική.  Μισό 
λεπτό, να ευχαριστήσουµε και πάλι τον κ. Σεβασµιώτατο.  Ναι. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Αν κατάλαβα καλά, φτιάχνετε την επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας, το Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας, όπως προβλέπεται 
από το νόµο.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Οχι ακριβώς. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Περίπου. Θα κάνει τί, θα συζητήσει µε τον 
Υπουργό; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Οχι.  Η πρόταση η δική µου είναι η 
εξής:  Αυτή η επιτροπή να επεξεργαστεί µια σειρά από θέµατα, όλα 
αυτά που λέµε εµείς τώρα, θα της δώσουµε αν θέλετε και ποιά 
θέµατα προβληµατίζουν το ΕΣΥΠ και θα κάνει µια εισήγηση εδώ 
στο ΕΣΥΠ.  Αυτή τη στιγµή δεν έχει έννοια µια επιτροπή να κάνει 
µια πρόταση οποιαδήποτε αλλά αφού λείπει από εµάς η δυνατότητα 
επιστηµονικής τεκµηρίωσης, χρειάζεται να διαµορφωθεί µε βάση 
τις απόψεις και του προβληµατισµούς.  Αν θέλετε, δεν επιµένω, σας 
είπα, µια πρόταση έκανα.  Η Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει τις 
απόψεις και τους προβληµατισµούς που έχουν διατυπωθεί, τις 
λεπτοµέρειες αυτών των θεµάτων που έχουν θιγεί.  Ναι, κ. 
Βεζυράκη. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Να ξεκινήσω από το δεύτερο εγώ.  ∆εν 
έχω αντίρρηση έτσι όπως το θέτετε και να δοθεί ο χρόνος σε µια 
οµάδα εργασίας να εισηγηθεί στο ΕΣΥΠ οτιδήποτε πάνω σε αυτά 
τα θέµατα.  ∆εν έχω καµία αντίρρηση.  Όσον αφορά όµως το 
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κείµενο, να πω και να κλείσουµε µε αυτό, εγώ θα συµφωνήσω αν 
τυχόν αυτή η απάντηση που µου δώσατε διατυπωθεί.  ∆ηλαδή, ότι 
εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να λειτουργήσει, θα πρέπει να 
διατυπωθεί και θα συµφωνήσω µε το κείµενο αυτό ακριβώς. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Να σας ενηµερώσω, ότι ο κ. 
Ράµµας από την ΟΛΜΕ µας πήρε τηλέφωνο και µας είπε ότι είναι 
απίθανο να ξανάρθουν απόψε εδώ λόγω εξελίξεων στη Βουλή.  ∆εν 
ξέρω ποιές είναι αυτές οι εξελίξεις αλλά προφανώς θα υπάρχουν 
θέµατα, τα οποία δεν τα γνωρίζω.  Λοιπόν εάν συµφωνείτε, εγώ 
δέχοµαι, δεν έχω αντίρρηση να µπει αυτό που λέει ο κ. Βεζυράκης, 
µε κάποιο τρόπο. Ο κ. Βεζυράκης λέει να είναι σαφές ότι οι 
εξετάσεις - το έχετε ακούσει κυρία ∆ασκαλάκη, δεν το έχετε 
ακούσει το  κείµενο, να το επαναλάβω αυτή τη στιγµή.  Ο κ. 
Βεζυράκης διατύπωσε την άποψη σε µια προηγούµενη ανταλλαγή 
απόψεων, ότι δεν ήταν σαφές για εκείνον ότι δεν θα ισχύει το 
εξεταστικό σύστηµα όπως είναι σήµερα κι εγώ του είπα ότι αυτό 
προκύπτει από το κείµενο.  Εκείνος λέει ότι δεν είναι σαφές ότι 
προκύπτει και ότι πρέπει να διατυπωθεί µέσα στο κείµενο.  Ναι, κ. 
Πολίτη. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών):  Μπορείτε 
να προσθέσετε “που είναι άλλωστε ανεφάρµοστο στην πράξη”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Ναι, να το διαβάσω και να δούµε 
πού θα µπει αυτό το πράγµα.  Το “ανεφάρµοστο” δεν ξέρω αν είναι 
η άποψη του κ. Βεζυράκη αλλά και πολλών άλλων η άποψη είναι 
ότι δεν είναι ότι δεν είναι και “κατάλληλο”, δεν είναι θέµα απλώς 
“ανεφάρµοστο”, εκεί είναι το θέµα, έτσι δεν είναι κ. Βεζυράκη;  
Λοιπόν, “Στη σηµερινή συνεδρίαση του ΕΣΥΠ έγινε ανταλλαγή 
απόψεων” - τώρα να το ξαναδιαβάσω γιατί δεν το έχει ακούσει 
καθόλου η κυρία ∆ασκαλάκη, όχι θα το διαβάσω µια φορά ακόµα 
γιατί όλοι θέλουν να  το ξανακούσουν, έτσι: “Στη σηµερινή 
συνεδρίαση του ΕΣΥΠ έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα άµεσα 
προβλήµατα που απασχολούν αυτή τη στιγµή την εκπαίδευση και την 
κοινωνία.  Επίσης διαπιστώθηκε η ανάγκη για ουσιαστική και συνεχή 
λειτουργία του ΕΣΥΠ ώστε να αποφεύγεται να καταλήγουν τα 
προβλήµατα στην κατάσταση που έχουν οδηγηθεί σήµερα.  ΄Ολα τα 
µέλη συµφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να ασχοληθεί το ΕΣΥΠ µε όλα 
τα θέµατα που απασχολούν την εκπαίδευση. Στη σηµερινή 
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συνεδρίαση όµως τονίστηκε από όλους η ανάγκη να τοποθετηθεί το 
ΕΣΥΠ στο κρίσιµο πρόβληµα που απασχολεί αυτή τη στιγµή την 
κοινωνία.  Πολλές επιµέρους απόψεις διατυπώθηκαν για τις 
αδυναµίες των νόµων 2525 και 2640.   Θεωρήθηκε  ότι είναι ανάγκη 
να εξεταστούν τα προβλήµατα που προκύπτουν από τους νόµους 
αυτούς.  Για την  άµεση όµως αντιµετώπιση της κρίσης  υπήρξε 
ταύτιση απόψεων  για την ανάγκη άµεσης επανεξέτασης”, εδώ να 
δούµε πώς θα το διορθώσουµε, “άµεσης επανεξέτασης του 
εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου µε έµφαση στις εξετάσεις της Β΄ 
τάξης.  Επίσης, θεωρείται αναγκαία η επανεξέταση των θεµάτων της 
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε στόχο την αναβάθµισή της.  
Ταυτόχρονα τονίστηκε η ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία και να 
αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση των προβληµάτων µε άµεση δέσµευση 
της πολιτείας για έναρξη ουσιαστικού διαλόγου µε τους 
εµπλεκοµένους φορείς.  Προκειµένου να εξεταστούν από το ΕΣΥΠ” 
κ. Αναγνωστάτο, “οι λοιπές πλευρές που αφορούν την Α/θµια και 
την Β/θµια εκπαίδευση καθώς και την πρόσβαση στην Γ/θµια 
εκπαίδευση αποφασίστηκε να συγκροτηθεί επιτροπή ειδικών για το 
σκοπό αυτό”.  Τώρα η φράση που θέλει ο κύριος Βεζυράκης θα 
δούµε πού θα µπει αλλά αν αυτό σας ικανοποιεί, να δούµε που θα 
µπει η “επανεξέταση του εξεταστικού συστήµατος της Β΄Λυκείου 
µε έµφαση στις εξετάσεις της Β΄τάξης”.  Εάν πούµε “που δεν είναι 
δυνατόν να διεξαχθούν µε τα προβλεπόµενα από τον ισχύοντα 
νόµο”;  Αλλά τότε ξαναγυρίζουµε στο νόµο πάλι, δεν µου πάει 
πολύ.  Να το σκεφτώ λίγο και να το διατυπώσω. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Εµείς το λέµε µε την έννοια την κοινωνική.  
∆εν το λέµε µε νοµικές εκφράσεις. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος):  κ. Πρόεδρε, µήπως θα έπρεπε να πούµε δύο λεξούλες, 
δηλαδή εκεί που λέει να “τοποθετηθεί το ΕΣΥΠ” να λέγαµε την 
λέξη “άµεσα”. Η λέξη “άµεσα” δείχνει για ποιό λόγο θα 
µπορούσαµε να έχουµε και εκφράσεις κάπως πιο οξείες, θα 
µπορούσαµε να πούµε - που δεν είναι οξείες καθεαυτό αλλά λόγω 
του άµεσου, του επείγοντος του θέµατος µπορεί να ηχήσουν ως 
τέτοιες - και δεύτερο εκεί που λέει “επανεξέταση” να πούµε 
“δοµική επανεξέταση”, να µη λέµε “αναστολή” αλλά να πούµε τη 
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λέξη “δοµική”.  Το “δοµική” κατ’ ουσίαν το ίδιο πράγµα λέει δεν 
λέµε “αναστολή” αλλά λέµε “επανεξέταση δοµική”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ξέρετε, το “δοµική” θυµίζει και το 
“δοµική αντιπολίτευση”. Έχουµε χρησιµοποιήσει µερικές λέξεις 
που δεν είναι τόσο δόκιµες  στην διατύπωση.  Σας επαναλαµβάνω 
τον κίνδυνο να µείνουµε εδώ µέχρι το πρωί να συζητάµε για 
αντικατάσταση λέξεων. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών):  Είναι κρίσιµο 
όµως, είναι σηµείο τριβής. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Είναι σηµείο τριβής. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Ας κάναµε “αναδιαµόρφωση”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι, επιµένω κ. Αναγνωστάτο.  
Είναι άλλο πράγµα η πολιτική δέσµευση για µη εφαρµογή και άλλο 
πράγµα η διοικητική αναστολή.  ΄Εχετε παρακολουθήσει και το 
διάλογο που έχει γίνει και τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί.  Όσοι 
δε θέλουν να γίνει αυτό που λέµε τώρα, αυτό λένε, “τι σηµαίνει 
αναστολή”.  Είπατε προηγουµένως ότι είµαι πολύ διαλλακτικός.  Σε 
αυτό εδώ επιµένω γιατί θα είναι άνευ ουσίας, ενώ θα έχει την ίδια 
κατεύθυνση µε αυτό που  όλοι λέµε, αδυνατίζει την ουσία του 
επιχειρήµατος.  Εγώ, αν θέλετε, αυτό που νοµίζω ότι µπορούµε να 
κάνουµε και θα πρέπει να  κάνουµε είναι να δοθεί απόψε, αν 
θέλετε,  τόσο  στον Υπουργό Παιδείας όσο και στον Πρωθυπουργό.  
Άλλωστε το ΕΣΥΠ δεν χρειάζεται καµία επισηµότητα, ούτε 
επιτροπή, αν χρειάζονται διάλογο.  Γιατί ξέρετε τί µπορεί να γίνει:  
Μπορούµε να πούµε ότι θέλουµε να σας επιδώσουµε ένα κείµενο, 
µπορεί να πάει στα χέρια τους, ας το δώσουµε στην δηµοσιότητα 
δεν είναι ένα κείµενο που θέλουµε να κρατήσουµε µυστικό µεταξύ 
ηµών και της διοίκησης ή της κυβέρνησης και από κει και πέρα, αν 
θέλουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, µπορούν  να µας αναζητήσουν 
και να τους πούµε.  Ναι, κ. Ρήγα. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος στενεύει, είµαι υποχρεωµένος να 
αποσαφηνίσω για τελευταία  φορά τις συγκεκριµένες απόψεις µας 
πάνω στην πρόταση που κάνατε. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Ρήγα, να πω κάτι. Πιστεύω ότι αν 
επανέλθουµε ας δεχτούµε από τώρα, δεν το λέω µε κακία, ότι δεν 
κάνουµε κάτι απόψε και το αφήνουµε για αύριο. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
΄Οχι, µε συγχωρείτε, θα πρέπει να αποσαφηνίσω τί ακριβώς λέµε:  
Πρώτον, εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι αυτό που 
δηµιουργήθηκε µπορεί να περιγραφεί µόνο µε το χαρακτηρισµό και 
τον όρο “αδυναµίες”.  ∆εύτερον, δεν θεωρούµε ότι είναι επαρκές να 
αναφερθεί κανένας αυτή τη στιγµή σε δύο µόνο από τα προβλήµατα 
που έχει δηµιουργήσει ο νόµος.  Τρίτον, δεν θεωρούµε ότι είναι 
σωστό να ζητήσουµε από τα παιδιά, γιατί περί αυτού πρόκειται στο 
ψήφισµα, να σταµατήσουν τις καταλήψεις µε την υπόσχεση ότι θα 
δεσµευθεί η κυβέρνηση εκ των υστέρων να µπει σε ένα διάλογο, 
δεν θεωρούµε ότι επιτρέπεται να κάνουµε µια τέτοια παρέµβαση.  
∆ιαφωνούµε λοιπόν σε αυτά τα τρία σηµεία, επιµένουµε στην 
πρόταση που καταθέσαµε. Θα µπορούσαµε, αν θέλετε, να 
συζητήσουµε σε αυτή τη φάση - αν κάποιος αναφέρθηκε σε κάποιες 
γωνίες, εντάξει να συζητήσουµε για αυτές γωνίες, π.χ. τις 
παραγράφους 2, 3 και 4 της πρότασης να τις απαλείψουµε - αλλά  
να µείνει η πρόταση διεξόδου που κάνουµε, διαφορετικά και αυτό 
θέλω να αποσαφηνίσω, εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε 
την πρότασή σας.  Θα είµαστε υποχρεωµένοι να διαφωνήσουµε.  
Αυτό φυσικά δεν εµποδίζει σε τίποτα αυτό το όργανο, έχοντας την 
πλειοψηφία που πιθανόν θα διαµορφωθεί, να προχωρήσει στην 
απόφασή του η οποία είναι απολύτως σεβαστή. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εγώ σας το είπα από προηγουµένως 
ότι είναι δύσκολο κάτω από αυτές τις συνθήκες να φτάσει κανείς 
κάπου, όπου όλοι να έχουν αυτό που θεωρούν όχι το µέγιστο 
δυνατότητας ικανοποίησης απόψεων. ∆εν νοµίζω ότι έχει κανείς 
τέτοια πρόθεση, όλοι είναι καλοπροαίρετοι, αλλά βλέπω ότι δεν 
είναι εύκολο να φτάσουµε κάπου  και δεν είναι και παράξενο.  
∆ηλαδή θα ήταν παράξενο µε  όλη αυτή την κρίση και την ένταση 
που υπάρχει εµείς ξαφνικά να βρίσκαµε σε µια µέρα την 
δυνατότητα να διατυπώσουµε µια άποψη.  Ειλικρινά, δεν βλέπω τη 
δυνατότητα να οδηγηθούµε κάπου, που όλοι να συµφωνούν, δεν 
είναι κακό.  ∆εν είναι ευχάριστο, δεν είναι κακό όµως και γι’ αυτό 
ίσως θα πρέπει να αποφύγουµε να ικανοποιήσουµε την επιθυµία 
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µας να έχουµε ένα κείµενο που να απηχεί όλους µας.   Το να 
κάνουµε αυτή τη στιγµή µια ψηφοφορία και να πούµε “από τους 
παρευρισκόµενους, τόσοι συµφωνούν τόσοι διαφωνούν” δεν είναι 
το θέµα, δεν έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσµα.  Εγώ σέβοµαι τις  
επιφυλάξεις και την επιµονή σε ορισµένες απόψεις, δεν βλέπω όµως 
την δυνατότητα να κάνουµε όλες εκείνες τις αλλαγές που  θα 
κάνουν όλους ικανοποιηµένους.  Γι’ αυτό πρέπει να πάµε στην 
επόµενη σκέψη, να δούµε αν  θα συνεχίσουµε, και πρέπει κατά την 
γνώµη µου να συνεχίσουµε αύριο.  ∆εν ξέρω αν θα πρέπει, ορίστε.  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Το αφήνουµε αυτό το κείµενο;  
κ. Ι. Πανάρεος (Πρόεδρος):  Ξέρετε κάτι, κ. Αναγνωστάτο, η 
επιφύλαξη του  Συνασπισµού την οποία την σέβοµαι, θα έχει και 
συνέπειες.  Είναι ενδεχόµενο και η Πολιτική Άνοιξη να έχει τις 
επιφυλάξεις της και όταν αρχίσουν οι επιφυλάξεις, ο καθένας θα 
έχει επιφυλάξεις, είναι φυσικό, δεν είναι υπερβολικό.  Ήδη βλέπω 
και την κυρία ∆ασκαλάκη που κουνάει κι εκείνη το κεφάλι της, που 
σηµαίνει ότι και εκείνη έχει επιφυλάξεις, εποµένως δεν βλέπω γιατί 
να το πιέσουµε, ναι κυρία ∆ασκαλάκη. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη): Ευχαριστώ πολύ.  
Κατ’αρχάς, θέλω να ζητήσω συγγνώµη από όλους, γιατί έλειψα 
αλλά ήταν µια πάρα πολύ παράξενη ηµέρα.  Σήµερα είχε ορίσει ο 
Αρχιεπίσκοπος να κάνει γεύµα στους ευρωβουλευτές και όταν 
σηκώνεται και µιλάει δεν µπορεί κανένας να φύγει και δεν είχα 
υπολογίσει ότι θα κρατούσε τόσο πολύ.  Σας ζητώ συγγνώµη αλλά 
υπάρχει και η αντικειµενική αδυναµία να είσαι σε δύο µέρη 
ταυτοχρόνως.  Θα ήθελα να πω, ήταν και η άποψή µου το πρωί, ότι 
εφόσον υπάρχει µια εγγενής αδυναµία σε εµάς εδώ σήµερα - 
λείπουν τα δύο µεγάλα κόµµατα, υπάρχουν όλα αυτά που είπαµε 
και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουµε - πιστεύω ότι µια βιασύνη 
να παραδώσουµε ένα κοινό ψήφισµα για να φτάσει στη Βουλή 
σήµερα, πρώτον, για να είµαστε λίγο ρεαλιστές, δεν πρόκειται να 
αλλάξει ούτε τα πνεύµατα των βουλευτών ούτε το αποτέλεσµα της 
ψηφοφορίας, όποιο κι αν είναι αυτό.  Εν πάση περιπτώσει, δεν θα 
αλλάξει τίποτα η δική µας παρέµβαση, θα αλλάξει όµως όσον 
αφορά την αξιοπιστία αυτού του οργάνου που ξεκινάει λίγο 
τραυµατισµένο σήµερα - µεταξύ µας είµαστε δεν πειράζει να το 
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πούµε, λείπουν και οι κάµερες.  Θα βγει ακόµα πιο τραυµατισµένο.  
Εγώ σας λέω ότι έχει ο Συνασπισµός επιφυλάξεις, εγώ σας λέω ότι 
και εγώ έχω ορισµένες δυσκολίες.  Αυτό θα τραυµατίσει ακόµα 
περισσότερο αυτή την προσπάθεια, λοιπόν δεν χρειάζεται τέτοια 
βιασύνη.  Ο σκοπός είναι να κάνουµε κάτι ουσιαστικό, στο µέτρο 
που µπορούµε να το κάνουµε.  Η άποψή µου είναι, λοιπόν, ότι ίσως 
δεν θα έπρεπε να βιαστούµε, ότι δεν είναι λογικό πράγµα.  Θα έρθω 
µε µεγάλη χαρά, αύριο δεν έχω καµία υποχρέωση, στο µέτρο που 
θα αποφασίσουµε όλοι να είµαστε εδώ και αυτή νοµίζω ότι είναι 
µια ήρεµη προσέγγιση του ζητήµατος. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Νοµίζω ότι είναι λογικό να 
καταλήξουµε στο ότι δεν φαίνεται πραγµατοποιήσιµο να  φτιάξουµε 
ένα κείµενο, σήµερα πρέπει όµως, µε δεδοµένο ότι θα φτιάξουµε 
ένα κείµενο, να συναντηθούµε αύριο γιατί διαφορετικά οι ίδιοι θα 
αποφασίσουµε ότι πράγµατι δεν έχει έννοια να λειτουργήσει το 
ΕΣΥΠ, αφού κουραστήκαµε σε µια µέρα που δεν µπορούσαµε να 
βγάλουµε µια κοινή θέση. ΄Οντως δεν είναι και η ευκολότερη 
διαδικασία, αλλά πριν το πούµε αυτό το πράγµα, να βεβαιωθούµε 
ότι θα είµαστε εδώ, γιατί αν δεν είναι έστω και αυτοί που 
συµµετέχουν αυτή τη στιγµή ή είµαστε δυο-τρεις εδώ, είµαστε εγώ, 
η κα ∆ασκαλάκη, ο κ. Χρήστου ή ο κ. Αναγνωστάτος, τότε δεν έχει 
και έννοια να κάνουµε αυτή την συνάντηση. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  κ. Πρόεδρε, κατ’ αρχήν όλοι συµφωνήσαµε 
ότι πρέπει να γίνει κάτι απόψε και όλοι αυτό συζητούµε τόσην ώρα 
και είµαι βέβαιος ότι θα πειθόταν και η κα ∆ασκαλάκη, αν ήταν 
εδώ.  Πώς έτσι εύκολα υπαναχωρούµε;   Κατ’ αρχήν, από ένα 
τέτοιο πολυπληθές όργανο είναι ως ένα βαθµό ουτοπία να ζητάει 
κανείς οµοφωνία, ευχής έργο είναι αλλά δεν είναι αναγκαίο.  Αν 
έχει µια επιφύλαξη λοιπόν ο Συνασπισµός για αυστηρότερη 
διατύπωση, να καταγραφεί ότι η αντίρρηση είναι ότι θέλει 
αυστηρότερη διατύπωση, που σηµαίνει ότι ενισχύει το περιεχόµενο 
του κειµένου, το ενισχύει έτσι και αλλιώς, δεν πρέπει να 
υπαναχωρήσουµε, νοµίζω.  Και αν θέλει να κρατήσει και επιφύλαξη 
η κα ∆ασκαλάκη, ας την κρατήσει µε την ίδια έννοια.  Το ενισχύουν 
το κείµενο αυτές οι επιφυλάξεις, δεν το αποδυναµώνουν. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Λοιπόν, να λάβω υπόψη µου και τη 
δική σας την σκέψη, να πω το εξής, πάντα προσπαθώντας να 
συνθέσουµε τις απόψεις:  Εγώ καταλαβαίνω την επιφύλαξη του κ. 
Ρήγα, την καταλαβαίνω πολιτικά την επιφύλαξή του.  Εάν θέλουµε 
να αποτυπώσουµε και την άποψη αυτή, ότι συµφωνεί µεν σε αυτό 
το κείµενο ο Συνασπισµός αλλά δίνει έµφαση εκεί, εάν θέλουµε να 
αποτυπώσουµε και την άποψη της κας ∆ασκαλάκη, ότι η Πολιτική 
Άνοιξη δίνει έµφαση εκεί, θα πρέπει να αποτυπώσουµε και την 
άποψη της ∆ΟΕ ότι … 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  ∆εν είναι κόµµα η ∆ΟΕ, θα υποχωρήσει.   
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι, όχι, δεν το ξέρω αν θα 
υποχωρήσει.  Θα είναι δύσκολο να σας πω και … 
Μέλη ∆ΟΕ:  ∆εν έχουµε τέτοια εξουσιοδότηση εµείς.   
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Χρήστου, να σας πω κάτι για να 
είµαστε και ρεαλιστές.  ∆εν µπορεί οι εκπρόσωποι µιας ολόκληρης 
οργάνωσης µε χιλιάδες µέλη όταν άλλοι διατυπώνουν, όχι 
επιφυλάξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόσθετες σκέψεις, οι ίδιοι 
να µην το κάνουν.  Είναι προφανές - τους είδαµε τόση ώρα που 
συζητούν - ότι θα το έκαναν σε µια προσπάθεια να δοθεί ένα κοινό 
κείµενο. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Μαλακώνετε πάλι, κ. Πρόεδρε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ορίστε; 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Εκείνοι είναι πολιτικοί, οι άλλοι είναι 
δάσκαλοι. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι, δεν µαλακώνω.  
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ): ∆εν υπαγορεύει τίποτα κανένας σε κανέναν. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Αναγνωστάτε και κ. Χρήστου, 
εγώ σας λέω το εξής: Γνωρίζω, καταλαβαίνω πόσο έντονες είναι οι 
απόψεις του κλάδου τους. Και δεν είναι εύκολο πράγµα, για 
ορισµένους από εµάς είναι πιο εύκολο είτε να µαλακώσουµε είτε να 
σκληρύνουµε.  Εκείνοι έχουν οδηγηθεί µετά από βασανιστικές 
διαδικασίες στις απόψεις που έχουν καταλήξει και δεν είναι και 
εύκολη η θέση τους.  
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κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Είχαµε πει ότι θα ξεχάσουµε και τον 
συνδικαλισµό εδώ µέσα, όχι µόνο τον κοµµατισµό. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Την έδειξαν τη διάθεσή τους.  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Πάντως, εγώ πιστεύω κ. Πρόεδρε - 
συγγνώµη, αυτό θα πω και τελειώνω - ότι αν δεν βγάλουµε τίποτα 
απόψε, να έλθουµε αύριο που θα έχει ψηφίσει και η Βουλή, τί θα 
κάνουµε;   Τότε είναι ακριβώς που θα επιβεβαιώσουµε όλες τις 
Κασσάνδρες, φοβάµαι. Θα επιβεβαιώσουµε όλους αυτούς που λένε 
“τί θα κάνουν”; Θα κουβεντιάσουν. Θα βγάλει ο καθένας τον 
δεκάρικό του. Θα ικανοποιηθεί µε τον εαυτό του ο καθένας, θα πάει 
σπίτι του και τελείωσε η ιστορία”. Και αυτό θα γίνει, αν δεν 
βγάλουµε τίποτα απόψε και δεν έχει νόηµα το αυριανό µιας και 
µεσολαβεί η ψηφοφορία στη Βουλή. Γι’ αυτό έλεγα να επιδοθεί 
στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό, ενδεχοµένως και µε κάποια 
συζήτηση, και να πούµε “κύριοι, αυτή είναι η προσπάθειά µας η 
σηµερινή”.  ∆εν έχουµε άλλο λόγο υπάρξεως για σήµερα.  Σήµερα 
δεν έχουµε άλλο σκοπό, διότι όταν υπάρχει αυτό το φλέγον θέµα σε 
εκκρεµότητα, τί νόηµα έχει να κουβεντιάσουµε τα υπόλοιπα;    
Καίγεται το σπίτι µας και µιλάµε για φαγητό κουζίνας, ας πούµε;  
∆εν έχει νόηµα. Κι έτσι, θα δείξουµε και τον δυναµισµό και τον 
λόγο υπάρξεώς µας αλλά και τον προορισµό µας και θα 
αποδείξουµε ότι καλώς συγκληθήκαµε και κατά συγκυρία, ήταν 
στην κατάλληλη στιγµή. ∆ηλαδή ήρθαµε και δεν χάσαµε την 
προθεσµία.  Να λέµε τί;  Τί θα πούµε αύριο;  Για την αξιολόγηση;  
Ε, λοιπόν; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ξέρετε κάτι;  Αυτό που είπε η κα 
∆ασκαλάκη το πρωί ήταν καλή παρατήρηση, όταν αυτή τη στιγµή 
έρχεσαι και προσπαθείς να διαµορφώσεις µία συναντίληψη, µία 
σύγκλιση απόψεων, δεν είναι τόσο εύκολο.  Εγώ, ως ακαδηµαϊκός, 
λέω ότι πήγαµε αρκετά µακριά αλλά από πλευράς πολιτικής είναι 
σαν να µην έχουµε πάει πουθενά.  Το καταλαβαίνω.  Όµως τί 
µπορούµε να κάνουµε;   Όταν ο κ. Ρήγας εκφράζει ένα κόµµα, δεν 
λέω ότι πρέπει να συµφωνήσει µε τις απόψεις των υπολοίπων αλλά 
πως είναι δυνατόν να προχωρήσουµε. 
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κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Αν θέλετε να επισυνάψουµε τις επιµέρους 
απόψεις προς τον Υπουργό, ας τις επισυνάψουµε.  Και ας σκεφτεί 
ότι η πλειοψηφία προς τα εκεί τείνει. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Θα σας πω και κάτι ακόµα. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Μου επιτρέπετε λίγο; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αµέσως, αµέσως, κ. Βεζυράκη. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ): Άλλα συµφωνούµε, σε άλλα 
καταλήγουµε.  Τελικά έχουµε αυτοαναιρεθεί πάρα πολλές φορές 
σήµερα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ένα λεπτό. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ): Και ειλικρινά αυτό που είπα το 
µεσηµέρι κάποια στιγµή για ψυχοθεραπεία, µάλλον αυτό κάνουµε 
αυτή τη στιγµή.  ∆ηλαδή, αν θέλουµε να γίνει αξιόπιστο αυτό το 
όργανο, θα πρέπει να προχωρήσουµε και θα πρέπει να γίνουν 
αµοιβαίες υποχωρήσεις από όλους, εφόσον όλοι συµφωνούµε ότι η 
κοινωνία περιµένει κάτι, και όχι να λέµε “εγώ επιµένω σε αυτό, ο 
άλλος επιµένει σε εκείνο”. Κατ’ αρχήν, έχουν γίνει κάποιες 
συµφωνίες από το σύνολο όσων παρευρίσκονταν εδώ κατά το 
µεσηµέρι, ότι πρέπει σήµερα να γίνει.  Το ότι έφυγαν δεν σηµαίνει 
τίποτα, εκτός αν έχουµε µία τακτική του τύπου “ας τους 
κουράσουµε όλους και να φύγουν”. Τότε δεν κάνουµε τίποτα.  
Επιτέλους, πρέπει να βγει κάτι. Έχουν γίνει αµοιβαίες υποχωρήσεις.  
Ειλικρινά, κι εσείς αν τυχόν αισθάνεστε κουρασµένος και δεν 
µπορείτε να δείτε το κείµενο, ας καθήσει ένας άλλος να 
διαµορφώσει κάτι διαφορετικό, εφόσον ήδη και η ∆ΟΕ που 
βρίσκεται εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω, κάνει υποχωρήσεις αλλά 
σε καµία περίπτωση εγώ δεν θα δεχτώ ότι όλη η σηµερινή µέρα 
πήγε στράφι.  Τότε είναι που θα βγούµε έξω και δεν θα µπορούµε 
να σηκώσουµε τα µάτια µας από το έδαφος.  Και όχι µόνο αυτό, 
αλλά θα γυρίσουµε στα σπίτια µας και θα λέµε “τί χάσαµε σήµερα”; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Κοιτάξτε, κ. Βεζυράκη.  Στράφι δεν 
πήγε. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Ε, πώς δεν πήγε; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Νοµίζω ότι στράφι δεν πήγε, γιατί 
εάν … 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Θα πάει. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Αφήστε µε να πω την άποψή µου.  
Και είναι εύκολο, όταν έχει φτάσει 17:10 και όλοι είµαστε 
κουρασµένοι, να έχουµε και µια ένταση. Στράφι δεν πήγε γιατί 
νοµίζω ότι σε πολλά θέµατα έγιναν ορισµένες διαπιστώσεις. Με 
διαφορετική έµφαση και ένταση, έγιναν όµως διαπιστώσεις. ∆εν 
είναι τόσο εύκολο να φτιάξουµε ένα κείµενο, το οποίο να συνθέτει 
αυτές τις απόψεις.  ∆εν είναι τόσο εύκολο.  Και επίσης, επιµένω, κ. 
Αναγνωστάτο, ότι δεν είναι εύκολο να κάνουµε αυτό που είπατε, να 
επισυνάψουµε τις άλλες απόψεις.  Θα επισυνάψουµε το ένα 
κείµενο, θα επισυνάψουµε το άλλο, µετά θα πάµε στην ΟΛΜΕ γιατί 
η  ΟΛΜΕ θα πει “εντάξει, εµείς είπαµε” … 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Ας ήταν εδώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι, όχι.  Κοιτάξτε, να είστε 
πρακτικός και ρεαλιστής. Αν εµείς πάρουµε µία απόφαση µε ό,τι 
επισυνάπτουµε και µετά έρθει η ΟΛΜΕ και πει “εµείς δεν 
συµφωνήσαµε σε αυτά γιατί λείπαµε”, όση εκτίµηση και αν έχω 
εγώ στον κ. Ιωακειµίδη, θα µας πουν “καλά το Τεχνικό 
Επιµελητήριο αποφάσισε για την ΟΛΜΕ”;  
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Θα απαντήσετε ότι έφυγαν.  Εγώ δεν 
καταλαβαίνω. ∆ηλαδή, αν θέλουµε το ΕΣΥΠ να έχει αξιοπιστία δεν 
µπορεί κανείς να µπαινοβγαίνει.  Μόνοι µας, το ξαναλέω, έχουµε 
αυτοαναιρεθεί σήµερα.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Βεζυράκη, εσείς εκφράζετε µία 
κοινωνική οµάδα. 
κ. ∆. Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Όχι, επιτρέψτε µου, επειδή αυτή η 
κοινωνική οµάδα τυχαίνει λόγω του επαγγέλµατος να πηγαίνει στα 
σπίτια και ξέρει πόσα προβλήµατα  δηµιουργούνται, εκφράζουµε 
την αγωνία όλων, θα έλεγα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εκφράζετε την αγωνία, αλλά… 
κ. ∆.  Βεζυράκης (ΣΚΛΕ):  Αλλά και τη γνώση. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αφήστε να πω τη φράση ολόκληρη, 
αλλά και η ΟΛΜΕ, οι εκπρόσωποι που ήρθαν εδώ, δεν έφυγαν γιατί 
πήγαν να ξεκουραστούν, ούτε η κα ∆ασκαλάκη  έφυγε γιατί πήγε  
να ξεκουραστεί, άλλοι δεν ήρθαν γιατί είχαν άλλες σκοπιµότητες.  
Λοιπόν, εκτιµούν αυτή τη στιγµή, και εγώ το σέβοµαι, ότι οι 
διεργασίες που γίνονται και οι εξελίξεις τους επιβάλλουν να 
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συνεδριάζουν, να πάρουν κάποιες άλλες αποφάσεις.  ∆εν είναι 
εύκολο τώρα εµείς να πούµε “ξέρετε, ήρθατε, είπατε κάποια 
πράγµατα, τώρα φύγατε, εντάξει σας αγνοούµε”.  Αν γινόταν αυτό 
το πράγµα κάποια άλλη στιγµή, να το πούµε, αυτή τη στιγµή δεν 
µπορούµε να το πούµε. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  κ. Πρόεδρε, η ΟΛΜΕ άφησε ένα κείµενο, 
που και αυτό µπορεί να υπάρχει. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): ΄ Οχι η ΟΛΜΕ, ένας εκπρόσωπος. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Είπε ότι ξέρει το πνεύµα τους.  Για να 
µιλήσω και λίγο πολιτικά, έχετε διαµορφώσει ένα κείµενο και 
επισυνάπτετε την  διαφωνία του Συνασπισµού µε ένα σκληρότερο 
κείµενο: Αυτό δείχνει πόσο καταφέρατε να µείνει µόνο ένας να 
διαφωνεί τόσο σκληρά και το κάνατε µαλακότερο εσείς, πολιτικά το 
λέω τώρα, αν θέλετε.  Αλλά έτσι βγαίνει και κάτι από το ΕΣΥΠ, ότι 
κάνει µια προσπάθεια.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Η κα ∆ασκαλάκη. Αν θέλετε µόνο 
µιλήστε στο µικρόφωνο. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  ∆εν διατύπωσα τη φράση, 
αν θέλετε  βάζω στην άκρη την αντίρρηση, αν θέλετε να πούµε ότι 
“παρόλα αυτά διατυπώθηκαν ορισµένες πιο σκληρές θέσεις” ή µια 
άλλη καλύτερη λέξη, ό,τι θέλετε, “και ορισµένες επιφυλάξεις αλλά 
καταλήξαµε το ότι σε αυτά όλοι συµφωνούµε”, εγώ δεν πρόκειται 
να προβάλω άλλη αντίρρηση. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Ρήγα, εγώ τί θέλω να αποφύγω;  
Αν γράψουµε γι’ αυτό, επιµένω και διαφωνώ µε τον κ. 
Αναγνωστάτο, αν γράψουµε ότι ο Συνασπισµός διαφώνησε και η 
άποψή του ήταν αυτή, είναι σαν να µην έχουµε κάνει κείµενο.  Της 
κας ∆ασκαλάκη η πρόταση  βοηθάει στο εξής: Ότι - άλλωστε, θα 
έχουµε και πρακτικά και θα έχουν καταγραφεί όλες αυτές οι 
απόψεις -  εάν πούµε ότι ορισµένες πλευρές - µε µια διατύπωση σαν 
αυτή της κας ∆ασκαλάκη που θέλει λίγο σκέψη - ότι “ορισµένα 
µέλη πιστεύουν” - θα δούµε πώς θα το πούµε αλλά η ουσία της 
σκέψης είναι αυτή - ότι “έχουν πιο έντονες απόψεις”, να το πω έτσι 
κοµψά, “πιο ακραίες θέσεις” θα µπορούσε να το πει κάποιος άλλος, 
πιο “έντονες απόψεις”;  Αυτό θα σας ικανοποιούσε εσάς;  Γιατί 
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εσείς θα µπορείτε να  πείτε, ή θα είναι και  καταγεγραµµένο και στα 
πρακτικά και στις απόψεις που έχουµε συζητήσει, ότι “εµείς θέλαµε 
κάτι παραπάνω, η ∆ΟΕ θέλει κάτι παραπάνω, ο κ. Βεζυράκης θέλει 
κάτι παραπάνω, εγώ θέλω κάτι παρακάτω”. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Εµείς δεν το θεωρούµε κατ’ αρχήν αναγκαίο να είναι οµόφωνη η 
απόφαση.  Με κανένα τρόπο δεν θεωρούµε ότι δηµιουργείται  
οποιοδήποτε πρόβληµα, εάν υπάρχουν και απόψεις οι οποίες µε 
περισσότερο εµφαντικό τρόπο υποστηρίζουν ότι το πρόβληµα, το 
θεσµικό πλαίσιο το καινούργιο, είναι σοβαρότερο από όσο εκτιµούν 
άλλες προτάσεις.  Εκεί δεν βλέπουµε κανένα πρόβληµα.  Πάντως, 
θέλω να πω ότι, ανεξάρτητα από αυτό, εάν αναζητούµε µια 
σύγκλιση, ίσως να αποτελεί  ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση 
το ότι µε πρόταση της ∆ΟΕ διαµορφώνεται ένα λίγο διαφορετικό 
κείµενο στο οποίο λείπει, κόβεται δηλαδή από αυτό που έχετε 
µπροστά σας, το κοµµάτι που βρίσκεται ανάµεσα στις λέξεις  
“αντίθετα” στη δεύτερη παράγραφο µέχρι και “πολιτικών 
τακτικισµών”.  Εγώ δέχοµαι να φύγει αυτό σε συνεννόηση µε τη 
∆ΟΕ και επίσης να φύγει η φράση από το σηµείο 1 και “πάντως των 
επίµαχων διατάξεών του”, να φύγει και αυτή η φράση. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ξέρετε, όµως, τί γίνεται; 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπιµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
΄Ισως έτσι είναι µια άλλη βάση σύγκλισης. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Μιλάµε για άλλα κείµενα, όπως 
είδατε και προηγουµένως. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Μήπως αποτελεί και για σας αυτό ένα κείµενο, το οποίο µπορείτε 
να προσεγγίσετε; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Οχι, το πρόβληµα είναι ότι είδατε - 
και δεν µπορώ να πω σήµερα ότι δεν πρέπει ο καθένας να έχει την 
άποψή του, αλλά είδατε ότι και του Μητροπολίτη η άποψη είτε 
συνέκλινε.  Και γιατί συνέκλινε;  Όχι επειδή έχουµε παρόµοιες 
απόψεις, γιατί εγώ προσπάθησα να ενσωµατώσω και τις δικές του 
απόψεις, όπως και  όλων.  Εποµένως, µε το να συζητήσουµε πάνω 
σε άλλο κείµενο, αυτή τη στιγµή ουσιαστικά ξεκινάµε µια άλλη  
διαδικασία και θα µου επιτρέψετε και εµένα, για να ακολουθήσω 
την υπόδειξη του κ. Αναγνωστάτου, να πω ότι και ο Πρόεδρος 
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οποιοδήποτε οργάνου έχει και µια υποχρέωση:  Να προσπαθήσει να 
συνθέσει.  Αν ανεπιτυχώς το κάνει αυτό, τί να κάνουµε, δεν γίνεται 
διαφορετικά.  Αυτό που είπα προηγουµένως δεν σας ικανοποιεί, 
δηλαδή η πρόταση της κας ∆ασκαλάκη δεν θα σας ικανοποιεί; 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  κ. 
Πρόεδρε, δεν µπορούµε εµείς, δεν µας επιτρέπεται, θα πρόκειται για 
µια σοβαρή πολιτική απόκλιση από όσα  έχουµε διατυπώσει  προς 
την ελληνική κοινωνία, εάν εµφανιστούµε η επιτρέψουµε να 
εµφανιστεί από µη καλοπροαίρετους, ότι συµφωνούµε στην 
εκτίµηση ότι πρόκειται  για ένα νόµο, ο  οποίος έχει κάποιες 
αδυναµίες, τα παιδιά να πάνε σχολείο, η κυβέρνηση να δεσµευθεί.  
Σας είπα ότι οι διατυπώσεις είναι τέτοιες που κάποιος µπορεί να 
τους δώσει αυτή την ερµηνεία και ίσως να µην είναι πολύ 
κακοπροαίρετος, αν το κάνει.  Εµείς δεν µπορούµε να δεχθούµε 
αυτή την πολιτική, να µπούµε σε µια πολιτική ατραπό που θα ήταν 
πολύ ολισθηρή και δεν νοµίζω ότι µε τον τρόπο αυτό - είναι ένα 
θέµα ουσίας -  δεν νοµίζω, το επαναλαµβάνω αυτό, ότι µε τον 
τρόπο αυτό βοηθάµε να εξοµαλυνθεί η κατάσταση. ∆εν έχουµε να 
κάνουµε αυτή τη στιγµή  µε µια κατάσταση όπου η κυβέρνηση θα 
ήθελε ένα γλυκό  λόγο για να δώσει λύση.  Έχουµε να κάνουµε µε 
µια κατάσταση όπου η σύγκρουση είναι µετωπική. Εάν λοιπόν εµείς 
υιοθετήσουµε µια τέτοια θέση είναι σαν να ενθαρρύνουµε τις 
λογικές της µονοµέρειας στην πραγµατικότητα ενώ η πρόθεσή µας 
είναι αντίθετη.  ∆εν θα βοηθήσουµε µε αυτό τον τρόπο, θα 
βλάψουµε την κατάσταση.  Και επιπλέον, αυτό το όργανο το οποίο 
χρειάζεται δικαίωση, καταξίωση, κύρος στην ελληνική κοινωνία, θα 
εµφανιστεί κατά κάποιον τρόπο ότι πάει να κάνει “τα γλυκά µάτια” 
στον Υπουργό.  Γι’αυτό και επιµένω, δεν σηµαίνει όµως ότι θίγεται 
µε κανένα τρόπο το κύρος ή η αποτελεσµατικότητα αυτού του 
οργάνου, εάν µε πλειοψηφία αποφασίσει. 
κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  Τελευταία απόπειρα να αξιοποιήσω και 
την προσπάθεια του κ. Ρήγα.  Την τελική µου σκέψη, ως βάση της 
ανακοίνωσής µας, αποτελεί το κείµενο το οποίο εισηγείται ο 
Πρόεδρος για να καλυφθούν, εν µέρει µέχρι στιγµής, και η ∆ΟΕ και 
η πλευρά του κ. Ρήγα.  Θα πρότεινα το εξής: Ο µεν κ. Ρήγας να 
δεχτεί την αναφορά που κάνουµε στο κείµενό σας κ. Πρόεδρε, περί 
της ανάγκης ηρεµίας και επιστροφής των µαθητών στα σχολεία και 



 128

εσείς να δεχτείτε την  πρώτη παράγραφο, όπως την επαναδιατύπωσε 
ο κ. Ρήγας στο σχέδιο ψηφίσµατός  του, δηλαδή την παράγραφο η 
οποία προτείνει η Κυβέρνηση να εγκαταλείψει την αδιαλλαξία και 
να ανακοινώσει την αναστολή του νέου θεσµικού πλαισίου 
αποσύροντας τη ρύθµιση περί πανελλαδικών εξετάσεων στη Β΄ 
Λυκείου. Είναι µια τελευταία απόπειρα εκ µέρους µου, παρακαλώ, 
αν µπορείτε να την αξιοποιήσετε, αν και ο κ. Ρήγας συµφωνεί και η 
∆ΟΕ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ποιά  είπατε ότι είναι η φράση; 
κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  Λέω, αν έχετε µπροστά σας το κείµενο 
το προτεινόµενο από τον κ. Ρήγα, ότι πηγαίνω στο “δια ταύτα”, 
στην παράγραφο που έχει τον αριθµό 1 και στην οποία αναφέρεται 
η διατύπωση της παραγράφου που είναι ανοικτή, φαντάζοµαι.  
Εκείνο που έχει σηµασία είναι η Κυβέρνηση να εγκαταλείψει αυτή 
την τακτικής της αδιαλλαξίας, όπως την χαρακτηρίζει ο κ. Ρήγας 
και έτσι είναι κατά την γνώµη µου, να ανακοινώσει την αναστολή 
του νέου θεσµικού πλαισίου και να αποσύρει την ρύθµιση περί 
πανελλαδικών εξετάσεων της Β΄ Λυκείου.  Και ρωτώ αν ο κ. Ρήγας 
δέχεται την αναφορά που κάνουµε για την επάνοδο  των µαθητών 
στο σχολείο και εφόσον δέχεται και η ∆ΟΕ αυτή την προσπάθεια εκ 
µέρους µου, µε τον όρο βέβαια ότι πρέπει να το δεχτείτε και εσείς. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Αντί για την λέξη “αδιαλλαξία” να λέει “να 
δείξει κατανόηση”. 
κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  ∆εν έχει σηµασία η τελική διατύπωση, 
η ουσία είναι που µετράει αυτή την ώρα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να το δούµε,  εγώ δεν είµαι 
µονολιθικός αλλά πέρα από τις φράσεις, εκ των πραγµάτων, η 
διατύπωση του κ. Ρήγα είναι επηρεασµένη και από τις απόψεις του 
κόµµατος που εκφράζει και αυτό είναι φυσικό. Είναι η διατυπωµένη 
άποψη, εντάξει.  Ναι, ξέρετε όµως κάτι, είναι δύσκολο να 
καταλήξουµε. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  κ. Πρόεδρε, εµείς δεν θα παίξουµε τόσο µε 
τις λέξεις, εάν µπορούµε να διευκολύνουµε. Επιµένουµε στην 
αναστολή του θεσµικού πλαισίου αλλά δεν µας ενδιαφέρει αν θα 
είναι µέσα η λέξη “αδιαλλαξία” ή “κατανόηση”. ∆εν εκφράζει την 
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ουσία. Η ουσία είναι: “Αναστολή του θεσµικού πλαισίου” και 
“ουσιαστικός διάλογος”.   
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν θα σας αρέσει αυτό που θα πω.  
Θα έχετε αντιληφθεί ότι η δική µου, και όχι µόνο, εµµονή στη µη 
αναστολή του θεσµικού πλαισίου δεν αναφέρεται µόνο στην ουσία 
του θέµατος, έχει σηµασία στην πρακτική του εφαρµογή.  Σας είπα 
ότι δεν µπορεί να γίνει αναστολή του θεσµικού πλαισίου.  Αυτό  
που µπορεί να λεχθεί  και είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγµα - γιατί το 
θεσµικό πλαίσιο έχει πολλές παραγράφους, άρθρο 1 άρθρο 2, τα 
βιβλία, τί γίνεται  από εδώ, τί γίνεται από εκεί - αν θέλετε, να πούµε 
την φράση την δική µου για “επανεξέταση του εξεταστικού”, να 
πούµε “αναστολή  του εξεταστικού” ή “αναστολή της ρύθµισης 
περί εξετάσεων”.  Αυτό µπορεί να γίνει, αναστολή της ρύθµισης 
των εξετάσεων µπορεί να γίνει, αναστολή όλου του θεσµικού 
πλαισίου δεν µπορεί να γίνει.  Αυτό λέει ο κ. Ρήγας, “αναστολή του 
νέου συνολικού πλαισίου”. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη): “Με αναστολή των 
επίµαχων διατάξεων του νέου θεσµικού πλαισίου και ειδικότερα 
εκείνου ...”... 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας): κ. Πρόεδρε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, κ. Ιωακειµίδη. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  Κοιτάξτε, 
νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε σαφέστατοι σε αυτό που λέµε.  
Τόνισα από την αρχή ότι για να έχουµε στοιχειώδεις πιθανότητες 
κάτι να πετύχουµε αυτή τη στιγµή, για να προχωρήσουµε µετά σε 
όλα τα άλλα που θέλουµε, πρέπει να οριοθετήσουµε αυτό που 
ζητάµε και µιλήσαµε για το εξεταστικό σύστηµα. Αν µιλήσουµε για 
όλο το θεσµικό πλαίσιο, µπαίνουν και πάρα πολλά άλλα θέµατα. 
Π.χ., αν πει κανείς  αναστέλλεται αυτό το θεσµικό πλαίσιο, τί 
παραµένει;  Θα µπορούσε να πει κανείς, το παλιό. Ναι αλλά µε το 
παλιό, το Λύκειο ήταν διαλυµένο, το έχουµε πει, ήταν διαλυµένο, 
ανύπαρκτο το Λύκειο σαν  εκπαιδευτική βαθµίδα. Οπωσδήποτε 
τώρα και το γράφουµε και το είπαµε στην τοποθέτηση του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου, γίνεται µια προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί το 
Λύκειο.  Υπάρχουν όµως µεγάλα θέµατα για το εξεταστικό λόγω 
των οποίων έχουν αναστατωθεί οι µαθητές. Εκεί λοιπόν να 
τοποθετήσουµε την άποψή µας και οι εκφράσεις µας να είναι 
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απολύτως σαφείς.  Εάν είναι η άποψη εδώ της πλειοψηφίας, όλο το 
θεσµικό πλαίσιο  να  ανασταλεί, θα είναι αυτή η  άποψη της 
πλειοψηφίας, αλλά αν δεν είναι αυτή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, 
µη λέµε δηλαδή κάποιες εκφράσεις του τύπου “αυτό αλλά πάντως 
και µήπως” κ.λ.π. Πρέπει να υπάρχει µια σαφήνεια, εδώ που έχουν 
φτάσει τα πράγµατα δεν γίνεται αλλιώς, χρειάζεται µια τετράγωνη 
λογική και απόλυτη σαφήνεια. Εµείς είπαµε και νοµίζω ότι είχαµε 
συµφωνήσει - έτσι όπως είχε εκφράσει τις απόψεις της η 
Οµοσπονδία Γονέων κ.λ.π., είχαµε µια µικρή διαφορά - αλλά εν 
πάση περιπτώσει, µιλούσαµε για το εξεταστικό και αυτό έθεσε και 
η ΟΛΜΕ ως θέµα.  Έχει γενικότερη άποψη η ΟΛΜΕ γι’ αυτό το 
θέµα, αλλά εδώ έθεσε το εξεταστικό.  Νοµίζω ότι θα πρέπει να 
οριοθετήσουµε για τί µιλάµε, αν νοµίζουµε, έτσι όπως έχουν τα 
πράγµατα, ότι θέλουµε να έχουµε κάποια επιτυχία. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αυτή τη στιγµή δεν τίθεται θέµα 
µιας απόφασης κατά πλειοψηφία γιατί θα είναι µια αδύναµη 
απόφαση.  Ήδη, όπως είπε η κα ∆ασκαλάκη, είµαστε αδύναµο 
σώµα, όπως ξεκινήσαµε. Αν λοιπόν αυτή η απόφαση είναι κατά 
πλειοψηφία, είναι σαν να µην την έχουµε πάρει.  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  κ. Πρόεδρε, όλοι όσοι έφυγαν συµφώνησαν  
και η ΟΛΜΕ έχει συµφωνήσει σε αυτά τα σηµεία.  Η διατύπωση 
µιας έκφρασης είναι άλλο θέµα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Οχι, αφήστε µε να τελειώσω.  
Απόφαση κατά πλειοψηφία σηµαίνει ότι υπάρχει µειοψηφία και 
αυτή η πλειοψηφία, η όποια, είναι πλειοψηφία των ανθρώπων που 
βρίσκονται αυτή τη στιγµή εδώ πέρα.  Εάν λοιπόν δεν µπορούµε και 
µόνο έτσι µπορούµε, αν δεν µπορούµε να βρούµε  έναν ελάχιστο 
κοινό παρονοµαστή, τί κάνουµε;  Εγώ καταλαβαίνω τα 
επιχειρήµατα του κ. Ρήγα.  Εγώ δεν λέω στον κ. Ρήγα “γιατί 
επιµένεις”, τον καταλαβαίνω απόλυτα, καταλαβαίνω τις θέσεις του.  
Εγώ δέχοµαι την άποψη που είπατε προηγουµένως αλλά µε την 
προϋπόθεση να πούµε “αναστολή των διατάξεων για το 
εξεταστικό”. Αυτό το δέχοµαι.  Το Υπουργείο δεν έχει εξαγγείλει 
κάτι τέτοιο, έχει πει απλώς µόνο για φέτος και µόνο για την 
Β΄Λυκείου.  Όταν λέµε “αναστολή των διατάξεων του εξεταστικού” 
σηµαίνει ότι όλο το εξεταστικό δεν µπορεί να λειτουργήσει. 
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κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  ΄Οχι, είπε ότι θα γίνουν οι εξετάσεις 
φέτος και θα κρίνει τους βαθµούς. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  κ. 
Πρόεδρε, λέτε ότι καταλαβαίνετε ότι ο κ. Ρήγας επιµένει αλλά εγώ 
δεν επιµένω, εγώ έχω προχωρήσει πολύ περισσότερο από εσάς, 
εσάς βλέπω να επιµένετε.  Λέω λοιπόν ότι στην πρόταση που κάνει 
ο κύριος Μπούτος, η Κυβέρνηση εγκαταλείπει την αδιαλλαξία, να 
φύγει η λέξη “αδιαλλαξία”.  ∆έχοµαι να φύγει όλη η φράση, όχι 
επειδή την θεωρώ περιττή αλλά προκειµένου να κάνουµε βήµα.    
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν έχω αντίρρηση ότι υπάρχει 
αδιαλλαξία. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  Τη 
θεωρώ απαραίτητη την τελευταία εκτίµηση αλλά εν πάση 
περιπτώσει, αν πρόκειται να διαφωνήσουµε σε αυτό να την 
απαλείψουµε και αυτή παρόλο που εγώ θεωρώ ότι κάτι θα έλεγε, 
όπως θεωρώ ότι και τα προηγούµενα στα οποία συµφωνήσαµε  µε 
την ΟΛΜΕ είχαν κάποιο πολιτικό περιεχόµενο αλλά, εν πάση 
περιπτώσει, χρειάζεται να βρούµε κοινό παρονοµαστή. Στην 
πρόταση την δεύτερη να κάνουµε µια µνεία στην ανάγκη να 
ανοίξουν τα σχολεία, δεκτό. Όµως, προσέξτε, η ουσιαστική 
διαφορά βρίσκεται κάπου αλλού:  Όχι να κάνουµε εµείς υπόδειξη 
στα παιδιά “ανοίξτε τα σχολεία”, εµείς µπορούµε να πούµε µόνο το 
εξής:  “Επιβάλλεται να δοθεί διέξοδος µε τον πιο υπεύθυνο τρόπο, 
ώστε να ανοίξουν τα σχολεία” και παρακάτω να πούµε τί πρέπει να 
γίνει για να γίνει αυτό, όχι να κάνουµε έκκληση στα παιδιά να 
ανοίξουν τα σχολεία.  Αυτό δεν µπορούµε να το κάνουµε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): ΄Οχι µόνο το δέχοµαι αλλά συµφωνώ 
µαζί σας, ότι το να κάνουµε εµείς έκκληση στα παιδιά να ανοίξουν 
τα σχολεία είναι και µη ρεαλιστικό και άχρηστο.  Εκεί που επιµένω 
όµως γιατί σε όλα τα άλλα µπορούµε να βρούµε κοινή διατύπωση. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπιµός της Αριστεράς και της Προόδου):  Μα 
δεν είδαµε και κάπου να προχωράτε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): ΄Οχι, πώς!  ∆έχοµαι - και την 
δέχοµαι όχι για προσωπικούς λόγους - την διατύπωση που κάνατε ή 
µάλλον να βρούµε τρόπο να αποτυπωθεί αυτό που λέτε εσείς.  Εγώ 
δεν δέχοµαι µε κανένα τρόπο την άποψη να κάνουµε έκκληση 
στους µαθητές να γυρίσουν ή να ανοίξουν τα σχολεία, δεν θέλω καν 
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και ούτε και στις προθέσεις µου είναι, γιατί είναι και ανεδαφικό, 
έκκληση µπορεί  να κάνει ο καθένας.  Επίσης, για την άποψη που 
είπατε να βρούµε διατύπωση, ότι θα ανασταλεί το εξεταστικό 
σύστηµα, σας λέω ότι επιµένω, και δεν επιµένω µόνο εγώ, ήταν και 
άλλες απόψεις που ακούστηκαν.  Η αναφορά σε αναστολή του 
νόµου, πέρα από µια πολιτική θέση, εκφράζει και µια άποψη η 
οποία, αν θέλετε και στην κοινωνία, µπορεί να εκφράζει µια 
πλειοψηφία.  ∆εν λέω ότι είναι πλειοψηφία, µα “αναστολή του 
νόµου ή άρθρου” το έχουν πει όλα, νοµίζω, τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης, το έχουν πει και οι µαθητές, εποµένως ως θέση της 
κοινωνίας δεν αµφιβάλλω ότι εκφράζεται.  ∆ηλαδή δεν σας λέω ότι 
εσείς λέτε κάτι υπερβολικό ή κάτι παράξενο ή κάτι έξω από µια 
λογική αλλά πρακτικά δεν είναι δυνατόν να περιληφθεί σε ένα  
κείµενο που θέλουµε να είναι αποτελεσµατικό.  Τώρα, ως προς το 
πώς µπορούµε να το κάνουµε και αποτελεσµατικό, είπα ότι και της 
κας ∆ασκαλάκη η άποψη είναι µια καλή άποψη, ότι “υπάρχουν”, 
δεν έχω σκεφθεί την φρασεολογία, “θέσεις πιο ακραίες”.  Να 
βρούµε τον τρόπο της διατύπωσης, να βρούµε και να αλλάξουµε 
την διατύπωση.  ∆εν είναι αυτή η πρόθεσή µου αλλά εσείς φοβάσθε 
ότι µπορεί να θεωρηθεί  ότι κάνουµε έκκληση στους µαθητές να 
γυρίσουν στα σχολεία.  Να την αλλάξουµε αυτή την διατύπωση και 
να γράψουµε όχι απλώς “επανεξέταση του εξεταστικού” αλλά 
“αναστολή”, “κατάργηση”, ό,τι θέλετε.  Εκεί δεν έχω πρόβληµα, να 
το πούµε όπως θέλετε και “πιο ακραίες θέσεις”, αλλά να πούµε 
αυτό που µπορεί να γίνει. Εγώ δεν υποστηρίζω να πούµε ότι κάποια 
σηµεία του νόµου δεν είναι καλά, παρότι είναι κάποια σηµεία.  
Τώρα να µην σας πω το χ το ψ αλλά υπάρχουν κάποια σηµεία.  
Αλλά να αρχίσουµε  να διαφωνούµε για το  ποιά είναι καλά και 
ποιά είναι κακά δεν έχει καµία έννοια.  Να αλλάξουµε και την 
διατύπωση για το ότι “διατυπώθηκαν επιµέρους απόψεις για τις 
αδυναµίες” να βρούµε µια πιο έντονη έκφραση, να το κάνουµε, 
γιατί φάνηκε αυτό, εγώ δεν θέλω να µην φανεί αυτό που είπαµε εδώ 
πέρα.  Να το πούµε αυτό, να χρησιµοποιήσουµε µια πιο έντονη 
φράση αλλά να µην γράψουµε “αναστολή του νόµου”. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Υπενθυµίζω ότι πήραµε απόφαση, ή µάλλον 
συζητήσαµε και δεν είδα διαφωνία σε αυτό το στάδιο να βγάλουµε 
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τις ακραίες θέσεις, να µην έχουµε ακραίες θέσεις έτσι κι αλλιώς, το 
“αναστολή όλου του νόµου” είναι ακραία θέση. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν είναι µόνο θέµα ακραίας θέσης, 
δεν είναι και πρακτικό.  Με όλα αυτά που σας είπα, όχι µόνο 
σέβοµαι  την άποψη σας, όπως σέβοµαι όλων τις απόψεις, σέβοµαι 
και το ενδεχόµενο - και καταλαβαίνω αυτό που είπατε - να 
εµφανιστείτε ότι αποδέχεστε µια θέση η οποία είναι έξω από αυτήν 
που πιστεύετε ότι είναι η σωστή θέση για την κοινωνία.  ∆εν το 
θέλω εγώ αυτό το πράγµα, για όνοµα του Θεού, δεν πάω να σας 
παγιδέψω, ούτε ικανός είµαι, για να πω την αλήθεια.  Λοιπόν, 
επειδή βλέπω ότι υπάρχει µια επιθυµία να επιµείνουµε περισσότερο, 
να δούµε αυτά τα τρία, τα τέσσερα θέµατα: Πρώτον, πώς δεν θα  
εµφανιστεί ότι κάνουµε έκκληση, ότι ζητάµε από τους µαθητές ή 
τους υποδεικνύουµε να γυρίσουν στα σχολεία.  ∆ηλαδή, µου άρεσε 
η φράση που είπατε εσείς προηγουµένως, µπορούµε να τη δούµε 
αυτή τη φράση, να είναι πιο έντονη η έκφραση για το εξεταστικό. 
∆εύτερο ή τρίτο  να βρούµε µια διατύπωση που να εκφράσει το 
γεγονός ότι κάποιοι έχουν πιο έντονες απόψεις από αυτές που 
διατυπώνονται  και τέταρτον να είναι σαφής η άποψη ότι το 
εξεταστικό, όπως είναι, δεν µπορεί, δεν πρέπει να λειτουργήσει.  
Είναι αυτά σηµεία για τα οποία µπορούµε να προσπαθήσουµε.  Τί 
λέτε, ορίστε.  
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Από εµένα περιµένετε; Συγγνώµη, δεν θέλω να γίνοµαι 
κουραστικός αλλά νοµίζω ότι έγιναν σαφείς  οι θέσεις µου και 
έχουν φτάσει στο ακρότατο όριό τους.   
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Για να µην κουράζουµε το σώµα και για να 
µην ακούγονται φωνές ότι συµφωνήσαµε όλοι, πιστεύω ότι είµαστε 
πολύ σαφείς εµείς ότι, εάν δεν αναγραφεί η φράση “αναστολή του 
θεσµικού πλαισίου” δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε.  Σαφείς, κ. 
Αναγνωστάτο, είµαστε σαφείς. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Υποτίθεται ότι θα γίνει µετά, ότι θα γίνει 
συζήτηση ουσιαστική, ότι θα είναι για όλο το θεσµικό πλαίσιο. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  ∆εν µπορούµε, δεν θέλω να κουράσω το 
σώµα, είµαι σαφής. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Αναγνωστάτο, µην κάνετε 
προσπάθεια, καλό είναι να … 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Θα την κάνω γιατί κατ’ αρχήν έχουµε 
συµφωνήσει όλοι να µην  έχουµε ακραίες θέσεις. Τώρα 
επανερχόµαστε  σε ακραίες θέσεις. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ): Κατ’ αρχάς, ο στιγµατισµός της λέξης 
“ακραία” πρέπει να αποφεύγεται κ. Αναγνωστάτο, διότι αµέσως 
θέτεις µια άποψη ως αρνητική - τη χαρακτηρίζεις. ∆εν υπάρχουν 
ακραίες, υπάρχουν απόψεις, κατατίθενται απόψεις,  η τάδε, η τάδε, 
η τάδε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Λοιπόν, ναι. 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ): Πάντως, κ. Πρόεδρε, έχουµε 
παρεξηγήσει τη λέξη “αναστολή”. Είναι η πιο ήπια λέξη που 
χρησιµοποιήθηκε σήµερα.  Σηµαίνει “προσωρινό σταµάτηµα για να 
συζητήσω”, τί πιο ωραίο από όλα, αν θέλετε αυτό που ζητάει η 
συντριπτική πλειοψηφία του κόσµου, τα κόµµατα, οι φορείς, οι 
πάντες, “σταµατήστε, βρε παιδιά να κουβεντιάσουµε” τί άλλο 
καλύτερο θα µπορούσε να πει κανείς;  Πώς να το πει µε λέξεις 
δηλαδή;  “Να σταµατήσουµε για λίγο να συζητήσουµε”, δεν λέει 
τίποτα κακό, ούτε ακραία θέση είναι, σε καµία περίπτωση ακραία.  
Αν θέλουµε να λύσουµε το πρόβληµα, πρέπει να δούµε σοβαρά τα 
πράγµατα που πρέπει να γίνουν.  Και ούτε θέλω να γίνω αρεστός, 
ωφέλιµος, όµως, δεν το επιδιώκω µε κάθε τρόπο - και νοµίζω ότι 
αυτό πρέπει να κάνουµε. Αν γίνουµε αρεστοί στον Υπουργό ή σε 
οποιονδήποτε άλλο, τότε αποτύχαµε πλήρως και δεν έχουµε και 
λόγο να συζητάµε. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Ωφέλιµος γίνεσαι όταν δεν γίνεσαι οξύς για 
τον άλλον. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   κ. Αναγνωστάτο, αν θέλετε και αν 
µου δώσετε τέσσερα ή πέντε λεπτά, θα ανοίξω το νόµο και θα σας 
πω τί σηµαίνει “αναστολή του  νόµου”.  Θα σας πω τί σηµαίνει, και 
ενδεχοµένως θα σας πείσω, “αναστολή του νόµου”, για 
συγκεκριµένα πράγµατα δεν θα σας πω γενικά.  Αν έχετε την 
υποµονή να περιµένετε πέντε, επτά, οκτώ λεπτά, να κοιτάξω και να 
αρχίσω να σας λέω τί σηµαίνει “αναστολή του νόµου” γιατί εσείς 
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µένετε σε µια θέση την οποία πιστεύετε γιατί είναι µια πολιτική 
θέση.  Πρακτικά, η αναστολή του νόµου έχει άλλα προβλήµατα και 
δεν µπορώ να µην τα επισηµάνω.  ∆εν είναι θέµα ότι εγώ θέλω να 
στηρίξω το νόµο ή θέλω να πω “όχι, να µην ανασταλεί ο νόµος”, 
µην σας δίνεται η εντύπωση ότι εγώ θέλω να υποστηρίξω το νόµο.  
Πρακτικά, θέλετε να καθίσω πέντε λεπτά και να σας πω τί σηµαίνει 
“αναστολή του νόµου”, να σας πω τέσσερα - πέντε πράγµατα;  Να 
το κάνω.  ΄Ενα λεπτό, να δούµε ποιός θα µιλήσει τώρα, ο κ. Ρήγας. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Κοιτάξτε, αν συµφωνείτε επί της πολιτικής σύλληψης ότι χρειάζεται 
αυτό το κατασκεύασµα να παραµεριστεί αλλά υπάρχουν ορισµένες 
τεχνικές πλευρές στο τί θα συµβεί εκείνη τη στιγµή που θα 
αποσύρεται - αυτό µας λέτε τώρα - αυτό είναι διαφορετικό θέµα. 
Πράγµατι, όποιος λέει να αποσυρθεί ένα θεσµικό πλαίσιο δεν εννοεί 
φυσικά - ούτε εγώ πάντως εννοώ - ότι δεν θα υπάρξουν 
προβλήµατα τεχνικής φύσης που πρέπει να αντιµετωπιστούν για να 
µην υπάρχει κενό. ∆εν έχει αυτή την έννοια καµιά πρόταση 
κανενός, ο οποίος προτείνει αναστολή του νόµου, αυτό όµως είναι 
σε άλλο επίπεδο.  Εδώ τώρα µιλάµε σαν συνολική αντίληψη, αυτό 
που εκφράζεται στο θεσµικό πλαίσιο:  Αυτό µας βρίσκει 
σύµφωνους ή θεωρούµε ότι πρέπει να αντικατασταθεί µε κάτι άλλο, 
µε µια επανατοποθέτηση του προβλήµατος της µεταρρύθµισης;  
Αυτό συζητάµε, όχι τις τεχνικές δυσκολίες που ενδεχόµενα θα 
παρουσιασθούν. Εγώ συµφωνώ, αν θέλετε να συζητήσουµε και να 
βάλουµε και µια φράση για τις τεχνικές δυσκολίες. Αυτό είναι 
δευτερεύον όµως και, πράγµατι, αν το βάλετε µε αυτή την έννοια, 
ναι, να δεχτώ µια διατύπωσή σας που να το λύνει αυτό. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ένα λεπτό, να σας πω κ. Ρήγα και 
κάτι ακόµα. Το ξέρετε ότι έχουν εκφραστεί αυτά τα επιχειρήµατα 
και είναι πειστικά επιχειρήµατα: Λέει ο Υπουργός, και όχι µόνο ο 
Υπουργός - όσοι θα έχετε παρακολουθήσει, είµαι βέβαιος, και τη 
συζήτηση στη Βουλή θα το ξέρετε - “ποιός διαφωνεί µε το 
ολοήµερο σχολείο, ποιός διαφωνεί µε την ενισχυτική διδασκαλία”.  
Άραγε - και άλλο αν αυτό χρησιµοποιείται ως πολιτικό επιχείρηµα - 
η αναστολή του νόµου σηµαίνει ότι όλα αυτά παραµερίζονται 
ανεξάρτητα αν αυτή είναι η πρόθεση, όπως λέτε εσείς αντίστοιχα 
για µένα ότι “ναι, αλλά είναι τεχνικά θέµατα αυτά, να τα δούµε”.  
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Υπάρχει ένα θέµα όταν µιλάει κανείς για αναστολή ενός νόµου 
ολόκληρου, δεν είναι γιατί πολλοί λένε κάτι τέτοιο και στη βουλή, 
τώρα µπαίνουµε και σε πιο τεχνικά θέµατα.  Λένε πολλοί στη 
βουλή πως ανεστάλη ο ν. 815. Ο ν. 815 είχε ένα περιορισµένο 
εύρος, αναφερόταν σε συγκεκριµένα θέµατα, τα ξέρετε και εσείς 
πολύ καλά τα θέµατα στα οποία αναφερόταν.  Αυτή είναι η 
ανησυχία µου, µην πιστεύετε ότι θέλω να µη συζητήσω  ή να µην 
περιλάβουµε κάτι το οποίο, π.χ. λέει η ∆ΟΕ: “∆εν έχουµε 
αντίρρηση για την αξιολόγηση, διαφωνούµε όµως στον τρόπο της 
αξιολόγησης”. Αυτό δεν µπορεί να το αγνοήσει κανείς. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  κ. Πρόεδρε, βρείτε τη διατύπωση που να 
καλύπτει το πνεύµα που λέει ο κ. Ρήγας. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Να σας πω αµέσως, έτσι τώρα 
κοιτάζοντας τον νόµο...  
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Πρόοδου):  
Μια άλλη διατύπωση:  “Της µεταρρύθµισης µέσα σε τακτό χρονικό 
και εύλογο διάστηµα,  ώστε να ρυθµιστούν έγκαιρα όσα πρέπει να 
ρυθµιστούν για την επόµενη σχολική χρονιά και σε κάθε περίπτωση 
να αποφευχθεί οποιοδήποτε νοµικό κενό”.    
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας): Μια διατύπωση που δεν απέχει πολύ: “Το ΕΣΥΠ 
εκφράζοντας την αγωνία του για τη συνεχιζόµενη έκρυθµη 
κατάσταση στην εκπαίδευση ζητεί  από το Υπουργείο Παιδείας να 
αποσύρει τη ρύθµιση περί πανελλαδικών εξετάσεων της Β΄Λυκείου 
και να προβεί στην εντός συγκεκριµένου  χρονικού διαστήµατος 
συνολική επανεξέταση του νέου θεσµικού πλαισίου της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης”.  
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ): Ο νόµος αναφέρεται σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, όχι µόνο στην ∆ευτεροβάθµια.  Αν 
περιοριστούµε στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, χάνουµε την 
ουσία.   
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας):  Εκφράζουµε την αγωνία για την έκρυθµη κατάσταση 
στην εκπαίδευση. 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  Αναφέρεστε στην εκτόνωση της 
κατάστασης. 
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κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας):  “Επανεξέταση”, λέµε και “επανεξέταση συγκεκριµένου 
θεσµικού πλαισίου”. Όχι “εκτόνωση”, κατ’ αρχήν εκτόνωση, “και 
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, επανεξέταση και 
κατάργηση του νέου θεσµικού πλαισίου”. Κοιτάξτε, “το ΕΣΥΠ 
εκφράζοντας την αγωνία του για τη συνεχιζόµενη έκρυθµη 
κατάσταση στην εκπαίδευση ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας να 
αποσύρει τη ρύθµιση περί πανελλαδικών εξετάσεων της Β΄Λυκείου 
και να προβεί στην εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος 
συνολική επανεξέταση του νόµου και κατάργηση του νέου 
θεσµικού πλαισίου”.  Αν εξετάσεις το νόµο, θα τον αλλάξεις, 
βέβαια, τί θα τον κάνεις; 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  Και µετά τί γίνεται; 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Αν πούµε, “για νόµο που 
δηµιουργεί τα συγκεκριµένα νοµικά θεσµικά προβλήµατα και µε 
την συνολική επανεξέταση του πλαισίου της µεταρρύθµισης”;  Το 
ίδιο είναι. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αυτή, κα ∆ασκαλάκη - και τώρα 
παίρνω µια πιο ουσιαστική θέση - αυτή είναι µια πολιτική θέση.  
∆εν λέω ότι όλες οι θέσεις που παίρνουµε δεν µπορούν να έχουν και 
τον χαρακτήρα της πολιτικής αλλά είναι µια πολιτική θέση πλήρους 
αντίθεσης µε τα δεδοµένα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή, που δεν 
θα είναι αποτελεσµατική.  Εγώ τί προσπάθησα να κάνω µε την 
πρόταση που έλεγα - και ίσως να µην το έκανα µε επιτυχία, 
προφανώς;  Προσπάθησα ώστε και ορισµένα πράγµατα να είναι 
άµεσα εφαρµόσιµα και να δίνεται η δυνατότητα, όλα αυτά τα 
πράγµατα που έχουν συζητηθεί και έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις να 
υπάρχουν έµµεσα µέσα σε αυτό το κείµενο.  Αυτό προσπάθησα 
αλλά δεν είναι εύκολο, προφανώς.  Καταλαβαίνω και όλων τις 
αντιρρήσεις που θέλουν µια πιο έντονη θέση αλλά βλέπετε ότι 
υπάρχει δυσκολία: ∆εν είναι να πάρουµε - σας το είπα και  
προηγουµένως - µια απόφαση εδώ και να συµφωνήσουµε όσοι 
είµαστε εδώ και να πούµε κάτι και να µειοψηφήσουµε - και εγώ να 
µειοψηφήσω δεν έχω πρόβληµα. Μια απόφαση  όµως κατά 
πλειοψηφία είναι άνευ σηµασίας. ∆εν µπορούµε να την 
διατυπώσουµε έτσι που να - πώς το είπατε κ. Αναγνωστάτο - 
στρογγυλέψουµε τις γωνίες, δεν µπορεί να γίνει, δεν 
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στρογγυλεύονται οι γωνίες.  Εγώ είπα ότι καταλαβαίνω, δεν λέω ότι 
ο κ. Ρήγας είναι απόλυτος στις απόψεις του. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Αν εσείς καταλαβαίνετε τον κ. Ρήγα - δεν 
µπορώ, κρατιόµουν τόση ώρα - πόσο µάλλον το Υπουργείο θα το 
καταλάβει και θα το λάβει υπόψη του και η µειοψηφία του κ. Ρήγα 
δεν θα έχει καµία αξία ή θα  έχει την αξία του ότι “πολιτικά σας 
καταλαβαίνω και εσάς”. Όπως τον καταλαβαίνετε εσείς, ίσως τον 
καταλάβει και ο Υπουργός, δεν υπάρχει πρόβληµα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Η µειοψηφία;    
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Η µειοψηφία του κ. Ρήγα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): ΄Οχι, εγώ για το πρόβληµα της 
µειοψηφίας σας είπα ότι δεν έχω αντίρρηση. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  ΄Οχι, η µειοψηφία είναι διαφορετικό πράγµα 
από το να µειοψηφήσει µόνος ένας, είναι λίγο διαφορετικό, δεν 
είναι το 51%. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): κ. Αναγνωστάτο, να µην 
ξαναγυρνάµε στα ίδια. Ακούστε µε λιγάκι, θα µε προσέξετε κι ας 
είµαστε κουρασµένοι:  Το πρόβληµα δεν είναι η διατύπωση του κ. 
Ρήγα.  Η διατύπωση του κ. Ρήγα, ή η επιφύλαξη ή οτιδήποτε θα 
πρέπει να συνοδευτεί και µε την επιφύλαξη της κας ∆ασκαλάκη, µε 
επιφύλαξη της ∆ΟΕ και θα έπρεπε να συνοδευτεί και µε την 
επιφύλαξη των άλλων οι οποίοι έχουν δώσει µια γενική κατεύθυνση 
αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να διατυπώσουν αυτή την 
επιφύλαξη.  Ενδεχοµένως να υπάρχουν  επιφυλάξεις, δεν µπορούµε 
να το κάνουµε αυτό το πράγµα, να πούµε στην κα ∆ασκαλάκη “µην 
βάλεις την επιφύλαξη σου, θα την βάλει ο κ. Ρήγας”, πώς να το 
κάνουµε; 
κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ): κ. Πρόεδρε, µια ερώτηση, αν µου 
επιτρέπετε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ναι. 
κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ): Από την απάντηση θα κριθεί αν 
υπάρχουν άλλα περιθώρια σύνθεσης. ΄Εκανε µια πρόταση ο κ. 
εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου και χρησιµοποίησε αντί 
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της λέξεως “αναστολή” τη λέξη “επανεξέταση του όλου θεσµικού 
πλαισίου”.  Το δέχεσθε; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν συµφωνώ. 
κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  Εποµένως, να µην καταπονούµεθα 
άλλο, δεν υπάρχουν περιθώρια σύνθεσης αφού δεν δέχεσθε ούτε 
την λέξη “επανεξέταση”. 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  “Επανεξέταση µέσα από διάλογο που 
θα ακολουθήσει µε τους αρµόδιους φορείς”. 
κ.  Ι. Π. (Πρόεδρος):   Όχι δεν την δέχοµαι, όχι.  Εµφανίζοµαι εγώ 
τώρα σαν να είµαι ο  υποστηρικτής µιας άποψης που δεν είναι η 
άποψή µου, που δεν είναι και η πρόθεσή µου.  Σας είπα και 
προηγουµένως, δεν µε καταλάβατε, “επανεξέταση του όλου 
θεσµικού πλαισίου” σας είπα και πρακτικά τί σηµαίνει, τώρα 
ξεφύλλισα τον νόµο.  ∆εν µε καταλάβατε. 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  Μα ούτε τη λέξη “αναστολή” δεν λέµε.  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): ΄Οταν λέµε να ανοίξουµε διάλογο, τί εννοείτε 
κύριε;  ∆εν εννοούµε να τα εξετάσουµε όλα έτσι κι αλλιώς.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ωραία.  Το επίθετό σας, ο κύριος...  
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  Ηλιόπουλος. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Ηλιόπουλε, το “επανεξέταση των 
σηµείων που έχουν προκαλέσει αντιθέσεις” σε τί σας  πειράζει;  Να 
το βάλουµε έτσι άµα θέλετε.  Γιατί “του όλου θεσµικού πλαισίου” 
και όχι “επανεξέταση των σηµείων που έχουν προκαλέσει 
αντιθέσεις”; 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  ∆εν έχουν προσδιοριστεί, κατ’ αρχήν, 
από όλους τους φορείς τα σηµεία στα οποία υπάρχουν αντιθέσεις.  
Συζητάµε τα πάντα και µπορεί να συµφωνήσουµε να µείνει το ίδιο.  
∆ιάλογος θα γίνει για να εκφρασθούν τα επιχειρήµατα και η 
πειστικότητα όλων και να καταλήξουµε κάπου. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Ηλιόπουλε, το “επανεξέταση των 
σηµείων που υπάρχουν αντιθέσεις” δεν σηµαίνει αντιθέσεις από το 
σύνολο αυτών που διαφωνούν.  Εσείς έχετε αντίθεση στο άρθρο 5, 
ο άλλος έχει αντίθεση στο άρθρο 6, να είµαστε και ρεαλιστές.  
Αναφέρω, π.χ. το άρθρο 7, “ρυθµίσεις για το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο”.  ∆εν ξέρω αν σας αφορά ιδιαίτερα, εσάς σας αφορά το 
άρθρο 8, λέω ένα παράδειγµα. 
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κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  Εκτός από αυτά που αναφέρει ο νόµος, 
εµείς έχουµε να προτείνουµε και άλλα, που δεν 
συµπεριλαµβάνονται. Εµείς έχουµε χαρακτηρίσει την 
µεταρρύθµιση για τα κενά που έχει.  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Εγώ είµαι υποχρεωµένος να φανώ αυστηρός 
έναντι των δασκάλων. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να πάρω λίγο αυστηρή θέση, ο κ. 
Ιωακειµίδης, όχι, εγώ δίνω τον  λόγο, σας παρακαλώ, ο κ. 
Ιωακειµίδης. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Σε εµένα θα γίνετε αυστηρός τώρα; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Σε εσάς τώρα, αφού εσείς το ζητάτε. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας): κ. Πρόεδρε, 
το πρωί είχαµε κατ’ αρχήν µια συζήτηση για τους αναγκαίους 
συµβιβασµούς και ακούσαµε και την κα ∆ασκαλάκη που πολύ 
εύστοχα µας είπε τί γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο και στις 
επιτροπές συµβιβασµών κ.λ.π..  Τώρα φτάνουµε σε ένα αδιέξοδο 
και βλέπω ότι τις πιο διαλλακτικές προτάσεις τις έχει κάνει η 
ΟΛΜΕ τελικά. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή ότι είναι η ΟΛΜΕ που 
έχει βάλει τα δύο θέµατα, το εξεταστικό και των ΤΕΕ, η οποία είναι 
πιο κοντά στο πρόβληµα και είναι αυτή που αγωνίζεται και είναι 
στην αιχµή του προβλήµατος αυτή την εποχή.  Εγώ δεν µπορώ να 
καταλάβω:  Αν δηλαδή φτάσουµε τελικά, όσο περνάει η ώρα, ίσως 
και υπό το βάρος κάποιας κούρασης, να καταλήγουµε σε προτάσεις 
του τύπου “γενική µεταρρύθµιση”, “νέο θεσµικό πλαίσιο”, “εδώ και 
τώρα να ξεκινήσουµε”, η µόνη λογική είναι τότε µια συνέχιση του 
αγώνα και θα υπάρχει ένας νικητής από τους δύο.  Καταλαβαίνουµε 
δηλαδή τώρα πού πηγαίνουν και πώς διαµορφώνονται όσο περνάει 
η ώρα οι προτάσεις.  Η ΟΛΜΕ φεύγοντας µας είπε αυτά τα δύο 
σηµεία.  Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό  είναι µία προσωρινή λύση, 
κάνουµε κάποιες υποχωρήσεις στα πλαίσια της συζήτησής µας για 
συµβιβασµό και µίλησε γι’ αυτά τα δύο θέµατα εδώ, που τα 
ακούσαµε όλοι.  Εµείς τώρα δηλαδή πού πηγαίνουµε, δεν 
καταλαβαίνω. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): ∆εν θέλω να σας πω να υποχωρήσετε 
ούτε θέλω να σας πω να αλλάξετε θέση, το έχετε καταλάβει ήδη 
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αυτό το πράγµα.  Λέω το εξής, και στο πνεύµα της παρατήρησης 
του κ. Ιωακειµίδη:  Είναι φυσικό εσείς να επιµένετε σε κάποια 
πράγµατα,  για τα οποία έχετε έντονες απόψεις όµως δεν αφαιρεί 
τίποτα από τις θέσεις σας και τα επιχειρήµατά σας µια διατύπωση - 
εγώ βλέπετε ότι κάθε φορά προχωρώ και για να έρθω εγγύτερα σε 
αυτά που λέτε αλλά και για να µην ξεφύγουµε από ένα 
συµβιβαστικό πλαίσιο - όπως “επανεξέταση των σηµείων που 
υπάρχουν διαφωνίες”. Αυτά τα σηµεία, στα οποία υπάρχει διαφωνία 
δεν τα ονοµάζουµε ώστε να πούµε ότι ο ένας λέει την αξιολόγηση, 
ο άλλος λέει το εξεταστικό, ο άλλος λέει το γ. Το εξεταστικό το 
θέτουµε έτσι κι αλλιώς γενικά. Εποµένως, αφού  λέµε 
“επανεξέταση των σηµείων που υπάρχει διαφωνία” αναγνωρίζουµε 
- και πολιτικά το λέω τώρα - ότι δεν φτάνει να πούµε “θεσµοθέτησε 
η Κυβέρνηση, έφτιαξε ένα νόµο, µπορεί εσείς µόνο να διαφωνείτε 
γι’ αυτό”, εκεί που διαφωνούν όλοι, στο εξεταστικό, το λέµε µε 
σαφήνεια.  Λέµε στη συνέχεια, “επανεξέταση των σηµείων που 
υπάρχει διαφωνία” - υπάρχει διαφωνία από εσάς εκεί, από τον 
Συνασπισµό εκεί, από τη ∆ΟΕ εκεί - αλλά εµείς αυτό το αφήνουµε 
ως ενδεχόµενο να συζητηθεί, αυτό λέω. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): Να συµπληρώσω κάτι κ. Πρόεδρε.  
Αποφασίσαµε και είπαµε ότι ο ρόλος ο ουσιαστικός ο δικός µας 
σήµερα είναι να βοηθήσουµε να λήξει η κρίση, η αναταραχή στην 
παιδεία, έτσι δεν είναι; Στην αναταραχή αυτή δεν  έχει  θέση η 
∆ΟΕ, έτσι κι αλλιώς.  ∆εν µπορεί να βάλει λοιπόν δικά της 
ξεχωριστά αιτήµατα στη µέση, είναι ανορθόδοξο και αντιδεολογικό 
στην προσπάθεια που κάνουµε.  ∆εν είναι µέρος του προβλήµατος 
σήµερα η ∆ΟΕ για να έχει τέτοιες απαιτήσεις, να τα τινάξει όλα στο 
αέρα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): κ. Ρήγα, αυτό που είπα σας 
ικανοποιεί εσάς;  Και  κάνω έκκληση, είπε και  ο κ. Κουναλάκης το 
πρωί, αν δεν κάνω λάθος, ότι εµείς έχουµε διάθεση να κάνουµε 
υποχωρήσεις και συµβιβασµούς για να καταλήξουµε σε µια κοινή 
θέση. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ): κ. Πρόεδρε, επιτρέπετε χωρίς να 
εκπροσωπώ την ΟΛΜΕ  αυτή τη στιγµή  που απουσιάζει αλλά για 
να διευκολύνω τα πράγµατα, ο κλάδος των καθηγητών, η ΟΛΜΕ 
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έχει θέση για κατάργηση του νόµου 2525.  Είµαι σίγουρος γι’ αυτό 
το πράγµα;  Έχει θέση δηλαδή.  ∆εν είναι σωστό αυτό που είπε ο 
κύριος ότι υποχωρεί κ.λ.π..  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, κ. Χρήστου.  Είναι βέβαιο ότι 
το είπαν και οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ.  Είπαν όµως ότι “εµείς 
προκειµένου να υπάρξει µία κοινή απόφαση βάζουµε αυτά τα δύο 
θέµατα”.  Αυτά τα δύο θέµατα έχω καταγράψει κι εγώ εδώ πέρα.  
∆εν µας σταµατάει σε τίποτα να βάλουµε οποιαδήποτε άλλα θέµατα 
θέλουµε.  Ούτε εµείς θα τους πούµε ότι “εσείς υποχωρήσατε και δεν 
βάζετε άλλα θέµατα”.  Εγώ πάω παραπέρα.  Η πρόταση που έκανα 
εγώ, η τροποποίηση, πάει πέρα από την αρχή της ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ 
βάζει τα δύο θέµατα.  Εγώ λέω “επανεξέταση όλων των θεµάτων 
στα οποία υπάρχει διαφωνία”, αντιρρήσεις.  Πάω παραπέρα.  Ο κ. 
Πολίτης.  
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών): κ. 
Πρόεδρε, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε το κείµενο και οι 
εκπρόσωποι να διατηρήσουν τις θέσεις τους.  Να διατυπώσουν 
γραπτά ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις τους και τις θέσεις τους 
ακέραιες για την διεκδίκηση των αιτηµάτων έτσι κι αλλιώς και να 
φύγει ένα κείµενο.  Είναι πολύ πιο σηµαντικό να φύγει ένα κείµενο, 
που να λέει κάποια πράγµατα, παρά να µην φύγει κανένα κείµενο.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αυτό που λέτε εσείς κ. Πολίτη είναι 
στο πνεύµα της σκέψης της κας ∆ασκαλάκη.  Και µάλιστα 
µορφοποιεί και την σκέψη της κας ∆ασκαλάκη.  Ότι ορισµένοι 
φορείς δέχονται αυτές τις θέσεις και επιµένουν στις απόψεις τους 
όσον αφορά τα γενικότερα θέµατα.  Είναι µέσα σε αυτήν την 
κατεύθυνση.  Ναι, κα ∆ασκαλάκη. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  ∆εν ξέρω κατά πόσο είναι 
σωστή η σκέψη αυτή. Φοβάµαι ότι η λέξη “ψήφισµα” είναι µια 
φορτισµένη λέξη. Το ψήφισµα προϋποθέτει µία συναίνεση.  
Καταλήγουµε σε ένα ψήφισµα όταν έχουν συµφωνήσει όλες οι 
γραµµές.  Αν δεν το βαπτίσουµε έτσι και το βαπτίσουµε κάπως 
αλλιώς;  Να το πούµε “ανακοίνωση”, να το πούµε δεν ξέρω τί, όπου 
εκεί είναι πιο εύκολο να πεις ότι υπήρξαν και συγκεκριµένες 
επιφυλάξεις, µήπως διευκολύνει την κατάσταση; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εγώ συµφωνώ.  Και στο δικό µου το 
κείµενο δεν είχα χρησιµοποιήσει τη λέξη “ψήφισµα”, είχα γράψει 
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“σχέδιο απόφασης” δηλαδή απόφαση ουσιαστικά, αλλά και το 
“απόφαση” µπορεί να είναι βαρύ.  Μπορεί να βρούµε έναν άλλο 
όρο. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Και τί θα κάνουµε τελικά; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Μπορεί να είναι “ανακοίνωση”, κ. 
Αναγνωστάτο. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Είπαµε να κάνουµε παρέµβαση. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν µε καταλάβατε.  Η επικεφαλίδα 
µπορεί να είναι “ανακοίνωση” και παρακάτω να γράφουµε τί λέµε 
και τί πιστεύουµε. Αλλά κοιτάξτε, ξέρετε τί γίνεται;  
Περιλαµβανοµένου και εµού, δυσκολευόµαστε να κάνουµε αυτό 
που είπαµε προηγουµένως.  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Ξεκινήσαµε µια συζήτηση µε προϋποθέσεις, 
ποιές;  Πώς λύνουµε το πρόβληµα σήµερα.  Ξεφεύγουµε τώρα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Η κα ∆ασκαλάκη έχοντας πείρα από 
τα ευρωπαϊκά ξέρει ότι αυτό στο οποίο καταλήγουν στο τέλος είναι 
να τραβούν οι συζητήσεις πολλές ώρες οπότε στο τέλος κάποιοι 
κουράζονται και … 
Όνοµα:  Αν υπάρχει αυτή η πρόθεση... 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι, όχι, δεν το είπα για κανένα 
λόγο ως πρόθεση. Αλλά εγώ πραγµατικά πιστεύω ότι είναι αυτό ένα 
σηµείο πέρα από αυτά που είπε και η ΟΛΜΕ.  ∆ηλαδή φτάνουµε σε 
σηµείο να υιοθετούµε πιο ακραίες θέσεις από αυτές τις ΟΛΜΕ.  Να 
πούµε τα σηµεία στα οποία υπάρχει διαφωνία.  Να βάλουµε και 
αυτό που είπε ο κ. Πολίτης …  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Για διαβάστε το, κ. Πρόεδρε.   
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αλλά πρέπει να µου δώσετε λίγο 
χρόνο.  Να µία διατύπωση, να µου πείτε ως φράση αν συµφωνείτε, 
αλλάζοντας το δικό µου κείµενο κάπως:  “Κοινή διαπίστωση” 
(κοινή διαπίστωση πια0, “ότι υπάρχουν αδυναµίες συγκεκριµένων 
διατάξεων των νόµων, οι οποίες κατά κοινή οµολογία προκάλεσαν 
τη σηµερινή κοινωνική κρίση”.  Αυτό είναι πιο έντονο από αυτό 
που είπα προηγουµένως εγώ.  Αυτό σας ικανοποιεί ή όχι;  
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κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  κ. Πρόεδρε, η λέξη “αδυναµία” δεν 
δηµιουργεί ποτέ κοινωνικές κρίσεις, κάποιους θορύβους µόνο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εντάξει, σωστό, σωστό.  Μη µε 
αντιµετωπίζετε σαν να είµαι αµετακίνητος σε κάποιες λέξεις και δεν 
έχω διάθεση να τις αλλάξω. Είναι και ανεπιτυχής ο όρος, αν θέλετε.  
Για παράδειγµα, προσπαθώντας να το αναδιατυπώσω, είχα πει 
προηγουµένως “πολλές επιµέρους απόψεις διατυπώθηκαν”, είπα για 
τις “αδυναµίες” πρέπει να αλλάξω τη λέξη, “των νόµων 2525 και 
2640.  Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και απόψεις για την 
αναστολή του νόµου”.  Αν θέλετε, να γράψουµε κάτι τέτοιο.  Αν 
αυτό, κ. Ρήγα, σας ικανοποιεί.  Να φτιάξω όµως εγώ ένα κείµενο, 
θα µε αφήσετε, γιατί αν δουλεύουµε σε δύο παράλληλα κείµενα 
είναι δυο φορές πιο δύσκολο.  Να µου δώσετε λίγη ώρα να σκεφτώ 
και άλλο.  

Ορίστε µια πρώτη αλλαγή που σκέφτηκα: Έγραφα 
προηγουµένως “πολλές επιµέρους απόψεις διατυπώθηκαν για τις 
αδυναµίες των νόµων και κ.λπ.”, τώρα λέω “πολλές επιµέρους 
απόψεις διατυπώθηκαν για τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν 
από την εφαρµογή των νόµων 2525 και 2640”, αυτό είναι µια 
έντονη θέση.  ∆εν είναι;  ∆εν τέλειωσα ακόµα. 

Λοιπόν να σας διαβάσω την καινούργια διατύπωση, τις 
πρώτες δύο παραγράφους τις αναφέρω γρήγορα γιατί δεν είχαµε 
αντίρρηση. “Στη σηµερινή συνεδρίαση έγινε ανταλλαγή απόψεων για 
τα άµεσα προβλήµατα που απασχολούν αυτή την στιγµή την 
εκπαίδευση και την κοινωνία.  Επίσης διαπιστώθηκε η ανάγκη για 
ουσιαστική και συνεχή λειτουργία του ΕΣΥΠ ώστε να αποφεύγονται 
στο µέλλον παρόµοιες  καταστάσεις.  Όλα τα µέλη συµφώνησαν ότι 
υπάρχει ανάγκη να ασχοληθεί το ΕΣΥΠ µε το σύνολο των θεµάτων 
που απασχολούν την εκπαίδευση.  Στη σηµερινή συνεδρίαση όµως 
τονίστηκε από  όλους η ανάγκη να τοποθετηθεί το ΕΣΥΠ στο κρίσιµο 
κοινωνικό πρόβληµα που έχει προκληθεί.  Πολλές επιµέρους απόψεις 
διατυπώθηκαν για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από την 
εφαρµογή των νόµων 2525 και 2640. Μεταξύ αυτών 
περιλαµβάνονται και απόψεις για την επανεξέταση του θεσµικού 
πλαισίου προς απάλειψη εκείνων των σηµείων που συνιστούν  αιτίες 
τριβής.  Για την αντιµετώπιση όµως της παρούσας κρίσης”, αυτό το 
πράγµα είναι αυτό που λέτε εσείς ουσιαστικά αλλά λέµε 



 145

“απάλειψη”, ούτε “αναστολή” ούτε τίποτα, “για την αντιµετώπιση 
όµως της παρούσας κρίσης υπήρξε ταύτιση απόψεων για την άµεση 
επανεξέταση του εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου µε έµφαση στις 
εξετάσεις της Β΄ τάξης. Επίσης θεωρείται αναγκαία η επανεξέταση 
των θεµάτων της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε στόχο 
την αναβάθµισή  της”, αυτά είναι της ΟΛΜΕ. “Επιβάλλεται να 
δοθεί διέξοδος στην κρίση µε υπεύθυνο τρόπο ώστε να ανοίξουν τα 
σχολεία µε άµεση δέσµευση της Πολιτείας για έναρξη ουσιαστικού 
διαλόγου µε τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς φορείς και τα 
θεσµοθετηµένα για θέµατα παιδείας όργανα.  Προκειµένου να 
εξεταστούν από το ΕΣΥΠ τα λοιπά θέµατα” κ.λπ. για την επιτροπή, 
που είπαµε.  Να µην µπει σε αυτό το κείµενο λέτε;   
κ. Π. Μπούτος (Α∆Ε∆Υ):  Να φύγει αυτό για την επιτροπή.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ας το αφήσουµε αυτό σε ένα 
επόµενο βήµα, να µην τα βάλουµε όλα µαζί, µέχρι εδώ 
ικανοποιούνται όλες οι απόψεις; 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας):  “Εντός συγκεκριµένου χρόνου”.     
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  “Εντός συγκεκριµένου χρόνου, 
επιβάλλεται να δοθεί” κ.λπ. “µε την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου”, 
να δοθεί διέξοδος στην κρίση...  

 Να ξαναδιαβάσω τις δυο-τρεις αυτές επίµαχες φράσεις; 
“Πολλές επιµέρους απόψεις διατυπώθηκαν για τα προβλήµατα που 
έχουν προκύψει”, είναι πια “προβλήµατα” ούτε “αδυναµίες” ούτε 
τίποτα, “για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από την εφαρµογή 
των νόµων 2525 και 2640.  Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται  
απόψεις για την επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου προς απάλειψη 
εκείνων των σηµείων που συνιστούν αιτίες τριβής”.  Αυτό είναι το 
ένα σηµείο διαφοροποίησης και το άλλο σηµείο είναι, “επιβάλλεται 
να δοθεί διέξοδος στη κρίση µε υπεύθυνο  τρόπο ώστε να ανοίξουν τα 
σχολεία  µε άµεση δέσµευση της πολιτείας για έναρξη ουσιαστικού 
διαλόγου µε τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς φορείς και τα 
θεσµοθετηµένα όργανα, εντός συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου”.  
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Να πούµε “διατυπώθηκαν απόψεις για το 
τάδε ή το τάδε θέµα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   ∆εν σας τα λέω αυτά,  δεν είναι 
µέσα οι θέσεις σας, όταν λέµε ότι “µεταξύ αυτών περιλαµβάνονται 
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και απόψεις για την επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου προς 
απάλειψη εκείνων των σηµείων που συνιστούν αιτίες τριβής”, δεν 
είναι αυτό αρκετό;   
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
∆εν καταλαβαίνω. 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  Μεταξύ αυτών µπορεί να είναι και οι 
ελάχιστες. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Να πούµε “διατυπώθηκαν απόψεις στο 
θέµα αυτό και αυτό”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Κατάλαβα.  Ορίστε, νοµίζω ότι το 
φτιάξαµε πιο ωραία ακόµα, λοιπόν, “διατυπώθηκαν απόψεις για τα 
προβλήµατα που έχουν προκύψει από την εφαρµογή των νόµων 2525 
και 2640 και ειδικότερα για την επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου 
προς απάλειψη εκείνων των σηµείων συνιστούν αιτίες τριβής.”  
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):   κ. 
Πρόεδρε, αν πρόκειται να είναι µια ανακοίνωση νοµίζω ότι 
δικαιούται καθένας να ζητήσει να ανακοινωθεί, σύντοµα βέβαια, η 
θέση του ως έχει. ∆εν τίθεται θέµα να υποδείξουµε εµείς πώς θα 
ανακοινωθεί η θέση της ∆ΟΕ, της Πολιτικής ΄Ανοιξης και ούτω 
καθεξής.  Εάν λοιπόν πρόκειται να ανακοινώσετε κάποια θέση που 
εµείς διατυπώσαµε θα έλεγα σύντοµα, µε µια φράση, αυτό θα 
µπορούσε να ήταν “διατυπώθηκε και θέση για την αναστολή του 
νέου θεσµικού πλαισίου και την επανατοποθέτηση του προβλήµατος 
της µεταρρύθµισης µέσα από οργανωµένο διάλογο.” 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος): ΄Οχι ως ανακοίνωση πάντως, εδώ δεν 
είµαστε για να βγάζουµε ανακοινώσεις, εδώ είµαστε για να 
πάρουµε αποφάσεις και να εισηγούµαστε. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
΄Οχι, νοµίζω ότι έγινε δεκτή µια λογική  ότι θα ανακοινωθεί ένα 
φάσµα απόψεων.  Η γνώµη µου είναι σε αυτή την περίπτωση να 
ανακοινωθεί  ότι διατυπώθηκαν...        
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Ρήγα, βοηθήστε µε.  Αφήστε µε, 
προσπαθώ. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπιµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Συγγνώµη, προσπαθώ να βοηθήσω. 
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κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Όχι ως ανακοίνωση πάντως. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Προσπαθώ να πω, δώστε µου 
τουλάχιστον εσείς, κ. Αναγνωστάτο, που µου προσάπτετε την 
κατηγορία ότι είµαι πολύ αναποφάσιστος την ευκαιρία να συνθέσω 
απόψεις. Λοιπόν, ως απόφαση, “διατυπώθηκαν απόψεις για τα 
προβλήµατα που έχουν προκύψει από την εφαρµογή των νόµων  
2525 και 2640” και, τί είπατε κ. Ρήγα εσείς; 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Ναι, “και υποβλήθηκαν προτάσεις για την αναστολή του νέου 
θεσµικού πλαισίου και την επανατοποθέτηση του προβλήµατος της 
µεταρρύθµισης µέσα από οργανωµένο διάλογο”.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ένα λεπτό, κ. Ρήγα, ποιός  θα σας 
καλύψει εσάς; Να το γράψω εγώ “και υποβλήθηκαν προτάσεις για 
την αναστολή του νέου θεσµικού πλαισίου”  
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
“και την συνολική επανατοποθέτηση του θέµατος της 
µεταρρύθµισης”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Γιατί του θέµατος, “συνολική 
επανατοποθέτηση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης”.  
κ.  Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
΄Οχι, του θέµατος της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εντάξει. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Μέσα από οργανωµένο διάλογο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Το “µέσα από” δεν µου αρέσει. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Μέσω οργάνου. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Πάω να σας αφαιρέσω ακόµα και 
την κοµµατική διατύπωση, ας πούµε. “Μέσω”, το έγραψα, θα το 
ξανακούσετε; Λοιπόν, η επαναδιατύπωση:  “∆ιατυπώθηκαν απόψεις 
για τα προβλήµατα που έχουν προκύψει από την εφαρµογή των 
νόµων 2525 και 2640 και υποβλήθηκαν προτάσεις για την αναστολή 
του συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου και την συνολική 
επανατοποθέτηση του θέµατος της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, µε 
διάλογο”.  ∆εν σας αρέσει το “µε διάλογο”; 
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κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
∆εν µου άρεσε.  “Μέσω δοµηµένου διαλόγου”. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Είναι επιστηµονικό όργανο το ΕΣΥΠ, ας 
προσέξουµε λίγο τη σύνταξη και να σεβαστούµε την ολοµέλεια. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αυτό είπαµε. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Πιστεύω ότι η ουσία µας καλύπτει όλους. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Θα το ξαναδιαβάσω. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Μα θα είναι διάλογος µε τους αρµόδιους 
φορείς, θα είναι διάλογος ανάµεσα στο Υπουργείο Παιδείας και 
στους εµπλεκόµενους φορείς, κάτι τέτοιο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Λοιπόν, να το διαβάσω µια φορά 
όλο. Εµείς, όπως είπε και ο Πρόεδρος από εδώ, καταλαβαίνουµε τι 
λέµε.  Λοιπόν, “στη  σηµερινή συνεδρίαση του ΕΣΥΠ έγινε 
ανταλλαγή απόψεων για τα άµεσα προβλήµατα  που απασχολούν 
αυτή τη στιγµή την εκπαίδευση και την κοινωνία. Επίσης 
διαπιστώθηκε η ανάγκη για ουσιαστική και συνεχή λειτουργία του 
ΕΣΥΠ ώστε να αποφεύγονται στο µέλλον παρόµοιες καταστάσεις.  
΄Ολα τα µέλη συµφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να ασχοληθεί το 
ΕΣΥΠ µε το σύνολο των θεµάτων που απασχολούν την εκπαίδευση.  
Στη σηµερινή συνεδρίαση όµως τονίστηκε από όλους η ανάγκη να 
τοποθετηθεί το ΕΣΥΠ στο κρίσιµο κοινωνικό πρόβληµα που έχει 
προκληθεί.  ∆ιατυπώθηκαν απόψεις για τα προβλήµατα που έχουν 
προκύψει από την εφαρµογή των νόµων 2525 και 2640 και 
υποβλήθηκαν προτάσεις  για την αναστολή του συγκεκριµένου 
θεσµικού πλαισίου και την συνολική επανατοποθέτηση  του θέµατος 
της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης µε το διάλογο. Για την 
αντιµετώπιση όµως της παρούσας κρίσης υπήρξε ταύτιση απόψεων 
για την άµεση επανεξέταση του εξεταστικού πλέγµατος του Λυκείου 
µε έµφαση στις εξετάσεις της Β΄ τάξης.  Επίσης θεωρείται αναγκαία η 
επανεξέταση των θεµάτων της Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης µε στόχο την αναβάθµισή της. Επιβάλλεται να δοθεί 
διέξοδος στην κρίση µε υπεύθυνο τρόπο ώστε να ανοίξουν τα σχολεία 
µε άµεση δέσµευση της πολιτείας για έναρξη ουσιαστικού διαλόγου µε 
τους εµπλεκόµενους κοινωνικούς φορείς και τα θεσµοθετηµένα για 
θέµατα παιδείας όργανα, εντός συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου.  
Προκειµένου να εξεταστούν από το ΕΣΥΠ τα λοιπά θέµατα που 
αφορούν την Α/θµια και την Β/θµια εκπαίδευση”, αυτό είναι τώρα,  
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που θα βάλουµε την τελευταία φράση.  Κατ΄αρχήν, στο υπόλοιπο 
κείµενο συµφωνούµε τώρα πια που το διαβάσαµε;  Ωραία.  Λοιπόν, 
τώρα πάµε στην τελευταία πρόταση που µιλάω για την επιτροπή.  
“Προκειµένου να εξεταστούν από το ΕΣΥΠ τα λοιπά  που αφορούν 
την Α/θµια και την Β/θµια εκπαίδευση καθώς και την πρόσβαση στην 
Γ/θµια εκπαίδευση, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί επιτροπή ειδικών 
για το σκοπό αυτό”, και αν θέλετε θα βάλουµε και µια φράση, θα 
προταθεί στους παρακάτω να συµµετέχουν σε αυτή την επιτροπή, 
αν συµφωνείτε µε τα ονόµατα που πρότεινα.  
(Μιλούν πολλοί µαζί, εκτός µικροφώνου) 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ωραία, ας µην βάλουµε. Να 
βάλουµε αυτή την τελευταία φράση για την επιτροπή ή δεν θέλετε;  
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  ∆εν είναι της στιγµής, είναι πρωθύστερο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να σας πω γιατί, να σας πω τη 
σκέψη µου.  Ταυτόχρονα µε την ανάγκη που άλλοι λίγο, άλλοι πολύ 
διατύπωσαν, να υπάρξει µια απόφαση απόψε, χρειάζεται να γίνει 
σαφές ότι θέλουµε όχι µόνο να πάρουµε µια απόφαση σε κάποια 
συγκεκριµένα σηµεία επειδή υπάρχει µια κρίση αλλά θέλουµε να 
προχωρήσουµε και σε πιο ουσιαστική αντιµετώπιση προβληµάτων 
και θεµάτων.   Αν, λοιπόν, δεν πούµε αυτό το πράγµα, και δεν θα 
είχαµε λόγο να το πούµε αν υπήρχαν τα τµήµατα και οι τοµείς... 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Θα τους αρέσουν και τα ονόµατα; 
κ.  Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Αν δεν θέλετε, δεν τα βάζουµε.  
Απλώς είπα ότι µε τα ονόµατα που πρότεινα δηµιουργείται µια 
εντύπωση του τί εννοούµε εµείς όταν µιλούµε για “επιτροπή”.  Αν 
δεν θέλετε, δεν τα βάζουµε.  ∆εν ξέρω και αν θα δεχθούν.  
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Συγγνώµη, να πούµε την άποψή µας και 
εµείς. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Βεβαίως. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Εκτιµώ ότι η αναφορά στα ονόµατα θα 
προσδώσει κύρος. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Ετσι πιστεύω κι εγώ. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Είναι προσωπικότητες κύρους και δεν 
έχουµε λόγω να τους απορρίψουµε. 
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κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Μα αν, κ. Πρόεδρε, βγει 
κάποιος από αυτούς και πει “εµένα δεν µε ρώτησαν”; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Οχι, κα ∆ασκαλάκη, δεν θα πούµε 
ότι θα κάνουµε επιτροπή, θα πούµε ότι θα προτείνουµε, ότι 
αποφασίσαµε να προτείνουµε σε αυτούς να συµµετέχουν σε 
επιτροπή.  ∆ιαφωνείτε µε τα ονόµατα, ουσιαστικά έτσι;  Εντάξει. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  ∆εν διαφωνώ µε τα 
ονόµατα αλλά µε την αναγραφή των ονοµάτων. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας):  Να πω κάτι, υπάρχει κίνδυνος κάποιο άτοµο να πει ότι 
δεν θέλω να συµµετάσχω στην επιτροπή και να υπάρξει µια 
ηθεληµένη παρανόηση ότι διαφωνεί και προς το κείµενο το 
παραπάνω. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Κοιτάξτε, να επαναλάβω ποιός είναι 
ο δικός µου στόχος.  Φυσικά δεν µπορούµε να πούµε ότι 
αποφασίσαµε να φτιάξουµε επιτροπή γιατί δεν  µπορούµε χωρίς να 
συµφωνούν οι άνθρωποι.   Εγώ τα βασάνισα πολύ αυτά τα ονόµατα, 
δεν τα είπα έτσι τυχαία, µπορώ να σας πω για τον καθένα γιατί το 
σκέφτοµαι και τί µπορεί να συνεισφέρει.  Ας πούµε ο κ. ∆ρεττάκης 
είναι ο µόνος άνθρωπος που έχει κάνει προτάσεις οι  οποίες λίγο - 
πολύ έχουν γίνει όχι δεκτές αλλά πολλοί τις συζητούν ως προτάσεις 
σε σχέση µε το θέµα αυτό.  Αν πούµε λοιπόν ότι σκεφτόµαστε σε 
αυτούς να προτείνουµε, δείχνουµε και τί ανθρώπους έχουµε στο 
µυαλό µας.  ∆εν είναι απλώς ότι θέλουµε να κάνουµε µια επιτροπή - 
και ξέρετε, θα µπορούσαµε να πούµε ονόµατα και να φέρουµε και  
τον Νεγραπόντε και να φέρουµε και δεν ξέρω ποιόν άλλο, ας πούµε.  
∆είχνουµε ότι ξέρουµε ανθρώπους που µπορούν να συµβάλουν.  
Τώρα, αν κάποιος από αυτούς πει  ότι εγώ δεν δέχοµαι, δικαίωµά 
του να το πει, δεν λέµε ότι  το δέχτηκε ούτε ότι τον βάλαµε εµείς. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας):  Μήπως συνδεθεί µε το προηγούµενο κείµενο; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Να σας δώσω και µια άλλη 
διάσταση, αν θέλετε.  Εγώ θέλω να συνδεθεί, γιατί πιστεύω ότι είναι 
σηµαντικό. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδας):  Μήπως συνδεθεί η άρνηση. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Θα τους κάνουµε πρώτα πρόταση.  
Κα ∆ασκαλάκη. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Επειδή η φράση που 
διατύπωσα προηγουµένως µπορεί να ήταν ατυχής και δεν ήταν αυτό 
που είχα στο µυαλό µου καθόλου, θέλω να επαναλάβω ότι έχω 
βαθύτατη εκτίµηση και σεβασµό για τα ονόµατα  που 
αναφέρθηκαν, δεν έχω αντίρρηση επί των  προσώπων καθόλου. 
Μπορεί να υπάρξουν όµως και από τους φορείς τους δικούς σας και 
από τα κόµµατα αντιδράσεις του τύπου, “γιατί δεν θυµηθήκατε και 
εκείνον και τον άλλο και  τον παραπέρα”.  Αυτός είναι ο µικρότερος 
κίνδυνος, ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι αύριο ένας, δύο, τρεις από 
τους κυρίους αυτούς - δεν ξέρω αν έχετε έλθει σε επαφή µαζί τους 
προηγουµένως... 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Μα δεν θα µπορούσα, σας το λέω. 
κα  Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):   Να πουν ότι δεν θέλουν.  
Το “δεν θέλω” δηµιουργεί ένα πρόβληµα.  Και πιστεύω επίσης, ότι 
µε το να αναγραφεί στο συγκεκριµένο ψήφισµα, τη συγκεκριµένη 
στιγµή, που η έννοια µας είναι περισσότερο για το όλον, δεν είναι 
για το µέρος, αποδυναµώνεται η ένταση του κειµένου που 
προηγείται.  Εξακολουθώ να επιµένω στη µη αναγραφή των 
ονοµάτων.   
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Συµµερίζοµαι τις επιφυλάξεις της κας ∆ασκαλάκη για τους ίδιους 
ακριβώς λόγους.  Αν δεν πρόκειται να επιµείνουµε πολύ ακόµα σε 
αυτό, θα ήθελα να πω το εξής. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ναι, ας τελειώσουµε µε αυτό το 
θέµα. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Επ’ αυτού τίποτα. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι.  Να προσθέσω κάτι εγώ:  Αν 
δεχτούµε την επιφύλαξη της κας ∆ασκαλάκη και του κ. Ρήγα για 
τους λόγους που διατυπώθηκαν και αν δεν διαφωνούµε για τα 
άτοµα, αν  θέλετε, να µου επιτρέψετε, να επικοινωνήσω µε αυτούς 
τους ανθρώπους, ώστε αν δεχτούν, να συνεργαστούµε.  
Συµφωνούµε;  Εντάξει.  Λοιπόν, έκλεισε και αυτό το θέµα, βάζουµε 
όµως την φράση “της επιτροπής για το σκοπό αυτό” έτσι;  Ωραία.  
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κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Θα ήθελα, κ. Πρόεδρε, να πω δυο λόγια επί των τροποποιήσεων 
που κάνατε στο κείµενό σας.  Οι διατυπώσεις που έχετε τώρα 
καθιστούν το κείµενο αυτό όχι µια απόφαση αλλά µια ανακοίνωση. 
Η παρουσίαση των απόψεων που κατατέθηκαν εδώ µετατρέπει το 
κείµενο αυτό στην πραγµατικότητα σε ένα δελτίο τύπου ή καλύτερα 
µια ανακοίνωση για το περιεχόµενο της σηµερινής µας 
συνεδρίασης, και εγώ έτσι θα ήθελα να το δω.  Παρόλα αυτά, 
νοµίζω, και για να βοηθηθεί κατά την άποψή µου η καλύτερη 
παρουσίαση και απόψεων µε τις οποίες δεν συµφώνησα αλλά και 
δεν θέλω να αδικηθούν µε την παρουσίαση, ότι δεν θα έπρεπε το 
θέµα του διαλόγου να τεθεί στην κυβέρνηση όπως τίθεται σε αυτό 
το κείµενο, ως ένα αίτηµα για δέσµευση αλλά ως ένα αίτηµα για 
υλοποίηση αυτή τη στιγµή.  Εγώ έτσι κι αλλιώς έκανα άλλη 
πρόταση και επιµένω ότι αυτό το βλέπω σαν ανακοίνωση.  Από εκεί 
και πέρα, αν θέλετε να το παρουσιάσετε έτσι, εντάξει. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος):  Πάντως, κ. 
Πρόεδρε, οποιαδήποτε ανακοίνωση αν θέλουµε να λειτουργήσει 
σήµερα, πρέπει να προλάβουµε το δελτίο των 20.00. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Ενα λεπτό, συµφωνείτε µε την 
αντίρρηση του κ. Ρήγα, να εµφανιστεί ως ανακοίνωση και όχι ως 
απόφαση; 
Μιλούν εκτός µικροφώνου. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδος):  Εάν κατορθώσετε έχοντας την ανακοίνωση 
στα χέρια σας να πάτε να την παρουσιάσετε και να πείτε “εδώ 
τούτα τα πράγµατα, κάντε κάτι να τελειώνει”, καλώς.  Εάν όχι, εγώ 
δεν βλέπω τον λόγο να καθόµαστε όλη µέρα εδώ για να βγάλουµε 
µια ανακοίνωση.  Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να επιτευχθεί ο 
αντικειµενικός σκοπός να υπάρξει ένα κείµενο κοινό, τουλάχιστον 
ας θεωρηθεί ως ανακοίνωση. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών):  
Μπορούµε να πούµε ότι αποφασίστηκε να εκδοθεί η ακόλουθη 
ανακοίνωση. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη): Μπορώ να πω κάτι 
δηµοσιογραφικό;  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, κα ∆ασκαλάκη. 
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κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  ∆εν είναι ανάγκη να το 
βαφτίσουµε.  Υπάρχει το χαρτί, γράφει επάνω Εθνικό Συµβούλιο 
Παιδείας κ.λ.π.  Στείλτε το αβάφτιστο, ούτε ανακοίνωση ούτε 
τίποτα, ένα κείµενο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Βλέπετε, οι πολλοί κοινωνικοί 
φορείς που συγκροτούν το ΕΣΥΠ συµβάλλουν και µε διαφορετικές 
προσεγγίσεις.  Εποµένως, γράφουµε “Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, 
πρώτη συνεδρίαση της Ολοµέλειας του ΕΣΥΠ”, τίποτα από κάτω 
“στη σηµερινή συνεδρίαση” κ.λ.π.  Ωραία, συµφωνούµε λοιπόν σε 
αυτό, κάτι πετύχαµε.  Ένα λεπτό, εγώ θέλω πριν δούµε πού θα πάει 
το κείµενο να σας δεσµεύσω σε κάτι: Θα συναντηθούµε αύριο;  
΄Εχουµε πολλά να πούµε αλλά έχει σηµασία να ξέρουµε αν θα 
συναντηθούµε γιατί, αν εµείς τουλάχιστον δεν δεσµευθούµε ότι θα 
έλθουµε τότε είναι ένα θέµα.  Αν είναι να έρθουµε τρεις και να 
ανταλλάξουµε απόψεις, δεν έχει νόηµα.  Ορίστε, κα ∆ασκαλάκη. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη): Παρεµβαίνω γιατί 
αισθάνοµαι ότι κάποιοι θέλουν  και ότι  κάποιοι δεν θέλουν. Εγώ 
σας είπα και από την αρχή ότι δεν έχω αντίρρηση να έρθω. Θα 
µπορούσαµε αν συµφωνήσουµε  ότι θα έρθουµε, να ορίσουµε και 
ένα χρονικό πλαίσιο. Να πούµε ότι θα τελειώσουµε µια λογική  
ώρα, το µεσηµέρι. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Σωστό, εγώ συµφωνώ.  Να σας πω 
γιατί πρέπει να συναντηθούµε αύριο;  Γιατί θα δώσουµε την 
εντύπωση ότι “ωραία, µαζευτήκαµε, φτιάξαµε µια ανακοίνωση, 
είπαµε αυτά που θέλαµε και φύγαµε από εδώ”.  Εµείς, και από την 
συζήτηση που κάναµε το πρωί, φάνηκε ότι έχουµε ένα µεγαλύτερο 
προβληµατισµό και θέλουµε να τον αναπτύξουµε και να τον 
αναλύσουµε.  Είναι όµως σωστή και η άποψη της κας ∆ασκαλάκη.  
∆εν µπορούµε να έρθουµε πάλι και να κάτσουµε από το πρωί µέχρι 
το βράδυ.  Γι’ αυτό το λόγο να λέγαµε ότι ξεκινάµε κάποια στιγµή 
αύριο, είπαµε στις δέκα αλλά αυτή τη φορά να είναι δέκα όχι 
έντεκα και ότι τελειώνουµε στις 13:00 ή στις 14:00, αν είναι αυτό 
αποδεκτό από όλους. 
κ. Ν. Αναγνωστάτος (Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων, 
Μαθητών Ελλάδας):  κ. Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι άλλο:  Είπαµε 
σήµερα δύο πράγµατα:  Πρώτον, ότι θα κοιτάξουµε τί επείγει αυτή 
τη στιγµή διότι τα υπόλοιπα δεν έχουν θέση να συζητηθούν όταν 
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αυτό εκκρεµεί.  Άρα δεν έχουµε τί να πούµε που να έχει ουσία αφού 
εκκρεµεί ακόµα το κύριο θέµα και θα εκκρεµεί µέχρι αύριο, εκτός 
και αν λήξει το πρωί.  ∆εύτερον, από την στιγµή που συστήνουµε 
επιτροπή για να το κοιτάξει και να µας προτείνει τί να πούµε εµείς, 
να προλάβουµε την επιτροπή; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι, αλλά µπορούµε στο πλαίσιο του 
προβληµατισµού που δηµιουργήθηκε ήδη σήµερα - και πιστεύω ότι 
είναι σηµαντικό - να οριοθετήσουµε ή τουλάχιστον να υποδείξουµε 
σηµεία από τους προβληµατισµούς που διατυπώθηκαν, που 
χρειάζεται η επιτροπή αυτή, όταν γίνει και όπως γίνει, να 
αντιµετωπίσει. ∆ε νοµίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό.  Καταλαβαίνω 
τί θέλετε να πείτε, σας λέω  όµως µην παραγνωρίζετε το ότι είναι 
εύκολο να θεωρηθεί ότι “εντάξει κουραστήκαµε σήµερα, κάτι 
είπαµε, καταλάβαµε και ότι δεν µπορούµε να  αντέξουµε να 
καθίσουµε δύο µέρες, τα µαζέψαµε, τελειώσαµε και φύγαµε”.  Το 
δεχόµαστε όλοι, δεσµευόµαστε όλοι;   
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Σήµερα εγώ ήµουν έτοιµος να πω 
“σταµατάµε”, είδατε δεν πίεσα κανέναν. ∆έκα µε δύο, το δεχόµαστε 
όλοι; 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος):  κ. 
Πρόεδρε, υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι που δεν θα µου 
επιτρέψουν να έρθω αύριο, ζητώ την κατανόησή σας.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, κα ∆ασκαλάκη. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη): κ. Πρόεδρε, αν 
αποφασίσουµε να έλθουµε αύριο 10.00 -14.00, θα έλθω.  
Μπορούµε, όµως, πιστεύω, χωρίς να πλατιάζουµε, το 10.00 µε 
14.00 να γίνει 10.00 µε 13.00 και να είµαστε σφιχτοί και σωστοί. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Και αυτό το δέχοµαι αλλά να 
είµαστε 10.00 µε 13.00 γιατί αν είναι να έλθουµε στις 11.00 και να 
καθήσουµε µέχρι τις 14.00, τότε αλλάζουµε όλο το σχέδιό µας. 
Μιλούν εκτός µικροφώνου. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, αλλά ξέρετε, κ. Αναγνωστάτο, 
εσείς φεύγετε τώρα και µε αφήσατε εµένα µε δύο κείµενα.  Εγώ 
λοιπόν θα τα δώσω στα γραφεία της Βουλής, στα κόµµατα, δεν θα 
πάω προσωπικά.  Θα τα δώσω και στα ραδιόφωνα - τώρα 
εφηµερίδες δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε - και θα τα δώσω 
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πάλι στα ραδιόφωνα και στις εφηµερίδες τη ∆ευτέρα, εντάξει;  Σας 
ευχαριστώ πολύ. 
 

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 1999 
 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Kαλή σας µέρα και επισήµως, 
µικροφωνικά.  Νοµίζω ότι αρκετοί από εµάς κράτησαν τη χθεσινή 
τους υπόσχεση, µερικοί µάλλον την άφησαν εδώ χωρίς να είναι οι 
ίδιοι παρόντες. Πρώτα απ’ όλα, εγώ θα ήθελα να διατυπώσω µια 
αξιολόγηση, αν µπορώ, για τη χθεσινή µας συζήτηση.  Νοµίζω ότι 
παρά την ένταση και τα προβλήµατα που υπάρχουν και τις απόψεις 
που είναι για πολλούς φορείς σαφείς και έντονες, έγινε µεγάλη 
προσπάθεια να βρούµε σηµεία στα οποία µπορούµε να έχουµε µια 
κοινή άποψη αλλά και να αντιληφθούµε τις απόψεις των άλλων.  
Νοµίζω ότι αυτό είναι ένα σηµείο που είναι χρήσιµο σε ένα τέτοιο 
όργανο.  Εγώ θα ξαναπώ ότι θεωρώ τέτοια  όργανα χρήσιµα παρά 
τις όποιες επιφυλάξεις που µπορεί να διατυπώνει κανείς, αν είναι 
πολυπληθή ή πόσο περισσότερο ή λιγότερο µπορεί να είναι, όπως 
γνωρίζω ότι συµβαίνει όχι µόνο εδώ αλλά και στις Ευρωπαϊκές 
χώρες.  

Εχθές είχα ένα κείµενο για το οποίο ήθελα να σας 
ενηµερώσω αλλά µπήκαµε σε πιο έντονα θέµατα, σχετικά µε τους 
προβληµατισµούς που υπάρχουν  και στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε 
σχέση µε τα Εθνικά Συµβούλια Παιδείας.  Σας έκανα µια ανοφορά 
σε έναν χαιρετισµό κατά κάποιο τρόπο από άλλα Εθνικά Συµβούλια 
αλλά πέραν αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να 
δηµιουργήσει ένα δίκτυο Εθνικών Συµβουλίων Παιδείας. Και γιατί, 
κατά τη γνώµη µου;  Γιατί έχει γίνει αντιληπτό ότι δεν επαρκεί η 
επικοινωνία µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών σε επίπεδο Υπουργών 
Παιδείας, σε επίπεδο µόνο θεσµικής εκπροσώπησης των 
κυβερνήσεων και των κρατών.  Οι αγωνίες των κοινωνιών είναι 
πολύπλευρες, έχουν διάφορες εκφάνσεις και είναι χρήσιµο να 
λαµβάνεται υπόψη η άποψη αυτή σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
έκταση.  Μετά την πρωτοβουλία αυτή έχουν γίνει δύο συναντήσεις 
µέχρι σήµερα:  Η πρώτη έγινε στην Πορτογαλία τον Μάϊο του 1997 
και η δεύτερη έγινε στο Βέλγιο τον περασµένο Οκτώβριο.  Και θα 
γίνει µία τρίτη, στην οποία πια θα διαµορφωθεί επίσηµα ένα 
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καταστατικό των Εθνικών Συµβουλίων Παιδείας.  Θέλω να σας 
ενηµερώσω περιληπτικά για τους προβληµατισµούς αλλά και τη 
στρατηγική που αναπτύχθηκε.  Τέθηκαν κάποια θέµατα, για 
παράδειγµα, ποιοί µπορούν να εκπροσωπούνται σε ένα τέτοιο 
δίκτυο Εθνικών Συµβουλίων Παιδείας.  Γιατί υπάρχουν ορισµένα 
κράτη, στα οποία υπάρχουν όργανα τα οποία µπορεί να λέγονται 
ακόµα και Συµβούλια Παιδείας αλλά έχουν άλλη µορφή, είναι 
καθαρά τεχνοκρατικά-συµβουλευτικά όργανα του Υπουργού.  Έχει 
δηλαδή ο Υπουργός ορίσει ένα Συµβούλιο από επτά-οκτώ, δέκα-
δεκαπέντε, όσους θέλει, “τεχνοκράτες”- ειδικούς, οι οποίοι τον 
συµβουλεύουν για διάφορα θέµατα.  Τους απευθύνει  ερωτήµατα 
και ο Υπουργός δέχεται τις εισηγήσεις τους.  Αυτό που όµως 
αποφασίσθηκε είναι ότι δεν θα είναι τέτοιες µονάδες που θα 
συµµετέχουν σε αυτό το δίκτυο των Εθνικών Συµβουλίων Παιδείας, 
ότι πρέπει να είναι όργανα κοινωνικής συµµετοχής, γιατί πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη ακριβώς η συµµετοχή της κοινωνίας σε θέµατα 
που έχουν να κάνουν µε την εκπαίδευση.  Η εκπαίδευση δεν µπορεί 
να λειτουργεί αποκοµµένα από τους κοινωνικούς φορείς και τις 
απόψεις που έχουν.  Αυτό εξηγεί και αυτό διαφοροποιεί, κατά 
κάποιο τρόπο, και το ρόλο που έχει - αν έλθουµε στα δικά µας 
δεδοµένα ένα όργανο όπως είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε 
σχέση µε ένα θεσµό όπως είναι το ΕΣΥΠ.  Το Π.Ι. είναι ένας 
υπάλληλος φορέας του ΥΠΕΠΘ, στον οποίο ο Υπουργός απευθύνει 
ερωτήµατα και το Π.Ι. διατυπώνει απόψεις.  Και ο Υπουργός 
φυσικά, του απευθύνει όσα ερωτήµατα θέλει και για όποια θέµατα 
θέλει.  Ένα Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας έχει ένα άλλο χαρακτήρα 
και γι’ αυτό ακριβώς πιστεύω ότι η διαµόρφωσή του ως 
ανεξάρτητης αρχής είναι χρήσιµη.  Γιατί δεν εξαρτάται - αν µείνει 
βέβαια, γιατί εγώ βλέπω τις δυσκολίες µε τα ελληνικά πολιτικά 
πράγµατα να διατηρηθεί αυτή η λογική - από το αν ο Υπουργός 
επιθυµεί ένα τέτοιο Συµβούλιο να συζητήσει ένα θέµα ή όχι. ∆εν 
είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι πέρα από την ένταση που υπάρχει αυτές 
τις ηµέρες, αν προσέξουµε τη µη συµµετοχή φορέων, µε δεδοµένη 
την άρνηση του Υπουργού, θα διαπιστώσουµε ότι ακολούθησαν και 
όλοι οι φορείς οι οποίοι σχετίζονται µε την Κυβέρνηση.  Γιατί είναι 
φυσικό, όταν ο Υπουργός διαφωνεί να µην µπορεί η Κυβέρνηση να 
πάρει µια άλλη θέση, ή οι φορείς της Κυβέρνησης να πάρουν µια 
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άλλη θέση.  Οι άλλες οµάδες δε οι οποίες δεν ήρθαν ποιές είναι;  
Είναι οι Πρυτάνεις και οι Πρόεδροι των ΤΕΙ, οι οποίοι επίσης έχουν 
άµεση εξάρτηση από το ΥΠΕΠΘ.  Αυτοί που ήρθαν είναι οι µη 
εξαρτηµένοι φορείς.  Μάλιστα, σε κάποια στιγµή νοµίζω, ελέχθη 
και από τον Υπουργό, ότι έχουν µία συζήτηση γόνιµη για τη 
δηµιουργία νέων τµηµάτων.  Όταν υπάρχουν αυτή τη στιγµή 70 
τµήµατα υπό ίδρυση, είναι φυσικό να υπάρχει και κάποια εξάρτηση.  
Αυτό είναι ένα θέµα που έχει σηµασία και νοµίζω ότι αυτή είναι και 
η χρησιµότητα ενός τέτοιου Συµβουλίου.  

Θα ήθελα να συνεννοηθούµε για το πού θα επικεντρώσουµε 
σήµερα την προσοχή µας.  Από τη χθεσινή συζήτηση 
αντιλαµβάνοµαι, και το θέτω υπόψη σας για να δούµε αν 
συµφωνούµε, ότι δύο ήταν τα θέµατα αιχµής, για τα οποία 
συµφωνήσαµε:  Το ένα ήταν το εξεταστικό και αφορά το Λύκειο 
γενικά και το δεύτερο ήταν τα θέµατα της τεχνικής και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέµατα 
που τέθηκαν έντονα επίσης.  Τέθηκαν από τη ∆ΟΕ, νοµίζω, αλλά 
και από την ΟΛΜΕ το θέµα της αξιολόγησης - τί σηµαίνει 
αξιολόγηση- και το θέµα της επιµόρφωσης.  Αυτά έιναι θέµατα που 
εγώ συγκράτησα στο µυαλό µου. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  Τουλάχιστον από την ΟΛΜΕ δεν 
µπαίνει θέµα αξιολόγησης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, όχι 
γιατί θεωρούµε συντεχνιακό - το θεωρούµε πάρα πολύ σπουδαίο 
αλλά στη δεδοµένη στιγµή, µια στιγµή κοινωνικής, εκπαιδευτικής 
αναταραχής, ας µη µπούµε και εµείς στην λογική του ΥΠΕΠΘ, που 
ενώ τα πάντα γίνονται γιατί κάτι δεν πάει καλά στην εκπαίδευση 
µας καλεί να συζητήσουµε µε αντικείµενο αποκλειστικά και µόνο 
συντεχιακά ή κλαδικά αιτήµατα.  Αυτό το έχουµε ξεκαθαρίσει, ότι 
σε τέτοιο επίπεδο δεν µπαίνουν κλαδικά αιτήµατα γιατί τα κλαδικά 
αιτήµατα δεν λύνουν τα προβλήµατα αυτής της στιγµής. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κα ∆ασκαλάκη, έχετε ζητήσει εσείς 
το λόγο. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Πρόεδρε, έχω την 
εντύπωση ότι πριν προχωρήσουµε στα επιµέρους θέµατα της 
παιδείας, θα έπρεπε να αποφασίσουµε, τώρα είµαστε και πάρα πολύ 
λίγοι, πώς θα δώσουµε υπόσταση σε αυτό το Εθνικό Συµβούλιο 
Παιδείας.  ∆ηλαδή, να ξεκινήσουµε πρώτα από το πώς θα 



 158

οργανωθούµε και θα συγκεντρωθούµε.  ∆εν θα ξανακάνω τις 
γκρίνιες που έκανα εχθές αλλά ήδη υπάρχει ένα πρόβληµα, το ότι 
συνήλθαµε έτσι όπως συνήλθαµε, στη δεδοµένη στιγµή κ.λ.π..  
Σωστά κάνατε µία ανασκόπηση της χθεσινής ηµέρας και πολύ 
σωστά επισηµάνατε αυτό που ξέρουµε όλοι:  Ότι υπήρξε ένα 
πρόβληµα, ο Υπουργός δεν θέλει το ΕΣΥΠ ή τουλάχιστον δεν το 
θέλει τη συγκεκριµένη στιγµή.  Υπήρξε ένα σαφές πρόβληµα 
απουσίας των φορέων που εξαρτώνται από το ΥΠΕΠΘ. Εγώ δεν 
είµαι τόσο σκληρή όσο ο κ. Ιωακειµίδης, ο οποίος έχει πάρα πολύ 
δίκιο όταν λέει “που είναι η ανεξαρτησία των ΑΕΙ”.  Είναι εκεί που 
είναι όλες οι ανεξαρτησίες σε αυτό τον κόσµο και υπό ορισµένες 
συνθήκες.  Υπάρχει και ένα άλλο θέµα, που δεν είναι θέµα 
ανεξαρτησίας: Η απουσία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.  ∆εν 
φοβάται τον Υπουργό, ελπίζω τουλάχιστον.  Πιστεύω ότι το πρώτο 
πράγµα που πρέπει να αποφασίσουµε είναι τί θα κάνουµε ώστε οι 
επόµενες συνεδριάσεις να έχουν κύρος, γιατί αν µαζευόµαστε εδώ 
πέρα τα πρωϊνά της Κυριακής τα ηλιόλουστα, εγώ να είµαι µαζί 
µας.  Αλλά το θέµα είναι να έχει και ένα αντίκρυσµα αυτό το 
πράγµα.  Ποιές είναι οι καθαρά τυπικές διαδικασίες; Πρέπει να 
συντάξουµε ένα γράµµα στον Υπουργό ευγενέστατο, αλλά και 
αποφασιστικό;  Να του πούµε “ξέρετε κάτι, έτσι κι έτσι”;  Πρέπει 
να επικαλεστούµε κάποιο νόµο;  Πρέπει, πάντως, να δώσουµε µια 
τυπική και θεσµική υπόσταση, επιτρέψτε µου τη βαρύγδουπη λέξη.  
Γιατί, για να έχει αποτέλεσµα αυτό που κάνουµε και να έλθουν και 
οι υπόλοιποι που πρέπει να έλθουν, πρέπει να προχωρήσουµε 
πρώτα σε σκέψεις για το τί θα κάνουµε, προκειµένου να δώσουµε 
στο ΕΣΥΠ το κύρος που πρέπει να έχει.  Αλλιώς δεν έχει λόγο 
ύπαρξης.  Προτού προχωρήσουµε σε άλλες συζητήσεις, να σας 
εξουσιοδοτήσουµε ώστε να υπάρξει µια συνεργασία ή τυπική 
έγκριση.  Μπορεί να µην µας αρέσουν αυτά που λέει ο Υπουργός - 
δεν µιλώ για τον συγκεκριµένο Υπουργό - αλλά δεν νοείται το 
ΕΣΥΠ να µην έχει καµία επαφή µε το Υπουργείο.  Και να έλθουν 
και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και το ΚΚΕ - δεν είναι ιδεολογικό 
το θέµα αλλά το ΚΚΕ αντιπροσωπεύει µια σηµαντική µερίδα των 
εκπαιδευτικών.  Αυτό πιστεύω. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Χρήστου. 
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κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Συγγνώµη, κ. Πρόεδρε, αλλά νοµίζω ότι 
παρερµηνεύθηκε η αναφορά µου στην αξιολόγηση.  Η αξιολόγηση 
δεν είναι συντεχνιακό θέµα αλλά αφορά την ποιότητα της 
εκπάιδευσης.  Όταν λέµε “αξιολόγηση”, εννοούµε αξιολόγηση των 
συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ασφαλώς και των 
εκπαιδευτικών.  Η αναφορά µου στο σώµα των µονίµων 
αξιολογητών έχει να κάνει µε τη δηµοκρατία και την ελευθερία στο 
σχολείο.  Και η επαναφορά του αυταρχισµού και του 
συντηρητισµού αντιλαµβανόµαστε όλοι τί επιπτώσεις έχει στο 
µαθητή, στον καθηγητή, στον αυριανό πολίτη γενικά.  Την 
αξιολόγηση εµείς την ενοούµε ως εξής:  Να γίνει π.χ. αξιολόγηση 
της Γ΄ τάξης ενός δηµοτικού σχολείου, όλων των συντελεστών της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Αν, π.χ., η τάξη υστερεί στα 
Μαθηµατικά, πρέπει να ερευνηθούν τα αίτια:  Αν φταίει ο 
εκπαιδευτικός, η απογευµατινή βάρδια, το πρόγραµµα διδασκαλίας, 
η µέθοδος που χρησιµοποιείται κ.λ.π. και να γίνουν διορθωτικές 
παρεµβάσεις.  ∆εν είναι συντεχνιακό θέµα η αξιολόγηση, έχει να 
κάνει µε την ποιότητα της εκπαίδευσης.  Ασφαλώς και θέλουµε τον 
έλεγχο των εκπαιδευτικών - να το διευκρινίσουµε, δεν λέµε “όχι”, 
το ευχόµαστε - αλλά θέλουµε µια αξιολόγηση που θα βοηθήσει τον 
εκπαιδευτικό, θα βοηθήσει την ποιοτική αναβάθµιση της 
εκαίδευσης.  Κλείνω:  ∆εν είναι συντεχνιακή υπόθεση η 
αξιολόγηση αλλ΄ααφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Παπαχαραλάµπους.  Να σας 
θυµίσω ότι είναι από τη ∆ΟΕ και είναι ο πρώην Πρόεδρος της ∆ΟΕ. 
κ. Τ. Παπαχαραλάµπους (∆ΟΕ):  Φυσικά εδώ βρίσκοµαι ως 
εκπρόσωπος της ∆ΟΕ χωρίς να συµµετέχω στο τωρινό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, προς ενηµέρωσή σας. 
κ. Χ. Χρήστου (∆ΟΕ):  Εµείς αξιοποιούµε τα στελέχη µας. 
κ. Τ. Παπαχαραλάµπους (∆ΟΕ):  Πριν τοποθετηθώ, θα ήθελα να 
δώσω συνέχεια σε αυτό που είπε η κυρία ∆ασκαλάκη, γιατί πιστεύω 
ότι όλοι µας θα φύγουµε σε τρεις ώρες προβληµατιζόµενοι ως προς 
το σε τί βοηθήσαµε:  Υπήρξε κάτι θετικό, έστω και υπό τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες συγκλήθηκε αυτό το όργανο;  Εγώ 
πιστεύω ότι θα έπρεπε να δώσουµε προτεραιότητα σε αυτό που είπε 
η κυρία ∆ασκαλάκη:  Πέρα από αυτά τα γενικόλογα που είµαστε 
υποχρεωµένοι να συζητήσουµε - γιατί, πράγµατι, όπως συγκλήθηκε 
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το ΕΣΥΠ, δεν µπορούµε να πούµε ότι θα τοποθετηθούµε για ένα 
συγκεκριµένο θέµα - τί γίνεται;  ∆εν θα πρέπει από την πλευρά του 
Προέδρου να αναληφθεί µία σταυροφορία, θα έλεγα, ενηµέρωσης 
όλων των φορέων που συµµετέχουν στο ΕΣΥΠ;  Και µε επιστολή 
αλλά πιστεύω και µε άµεση επικοινωνία.  Θα πρέπει να τονιστεί σε 
όλους τους φορείς που απουσιάζουν σήµερα ότι επιβάλλεται να 
συµµετέχουν σε αυτό το όργανο, που πιστεύουµε ότι µπορεί να 
προσφέρει τα µέγιστα στοθέµα “παιδεία”.  Και δεν έχει σηµασία 
ποιός θα είναι στην κυβέρνηση, γιατί αύριο θα είναι κάποιος άλλος 
κυβέρνηση, κάποιο άλλο κόµµα.  Κι επειδή κάθε κυβερνών κόµµα, 
διαχρονικά µιλώντας, καλεί σε διάλογο και δεν υπάρχει 
ανταπόκριση, θα πρέπει κάθε κοινωνικός φορέας να 
συνειδητοποιήσει ότι είναι προς το συµφέρον της κοινωνίας, των 
παιδιών µας να συµµετέχει, άσχετα από το αν συµφωνεί µε τη 
συγκεκριµένη συγκρότηση του ΕΣΥΠ.  Θα πρέπει, πιστεύω, κ. 
Πρόεδρε, εµείς να σας εξουσιοδοτήσουµε γι’αυτό να επισκεφθείτε 
όλους τους φορείς και να επικοινωνήσετε άµεσα µετά το τέλος της 
συνεδρίασης µε τον Υπουργό Παιδείας, ώστε να σταµατήσει και 
αυτή η “αντιπαράθεση” που προκλήθηκε µε τη γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, να αλλάξει η περιρρέουσα 
ατµόσφαιρα που δηµιουργήθηκε όσον αφορά τις σκοπιµότητες που 
µπορεί να έχει η σύγκληση αυτή κ.λ.π.  Αυτά τα ακούµε και τα 
διαβάζουµε.  Θα πρέπει να σταµατήσουν αυτά, ώστε η επόµενη 
συνεδρίαση του Συµβουλίου να είναι τέτοια που να µπορεί 
ουσιαστικά να καταπιαστεί µε τα φλέγοντα, τα χρόνια, τα πιεστικά 
προβλήµατα που αφορούν την εκπαίδευση και την παιδεία 
γενικότερα.  ∆ιαφορετικά, δεν θα έχουµε κάνει τίποτα.  Την άλλη 
φορά πάλι θα συναντηθούµε, θα έρθουµε εµείς οι ίδιοι πάλι χωρίς 
να έχουµε κάποιο θετικό αποτέλεσµα.  Αυτά σε ό,τι αφορά το 
παραπέρα. Τώρα για τα άλλα θα τοποθετηθώ στη συνέχεια. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Έχουν ζητήσει το λόγο ο κ. Ρήγας 
και µετά ο κ. Ιωακειµίδης και µετά ο κ. Πολίτης.  Να µου 
επιτρέψετε να διορθώσω µία παράλειψη.  Σήµερα είναι µαζί µας και 
ο κ. Φουντουκάκος, που είναι εκπρόσωπος της Εθνικής 
Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου. κ. Ρήγα. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Στο πολύ σοβαρό θέµα που άνοιξε τώρα, θα ήθελα να πω ότι 
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ασφαλώς είναι χρήσιµο ο Πρόεδρος να κάνει όλες τις ενέργειες που 
θα µπορούσε να κάνει ώστε να ελπίζει ότι θα µεταπείσει κάποιους 
από εκείνους που είχαν το δικαίωµα και θα έπρεπε να συµµετέχουν 
στη συνεδρίαση αυτή.  Προσωπικά όµως δε βλέπω πολλές ελπίδες 
να πετύχει µία τέτοια προσπάθεια.  Κατά τη γνώµη µου και κατά 
συνέπεια αυτής της πρόβλεψης ότι δεν πρόκειται, αυτή την περίοδο 
τουλάχιστον, να πειστούν να συµµετέχουν τα κόµµατα που 
αποφάσισαν να µη συµµετέχουν ή οι φορείς που αποφάσισαν να µη 
συµµετέχουν, νοµίζω ότι το µέγιστο που µπορεί να επιτευχθεί, για 
να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το όργανο, θα εξαρτηθεί από το µε 
πόση σοβαρότητα αυτοί που θέλουν να συµµετέχουν, θα 
συµµετέχουν.  Και µε πόση σοβαρότητα το ίδιο αυτό το συλλογικό 
όργανο θα προσπαθήσει να φέρει σε πέρας το ρόλο του και την 
αποστολή του, πόσο καλά θα πιάσει το σφυγµό της ελληνικής 
κοινωνίας και τα προβλήµατα για τα οποία πρέπει να έχει άποψη, 
πόση συνέχεια θα δώσει στη λειτουργία.  Εάν αυτοί που 
ενδιαφέρονται να συµµετέχουν ξανασυγκεντρωθούν στην επόµενη 
κρίση στην παιδεία, ασφαλώς θα έχει ακυρώσει το ρόλο του το ίδιο 
το ΕΣΥΠ.  Εγώ θα έλεγα ότι η προσπάθειά σας, κ. Πρόεδρε, θα 
πρέπει να κατευθυνθεί κυρίως αυτή τη στιγµή, χωρίς να αποκλείω 
κανέναν άλλον σε αυτούς που δήλωσαν πρόθεση συµµετοχής και να 
επιδιωχθεί η ένταση αυτής της προσπάθειας.  Θα έλεγα µάλιστα ότι 
το ΕΣΥΠ, εάν εκείνοι που προτίθενται να συµµετέχουν, 
εκδηλώσουν την διάθεσή τους να συνεχίσουν να συµµετέχουν, να 
βρίσκεται σε µία ετοιµότητα ώστε και άµεσα, εάν συνεχίζεται η 
κρίση, να συνέλθει για να τοποθετηθεί επί θεµάτων που θα 
προκύπτουν και προκύπτουν κάθε µέρα.  Σε αυτή την κατεύθυνση 
βλέπω µία ανάγκη, διαφορετικά, πράγµατι, δεν ελπίζω ότι είναι 
δυνατόν ή λογικά πιθανόν, ο Πρόεδρος να µεταπείσει τον Υπουργό 
ή τη Ν∆ ή το ΚΚΕ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ και µακάρι να είχα και 
τη δυνατότητα αυτή.  Να καληµερίσω τον κ. Βλάχο και τον κ. 
Αντωνάκο, που είναι και οι δύο εκπαιδευτικοί.  Ο κ. Βλάχος είναι 
στο Συνασπισµό, ο κ. Αντωνάκος είναι επίσης γνωστό ότι είναι 
Αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ.  Ο κ. Ιωακειµίδης έχει τον λόγο. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος):  κ. 
Πρόεδρε, το θέµα που έθεσε η κυρία ∆ασκαλάκη, πραγµατικά είναι 
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το κύριο και προηγείται όλων των άλλων. Καταλαβαίνουµε όλοι ότι 
υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.  
Τί πρέπει να κάνουµε;  Κατ’ αρχήν, νοµίζω ότι η απουσία όλων των 
φορέων της ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή όλων των 
Πανεπιστηµίων, Πολυτεχνείων και στη συνέχεια των φορέων της 
ανώτερης εκπαίδευσης, όλων των ΤΕΙ, είναι ένα φαινόµενο 
εξαιρετικά αρνητικό.  ∆ηλαδή, αν εγώ ονόµαζα φαινόµενο υγείας, 
και την εξέγερση, όπως ειπώθηκε, των µαθητών να επιλύσουν 
προβλήµατα, να ασχοληθούν µε τα κοινά, µε τα θέµατα που τους 
ενδιαφέρουν, το άλλο θα το ονόµαζα φαινόµενο νοσηρό και είναι 
πάρα πολύ προβληµατικό για την κατάσταση της ελληνικής 
εκπαίδευσης και της ελληνικής κοινωνίας αυτό που σηµαίνει αυτό 
το γεγονός και όσα ακούστηκαν και υπονοήθηκαν γύρω από αυτό 
το τραπέζι.  Εν πάση περιπτώσει, εµείς πρέπει να κάνουµε µία 
προσπάθεια, εφόσον πιστεύουµε στην αξία αυτού του θεσµού, να 
τους φέρουµε όλους σε αυτό εδώ το τραπέζι.   Νοµίζω ότι µετά το 
πέρας της σηµερινής συνεδρίασης θα πρέπει να επισκεφθείτε κατ’ 
αρχήν τα πολιτικά κόµατα, τα οποία λείπουν και είναι τα τρία 
µεγαλύτερα της Βουλής σήµερα, τα οποία βέβαια όλοι σεβόµαστε 
και καταλαβαίνουµε ότι τα πολιτικά κόµµατα που εκφράζουν τον 
ελληνικό λαό έχουν έναν πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό εδώ το 
Συµβούλιο.  Πρέπει λοιπόν να τους παρουσιάσουµε τί έγινε αυτό 
εδώ το διήµερο, ποιές απόψεις αναπτύχθηκαν και να διερευνήσουµε 
τις προθέσεις τους καλώντας τους να συµµετέχουν στις επόµενες 
φάσεις.  Βέβαια, δεν µπορούµε να ελπίζουµε πέρα από κάποιο όριο 
αλλά είναι µία ενέργεια που πρέπει να κάνουµε πρώτα.  Και µετά, 
πρέπει να δούµε τί θα γίνει µε το θέµα των άλλων φορέων που 
λείπουν.  Λείπει και η ΓΣΕΕ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι;  
∆εν συµµετέχει η ΓΣΕΕ; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Η ΓΣΕΕ και συµµετέχει και έχει 
ορίσει εκπρόσωπο. Ενδεχοµένως δεν ήρθε αλλά ξέρετε είναι ένα 
πράγµα να πεις “διαφωνώ”... 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  Επειδή δεν 
ακούστηκε ότι συµµετέχει και δεν είδα τον εκπρόσωπο, θεωρώ 
πάρα πολύ … 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Και συµµετέχει και έχει ορίσει 
εκπρόσωπο.  Από µία πρόχειρη µατιά, βλέπω ότι όλοι οι κοινωνικοί 
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φορείς έχουν ορίσει εκπρόσωπο.  Τώρα, κάποιοι από τους φορείς, 
νοµίζω το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, για παράδειγµα, µου είπαν ότι 
αυτό το τριήµερο είχαν κάποιο συνέδριο και ήταν εκεί ο 
εκπρόσωπος.  Και ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ορίσει εκπρόσωπο. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  Επειδή δεν 
αναφέρθηκαν αυτά εχθές … 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ξέρετε, µε συγχωρείτε για τη 
διακοπή, απλώς θέλω να σας πω ότι όλοι οι φορείς, αν θυµάµαι 
καλά, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.  Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε 
κυρίως από την άρνηση του Υπουργού και των φορέων που είναι 
υπάλληλοι ή παράλληλοι µε τον Υπουργό.  
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  Εν πάση 
περιπτώσει, να γίνουν αυτές οι ενέργειες και προς τα πολιτικά 
κόµµατα, να τονιστεί ότι όλοι οι κοινωνικοί φορείς είναι παρόντες 
και εκφράζουν και την άποψή τους ότι θεωρείται λίγο παράξενη η 
µη παρουσία των πολιτικών κοµµάτων.  ∆ηλαδή, τα πολιτικά 
κόµµατα πώς θα ήθελαν, χωρίς τους κοινωνικούς φορείς, να 
συζητήσουν;  ∆ηλαδή τί, να γίνει ένα διακοµµατικό όργανο;  Αυτό 
υπάρχει και στη Βουλή, δεν υπάρχει;  Εδώ είναι ο διάλογος ο 
κοινωνικός.  Πώς το φαντάζονται, να καταλάβουµε.  Είναι ένα 
σηµείο σοβαρό αυτό.  Σας ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Πολίτης και µετά ο κ. 
Φουντουκάκος. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών):  κ. 
Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σίγουρα το βασικό ζήτηµα ο 
χαρακτήρας του Συµβουλίου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι αυτός 
του Π.Ι. Υπάρχει σύµβουλος της πολιτείας για τα θέµατα 
εκπαίδευσης, µόνο που εδώ ασκείται, όπως είπε ο κ. Ιωακειµίδης, ο 
κοινωνικός διάλογος για τα θέµατα που συνδέονται µε την 
εκπαίδευση, µε την παιδεία γενικότερα.  Άρα, στην πρώτη µας 
συνεδρίαση είναι σηµαντικό, πέρα από τον προσδιορισµό του 
ρόλου και τη συγκρότηση και τις µορφές λειτουργίας του, πρέπει να 
χαραχτεί µία στρατηγική η οποία θα πρέπει να µας οδηγήσει 
σήµερα ή µετά από την επικοινωνία όλων µας µε τον Πρόεδρο, στο 
να δώσει µια εισήγηση στα θέµατα µε τα οποία θέλουµε να 
ασχοληθούµε ώστε να προκύψει αντικείµενο της λειτουργίας του 
Συµβουλίου.  Από εκεί και πέρα, αυτή η δραστηριότητα, που θα 
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πρέπει να ξεκινήσει µε ό,τι εµείς αποφασίσουµε, θα πρέπει να 
προβληθεί προς τα έξω µε διάφορους τρόπους και παράλληλα να 
οριστούν επιτροπές εργασίας για να δουλέψουν τα θέµατα αυτά 
µέχρι την επόµενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να οριστεί 
σύντοµα έτσι ώστε να φανεί και η συνέχεια του Συµβουλίου ως 
προς τη λειτουργία του.  Μια σύγκληση επόµενη θα µπορούσε να 
είναι το φθινόπωρο, πιστεύω.  Είχα αναφέρει εχθές δέκα σηµεία 
που αφορούν όλη την εκπαίδευση, το σύνολό της, µε τα οποία θα 
µπορούσαµε να ασχοληθούµε - αυτό µπορώ να το καταθέσω και 
γραπτά αργότερα - αλλά είναι πολύ σηµαντικό να επικοινωνήσουµε 
και µε τα µέλη του ΕΣΥΠ και να υπάρχει µία συνεχής 
δραστηριότητα και παρουσία, όπως αυτή που υπήρξε τις 
προηγούµενες ηµέρες και στον Τύπο και στους υπόλοιπους φορείς.  
Παράλληλα, το ίδιο το ΕΣΥΠ θα µπορεί να εκδόσει ίσως 
ενηµερωτικό δελτίο, έντυπο για την προβολή του έργου και την 
παρουσία του.  Επίσης, τα νέα µέσα µας δίνουν τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσουµε µία ιστοσελίδα και από εκεί να µπορούµε να 
εκφραστούµε και µε αυτόν το νέο τρόπο.  Είναι σκέψεις για τη 
συγκροτηµένη και σωστή λειτουργία του οργάνου αυτού στο 
µέλλον γιατί από εδώ και πέρα δεν εξαρτάται από την κρίση, όπως 
πολύ σωστά ανέφεραν οι συνάδελφοι.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Φουντουκάκος. 
κ. ∆. Φουντουκάκος (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 
Εµπορίου):  κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λυπάµαι για τη χθεσινή 
απουσία µου.  Ήταν ανεξάρτητη από την πρόθεσή µου.  Ήθελα να 
έλθω, είχαµε δηλώσει ότι θα παριστάµεθα σε αυτό το Συµβούλιο 
που θεωρούµε ότι πραγµατικά µπορεί να διαδραµατίσει έναν 
επιτελικό ρόλο. Προετοιµάστηκα δυό-τρεις µέρες πριν για να έρθω 
σε αυτό το Συµβούλιο και το πρώτο που έκανα ήταν να ανατρέξω 
πάλι στο νόµο, να δω τί λέει ο νόµος.  Φοβάµαι λοιπόν ότι αν δεν 
ξεπεραστούν µερικές δυσκολίες, το Συµβούλιο δεν θα βρει τον 
προσανατολισµό του ούτε θα µπορέσει να κάνει τον κατάλληλο 
σχεδιασµό, ανεξάρτητα από το αν καθένας από εµάς το επιθυµεί ή 
όχι. Και το λέω αυτό γιατί;  Να µου επιτρέψετε να αναφερθώ στο 
νόµο και ειδικότερα στο άρθρο 1 της παραγράφου 3:  Ποιά είναι τα 
όργανα του ΕΣΥΠ;  Είναι η Ολοµέλεια, ο Πρόεδρος, η ∆ιοικούσα 
Επιτροπή, τα τµήµατα και οι τοµείς των τµηµάτων, οι µονάδες και 
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οι τοµείς των µονάδων.  Αυτά θα έπρεπε να είχαν συγκροτηθεί πριν 
από τρία χρόνια.  Υπάρχει άραγε ∆ιοικούσα Επιτροπή;  Η 
∆ιοικούσα Επιτροπή είναι πενταµελής και συγκροτείται από τον 
Πρόεδρο του ΕΣΥΠ, από δύο Πρυτάνεις ΑΕΙ, έναν Πρόεδρο ΤΕΙ 
και από έναν εκπαιδευτικό ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.  Η ∆ιοικούσα Επιτροπή είναι για την καθ’ ηµέρα 
πράξη και λειτουργία του ΕΣΥΠ.  Πέραν αυτού, στην παράγραφο 9 
ορίζεται ο ακριβής αριθµός των µελών κάθε τµήµατος, των 
µονάδων καθώς και ότι και κάθε άλλη λειτουργία λεπτοµερούςς 
συγκρότησης και λειτουργίας καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία 
δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι όργανο 
πολυπληθές, και βεβαίως κανένας από εµάς, όσο και να έχει 
ασχοληθεί µε τα θέµατα παιδείας δεν είναι γνώστης επί παντός 
επιστητού ή γνώστης των λεπτοµερειών των θεµάτων ή των δοµών 
της παιδείας.  Εποµένως, θεωρώ δεδοµένο ότι θα πρέπει να γίνει ο 
σχεδιασµός των τοµέων, των µονάδων, της ∆ιοικούσας Επιτροπής, 
για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε από εκεί και πέρα και 
πραγµατικά η δουλειά µας να είναι αποτελεσµατική.  Να 
συζητήσουµε τώρα σκόρπια - είχατε στην ατζέντα αυτής της 
διηµερίδας, να συζητήσουµε τί θα γίνει µε τα καινούργια µέτρα και 
πώς θα εφαρµοστούν - θεωρώ ότι δεν θα είναι αποτελεσµατικό 
αλλά θα πρέπει να καθορίσουµε πρώτα τα βήµατα, όπως ορίζονται 
από το νόµο και από εκεί και πέρα να προχωρήσουµε, και να 
προχωρήσουµε αποτελεσµατικά.  Όσον αφορά την Ολοµέλεια, η 
Ολοµέλεια συγκροτείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, πράγµα 
που σηµαίνει ότι εκεί µπορούµε να ανταλλάσουµε γενικές απόψεις 
αλλά η παραγωγική δουλειά θα γίνεται στα τµήµατα ή στους τοµείς.  
Ευχαριστώ. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος):  Ναι, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, επειδή τέθηκε το 
θέµα σκοπιµότητας, θεσµικής ύπαρξης, θα έλεγα πως, όσον αφορά 
τη νοµιµότητα, προσωπικά δεν θα το συζητούσα, γιατί είναι κοινός 
τόπος ότι οι γνωµοδοτήσεις απηχούν και τις σκέψεις της πολιτικής 
ηγεσίας, γι’ αυτό και επικυρούνται ή δεν επικυρούνται κάθε φορά 
και κάθε εποχή. Τώρα, όσον αφορά τη σκοπιµότητα:  Το ΕΣΥΠ δεν 
είναι ένας πρωτότυπος θεσµός µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
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Κοινότητας.  Αυτό µας το κατέθεσε η κυρία ∆ασκαλάκη και εσείς.  
Υπάρχει µάλιστα και συλλογικό όργανο, και µάλιστα δεν ξέρω αν 
έχει συσταθεί ένα όργανο, το οποίο θα φέρει σε επαφή όλα τα 
ανάλογα προς το ΕΣΥΠ όργανα.  Άρα, όσον αφορά τη 
σκοπιµότητα, καλώς υπάρχει.  Τώρα, όσον αφορά τη συµµετοχή 
των άλλων εταίρων:  Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει µία επαφή 
µαζί τους, και έγγραφη, και να τους ζητηθεί να λάβουν θέση 
συγκεκριµένη και τεκµηριωµένη, όσον αφορά εάν σκοπεύουν να 
ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, να διεκδικήσουν το ρόλο τους, ο 
οποίος νοµίζω ότι είναι επιβεβληµένος να ασκηθεί.  ∆εν θα 
απευθυνθούµε σε άτοµα, στον Πρύτανη ως άτοµο αλλά στον 
εκπρόσωπο του Πανεπιστηµίου ή στον Πρόεδρο του ΤΕΙ ως άτοµο 
αλλά στον εκπρόσωπο του ΤΕΙ.  Είναι επιβεβληµένος ο ρόλος τους 
και η συµµετοχή τους στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ.  Τώρα, όσον αφορά 
τα θέµατα που έθεσε ο κ. Φουντουκάκος, καλό θα ήταν, αυτό 
βέβαια θα κριθεί περισσότερο από εσάς, πριν να γίνει αυτή η 
επαφή, και µε τα κόµµατα φυσικά, να υπάρχουν κάποια όργανα.  
∆ηλαδή, να φαίνεται ότι υπάρχει µία διάρθρωση, να µην µπορούν 
να επικαλεστούν κάποια δυσλειτουργία, κάποια έλλειψη τυπικών 
προϋποθέσεων, έτσι;  Και αφού υπάρχει διάρθρωση, να είναι 
έτοιµο, να είναι από κάθε άποψη λειτουργικό.  Από εκεί και ύστερα, 
εξαρτάται από το µέτρο της υπευθυνότητας του καθενός, αν και θα 
πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο σαφή ότι δεν απευθύνεται σε 
άτοµα.  Υπάρχει λόγος.  ∆υστυχώς στην Ελλάδα πάρα πολλούς 
επιτυχηµένους θεσµούς του εξωτερικού δεν ξέρω πώς 
κατορθώνουµε και τους εκφυλίζουµε.  Οπότε, θα µπορεί να γίνει η 
σχετική επαφή µε τους υπόλοιπους φορείς, αρχής γενοµένης από τα 
κόµµατα και να ζητούµε να τοποθετηθούν συγκεκριµένα όσον 
αφορά το εάν δέχονται ή όχι να συµµετέχουν σε έναν τέτοιο θεσµό, 
ο οποίος επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία και είναι προς το 
κοινωνικό όφελος.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Αντωνάκος. 
κ. Α. Αντωνάκος (ΟΛΜΕ):  Κι εγώ να ζητήσω συγγνώµη, γιατί 
λόγω των διαδικασιών εχθές στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΛΜΕ 
λόγω της γνωστής πρόσκλησης του κ. Υπουργού Παιδείας για 
συνάντηση, δεν µπόρεσα να είµαι στη χθεσινή συνεδρίαση.  Εµείς 
στην ΟΛΜΕ είδαµε το ΕΣΥΠ ως ευκαιρία και ως βήµα διαλόγου 
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αυτή τη σύγκληση και έτσι αποφασίσαµε να συµµετάσχουµε, 
ανεξάρτητα από τις επιµέρους διαφωνίες ή όχι στον τρόπο µε τον 
οποίο συντίθεται και στον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί.  Και δεν µιλώ γι’ αυτή τη σύνθεση, µιλώ για τη 
σύνθεση όπως έχει καθοριστεί από το νόµο και τις αρµοδιότητες 
που έχει.  Εµείς πάντοτε βλέπουµε ότι, όπου δίνεται δυνατότητα να 
αναπτυχθεί ένας διάλογος για την εκπαίδευση, πρέπει τουλάχιστον 
οι άνθρωποι της εκπαίδευσης να µαζεύονται και να καταθέτουν την 
άποψή τους.  Και µε αυτή την έννοια και αρχικά είχαµε δηλώσει 
συµµετοχή αλλά και σε αυτή τη σύγκληση που πραγµατοποιείται σε 
ένα επιβαρυµένο σκηνικό, δεν υπήρχε πιθανότητα να µην 
συµµετάσχουµε.  

Από όσα άκουσα, θα ήθελα να σχολιάσω ότι βεβαίως 
κανένας δεν αντιλέγει ότι έχει αναδειχθεί σήµερα στην ελληνική 
κοινωνία η αναγκαιότητα της διαµόρφωσης µιας πολιτικής µε πιο 
µακροχρόνιο ορίζοντα και βεβαίως είναι κατανοητό ότι για να 
υπάρξει αυτή η πολιτική πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστες 
διαδικασίες διαλόγου.  ∆εν θα έλεγα ότι, όπως καθορίζεται από τον 
ιδρυτικό νόµο, το ΕΣΥΠ αποτελεί την πλέον αξιόπιστη µορφή µέσα 
στην οποία θα µπορούσε να αναπτυχθεί ο διάλογος, δεδοµένου ότι 
στην πλήρη σύνθεσή του οδηγεί σε έναν απόλυτο κυβερνητικό 
έλεγχο.  Ωστόσο, η αναγκαιότητα για διάλογο παραµένει και 
συνεχώς αναδεικνύεται όλο και πιο έντονα.  Θα ήθελα να σχολιάσω 
ότι η απουσία κάποιων πολιτικών φορέων βεβαίως θα µπορούσε να 
είναι δικαιολογηµένη µέχρι κάποιο βαθµό λόγω της παρατήρησης 
που έκανα προηγουµένως, που αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο 
από τον ιδρυτικό νόµο προβλέπεται η συγκρότηση του ΕΣΥΠ.  
Αυτές οι απουσίες που θεωρώ τελείως αδικαιολόγητες είναι οι 
απουσίες των πανεπιστηµιακών.  Και θα έλεγα ότι είναι 
αδικαιολόγητες και απαράδεκτες γιατί δεν είναι µόνο απουσίες από 
το ΕΣΥΠ, δυστυχώς υπάρχει µια πλήρης απουσία και από τα 
τεκταινόµενα στην εκπαίδευση.  Ολόκληρος ο εκπαιδευτικός χώρος 
είναι ανάστατος για µήνες, για χρόνια θα έλεγα, και πραγµατικά 
παρακολουθώντας και τον Τύπο, εκτός από κάποια δηµοσιεύµατα, 
τα οποία θα έλεγα ότι είναι περισσότερο εξυπηρετήσεις προς την 
εξουσία παρά δηµοσιεύµατα, ο διάλογος από πλευράς 
πανεπιστηµιακής κοινότητας είναι σχεδόν ανύπαρκτος.  Ίσως είναι 
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η δυσπεψία από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και από τις 
οικονοµικές και µισθολογικές ρυθµίσεις του περσινού Σεπτεµβρίου.  
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ αδικαιολόγητη και απαράδεκτη 
την απουσία των πανεπιστηµιακών και από τη σηµερινή σύγκληση 
του ΕΣΥΠ και από τον γενικότερο διάλογο και προς τα εκεί κυρίως 
θα πρέπει να ζητηθούν “εξηγήσεις”. Υπάρχει βέβαια και µια 
δεύτερη σηµαντικότερη παραδοξότητα.  Και αυτή είναι η απουσία η 
κυβερνητική, µε δεδοµένο ότι αυτό το όργανο είναι δικό της 
δηµιούργηµα πάνω από όλα.  Όσον αφορά την πορεία τώρα του 
ΕΣΥΠ, είπα από την αρχή ότι εγώ δεν θεωρώ ότι η σύνθεσή του 
είναι η ιδανικότερη.  Αλλά είπα επίσης ότι όποιο βήµα διαλόγου 
υπάρχει, πρέπει να το αξιοποιούµε. Και µε αυτή την έννοια και 
αυτό το βήµα διαλόγου, από την πλευρά τη δική µας, προτείνεται να 
αξιοποιηθεί µε παρεµβάσεις και στην πανεπιστηµιακή κοινότητα 
και στην υπόλοιπη πνευµατική ηγεσία αλλά και στους υπόλοιπους 
πολιτικούς φορείς. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ): Μία επισήµανση, για να 
αποδίδουµε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.  Θα ήταν καλό από εσάς 
να λεχθεί ότι οι πανεπιστηµιακοί δεν συµµετέχουν στο ΕΣΥΠ.  Ότι 
αυτοί που θεσµοθετηµένα συµµετέχουν είναι οι Πρυτάνεις και ότι 
είναι αίτηµα των πανεπιστηµιακών η συµµετοχή τους στο ΕΣΥΠ.  
Να µην καταδικάζουµε, δηλαδή, όλους τους πανεπιστηµιακούς, αν 
και τους Πρυτάνεις εννοούσε ο συνάδελφος. 
κ. Α. Αντωνάκος (ΟΛΜΕ):  Τους Πρυτάνεις εννοούσα αλλά και 
την απουσία γενικότερα των πανεπιστηµιακών από τον υπόλοιπο 
διάλογο. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  Εκεί έχεις απόλυτο δίκιο αλλά στο 
ΕΣΥΠ δεν προβλέπεται η συµµετοχή των πανεπιστηµιακών, 
παραδόξως, και είναι µάλιστα αίτηµά τους. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ευχαριστώ όλους για τις µέχρι τώρα 
επισηµάνσεις και παρατηρήσεις, που ήταν νοµίζω πολύ 
εποικοδοµητικές.  Θα µου επιτρέψετε να κάνω ορισµένα σχόλια ή 
να δώσω ορισµένες διευκρινίσεις για τα θέµατα που τέθηκαν και 
στη συνέχεια να οδηγηθούµε σε κάποιο συµπέρασµα σε σχέση µε 
τα προβλήµατα που υπάρχουν για την λειτουργία του ΕΣΥΠ.   
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Να ξεκινήσω από τα καθαρά τυπικά θέµατα που έθιξε ο κ. 
Φουντουκάκος. Εχθές έκανα µία αναφορά σε ορισµένα 
προβλήµατα. Όµως, σήµερα που µιλάµε µε λιγότερη ένταση, εν 
πάση περιπτώσει, και µε µεγαλύτερη ηρεµία, θέλω να σας 
ενηµερώσω περισσότερο για το εξής: Πρώτα απ’ όλα, να ξεκινήσω 
από κάποιες παρατηρήσεις.  Φυσικά, δεν είναι ωραίο ούτε χρήσιµο 
να υπάρχει αντιπαλότητα ενός Συµβουλίου που υφίσταται - ξεκινάω 
από την κυρία ∆ασκαλάκη - για να συµβουλεύει την Κυβέρνηση, µε 
τον Υπουργό.  Εγώ ουδέποτε αισθάνθηκα αντιπαλότητα και 
ουδέποτε έκανα οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να 
θεωρηθεί ότι δηιουργεί προβλήµατα στον Υπουργό.  ∆εν θα το 
έκανα ούτε για τον Υπουργό αυτόν ούτε για οποιονδήποτε 
Υπουργό, ανεξάρτητα από το εάν συµφωνούσα ή διαφωνούσα µε 
τις επιλογές του.  Θέλοντας να σας ενηµερώσω εκτενέστερα από 
όσο εχθές, πρώτα απ’ όλα τον κ. Φουντουκάκο, υπάρχουν µια σειρά 
από προϋποθέσεις πέρα από το νόµο, οι οποίες αναφέρονταν στην 
έκδοση ενός Προεδρικού ∆ιατάγµατος, που κανόνιζε τα της 
Ολοµέλειας και στην έκδοση µιας Υπουργικής Απόφασης, που 
καθόρισε τα των τµηµάτων και των τοµέων.  ΄Εχω επανειληµµένα 
και δηµόσια πει - γι’ αυτό  ίσως είναι λάθος να λέγεται ότι τρία 
χρόνια δεν λειτούργησε το ΕΣΥΠ - ότι αυτές οι νοµικές - ή 
κανονιστικές πράξεις, θα έλεγε ο συνάδελφός µας ο νοµικός - 
χρειάστηκαν κάποιο χρόνο, έγιναν και έχουν εκδοθεί.  ΄Εχει εκδοθεί 
το Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλέπει τα της λειτουργίας  της 
Ολοµέλειας  και βάσει αυτού του Προεδρικού ∆ιατάγµατος έγινε 
και η σύγκληση και η συζήτηση.  ΄Εχει εκδοθεί η Υπουργική 
Απόφαση, η οποία προβλέπει τα της συγκρότησης των τοµέων και 
των τµηµάτων.  Αυτά τα δύο νοµικά κείµενα, η Υπουργική 
Απόφαση και το Προεδρικό ∆ιάταγµα, εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 
1996 και το Σεπτέµβριο του 1996.  Γι’ αυτό εγώ λέω ότι είναι δύο 
χρόνια που δεν λειτουργεί το ΕΣΥΠ και όχι τρία.  Υπάρχει το θέµα 
της εκλογής των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής, που ανέφερε ο 
κ. Φουντουκάκος και έχει να κάνει µε την παρατήρηση της κας 
∆ασκαλάκη. Αυτό για το οποίο θέλω να σας ενηµερώσω είναι ότι 
το πρώτο πράγµα που έκανα τον Οκτώβρη του ’96 - σας είπα ότι 
Σεπτέµβρη εκδόθηκε το Προεδρικό ∆ιάταγµα - ήταν να  
ενηµερώσω τον Υπουργό. ΄Εχω πει δηµόσια ορισµενα πράγµατα, 
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δεν έχω πει όµως λεπτοµέρειες, ενηµέρωσα τον Υπουργό για την 
ανάγκη - όχι την ανάγκη σύγκλησης του ΕΣΥΠ, γιατί η ανάγκη 
είναι κάτι που κανείς το καταλαβαίνει µε τον τρόπο που το 
καταλαβαίνει - την υποχρέωση λειτουργίας του ΕΣΥΠ και την 
ανάγκη να συνέλθει η Ολοµέλεια ώστε να εκλέξει τη ∆ιοικούσα 
Επιτροπή - γιατί η ∆ιοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από την 
Ολοµέλεια, τα υπόλοιπα µέλη εκτός από τον Πρόεδρο εκλέγονται 
από την Ολοµέλεια.  Μάλιστα είχα εξηγήσει ότι αυτό είναι το 
πρώτο θέµα του οποίου θα πρέπει πέρα από οτιδήποτε άλλο να 
επιληφθεί η Ολοµέλεια.  Υπήρξε η άρνηση του Υπουργού για τη 
σύγκληση της Ολοµέλειας, όπως είπα εχθές, µε το αιτιολογικό ότι 
θεωρεί ότι είναι το όργανο αυτό πολυπρόσωπο.  Εγώ  δεν θα 
επανέλθω στη συζήτηση που έθεσε ο κ. Αντωνάκος για το 
πολυπρόσωπο, απλώς θέλω να επισηµάνω, το είπα και χθές, ότι οι 
φορείς οι πολιτικοί οι οποίοι κάνουν κριτική για το πολυπρόσωπο 
ήταν εκείνοι οι οποίοι στη Βουλή πρότειναν και πρόσθετα µέλη.  
Είπαν “είναι που είναι πολυπρόσωπο, γιατί να µην είναι και αυτοί  ή 
εκείνοι”, δεν έχει σηµασία ποιά είναι τα πρόσθετα µέλη.  Και είναι 
φυσικό, διότι και τα κόµµατα αντιδρούν και µάλιστα υπάρξαν και 
άλλοι που ήθελαν να συµµετέχουν και κάπου σταµάτησαν.  ∆εν 
είναι κακό, κατά τη γνώµη µου, στην Ολοµέλεια να συµµετέχουν 
πολλοί, γιατί αυτή άλλωστε είναι και η λογική της κοινωνικής 
συµµετοχής.  Εάν λειτουργεί κανονικά το ΕΣΥΠ και υπάρχουν οι 
εισηγήσεις κ.λ.π., δεν είναι τόσο δύσκολο να συνεδριάζει.  Εδώ το 
έχω πει και δηµόσια αυτό, η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου της 
Θεσσαλονίκης έχει 150 µέλη, συνεδριάζει, δεν έχει πάψει να 
λειτουργεί το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών θα έχει γύρω στα 100, φαντάζοµαι, και επίσης συνεδριάζει 
και λειτουργεί και µάλιστα µε θέµατα που προκαλούν πολύ 
περισσότερες αντιθέσεις, γιατί έχουν να κάνουν και µε διαχείριση 
χρηµάτων.  Εδώ εµείς ούτε χρήµατα διαχειριζόµαστε ούτε τίποτα, 
απόψεις εκφράζουµε.  Υπήρξε λοιπόν αυτή η αδυναµία και 
συµφωνώ ότι πρέπει να αντιµετωπισθεί.  Στη συγκεκριµένη όµως 
περίπτωση, φανταστείτε να κάναµε συνεδρίαση και το θέµα που θα 
µας απασχολούσε να ήταν η εκλογή ∆ιοικούσας Επιτροπής.  ΄Οταν 
ο κόσµος καίγεται εµείς θα φαινόµαστε - ή τουλάχιστον εγώ θα 
φαινόµουν - ότι δεν ζούµε σε κάποια πραγµατικότητα.   
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Να σχολιάσω επίσης τις παρατηρήσεις που έγιναν για τις 
απουσίες των Πρυτάνεων.  Είχε δίκιο ο κ. Νικολόπουλος, στο ότι οι 
Πρυτάνεις συµµετέχουν ex officio.  Εποµένως, είναι διαφορετικό 
ένας φορέας να αποφασίσει ότι δεν συµµετέχει διότι παίρνει µια 
απόφαση ως φορέας, το να λέει ο Πρύνατης όµως ή ο Πρόεδρος 
ενός ΤΕΙ ότι δεν συµµετέχει, έχει έναν άλλο χαρακτήρα.  Και σας 
είπα χθες ότι δεν ήθελα να κάνω περισσότερα σχόλια, όµως 
σήµερα, µια και τέθηκε ξανά το θέµα, δεν θέλω να θεωρηθεί ότι 
εγώ θέλω να αποφύγω να σχολιάσω αποφάσεις ή επιλογές 
συναδέλφων µου.  Και θέλω να πω το εξής, το οποίο θεωρώ 
παράδοξο, που δεν είναι όµως το µόνο παράδοξο που παρατηρούµε 
αυτές τις ηµέρες στην κοινωνία µας:  Τα περισσότερα 
Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, όπως ενδεχοµένως πολλοί από εσάς 
ξέρουν, ήταν σε κατάληψη τον ∆εκέµβρη, δεν συνήλθε όµως 
κάποια σύνοδος για να ασχοληθεί µε το θέµα των καταλήψεων.  
Συνεδρίασαν όµως και τα δύο όργανα στα τέλη ∆εκεµβρίου για να 
ασχοληθούν µε το αν θα έλθουν στο ΕΣΥΠ ή όχι και η απόφαση  
που πήραν, η γενικότερη απόφαση, ήταν ότι διαφωνούν γενικά µε 
τις καταλήψεις και ότι είναι καλό να υπάρχει ένας διάλογος όταν 
λαµβάνονται µέτρα, όχι όµως στα συγκεκριµένα θέµατα.  Και εγώ 
συµµερίζοµαι την άποψη του κ. Αντωνάκου, ότι το Πανεπιστήµιο 
δεν υπάρχει µόνο για να αντιµετωπίζει τα προβλήµατά του 
εσωτερικά, και τις σπουδές και τα προγράµµατα και τα τµήµατά του 
και τις χρηµατοδοτήσεις κ.λ.π.  Υπάρχει και έχει υποχρέωση να 
συµµετέχει και στα ευρύτερα προβλήµατα της κοινωνίας, και πόσο 
µάλλον όταν µιλάµε για εκπαίδευση.  Εγώ θα τολµήσω να πω ότι 
αναρωτιέµαι εάν υπάρχει άποψη για το θέµα της Β/θµιας 
εκπαίδευσης.  Θα τολµήσω να το πω αυτό το πράγµα και µε αυτή 
την έννοια καταλαβαίνω την απουσία κάποιου, εάν δεν έχει άποψη, 
γιατί, ξέρετε, φοβάµαι ότι πολλές φορές υπάρχει και µια 
σκοπιµότητα, µε την καλή έννοια.  ΄Οταν έρχεται κανείς σε ένα 
τέτοιο όργανο, θα πρέπει να πάρει θέση, δεν µπορεί να µείνει σε 
γενικότητες  και να πει “δεν συµφωνούµε µε τις καταλήψεις” ή “ότι 
θα πρέπει να αντιµετωπίζονται τα θέµατα µε διάλογο”, ουσιαστικά 
πρέπει να πει ποιά είναι η άποψη του για το Α ή Β θέµα.  Λοιπόν, η 
διατύπωση άποψης ταυτόχρονα δηµιουργεί και την αντίθεση, διότι 
δεν µπορείς - ίσως λίγοι να έχουν την ικανότητα να τα έχουν µε 
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όλους καλά και να µην λένε τίποτα ώστε να τα έχουν µε όλους καλά 
- κάπου πρέπει να παίρνεις θέση. 

Θέλω επίσης να διαφωνήσω µε την παρατήρηση του κ. 
Αντωνάκου, ότι σε πλήρη  σύνθεση υπάρχει απόλυτος 
κυβερνητικός έλεγχος στο ΕΣΥΠ.  ∆εν είναι έτσι, εκτός και αν 
θεωρείτε, που µάλλον δεν το πιστεύω, ότι η Κυβέρνηση ελέγχει 
πλήρως τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ.  ΄Ισως αυτή τη φορά κάπως 
έτσι να φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά τους Πρυτάνεις, αλλά 
νοµιζω ότι οι εκπρόσωποι Υπουργείων και Φορέων που έχουν να 
κάνουν µε την κυβέρνηση και που συµµετέχουν πρέπει να είναι 
δέκα-δεκαπέντε, δεν νοµίζω να είναι παραπάνω. Η µεγάλη 
πλειοψηφία είναι  οι κοινωνικοί φορείς, άρα δεν νοµίζω ότι αυτή η 
ανησυχία έχει βάση.   

Για τις απουσίες των κοµµάτων, επειδή σας είπα ότι σήµερα 
έχω και µεγαλύτερη ευχέρεια, µπορώ να σας πω την άποψή µου:  
Τα κόµµατα εκ των πραγµάτων καθορίζουν τις στρατηγικές τους 
βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα - εγώ δεν κρίνω αν η 
στρατηγική κάποιου κόµµατος είναι σωστή ή όχι - αλλά θέλω να 
µιλήσουµε και για τα τρία κόµµατα ουσιαστικά.  Η απάντηση του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος που έλαβα  ήταν ότι υπάρχει µια 
συνολική διαφωνία µε την κυβερνητική πολιτική, εποµένως δεν έχει 
έννοια αυτή τη στιγµή οποιοσδήποτε διάλογος οπουδήποτε.  Αυτή 
ήταν η άποψη που διατυπώθηκε στην επιστολή της Γενικής 
Γραµµατέως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.  Η Ν.∆. έστειλε 
εκπρόσωπο, αργότερα όµως, την Πέµπτη, δηλαδή ταυτόχρονα µε 
την κατάθεση της πρότασης µοµφής προς τον Υπουργό, µου έστειλε 
ένα fax ότι δεν θα συµµετάσχει τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή 
διότι διαφωνεί γενικότερα µε το ΕΣΥΠ αλλά και διότι δεν θεωρεί 
ότι αυτή τη στιγµή θα µπορούσε να συνεισφέρει στη συζήτηση, µε 
δεδοµένη και την απουσία της κυβέρνησης απο το ΕΣΥΠ.  Θα κάνω 
µια ακόµα παρατήρηση.  Με δεδοµένη την άποψη του Υπουργού 
ότι διαφωνεί µε τη σύγκληση του ΕΣΥΠ, θεωρώ ότι είναι φυσικό 
και οι Υπουργοί, οι οποίοι υποδεικνύουν εκπρόσωπο στο ΕΣΥΠ και 
το ΠΑΣΟΚ από τη στιγµή που έχουν πάρει µια θέση, ότι στηρίζει 
τον Υπουργό και τις επιλογές του, ως ήταν φυσικό να 
ακολουθήσουν την ίδια λογική.   
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Θέλω να επανέλθω γιατί έχω µια ευαισθησία σε αυτό το 
θέµα, στο ότι εγώ δεν αισθάνοµαι καµία αντιπαλότητα µε τον 
Υπουργό. Επί δύο χρόνια, αφενός µεν εγώ περίµενα να συµφωνήσει 
ο Υπουργός, κακώς ενδεχοµένως, ότι χρειάζεται να προχωρήσουµε 
στη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ, αφετέρου, και εκεί ήταν το κύριο 
πρόβληµα, όταν ο Υπουργός λέει ότι προτίθεται να κάνει κάποιες 
ρυθµίσεις νοµοθετικές, θεώρησα ότι θα ήταν σωστό να δεχτώ αυτή 
την άποψη.  Εγώ ουδέποτε χρησιµοποίησα ούτε τον τίτλο του 
Προέδρου του ΕΣΥΠ ούτε έκανα αναφορά στο ΕΣΥΠ κι αυτό γιατί 
δεν θα ήθελα να θεωρηθεί αυτή µου η ιδιότητα ως 
αντιπαρατιθέµενη µε τις επιλογές του Υπουργού.  Απόψεις έχω για 
τα θέµατα και τις έχω διατυπώσει πολλές φορές.  Έχω απόψεις και 
είναι επίσης γνωστό ότι είµαι από τους λίγους πανεπιστηµιακούς 
που διαφωνούν και µε τα νέα τµήµατα.  ∆εν έχω κανένα λόγο να το 
κρύψω αυτό το πράγµα.  Και πιστεύω ότι τα προβλήµατα που θα 
δηµιουργηθούν από τη δηµιουργία των νέων τµηµάτων είναι τόσα 
πολλά που κανείς δεν µπορεί να τα αντιληφθεί ακόµα.  Μπορεί να 
εξυπηρετούν κάποιες εσωτερικές ισορροπίες ή σκοπιµότητες στα 
πανεπιστήµια αλλά τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν είναι 
περισσότερα.  Είναι άλλο όµως αυτό το πράγµα και άλλο ο ρόλος 
που έχει κανείς ως Πρόεδρος του ΕΣΥΠ.  Για τις δραστηριότητες, 
όπως για το Internet που είπε ο κ. Πολίτης, ήδη έχουµε φτιάξει µία 
σελίδα, απλώς δεν είχαµε την ευκαιρία αυτή την εβδοµάδα να την 
ανεβάσουµε.  Κι εκεί µπορούµε να προσθέσουµε ή να βάλουµε και 
τα πρακτικά αυτής της συζήτησης και όποιες αποφάσεις έχουµε 
πάρει.   

Τέλος, να επανέλθω στο θέµα, γιατί αυτό είναι το 
ουσιαστικό, της δυνατότητας λειτουργίας και του µέλλοντος του 
ΕΣΥΠ. Εγώ δεν πιστεύω, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι το 
πρόβληµα του ΕΣΥΠ είναι αν είναι πολυπληθές ή όχι:  Αυτό είναι 
το µικρότερο δυνατό πρόβληµα.  Και θα έκανα τον εξής σχολιασµό:  
Όταν πάρα πολλοί λένε ότι είναι απαραίτητο να γίνει ένας εθνικός 
διάλογος µε συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων, δεν 
αντιλαµβάνοµαι πού βρίσκεται το πρόβληµα.  Το πρόβληµα είναι 
αν το Τεχνικό Επιµελητήριο συµµετέχει ή όχι;  ∆ηλαδή, θα 
µπορούσε να πει κανείς, το Τεχνικό Επιµελητήριο τί σχέση έχει ή η 
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Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου γιατί χρειάζεται να 
συµµετέχει; 
κ. ∆. Φουντουκάκος (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 
Εµπορίου):  Να κάνω µία παρέµβαση, κ. Πρόεδρε; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ∆εν έχω αντίρρηση. 
κ. ∆. Φουντουκάκος (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 
Εµπορίου):  ∆ιαρθρωτικά το ΕΣΥΠ νοµίζω ότι είναι σωστό.  ∆ιότι 
δεν είναι το θέµα αυτό που λέµε το “πολυπρόσωπο” του ΕΣΥΠ, από 
την ώρα που σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε τµήµατα 
Πρωτοβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας, Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή 
εξειδικευµένα, που το καθένα από αυτά απαρτίζεται από επτά µέλη 
και τα οποία θα συνεδριάζουν σε πιο τακτά διαστήµατα από ό,τι η 
Ολοµέλεια, που υποχρεούται να συγκαλείται µία φορά το χρόνο.  
Σηµασία έχει, αν θα προχωρήσετε στη συγκρότηση τέτοιων 
τµηµάτων.  Το πρώτο λοιπόν, το Προεδρικό ∆ιάταγµα το έχω 
υπόψη µου, την Υπουργική Απόφαση όχι. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα, 
λοιπόν, σας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε και να 
αποφασίσετε να εκλέξετε τη ∆ιοικούσα Επιτροπή και να κάνετε το 
σχεδιασµό των τµηµάτων. Όταν λοιπόν θα συζητούµε µε 
συναδέλφους που έχουν γνώση για την ∆ευτεροβάθµια ή την 
τεχνική εκπαίδευση ή για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση, θα είµαστε 
επτά άνθρωποι.  Τότε, µπορούµε πραγµατικά να εκφράσουµε θέσεις 
σαφείς. Εποµένως, πιστεύω ότι το επόµενο βήµα το δικό σας, και να 
µου επιτρέψετε να κάνω αυτή την πρόταση, είναι να συγκροτήσετε 
τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΕΣΥΠ, την πενταµελή ∆ιοικούσα 
Επιτροπή και τα τµήµατα.  Κάνετε λοιπόν την επόµενη συνεδρίαση 
και συγκροτήστε αυτό το σώµα.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  κ. Φουντουκάκο, σας απάντησα και 
στα δύο αυτά θέµατα, ότι η πρώτη µου προσπάθεια για τη 
σύγκληση του ΕΣΥΠ ήταν η εκλογή της ∆ιοικούσας Επιτροπής.  Το 
θεωρούσα ως το απαραίτητο πρώτο βήµα. Όταν όµως αυτή τη 
στιγµή φθάνουµε σε αυτή την κατάσταση, θα ήταν, νοµίζω, λίγο 
εξωπραγµατικό να θέσω θέµα εκλογής. Θα σας πω και κάτι άλλο.  
Θα σας εξοµολογηθώ και έναν άλλο προσωπικό προβληµατισµό, ο 
οποίος ενδεχοµένως από τη σκέψη κάποιων από εσάς να περνάει:  
Εγώ σκέφτηκα να παραιτηθώ.  Και δεν το σκέφτηκα τώρα, το έχω 
σκεφτεί πολλές φορές.  ∆εν έχω κανένα προσωπικό συµφέρον ούτε 
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µε ενδιαφέρει ιδιαίτερα να έχω µία διοικητική θέση οπουδήποτε 
ούτε θέση Προέδρου του ΕΣΥΠ.  Ούτε έχω και καµία αµοιβή ούτε 
κανένα προσωπικό συµφέρον από αυτή την ιστορία.  ∆ύο είναι οι 
λόγοι που µε οδήγησαν να µην το κάνω µέχρι στιγµής.  Γιατί θα 
µπορούσε να πει κανείς “ωραία, αφού εσύ θες να λειτουργήσεις, ο 
Υπουργός σου λέει όχι, εσύ τί κάνεις”;  Ο ένας και σηµαντικότερος 
είναι αυτός που σας είπα προηγουµένως:  Θα λειτουργήσει αυτό το 
όργανο ως ανεξάρτητη αρχή ή θα γίνει ένα υπάλληλο όργανο του 
Υπουργού;  Εγώ θεώρησα ότι δεν είχα το δικαίωµα να το 
καταστήσω ένα υπάλληλο όργανο του Υπουργού. ∆ηλαδή, η 
διαφωνία, η όποια διαφωνία, δεν είναι δικό µου θέµα, δεν έφτιαξα 
εγώ το ΕΣΥΠ, ιδρύθηκε µε κάποιο νόµο της βουλής.. Εγώ δεν θα 
φέρω καµία αντίρρηση, αν η Βουλή αποφασίσει να καταργήσει 
εµένα, να καταργήσει το ΕΣΥΠ, να κάνει οτιδήποτε άλλο θέλει.  
Αλλά από τη στιγµή που τοποθετήθηκα και µάλιστα µετά από 
έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής, θεώρησα ότι η δική µου παραίτηση απλώς θα καταργούσε 
στην ουσία τη λογική ενός θεσµού που ακόµα δεν είχε 
λειτουργήσει.  Και µε αυτή την έννοια, και γι’ αυτό το λόγο δεν το 
έκανα.  ∆εν έχω καµία διάθεση και κανέναν λόγο να είµαι σε 
αντιπαράθεση ούτε µε τον Υπουργό ούτε µε οποιονδήποτε άλλο.  
∆εν είναι αυτός ο ρόλος του Συµβουλίου.  Και αν θέλετε, 
κλείνοντας όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έκανα, µένω σε αυτό 
το σηµείο γιατί ήταν και το πρόβληµα - χθες επισηµάνθηκε από 
κάποιον - του ΣΑΠ και του ΣΤΕ και του παλιού ΕΣΥΠ, που δεν 
λειτούργησε ποτέ. Εθεωρείτο ως µία βοήθεια αν θέλετε - όχι 
βοήθεια, γιατί βοήθεια είναι καλό να υπάρχει - ως κάτι απόλυτα 
εξαρτώµενο από τον Υπουργό.  Είχα χρηµατίσει κι εγώ Γενικός 
Γραµµατέας και το συγκάλεσα ως Πρόεδρος του ΣΑΠ τότε.  Αλλά 
εθεωρείτο τότε ότι ο Υπουργός το συγκαλούσε όποτε ήθελε και 
έφερνε τα θέµατα που εκείνος ήθελε.  
κ. ∆. Φουντουκάκος (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού 
Εµπορίου):  κ. Πρόεδρε, εκεί γινόταν και ουσιαστική συζήτηση, το 
θυµάστε. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι.  Θέλω να τονίσω τη διαφορά 
της µιας προσέγγισης από την άλλη.  Από τη στιγµή λοιπόν που 
υπάρχει µε αυτή τη µορφή ένας θεσµός, είναι ένα κρίσιµο ερώτηµα 
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αν θα λειτουργήσει. Και είναι δύσκολο.  Εγώ το βλέπω ότι είναι 
δύσκολο.  Ιδιαίτερα στη χώρα µας είναι δύσκολο.  Θα σας πω και 
µια ακόµα εµπειρία:  Ο πλησιέστερος θεσµός ΕΣΥΠ  στο δικό µας 
είναι αυτός της Πορτογαλίας, ο οποίος είναι επίσης άκρως 
αντιπροσωπευτικός.  ∆εν έχει βέβαια τη λογική των τµηµάτων και 
των τοµέων που έχουµε εµείς αλλά λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια 
περίπου.  Πρέπει να σας πω ότι από την τελευταία επικοινωνία που 
είχα µε την Πρόεδρο του ΕΣΥΠ της Πορτογαλίας, που σηµειωτεόν, 
την επιλέγει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, δεν επιλέγεται καν από 
την Κυβέρνηση, η εµπερία της ήταν αντίστοιχη µε την εµπειρία που 
ζήσαµε αυτές τις ηµέρες εµείς:  Έχει µια µεταρρύθµιση το 
Υπουργείο Παιδείας της Πορτογαλίας και βρίσκεται, ας µην πω 
αντιπαράθεση, σε µια διαφορετική εκτίµηση πραγµάτων από αυτήν 
του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας.  ∆εν του αρέσει πολύ.  Γι’ αυτό 
λέω ότι υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβληµα και εάν είναι δυνατό να 
λειτουργήσει ένα Εθνικό Συµβούλιο µε αυτή την λογική και να γίνει 
αποδεκτό είναι ένα  άλλο ερώτηµα.  Εάν εµείς νοµίζουµε ότι είναι 
χρήσιµο, τότε πρέπει να κάνουµε τις όποιες προσπάθειες κάνουµε, 
εάν νοµίζουµε ότι είναι µη ρεαλιστικό, τότε µπορούµε κάλλιστα να 
πούµε κι εσείς κι εγώ ότι σταµατάµε τις προσπάθειες, βλέπουµε ότι 
αυτό το πράγµα δε λειτουργεί, καθόµαστε στην άκρη και είµαστε 
και πιο ήσυχοι στη ζωή µας. Ευχαριστώ. 
κ. Α. Αντωνάκος (ΟΛΜΕ):  Θα ήθελα να πω κατ’ αρχήν ότι εγώ 
δεν µίλησα για το µεγάλο πλήθος και για δυσλειτουργία της 
Ολοµέλειας του ΕΣΥΠ. ΄Οταν αναφερόµουν στον έλεγχο, 
αναφερόµουν στον ορισµό των τµηµάτων, όπου εκεί σαφώς θα 
γίνεται η ουσιαστική δουλειά και, σύµφωνα µε το νόµο, ο ορισµός 
των τµηµάτων είναι αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπουργού 
Παιδείας.  ΄Ετσι δεν είναι; 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): ΄Οχι, να το διεκρινίσω κι αυτό.  Η 
συγκρότηση των τµηµάτων και των τοµέων γίνεται µε το εξής 
τρόπο:  Γίνεται µια δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για επιστηµόνες που θέλουν να στελεχώσουν αυτούς τους τοµείς 
και τα τµήµατα, η οποία και είχε γίνει. Υποβάλλονται 
υποψηφιότητες και στη συνέχεια η ∆ιοικούσα Επιτροπή, η οποία 
προφανώς δεν είναι ελεγχόµενη από τον Υπουργό, υποδεικνύει 
στον Υπουργό τους υποψηφίους που είναι κατάλληλοι και ο 
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Υπουργός εκδίδει µια Υπουργική Απόφαση.  Εποµένως, δεν µπορεί 
ο Υπουργός να έρθει να πει, π.χ., “εγώ ορίζω τον κ. Αντωνάκο στο 
τάδε τµήµα ή στον τάδε τοµέα”.  Ο Υπουργός µπορεί να πει, αν 
θέλετε ενδεχοµένως, αν η ∆ιοικούσα Επιτροπή πει “τον κ. 
Αντωνάκο, τον κ. Ρήγα και τον κ. Βλάχο”  ότι εγώ βάζω “τον κ. 
Βλάχο και τον κ. Ρήγα και δεν βάζω τον κ. Αντωνάκο”.  Εποµένως, 
δεν έχει αυτή την δυνατότητα, κ. Αντωνάκο.  
κ. Α. Αντωνάκος (ΟΛΜΕ):  ∆εν είµαι νοµικός αλλά εγώ κάνω 
διαφορετική ανάγνωση του νόµου, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  ΄Οχι, ίσως δεν έχετε υπόψη σας και 
την Υπουργική Απόφαση που σας είπα γιατί µπορεί να διαβάσατε 
µόνο το νόµο. Ο νόµος έχει µέσα διάταξη που λέει ότι µε 
Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της στελέχωσης 
των τµηµάτων και των τοµέων, αυτή µπορεί να την αλλάξει ο 
Υπουργός βέβαια, αυτό είναι άλλο θέµα. Η παρούσα, το 
κανονιστικό πλαίσιο που αυτή τη στιγµή ισχύει, λέει ότι γίνεται 
αυτή η διαδικασία, δεν ελέγχεται εποµένως.  Ο κ. Βλάχος. 
κ. Θ. Βλάχος (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Να πω κάτι, επειδή έχω κάνει εφτά χρόνια εκπρόσωπος στο ΣΑΠ 
και άλλα εφτά στο ΣτΕ, στο Συµβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 
από την εµπειρία µου: Aν υπάρχει πολιτική βούληση απο το 
Υπουργείο να λειτουργήσουν αυτά τα όργανα, µε την έννοια του 
διαλόγου, της υιοθέτησης και, ας το πούµε έτσι, υποχώρησης από 
θέσεις που µπορεί να θεωρεί ότι έχει δίκιο, τότε γίνεται.  Αν δεν 
υπάρχει, δε νοµίζω να είναι αυτό που είπατε πριν.  ∆ηλαδή, το 
ΣΑΠ, στο οποίο σας είπα ότι εφτά χρόνια συµµετείχα, κατέληξε 
από τακτικά χρονικά διαστήµατα να συγκαλείται δύο και µετά µία 
φορά το χρόνο µόνο για θέµατα τα οποία ήταν υποχρεωτικά από το 
νόµο, δηλαδή τον καθορισµό του αριθµού εισακτέων στο 
Πανεπιστήµιο, όπου πάνω-κάτω επικυρώναµε  περίπου τα ίδια και 
κάποιες κατανοµές ενός 10% των δαπανών, για τις οποίες υπήρχε 
ένας αλγόριθµος και γινόταν αυτόµατα. ∆ηλαδή σταµάτησε η 
ουσιαστική συζήτηση.  Γιατί;  Σε ένα τέτοιο Συµβούλιο, στο ΣΑΠ, 
όπως αυτό, όπου συµµετέχουν οι Πρυτάνεις και οι Πρόεδροι των 
ΤΕΙ και κοινωνικοί φορείς, έρχονταν τα προβλήµατα µιά, δυό, 
τρεις, τέσσερεις φορές, την πέµπτη τι θα απαντούσες; ΄Οτι  έπρεπε 
να λυθούν ή έπρεπε κάτι να γίνει. Αυτό το πρόβληµα λοιπόν άρχισε 
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να δηµιουργεί προβλήµατα στο Υπουργείο, στο εκάστοτε 
Υπουργείο.  Ή έπρεπε να υπάρξει κάποια βούληση, να βρούµε µια 
φόρµουλα επίλυσης µε αµοιβαίες υποχωρήσεις, µε κάποια κοινή 
προσπάθεια ή δεν είχε λόγο ύπαρξης και γι’αυτό νοµίζω ότι 
σταµάτησε.  ∆ηλαδή, και εδώ υπάρχει το θέµα που υπάρχει στον 
γενικότερο διάλογο:  Να πάµε σε έναν διάλογο µε ανοικτά τα 
προβλήµατα, δηλαδή να µην θεωρούµε ότι είναι τελειωµένα για 
µας, ότι έτσι είναι και δεν υπάρχει καµία άλλη πρόταση, καµία άλλη 
λύση έστω και αν δεν έχουµε πειστεί ακόµα ή να µηνσυγκαλέσουµε 
το συµβούλιο. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρωταρχικό στοιχείο από όσα 
είπα είναι να το αποδεχθεί το Υπουργείο και να κάνει αυτή τη 
σύνθεση ή  άλλη ή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει ταυτόχρονα να 
δηµιοιργηθούν τα τµήµατα µε επιτροπές κάποιων ειδικών 
ανθρώπων στο κάθε ζήτηµα.  Να αποδεχθεί το Υπουρηείο ότι 
συµµετέχει όχι για να επικυρώσει την πολιτική του αλλά  για να 
δεχθεί αυτό που θα βγει ως κοινή συνισταµένη, το οποίο έχει άλλο 
χρονικό ορίζοντα.  Μπορεί να εµφανιστεί µια πολύ µακροπρόθεσµη 
πολιτική πλέον.  Και ένα άλλο ζήτηµα - υπάρχει φυσικά ως 
πρόβληµα στη λειτουργία και το έθεσαν πάρα πολλοί προηγούµενοι 
οµιλητές - είναι, οι εκπρόσωποι που έρχονται, πόσο καλά 
προετοιµασµένοι είναι ή πόσο ξέρουν τα θέµατα και δεν ειναι 
απλώς εκπρόσωποι του φορέα χωρίς να µπορούν επί της ουσίας να 
τοποθετηθούν.  Αυτό µπορεί να λυθεί αφού υπάρχει ευκαιρία, οι 
εκπρόσωποι ακόµα και των φορέων που δεν είναι ειδικοί σε αυτά τα 
θέµατα είτε να προετοιµάζονται αντίστοιχα µε τους δικούς τους 
συµβούλους είτε να στέλνουν απ’ ευθείας τον καλύτερο δυνατό 
σύµβουλο που έχουν και όχι κάποιον, ο οποίος απλώς είναι 
εκλεγµένος.  Αλλά το πρωταρχικό νοµίζω ότι είναι η πολιτική 
βούληση του Υπουργείου να αποδεχθεί ότι πάει σε αυτό τον 
διάλογο για να φτιάξει µια συνισταµένη τέτοια που να αποτελεί 
µακροχρόνια πολιτική. Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Θα µου επιτρέψετε να κάνω ένα 
σχόλιο σε αυτά που είπε ο κ. Βλάχος.  Εγώ θα ήµουν ακόµα 
λιγότερο απαιτητικός και από εσάς και θα έµενα σε αυτό που λέει ο 
νόµος:  Να ακούσει απλώς, όχι υποχρεωτικά να αποδεχθεί.  Να 
ακούσει ποιά είναι η άποψη, πώς διαµορφώνονται οι απόψεις και 
φυσικά να κάνει την επιλογή.  Κανείς δε νοµίζω ότι έχει 



 179

αµφισβητήσει ποτέ τη δυνατότητα ή την ευθύνη του Υπουργού να 
πάρει αποφάσεις.  Αν όµως ακούσει, και ο ίδιος έχει µία καλύτερη 
εικόνα του πού µπορούν να οδηγήσουν οι επιλογές που έχει κάνει 
και να αποφύγει πράγµατα τα οποία είναι δυσάρεστα για την 
κοινωνία κυρίως και για τον ίδιο δευτερευόντως.  ΄Οσον αφορά το 
ΣΑΠ και το ΣΤΕ, ο κ. Βλάχος είναι από τους λίγους που έχει τη 
µεγάλη αυτή πείρα και αν δεν κάνω λάθος, κ. Βλάχο, ίσως να είστε 
από τους λίγους ανθρώπους που συµµετείχαν και στα δύο αυτά 
όργανα.  ΄Ενα από τα προβλήµατα που πιστεύω ότι υπήρχαν, πέρα 
από την πολιτική βούληση του να συνέλθει το όργανο αυτό, ήταν 
ότι γινόταν µια συζήτηση στο ΣΑΠ που ήταν το Συµβούλιο 
Ανώτατης Παιδείας και αναφερόταν στα Πανεπιστήµια και κυρίως 
πολλές φορές στη δηµιουργία τµηµάτων και γινόταν το ίδιο µε το 
ΣΤΕ, δηµιουργούνταν τµήµατα, τα οποία µπορεί να ήταν παρόµοια 
σε τίτλο, τµήµα Μάρκετινγκ, ας πούµε από εδώ, τµήµα Μάρκετινγκ 
από εκεί, πολλές φορές και οι ίδιοι δεν ήξεραν τι γίνεται και αυτό 
δηµιουργούσε άλλα προβλήµατα.  Θυµάµαι ότι το τµήµα 
Νοσηλευτικής που έγινε από εδώ, έγινε και από εκεί και τελικά 
χρόνια ταλανιζόταν µετά η εκπαιδευτική διαδικασία µε αυτά τα 
προβλήµατα.  Γι’ αυτό ακριβώς ήταν χρήσιµο να υπάρχει ένα 
όργανο που θα µπορούσαν να συµµετέχουν όλοι και να εκφράζουν 
άποψη.  Το άλλο που επίσης γινόταν ήταν κάτι για το οποίο κάποιος 
διαµαρτυρήθηκε, νοµίζω ήταν ο κ. Μπιράκος.   Όταν γινόταν το 
ΣΑΠ, έπαιρναν το λόγο οι Πρυτάνεις, κυρίως αφορούσε το πώς θα 
βρουν τις ισορροπίες τους και οι υπόλοιποι φορείς δεν είχαν και 
µεγάλο λόγο. Και το τελευταίο, για τη δυνατότητα των 
εκπροσώπων να έχουν µία άποψη ουσιαστική:  Αυτό πιστεύω ότι 
προβλέπεται από το νοµοθετικό πλαίσιο του ΕΣΥΠ, γιατί λέει ότι 
υπάρχουν εισηγήσεις. Οπότε, έχοντας την εισήγηση ο φορέας, ο κ. 
Ιωακειµίδης ας πούµε, παίρνει την εισήγηση και συνεργάζεται πια 
εσωτερικά και λέει ότι “εµείς τοποθετούµαστε έτσι ή αλλιώς”.  
Είναι δύσκολο λοιπόν να πεις στον κ. Ιωακειµίδη, όσο και αν είναι 
καλός ο ίδιος ή στον οποιοδήποτε άλλο κύριο, ότι έχει φτιάξει µία 
εισήγηση για το πώς πρέπει να γίνονται οι εξετάσεις, ας πούµε, στη 
Β΄ Λυκείου ή πώς πρέπει να γίνουν τα τµήµατα στα ΑΕΙ και στα 
ΤΕΙ αποκλειστικά ο ίδιος. Παρακαλώ. 
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κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  Κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ 
φοβάµαι ότι µε το να καταπιανόµαστε µε πραγµατικά, ουσιαστικά 
προβλήµατα, όπως το πρόβληµα της λειτουργίας του ΕΣΥΠ, θα 
ακυρώσουµε τους λόγους σύγκλησης του ΕΣΥΠ.  Το ΕΣΥΠ δεν 
συγκροτήθηκε εχθές και σήµερα δεν συγκλήθηκε για να κανονίσει 
τα της λειτουργίας του.  Αυτά τα βλέπω ως αντικείµενο µιας 
καινούργιας συνεδρίασης, αν είναι δυνατόν.  Ήδη λειτούργησε µία 
φορά τυπικά και άσχηµα.  Αναφέροµαι, γιατί είµαι µέλος του 
ΕΣΥΠ από τότε που ιδρύθηκε στη Ν. Ερυθραία, στις ανακοινώσεις 
του ΑΣΑΠ.  Σήµερα, συγκληθήκαµε και ήρθαµε.για ένα 
συγκεκριµένο λόγο, όσοι και όποιοι ήρθαµε.  Στο κάτω-κάτω της 
γραφής, επαφίεται και στην ευαισθησία του καθενός, πώς µπορούµε 
να συµβάλουµε στο ξεπέρασµα, στο να βρεθεί λύση στην 
εκπαιδευτική κρίση που υπάρχει. Μη δώσουµε κι εµείς σήµερα την 
εντύπωση στην κοινωνία, εάν θέλουµε να συνεχίσει αυτό το 
πράγµα, ότι οµφαλοσκοπήσαµε, όχι αδίκως, στα της λειτουργίας 
του ΕΣΥΠ.  Συµφωνώ απολύτως µε τα όσα είπε η κα ∆ασκαλάκη, 
ότι έπρεπε να έχει λύσει αυτά τα προβλήµατα, πρέπει να τα λύσει.  
Ίσως, κα ∆ασκαλάκη, όµως όχι σήµερα. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Είπα απλώς να το έχουµε 
υπόψη µας. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  κα ∆ασκαλάκη, έχουµε έλθει όλοι 
εδώ µε αρκετούς ενδοιασµούς, πιστέψτε µε.  ∆εν ήρθαµε, χωρίς να 
υποτιµώ την αξία της πρόσκλησής σας, ανοιχτοί ως προς όλα και 
περιχαρείς και ίσως χωρίς, κάποια δικαιολογηµένη καχυποψία.  
Κύριε Πανάρετε, φαντάζοµαι ότι το καταλαβαίνετε.   Μετά από δύο 
χρόνια συγκαλείται για πρώτη φορά το ΕΣΥΠ. ∆έχοµαι τους λόγους 
για τους οποίους δεν το συγκαλέσατε.  Θα µου επιτρέψετε να µην 
τους θεωρήσω επαρκείς.  Είναι προσωπική µου εκτίµηση.  Σήµερα 
όµως πρέπει να δείξουµε, όποιοι είµαστε εδώ, ότι πιστεύουµε ότι 
είναι δυνατό να συµβάλουµε. Εάν δεν το πιστεύουµε αυτό το 
πράγµα, δεν υπάρχει λόγος παραµονής µας.  Σας παρακαλώ πάρα 
πολύ, εάν το δέχονται και οι υπόλοιποι σύνεδροι, ας προχωρήσουµε 
σε όποια ερµηνεία και πρόταση µπορούµε για τα προβλήµατα της 
Πρωτοβάθµιας, της ∆ευτεροβάθµιας και της Τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Ήδη κάναµε µία παραχώρηση: ∆εν συζητούµε για την 
Τριτοβάθµια. Αισθάνοµαι ένοχος εγώ, γιατί όλοι µας ξέρουµε ότι 
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αυτή τη στιγµή στην Τριτοβάθµια µε τα ΠΣΕ και όχι µόνο, µε τα 
ιδιωτικά, επιτρέψτε µου να τα χαρακτηρίσω, στο µέλλον 
µεταπτυχιακά προγράµµατα, µε όλα αυτά τα πράγµατα, 
συγκροτείται ένα άλλο, διαφορετικό σώµα από το ήδη υπάρχον των 
φοιτητών των πανεπιστηµίων.  Παρόλα αυτά, επειδή ζούµε και την 
πραγµατικότητα, είπαµε να επικεντρωθούµε στα όσα γίνονται 
σήµερα στην ελληνική κοινωνία. Αν είναι δυνατόν, ας 
επιστρέψουµε σε αυτό το θέµα.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Εγώ νοµίζω ότι διατυπώθηκαν οι 
απόψεις σε σχέση µε τη λειτουργία του ΕΣΥΠ που, όπως κι εσείς κ. 
Νικολόπουλε παραδεχτήκατε, ήταν ένα θέµα.  Η κα ∆ασκαλάκη δεν 
έθιξε κάτι που ήταν  δευτερεύον.  Ήταν φυσικό να τεθεί αυτό το 
θέµα και εποµένως λογικό ήταν που συζητήθηκε.  Έγινε ανταλλαγή 
απόψεων και ίσως είναι καιρός να επανέλθουµε στα ουσιαστικά 
θέµατα που είπατε.  Εγώ διατύπωσα µία σκέψη, να επικεντρωθούµε 
στην υπόλοιπη συνεδρίασή µας στην τεχνική εκπαίδευση, γιατί από 
την χθεσινή συζήτηση διαπίστωσα ότι ήταν το δεύτερο σηµείο 
αιχµής, µετά το εξεταστικό, για την ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Ο 
λόγος που δεν έκανα αναφορά στα θέµατα της Τριτοβάθµιας ήταν 
γιατί θα ήταν λίγο παράδοξο να κάνουµε συζήτηση για τα θέµατα 
της Τριτοβάθµιας και να µην είναι εδώ αυτοί που διοικούν τα 
ιδρύµατα, έστω και αν δεν είναι δική µας ευθύνη που δεν είναι εδώ. 
Υπάρχουν πράγµατι προβλήµατα. ∆εν είναι τυχαίο - έκανα εγώ 
αναφορά πάντως - ότι αυτή τη στιγµή δεν περιορίζεται 
αποκλειστικά στους µαθητές η αντίθεση, η οξύτητα.  Υπάρχουν και 
οι φοιτητές που έχουν απόψεις για πολλά πράγµατα και στα 
πανεπιστήµια γενικά, όχι µόνο οι φοιτητές.  Λοιπόν, εγώ κάνω αυτή 
την πρόταση, να συζητήσουµε για την τεχνική εκπαίδευση.  Εάν 
υπάρχει κάποια άλλη σκέψη, εγώ είµαι ανοιχτός.  Ναι, παρακαλώ. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  Η δική µου η σκέψη δεν είναι αυτή 
τη στιγµή η τεχνική εκπαίδευση, που αν θέλετε είναι και ένα πιο 
µακροπρόθεσµο πρόβληµα, αν θα λειτουργήσει ως εναλλακτική 
λύση στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Ο δικός µου 
προβληµατισµός είναι, µετά ειδικά την τροπή της συζήτησης εχθές 
στη Βουλή, µε ποιό τρόπο µπορούµε εµείς να βοηθήσουµε στην 
επαναλειτουργία του σχολείου.  Και όταν λέω “επαναλειτουργία 
του σχολείου”, ξεκαθαρίζω:  Όχι να µπάσουµε, επιτρέψτε µου την 
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φράση, τους µαθητές µέσα αλλά να επιτρέψουµε, να δώσουµε 
δυνατότητες να ανοίξουν τα σχολεία.  ∆ική µου άποψη είναι ότι 
υπάρχουν σαφείς ευθύνες για το γεγονός ότι τα σχολεία είναι 
κλειστά, ότι σαφώς υπάρχει διαφοροποίηση ευθυνών.  ∆εν ζητώ την 
ίδια ευθύνη από έναω δεκαεξάχρονο και από έναν καθ’ ύλην 
υπεύθυνο Υπουργό.  Άρα, θα πρέπει εµείς να ζητήσουµε πλέον από 
την πολιτεία, από το Υπουργείο, µε όποιο τρόπο εδώ κρίνουµε, την 
επαναλειτουργία των σχολείων, µε σαφή όµως αποδέκτη: Το 
ΥΠΕΠΘ, την  Κυβέρνηση ξεκάθαρα.  
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος):  Το δελτίο τύπου το οποίο εκδόθηκε εχθές, και όχι 
σήµερα, ακριβώς για να µην επόµεθα των γεγονότων που τρέχουν, 
έχω την γνώµη ότι εξάνλησε τη δυνατότητα αυτή τη στιγµή, αυτή 
τη στιγµή το τονίζω, συµβολής µας στην αντιµετώπιση της κρίσης 
µε την έκφραση κάποιας άποψης, γνώµης, εισήγησης, απόφασης, 
όπως θέλουµε το βαπτίζουµε.  Ήδη υπάρχει ένα δελτίο τύπου.  Για 
σήµερα πάλι είχε τεθεί κάποιο πλαίσιο µέσα στο οποίο θα 
κινηθούµε και χρονικά, το να  επεκταθούµε και σε άλλα θέµατα - 
θέµατα τα οποία ίσως έχουν απασχολήσει την ΟΛΜΕ, τη ∆ΟΕ και 
την ΟΙΕΛΕ, που είναι κατ’ εξοχήν συνδικαλιστικές οργανώσεις, επί 
εκατοντάδες ώρες και έχουν γίνει ειδικά συνέδρια, έχουν γίνει 
σεµινάρια, ηµερίδες, διηµερίδες, πάµπολλα έχουν γραφτεί και 
υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ - σε τόσο 
µεγάλο εύρος των εκπαιδευτικών προβληµάτων νοµίζω ότι είναι 
ανεδαφικό.  Αυτή τη στιγµή τουλάχιστον.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Ρήγας. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Ζήτησα το λόγο για ένα γενικότερο σηµείο, κ. Πρόεδρε, αλλά είµαι 
υποχρεωµένος να τοποθετήθω και µε βάση την πραγµατικότητα, 
όπως προέκυψε εχθές και να θυµίσω στον κ. Νοτάκη ότι δεν 
αποφασίσαµε, ότι διαφωνήσαµε, ότι υπήρξαν δύο προτάσεις, ότι 
δεν προέκυψε απόφαση, προέκυψε η αποτύπωση αυτής της 
διαφωνίας σε ένα δελτίο τύπου.  Αυτό είπαµε ότι θα κάνουµε. 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος): Αν επιτρέπετε, γι΄αυτό και ανέφερα πέντε 
χαρακτηριστικά, να διαλέξουµε … 
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κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Όχι.  Να είµαστε σαφείς, ότι αυτό είναι η ανακοίνωση που 
διατυπώνει την διαφορά απόψεων που υφίσταται. Αυτό το 
συµφωνήσαµε και κανένας δεν µπορεί να αρνηθεί το ότι θα 
αποτυπωνόταν ό,τι υπήρξε. Εµείς τουλάχιστον το υπογραµµίσαµε 
αυτό και το επαναφέρουµε. Το επιβεβαιώνουµε και το 
επισηµαίνουµε.  Πήρα όµως το λόγο για να πω ότι νοµίζω ότι αδικεί 
τη χθεσινή συζήτηση, αν πει κανένας ότι τα θέµατα τα οποία 
προέκυψαν ήταν, πρώτον το εξεταστικό πλέγµα, δεύτερον η τεχνική 
επαγγελµατική εκπαίδευση.  Νοµίζω ότι από το σύνολο των 
τοποθετήσεων προέκυψε ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβληµα.  
Και το γενικότερο πρόβληµα µπορεί κανένας να το περιγράψει ως 
εξής: Χρειάζεται µεταρρύθµιση;  Ποιοί πρέπει να είναι οι άξονες 
αυτής της µεταρρύθµισης;  Με ποιό τρόπο θα προχωρήσουµε στη 
συζήτηση και στην υιοθέτηση των αξόνων και των επιµέρους 
µέτρων;  Τί είναι εκείνο που βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα 
σήµερα;  Ποιά πρέπει να είναι η φιλοσοφία µιας εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης; Χρειαζόµαστε ένα σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο 
περισσότερα παιδιά να πηγαίνουν στην τεχνική επαγγελµατική 
εκπαίδευση ή περισσότερη βαρύτητα, µεγαλύτερη διεύρυνση της 
∆ευτεροβάθµιας, του Γενικού Λυκείου;  ∆ηλαδή, θέλω να πω, ότι 
το σύνολο των τοποθετήσεων νοµίζω ότι µας έφερε µπροστά στην 
ανάγκη να περιγράψουµε στους γενικούς της άξονες µία αντίληψη, 
µία διαφορετική αντίληψη - αν είναι διαφορετική - στο θέµα της 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Αν από αυτό το γενικότερο 
πρόβληµα εστιαστούµε τώρα σε επιµέρους σηµεία, νοµίζω ότι θα το 
αδικήσουµε. Για σκεφτείτε, εάν σήµερα ως ΕΣΥΠ, µέσα στην 
κατάσταση, το γενικότερο πρόβληµα που δηµιουργείται - τί είδους 
µεταρρύθµιση χρειαζόµαστε, είναι καλή ή δεν είναι καλή αυτή - 
βγούµε µε µία θέση για την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευσης, 
νοµίζω ότι θα είµαστε αναντίστοιχοι στα µάτια της ελληνικής 
κοινωνίας και µάλλον έξω από τα πράγµατα.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, κ. Παπαχαραλάµπους. 
κ. Τ. Παπαχαραλάµπους (∆ΟΕ):  Θα συµφωνήσω µε τον κ. Ρήγα 
γιατί όπως είπα και στην αρχή, είναι επόµενο κάτω από αυτές τις 
συνθήκες και τις προϋποθέσεις που συγκλήθηκε το ΕΣΥΠ να 
ασχοληθούµε γενικά µε τη συγκεκριµένη, αν θέλετε, εκπαιδευτική 
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µεταρρύθµιση αλλά και µε την ανάγκη µιας άλλης πραγµατικής, 
ουσιαστικής µεταρρύθµισης που έχει σήµερα ανάγκη ο τόπος.  ∆εν 
θα ήθελα να πω, και θα συµφωνήσω µε τον κ. Νικολόπουλο, ότι σε 
αυτή τη φάση έτσι όπως έχουµε έρθει όλοι µας προετοιµασµένοι να 
συζητήσουµε ένα εξειδικευµένο θέµα, όπως είναι η τεχνολογική 
εκπαίδευση, θα βγει κάτι ουσιαστικό από αυτή τη συζήτηση, όπως 
είπε επιγραµµατικά ο κ. Ρήγας προηγουµένως.  Θα πρέπει επιτέλους 
να αρχίσει κάτω από αυτές τις συνθήκες που όλοι µας ζούµε µια 
συζήτηση, σε αυτό το Συµβούλιο Παιδείας και να δούµε σε γενικές 
γραµµές ποιά παιδεία, ποιά δηµόσια εκπαίδευση θέλουµε σήµερα 
για τα παιδιά µας.  Ένα το ζητούµενο.  ∆εύτερον:  Μέσα από ποιά 
πολιτική χρηµατοδότησης της ίδιας της δηµόσιας παιδείας;  Σε ποιό 
ύψος θα γίνει αυτή η χρηµατοδότηση;  Μέσα από ποιούς 
µηχανισµούς θα προωθηθεί η χρηµατοδότηση για να µην ενταθεί, 
θα έλεγα, ο ταξικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης;  Το θέµα δεν 
είναι µόνο να αυξήσουµε το ποσοστό δαπανών για την παιδεία αλλά 
θα πρέπει να προωθήσουµε αυτές τις δαπάνες προς την κατεύθυνση 
εκείνη, ώστε να έχουµε µια ισόρροπη ανάπτυξη εκπαιδευτική και 
κατά προέκταση κοινωνική και οικονοµική  του τόπου µας.  Θα 
πρέπει να δούµε, και προσεχώς µέσα από το Συµβούλιό µας, ποιούς 
εκπαιδευτικούς θέλουµε.  Με ποιές δυνατότητες;  Με τί προσόντα; 
Με ποιά προγράµµατα;  Με ποιά βιβλία;  Με ποιά εκπαιδευτική 
πολιτική, που να µην εκφράζει προσωπικές θέσεις και αντιλήψεις; 
Μια εκπαιδευτική πολιτική που θα βοηθήσει ώστε το εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα να µπορέσει να ανταποκριθεί σήµερα στις προκλήσεις 
και απαιτήσεις των καιρών - το είπε και η κα ∆ασκαλάκη εχθές - αν 
θέλουµε πραγµατικά να προσφέρουµε ουσιαστικά µέσα από αυτό το 
όργανο. Πιστεύω ότι σήµερα δεν µπορούµε να συνεχίσουµε και να 
µιλήσουµε για το συγκεκριµένο θέµα γιατί, πράγµατι, θέλουµε-δεν 
θέλουµε, το είπατε κι εχθές οι περισσότεροι, τα θέµατα της 
επικαιρότητας είναι αυτά τα οποία προκαλούν το φορτισµένο κλίµα 
που ζούµε όλοι στην εκπαίδευση σήµερα και αν θέλετε, στη 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση περισσότερο. ΄Οµως πιστεύω ότι το 
Συµβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει στη βάση που ετέθη εχθές, να 
δούµε πώς τελικά θα προωθηθούν αυτά που είπατε. 

Ανακεφαλαιώνοντας τις τοποθετήσεις σε ό,τι αφορά την από 
εδώ και πέρα πορεία του Συµβουλίου, για το πώς θα πρέπει να γίνει 
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αυτή η επικοινωνία µε τα κόµµατα, µε την Κυβέρνηση, προτείνω να 
πούµε ξεκάθαρα τις θέσεις που αναπτύχθηκαν κι εσείς έχετε τη 
δυνατότητα να τα προωθήσετε όλα αυτά και να ζητήσετε τη 
συµβολή τους στη σωστή λειτουργία αυτού του οργάνου, πέρα από 
τις όποιες αντιθέσεις έχουµε και έχουν για το συγκεκριµένο 
Συµβούλιο Παιδείας.  ∆εν θα είµαι από αυτούς που θα 
δικαιολογήσουν ούτε θα καυτηριάσουν, θα έλεγα, την απουσία 
ορισµένων φορέων ή κοµµάτων σε αυτή εδώ την αίθουσα.  Όχι. 
Καθένας είναι υπεύθυνος γι’ αυτό που κάνει.  ∆εν µπορώ όµως να 
δικαιολογήσω φορείς, κόµµατα που έχουν στην προµετωπίδα της 
πολιτικής τους σήµερα, εχθές άλλοι, το διάλογο, να απουσιάζουν.  
Αυτό θα πρέπει εσείς να το προωθήσετε, όπως είπαµε.  ∆εύτερον, 
θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από την πλευρά του 
Προέδρου µε τους τρόπους και τις διαδικασίες που γνωρίζει πολύ 
καλά, ώστε να υπάρχει σύνθεση ή συγκρότηση ή διάρθρωση αυτών 
των προβλεπόµενων από την κείµενη νοµοθεσία οργάνων, για να 
µπορέσουµε, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ, να προχωρήσουµε 
ουσιαστικά στη λειτουργία µε αυτούς που θέλουν να 
παρακολουθήσουν και να συµµετάσχουν ενεργά στη λειτουργία 
αυτού του οργάνου.  Συγχρόνως όµως θα πρέπει το ΕΣΥΠ να µην 
“αναπαυτεί” στην τωρινή συνεδρίασή του και να πει ότι “από εδώ 
και πέρα θα δούµε πότε θα συνεδριάσουµε”, αλλά, απεναντίας, θα 
πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση - χρησιµοποίησε αυτή τη λέξη 
ο κ. Ρήγας, σε εγρήγορση θα πρόσθετα εγώ - ώστε να συνεχίσουµε 
αυτή την πορεία µέσα από τα όργανα που είπατε προηγουµένως και 
να µην ερχόµαστε πυροσβεστικά να αντιµετωπίσουµε το όποιο 
πρόβληµα προκύπτει στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, είπαµε ότι θα 
µπορούσαµε να συζητήσουµε για πολλά θέµατα, τα οποία 
ταλανίζουν την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και γενικότερα τη 
δηµόσια εκπαίδευση.  ∆εν θα ήθελα να πω τίποτε περισσότερο και 
σταµατώ γιατί θα µπορούσα να πω πολλά και για την µεταρρύθµιση 
αλλά και για το πώς βλέπω τη µεταρρύθµιση, µια νέα µεταρρύθµιση 
που πραγµατικά να αντιµετωπίζει τα υπαρκτά, τα χρόνια, τα 
συσσωρευµένα προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Και πολλά και µε ωραίο τρόπο, 
όπως τα λέτε.  ∆εν ήθελα µε κανένα τρόπο να υπαινιχθώ ότι τα 
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προβλήµατα ή τα θέµατα είναι µόνο το εξεταστικό και η τεχνική 
εκπαίδευση.  Ούτε επίσης ήθελα µε κανένα τρόπο να περιοριστούµε 
σε ένα θέµα που µπορεί να είναι αυτό καθεαυτό ουσιαστικό ή 
σηµαντικό αλλά αγνοεί τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει αυτή 
τη στιγµή.  Αναφέρθηκα, όµως, στο ότι εχθές και µε τη συµβολή 
των µελών του ΕΣΥΠ, επικεντρώσαµε την προσοχή µας σε µια 
κρίση.  Είπαµε ότι υπάρχει µια κρίση αυτή τη στιγµή και ότι πέρα 
από όλα τα άλλα, όλες τις τοποθετήσεις εκ των πραγµάτων δεν 
µπορούµε να τις βάλουµε σε ένα κείµενο, γιατί δεν είναι εύκολο να 
συµφωνήσουµε σε κάτι.  Αλλά οι τοποθετήσεις έχουν γίνει, 
υπάρχουν, θα καταγραφούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης 
και θα είναι σαφές ποιές είναι οι θέσεις και οι προβληµατισµοί.  
Είπαµε, όµως, αν µπορούµε να συµβάλουµε καθόλου στην 
εκτόνωση αυτής της κρίσης.  Γι’ αυτό κάναµε µία αναφορά στο 
εξεταστικό εχθές κι εκεί συµφωνήσαµε όλοι ότι υπάρχει ένα 
πρόβληµα, στο όλο εξεταστικό σύστηµα.  ΄Οµως νοµίζω επίσης, ή 
τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ, ότι διαπιστώσαµε ότι υπάρχει ένα 
άλλο πρόβληµα ουσιαστικό, στην τεχνική εκπαίδευση.  Όχι πώς θα 
είναι η τεχνική εκπαίδευση, γιατί δεν είπαµε εδώ ούτε πώς θα 
γίνονται οι εξετάσεις, να µην υπάρχουν οι εξετάσεις όπως είναι 
σήµερα και να γίνουν κάπως αλλιώς.  Αλλά είπαµε ότι υπάρχει ένα 
θέµα, ότι υπάρχει µία κατάσταση.  Εχθές ελέχθη από πολλούς εδώ 
ότι έχει διαµορφωθεί ένα σύστηµα ή µια κατάσταση στη 
∆ευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση που χωρίς να είναι οργανωµένη 
αυτή τη στιγµή πλήρως αποκλείει ή οδηγεί - το είπε κάποιος αν 
θυµάµαι καλά εχθές εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ, τουλάχιστον ένας - 
πολλούς µαθητές να κάνουν µία επιλογή νωρίς και στη συνέχεια δεν 
τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, αν αυτό επιθυµούν να κάνουν.  Και είναι ένα από τα 
στοιχεία αυτή τη στιγµή της έντασης και της κρίσης.  Με αυτή την 
έννοια το είπα. ∆εν έχω όµως κανένα λόγο να θέλω να το 
συζητήσουµε, αν το θεωρείτε εξειδικευµένο ή αν δεν είναι εύκολο 
να κάνουµε µία τοποθέτηση στο θέµα αυτό.  Να προσθέσω και κάτι.  
Με δεδοµένη τη συµφωνία στην οποία είχαµε καταλήξει εχθές, ότι 
θα σταµατήσουµε το µεσηµέρι, εκ των πραγµάτων εδώ που έχουµε 
φθάσει δεν µπορούµε να ανοίξουµε ένα θέµα, να τοποθετηθούµε 
και να προσπαθήσουµε, εν πάση περιπτώσει, να το συνθέσουµε.  
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Εποµένως, το µόνο που µπορούµε να κάνουµε, βλέπω και φοβάµαι 
πια, είναι ίσως κάποιες γενικές τοποθετήσεις. Ναι, έχουν ζητήσει το 
λόγο ο κ. Ρήγας και ο κ. Φουντουκάκος. Παρακαλώ, κ. Ρήγα. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου):  
Νοµίζω ότι επιβάλλεται να προχωρήσουµε σε έστω γενικές 
τοποθετήσεις, πάνω στο συνολικό πρόβληµα όµως.  ∆ηλαδή να 
αρχίσει µια επεξεργασία και ένας διάλογος σε αυτό εδώ το 
σηµαντικό όργανο για το πώς βλέπουµε τα προβλήµατα της 
εκπαίδευσης και τους άξονες µιας µεταρρύθµισης.  Νοµίζω ότι αυτό 
είναι περισσότερο ουσιαστικό και να µην καθυστερήσουµε 
περισσότερο σε αυτό.  Να αρχίσουν οι τοποθετήσεις.  Όµως, σε ένα 
σηµείο της τοποθέτησής σας οφείλω να κάνω µία επισήµανση:  
Πράγµατι, όλοι υπογραµµίσαµε τη σοβαρότητα του προβλήµατος 
του εξεταστικού πλέγµατος και τη σοβαρότητα της τεχνικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Όµως, άλλοι από εµάς τοποθέτησαν 
τα προβλήµατα αυτά µέσα σε ένα ευρύτερο και συνολικότερο 
πρόβληµα, ως στοιχεία ενός πολύ γενικότερου προβλήµατος και 
άλλοι τα τοποθέτησαν ως µεµονωµένα προβλήµατα του νέου 
θεσµικού πλαισίου.  Εκεί ήταν και µια από τις ουσιαστικές 
διαφορές και δεν χρειάζεται αυτή να επανέλθει. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Φουντουκάκος. 
κ. ∆. Φουντουκάκος (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικοού 
Εµπορίου):  Συµφωνώ µε την τοποθέτηση, ότι δεν θα πρέπει να 
πάρουµε κοµµάτια µεµονωµένα του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
αυτά να αναλύσουµε.  Είναι γενικότερο το θέµα.  Νοµίζω ότι θα 
ήταν παραγωγική αυτή η συνάντηση, αν έβγαζε συµπεράσµατα για 
τη θέληση όλων µας, τουλάχιστον όσων βρισκόµαστε εδώ, το 
ΕΣΥΠ να διαδραµατίσει έναν επιτελικό συµβουλευτικό ρόλο και 
µακάρι να µπορούσε να είναι επιτελικός αυτός ρόλος ανεξάρτητος 
από την εκάστοτε Κυβέρνηση:  Θα ήταν τότε ιδιαίτερα θετικός για 
την παιδεία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να 
προσπαθούµε να ανακαλύψουµε πλέον την Αµερική. Είναι 
δεδοµένο ότι η χώρα µας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι 
δεδοµένο επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει δώσει κατευθύνση να 
κρατήσουν οι λαοί τη γλώσσα τους, τη θρησκεία, την ταυτότητά 
τους αλλά όσον αφορά την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση ή 
την κατάρτιση ανεξαρτήτως βαθµίδας εκπαίδευσης, εκεί θα πρέπει 
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να υπάρχουν κοινές παράµετροι και, όπως ξέρετε, οι οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και η 8948 και η 9251 και παλαιότερα η 368 
του ’85 ήταν σαφείς.  ∆εν θα µπορεί να γίνει ελεύθερη διακίνηση 
προσώπων και υπηρεσιών µέσα στην εσωτερική αγορά, αν δεν 
έχουµε κοινές παραµέτρους. Κατά συνέπεια - δεν ξέρω 
διαδικαστικά τα θέµατα της παιδείας από πλευράς εξετάσεων, 
ελέγχου κ.λ.π. - εκείνο που θα ήθελα να πω είναι εµείς να µη 
βλέπουµε την Ελλάδα µεµονωµένη αλλά ως µια χώρα που είναι 
µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  ΄Ετσι θα µπορέσουµε να  
δώσουµε µεγαλύτερες προοπτικές στην παιδεία µας και έτσι θα 
µπορέσουµε να φτιάξουµε τον αυριανό, όχι Ελληνα πολίτη µόνο 
αλλά Ευρωπαίο πολίτη.  Εκεί πρέπει να κατατείνει η προσπάθεια 
για την παιδεία.  Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Η κα ∆ασκαλάκη και µετά ο κ. 
Ιωακειµίδης. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Πάρα πολύ σύντοµα εις 
επίρρωσιν όσων είπε ο κ. Φουντουκάτος, συµφωνώ ότι πρέπει να 
εισέλθουν γενικότερα ερωτήµατα. Για το πώς πρέπει να είναι η 
παρουσία µας στον αυριανό κόσµο και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, θα 
ήθελα να σας πω δυό-τρία πράγµατα:  Είναι αλήθεια ότι η µεγάλη 
συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση αυτή τη στιγµή 
είναι το πώς θα περάσουµε, και µε την προοπτική της διεύρυνσης 
που δίνει άλλες δυνατότητες, στον επόµενο αιώνα, σε µια Ευρώπη 
πολυπολιτισµική και πολυγλωσσική.  Επιµένουµε πάρα πολύ σε 
αυτό και επιµένουν κυρίως, καταλαβαίνετε, εκείνοι που έχουν - όχι 
“µικρότερες” γλώσσες, γιατί τον βρίσκω πολύ ατυχή αυτό τον 
χαρακτηρισµό - γλώσσες που µιλιούνται από µικρότερα σύνολα 
Ευρωπαίων πολιτών. Η µεγάλη συζήτηση που έγινε στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν να δοθεί έµφαση στην τεχνική παιδεία και 
να δοθεί έµφαση σε όλες εκείνες τις καινούργιες τάσεις ή  
επιστήµες που απαντούν  και στο τεράστιο πρόβληµα  της ανεργίας.  
Ξέρετε ότι η ανεργία είναι ένα πρόβληµα που καίει αυτή τη στιγµή 
και ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης η πρώτη πληττόµενη 
οµάδα αλλά µε συντριπτική διαφορά από τη δεύτερη, που δυστυχώς 
είναι οι γυναίκες, είναι οι νέοι που βγαίνουν για πρώτη φορά στην 
αγορά εργασίας.  Εµείς κάποτε σε µια ad hoc επιτροπή που είχε 
γίνει την πρώτη χρονιά αυτής της θητείας, που σκοπός της µόνο 
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ήταν να εκπονήσει µια έκθεση για το πρόβληµα της ανεργίας και 
στην οποία είχα πάρει µέρος, δεχθήκαµε µια σειρά από 
εµπειρογνώµονες, ειδικούς κ.λ.π. - και παρεµπιπτόντως, θα ήθελα 
να σας πω ότι ήρθε κάποιος  που είπε ότι σύµφωνα µε ορισµένους 
υπολογισµούς βεβαίως θα µειωθεί το πρόβληµα της ανεργίας αλλά 
ότι  θα υπάρξουν στο µέλλον, το είπε πολύ συγκεκριµένα, δεν έχω 
τα χαρτιά µπροστά µου ένα x ποσοστό νέων που πότε στη ζωή τους, 
ποτέ, ούτε µια µέρα δεν θα µπορέσουν να δουλέψουν.  Αυτό λοιπόν 
είναι ένα τροµακτικό στοιχείο και εκεί πέρα νοµίζω ότι 
µπερδεύτηκε λίγο το πράγµα και επισηµάνθηκε στην Επιτροπή 
Πολιτισµού αργότερα το πρόβληµα, ότι µε αυτή την κάπως ζοφερή 
προπτική και διαπίστωση που έχει σχέση όχι µόνο µε τις πολιτικές 
αλλά και την τεχνική εξέλιξη αυτή καθεαυτή, η Ευρώπη που ο 
χαρακτήρας της ήταν βαθύτατα ουµανιστικός, που τέλος πάντων 
θέλει να είναι εκείνη από την οποία ξεκινούν τα φώτα µε την 
ευρύτατη έννοια, ας µην πέσουµε σε ειδικότερες έννοιες, όπως στον 
διαφωτισµό και τέτοια,  για τον υπόλοιπο τουλάχιστον δυτικίζοντα 
κόσµο, κάπως χάνει το νήµα και µπερδεύει πάρα πολύ την έννοια 
“παιδεία” µε την έννοια “επαγγελµατική κατάρτιση” και 
“επαγγελµατική επιµόρφωση”, µε όλους τους κινδύνους που µπορεί 
αυτό να συνεπάγεται για τη φυσιογνωµία της, την εκπαιδευτική ή 
την πολιτισµική στον επόµενο αιώνα που θέλουµε να διατηρείται 
έτσι όπως είπαµε πριν ότι είναι η ψυχή της Ευρώπης, πολύγλωσση, 
πολυπολιτισµική κ.λ.π.  Είναι λίγο ροµαντικό αλλά κάνουµε 
µεγάλες συζητήσεις πάνω σε αυτό το ζήτηµα.  Και επίσης, πολύ 
µεγάλη συζήτηση γίνεται για την περίφηµη σύνδεση πανεπιστηµίων 
ή ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων  µε την επιχείρηση.  ΄Ηθελα 
να σας πω τα σηµεία µόνο, δεν θα µπω σε άλλες  λεπτοµέρειες. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Ιωακειµίδης. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος): Εγώ, κ. 
Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω το ζήτηµα της τεχνικής εκπαίδευσης, 
επειδή µου φάνηκε από ορισµένες απόψεις ότι  κατά ποιό τρόπο και 
ίσως σε ένα κάποιο βαθµό υποβαθµίζεται η αξία της. Η τεχνική 
εκπαίδευση στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι 
ένα µικρό κοµµάτι, είναι ένα παρά πολύ µεγάλο κοµµάτι, γιατί έχει 
σχέση µε την ανάπτυξη της χώρας, µε την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάµεων και µε όλες τις συνέπειες που υπάρχουν 
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µετά στην οικονοµιά αυτής της χώρας.  Πάρτε ως παράδειγµα τη 
Γερµανία.  Η Γερµανία από ισοπεδωµένη έγινε πρώτη δύναµη, όχι 
κυρίως λόγω της εισροής των αµερικανικών κεφαλαίων αλλά 
κυρίως χάρη στο τεχνικό της δυναµικό.  Η Γερµανία έχει τεχνική 
εκπαίδευση ζηλευτή ακόµα και σήµερα σε όλο τον κόσµο και το 
σύστηµα της δυαδικής εκπαίδευσης που έχει είναι ζηλευτό από την 
εποχή του Βίσµαρκ.  Και λάβετε υπόψη επίσης ότι και η Ανατολική 
Γερµανία κατάφερε να είναι πρώτη στον τότε ανατολικό 
συνασπισµό γιατί διατήρησε και αυτή το ίδιο σύστηµα τεχνικής 
εκπαίδευσης.  Εποµένως, η τεχνική εκπαίδευση στο σύνολό της, η 
οποία ξεκινάει στην κορυφή από την έρευνα - έρευνα θεωρητική, 
εφαρµοσµένη, πάµε µετά στις µελέτες, πάµε στις εφαρµογές, πάµε 
στα συστήµατα διοίκησης - είναι ένα πολύπλοκο θέµα, το οποίο 
πρέπει να το αντιµετωπίσουµε µε τη σοβαρότητα που έχει.  Και 
θέλω να σας πω σήµερα, και έρχοµαι σε αυτό που λέει η κα 
∆ασκαλάκη, ότι στην εποχή της νέας τεχνολογικής επανάστασης 
που γίνεται µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η τάση στην 
τεχνική εκπαίδευση είναι η επανεισαγωγή των ανθρωπιστικών 
επιστηµών στα πιο προωθηµένα σήµερα συστήµατα εκπαίδευσης 
επιστηµόνων.  Καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει, ας πούµε, να έχουν 
µια δυνατή βάση και στις ανθρωπιστικές επιστήµες, γιατί αυτή η 
νέα τεχνολογική επανάσταση χρειάζεται ολοκληρωµένους 
επιστήµονες για να αποδώσει ακόµα περισσότερο και εποµένως 
παντού στις µεταρρυθµίσεις που γίνονται µπαίνουν τα 
ανθρωπιστικά µαθήµατα ξανά σε αυτές εδώ τις κατευθύνσεις. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, σε µας νοµίζω ότι τώρα έχουν 
φύγει τα µαθήµατα αυτά.  ∆ιαδικαστικά θέλετε να πείτε κάτι, ή 
θέλετε να τοποθετηθείτε; 
κ. Μ. Νοτάκης (Συντονιστική Επιτροπή ∆ικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος):  Απλώς, από την εισηγήσή µου χωρίζω ένα κοµµάτι που 
έρχεται σε συµφωνία, µπορώ να πω, µε αυτό που είπε και η κα 
∆ασκαλάκη, ο κ. Φουντουκάκος και ο κ. Ιωακειµίδης, εκείνο που 
λέει ότι πρέπει η προσοχή µας να εστιαστεί σε δύο σηµεία:  
Πρώτον, χρειάζεται θεωρητική τεκµηρίωση  των δεδοµένων τρόπων 
και µεθόδων ριζικής αντιµετώπισης του εκπαιδευτικού 
προβλήµατος της χώρας και δεύτερον, θεωρούµε ότι δεν χρειάζεται 
η επισφαλής ενίοτε αναζήτηση και προσφυγή σε πρωτότυπες 
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λύσεις, µε δεδοµένο ότι δραστηριοποιούµεθα στο πολιτισµικό και 
πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον της Ευρώπης που µας παρέχει 
άφθονα παραδείγµατα εκπαιδευτικών προτύπων και συµπεριφορών, 
αρκεί µόνο να µην υποκύπτουµε στον πειρασµό της προσφυγής 
στην εύκολη λύση που λέγεται πιστή αντιγραφή αλλά αντίθετα να 
γίνεται επιλεκτική µεταφορά στο δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα 
εκείνων των στοιχείων που συνάδουν µε την κουλτούρα µας, τις 
δεδοµένες υλικοτεχνικές δυνατότητες και τη δοµή της οικονοµίας 
χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι επιτρέπεται η επανάπαυση στη 
µετριότητα. Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Νικολόπουλος. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, 
αισθάνοµαι πραγµατικά ότι αρκετές φορές παρανοήθηκα και ήταν 
δικαιολογηµένο, γιατί αποσπασµατική τοποθέτηση εύκολα 
παρανοείται.  Θα ξεκινήσω µε µια διαπίστωση, ότι όποιος αυτή τη 
στιγµή δεν βλέπει τη δυσλειτουργία των σχολείων, δεν θέλει να δει 
µια δυσλειτουργία που είναι λάθος να την εντωπίσουµε στα κλειστά 
σχολεία.  Είναι µια δυσλειτουργία που υπάρχει εντονότατη και στα 
ανοικτά σχολεία, γιατί σε αυτή την εκπαίδευση, µε τις παρούσες 
συνθήκες, δεν υπάρχουν ανοικτά σχολεία. Ανοικτά σχολεία 
υπάρχουν απλώς και µόνο για λόγους προπαγάνδας.  Για µένα 
όµως, πέρα από αυτό, υπάρχει ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβληµα.  
∆εν κουράστηκα να επαναλαµβάνω, ότι εκτός από τον κοινωνικο 
ιστό που απειλείται - και απειλείται µε µια γενικευµένη εξέγερση 
νέων ανθρώπων ο κοινωνικός ιστός και, αν θέλετε, απειλείται 
ακόµα περισσότερο από µια κοινωνία που περιµένει να κουραστούν 
τα παιδιά και να γυρίσουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα, θα µου 
επιτρέψετε να θεωρώ απαράδεκτη τη στάση µιας κονωνίας που λέει 
“πού θα πάει, θα κουραστούν και θα γυρίσουν” και η οποία δεν 
κάνει τίποτα - απειλείται, το ξαναλέω, και ο οικογενειακός ιστός.  
∆ιαπιστώνουµε µια βούληση να τεθούν αντίθετοι µε τους µαθητές 
οι γονείς.  Είµαι εκπαιδευτικός µαχόµενος - είναι κακή έκφραση, 
είµαι εκπαιδευτικός που υπηρετεί αυτή τη στιγµή και είναι τραγική 
εµπειρία για µένα να βλέπω γονείς έξω από τις αίθουσες να κάνουν 
τον παιδονόµο και να επιπλήττουν παιδιά:  Σηµαίνει ότι η ίδια η 
εκπαίδευση είναι αρνητική. 
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κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  ΄Ηταν τραγικό να ακούω µια 
µητέρα να φωνάζει “θέλεις - δε θέλεις, θα πας στο σχολείο”, το 
ζήσατε, το είδατε όλοι σας, φαντάζοµαι στις τηλεοράσεις.  
Ανοίγονται µέτωπα  αυτή τη στιγµή και δεν θεωρούµε λύση το 
άνοιγµα αυτό των µετώπων.  Θα µου επιτρέψετε να πω µιλώντας 
στο όνοµα όλων των εκπαιδευτικών, ότι ούτε οι ελαφρώς 
µεθυσµένοι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στο σχολείο είµαστε, ούτε 
οι συναλασσόµενοι όπως είπαν και εχθές αλλά είµαστε άνθρωποι µε 
τις αδυναµίες µας που είναι απόρροιες αυτού του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, σίγουρα όµως ταγµένοι στο χώρο της εκπαίδευσης.  
΄Οπως ξέρετε, άλλα θελκτικά στοιχεία εκτός από την αγάπη αυτό το 
επάγγελµα ελάχιστα έχει. Αδικούµε τους µαθητές και είναι 
φυσιολογικό, γιατί όσο πολυπρόσωπο και αν είναι αυτό το όργανο 
θα λείπει πάντα ο µαθητής.  Αποφασίζουµε ως µεγάλοι στο όνοµα 
των µαθήτων.  ∆εν ακούσαµε εδώ µέσα το λόγο του µαθητή και 
ίσως θα κάνω προσωπικά το συνήγορο του διαβόλου. Αδικούµε 
τους µαθητές, όταν τους θεωρούµε ανώριµους.  Προφανώς και δεν 
ξέρουν το νόµο, αφού κι εµείς δεν τον ξέρουµε στις λεπτοµέρειες 
του, έχουν καταλάβει όµως ένα:  Ότι δεν πάει άλλο.   

Κάναµε µια επιπόλαιη, ίσως, χωροταξική ανάλυση ως προς 
το από πού ξεκίνησαν οι καταλήψεις, µια και οι καταλήψεις είναι το 
επιφαινόµενο, που δείχνει το βάθος και το εύρος της κρίσης.  Οι 
καταλήψεις, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησαν σε περιοχές ανεβασµένες 
οικονοµικά,  στη Βούλα, τη Βουλιαγµένη και άλλα, βόρεια 
προάστια, γιατί εκεί είχαν καταλάβει από νωρίς το τί πρόκειται να 
γίνει και είχαν πάει από πολύ νωρίς στα φροντιστήρια, είχαν κάνει 
είκοσι µέρες  διακοπές.  Η έκφρασή τους ήταν “δεν µπορώ άλλο, 
έχω κουραστεί”, αυτό καταλάβαν, οι µαθητές ότι δεν αντέχουν 
άλλο.  Και έδω θα κάνω µια ιδιαίτερη έκκληση σε όσους 
µεταφέρουν τις προκλήσεις της Ευρώπης: ∆εν διαφωνώ, συµφωνώ 
ότι υπάρχουν προκλήσεις της Ευρώπης.  Στο όνοµα όµως αυτών  
των προκλήσεων δεν πρέπει να θυσιάσουµε και τα παιδιά µας.  
Κυρία ∆ασκαλάκη, ξέρω ότι δεν το εννοούσατε, έχει γίνει όµως 
κατάχρηση πλέον του πράγµατος, ειδικά όταν µιλάµε για 
εκπαιδευτικά συστήµατα που ήδη και στην Ευρώπη 
αναθεωρούνται. Ξέρω πολύ καλά, και γι’ αυτό µιλώ, το γερµανικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα µια και υπηρέτησα 5 χρόνια στη Γερµανία.  
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Ναι µεν, όπως είπε ο κύριος του Τεχνικού Επιµελητηρίου - θα µου 
επιτρέψει, δεν συγκρατώ το όνοµά του - εκεί υπάρχει από την εποχή 
του Βίσµαρκ µια τεράστια ανάπτυξη αλλά να µην ξεχνάµε ότι εκεί 
ξαφνικά διαπίστωσαν ότι το Hauptschule και το Realschule, το 
αντίστοιχο τεχνικό δηµοτικό και επαγγελµατικό δηµοτικό, 
δηµιούργησαν καινούργιες τάξεις, καινούργιες διακρίσεις, ότι οι 
Gymnasiasten δεν έχουν πλέον κοινή γλώσσα µε τους υπολοίπους. 
Έφτασαν να θεωρούν παράλογη την απαίτηση των Ελλήνων 
γονιών, να θέλουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν ανώτατες 
σπουδές.  Υπήρχε επίσης νωρίτερα αντίδραση από το Υπουργείο 
Παιδείας της Βαυαρίας, που έλεγε “δεν κατανοούµε γιατί θέλετε τα 
παιδιά σας να πάνε στο γυµνάσιο”.  ∆υσπιστώ και δυσπιστώ 
βάσιµα, στο κατά πόσον στην Ευρώπη υπήρχε η ανθρωπιστική 
διάσταση της παιδείας, κατά πόσον ήταν ουµανιστική η ευρωπαϊκή 
εκπαίδευση, όταν θυµάµαι ότι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στο 
Βέλγιο, η αντιαυταρχική, που υπήρχε πριν από δεκατέσσερα 
περίπου χρόνια καταργήθηκε ύστερα από παρέµβαση του 
αντίστοιχου ΣΕΒ του Βελγίου, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν είναι 
αποδοτικοί οι µαθητές και ο οποίος, µετά από κάποιο διάστηµα, 
είπε “ξαναγυρίστε στην αντιαυταρχική εκπαίδευση, γιατί αυτή η 
εντατικοποίηση που θέλετε τους κούρασε περισσότερο και 
αντιδρούν ακόµα περισσότερο.  Θα πρέπει λοιπόν να δούµε ότι όλα 
αυτά που έρχονται µε καθυστέρηση πολλών χρόνων στην χώρα µας 
- ήδη εντοπίστηκαν σε άλλες παρεµβάσεις - υπονοµεύουν τόσο το 
παρόν όσο και το µέλλον των παιδιών µας.  Και όταν λέµε 
εκπαίδευση, µην ξεγιελιόµαστε, εννοούµε παιδιά και τίποτα άλλο.   

Σε αυτά τα πλαίσια και µε αυτή τη λογική έγινε µία 
µεταρρύθµιση κακή, κάκιστη κατά την άποψή µου, χωρίς να 
σηµαίνει ότι δεν ήταν κακή και η προηγούµενη εκπαιδευτική 
κατάσταση.  ∆εν έρχεσαι όµως να αντικαταστήσεις ένα κακό µε 
κάτι κακό επίσης, το οποίο όµως υπονοµεύει και τις όποιες 
προσπάθειες βελτίωσης στο µέλλον, γιατί έχεις ήδη µία 
µεταρρύθµιση.  Και είναι οξύµωρο, µιλώ ως καθηγητής, εµείς που 
κατεξοχήν θέλαµε µεταρρύθµιση, να πολεµάµε τη συγκεκριµένη 
µεταρρύθµιση.  Είναι επικίνδυνη η αντίληψη που θέλει την 
εκπαίδευση εξυπηρετική, υπηρετική της κοινωνίας.  Προφανώς και 
το παιδί θα ενταχθεί σε µια κοινωνία.  Προφανώς και πρέπει να έχει 
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τις δυνατότητες να ανταποκριθεί σε αυτή την κοινωνία.  Αλλοίµονο 
όµως, εάν δεν έχει και τις δυνατότητες να µετατρέψει, να παρέµβει 
ενεργητικά σε αυτή την κοινωνία.  Αλλοίµονο, εάν η εκπαίδευση 
αποκτήσει µόνο µία διάσταση κοινωνικής εξυπηρέτησης και χάσει 
και τον άλλο µεγάλο πόλο της, που λέγεται “ικανοποίηση των 
αναγκών του παιδιού”.  Και οι ανάγκες του παιδιού δεν είναι, 
κύριοι, µόνο οι µελλοντικές.  Είναι φυσιολογικό να δίνουµε σε 
αυτές µεγαλύτερη βαρύτητα ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, εάν 
θέλετε, ως ενήλικες.  Οι ανάγκες του παιδιού όµως είναι και οι 
σηµερινές και αυτές τις έχουµε χάσει.  Μη θεωρήσετε σύµπτωµα το 
παράδειγµα που θα αναφέρω:  Επτά ώρες σχολείο, τρεις ώρες 
φροντιστήριο, µία µε δύο ώρες ξένη γλώσσα, δεν υπάρχει πια 
παρόν, παιχνίδι, δεν υπάρχει φλερτ, δεν υπάρχει ικανότητα να 
δεχτεί το παιδί τα υπόλοιπα κοινωνικά ερεθίσµατα.  Έχει µείνει 
µόνο σε ένα στεγνό µαθησιακό πεδίο, για να ικανοποιήσει τις 
όποιες µελλοντικές του ανάγκες.  Και οι σηµερινές του ανάγκες πού 
είναι;  ∆εν υπάρχουν;  Είναι ένα τεράστιο σφάλµα.  Χάνεται από 
την εκπαίδευση η κάθε µαθητοκεντρική διάσταση.  

Με ακούσατε, ίσως απλουστευτικά και γενικευµένα, να 
πολεµάω τις εξετάσεις και να το επαναφέρω και να το επαναφέρω.  
Είναι όµως αυτό που καθορίζει σήµερα την εκπαίδευση και πρέπει 
να το δούµε. Πρώτα απ’ όλα δεν είναι εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, 
είναι διαγωνισµοί, από τη στιγµή που λέει “τόσοι θα περάσουν, 
τόσοι θα µείνουν απ’ έξω”. Και φριχτοί διαγωνισµοί, γιατί αυτό το 
“τόσοι θα περάσουν, τόσοι θα µείνουν απ’ έξω” το λέει µέσα στο 
ίδιο το Λύκειο.  ∆ε νοµίζω ότι υπάρχουν πιο επίσηµα χείλη από 
αυτά του Υπουργού, ο οποίος στο Ζάππειο είπε ότι “το 2000 θα 
έχουµε 40.000 µαθητές λιγότερους υποψηφίους”.  Πού θα πάνε 
αυτές οι 40.000;  Εδώ µπαίνει και το άλλο πρόβληµα, της τεχνικής 
εκπαίδευσης.  Θα πάνε σε µια θελκτική τεχνική εκπαίδευση µε 
ελεύθερη επιλογή τους, γιατί επιτέλους θα αποκτήσει το ελληνικό 
κράτος µία εκπαίδευση που στα 18 χρόνια θα δίνει στο άτοµο, στο 
µαθητή τη δυνατότητα να µπει στην κοινωνία ή θα τον έχουµε 
διώξει; Γιατί αν τον έχουµε διώξει, δε λύνουµε σε τίποτα το 
πρόβληµα. Μπαίνουµε στη λογική της ελεύθερης πρόσβασης των 
Πανεπιστηµίων και όντως θα είναι ίσως οι θέσεις στιςς σχολές στην 
αναλογία “µία προς µία”. Αλλά αυτή η ελεύθερη πρόσβαση θα έχει 
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εξυπηρετηθεί από µία απόρριψη µέσα στο Λύκειο.  Γι’ αυτό µε 
ακούτε να καταφέροµαι συνεχώς εναντίον των εξετάσεων.  Είναι το 
κοµβικό σηµείο οι εξετάσεις στη Β΄ Λυκείου, αυτό που, εάν θέλετε, 
εξυπηρετεί το όλο εκπαιδευτικό σύστηµα.  Είναι σαφές ότι 
αναφέροµαι στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, όχι στην 
Πρωτοβάθµια, η οποία έχει εξίσου µεγάλα προβλήµατα και από την 
οποία θα έπρεπε να είχε αρχίσει η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και 
είναι σαφές ότι, γι’ αυτό το λόγο, δεν αναφέροµαι αντίστοιχα και 
στα προβλήµατα της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Θα πρέπει, 
λοιπόν, να γίνει σαφές ότι δεν θέλουµε µια τέτοια εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση, ότι θέλουµε µια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που δεν 
θα έχει µετατρέψει το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο, ότι, επιτέλους, 
θέλουµε µια εκπαίδευση που δεν ασχολείται µόνο µε το ποιοί θα 
µπουν αλλά µε το ποιοί φοιτούν σε αυτή.  Μέχρι τώρα ακουγόταν 
περίεργο, όταν λέγαµε ότι θέλουµε απελευθέρωση του Λυκείου από 
την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο, ότι θέλουµε την αυτονοµία και 
την αυτοτέλεια του Λυκείου, ότι θέλουµε έναν µαθητή, ο οποίος 
µπορεί να σταθεί ως ανεξάρτητη προσωπικότητα που δέχεται αλλά 
και παίρνει. Αυτό το “παίρνει¨, κύριοι, µέχρι τώρα δεν υπήρχε.  
Τώρα πλέον δεν θα υπάρχει και το “δέχεται”.  Θα έχουµε έναν 
µαθητή που µόνο θα διαβάζει αυτά που θα του καθορίζουµε εµείς.   

Πάλι, πολύ συνοπτικά ήταν αυτά που είπα.  Πάλι, 
φαντάζοµαι ότι σας έγινε σαφές ότι εάν δεν σταθούµε και από την 
µεριά του µαθητή να δούµε τα όσα γίνονται, δεν θα τα δούµε 
σωστά, θα έχουµε µια πολύ µερική θεώρηση.  Και εξακολουθώ να 
πιστεύω ότι ρόλος και του ΕΣΥΠ είναι σήµερα να συµβάλει, εάν 
θέλετε, και σε αυτήν τη συνειδητοποίηση του ελληνικού λαού, της 
ελληνικής κοινωνίας.  ∆εν θα λύσει τα προβλήµατα η 
“ταπεινωµένη”, σε πολύ µεγάλα εισαγωγικά, αν θέλετε, επιστροφή 
του µαθητή στο σχολείο.  Τα προβλήµατα θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν.  Εκεί πραγµατικά πιστεύω ότι εµείς µπορούµε να 
συµβάλουµε:  Να δώσουµε προς τα έξω, προς τους “υπευθύνους και 
µη”, πάλι σε εισαγωγικά, γιατί όλοι είµαστε υπεύθυνοι, να 
καταλάβουν ότι αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί.  ∆εν 
είναι ρόλος µας να κάνουµε το νοµοκατασκευαστή, να προτείνουµε 
τεχνικά πώς θα λυθεί το πρόβληµα αλλά, τουλάχιστον, αυτή την 
αγωνία πρέπει να την εκφράσουµε.  Ευχαριστώ. 
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κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας):  Χθες 
οµόφωνα κάναµε διαπιστώσεις για το εξεταστικό. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  Αν δείτε το δελτίο τύπου, λέει 
απλώς “ακούστηκαν απόψεις”. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι, ένα λεπτό.  ∆εν θυµάµαι αν 
ήσαστε εδώ πέρα την ώρα που βγήκε το κείµενο. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):   Όχι. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Γι’ αυτό λοιπόν, µην κάνετε σχόλια.  
Εγώ ήµουν πολύ προσεκτικός, δεν έµεινα µόνος µου να γράψω 
κάτι.  Έγραψα ακριβώς ό,τι αποφασίσαµε.  Συζητήσαµε και την 
τελευταία λέξη που υπάρχει εκεί µέσα. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΕΜ):  ∆εν σας καταλόγισα καµία ευθύνη. 
Απλώς, διαβάζοντας το δελτίο τύπου - φαντάζοµαι να 
καταλαβαίνετε γιατί δεν ήµουν εχθές εδώ, έπρεπε να ήµουν στην 
ΟΛΜΕ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Καλά.  Μόνο να κάνω ένα σχόλιο σε 
κάτι που είπατε όταν ήµουν έξω.  Αναµφίβολα, είναι χρήσιµο να 
υπάρχουν µαθητές αλλά το θέµα είναι πώς βρίσκεις την 
εκπροσώπησή τους. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  Ο νοµοθέτης δεν προέβλεψε να 
υπάρχουν µαθητές. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Όχι, όχι. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Εγώ θα προτιµούσα χίλιες 
φορές να υπήρχαν µαθητές και φοιτητές εδώ.  Να σας πω κάτι για 
τη Βουλή των Εφήβων; Την έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές 
και είχα την ίδια αίσθηση που είχα όταν µε είχαν βάλει µία φορά σε 
µία επιτροπή στο Κολέγιο για µαθητικούς διαγωνισµούς.  (Μιλάει 
στη συνέχεια εκτός µικροφώνου). 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  ∆εν υπάρχει ούτε ένας 
εκπαιδευτικός, κα ∆ασκαλάκη, που να µην πιστεύει ότι η θέση του 
είναι µέσα στο σχολείο και η θέση του µαθητή είναι µέσα στο 
σχολείο.  Τα υπόλοιπα είναι παραµύθια.  Γι’ αυτό διαλέξαµε αυτή 
τη δουλειά.  ∆άσκαλοι, καθηγητές, όλοι θέλουµε το σχολείο 
ανοιχτό και εµάς εκεί µέσα για να κάνουµε τη δουλειά µας.  Όταν 
όµως διακυβεύονται και άλλες αξίες, λέµε µήπως δεν πρέπει να 
θυσιάσουµε και τις άλλες αξίες στο όνοµα των δύο ωρών 
µαθήµατος. 
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κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη):  Εγώ είµαι  µαζί σας, 
θυµάστε ότι εχθές υποστήριξα  την άποψη να αποσυρθεί το 
νοµοσχέδιο και επισήµως και εκπροσωπούσα το κόµµα.  Η 
∆ασκαλάκη όµως αυτή τη στιγµή έχει µια τεράστια απορία: Πώς θα 
µπορούµε να βοηθήσουµε σε αυτό που είπατε πριν, γιατί εσείς 
θέσατε το ερώτηµα. 
κ. Α. Νικολόπουλος (ΟΛΜΕ):  Ασκώντας πιέσεις. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη(Πολιτική Ανοιξη):  Μπράβο, να το 
αποφασίσουµε, γιατί αυτό θέλω. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Κατά τη διάρκεια της απουσίας µου, 
κάποια πράγµατα ελέχθησαν στο µικρόφωνο και κάποια εκτός 
µικροφώνου.  Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το µικρόφωνο, να το 
χρησιµοποιήσετε για να καταγραφεί η άποψή σας και στα πρακτικά.  
Ο κ. Αντωνάκος. 
κ. Α. Αντωνάκος (ΟΛΜΕ):  (µιλάει εκτός µικροφώνου) ήθελα να 
πω ότι συµφωνώ σε πολλά σηµεία µε αυτά που άκουσα από τον 
Αντώνη το Νικολόπουλο, όσον αφορά το ανοικτό και το κλειστό 
σχολείο.  ∆υστυχώς, η πλειοψηφία της κοινωνίας κατανοεί ότι το 
σχολείο είναι ανοικτό όταν το κτίριο είναι ανοικτό, όταν τυπικά 
λειτουργεί το σχολείο και δεν κατανοεί ότι το σχολείο µπορεί στην 
πραγµατικότητα να ελιναι πιο κλειστό από ό,τι όταν είναι τυπικά 
κλειστό:  Παραδοξολογία αλλά και πραγµατικότητα.  Εγώ 
ισχυρίζοµαι πολλές φορές, και από µικροφώνου και δηµοσίως, ότι 
αυτό το καινούργιο σύστηµα, έτσι όπως εφαρµόζεται, θέτει εκτός 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και αν σας φανεί εξωφρενικό, ένα 
ποσοστό µαθητών γύρω στο 50%.  Η ύλη η οποία έχει καθοριστεί, 
όσο και αν σας φαίνεται εξωφρενικό, η οποία έχει καθοριστεί σε 
σχέση µε το γνωστικό επίπεδο των µαθητών που έχουν εν τω 
µεταξύ φτάσει στη Β΄ Λυκείου είναι σε τέτοια δυσαρµονία µε την 
πραγµατικότητα, που είναι βέβαιο ότι τροµακτικοί αριθµοί µαθητών 
δεν µπορούν να παρακολουθήσουν.  ∆ηλαδή θα πάνε σχολείο και 
θα κάθονται και θα κοιτάζουν, δεν µπορούν.  Αναφέροµαι στις 
απαιτήσεις  στο γνωστικό περιεχόµενο του νέου σχολείου όπως 
καθορίστηκε.  ∆ηλαδή, εµείς έχουµε στο εκπαιδευτικό σύστηµα το 
εξής:  Είχαµε και πριν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα υψηλών 
απαιτήσεων όσον αφορά τον σχεδιασµό του, µε κακή, κάκιστη 
εκτέλεση, όσον αφορά την αλληλουχία, τη λογική των αναλυτικών 
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προγραµµάτων, όσον αφορά την υποστηρικτική  υποδοµή, κτίρια, 
καθηγητές κ.λ.π. και ελαστικό όσον αφορά την διαπιστωτική πράξη.  
∆ηλαδή, το σχολείο ήταν υψηλών απαιτήσεων στο σχεδιασµό, τα 
µαθήµατα ήδη ήταν πολλά για τα παιδιά, κάναµε τα στραβά  µάτια 
σε σηµαντικό βαθµό - το γιατί και πώς είναι µεγάλη ιστορία καθώς 
και το ποιοί ευθύνονται γι’ αυτό το πράγµα - µε αποτέλεσµα να 
έχουµε αυτά τα φαινόµενα για τα οποία επιπόλαια  η κοινωνία λέει 
“τα παιδιά βγαίνουν αγράµµατα”.  ∆εν βγαίνουν τα παιδιά 
αγγράµµατα, βγαίνει ένα 30%, 40%, 50% που είναι αετοί, πολύ 
καλύτεροι από τους καλυτερους από εµάς στα δικά µας χρόνια και 
βγαίνει βέβαια και ένα µεγάλος αριθµός που έχει ακολουθήσει αυτή 
την διαδροµή, δεν ανταποκρίθηκε για διάφορους λόγους στις 
απαιτήσεις του σχολείου, λόγω της ελαστικότητας του συστήµατος 
όµως κατάφερε να πάρει ένα χαρτί, τελείωσε και λέµε ότι το 
σχολείο έχει πέσει.  ∆εν  έχει πέσει το σχολείο, αυτή είναι µεγάλη 
συζήτηση, οι προσεγγίσεις που γίνονται είναι επιπόλαιες.  

Τί έχουµε λοιπόν τώρα ξαφνικά;  Έχουµε έναν άνθρωπο ο 
οποίος  ήρθε από το εκπαιδευτικό πουθενά, ο οποίος πήρε κάποιους 
συµβούλους - και ξέρουµε πώς λειτουργούν οι σύµβουλοι - και 
έρχεται να εφαρµόσει σε παιδιά που έχουν ήδη διανύσει µια 
δεκαετία ένα πολυ πιο σκληρό σύστηµα και όσον αφορά το 
περιεχόµενο αλλά και όσον αφορά την διαπιστωτική διαδικασία - 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αλλά δεν σηµαίνει ότι  το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει απόλυτη επαφή.  Εγώ δεν θα έλεγα ότι 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθορίζει απολύτως το πρόγραµµα και 
εδώ έχουµε και άλλες παραδοξότητες, για παράδειγµα ξέρουµε πώς 
µπαίνουν τα µαθήµατα:  Πολλά µαθήµατα µπαίνουν για να 
εξυπηρετηθούν Πρυτάνεις.  ΄Εχουµε δηλαδή παραδοξότητες.  Αν 
µπούµε σε λεπτοµέρειες τώρα ως προς το τί είναι τα αναλυτικά 
προγράµµατα και τί είναι τα µαθήµατα και τα νέα αντικείµενα που 
µπήκανε στο σχολείο, βλέπουµε να διδάσκονται ως υποχρεωτικά 
µαθήµατα που αναρωτιόµαστε όλοι τί είναι και δεν έχουν ουσία και 
να βγαίνουν στα µαθήµατα επιλογής σηµαντικότατα µαθήµατα:  
παράδειγµα, το µάθηµα της Κοινωνιολογίας και το µάθηµα του 
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η “Ιστορία των Επιστηµών”.  
Λοιπόν, η “Ιστορία των Επστηµών” είναι υποχρεωτικό µάθηµα, το 
άλλο, η Κοινωνιολογία είναι µάθηµα επιλογής.  Εδώ είχαµε το εξής 
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πρωτοφανές που ελέχθη  σε ένα δηµόσιο διάλογο που είχα µε τον 
Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην τηλεόραση - έµεινε 
στη µέση η συζήτηση και λογικό είναι, δεν είχαµε χρόνο να τα 
συζητήσουµε όλα.  Ξέρετε, οι µαθητές που πήγαιναν πέρυσι στην 
Α΄ Λυκείου θα έπρεπε να είχαν µπροστά τους δύο δρόµους: Το 
δρόµο του Ενιαίου Λυκείου και το δρόµο του Τεχνικού 
Εκπαιδευτηρίου. Οι δρόµοι αυτοί έπρεπε να είναι σαφείς για να 
ξέρουν τί να διαλέξουν.  ∆εν ήταν κανένας από τους δύο σαφείς.  Ο 
δρόµος του Ενιαίου Λυκείου µισοξεκαθάρισε, προχωρώντας ο 
χρόνος, τα ΤΕΕ παρέµεναν σκοτεινή ιστορία.  Φέτος τον Αύγουστο 
βγήκε ο νόµος πλαίσιο 2640 για τα ΤΕΕ, είχε πέντε-έξι άρθρα, η 
γενικότητά των οποίων ήταν η εξής, και δικαιολογηµένα:  Ας 
πούµε, έλεγε ότι θα γίνουν 60% µαθήµατα τεχνολογικά και 40% 
µαθήµατα γενικής παιδείας.  Όµως για να σταθεί ένα οικοδόµηµα, 
µε βάση το νόµο πλαίσιο πρέπει να γίνουν µια σειρά από δουλειές, 
για να σχηµατιστεί το σχολείο.  ∆ηλαδή, πρέπει να καθοριστούν οι 
κατευθύνσεις, αν θα κάνουµε ωρολογοποιούς ή µηχανικούς 
αυτοκινήτων, να  καθορισθεί για κάθε κατεύθυνση το ωρολόγιο 
πρόγραµµα, να καθορισθεί µε βάση κάθε ωρολόγιο πρόγραµµα το 
αναλυτικό πρόγραµµα και µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα να 
γραφούν τα βιβλία.  ΄Εκανα αυτή τη µακρά παρέκβαση για να έρθω 
σε αυτή την παρατήρηση που έγινε για τα βιβλία από τον Πρόεδρο.  
Λοιπόν, ο νόµος βγήκε τέλος Αυγούστου, τα υπόλοιπα δεν υπήρξαν 
ποτέ.  Βγήκανε στην αγορά και έψαχναν για βιβλία έτοιµα, τα οποία 
υλοποιούν ανύπαρκτα προγράµµατα.  ∆εν υπάρχουν ούτε 
αναλυτικά ούτε ωρολόγια προγράµµατα.  Και έχουµε και το πιο 
παραόδοξο, φέτος στη Β΄ ΤΕΕ να µην διδάσκονται καθόλου 
µαθήµατα γενικής παιδείας  και να διδάσκονται σε ένα έτος τα 
µαθήµατα δύο ετών τεχνικής κατεύθυνσης.  Είναι κάτι αντίστοιχο 
µε το παράδοξο που είχαµε πέρυσ στην Α΄ τάξη πολλών Λυκείων, 
τα αρχαία να διδάσκονται από τον Ιανουάριο και µετά γιατί δεν 
υπήρχαν βιβλία.  ∆ηλαδή, όλα τα Τεχνικά Λύκεια που έγιναν 
ξαφνικά Ενιαία λύκεια, έγιναν λύκεια ίδιου τύπου µε τα άλλα 
διδάχθηκαν αρχαία από τον Ιανουάριο ενώ τα άλλα λύκεια 
διδάσκονταν τα αρχαία από τον Σεπτέµβριο, δηλαδή 
“συµπυκνωµένα” - έχει κάποιους ωραίους χαρακτηρισµούς ο κ. 
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Ανθόπουλος, είναι ευρυµατικός, “συµπυκνωµένα µαθήµατα”, 
“συµπιεσµένα” κ.λ.π.  

΄Εκανα πολύ µεγάλες και αλλεπάλληλες παρενθέσεις και 
νοµίζω ότι χάσαµε τον κεντρικό στόχο.  ΄Εχουµε, λοιπόν, ένα 
εκπαιδευτικό σύστηµα που λειτουργούσε µε αυτό τον τρόπο, έχουν 
φτάσει στη Β΄ λυκείου µαθητές µε ένα δεδοµένο γνωστικό επίπεδο 
και ξαφνικά έρχεται και εφαρµόζεται ένα πολύ βαρύτερο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε ύλη πολλαπλάσια.  ∆ηλαδή, οι µαθητές 
της Β΄ Λυκείου, όπως ακούσατε και χθές, καλούνται να κάνουν και 
τα µαθήµατα των δεσµών  της Γ΄ Λυκείου σε σηµαντικό βαθµό και 
στο τέλος έχουµε και ένα σκληρό διαπιστωτικό  σύστηµα.  Εκ των 
πραγµάτων δεκάδες χιλιάδες µαθητών µένουν εκτός σχολείου, 
δηλαδή γι’ αυτούς το σχολείο είναι κλειστό, όχι γιατί θα πάνε τον 
Ιούνιο στις εξετάσεις και θα µείνουν έξω - γιατί µια εξέταση αυτός 
που την καθορίζει µπορεί να την κάνει όσο γελοία θέλει  και να 
κανονίσει να περάσουν όλοι - αλλά γιατί εκ των πραγµάτων και 
τώρα, εκεί που είναι ανοικτά τα σχολεία υπάρχει ένα πολύ µεγάλο, 
ένα απαράδεκτα µεγάλο  ποσοστό µαθητών που δεν µπορεί να 
παρακολουθήσει, όση προσπάθεια και αν καταβάλλει.  ΄Εχουµε, 
λοιπόν, πράγµατι ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα που προέκυψε 
εξαιτίας του ότι η εκπαιδευτική πολιτική αυτή τη φορά προωθήθηκε 
µε τον συνήθη ελληνικό τρόπο αλλά µε πιο απαράδεκτη µορφή από 
κάθε άλλη φορά.  Και νοµίζω ότι εκείνο που πρέπει να 
απαντήσουµε δεν είναι το “νικητές και νικηµένοι”.  Ξέρετε, λέγεται 
συχνά τώρα, και στα ραδιόφωνα και στις εφηµερίδες, ότι υπήρχε 
κάποτε ένας νόµος, ο 815, νοµίζω, για το πανεπιστήµιο και 
αποσύρθηκε. Και ήταν, νόµος τον οποίο είχε βγάλει ο Καραµανλής.  
Μπροστά στην αντίδραση που υπήρχε και από την πανεπιστηµιακή 
κοινότητα και την κοινωνική δεν µέτρησε τόσο το κόστος της 
Κυβέρνησης.  Και το κόστος της Κυβέρνησης στην περίπτωσή µας 
έχετε υπόψη σας ότι θα µεγεθύνεται όσο επιµένουνε στην εφαρµογή 
του νόµου.  ∆ηλαδή, ακόµα και αν τώρα  γίνει κατορθωτό, µε 
οποιαδήποτε µέθοδο, να γυρίσουν οι µαθητές στο σχολείο, είτε αν 
τους παρακαλέσουµε όλοι εµείς είτε η ΟΛΜΕ - και να τους 
παρακαλέσουµε όλοι και να γυρίσουν όλοι στα σχολεία, πέρα από 
τις όποιες άλλες συνέπειες, έστω και αν δεν υπάρχουν συνέπειες 
στον ψυχισµό των παιδιών, το φαινόµενο της φετινής εξέγερσης θα 
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είναι ασήµαντη λεπτοµέρεια µπροστά σε αυτό που θα συµβεί σε 
πέντε-έξι µήνες, γιατί τα προβλήµατα που δηµιουύργησε ο νόµος 
είναι πραγµατικα τεράστια.  Εγώ θεωρώ λοιπόν, - δεν ξέρω πού 
έµεινε το νήµα της συζήτησης - ότι η τοποθέτηση και του ΕΣΥΠ 
δεν µπορεί παρά να είναι στον άξονα που ήταν και το χθεσινό 
δελτίο τύπου.  ∆ηλαδή, πρώτον - και να επεκταθεί λίγο πιο πέρα - 
ότι η πολιτική δεν µπορεί να ασκείται ερήµην της κοινωνίας.  Εδώ 
έχουµε µια προσπάθεια να εφαρµοσθεί µια πολιτική ερήµην της 
κοινωνίας.  Μην ξεχνάµε ότι αν βγάλουµε µερικά πράγµατα που 
προσπαθούν να δηµιουργήσουν σύγχυση το τελευταίο διάστηµα 
στην κοινή γνώµη και αν έρθουµε στο σκηνικό το πρώτο, προ των 
διακοπών, θα δούµε ότι πέρα από τους εκπαιδευτικούς φορείς, πέρα 
από τους πολιτικούς φορείς, υπήρχαν και ισχυρές φωνές, και όλοι 
το ξέρουµε, και µέσα από το ίδιο το κυβερνών κόµµα, που ήταν 
εναντίον σηµαντικών πλευρών αυτής της προσπάθειας επιβολής 
αυτού του νόµου. Θεωρώ λοιπόν - δεν ξέρω αν θα απαιτήσετε και 
δεν ξέρω αν µπορεί κανείς να απαιτήσει από εδώ και εγώ δεν λέω, 
αν δεν είναι δυνατόν και αν η Κυβέρνηση δεν µπορεί να αντέξει την 
συνολική απόσυρση του νόµου, να απαιτηθεί συνολική απόσυρση - 
ότι αυτά που µπορούν να καταγραφούν είναι:  Πρώτον, ότι η 
πολιτική δεν µπορεί να ασκείται ερήµην της κοινωνίας και εδώ 
έχουµε µια καταγεγραµµένη, σχεδόν καθολική αντίδραση της 
κοινωνίας.  ∆εύτερον, ότι δεν µπορούν να επικρατούν λογικές του 
τύπου “δεν υποχωρούµε διότι θα θιγεί το κύρος της Κυβέρνησης”, 
ότι αυτές οι λογικές αυτό που δείχνουν είναι αδυναµία και όχι 
δύναµη στην πραγµατικότητα.  Τρίτον, ότι δεν µπορεί να µην 
προχωρεί η Κυβέρνηση σε ρυθµίσεις που θα εκτονώσουν την 
κατάσταση και αυτές οι ρυθµίσεις είναι αυτές, τουλάχιστον αυτή τη 
στιγµή που καταγράφηκαν και στο χθεσινό δελτίο τύπου:  ∆ηλαδή, 
αναστολή της εφαρµογής των εξετάσεων φέτος, σηµαντική εξέταση 
των θεµάτων της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
ουσιαστικός διάλογος. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):   Ο κ. Ηλιόπουλος. 
κ. Η. Ηλιόπουλος (∆ΟΕ):  κ. Πρόεδρε, παρακολουθώντας όλη τη 
σηµερινή συζήτηση έχω την άποψη ότι το Συµβούλιό µας δεν είναι 
το Συµβούλιο εκείνο που θα χρησιµοποιηθεί κάθε φορά για να 
αντισταθεί ούτε µπορεί να γίνει µηχανισµός αντίδρασης στις όποιες, 
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αν θέλετε, αποφάσεις ή ενέργειες των διαφόρων Κυβερνήσεων ή 
των διαφόρων Υπουργών.  Εχθές κάναµε µια σηµαντική συζήτηση, 
εκφράσαµε απόψεις πάνω στην κορύφωση που υπάρχει πράγµατι 
στην παιδεία, δώσαµε ένα µήνυµα προς τα έξω,  ανεξάρτητα από το 
αν συµφωνήσαµε όλοι ή αν εκφραστήκαµε  κατά το ήµισυ από το 
δελτίο που βγήκε, µε το οποίο συµβάλαµε, νοµίζω, σηµαντικά στο 
πώς µπορεί να γίνει αυτή η εκτόνωση και τί άλλο στη συνέχεια 
µπορεί να ακολουθήσει, που είπα χθές ότι είναι και το πιο 
σηµαντικό, µε το διάλογο, τις θέσεις, τις παρατηρήσεις, τις 
προτάσεις, την συνεργασία όλων των φορέων κ.λ.π.  Σήµερα 
επανερχόµαστε και µάλιστα µπήκε το θέµα του πώς θα πούµε στους 
µαθητές “ελάτε”. Ακούστε, έτσι και πείσουµε τους µαθητές σήµερα 
να έλθουν, και µας ακούσουν και έρθουν, εάν παραµείνει ως έχει το 
πρόβληµα, αύριο θα ξαναβγούν πάλι και θα είµαστε εµείς σε 
χειρότερη θέση, πέρα από το ότι  αποκλείεται να µας ξανακούσουν.  
Η απάντηση του Συµβουλίου, και πολύ καλά διαπιστώθηκε ως 
πρώτο θέµα σήµερα, είναι η παρέµβασή του µε θέσεις και 
προτάσεις που θα χαράζουν µπροστά, θα δίνουν την κατεύθυνση 
και εκείνες θα είναι το αµυντικό σηµείο που θα αποτρέπει και τις 
όποιες λαθεµένες επιλογές των Υπουργείων αλλά και τις όποες 
πειστικές θέσεις και προτάσεις για το πώς θα λειτουργήσουν οι 
µαθητές. Και πολύ καλά εκφράστηκε, οµόφωνα θα έλεγα, η 
διάθεση των φορέων που υπάρχουν εδώ ότι για την αναγκαιότητα 
και την ύπαρξη του Συµβουλίου αυτού, για να λειτουργήσει 
αντιµετωπίζοντας και δίνοντας  την προοπτική για το αύριο κάθε 
µέρα.  Θέλω να σας πω το εξής:  Είχα την ευκαιρία τα δύο 
τελευταία χρόνια, ως εκπρόσωπος της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
να συµµετάσχω σε δύο παγκόσµια συνέδρια, των  αναπτυσσόµενων 
και των αναπτυγµένων χωρών στον κόσµο, το ∆εκέµβρη του ’96 
στην Αµερική και το Φεβρουάριο του ’97 στη Μαδρίτη.  Μάλιστα, 
στα δύο τελευταία συµµετείχε και ο Πρόεδρος.  Τα δύο βασικότερα, 
κορυφαία ζητήµατα  τα  οποία  απασχόλησαν τα  συνέδρια αυτά - 
γιατί δεν είναι το ζήτηµα µόνο οι αλλαγές στην εκπαίδευση της 
Ελλάδας, είναι θέµα παγκόσµιο και έχει σχέση µε αυτό που είπατε 
και το θεώρησα πολύ σηµαντικό, ότι τα συµβούλια αυτά έχουν σε 
πανευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, αν κατάλαβα καλά, αναλάβει 
την προσπάθεια µιας συνάντησης και έκφρασης των απόψεων τους 
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για να δούν την παιδεία συνολικά, ως  ένα κορυφαίο ζήτηµα  που 
απασχολεί την Ευρώπη και ευρύτερα τον κόσµο - ήταν οι αλλαγές 
στην εκπαίδευση, η µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση και η 
παρέµβαση και η συµµετοχή στις όποιες αλλαγές των 
εκπαιδευτικών αλλά και όλων των φορέων εκείνων  που έχουν  
σχέση µε την παραγωγική διαδικασία και την  επαγγελµατική 
σταδιοδροµία του νέου ανθρώπινου δυναµικού.  ∆ιαπιστώθηκε 
οµόφωνα  η αναγκαιότητα των αλλαγών και των παρεµβάσεων 
στην ποιότητα και στο είδος της µόρφωσης των νέων, όπως επίσης 
διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα  να µην εκτραπεί ποτέ η εκπαίδευση 
από τον  ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της και ιδιαίτερα ότι η 
γενική εκπαίδευση δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να  εγκαταλείψει 
τη γενική παιδεία, τη γενική µόρφωση και πρέπει να προσπαθήσει 
µε κάθε τρόπο να κρατήσει το νέο άνθρωπο µακριά από το να το 
µετραπεί σες ένα είδος µηχανής, σε ένα είδος ροµπότ, 
εξειδικευµένο, και συγκεκριµένα σε ένα και µοναδικό ζήτηµα, σε 
ένα και µοναδικό πράγµα.  Επίσης, επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα 
να µην αποκλειστεί ή µάλλον να ληφθεί υπόψη ποιές είναι οι 
ραγδαίες εξελίξεις, ποιές είναι οι αναγκαιότητες που 
διαµορφώνονται κάθε µέρα έξω από τα σχολεία στην κοινωνία και 
ποιές είναι οι ανάγκες του µέλλοντος ώστε να µπορέσει ο νέος να 
ανταποκριθεί.  Το σηµαντικότερο απ’ όλα είναι η σχέση των 
Κυβερνήσεων και ιδιαίτερα των Υπουργείων Παιδειας µε τους 
εκπαιδευτικούς φορείς και πολύ περισσότερο µε τους 
εκπαιδευτικούς.  Και σας πληροφορώ, όπως όλες οι αντιπροσωπείες 
των εκπαιδευτικών όλων των χωρών επεσήµαναν, ότι καµία 
αλλαγή, καµία παρέµβαση, καµία µεταρρύθµιση δεν πέτυχε όταν οι 
εκπαιδευτικοί, όχι όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα υβρίζονται ή δεν 
ξέρω τί άλλο, όπως εχθές το βράδυ έγινε στη Βουλή δεν 
λαµβάνονται υπόψη αλλά θεωρούνται ως απαραίτητη προϋπόθεση 
συνεργασίας και ακόµα πιο σηµαντικό είναι ότι οι πετυχήµενες 
µεταρρυθµίσεις των πιο προηγµένων χωρών, όπως της Σουηδίας, 
της ∆ανίας ακόµα και της Αγγλίας, έλαβαν υπόψη τους, όπως είπαν  
οι ίδιες οι αντιπροσωπείες πάνω, από το 70% των θέσεων, των 
εκτιµήσεων και των προτάσεων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται 
στα σχολεία.  ΄Αρα, το µήνυµα αυτό πρέπει να βγεί προς τα έξω και 
είναι σηµαντικό να βγεί από το Συµβούλιο αυτό που εκφράζει και 
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στηρίζει και λειτουργεί µε τις απόψεις και των φορέων της 
εκπαίδευσης αλλά και των άλλων κοινωνικών φορέων, που είναι 
πολύ σηµαντικές, θα έλεγα, και να δροµολογήσει µε τα όργανα τα 
οποία προβλέπονται πώς θα δει όλα τα ζητήµατα εκείνα που είναι 
κορυφαία και πολύ σηµαντικά και έχουν σχέση, αν θέλετε, µε τα 
προγράµµατα, πρώτο και κύριο, µε τα βιβλία, µε τους 
εκπαιδευτικούς και µε την επιµόρφωσή τους κυρίαρχα, µε την 
αξιολόγηση - που ενδεχοµένως παρεξηγήθηκε και πολύ καλά έκανε 
ο Πρόεδρος και το εξήγησε τί σηµαίνει για µας αξιολόγηση - ακόµα 
και µε αυτή την παρέµβαση που πάει να γίνει  στην πρόσληψη του 
προσωπικού και άλλα ζητήµατα που ήδη έχουν αναφερθεί, όπως η 
χρηµατοδότηση για την παιδεία, η απορρόφηση των προγραµµάτων 
και ένα σωρό άλλα ζητήµατα,  που θα πρέπει εµείς να τους 
δώσουµε την γενική κατεύθυνση στο πώς τα βλέπουµε και στο πώς 
θα πρέπει να µπούν στην διαδικασία εξέλιξης και της 
αντιµετώπισης των προβληµάτων της εκπαίδευσης και  κυρίως πώς 
θα είναι πράγµατι η εκπαίδευση ικανή και κατάλληλη να είναι µέσα 
στις εξελίξεις, όπως παρουσιάζονται σήµερα. ΄Ετσι, θα αποφύγουµε 
να παρουσιασθούµε και ως διαµαρτυρόµενοι µόνο για τα 
προβλήµατα που υπάρχουν αλλά και θα δώσουµε και την 
προοπτική που θα δώσει απαντήσεις, θα δώσει την κατεύθυνση 
ώστε να είµαστε σύγχρονοι, κοντά στα νέα δεδοµένα, κοντά στις 
εξελίξεις - αν και θα έλεγα ότι η εκπαίδευση θα πρέπει όχι µόνο να 
συµµετέχει αλλά να πρωτοπορεί στις εξελίξεις,να ανοίγει δρόµους 
να είναι πιο µπροστά από τις όποιες άλλες επιλογές των Υπουργών 
Παιδείας.  Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, θα πρέπει να 
δροµολογήσουµε σήµερα το Συµβούλιό µας, του οποίου, όπως είπα 
και προηγουµένως είναι οµόφωνη, νοµίζω, η άποψη ότι θα 
λειτουργήσει για να έχει και την αξιοπιστία και για να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): κ. Ρήγας. 
κ. Κ. Ρήγας (Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου): 
Κυρίες και κύριοι, διαπιστώνουµε από τις σύντοµες αυτές 
τοποθετήσεις, αυτό που άλλωστε ήταν εύλογο και αναµενόµενο, ότι 
υπάρχουν απόψεις, ότι υπάρχουν προτάσεις και ότι είναι πάρα πολύ 
χρήσιµες και σοβαρές. Και αν υπάρχουν διαφωνίες πάνω σε αυτές, 
πάντως είναι πολύ κρίσιµα ερωτήµατα που πρέπει να 
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απασχολήσουν οποιονδήποτε ενδιαφέρεται σοβαρά να κάνει όχι 
µεταρρύθµιση αλλά και τις παραµικρές αλλαγές στον πάρα πολύ 
ευαίσθητο τοµέα της παιδείας. Και εγώ θα ήθελα από την πλευρά 
µας πολύ σύντοµα να παρουσιάσω σε πολύ αδρές γραµµές τις δικές 
µας απόψεις.  

Εµείς,  κυρίες και κύριοι, υποστηρίζουµε από πολλά χρόνια, 
από την ίδρυση του Συνασπισµού πρέπει να πω ορθότερα, την 
ανάγκη της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης για δύο κατά βάση 
λόγους: Πρώτον,  γιατί το εκπαιδευτικό µας σύστηµα και η παιδεία  
στη χώρα µας παρουσιάζουν µεγάλες καθυστερήσεις, γιατί η 
εκπαίδευσή µας πάσχει από στρεβλώσεις που προκλήθηκαν και 
εξαιτίας των θεσµικών καθυστερήσεων και εξαιτίας της χρόνιας 
υποχρηµατοδότησης. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Και ο δεύτερος 
λόγος είναι, γιατί θεωρούµε ότι δεν µπορεί να γίνει η κοινωνική, 
πολιτική και οικονοµική ανασυγκρότηση στη χώρα  µας χωρίς µια 
τολµηρή, βαθιά εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Η εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση είναι προϋπόθεση για την ανόρθωση και της  
κοινωνίας και της οικονοµίας µας. Φυσικά δεν είµαστε οι µόνοι που 
υποστηρίζουµε την ανάγκη αλλαγών, τοµών και µεταρρυθµίσεων 
στην εκπαίδευση. Αν εξετάσει κανένας λίγο πιο προσεκτικά τα 
πράγµατα, θα δει ότι το  περιέχοµενο που δίνει κανένας στις 
απόψεις για την µεταρρύθµιση δεν είναι πάντα το ίδιο. Και νοµίζω 
ότι υπάρχουν δύο κατά βάση απόψεις, τις οποίες θα παρουσιάσω 
και θα παρουσιάσω ειδικότερα την δική µας θέση έναντι αυτών:   

Το πρώτο ερώτηµα κάθε πρότασης ή κάθε αντίληψης για 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση είναι, ποιός θα είναι ο σκοπός. Αυτό 
φαίνεται πολύ γενικό αλλά καθορίζει πολλές σηµαντικές επιλογές 
όταν απαντηθεί. Εδώ υπάρχουν δύο κατά βάση σχολές, ας το πούµε 
έτσι, ή πολιτικές καλύτερα, η πρώτη εκ των οποίων βρίσκεται στην 
εξής περίπου γραµµή: Ας το εκλαϊκεύσουµε, έχουµε  πολλούς 
δικηγόρους, να µην κάνουµε άλλους δικηγόρους, έχουµε πολλούς 
µηχανικούς, να µην κάνουµε άλλους µηχανικούς, έχουµε λίγους 
υδραυλικούς,  που δεν ξέρω και αν αυτό  είναι σωστό, να κάνουµε 
περισσότερους υδραυλικούς. Σε σχέση µε την Ευρώπη, έχουµε 
πολλούς πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, να κάνουµε 
λιγότερους και αυτό δεν ανταποκρίνεται πάντα στα συγκεκριµένα 
δεδοµένα αλλά εν πάση περιπτώσει, µε άλλα λόγια αυτή η απόψη 
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λέει να προσαρµόσουµε την παιδεία µας στις τρέχουσες ανάγκες 
της αγοράς. Η άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η παιδεία πρέπει να έχει 
µια σχετική αυτονοµία,  ότι η παιδεία δεν µπορεί να  υπηρετεί τις 
τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, η παιδεία σπρώχνει τη κοινωνία 
µπροστά, ωθεί την κοινωνία και τις εξελίξεις και δεν µπορεί να 
παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις στην παραγωγή και στην αγορά 
ειδικότερα. Η µια απόψη έχει στο επίκεντρό της τις ανάγκες της 
αγοράς, η άλλη άποψη έχει στο επίκεντρό της τις ανάγκες του 
ανθρώπου µέσα στο περιβάλλον του. Από την πρώτη απόψη 
απορρέουν σοβαρές επιλογές, όπως πρόωρη εξειδίκευση, λιγότερα 
χρόνια γενικής εκπαίδευσης και προτίµηση της αποστήθισης έναντι 
της κριτικής σκέψης. Με την δεύτερη λογική, την οποία εµείς 
υποστηρίζουµε, οδηγείται κανένας σε πολιτικές όπως, όχι στην 
πρόωρη εξειδίκευση, αλλά σε επαρκή γενική εκπαίδευση. Εµείς 
λοιπόν υποστηρίζουµε 12 χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από 
την επόµενη χρονιά θα µπορούσε να γίνει 10 χρόνια και βαθµιαία 
µέσα στη επόµενη τριετία να φτάσει τα 12. Η άποψη αυτή  
συνεπάγεται ιδιαίτερη σηµασία στις χαµηλές βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, συνεπάγεται ότι το αναλυτικό πρόγραµµα της 
εκπαίδευσης θα περιλαµβάνει µεγάλο µέρος ανθρωπιστικών 
σπουδών και συνεπάγεται επίσης πρόταξη της κριτικής σκέψης 
έναντι της αποστήθισης.  

Το δεύτερο µεγάλο κεφάλαιο κάθε σκέψης για µεταρρύθµιση 
είναι, ποιά είναι τα σηµεία στα οποία πρέπει να στραφεί η προσοχή, 
ποιοί είναι οι στόχοι τους οποίους κανένας πρέπει να επιδιώξει για 
να επιτύχει τους σκοπούς του, όπως τους περιγράψαµε πριν. Μια 
αντίληψη στρέφεται περισσότερο στις τεχνικές, οργανωτικές 
πλευρές του συστήµατος και είναι αυτή που βλέπουµε σήµερα. 
Νοµίζει ότι αν βελτιώσουµε ή αν αλλάξουµε τον τρόπο πρόσληψης 
των εκπαιδευτικών, αν αλλάξουµε τον τρόπο που αξιολογούµε τους 
µαθητές ή τους εκπαιδευτικούς, αν βάλουµε µια τάξη στο σύστηµα, 
αν αλλάξουµε τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογούνται και βάλουµε 
εξετάσεις περισσότερες, µπορούµε να πετύχουµε να βρούµε ένα 
δρόµο για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Εµείς αυτή την 
αντίληψη την θεωρούµε βαθιά λαθεµένη και πιστεύουµε ότι 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο αν  
έχει ως στόχο την ποιότητα, το περιεχόµενο, τις κατευθύνσεις, τους 
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προσανατολισµούς: ποιότητα και περιεχόµενο. Αυτό σηµαίνει 
πολλά πράγµατα, σηµαίνει ποιότητα δασκάλων, σηµαίνει ποιότητα 
σχολείων, σηµαίνει ποιότητα βιβλίων, σηµαίνει ποιότητα 
αναλυτικών προγραµµάτων, σηµαίνει ποιότητα µεθόδων, σηµαίνει 
τεχνικές, σηµαίνει, θα το έλεγα µε µια λέξη, το όλο σχολικό  κλίµα 
και κατά πόσο αυτό είναι ελκυστικό για τους µαθητές, κατά πόσο οι 
µαθητές έχουν ελεύθερο χρόνο, κατά πόσο µπορούν να ζήσουν 
σήµερα τη ζωή τους σαν παιδιά και παρά πολύ σωστά και όµορφα ο 
Αντώνης περιέγραψε αυτό το µεγάλο πρόβληµα και την θέση που 
κανένας πρέπει να υιοθετήσει πάνω σε αυτό. 

Υπάρχει και ένα δεύτερο µεγάλο πρόβληµα, αυτό της 
λειτουργίας. Τροµάζει κανένας αν δει την γραφειοκρατία που 
υπάρχει.  (Για να δώσει εξετάσεις το παιδί πρέπει να το δηλώσει µε 
υπεύθυνη δήλωση. Και µόνο που θα πάει να το κάνει δεν είναι 
δυνατόν να γράψει καλά. ∆ηλαδή, είναι κάποια πράγµατα µέσα στο 
σχολείο που είναι έξω από κάθε σύλληψη). Αυτή είναι η δεύτερη 
εικόνα, το δεύτερο µεγάλο θέµα στο οποίο πρέπει να απαντήσουµε, 
ποιότητα και περιεχόµενο ή οι τεχνικές οργανωτικές πλευρές και το 
τρίτο µεγάλο ερώτηµα είναι ποιό σχολείο το δηµόσιο ή το ιδιωτικό. 
Σε αυτό πρέπει να υπάρχει µια ρητή απάντηση και αυτό δεν είναι 
ένα σχήµα λόγου ούτε θέµα διακήρυξης, συνεπάγεται µια πολιτική. 
Αν πει η κυβέρνηση το δηµόσιο, πρέπει να αναπτύξει  το δηµόσιο 
σχολείο, έτσι που να µπορεί το δηµόσιο να ανταποκρίνεται σε όλες 
τις ανάγκες, σε όλες τις απαιτήσεις που έχουν σήµερα τα παιδιά. 
∆ιότι αν λέµε διακηρυκτικά “το δηµόσιο”, το δηµόσιο δεν 
εξασφαλίζει µε την ποιότητά του το κύρος, το όλο πνεύµα που 
αποπνέει µια ελκυστικότητα για τα παιδιά και τους γονείς. 
Εποµένως αυτή είναι µια διακήρυξη χωρίς περιεχόµενο και για να 
κάνει κανένας το δηµόσιο σχολείο το σχολείο της προτίµησης, της 
πολιτικής προτίµησης  πρέπει να το στηρίξει, να το στηρίξει µε 
εκείνα που είπαµε παραπάνω και µε όλα εκείνα που εξασφαλίζουν 
την ποιότητα και µε τις αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις, πολύ 
περισσότερο στην Ελλάδα που έχουµε το δεδοµένο ότι οι ιδιωτικές 
δαπάνες για την παιδεία είναι οι υψηλότερες µεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ ενώ οι δηµόσιες είναι οι χαµηλότερες. Αυτή η σχέση πρέπει 
να ανατραπεί. Αν δεν ανατραπεί αυτή η σχέση, δεν είναι δυνατόν να 
υποστηρίζει κανένας ότι προκρίνει το δηµόσιο εκπαιδευτικό 
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σύστηµα έναντι του ιδιωτικού ή αν το κάνει αυτό είναι χωρίς 
κανένα απολύτως αντίκρισµα. Αν έχουµε χρόνο, θα µπορέσουµε µε 
βάση αυτό το πλαίσιο να παρουσιάσουµε  τις απόψεις που έχουµε 
συγκεκριµένα για το Λύκειο, για την τεχνική επαγγελµατική 
εκπαίδευση, για το άνοιγµα των πυλών των Πανεπιστηµίων, για το 
σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, για τα θέµατα 
των εκπαιδευτικών, τα οποία-µόνο µια παρένθεση θα κάνω-πρέπει 
να τα δούµε σαν ένα ενιαίο πακέτο, δηλαδή, κατάρτιση, 
επιµόρφωση, σύστηµα πρόσληψης, αξιολόγηση και θέση των 
εκπαιδευτικών στην κοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων των 
οικονοµικών τους, πρέπει να αντιµετωπισθούν σε ένα ενιαίο 
πακέτο, δεν υπάρχει λύση διαφορετικά. Κλείνοντας θα ήθελα να 
πω, κ. Πρόεδρε, ότι αξίζει σήµερα αυτές τις διαπιστώσεις που 
έγιναν ως τώρα, ότι υπάρχουν θέσεις και προτάσεις στο ΕΣΥΠ, να 
τις διατυπώσουµε σε ένα σηµερινό µας δελτίο τύπου και να 
καλέσουµε την κυβέρνηση να έρθει να  ακούσει αυτές τις  
προτάσεις και τις ιδέες. 
κα Κ. ∆ασκαλάκη (Πολιτική Ανοιξη): Μήπως µπορούµε να 
αποφασίσουµε κάπως, γενικά όχι µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, 
πότε θα ξανασυναντηθούµε, όχι του χρόνου, για να θέσουµε πιο 
συγκεκριµένα ζητήµατα; Και θα παρακαλούσα να µε ειδοποιήσετε 
λίγο νωρίς, γιατί βρίσκοµαι λίγο στους αιθέρες, µε την 
κυριολεκτική σηµασία του όρου.  
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ένα µήνα πριν στείλαµε την 
πρόσκληση και την ηµερήσια διάταξη, στα γραφεία του κόµµατός 
σας. Να µιλήσετε, αν θέλετε, και όσοι άλλοι θέλετε να µιλήσετε. 
Απλώς χθές συµφωνήσαµε όλοι - πέρα από οτιδήποτε άλλο - ότι θα 
είµαστε αυστηροί στην ώρα και θα τελειώσουµε στις 13:00, είχαµε 
πει νοµίζω 13:30 ή 13:30. Με αυτή την έννοια καλό είναι να το 
κάνουµε για να είµαστε και µεταξύ µας αξιόπιστοι. Εγώ δεν έχω 
αντίρρηση να καθίσουµε όσο θέλετε, αλλά επειδή το είπαµε, 
κάποιοι έχουν κανονίσει άλλες δραστηριότητες κ.λ.π.. Να 
συµπληρώσετε κι εσείς ό,τι θέλετε και να συζητήσουµε ίσως για το 
πώς και πότε θα ξανασυναντηθούµε.  

Όσον αφορά τις απόψεις που εξέφρασε προηγουµένως ο κ. 
Ρήγας, για το τί µπορούµε να πούµε σήµερα, εγώ δεν νοµίζω ότι 
µπορούµε να επανέλθουµε, θα είναι δύσκολο να επανέλθουµε σε 



 209

κάποια άλλη θέση, την οποία να υιοθετήσουµε και να την 
εκφράσουµε ως απόφαση. Έχουµε όµως την δυνατότητα του 
προβληµατισµού και είναι χρήσιµο αυτό. Οι απόψεις που 
διατύπωσε ο κ. Ρήγας και όλες οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί 
είναι καταγεγραµµένες και θα εκδοθούν - και το εννοώ. Ένας 
άνθρωπος που θέλει να ακούσει, που θέλει να καταλάβει τί ελέχθη 
εδώ πέρα, πέρα από µία απόφαση που δεν είναι πάντοτε εύκολο να 
ληφθεί, διότι εξαρτάται από τις συνθήκες, µπορεί να µελετήσει τα 
πρακτικά και να ωφεληθεί, εγώ το πιστεύω ότι µπορεί να ωφεληθεί. 
Μπορεί να διαφωνώ µε κάποια άποψη που διατυπώσατε, µπορεί 
κάποιος άλλος να διαφωνεί µε την άποψη που διατύπωσα εγώ, 
µπορείς όµως να ωφεληθείς αν προσπαθήσεις να καταλάβεις ότι οι 
απόψεις αυτές υπάρχουν και µε ποιά λογική υπάρχουν. Επίσης, αν 
θέλετε, επειδή είπατε ότι υπάρχουν και συγκεκριµένες θέσεις για 
επιµέρους θέµατα, εγώ δεν έχω καµία αντίρρηση-το είχα πει και 
στην αρχή-όποιος θέλει, είτε φορέας όπως ένα πολιτικό κόµµα, 
µπορούµε να επισυνάψουµε και θέσεις που υπάρχουν. Άλλωστε 
αυτός είναι και ο ρόλος µας, δεν είναι να θέσουµε φραγµό σε 
κάποια άποψη. Το λόγο έχει ο κ. Ιωακειµίδης. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας): Με 
συγχωρείτε. Εγώ δεν προτείνω να παρουσιάσουµε στο Υπουργείο 
τις θέσεις τις δικές µας ή κάποιες από τις θέσεις που ακούστηκαν. 
Εγώ προτείνω να διαπιστώσουµε ότι υπάρχουν απόψεις και θέσεις 
στο ΕΣΥΠ και να καλέσουµε την κυβέρνηση να καθήσει να τις 
συζητήσει. ∆εν προτείνω, αλοίµονο! 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Ο κ. Παπαχαραλάµπους νοµίζω έχει 
σειρά και µετά ο κ. Πολίτης. 
κ. Τ. Παπαχαραλάµπους (∆ΟΕ): Ναι. Στην συνέχεια αυτών που 
είπε ο κ. Ρήγας, είχα τονίσει την πρώτη φορά ότι ο κ. Πρόεδρος, 
µετά το τέλος των εργασιών αυτής της συνεδρίασης, θα πρέπει να 
µεταφέρει τους προβληµατισµούς, την αγωνία αλλά και τις θέσεις 
που αναπτύχθηκαν, αυτές που ανέφερε ο κ. Ρήγας, προς τα 
κόµµατα, προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και γενικά προς 
όλους εκείνους που σχετίζονται µε το µεγάλο θέµα που λέγεται 
Παιδεία-Εκπαίδευση. Ευτυχώς καλύφθηκα στα περισσότερα από 
τους προλαλήσαντες και δεν θα σας κουράσω. Θα είµαι 
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µονολεκτικός, επιγραµµατικός θα έλεγα γιατί εµείς οι εκπαιδευτικοί 
φηµιζόµαστε σίγουρα ότι µιλούµε πάρα πολύ.  

Είναι αλήθεια ότι τα τρέχοντα προβλήµατα, τα οποία έχουν 
προκαλέσει αυτή την όξυνση στο χώρο της εκπαίδευσης δεν µας 
επέτρεψαν να αναφερθούµε στο βαθµό που έπρεπε σε αυτό που είπε 
ο κ. Ρήγας: Στο ∆ηµόσιο Σχολείο. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να 
βγει από εδώ, από το ΕΣΥΠ, ότι βασική κατεύθυνση της 
οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η 
διατήρηση, η ενίσχυση του ενιαίου, δηµόσιου και δωρεάν 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Είναι βασικό. Είναι η αφετηρία, θα 
έλεγα, για τους λόγους που όλοι µας ξέρουµε και όλοι µας 
κατέχουµε στο βαθµό που πρέπει. Ένα αυτό. ∆εύτερον: Ακούστηκε 
εδώ, κι εγώ συµφώνησα, ότι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα πάσχει 
και χρειάζεται µια συνολική, ουσιαστική, αποτελεσµατική, 
σύγχρονη, γνήσια εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Τρίτον: Ακούστηκε 
ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η Ευρωπαϊκή και η διεθνής, θα 
έλεγα, εµπειρία σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά µας πράγµατα. Και 
όλοι µας συµφωνούµε. Και ακούστηκε και από άλλους φορείς και 
επισηµάνθηκε ότι συγχρόνως όµως  θα πρέπει να συµφωνήσουµε 
ότι δεν θα πρέπει να γίνει µία άκριτη αποδοχή όλων αυτών των 
ξένων προτύπων, αλλά θα πρέπει να γίνει προσαρµογή αυτών των 
δεδοµένων στην ελληνική πραγµατικότητα, µε τις ιδιαιτερότητες 
που έχουµε ως Έλληνες και ως σύγχρονοι πολίτες της Ευρώπης. Με 
άλλα λόγια, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη το κοινωνικό, το µορφωτικό, το 
πολιτιστικό υπόβαθρο του Έλληνα. Και µάλιστα δόθηκε ιδιαίτερη 
έµφαση και από τον συνάδελφο Ηλία Ηλιόπουλο στο τί επικρατεί, 
στο ποιά τάση επικρατεί και στον έξω κόσµο και ναι, θα πρέπει να 
ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό µας σύστηµα στις προκλήσεις και τις 
απαιτήσεις των καιρών µε την, αν θέλετε, αναβάθµιση της 
τεχνολογικής εκπαίδευσης - 67% µας είπε προηγουµένως ο 
συνάδελφος - αλλά αυτή τη στιγµή εµφανίζεται στον ορίζοντα σε 
πολύ προηγµένα τεχνολογικά κράτη και τα ξέρετε ποιά είναι αυτά, 
η ανάγκη επιστροφής στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης, στο µορφωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Άρα θα 
πρέπει να τα συνδυάσουµε και τα δύο. Τέταρτον: Είναι αλήθεια ότι 
µέχρι σήµερα έχουν γίνει πολλές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις ή 
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απόπειρες, αν θέλετε, εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων. Και 
γνωρίζετε πάρα πολλοί πολύ καλύτερα από εµένα ότι αποτελεί ένα 
µόνιµο σύνδροµο το να θεωρούµε κάθε µία αλλαγή, έστω και 
ασήµαντη, ως εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Αν εξαιρέσουµε 
ελάχιστες περιπτώσεις που γνωρίζετε πολύ καλά, όλες οι άλλες 
ήταν µερικές προσπάθειες, µερικές ρυθµίσεις ή αλλαγές, αν θέλετε, 
που απηχούσαν προσωπικές απόψεις του εκάστοτε  Υπουργού 
Παιδείας. Και µάλιστα γίνονταν και γίνονται κάτω από την πίεση 
κάποιων γεγονότων, αν θέλετε των εκπαιδευτικών οργανώσεων, της 
κοινωνίας. Και µάλιστα απέβλεπαν στην αντιµετώπιση των 
συµπτωµάτων της όποιας κρίσης και όχι των πραγµατικών αιτίων 
που προκαλούν αυτά τα προβλήµατα.  

Ένα άλλο θέµα που θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι σε κάθε 
πρόγραµµα οποιουδήποτε κόµµατος υπάρχουν θέσεις για τα θέµατα 
της παιδείας και όλα ή τουλάχιστον αυτά τα κόµµατα τα οποία 
εναλλάσονται στην διακυβέρνηση της χώρας - γελάει ο κ. Ρήγας - 
λένε ότι αυτό το πρόγραµµα ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό. 
Αυτό επικαλούνται και θεωρούν ότι άρα είναι υποχρεωµένοι, έχουν 
κάθε δικαίωµα να εφαρµόσουν µια εκπαιδευτική πολιτική και 
κάπως γενικόλογα. Είναι γεγονός ότι σε όλα τα κόµµατα  υπάρχουν 
αυτές οι γενικόλογες θέσεις, να µην πω για τις θέσεις ακόµα και των 
δικών µας συνδικαλιστικών οργάνων, που γίνεται κάποια 
προσπάθεια, αξιέπαινη προσπάθεια, τόσο από την ΟΛΜΕ όσο και 
από την ∆ΟΕ ώστε αυτές οι θέσεις που θα βγάλουν προς τα έξω να 
προκύψουν, θα έλεγα, µέσα από έρευνες, διαδικασίες που 
προωθούνται από τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες και έχουν και 
κάποιο θετικό αποτέλεσµα. Λέµε λοιπόν ότι θα πρέπει να 
εφαρµόσουµε αυτά τα προγράµµατα και όλοι µας βλέπουµε ότι µια 
κυβέρνηση, η οποία έχει την πλειοψηφία έχει το δικαίωµα να 
νοµοθετεί στο όνοµα της πλειοψηφίας αλλά όµως είναι αρκετό 
αυτό; Μπορεί κάθε  κόµµα στηρζόµενο στο κάποιο ασαφές 
περιέχοµενο του όποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος να 
προωθήσει ρυθµίσεις και µάλιστα σηµαντικές, όπως είναι και οι 
πρόσφατες, στηριζόµενο στις δικές του µόνο θέσεις και απόψεις 
χωρίς να λαµβάνει υπόψη θέσεις συγκεκριµένες, εξειδίκευµένες και 
των άλλων παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας και δη των 
εκπαιδευτικών οµοσπονδιών, των άλλων κοµµάτων, των 
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κοινωνικών φορέων, των οποίων οι τοποθετήσεις που 
παρακολούθησα χθες µου έκαναν πραγµατικά εντύπωση, και 
εµπλέκονταν τόσο άµεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πράγµατι, 
παρεξενεύτηκα, υπάρχουν σηµαντικές αξιόλογες θέσεις που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στη χάραξη οποιασδήποτε εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Είναι δυνατόν να υπάρχει εκπαιδευτική πολιτική χωρίς 
προοπτική, χωρίς να υπάρχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
συναίνεση; Αν είναι δυνατόν! Είναι σίγουρο ότι δεν θα 
συµφωνήσουµε σε όλα, θα πρέπει να συγκλίνουµε, θα πρέπει να 
αποδεχθούµε στο µεγαλύτερο µέρος όλοι σχεδόν ένα minimum, θα  
έλεγα, ρυθµίσεων που  θα  βαίνουν προς την θετική κατεύθυνση. 
Θα υπάρξουν άλλες, ενδιάµεσες, θα έλεγα, αντιθέσεις που δεν 
µπορούν να εκλείψουν τελείως, αλλά θα πρέπει όλοι να συµβάλουν 
προς την κατεύθυνση αυτή και ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν άµεση 
ευθύνη για την προώθηση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Τελειώνω, κ. Πρόεδρε  και κατανοώ την ανησυχία σας, όχι µόνο τη 
δική σας αλλά και των υπόλοιπων µελών.  

Σε ό,τι αφορά το σχολείο, αναφέρθηκε ο κ. Ρήγας, στο ποιό 
σχολείο θέλουµε. Έκανε µερικά ερωτήµατα προηγουµένως έτσι 
ρητορικά, στο τί θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε και να 
επεξεργαστούµε και δεν αναφέρθηκε στο σχολείο. Πράγµατι, είναι 
το ζητούµενο σήµερα, στη σύγχρονη κοινωνία ποιό σχολείο 
θέλουµε. Ακούµε Ανοικτό Πανεπιστήµιο και είπε και ο Αντώνης 
προηγουµένως τί θεωρούν µερικοί ανοικτό σχολείο, δηµοκρατικό, 
δηµιουργικό, αποτελεσµατικό, ένα σχολείο που θα δώσει την 
δυνατότητα στο παιδί πρώτα-πρώτα να εργάζεται, να συνεργάζεται, 
να ενεργεί, να αυτενεργεί, να αµφισβητεί, να αντιδρά, ένα σχολείο 
όµως σύγχρονο που θα το οδηγήσει χωρίς ανασφάλεια, χωρίς 
αβεβαιότητα στο µέλλον. Θα συνδυάζεται η οποιαδήποτε εξέλιξη 
του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε το δικό  του 
µέλλον. Και θα πω  αυτό που τονίστηκε, νοµίζω χθες, από κάποιον 
συνάδελφο και το ακούµε και έξω στην κοινωνία: Οτι δεν είναι 
δυνατόν σήµερα να θεωρούµε ότι αυτό το ξέσπασµα της νεολαίας 
µας ταυτίζεται αποκλειστικά και µόνο µε το εξεταστικό σύστηµα. 
Έχουµε όλοι παιδιά, ζούµε σε µια κοινωνία που γνωρίζουν τα 
παιδιά ότι αυτή τη στιγµή, µέσα από το σχολείο, µέσα από την 
κοινωνία δεν καλύπτονται οι ανάγκες που έχουν, προβληµατίζονται, 
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αγχώνονται, ανησυχούν. Υπάρχει αυτή η δυσπιστία απέναντι σε 
εµάς τους εκπαιδευτικούς, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στην 
οικογένεια, απέναντι στην πολιτεία, η οποία δεν µπορεί να τους 
παράσχει τις δυνατότητες εκείνες για να καλυφθούν οι όποιες 
ανάγκες έχουν ώστε να αντιµετωπίζουν το µέλλον της ζωής τους µε 
αισιοδοξία. Γνωρίζουν επίσης ότι δεν υπάρχουν αυτές οι 
δυνατότητες  της ισοπολιτείας, δηλαδή ένα σύστηµα ισοπολιτείας, 
ισονοµίας  και αξιοκρατίας και πώς λοιπόν να µην αµφισβητούν και 
πώς να µην εξεγείρονται; Άρα θα πρέπει όλοι µας να συµβάλουµε 
στη δηµιουργία εκείνων των συνθηκών που θα καταστήσουν το 
σχολείο ένα περιβάλλον ικανό να καλύψεις τις ανάγκες και να 
απαντήσει ουσιαστικά σε αυτές τις ανησυχίες, στους 
προβληµατισµούς της νεολαίας µας. Τίποτα άλλο. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ο κ. Πολίτης και ο κ. Ιωακειµίδης 
και το ρολόϊ. 
κ. Α. Πολίτης (Εκπρόσωπος ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών): Θα είµαι 
πολύ σύντοµος. κ. Πρόεδρε, και αγαπητοί συνάδελφοί. Υπάρχει 
σίγουρα πολύ περιεχόµενο για δουλειά στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ. 
∆ιαπιστώθηκε ότι είναι αναγκαίο να κάνουµε συνολική θεώρηση 
της παιδείας και της εκπαίδευσης µε βάση όλα όσα είπαν οι 
συνάδελφοι. Θα πρέπει, κατά την γνώµη µου, να υπάρχει 
συγκερασµός του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 
της γενικής παιδείας µε την κάλυψη των αναγκών των νέων για 
διέξοδο σε µία αγορά εργασίας. Και εδώ µπαίνουν και 
προβληµατιζόµαστε για τα ζητήµατα: Σε ποιά ηλικία θα µπουν οι 
νέοι στην εργασία, πράγµα που θα οδηγήσει στην επιλογή του 
εννιάχρονου ή του δωδεκάχρονου υποχρεωτικού σχολείου. Πότε  οι 
νέοι πρέπει να γίνονται παραγωγικοί, σε ποιά ηλικία, στα 18 ή στα 
24 και βέβαια αυτό θα πρέπει επίσης να συνδυαστεί µε τις νέες 
µορφές τεχνικής εκπαίδευσης που αναπτύσσονται και την δια βίου 
εκπαίδευση. Πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι το ένα πτυχίο έχει 
απαξιωθεί ως το  προσόν που οδηγεί σε ένα επάγγελµα για µια ζωή 
και εδώ έρχεται επιπρόσθετα ο ρόλος της συνεχούς  κατάρτισης και 
επιµόρφωσης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται! Άρα, µε βάση αυτό το 
πλαίσιο, έχουµε παρά πολλή δουλειά. Πιστεύω ότι για όσους 
ενδιαφέρονται - και καλά κάνουµε και ενδιαφερόµαστε όσοι 
είµαστε εδώ και χάνουµε το Σαββατοκύριακό µας και δεν πάµε 
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στον ήλιο - έχω καταθέσει ήδη 14 θέµατα που µπορεί να είναι 24 ή 
8 και θα µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να δηµιουργηθούν οι 
επιτροπές και να δουλέψουµε. Ευχαριστώ.                       
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Ναι, κ. Ιωακειµίδη. 
κ. Σ. Ιωακειµίδης (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας): Εγώ, κ. 
Πρόεδρε, συµφωνώ σχεδόν µε όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ την 
τελευταία ώρα. Άλλωστε και εγώ στις παρεµβάσεις αυτά είχα πει 
για το θέµα της συναίνεσης που πρέπει να διακρίνει τις ενέργειες σε 
αυτά εδώ τα θέµατα και όλα τα άλλα ζητήµατα. Με µια 
παρατήρηση: Ότι είναι αναγκαία όλα αυτά εδώ τα ωραία πράγµατα 
που λέµε να µπουν σε τεχνικά, οργανωτικά καλούπια. Είναι 
αδύνατον να γίνει οτιδήποτε αν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, µε 
την εξής έννοια: Ο άνθρωπος έχει τα νεύρα, έχει το µυαλό, έχει όλα 
τα όργανα χρειάζεται όµως και ο σκελετός για να σταθεί όρθιος, δεν 
γίνεται αλλιώς. Τα  τεχνικά, οργανωτικά λοιπόν καλούπια είναι ένα 
ενιαίο σύνολο µε όλα τα άλλα τα πράγµατα και µε το περιεχόµενο 
και δεν νοµίζω ότι µπορεί να το αµφισβητήσει κάποιος αυτό. Αυτά 
τα µέτρα που συνιστούν το τεχνικό οργανωτικό πλαίσιο δεν 
ακούστηκαν εδώ πέρα, να εξηγούν, δηλαδή, πώς είναι η δοµή στα 
σχολεία, πώς προχωρούν, πώς γίνονται οι επιλογές, πώς γίνονται οι 
αξιολογήσεις - για τις αξιολογήσεις προφανώς η ∆ΟΕ και η ΟΛΜΕ 
έχουν απόψεις που δεν ακούστηκαν εδώ πέρα - πώς πηγαίνουµε στα 
πανεπιστήµια, µε ποιές διαδικασίες, δηλαδή,  σήµερα γίνονταν 
αυτές, χθες γίνονταν αυτές, εµείς προτείνουµε αυτές. Λοιπόν πρέπει 
να είναι συγκεκριµένα εδώ τα πράγµατα  για µια σοβαρή 
παρέµβαση και εδώ θέλω να πω  ότι εµείς, όχι µόνο επειδή είµαστε 
κοινωνικός φορέας, θα κάνουµε παρέµβαση σε όλα αυτά τα 
ζητήµατα, γιατί στο χώρο µας, στους 80 χιλ. µηχανικούς, υπάρχουν 
2 χιλ. µηχανικοί που δουλεύουν   στην Β/θµια εκπαίδευση έχουν 
τώρα και παράταξη µε την οποία παρεµβαίνουν και στις εκλογές 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Είναι πάρα πολλοί, είναι µια 
πολύ µεγάλη και αξιόλογη οµάδα. Και βέβαια έχουµε όλους τους 
άλλους, που είναι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τους 
καθηγητές, είναι και αυτοί µέλη µας! Έχω πει ότι συζητούµε όλα 
αυτά εδώ στις επιστηµονικές επιτροπές που έχουµε από δεκαετίες 
και προφανώς όταν µας καλούν για εισηγήσεις, αυτές οι θέσεις θα 
συζητούνται σε αυτές τις επιτροπές, δεν είναι δυνατόν ο 
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εκπρόσωπος να τοποθετείται σε όλα τα θέµατα, πρέπει να γίνει 
συζήτηση και στους κόλπους τους δικούς µας. Εγώ νοµίζω µε όλα 
αυτά, µια και φτάνουµε στο τέλος της σηµερινής διαδικασίας, ότι 
πρέπει να σταθούµε στη χθεσινή ανακοίνωση που έχουµε, όπου 
κάναµε µια προσπάθεια παρέµβασης και στη συγκυρία  που 
υπάρχει. Μπορούµε να πούµε ότι την δεύτερη ηµέρα συνεχίστηκε 
γόνιµη ανταλλαγή απόψεων και είπατε ότι θα περιλάβετε όλες τις 
απόψεις όπως ακούστηκαν και αν κατατεθούν και βέβαια και τα 
απλά κείµενα και αυτά θα τα συµπεριλάβετε στα πρακτικά τα 
σηµερινά.  Και πρέπει από κει και πέρα να δράσουµε στο θέµα που 
έθεσε και η κα ∆ασκαλάκη από την αρχή και για το οποίο όλοι µετά 
συµφωνήσαµε: Της περαιτέρω οργάνωσης του ΕΣΥΠ και βέβαια 
των σχέσεων µας µε όλους αυτούς που λείπουν. Γιατί βέβαια έχει 
σηµασία και το βάρος της παρέµβασης που κάνεις όταν  λείπουν 
τόσοι πολλοί, αυτό είναι σαφές, το ξέρουµε όλοι δεν το συζητούµε 
περαιτέρω αλλά έχει µια πολύ µεγάλη σηµασία και νοµίζω ότι 
µπορούµε πολύ περισσότερα πράγµατα να κάνουµε σήµερα. 
Ευχαριστώ. 
κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος):  Και εγώ ευχαριστώ. Θα  µου 
επιτρέψετε µια παρέµβαση πριν κλείσουµε. Είχαµε έναν ακροατή, ο 
οποίος παρακολούθησε και τις δύο µέρες µε µεγάλο ενδιαφέρον και 
µε προσοχή το τί συζητήσαµε και θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. 
Είναι ο κ. ∆ηµητρίεφ ο οποίος είναι µαθηµατικός, τέως 
Γυµνασιάρχης και ήταν προϊστάµενος για µαθητικά θέµατα στην 
∆/νση Σπουδών Β/θµιας εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ. Ελπίζω να 
συµφωνείτε να τον ακούσουµε. 
κ. ∆ηµητρίεφ:  Σας ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε και εσάς κ. 
σύµβουλοι που µου δίνετε το λόγο. ∆εν θέλω να κάνω σχόλια σε 
αυτά που ακούσαµε, θέλω να πω το εξής: Θέλω να αναφερθώ σε 
µια διάσταση του συνυπολογισµού του βαθµού της Β΄ λυκείου µε 
της Γ΄. Να πω ότι πρέπει να προσεχθεί ότι αυτός ο συνυπολογισµός 
αλλάζει τον χαρακτήρα του Λυκείου, δηλαδή ο ανταγωνιστικός 
βαθµός της Γ΄ Λυκείου για την επιλογή της σχολής επιθυµίας, 
εµπλέκεται µε τον διαγνωστικό της Β΄ Λυκείου. Αυτή η εµπλοκή 
είναι πάρα πολύ σοβαρή και αλλάζει τον χαρακτήρα, µεταβάλλει το 
χαρακτήρα του Λυκείου, πρώτον. ∆εύτερον, οι διατάξεις του ν. 
1566 στο ανάλογο άρθρο λένε ότι το Λύκειο είναι τριετές µε Α, Β 



 216

και Γ τάξεις και αναφέρει για τη φοίτηση, ότι χορηγείται 
απολυτήριο Λυκείου εφόσον περατωθεί η φοίτηση. Θα µου πείτε 
“µα ο νέος νόµος λέει ότι πάσα διαφορετική ρύθµιση παύει να 
ισχύει”, λέω τούτο: ∆εν αναφέρει ότι καταργεί τα άρθρα, άρθρα δεν 
καταργούνται περιφραστικά, άρθρα καταργούνται ονοµαστικά. 
Τούτο  τί σηµαίνει;  Ότι η κάθε µία τάξη είναι αυτοδύναµη  και 
αυτοπρόσωπη. ∆εν λέει κανένας νόµος ότι το Λύκειο αποτελείται 
από δύο περιόδους: την περίοδο της Α΄ Λυκείου και την περίοδο Β΄ 
και Γ΄ Λυκείου, ώστε να συναθροίζονται οι βαθµοί. Τίθεται λοιπόν 
το ζήτηµα του κατά πόσον είναι νοµικά σωστή αυτή η διαδικασία. 
Τρίτον, µε τον τρόπο αυτό αφαιρούµε το δικαίωµα της αυτόνοµης 
τάξης του Λυκείου να χορηγεί απολυτήριο µε δικές της 
διαπραγµατευτικές διαδικασίες, δηλαδή µε δικούς της 
λογαριασµούς, µε δική της βαθµολογία. Το ένα λοιπόν χαλάει τον 
χαρακτήρα του Λυκείου και είναι πάρα πολύ σοβαρό, το δεύτερο 
είναι ένα µεγάλο νοµικό ερώτηµα, εάν στέκει και ευσταθεί αυτή η 
διαδικασία. Και ένα τρίτο που θέλω να πω είναι τούτο: Πολλά 
παιδιά φεύγουν από την υποχρεωτική κατεύθυνση γύρω στο 10-
15% από το δυναµικό κάθε έτους. Ίσως θα πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη η ίδρυση Τεχνικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων. 
Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, στις 8 από τις 15, στη 
Σουηδία, στην Ολλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στη Γερµανία, 
στη Γαλλία, στην Αυστρία και στο Βέλγιο λειτουργούν Τεχνικά 
Επαγγελµατικά Γυµνάσια, Τεχνικά Γυµνάσια και Πολυκλαδικά. Θα 
µου πείτε γιατί να γίνει αυτό; Γιατί το ενδιαφέρον πολλών µαθητών 
Γυµνασίου και τεχνικού επαγγελµατικού Λυκείου υπάρχει. ∆εν 
αµφισβητώ την ανθρωπιστική ελληνική παιδεία, προς Θεού, αλλά 
χρειάζεται µία έλξη για να µην φύγουν οι µαθητές από τα σχολεία 
και µετά να µπορούν να επανέλθουν µε οποιοδήποτε τρόπο. Είναι 
αναγκαία η απορρόφηση και αξιοποίηση µεγάλου και αξιόλογου 
µαθητικού δυναµικού, των µαθητών που εγκαταλείπουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση, η δηµιουργία εκπαιδευτικών δεξιοτήτων 
πέρα από τα στεγανά της υποχρεωτικής µας εκπαίδευσης, η 
παραγωγή και η αξιοποίηση του µη τεχνικού επαγγελµατικού 
δυναµικού. Γι’ αυτό το λόγο ίσως θα πρέπει να αντιµετωπισθεί και 
η ίδρυση Τεχνικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων. Σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ. 
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κ. Ι. Πανάρετος (Πρόεδρος): Σας ευχαριστώ κι εγώ κ. ∆ηµητρίεφ. 
Νοµίζω ότι µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ολοκληρώσαµε τις 
εργασίες αλλά και τις δυνατότητες που είχαµε αυτή τη στιγµή να 
ανταποκριθούµε στο ρόλο που έχει ανατεθεί στο ΕΣΥΠ κάτω από 
τις συγκεκριµένες συγκυρίες και κάτω από τα δεδοµένα 
προβλήµατα που υφίστανται. Χθες αποτυπώσαµε σε ένα κείµενο, 
όπως είπε ο κ. Ιωακειµίδης προηγουµένως, µε κάποιο τρόπο, τις 
απόψεις που διατυπώθηκαν. Νοµίζω ότι µπορούµε να λάβουµε 
υπόψη µας, πέρα από την καταγραφή που είπα στα πρακτικά, και το 
γεγονός - και εγώ θα το χρησιµοποιήσω όπως ελέχθη - ότι 
υπάρχουν απόψεις. Όχι µόνο αυτό αλλά υπάρχει και διάθεση για 
συζήτηση των απόψεων αυτών, γιατί εγώ δεν νοµίζω ότι φτάνει να 
πούµε ότι υπάρχουν απόψεις. Ξέρετε, τελικά πέρα από τις 
κατηγορίες “δεν έχετε απόψεις και δεν παρουσιάζετε κάτι” είναι 
ανάγκη να µπορούµε να συζητάµε και τις απόψεις αυτές για να 
δούµε αν µπορούµε να αποδεχθούµε να οδηγηθούµε κάπου. Κι εγώ 
επανέρχοµαι όχι στον όρο “συναίνεση” αλλά “συναντίληψη”. Γιατί 
“συναντίληψη” µπορεί να σηµαίνει ότι διαφωνούµε αλλά 
δεχόµαστε. ∆εν σηµαίνει ότι συµφωνούµε υποχρεωτικά. Με αυτή 
την έννοια θέλω να σας ευχαριστήσω για την συµµετοχή σας και 
εχθές και σήµερα. Να καταγράψω, όπως από όλους ελέγχθη, την 
ανάγκη να λειτουργήσουµε πιο συστηµατικά, εφόσον µας επιτραπεί 
φυσικά, και πιο αποτελεσµατικά.  
Να διαπιστώσω και κάτι ακόµα που έχει να κάνει και µε τους 
ανθρώπους και µε τις απόψεις που παρουσιάστηκαν, που δείχνει ότι 
είναι χρήσιµο να υπάρχει ένα τέτοιο όργανο, όπως είπαµε, 
κοινωνικής συµµετοχής. ∆εν είναι µόνο αυτό που είπε ο κ. 
Παπαχαραλάµπους προηγουµένως, ότι εντυπωσιάστηκε, γιατί κι 
εγώ εντυπωσιάστηκα από απόψεις που κατατέθηκαν, όχι µόνο από 
συνδικαλιστικούς φορείς, από την ΟΛΜΕ, από την ∆ΟΕ, από τα 
κόµµατα ή από τους εκπροσώπους των κοµµάτων καλύτερα, αλλά 
και από τις επιστηµονικές οργανώσεις, από τα επιµελητήρια: 
Φάνηκε ο προβληµατισµός, φάνηκε ότι είναι ανάγκη να 
συµµετέχουν κι εκείνοι και να ακούγονται. Και ήταν ιδιαίτερα 
ευχάριστο να δούµε ή να ζήσουµε και τον τρόπο της διατύπωσης 
των θέσεων: Τη φλόγα του δασκάλου, ας πούµε, που την 
εξέφρασαν και οι τρεις δάσκαλοι µε τον δικό τους τρόπο, και του 
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καθηγητή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, τη σύνθεση 
πολιτικής σκέψης και επιστηµονικής προσέγγισης από τον κ. Βλάχο 
και τον κ. Ρήγα, τη σύνθεση αγωνίας, πολιτικής σκέψης και 
δηµοσιογραφίας από την κα ∆ασκαλάκη, τη σύνθεση τεχνικών 
επιστηµονικών αλλά και νοµικών θέσεων από τον κ. Νοτάκη. Και 
θα µου επιτρέψετε να κλείσω και την έκπληξη για µένα - αν 
ακούσει κανείς την άποψη “καλά ΤΕΙ Γραφικών Τεχνών τί σχέση 
έχουνε µε το ΕΣΥΠ” - της ουσιαστικής συνεισφοράς του κ. Πολίτη, 
όχι µόνο µε την τοποθέτηση απόψεων και θέσεων αλλά και µε την 
προσπάθεια σύνθεσης αυτών των απόψεων. Αυτό πιστεύω ότι είναι 
ίσως ένα στοιχείο που αποδεικνύει και ενδυναµώνει την άποψη της 
ανάγκης λειτουργίας ενός οργάνου µε την µορφή αυτή. Θα ήθελα, 
τέλος, αν µου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω και όλους τους 
συνεργάτες, οι οποίοι βοήθησαν να γίνει αυτή εδώ η συνεδρίαση. 
Πιστεύω ότι πέρα από όλες τις άλλες αδυναµίες που διαπιστώσατε, 
στον οργανωτικό τοµέα δεν τα πήγαµε κι άσχηµα και το λέω αυτό 
γιατί κανείς από τους ανθρώπους αυτούς που δούλεψαν για να 
κάνουν αυτό που κάναµε σήµερα δεν το έκανε γιατί θα πάρει µια 
δραχµή ή γιατί έχει να ωφεληθεί κάτι. Το έκαναν από µεράκι γι’ 
αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε. Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω 
κι αυτούς, να ευχαριστήσω κι εσάς και να ελπίσω, να ελπίσω ότι θα 
µας δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουµε πιο αποτελεσµατικά 
στη συνέχεια. Πιστεύω ότι το διήµερο αυτό έγινε µια ουσιαστική 
και σε βάθος συζήτηση για πολλά θέµατα. Αποδείχθηκε ότι 
ξέρουµε να συζητάµε και να συνθέτουµε. Εστω και αν η πρώτη 
αυτή συνεδρίαση του ΕΣΥΠ έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες, τα 
αποτελάσµατά της είναι ικανοποιητικά. Σας ευχαριστώ για τη 
συµµετοχή  σας και την συνεισφορά σας στη συζητήση.  
 
 


