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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η συζήτηση της πρότασης μομφής της Νέας Δημοκρατίας 

έδειξε καθαρά ότι η πρόθεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

δεν ήταν η αναζήτηση θετικών προτάσεων για την 

εκπαίδευση. Στην διάρκεια της συζήτησης η αντιπολίτευση 

δεν παρουσίασε καμιά συγκεκριμένη πρόταση, καμιά 

συγκεκριμένη άποψη για τις συγκεκριμένες αλλαγές που 

πρέπει να γίνουν στην αμφισβητούμενη νομοθεσία.

Όσα συζητήσαμε την περασμένη Δευτέρα για την παιδεία, 

ακούσαμε και πάλι αναλλοίωτα, ακριβώς τα ίδια. Κατά την 

αντιπολίτευση όλα είναι λάθος, όλα πρέπει να ανακληθούν. Ο 

λόγος όλων των εκπροσώπων της ήταν μία μονότονη 

καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής. Καταγγελία όμως με 

πλήρη ασάφεια για το τι πρέπει να επιδιωχθεί. Για την 

αξιωματική αντιπολίτευση όλα παραμένουν θολά. Έχει 

θολούς στόχους, θολά μέσα, θολές διαδικασίες. Υπάρχει 

μόνον λόγος καταγγελίας με σκόπιμες υπεκφυγές, με χρήση 

αντιφατικών επιχειρημάτων.

Τί στόχο λοιπόν είχε για την Νέα Δημοκρατία η επανάληψη 

της συζήτησης; Η επανάληψη της συζήτησης είχε δυστυχώς 

για τη Νέα Δημοκρατία μόνο μικροκομματικές σκοπιμότητες 
της ίδιας και της ηγεσίας της.



Η Νέα Δημοκρατία θέλησε να εμποδίσει την ομαλή λειτουργία 

του σχολείου. Επιδίωξε την ακόμα μεγαλύτερη όξυνση της 

κρίσης. Θέλησε να δώσει η Νέα Δημοκρατία στην αναταραχή 

στην παιδεία όχι την δική της λύση, αλλά την δική της 

σφραγίδα αντιπαράθεσης. Θέλησε να επιτείνει την διαμάχη. 

Να ρίξει λάδι στην φωτιά. Να καταστήσει σαφέστερο στους 

συνδικαλιστές της στον χώρο της εκπαίδευσης ότι η 

διγλωσσία έχει την ευλογία της ηγεσίας της Νέας 

Δημοκρατίας. Στο βήμα της Βουλής λέμε όχι στις καταλήψεις 

στα προαύλια του σχολείου λέμε να τις συνεχίσουμε.

Δεύτερος στόχος της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας είναι η 

συσπείρωση των οπαδών της σε ένα γενικευμένο 

αντικυβερνητικό μέτωπο. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει την 

ομαλή λειτουργία των θεσμών, τον γόνιμο διάλογο στους 

κόλπους της κοινωνίας. Θέλει την όξυνση σήμερα στα 

σχολεία, αύριο στους αγρότες, μεθαύριο όπου μπορέσει. 

Θέλει κλειστούς τους δρόμους, θέλει κλίμα αναταραχής και 

ανασφάλειας, ώστε να συσπειρώσει όσο πιο πολύ μπορεί 

τους οπαδούς της.

Αυτή είναι μια παλιά και καταδικασμένη συνταγή της 

αντιπολίτευσης. Την ασκεί η Νέα Δημοκρατία από το 1993, 

και έχει σταθερά αποτύχει.

Λυπάμαι πραγματικά πολύ για την ένδεια θέσεων του 
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η προσφορά της



Νέας Δημοκρατίας για τα άλλη μια φορά δεν υπήρξε 

δημιουργική. Ήταν μια προφορά εχθρότητας, αντιπαλότητας. 
Εχθρότητας και αντιπαλότητας τυπικά προς την κυβέρνηση. 

Αλλά στην πραγματικότητα είναι εχθρότητα και αντιπαλότητα 

προς την παιδεία, τους μαθητές, τους γονείς, την συντριπτική 

πλειοψηφία της κοινωνίας που επιδιώκει την ομαλή λειτουργία 

του σχολείου.

Λυπάμαι όμως, γιατί αυτή η όξυνση επιδιώχθηκε από την 

ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια του κ. 

Καραμανλή να εκτρέφει τους οπαδούς της Δεξιάς από σκέψεις 

για τα προβλήματά τους. Την αδυναμία παραγωγής πολιτικού 

λόγου, την ένδεια θέσεων και προσώπων, την απομάκρυνση 

όσων έχουν διαφορετική άποψη. Σε μια στιγμή 

«παρασκηνίου» που αντιμετωπίζει -για να χρησιμοποιήσω τον 

όρο του κ. Καραμανλή- η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έφερε 

στο προσκήνιο τα αδιέξοδα της και έστειλε τον λογαριασμό 

στην ελληνική κοινωνία.

Τονίζω και πάλι, ότι για τη Νέα Δημοκρατία το διακύβευμα δεν 

είναι η εκπαίδευση. Εκείνο που επιδιώκεται με τον 

αντικυβερνητικό αγώνα με όλα τα μέσα, είναι η ματαίωση της 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Στόχοι είναι η καλλιέργεια ενός κλίματος αναταραχής, ώστε να 

συγκαλυφθούν οι συγκεκριμένες, οι απτές επιτυχίες του 
κυβερνητικού έργου.



Είναι για όλους φανερό, ότι αν η κυβέρνηση αυτή δεν 

ανακοπεί στην πορεία της, στις εκλογές του 2000 θα έχει 

επιτύχει όλους τους βασικούς στόχους της, με κορυφαίο την 

ισότιμη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Νέα Δημοκρατία βλέπει έκπληκτη και αμήχανη, χρόνο με το 

χρόνο, αυτό που θεωρούσαν όλοι ακατόρθωτο να γίνεται 

κατορθωτό. Βλέπουν έντρομοι στην Νέα Δημοκρατία ότι αυτό 

που ήταν άπιαστο όνειρο, γι’ αυτούς, δηλαδή η ανάπτυξη, η 

σταθερή οικονομία, ο χαμηλός πληθωρισμός γίνεται τώρα 

πραγματικότητα.

Είδαν να γίνεται πράξη αυτό που οι ίδιοι ούτε στα όνειρα τους 

δεν πίστευαν δυνατό. Οι παγκόσμιες οικονομικές αναταραχές 

δεν έχουν πια θύμα την Ελλάδα. Η δραχμή είναι σταθερή. Οι 

αποταμιεύσεις δεν χάνουν την αξία τους.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όχι μόνον διαφύλαξε τις 

κοινωνικές κατακτήσεις του ’81-’89, αλλά αύξησε τις 

κοινωνικές δαπάνες την ώρα που υποχωρούσαν σε όλη την 

Ευρώπη.

Ξέρει η Νέα Δημοκρατία, ότι με βάση την υγιή οικονομία που 

επιτύχαμε το 1999 και το 2000, θα εμβαθύνουμε και θα 

ολοκληρώσουμε ακόμα περισσότερο το δίκτυο της κοινωνικής 
πολιτικής.



Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ανακόψει αυτή την πορεία, 

προκαλώντας όπου μπορεί κοινωνική αναταραχή.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση λυπάται για τις επιλογές της ηγεσίας της Νέας 

Δημοκρατίας.

Λυπάμαι και προσωπικά, που ο σημερινός αρχηγός της Νέας 

Δημοκρατίας, ο κ. Καραμανλής, επέλεξε τον χώρο της 

παιδείας, επέλεξε τη νεολαία για να αντλήσει πρόσκαιρα και 

μικρά, προσωπικά και κομματικά οφέλη.

Ας ρωτήσω, τι θα αποκομίσει ένας νέος που διερωτάται για το 

τι απαιτείται για την παιδεία, παρακολουθώντας την συζήτηση 

αυτή.

Θα μπορέσει μήπως να διαμορφώσει την άποψη ότι 

υπάρχουν δύο αντικρουόμενες πολιτικές; Θα σχηματίσει την 

εικόνα ότι η αντιπολίτευση προσήλθε με επιστημονικά 

επιχειρήματα και θέσεις; Θα σχηματίσει την εντύπωση ότι 

επισημάνθηκαν στην κυβέρνηση τα δικά του προβλήματα; 

Μήπως θα διαγνώσει στον λόγο της αντιπολίτευσης την 

έγνοια για τη νεολαία;



Αντίθετα, οι νέοι που μας παρακολουθούν, θα διαπιστώσουν 

έναν χωρίς όρια καταγγελτικό λόγο για σκοπούς ξένους σε ό,τι 

σήμερα απασχολεί και «καίει» τη νεολαία.

Αυτή η απόπειρα να χρησιμοποιηθεί για κομματικούς 

σκοπούς η αγωνία της νεολαίας είναι βαθιά αρνητικό 

φαινόμενο για την κοινωνία. Είναι αρνητικό μάθημα για τους 

ίδιους τους νέους και αφήνει ανεξίτηλα σημάδια. Δεν 

επιτρέπεται σε κανέναν να χρησιμοποιεί τους νέους και να 

καλλιεργεί τελικά την απογοήτευση, την αδιαφορία, που 

ακολουθούν, όταν η πολιτική ασκείται με κυνισμό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Εδώ υπήρξε περισσός κυνισμός. Η Νέα Δημοκρατία δήλωσε 

στην αίθουσα αυτή ότι είναι αντίθετη με τις καταλήψεις, ότι δεν 

υιοθετούν ενέργειες που κρατούν κλειστά τα σχολεία.

Αυτά όμως παραμένουν μόνο στα λόγια, στην αίθουσα της 

Βουλής, για εντυπώσεις. Έξω, στα προαύλια των σχολείων, 

στις γενικές συνελεύσεις των καθηγητών, τα στελέχη της Νέας 

Δημοκρατίας δίνουν άλλον αγώνα. Είναι τα στελέχη της Νέας 

Δημοκρατίας που πήραν τώρα τη σκυτάλη και παρακινούν 
μαθητές και καθηγητές να μην εφαρμοστεί ο νόμος, να μη 

λειτουργήσει το σχολείο.



Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ διαδραματίζουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην πυροδότηση των μαθητικών 

κινητοποιήσεων. Αλλά τουλάχιστον η κα. Παπαρήγα το λέει 

καθαρά, και επαίρεται γι’ αυτό. Εσείς, πως είστε, λοιπόν, κατά 

των καταλήψεων;

Έγινε επίσης πολύς λόγος στην αίθουσα αυτή για διάλογο. 

Και εδώ επίσης εδόθησαν μαθήματα υποκρισίας.

Η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας καταφαίνεται από το 

σύνολο της στάσης της, όχι μόνον τώρα, αλλά από την αρχή 

του ζητήματος. Προτείνει να γίνει διάλογος για την Παιδεία. 

Δεν προσέρχεται όμως, όταν καλείται γι’ αυτό το σκοπό από 

τον αρμόδιο Υπουργό.

Αμέσως μετά, όμως, τον μέμφεται γιατί δεν έκανε διάλογο.

Καταθέτουν πρόταση μομφής κατά του Υπουργού, και 

ελάχιστα από τα στελέχη της παραμένουν στην αίθουσα αυτή 

για να ακούσουν τον Υπουργό που κατηγορούν. Ο ίδιος ο κ. 

Καραμανλής αποχωρεί. Στοιχειώδες ήθος επιβάλλει όμως, 

όταν καταγγέλεις έναν Υπουργό σε μια κοινοβουλευτική 

διαδικασία να ακούσεις και την απάντησή του.

Να όμως το μάθημα διγλωσσίας, το υπόδειγμα υποκρισίας. 
Διάλογος νοείται ο δικός τους μονόλογος.



Ζητούν διάλογο, αλλά με κλειστά σχολεία. Ζητούν διάλογο 

-μακράς διάρκειας μάλιστα- με κλειστά σχολεία, ώστε τα 

πάντα να οδηγηθούν σε αποτελμάτωση.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η ελληνική κοινωνία και οι νέοι άνθρωποι, βλέποντας τη 

Βουλή ζητούν καθαρές θέσεις, καθαρές εξηγήσεις, καθαρές 

στάσεις.

Ξεκαθαρίζω λοιπόν με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια τη 

θέση της Κυβέρνησης:

• Προχωρήσαμε σε μια μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

• Τα βασικά σημεία αυτής της μεταρρύθμισης ενσωματώνουν 

πάγιες θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.

• Η μεταρρύθμιση είναι προς το συμφέρον των νέων 

ανθρώπων, προς το συμφέρον του τόπου.

• Η νέα γενιά απαλλάσσεται από το άγχος των Γενικών 

Εξετάσεων. Τελειώνει η παπαγαλία.

• Στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης υπάρχει η ανοιχτή 

πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο: σε κάθε απόφοιτο Γενικού 

Λυκείου αντιστοιχεί μια θέση σε Ανώτατη Σχολή.

• Η Τεχνική Εκπαίδευση από παραπαίδι της Γενικής 

Εκπαίδευσης αποκτά αυτοτέλεια εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και ώριμη πρόταση. 

Δεχόμαστε όμως, ότι δεν είμαστε ούτε αλάνθαστοι, ούτε



δογματικοί. Ήδη δεχτήκαμε προσαρμογές, που κρίθηκαν 

αναγκαίες. Και είμαστε ανοιχτοί σε όποιες βελτιώσεις κριθούν 

αναγκαίες, επίσης, στην πορεία της εφαρμογής της 
μεταρρύθμισης.

Αλλά για να προκύψουν οι όροι του γόνιμου διαλόγου, πάνω 

στην εκπαιδευτική πράξη, πρέπει να είναι τα σχολεία ανοιχτά. 

Λέμε λοιπόν ναι στο γόνιμο, τον μακρό, τον αναγκαίο διάλογο. 

Λέμε ναι σε όποιες αλλαγές, που η επιστημονική 

παρατήρηση, μέσα από την εφαρμογή θα αναδείξει ως 

αναγκαίες.

Απευθύνομαι εδώ ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς.

Επικαλούμαι την επιστημονική τους γνώση. Επικαλούμαι την 

παιδαγωγική τους ευαισθησία. Επικαλούμαι τις παραδόσεις 

ενός σώματος, που κράτησε συνεκτικό το Έθνος μας στις πιο 

δύσκολες στιγμές του.

Λέω λοιπόν, ότι κάθε καθηγητής γνωρίζει πως η εμπειρία στην 

τάξη, είναι ο αναγκαίος όρος για να δώσουμε υπόσταση σε 

κάθε σύστημα. Ζητώ από τους καθηγητές να δράσουν ως 

παιδαγωγοί. Μέσα στο ανοιχτό σχολείο η δράση τους, η 

κρίση τους, αλλά και η κριτική τους θα είναι ο οδηγός των 

δικών μας βελτιώσεων.



Ζητώ από τους μαθητές να αναλογιστούν τι θα διαλέξουν: Θα 

διαλέξουν το παλαιό σύστημα, την απομνημόνευση, την 
παπαγαλία, τη ρουλέτα των εξετάσεων;

Ή θα διαλέξουν τη σιγουριά για τις σπουδές τους; Θα 
διαλέξουν τη σιγουριά για το μέλλον τους;

Ζητώ από τους γονείς να διαλέξουν: Θέλουν να δώσουν 

δύναμη στο δημόσιο σχολείο ή θέλουν τα παιδιά του δημόσιου 

να πληρώνουν πιο πολλά στα φροντιστήρια απ’ ότι στα 

ιδιωτικά σχολεία;

Εμείς το κάνουμε καθαρό: Η μεταρρύθμιση δίνει δύναμη στο 

δημόσιο σχολείο. Αν δεν υπήρχε η αναταραχή, αν αφηνόταν 

να λειτουργήσει το νέο σύστημα, θα βλέπαμε σε ελάχιστες 

σχολικές χρονιές ένα νέο τοπίο: Ένα σχολείο που η λειτουργία 

του, οι ενισχυτικές διδασκαλίες, η διαρκής επιμόρφωση των 

καθηγητών θα ήταν χώρος παιδείας, χώρος δημοκρατικής 

αγωγής και ολοκλήρωσης του νέου ανθρώπου. 

Καταλαβαίνουμε ότι το νέο σύστημα έχει πρόσθετες 

απαιτήσεις από τους καθηγητές.

Ήδη η Κυβέρνηση κατέστησε σαφές, ότι επιδιώκει το διάλογο 

και για τα θέματα αυτά. Ο Υπουργός Παιδείας έχει ήδη 

δηλώσει, ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει με τους 

εκπαιδευτικούς σημαντικά θέματα, όπως την επιμόρφωση των



καθηγητών, τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΕ, την

εκπαιδευτική και οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών.

Ελπίζουμε η συζήτηση αυτή να ανοίξει και να προχωρήσει.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση στηρίζει μια μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση
που:

• Δίνει λύσεις στα χρόνια προβλήματα της ελληνικής 

εκπαίδευσης.

• Άπαντα δυναμικά στις προκλήσεις των καιρών και φιλοδοξεί 

να προετοιμάσει με πληρότητα τους νέους της Ελλάδας 

στον οξυνόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

• Καταργεί τους φραγμούς που υπήρχαν ως σήμερα στη 

μόρφωση και ανοίγει σε όλους το δρόμο για τα 

Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

• Ισχυροποιεί τη γενική παιδεία, την καλλιέργεια που 

επιβάλλεται να διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος.

• Αναβαθμίζει την τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση με 

στόχο να την καταστήσει ικανή να εξασφαλίζει και τη 

μόρφωση, αλλά και προοπτικές επαγγελματικής 

κατοχύρωσης.

• Προωθεί και αναβαθμίζει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση 

δίνοντας την καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν την 
ιδιωτικοποίηση της παιδείας.



• Παίρνει μέτρα για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα και τις 

υποβαθμισμένες περιοχές, μέσα από την πρόσθετη 

διδακτική στήριξη των αδύνατων μαθητών, τη δημιουργία 

ολοήμερου σχολείου κατά προτεραιότητα στις περιοχές με 

χαμηλό πολιτιστικό και βιοτικό επίπεδο, τα σχολεία 

δεύτερης ευκαιρίας και άλλα ρηξικέλευθα μέτρα.

• Προσφέρει σύγχρονη γνώση με τη βοήθεια νέων 

προγραμμάτων και πολλαπλών διδακτικών βιβλίων.

• Θεσπίζουμε τη διαρκή επιμόρφωση των καθηγητών, οι 

οποίοι επιλέγονται με αξιοκρατικά κριτήρια και ενισχύονται 

στο έργο τους.

• Θέτει τέρμα στην παπαγαλία και αναπτύσσει την κριτική 

σκέψη την οποία υπηρετεί το νέο σύστημα εξετάσεων, που 

συνδυάζει ποικίλους τρόπους εξέτασης των μαθητών.

• Αποσκοπεί στην άμβλυνση και -μακροπρόθεσμα- την 

εξαφάνιση της «παραπαιδείας», των φροντιστηρίων.

Αυτό γίνεται δυνατό με τη βελτίωση του σχολείου σε όλες τις 

βαθμίδες και το ανοιχτό Πανεπιστήμιο, με τη μείωση του 

ανταγωνισμού στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε πέρα από τις αντιφατικές 

γενικολογίες και καταγγελίες, προκειμένου να συγκαλύψει τις 

προθέσεις της, να συγκεντρώσει την προσοχή στις δυσκολίες 
της μεταρρύθμισης, σε καθυστερήσεις, σε ελλείψεις σε



δυσλειτουργίες. Κάθε προσπάθεια έχει και αρνητικές πλευρές. 

Η Νέα Δημοκρατία αποσιωπά σκόπιμα τα πολλά θετικά. 

Θετικά, που αποδεικνύουν ότι γίνεται μια συνεχής και 
αποτελεσματική προσπάθεια.

Πρώτα απ’ όλα υπάρχει μια συνεχής αύξηση δαπανών τα 

τελευταία χρόνια. Επαναλαμβάνω με αναντίρρητους και 

αδιάψευστους αριθμούς: οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία 

αντιπροσώπευαν το 1993 το 3,3% του ΑΕΠ, ενώ το 1998 

έφθασαν στο 3,7%.

Αναφέρω επίσης ενδεικτικά την πορεία ζητημάτων υποδομής:

Η υποδομή των σχολείων αναβαθμίζεται
Μέχρι το 2000 όλα τα Λύκεια θα έχουν σύγχρονα εργαστήρια 

Φυσικής, Χημείας και Πληροφορικής. Μέχρι το 2001 θα 

εγκατασταθούν 500 σύγχρονες βιβλιοθήκες στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 2001 οι διπλοβάρδιες στα 

σχολεία, ένα χρόνιο πρόβλημα στα αστικά κέντρα, επιλύεται 
με κατασκευή νέων κτιρίων. Επειδή έγινε πολύς θόρυβος από 

τον κ. Καραμανλή για τους ρυθμούς παραγωγής σχολικών 

αιθουσών, ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει ότι στην τριετία 

1994-1996 κατασκευάστηκαν 7.460 σχολικές αίθουσες, 

δηλαδή 2.820 αίθουσες ετησίως, στη δε τριετία 1996-98 οι 

ρυθμοί αυτοί έχουν αυξηθεί κατά 20-25% κατά περίπτωση. 

Ειδικά στο Λεκανοπέδιο Αττικής, όπου εντοπίζεται και το 

μεγαλύτερο πρόβλημα, από το ΟΣΚ, σε συνεργασία με την



τοπική αυτοδιοίκηση, σήμερα βρίσκονται σε διάφορα στάδια 

παραγωγής προγράμματα κατασκευής 1.870 σχολικών 

αιθουσών (από τις οποίες 400 είναι στην αρμοδιότητα της 

τοπικής αυτοδιοίκησης), ενώ το 1990 ήταν 211, το 1991 347 

αίθουσες και το 1992 ήταν 452 σχολικές αίθουσες.

Οι δείκτες μαρτυρούν για την σχέση μαθητών ανά τμήμα
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά μέσο όρο υπάρχουν 19 

μαθητές ανά τμήμα. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 

μέσο όρο υπάρχουν 23 μαθητές ανά τμήμα. Αυτό οφείλεται 

στις αυξημένες προσλήψεις. Το 1998 περισσότερες κατά 

πολύ από άλλα χρόνια.

Στα διδακτικά βιβλία άρχισε κοσμογονία και συνεχίζεται
Το Σεπτέμβριο παραδόθηκαν 56 βιβλία για το Ενιαίο Λύκειο 

(49 νέα βιβλία και 7 με βελτιώσεις). 5,5 εκατομμύρια αντίτυπα 

νέων βιβλίων περισσότερα από πέρυσι.

Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, υλοποιεί ήδη το πολλαπλό βιβλίο. Ως το 2000, θα 

υπάρχει δυνατότητα επιλογής από τρία βιβλία για τον μαθητή, 

πρόσθετα βιβλία για τον καθηγητή, υλικό διδασκαλίας και 

υλικό εξετάσεων.

Οι παρακάτω αριθμοί δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο 

της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης.



Για πρώτη φορά λειτουργούν:

• 1.000 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία

• 345 ολοήμερα Νηπιαγωγεία

• 20 Διαπολιτισμικά σχολεία στην Ελλάδα

• 430 τάξεις υποδοχής παλιννοστούντων και αλλοδαπών 
μαθητών

• 84 τάξεις με ειδικά προγράμματα για παιδιά Τσιγγάνων

• 864 σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται μονότονα στο θέμα των 

κοινοτικών πόρων. Η αλήθεια, ότι μέχρι το τέλος του 2001 

οπότε και λήγει η προθεσμία απορρόφησης των πόρων, θα 

έχουμε απορροφήσει τους κοινοτικούς πόρους. Ότι μετά τις 

αρχικές δυσκολίες η απορροφητικότητα έχει αυξηθεί 

θεαματικά και όλα τα προγράμματα από την κατασκευή 

συγχρόνων εργαστηρίων πληροφορικής μέχρι τη στήριξη της 

διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα έχουν εκτελεστεί.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το κλειστό σχολείο δε λύνει κανένα πρόβλημα. Υπονομεύει 

αντίθετα το μέλλον των παιδιών. Δεν νοιάζονται πραγματικά 

για τους νέους όσοι τους θωπεύουν υποκριτικά, αρνούμενοι 

να τους παρουσιάσουν την αλήθεια και τη σκληρή 

πραγματικότητα της ζωής. Τους νοιάζονται αντίθετα εκείνοι 
που επιδιώκουν να τους εξασφαλίσουν τα εφόδια που



χρειάζονται στην κοινωνία του αύριο. Θέλω να τονίσω ακόμη 

ότι πρέπει να στέκονται κριτικά σ’ όσα ακούγονται ανεύθυνα 

για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τα μέτρα που προωθεί. 

Ούτε με την αποτυχία σε ένα μάθημα χάνουν τη χρονιά τους, 

ούτε οι ευκαιρίες και πιθανότητες για σπουδές και 

επαγγελματική σταδιοδρομία μειώνονται, ούτε ταξικοί φραγμοί 

μπαίνουν στο σχολείο, ούτε πρόσθετες εξετάσεις εισάγονται 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε πρόθεση να μειωθεί ο 

αριθμός αυτών που τελειώνουν το Λύκειο υπάρχει, ούτε 

δεύτερης κατηγορίας θεωρούνται όσοι ακολουθούν τα Τ.Ε.Ε. 

Όλα αυτά είναι ψευδή. Αποτελούν παραπλάνηση που έχει ως 

στόχο την αναταραχή. Νέοι και νέες με την ωριμότητά σας και 

τη υπεύθυνη στάση σας, δώστε την απάντηση σε όσους 

επιχειρούν να υπονομεύσουν το μέλλον σας. Εμποδίστε 

όλους αυτούς που βρίσκουν αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να 

προωθήσουν τους κρυφούς στόχους τους, όπως είναι η 

στροφή προς την ιδιωτική εκπαίδευση, η ενίσχυση των 

φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων, η συντήρηση της 

φοιτητικής μετανάστευσης. Να είστε βέβαιοι ότι με το νέο 

σύστημα θα αποκτήσετε τα προσόντα εκείνα που θα σας 

επιτρέψουν στη μελλοντική ευρωπαϊκή κοινωνία να 

ανταποκρίνεστε στις προκλήσεις, να ανταγωνίζεστε τους 

απόφοιτους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, να είστε ισάξιοι.

Κατανοώ την υπαρξιακή αγωνία των μαθητών. Γνωρίζω τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές στην άσκηση του 

επαγγέλματος τους. Όμως το κλειστό σχολείο, αλλά και οι



βανδαλισμοί και η βία δεν πρόκειται να λύσουν τα 

προβλήματα ούτε των μεν ούτε των δε. Τι θα κερδίσουν αν η 

κυβέρνηση πάρει πίσω την μεταρρύθμιση; Οι μαθητές θα 

έχουν καλύτερο επίπεδο σπουδών; Θα μπαίνουν πιο εύκολα 

στο Πανεπιστήμιο; Θα έχουν διπλώματα με μεγαλύτερη αξία; 

Κερδισμένοι θα βγουν όσοι πιστεύουν ότι θα έχουν 

μικροκομματικά οφέλη, όσοι θέλουν να εμποδίσουν την 

πορεία της χώρας προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, όσοι 

αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από τη σημερινή κατάσταση.

Η μεταρρύθμιση έχει ανάγκη την ουσιαστική σχέση δασκάλου- 

μαθητή. Θέλουμε και οι δύο να συμβάλουν σ’ αυτήν, να 

κερδίσουν από αυτήν. Είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε τις 

μεθόδους κοινής εργασίας. Καταργώντας τη μεταρρύθμιση 

δεν θα κερδίσει κανείς τίποτα. Βελτιώνοντάς την μέσα από 

έναν εποικοδομητικό διάλογο με ανοιχτό σχολείο θα 

κερδίσουμε όλοι.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι οι σημερινές κοινωνίες είναι κοινωνίες 

της γνώσης. Μπορούμε να σταθούμε ως χώρα αλλά και ως 

ευρωπαίοι πολίτες σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον με το 

σημερινό σχολείο; Η απάντηση είναι όχι. Εμείς επιχειρούμε 

λοιπόν να το αλλάξουμε. Έχει διατυπωθεί εναλλακτική 

πρόταση; Η απάντηση είναι και πάλι όχι. Το μόνο που 

ακούμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι να γίνει 

διάλογος. Αυτό δείχνει αμηχανία αν όχι υποκρισία. Διάλογος



έγινε, διάλογος θα συνεχίσει να γίνεται. Όχι όμως ως άλλοθι 

για την απραξία. Και κυρίως όχι με τα σχολεία κλειστά.

Η λύση στα προβλήματα δεν είναι η επιστροφή στο παρελθόν, 

αλλά ο έγκαιρος σχεδιασμός για το μέλλον. Αυτό το μέλλον 

διαφοροποιεί το σχολείο του σήμερα από αυτό των 

περασμένων δεκαετιών. Δεν είναι σχολείο απλώς εθνικό, 

αλλά ευρωπαϊκό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Εξέθεσα αναλυτικά, με πληρότητα και ειλικρίνεια, τους 

στόχους της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Οι στόχοι της 

μεταρρύθμισης ανταποκρίνονται σε πάγια αιτήματα της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι στόχοι της μεταρρύθμισης 

εξυπηρετούν τα άμεσα και μακροπρόθεσμα συμφέροντα των 

μαθητών. Οι στόχοι της μεταρρύθμισης προωθούν τα άμεσα 

και μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας.

Η παιδεία είναι υπόθεση εθνική. Δηλώνουμε απολύτως 

ανοιχτοί και πρόθυμοι σε κάθε καλόπιστο διάλογο. Σε κάθε 

πρόταση βελτίωσης. Αλλά στην εκπαίδευση, ο διάλογος και η 

βελτίωση γίνονται μόνο μέσα σε μία ομαλή λειτουργία του 

σχολείου. Η ομαλή λειτουργία του σχολείου επιτρέπει να 

αναδειχθούν τα θετικά σημεία και να απομονωθούν τα όποια 
αρνητικά διαπιστωθούν.



Καλώ όλους, μαθητές και καθηγητές να ανταποκριθούν στην 
απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για ένα ισχυρό και 

αποδοτικό δημόσιο σχολείο. Να προστατεύσουν την 

λειτουργία του σχολείου. Να διαφυλάξουν τον σχολικό χρόνο. 

Να προστατεύσουν την δική τους περιουσία, που είναι η 

δημόσια περιούσια. Να συνεργαστούμε για μία εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση πιο αποτελεσματική, που εξασφαλίζει για τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, 

καλύτερες συνθήκες απόδοσης.

Καλώ τους νέους της Ελλάδας να εργασθούν για ένα καλύτερο 

σχολείο, για ένα σχολείο που θα τους δώσει περισσότερες και 

καλύτερες δυνατότητες.

Καλώ τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τις δικές τους 

θέσεις, τις δικές τους κατακτήσεις, την δική τους αναβάθμιση 

μέσα στο νέο σχολικό περιβάλλον. Αυτό που επιδιώκουν δεν 

δημιουργείται με άρνηση, δημιουργείται με συνεργασία, 

προτάσεις μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Καλώ σε ένα διάλογο ευθύνης, με ένα δημόσιο σχολείο που 

λειτουργεί ομαλά, όπως το θέλει και το απαιτεί η συντριπτική 

πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,



Η Κυβέρνησή μας υλοποιεί ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο 

που η ολοκλήρωσή του είναι η ανταπόκρισή μας στη λαϊκή 

εντολή. Στο έργο αυτό θα προχωρήσουμε αταλάντευτοι.

Η ισχυρή Ελλάδα, η Ελλάδα της ανάπτυξης, της ασφάλειας, 

της ευημερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευαισθησίας, η 

Ελλάδα της μόρφωσης και του πολιτισμού, είναι η Ελλάδα 

που γίνεται κάθε μέρα πραγματικότητα μέσα από το θετικό 

έργο της Κυβέρνησής μας.

Το έργο της Κυβέρνησης δεν θα το ανακόψει η υποκριτική 

τακτική της αντιπολίτευσης. Δεν θα επιτύχει η Νέα 

Δημοκρατία τους στόχους της, όσο και αν βυθίζεται όλο και 

πιο βαθιά στο αδιέξοδο της όξυνσης και της αναταραχής.

Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει αταλάντευτα στο συνολικό 

μεταρρυθμιστικό της έργο. Η Ελλάδα θα μπει το 2000 με το 

σπαθί της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ισχυρή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα με την πολιτική μας. 

Στις εκλογές του 2000 ο λαός θα επικυρώσει το έργο μας και 

θα δώσει νέα εντολή στο ΠΑΣΟΚ, για να δρέψει τους πλήρεις 

καρπούς των μεγάλων προσπαθειών του, που αυτή τη φορά 

πιάνουν -επιτέλους- τόπο.

Καλώ τη Νέα Δημοκρατία να συνειδητοποιήσει ότι έχει 

μπροστά της μακρό χρόνο ως τις κάλπες. Και όταν φθάσει



εκεί, όπως και αν φθάσει, θα κριθεί αυστηρά και για όσα 

ενδιαμέσως δεν έπραξε και κυρίως για τα λίγα που τόσο 
άσχημα διέπραξε.

Η τακτική της όξυνσης βλάπτει τον τόπο. Ας πάρει ο καθένας 

την ευθύνη του.

Καλούμε σε συνεργασία όλους για ένα ανοιχτό σχολείο, ένα 

αποδοτικό δημόσιο σχολείο, ένα σχολείο που στηρίζει τη νέα 

γενιά. Για την παιδεία, για τη νεολαία, για το μέλλον του 

τόπου.


