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0 υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ βουλευτής κ. Κώστας 
Σημίτης δήλωσε τα εξής σε σχέση με τις προτάσεις του Υπουργείου 
Παιδείας :

Οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας προσπαθούν με αναφορά σε 
αρχές και στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής)που από κανένα 
δεν αμφισβητούνται^να προκαλέσουν την εντύπωση μιάς γενικώτερης 
ανανεωτικής προσπάθειας για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα 
της παιδείας. Αλλά μέσα από τις γενικότητες, τις κοινοτυπίες, 
τις δηλώσεις καλών προθέσεων, τα οφθαλμοφανής προβάλλουν συγκεκρι
μένοι στόχοι όπως :

α) Η προώθηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην . 
παιδεία με μεταξύ άλλων ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, την 
περιγραφή της συνταγματικής απαγόρευσης για την ίδρυση ιδιωτικών 
πανεπιστημίων και την κατοχύρωση της ιδιωτικής επαγγελματικής 
κατάρτισης.
β'· II επανο;φορά συντηρητικών προτύπων με μεταξύ άλλων την ανα
θεώρηση των προγραμμάτων σπουδών της γενικής εκπαίδευσης.

γ) 0 συγκεντρωτισμός και ο κεντρικός έλεγχος στην εκπαίδευση 
με μεταξύ άλλων νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών. Η αναμόρφωση 
της παιδείας δεν θα προκύψει ούτε από την δραστηριοποίηση των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων ούτε από την επιστροφή στο παρελθόν.

Σε πάρα πολλά σημεία οι ανακοινώσειςΝτου Υπουργείου Παιδείας 
είναι σε τέτοιο βαθμό ασαφείς και γενικές όπως στο θέμα του 
μέλλοντος των ΤΕΙ, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της διοί
κησης της εκπαίδευσης ή του συστήματος εισαγωγής στην τριτο
βάθμια εκπαίδευση ώστε μόνο κριτήριο των προθέσεων της 
κυβέρνησης μπορεί να είναι η μέχρι τώρα πρακτική της. Αυτή η 
πρακτική που τη διέκρινε προχειρότητο:, αποσπασματικότητα και είχε 
έντονο κομματικό χαρακτήρα προδικάζει, ότι τις ασάφειες θα ακο
λουθήσουν ευκαιριακές λύσεις με φανερό το πνεύμα της οπισθοδρό-
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μησης. Τι σημασία έχουν τα ωραία λόγια για την μεγιστοποίηση 
της απόδοσης των εκπαιδευτικών επενδύσεων, το: νέα σχολικά 
κτίρια, την αγορά οικοπέδων κ.λ.π., ότο:ν οι δαπάνες για την 
παιδεία στον συζητούμενο προϋπολογισμό έχουν φτάσει σε κατώτατα 
επίπεδα? Είναι φανερό ότι τις υποσχέσεις δεν πρόκειται να ακο
λουθήσουν έργα.
Η κυβέρνηση απέναντι σε γνωστά προβλήματα όπως είναι η πολυ
διάσπαση των φορέων της επαγγελματικής κατάρτισης ή οι μεταγγραφός 
φοιτητών από το εξωτερικό ο:πλώς αλλάζει ρυθμίσεις χωρίς να επιδιώκ 
ουσιαστικές λύσεις για να μην έχει πολιτικό κόστος. Συνεχίζει 
έτσι την τακτική να θεωρεί πιο σημαντικές από τις εκπαιδευτικές 
αναγκαιότητάς τις πολιτικές σκοπιμότητες.

Τέλος καινοτομίες που διαγράφονται στις ανακοινώσεις όπως οι 
ρυθμίσεις για τη συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και πο:νε- 
πιστημίων ή η δημιουργία δευτεροβαθμίου οργάνου κρίσης για την 
εκλογή μελών ΔΞΠ μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά αρνητικές.

0 κ. Κοντογιαννόπουλος ισχυρίζεται, ότι σήμερο: την ευθύνη για την 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων έχουν όλες οι κοινωνικές και 
πολιτικές δυνάμεις. Την ευθύνη έχει προιιαντός η κυβέρνηση. Αυτή 
προκάλεσε με την ευκαιριακή, αποσπασματική και αυταρχική τακτική 
τη σημερινή έκρηξη· Η κυβέρνηση εχει γι χρέος να αποκαταστήσει 
την ηρεμία στο χώρο της παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει λεπτομε
ρειακά θέση και σε όσα θέματα αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου 
και σε όσα δεν αναφέρει αλλά είναι σημαντικά, προτείνοντο:ς τις 
δικές του λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει μέσα από διάλογο με 
όλους τους ςοορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας να προωθήσει 
ιδέες, απόψεις και λύσεις που θα βοηθήσουν την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων.


