Ακινα, 24 Νοεμβρίου 2018

Ομιλία του Προζδρου τησ Νζασ Δημοκρατίασ, κ. Κυριάκου Μητςοτάκη,
ςτην παρουςίαςη του Προγράμματοσ Παιδείασ τησ Νζασ Δημοκρατίασ
Κφριοι Ρρόεδροι, Κυρίεσ και κφριοι,
Καταρχάσ, ζνα μεγάλο μπράβο. Θερμά ςυγχαρθτιρια, ςτον Κ. Χατηθδάκθ, ςτθν Ν.
Κεραμζωσ, ςτουσ Αναπλθρωτζσ Τομεάρχεσ, ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ αυτισ τθσ εξαιρετικισ
δουλειάσ τθν οποία είδατε ςιμερα. Μια δουλειά θ οποία, βζβαια, δεν κα μποροφςε να είχε
ολοκλθρωκεί χωρίσ τθ ςυμμετοχι των “ακόρυβων πρωταγωνιςτϊν” τθσ εκπαίδευςθσ, των
δαςκάλων, των κακθγθτϊν, των πανεπιςτθμιακϊν, που μπόλιαςαν αυτι τθν παρουςίαςθ και
το πρόγραμμα τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ με τισ δικζσ τουσ ιδζεσ αλλά και με τισ δικζσ τουσ
προςδοκίεσ. Με τα δικά τουσ οράματα. Για τθν Ραιδεία του μζλλοντοσ, ζτςι όπωσ αυτοί τθν
αντιλαμβάνονται.
Βρίςκομαι ςιμερα εδϊ με μεγάλθ χαρά, αλλά και με μια αίςκθςθ ξεχωριςτισ ευκφνθσ.
Θ Ραιδεία, για εμζνα, -το ζχω πει πολλζσ φορζσ- δεν είναι ακόμα μία πλευρά μιασ
εφαρμοςμζνθσ πολιτικισ, ϊςτε να περιοριςτεί ςε κάποιο επιμζρουσ τμιμα ενόσ κομματικοφ
προγράμματοσ. Αντίκετα, -και πιςτεφω ότι ιςχφει για όλουσ ςασ- αποτελεί τελικά τον κακρζφτθ
τθσ αντίλθψθσ που ζχει ο κακζνασ από εμάσ για το μζλλον αυτοφ του τόπου. Συνεπϊσ, όταν
μιλϊ για Εκπαίδευςθ -πλαιςιωμζνθ με τα ςτοιχεία που τθν κάνουν Ραιδεία- είναι ςαν να
αναφζρομαι ςτθν Ελλάδα που ονειρεφομαι. Στθν Ελλάδα που κζλω και για τθν οποία μάχομαι
κάκε μζρα.
Κακϊσ διανφουμε ιδθ το 18ο ζτοσ του 21ου αιϊνα, αποδεικνφεται ςε όλο τον κόςμο
ότι οι δείκτεσ κοινωνικισ αλλά και οικονομικισ ευθμερίασ ταυτίηονται απολφτωσ με εκείνουσ
τθσ Ραιδείασ. Με απλά λόγια, οι πλοφςιεσ χϊρεσ, οι χϊρεσ με ευθμερία είναι εκείνεσ οι χϊρεσ
οι οποίεσ ζχουν πολφ καλά εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Γι’ αυτό, ακριβϊσ, και κεωρϊ τθν
Εκπαίδευςθ κεντρικό όχθμα για τθν ανάπτυξθ και τθσ δικισ μασ χϊρασ. Ρρόκειται ουςιαςτικά
για τθ μθχανι που κα κινιςει τθν οικονομία, με τθν οποία οφείλει να ςυμβαδίηει. Και τελικά θ
Ραιδεία, θ δθμόςια Ραιδεία, αποτελεί τον καλφτερο «κοινωνικό ανελκυςτιρα», που κα
επιτρζπει ςτα παιδιά όλων των ςτρωμάτων να αποκτοφν ίςεσ ευκαιρίεσ και εφόδια ςτθ ηωι
τουσ. Ειδικά τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειϊν.

Και που κα αποτελεί ταυτόχρονα το εργαςτιριο για το μζλλον, ζνα εργαςτιριο που κα
παράγει καινοτομία, ζρευνα, νζεσ ιδζεσ. Δθλαδι, εκείνεσ τισ προχποκζςεισ που χρειαηόμαςτε
για να διακρικοφμε ωσ χϊρα ςε ζναν κόςμο που αλλάηει ραγδαία.
Ονειρεφομαι μια Ραιδεία θ οποία τελικά κα αναδεικνφει τον καλφτερο εαυτό μασ. Να
είναι χϊροσ δθμιουργίασ και δθμιουργικότθτασ τόςο για τουσ μακθτζσ, όςο και για τουσ
δαςκάλουσ και τουσ κακθγθτζσ. Μια Ραιδεία που κα ενκαρρφνει τα ταλζντα αλλά που
ταυτόχρονα κα βελτιϊνει και αδυναμίεσ. Μια Ραιδεία που κα βοθκά το χαριςματικό παιδί να
διακρικεί, με τθν ίδια προςιλωςθ όμωσ που κα φροντίηει το παιδί και το παιδί με τισ ειδικζσ
ανάγκεσ να αναδείξει τισ δικζσ του δεξιότθτεσ.
Οι τρεισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι, ωςτόςο, και τα πολφτιμα πεδία εκείνα, όπου
κα διαμορφωκοφν δθμιουργικά οι αυριανοί πολίτεσ: Οι Ζλλθνεσ τθσ ελευκερίασ, τθσ
δθμοκρατίασ και τθσ δικαιοςφνθσ. Τθσ άμιλλασ αλλά και τθσ αλλθλεγγφθσ. Τθσ ομαδικισ
δουλειάσ και του πολιτιςμοφ. Του ικουσ και τθσ προκοπισ. Γιατί θ παιδεία είναι κάτι πολφ
παραπάνω από ζνα μθχανιςμό μετάδοςθσ γνϊςθσ και δεξιοτιτων. Θ Ραιδεία τελικά
ςφυρθλατεί αξίεσ και διαμορφϊνει ςυνειδιςεισ. Βάηει τα κεμζλια για τθν καλι κοινωνία τθσ
επόμενθσ μζρασ. Είναι τελικά θ Ραιδεία το καλειδοςκόπιο μζςα από το οποίο βλζπουμε το
ίδιο μασ το αφριο ωσ χϊρα και ωσ ζκνοσ. Γιατί τι μζλλον μποροφμε να ζχουμε ςε αυτό τον
ςκλθρό, ςε αυτόν τον ανταγωνιςτικό κόςμο, αν δεν βάλουμε τθν παιδεία ςε απόλυτθ πρϊτθ
εκνικι προτεραιότθτα;
Το είπε και θ Νίκθ πριν, το ζχω επαναλάβει και εγϊ πολλζσ φορζσ: Αναλογιςτείτε ότι το
παιδί που είναι ςιμερα ςτθν πρϊτθ δθμοτικοφ κα τελειϊςει το λφκειο το 2030 και κα βγει
ςτθν αγορά εργαςίασ το 2035. Σκεφτείτε λίγο, πϊσ κα είναι ο κόςμοσ τότε, πόςθ ςυηιτθςθ
γίνεται πραγματικά ςτθ χϊρα μασ για τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ που πρζπει να ζχουν τα
παιδιά μασ, τα μικρά παιδιά ςιμερα, για να ανταποκρικοφν ςτισ ςυνκικεσ ενόσ κόςμου που
αλλάηει τόςο γριγορα. Ξζρετε, το πιο πικανό είναι ότι εμείσ δεν κα είμαςτε τότε ςτθν πολιτικι.
Αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν ζχουμε τθν θκικι υποχρζωςθ να εξαςφαλίςουμε ςιμερα αυτά που
χρειάηεται αφριο για να κάνει πράξθ τα όνειρα του και να γίνει, το ςθμερινό παιδί, ζνασ
ςυνειδθτοποιθμζνοσ πολίτθσ. Με άλλα λόγια, ακόμθ και ο τίτλοσ τθσ ςυνάντθςισ μασ «Ραρουςίαςθ του Ρρογράμματοσ Ραιδείασ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ»- μπορεί να κεωρθκεί
ςυνειδθτά ςυμβατικόσ. Διότι για μασ, όπωσ νομίηω ότι διαπιςτϊςατε και ςτθν παρουςίαςθ θ
οποία ζγινε, Ραιδεία δεν ςθμαίνει μία ακόμθ δζςμθ μζτρων δίπλα ςε άλλα. Σθμαίνει μία
ςτρατθγικι κεϊρθςθ, θ οποία κα πρζπει να διακλαδϊνεται ςτο ςφνολο των πολιτικϊν ενόσ
ςφγχρονου κράτουσ.
Τθν κατάςταςθ που επικρατεί, εδϊ και καιρό, ςτθν Εκπαίδευςθ τθν ξζρετε πρϊτα από
όλα εςείσ, οι λειτουργοί τθσ εκπαίδευςθσ, οι δάςκαλοι, οι κακθγθτζσ, οι πανεπιςτθμιακοί, οι
οποίοι βιϊνετε, κακθμερινά, το δράμα τθσ. Λίγεσ κουβζντεσ κα πω μόνο γι’ αυτό. Στισ πρϊτεσ
βακμίδεσ, βλζπουμε τον αποκλειςμό, ακόμα και ςιμερα, χιλιάδων παιδιϊν από παιδικοφσ
ςτακμοφσ. Αυτόν τον αποκλειςμό ακολουκεί θ υποβάκμιςθ του Ολοιμερου και του Ψθφιακοφ
Σχολείου, με τθν ϊρα τθσ Ρλθροφορικισ να μετατρζπεται ςυχνά ςε ϊρα χαλάρωςθσ. Φςτερα,
ζρχονται οι αλλαγζσ ςτα προγράμματα με τθν απαξίωςθ τθσ ελλθνικισ γραμματείασ και τα

πειράματα ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ. Λαόσ που δεν γνωρίηει τθ ιςτορία του δεν ζχει μζλλον.
Λαόσ που δεν τιμά τισ παραδόςεισ του, δεν γνωρίηει από ποφ ζρχεται και ποφ κζλει να πάει.
Ταυτόχρονα όμωσ, όςο υποβακμίηουμε τισ κλαςικζσ ςπουδζσ μειϊνουμε και τθν φλθ των
φυςικϊν επιςτθμϊν. Ρροςζξτε τι γίνεται: Θ Ελλάδα βρίςκεται, ςιμερα, ςτισ τελευταίεσ κζςεισ
τθσ Ευρϊπθσ -μαηί με τθ ουμανία, τθν Μάλτα και τθν Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάκοσ- ςτθν
ανάγνωςθ και ςτθν κατανόθςθ Μακθματικϊν. Ενϊςεισ Φιλολόγων, Φυςικϊν και θ
Μακθματικι Εταιρεία -οι κακϋφλθν αρμόδιοι- διαμαρτφρονται για τθν φλθ που διδάςκονται τα
ελλθνόπουλα. Πταν, λοιπόν, οι πλζον αρμόδιοι διαφωνοφν, τι κα μποροφςε να προςκζςει
κανείσ; Αυτι θ αντίςτιξθ νομίηω ότι τα λζει όλα.
Το ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ κακοδθγείται από τθν αρχι του
«ράβε-ξιλωνε», αδιαφορϊντασ για τθν τεράςτια αναςτάτωςθ που αυτό προκαλεί ςτουσ
υποψιφιουσ και ςτισ οικογζνειεσ τουσ. Ζχω χάςει το μζτρθμα από το πόςεσ φορζσ ζχει
εξαγγείλει θ θγεςία του Υπουργείου, αλλά και προςωπικά ο κ. Τςίπρασ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα
ειςαγωγισ ςτα πανεπιςτιμια. Και, βζβαια, θ εκπαιδευτικι οπιςκοδρόμθςθ ολοκλθρϊνεται με
τθν ουςιαςτικι κατάργθςθ των πρότυπων ςχολείων. Για το διοικθτικό επίπεδο; Τα ξζρετε
καλφτερα από εμζνα, Θεςπίςτθκε ζνασ νόμοσ για τθν επιλογι διευκυντϊν των ςχολικϊν
μονάδων που αμζςωσ μετά κρίκθκε αντιςυνταγματικόσ. Καταργικθκε ςτθν πράξθ θ
αξιολόγθςθ. Και πλικοσ κομματικϊν φίλων πλθμμφριςε τθν ςτελεχιακι πυραμίδα. Στισ άλλεσ
βακμίδεσ, όλοι πλζον διακρίνουν τθν πλιρθ απορρφκμιςθ τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
και Κατάρτιςθσ. Δυςτυχϊσ, κακίςταται και ςιμερα, και κα επανζλκω ςε αυτό, μία
δευτερεφουςα επιλογι ανάγκθσ.
Αλλά και το πλιγμα ςτον τεχνολογικό χαρακτιρα τθσ ανϊτατθσ Ραιδείασ -με τθν
ςυλλιβδθν κατάργθςθ των Τ.Ε.Ι για να απορροφθκοφν από τα ΑΕΙ. Χωρίσ ακαδθμαϊκά
κριτιρια, χωρίσ εκκζςεισ βιωςιμότθτασ, χωρίσ εξαςφάλιςθ ακαδθμαϊκϊν και επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων. Κυρίωσ, όμωσ, χωρίσ ςχζδιο και με μοναδικό γνϊμονα τοπικίςτικα
μικροκομματικά ςυμφζροντα. Στα Ρανεπιςτιμια, εκδιϊχκθκαν τα Συμβοφλια των Ιδρυμάτων.
Επιφανείσ κακθγθτζσ, που τουσ παρακαλζςαμε να ζρκουν ςτθν πατρίδα μασ από το εξωτερικό
αφιλοκερδϊσ, χωρίσ οικονομικό όφελοσ, να προςφζρουν τα φϊτα τουσ, τισ γνϊςεισ τουσ, να
ανοίξουν λίγο το μυαλό μασ. Τουσ πετάξαμε, κακιν κακϊσ, ζξω για να επιςτρζψουν ςτα
πανεπιςτιμια οι αιϊνιοι φοιτθτζσ. Κάκε αξιολόγθςθ ουςιαςτικά ακυρϊκθκε. Θ Αρχι
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ υποβακμίςτθκε, υπολειτουργεί. Θ εκλογι πρυτάνεων από ξεχωριςτά
ψθφοδζλτια αναςτατϊνει τθ λειτουργία των Α.Ε.Ι υπζρ του κομματικοφ ελζγχου. Και βζβαια,
τα μεταπτυχιακά -πθγι εςόδων για πολλά από τα πανεπιςτιμια μασ- μζνουν ςιμερα δζςμια
γραφειοκρατικϊν αντικινιτρων αλλά και ταξικϊν αντιλιψεων, ξεπεραςμζνων ταξικϊν
αντιλιψεων. Πλα αυτά, βζβαια, ςε ςχολζσ πολλζσ από τισ οποίεσ ζχουν μετατραπεί ςε γιάφκεσ
τθσ βίασ και ςτζκια του εγκλιματοσ. Με κουκουλοφόρουσ, μολότοφ, εμπόρουσ ναρκωτικϊν,
να απειλοφν κακθμερινά κακθγθτζσ και φοιτθτζσ.
Μόλισ χκεσ πρόταξα ςτθ Βουλι το μείηον κζμα τθσ αςφάλειασ ςτα πανεπιςτιμια μασ.
Για να δω ζναν αμιχανο Ρρωκυπουργό να παρουςιάηει, ξανά, μία εικονικι πραγματικότθτα ςαν να μθ κατοικεί ςε αυτιν τθ χϊρα. Να αδυνατεί να παρουςιάςει ζνα ςχζδιο για τθν
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Είτε επειδι δεν ξζρει, είτε επειδι δεν κζλει. Να γυρίηει τθν

κουβζντα ςε άλλα κζματα προκειμζνου να κρφψει τισ βαριζσ του ευκφνεσ. Θα το ξαναπϊ
λοιπόν ακόμα μια φορά: Θ αςφάλεια αποτελεί δθμοκρατικό και ατομικό δικαίωμα των
πολιτϊν, ευκφνθ και υποχρζωςθ του κράτουσ. Ο νόμοσ για το άςυλο δεν κα αλλάξει. Θα
καταργθκεί. Για να ξανακυκλοφοριςουν ελεφκερα ςτα πανεπιςτιμια οι ιδζεσ και οι γνϊςεισ.
Τα Ρανεπιςτιμια κα αποδοκοφν και πάλι ςε αυτοφσ ςτουσ οποίουσ ανικουν: Στουσ φοιτθτζσ,
ςτουσ κακθγθτζσ τουσ, ςτθ μάκθςθ και ςτθν ζρευνα. Τελεία και παφλα. Είναι
αδιαπραγμάτευτθ πολιτικι προτεραιότθτα τθσ επόμενθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ.
Σε πείςμα των πολιτικϊν δυνάμεων τθσ κακυςτζρθςθσ, θ χϊρα κα αποκτιςει ακόμα
καλφτερα δθμόςια και εξωςτρεφι πανεπιςτιμια. Θα αποκτιςει ξενόγλωςςα προγράμματα και
κα τονϊςει τθν ζρευνα και τθν καινοτομία. Θζλουν - δεν κζλουν οι οπαδοί του χκεσ, κα γίνει
πράξθ αυτό που είτε δεν μποροφν να φανταςτοφν είτε φοβοφνται: Θ Ελλάδα εκπαιδευτικό
κζντρο των Βαλκανίων και τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.
Φίλεσ και φίλοι εκπαιδευτικοί, που μασ τιμάτε τόςο μαηικά με τθν παρουςία ςασ
ςιμερα, κζλω να είμαι ειλικρινισ: Θεωρϊ ότι κάκε ζκπτωςθ ςτουσ υψθλοφσ ςτόχουσ για τθν
Ραιδεία, ςθμαίνει υποχϊρθςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ ηωισ. Πταν λοιπόν αςκϊ
ςκλθρι κριτικι ςτθν παροφςα κατάςταςθ, δεν ςθμαίνει -προςζξτε- ότι ηθτϊ επιςτροφι ςτθν
προθγοφμενθ. Το γεγονόσ ότι καταγγζλλω το χειρότερο που ιςχφει ςιμερα δεν ςυνεπάγεται
ότι ςυμβιβάηομαι με το μζτριο το οποίο γνϊριςα χκεσ. Αντίκετα, κεωρϊ ότι θ εκπαιδευτικι
μεταρρφκμιςθ πρζπει να είναι θ πρϊτθ που κα προωκιςει μία Κυβζρνθςθ που βλζπει ςτο
αφριο. Αναγεννθμζνθ Ελλάδα, ςθμαίνει αναγεννθμζνθ Ραιδεία. Στο ςθμερινό βάλτωμα,
αντιπροτείνω μία επανάςταςθ. Δεν με φοβίηει θ λζξθ: επανάςταςθ ςτθν Ραιδεία. Βαςιςμζνθ
ςε τρεισ κατευκφνςεισ:
Κατεφκυνςθ πρϊτθ. Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθ μόρφωςθ, ςε ακαδθμαϊκά και διοικθτικά
ελεφκερεσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ. Με ςφγχρονα προγράμματα ςπουδϊν και μεκόδουσ που
αξιοποιοφν τθν τεχνολογία αλλά καλλιεργοφν και τισ δεξιότθτεσ. Κρατιςτε από τθν
παρουςίαςθ τθν οποία είδατε πρίν, αυτιν τθν μια διαφάνεια που παρουςίαςε θ Νίκθ, για τισ
δεξιότθτεσ του μζλλοντοσ. Για το πόςο ςθμαντικζσ κα είναι αυτζσ ςε μια εποχι όπου θ
πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ είναι πολφ πιο εφκολθ. Και γιατί ςθμαίνει ότι είναι τόςο ςθμαντικό να
αντικαταςτιςουμε τθν ζμφαςθ που δίνουμε ςιμερα ςτθν παπαγαλία με τθν κριτικι ςκζψθ, τθ
ςυνεργαςία, τθν ςωςτι αξιολόγθςθ, και τθν δυνατότθτα τθσ ομαδικισ δουλειάσ. Αλλά αυτό
ςθμαίνει και κάτι ακόμα, ςθμαίνει ότι όλα τα ελλθνόπουλα ξεκινοφν τελικά από τθν ίδια
αφετθρία για να αποκτιςουν τα εφόδια που κα τουσ επιτρζψει να χτίςουν το μζλλον τουσ.
Και κα πρζπει να ξζρουν τα ελλθνόπουλα, κυρίεσ και κφριοι, ότι θ ςκλθρι δουλειά ςιμερα
είναι προχπόκεςθ για να πάει κάποιοσ μπροςτά. Ανθςφχθςα πάρα πολφ όταν ςε μια
πρόςφατθ ζρευνα από αυτζσ τισ ςυγκριτικζσ μελζτεσ που γίνονται μεταξφ όλων των
Ευρωπαϊκϊν χωρϊν διαπίςτωςα ότι μόλισ το 22% των Ελλινων κεωρεί ότι θ ςκλθρι δουλειά
είναι προχπόκεςθ επιτυχίασ ςτθ ηωι. Αυτό είναι λάκοσ και κα το αλλάξουμε. Θ ςκλθρι
δουλειά επιβραβεφεται και αυτό είναι το μινυμα το οποίο ςτζλνω ςιμερα ειδικά ςε όλα τα
νζα παιδιά τα οποία είναι εδϊ. Αν δουλζψετε ςκλθρά, δεν υπάρχει ταβάνι ςτο όνειρο ςασ. Θα
πρζπει να ζχετε τθ δυνατότθτα να μπορείτε πραγματικά να ξεχωρίηετε και να κάνετε το δικό
ςασ ξεχωριςτό όνειρο πραγματικότθτα. Γι’ αυτό και κεωρϊ ότι είναι τόςο ςθμαντικό κάκε

περιφερειακι ενότθτα να ζχει το δικό τθσ δθμόςιο Ρρότυπο Σχολείο. Ναι, γιατί υπάρχουν
παιδιά που ξεχωρίηουν, και αυτά τα παιδιά που ξεχωρίηουν -είτε είναι ςτισ φτωχζσ ςυνοικίεσ
τθσ Δυτικισ Ακινασ ι τθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ, είτε είναι ςε ζνα απομακρυςμζνο χωριό ςτα
Γρεβενά, ςτον Ζβρο ι ςτο ζκυμνο- κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να ζχουν πρόςβαςθ ςε
ζνα Ρρότυπο Σχολείο ςτο οποίο κα ειςαχκοφν με εξετάςεισ. Άλλο το Ρειραματικό Σχολείο,
άλλο το Ρρότυπο Σχολείο.
Αλλά για τα πολλά ςχολεία δάςκαλοι και κακθγθτζσ πρζπει να ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ
ςε ψθφιακζσ εκπαιδευτικζσ πθγζσ. Και βζβαια οι μακθτζσ να κάνουν αυτό το οποίο ςασ είπα
πρίν: να αςκοφνται ςτθν κριτικι ςκζψθ, ςτθ ςυνεργαςία, ςτα λεγόμενα digital skills –ςτισ
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ. Από το Δθμοτικό, κα γνωρίηουν το διαδίκτυο -με τισ τεράςτιεσ ευκαιρίεσ
που παρουςιάηει από τθ μια, και τουσ κινδφνουσ από τθν άλλθ. Απ’ το Γυμνάςιο ιδθ να
μακαίνουν για τον επαγγελματικό προςανατολιςμό. Να αποκτοφν άποψθ μζςα από τον κεςμό
τθσ «άςκθςθσ» ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ παραγωγισ. Ενϊ το Εκνικό Απολυτιριο Λυκείου, ςτο
οποίο επιμζνω πάρα πολφ, προκφπτει από τον ςυνυπολογιςμό των βακμϊν και των τριϊν
τάξεων. Συνεπάγεται, τελικά, ζναν πλιρθ, επαρκι και αναγνωριςμζνο κφκλο ςπουδϊν, με
πιςτοποιθμζνθ τουλάχιςτον μια ξζνθ γλϊςςα.
Ζχουμε πει, και το επαναλαμβάνω, το είπε και ο Κωςτισ και θ Νίκθ, ότι δεν αλλάηουμε
προσ το παρόν το ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτα πανεπιςτιμια. Αλλά τα πανεπιςτιμια είναι αυτά τα
οποία κακορίηουν και τον αρικμό ειςακτζων και τθ βάςθ ειςαγωγισ. Τα δθμόςια
πανεπιςτιμια, για τα οποία μίλθςα αναλυτικά πριν από λίγεσ εβδομάδεσ ςε μια ξεχωριςτι
εκδιλωςθ που κάναμε μόνο για πανεπιςτθμιακοφσ, αποκτοφν επιτζλουσ ςτθν πράξθ τθν
πολυπόκθτθ αυτονομία τουσ. Αξιολογοφνται βάςει μετριςιμων αποτελεςμάτων αλλά
ταυτόχρονα είναι ελεφκερα να ανοίξουν και τα φτερά τουσ. Θ πρόςκετθ χρθματοδότθςθ τθν
οποία μποροφν να λαμβάνουν από τθν πολιτεία ςυνδζεται και με τα αποτελζςματα τθσ
αξιολόγθςθσ. Και βζβαια, αλλάηει επιτζλουσ το άρκρο 16 και δθμιουργοφνται και ςτθ χϊρα
μασ μθ κρατικά και, γιατί όχι, και ιδιωτικά πανεπιςτιμια. Ραρακολοφκθςα με πολφ
ενδιαφζρον τθ χκεςινι εξαιρετικά αμιχανθ δευτερολογία τθν οποία διάβαςε ο κ. Τςίπρασ και
ςτθν οποία επιχειρθματολόγθςε υπζρ τθσ διατιρθςθσ του κρατικοφ μονοπωλίου ςτθ δθμόςια
εκπαίδευςθ. Σασ ηθτϊ πραγματικά, αν δεν τθν ζχετε δει να τθν ξαναδείτε. Για να διαπιςτϊςετε
με τον πιο γλαφυρό τρόπο ποιοσ κζλει να ςπρϊξει τθ χϊρα ορμθτικά ςτο αφριο και ποιοσ κζλει
να τθν κρατιςει κακθλωμζνθ ςτο χκεσ.
Δεφτερθ κατεφκυνςθ ςτθν οποία επιμζνω ιδιαίτερα. Σφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τον
οικονομικό βθματιςμό τθσ χϊρασ. Μονάδεσ όλων των βακμίδων αποκτοφν μεγαλφτερθ
οικονομικι αυτονομία. Ενϊ θ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ κακίςταται εκνικι
προτεραιότθτα. Ζνα ςχολείο, το είπε και θ Νίκθ, κα μπορεί να οργανϊνει εκδθλϊςεισ, να
ενοικιάηει τουσ χϊρουσ του, να αξιοποιεί τα ζςοδα του για τον εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν
του. Το ίδιο, χωρίσ περιττζσ διαδικαςίεσ και αδειοδοτιςεισ από το Υπουργείο Ραιδείασ. Αλλά,
το ςθμαντικότερο, ζνα πανεπιςτιμιο μπορεί να ςυνεργάηεται με ιδιωτικοφσ φορείσ ςτον τομζα
τθσ ζρευνασ, ωφελοφμενο και το ίδιο από τα αποτελζςματά τθσ. Είναι τρελό ςιμερα, να
ζχουμε υποδείγματα, τα οποία δουλεφουν ςτθν πράξθ, όπωσ το Ιςραιλ, για το πωσ ζνα
πανεπιςτιμιο μπορεί να δίνει τθ δυνατότθτα ςε ζναν ερευνθτι να αναπτφςςει προϊόν

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςε ςυνεργαςία με ζναν επενδυτι το όφελοσ αυτισ τθσ επζνδυςθσ
να μοιράηεται μεταξφ του πανεπιςτθμίου, του ερευνθτι και του επενδυτι. Δεν χρειάηεται να
ανακαλφψουμε τθν πυρίτιδα. Τα ελλθνικά πανεπιςτιμια κα γίνουν πόλοσ δθμιουργικισ
καινοτομίασ και εξωςτρζφειασ. Και βζβαια για να επανζλκω λίγο ςτθν τεχνικι και
επαγγελματικι εκπαίδευςθ, κζλω Ρρότυπα Επαγγελματικά Λφκεια με ςυμμετοχι εργοδοτϊν
και εργαηομζνων ςε κάκε περιοχι. Και ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα κα πρζπει να υποςτθρίξουμε όλοι
μαηί μία μεγάλθ καμπάνια προβολισ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ προσ τθν οποία,
δυςτυχϊσ, ςτρζφεται μόλισ το 30% των μακθτϊν μασ ζναντί πολφ υψθλότερων ποςοςτϊν
Ευρϊπθ. Αυτό, παρά το γεγονόσ ότι θ απαςχόλθςθ των αποφοίτων τθσ είναι κατά ςχεδόν 25%
μεγαλφτερθ από εκείνων του γυμναςίου. Είναι ανάγκθ, λοιπόν, να αλλάξει και θ νοοτροπία
μασ.
Το μοντζλο, ςιμερα, δεν είναι “ζνασ ακόμα δικθγόροσ ι ζνασ γιατρόσ”. Ρροσ Θεοφ, δεν
απαξιϊνω οφτε τουσ δικθγόρουσ, οφτε τουσ γιατροφσ. Αλλά ζνασ 20άρθσ, καλά κατθρτιςμζνοσ
και περιφανοσ για τθν ειδικότθτά του, που ιδθ ζχει βρει δουλειά, αμείβεται καλά και είναι
ζτοιμοσ να προκόψει. Και είναι καιρόσ πια να αναβακμιςτεί και ςτθν κοινι ςυνείδθςθ θ
εξειδικευμζνθ εργαςία. Το άξιο ςτζλεχοσ του τουριςμοφ, ο καλόσ προγραμματιςτισ, ο
μοναδικόσ τεχνίτθσ. Αυτό ηθτά θ εξζλιξθ τθσ οικονομίασ, ζτςι απαντάμε ςτθν πρόκλθςθ τθσ
ανεργίασ, -ειδικά τθσ νεανικισ ανεργίασ- και προσ τα εκεί πρζπει να βαδίςουμε.
Κατεφκυνςθ τρίτθ. Διαρκισ επιμόρφωςθ, κίνθτρα προόδου, αλλά και αξιολόγθςθ
παντοφ και για όλουσ. Ο εκπαιδευτικόσ ανακτά τθ κζςθ που του αξίηει ςτθν αξιακι πυραμίδα
τθσ κοινωνίασ. Ξανακερδίηει τθν επαγγελματικι του αξιοπρζπεια. Αναλαμβάνει, όμωσ, και τθν
ευκφνθ του ξεχωριςτοφ του λειτουργιματόσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε διδακτικό επίπεδο, ο
δάςκαλοσ και ο κακθγθτισ αποκτά περιςςότερο λόγο ςτθν φλθ αλλά και ςτον τρόπο που
διδάςκει.
Ανταμείβεται για τθ δθμιουργικότθτα του, και οι πρωτοβουλίεσ του ςτθν τάξθ
αναγνωρίηονται. Γίνεται πρωτοπόροσ ςτθ διαμόρφωςθ των αυριανϊν «πολιτϊν του κόςμου».
Πμωσ και ο ίδιοσ ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ ςε ςυμπράξεισ και με
τα πανεπιςτιμια μασ. Ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν αυξάνεται κατά προτεραιότθτα, με
κριτιρια τθν προχπθρεςία, τθν επιςτθμονικι επάρκεια, αλλά και τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του
ςυςτιματοσ, εκπαίδευςθσ. Πλοι, ωςτόςο, αξιολογοφνται για τθν βελτίωςθ, αλλά και για τθν
επιβράβευςι τουσ. Ξεκινάμε με τισ ςχολικζσ μονάδεσ για να περάςουμε ςτθ ςυνζχεια ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ.
Θζλω να ςασ κάνω μια ζκκλθςθ. Και τθν κάνω ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που μασ
ακοφν ςιμερα: Το ςτοίχθμα τθσ αξιολόγθςθσ πρζπει να το κερδίςουμε. Θα το κάνουμε όμωσ
ζχοντασ εςάσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςυμμάχουσ ςε αυτι τθν προςπάκεια. Ζχω πάει ςε πολλά
ςχολεία. Σε πολλά δθμόςια ςχολεία. Ζχω δει καταπλθκτικοφσ δαςκάλουσ. Ζχω δει εξαιρετικά
ευρθματικοφσ κακθγθτζσ. Αξιοκαφμαςτουσ ωσ προσ τθν αφοςίωςι τουσ ςτο λειτοφργθμά τουσ.
Ανκρϊπουσ που αςφυκτιοφν μζςα ςε ζνα πλαίςιο το οποίο δεν τουσ επιτρζπει να εκφράςουν
τθ δθμιουργικότθτά τουσ. Θα το πω λοιπόν ξεκάκαρα: ο καλόσ εκπαιδευτικόσ δεν ζχει τίποτε
να φοβθκεί από τθν αξιολόγθςθ. Αντίκετα είναι ο μόνοσ τρόποσ να αναγνωριςτεί θ

προςπάκειά του εντόσ αλλά και εκτόσ τάξθσ. Και ναι, όπωσ και ςτθν υπόλοιπθ δθμόςια
διοίκθςθ, ςυνδζουμε τθν αξιολόγθςθ με πιο γριγορεσ μιςκολογικζσ προαγωγζσ, γιατί πρζπει
να υπάρχει και ζνα οικονομικό όφελοσ για αυτοφσ οι οποίοι ςυςτθματικά αξιολογοφνται ωσ οι
καλφτεροι. Σε διοικθτικό επίπεδο, παφει επιτζλουσ ο εναγκαλιςμόσ κράτουσ και Ραιδείασ. Το
Υπουργείο πρζπει να αποκτιςει επιτελικό χαρακτιρα και να ςταματιςει να είναι κακθμερινόσ
δυνάςτθσ των ςχολείων και των πανεπιςτθμίων. Κακιερϊνεται θ αξιοκρατία ςτθν εςωτερικι
του λειτουργία του ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ και το ΑΣΕΡ αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο ςτθν
επιλογι των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ.
Κυρίεσ και κφριοι,
Ακοφςαμε από τον Τομζα Ραιδείασ και τθν Επιτροπι Ρρογράμματοσ πόςο πλιρεισ και
αναλυτικζσ είναι οι κζςεισ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ. για τθν Ραιδεία. Και αξίηουν ςυγχαρθτιρια
ςτα ςτελζχθ μασ που δοφλεψαν γι’ αυτζσ. Στόχοσ δικόσ μου δεν είναι μόνο να επαναλάβω τουσ
βαςικοφσ άξονεσ του προγράμματόσ μασ, αλλά να εξθγιςω γιατί κεωρϊ τθν εκπαίδευςθ
κινθτιρια δφναμθ για τθν ανάταξθ τθσ χϊρασ.
Τίποτα, όμωσ, δεν μπορεί να αλλάξει χωρίσ τθ δικι ςασ ςυμμετοχι. Θζλω να ςασ
βεβαιϊςω ότι ςζβομαι απεριόριςτα τον δάςκαλο, τον κακθγθτι, τον πανεπιςτθμιακό.
Υπολογίηω και ελπίηω ςε εςάσ. Σασ εμπιςτεφομαι. Ηθτϊ να μασ ακοφςετε. Ηθτϊ να μασ
μιλιςετε. Και ςασ κεωρϊ ςυμμάχουσ ςτθν προςπάκεια για μια νζα Ελλάδα. Ραρά τθν
κυβερνθτικι προπαγάνδα, ξζρω καλά ότι και εςείσ, όπωσ οι περιςςότεροι Ζλλθνεσ, είςτε
κφματα τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ: Ρλθρϊνετε κι εςείσ τουσ ίδιουσ βαρείσ φόρουσ, βλζπετε
και εςείσ τισ τιμζσ να ανεβαίνουν, κατοικείτε επίςθσ ςε ςυνοικίεσ που πολιορκοφνται από τθν
αναςφάλεια. Και επιπλζον, ηείτε με τθν αγωνία των καταλιψεων και τθσ βίασ, ενϊ δίπλα ςασ
εντοπίηετε, κάκε τόςο, προφανείσ αδικίεσ ςτο όνομα του ρουςφετιοφ και του κομματικοφ
ςυμφζροντοσ. Πλα αυτά τα ξζρω και ςασ καλϊ να αντιςτακείτε ςε αυτιν τθν γκρίηα
πραγματικότθτα.
Θ ςυνάντθςι μασ ςιμερα δεν πραγματοποιείται οφτε εν κενϊ οφτε ςε κάποιο ουδζτερο
πολιτικό χρόνο. Γφρω μασ θ κοινωνία βιϊνει τθ λιτότθτα. Αντιλαμβάνεται το ναυάγιο του
μφκου περί «τζλουσ των μνθμονίων» και «εξόδου ςτισ αγορζσ». Αλλά ςφννεφα ςκεπάηουν και
τα εκνικά ηθτιματα μετά τθν απαράδεκτθ Συμφωνία των Ρρεςπϊν, που ιδθ αναδεικνφει τα
λάκθ τθσ. Ρροςζξτε: Ρριν ακόμθ ψθφιςτεί, και δθμιοφργθςε πρόβλθμα ςτθν μικτι επιτροπι
εξζταςθσ των ςχολικϊν βιβλίων. Θ ςυηιτθςι μασ, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να είναι και
πολιτικι. Διότι θ Ραιδεία δεν αποτελεί κάποια αυτόνομθ νθςίδα, αποτελεί τθν καρδιά τθσ
κοινωνίασ. Άρα, ευθμερεί μόνο ςε ςυνκικεσ δθμοκρατίασ και κράτουσ δικαίου, ςε ςυνκικεσ
αλικειασ και πραγματικοφ πλουραλιςμοφ. Με άλλα λόγια, ο ςθμερινόσ προβλθματιςμόσ μασ
κα καταςτεί γόνιμοσ μόνο μζςα από μία μεγάλθ πολιτικι αλλαγι. Μία αλλαγι, που κα
επαναφζρει τθν χϊρα και τουσ κεςμοφσ ςτθν κανονικότθτα, κα δρομολογιςει τθν οικονομικι
ανάπτυξθ και κα καλλιεργιςει το αίςκθμα αςφάλειασ, ςυνεργαςίασ και ενότθτασ μεταξφ των
Ελλινων.

Θ ϊρα αυτισ τθσ μεγάλθσ αλλαγισ πλθςιάηει. Και όλοι εςείσ, οι πρωτοςτάτεσ τθσ
γνϊςθσ, δεν μπορεί παρά να είςτε παρόντεσ ςε αυτιν. Φιλοδοξϊ να δθμιουργιςω μια
πραγματικι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τον κακζνα και κακεμία από εςάσ. Σασ κεωρϊ
ςυμπαραςτάτεσ ςτον αγϊνα για μια Ραιδεία ανοιχτϊν οριηόντων και ανοιχτι ςτο παιδί κάκε
ελλθνικισ οικογζνειασ. Χωρίσ οικονομικζσ ι άλλεσ διακρίςεισ. Ηθτϊ, όμωσ, και τθ δικι ςασ
ενεργοποίθςθ. Καμία μεταρρφκμιςθ δεν είναι ςτο χζρι ενόσ Ρρωκυπουργοφ ι μιασ
Κυβζρνθςθσ και μόνο. Είναι ζργο που μασ κζλει ςυνεργάτεσ, ςτθν ίδια πλευρά. Συνεπϊσ,
χρειάηομαι τθ ςυμπαράςταςθ και τθ γνϊςθ ςασ, ακόμα και μζςα από ενςτάςεισ ςασ ςε
επιμζρουσ ηθτιματα.
Χρειάηομαι, όμωσ, και τθ δράςθ ςασ. Καμία μεταρρφκμιςθ, όμωσ, δεν μπορεί να
ςυντελεςτεί ςε μία χϊρα κακθλωμζνθ οικονομικά, πολιτικά, θκικά και πολιτιςμικά. Συνεπϊσ ο
δικόσ ςασ ρόλοσ, ωσ μζρουσ τθσ διανόθςθσ τθσ χϊρασ, κακίςταται κρίςιμοσ. Μακριά από
κομματικζσ ι ςυντεχνιακζσ αγκυλϊςεισ, ςασ καλϊ ςε ζνα ευρφ ρεφμα αναγζννθςθσ τθσ χϊρασ.
Σε μία μεγάλθ πολιτικι αλλαγι αλικειασ, εκςυγχρονιςμοφ και προόδου.
Χάκθκε πολφσ χρόνοσ και πρζπει να τον κερδίςουμε. Μαηί, μποροφμε!
Σασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, για τθ ςτιριξθ ςασ, για το πάκοσ ςασ, για τθν
αγάπθ ςασ. Στο μεγάλο αγϊνα κα είμαςτε όλοι μαηί, και κα είμαςτε νικθτζσ, γιατί νικιτρια
τελικά κα είναι θ Ελλάδα και κυρίωσ τα νζα παιδιά που αξίηουν μια καλφτερθ Ραιδεία.
Σασ ευχαριςτϊ πολφ.

