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Αξ. Μπαιηάο: Απόιπηε θαηαζηξνθή
γηα ηα ΑΔΙ ν λόκνο Γηακαληνπνύινπ

Με κηα αλαθνξά ζηε δήιωζε ηνπ πξνέδξνπ ηωλ ΗΠΑ Μπάξαθ Οκπάκα
πνπ απεύζπλε ζήκεξα, Γεπηέξα, έθθιεζε ζηελ θαγθειάξην ηεο Γεξκαλίαο
Άγθεια Μέξθει λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο γηα αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ζην
επξώ μεθίλεζε ηελ νκηιία ηνπ ζηε Βνπιή ν ππνπξγόο Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάηωλ θ. Αξηζηείδεο Μπαιηάο.
Ο θ. Μπαιηάο κίιεζε γηα κηα πνιηηηζηηθή άλνημε ζηε ρώξα κε ηε ζηελή
ζύλδεζε Παηδείαο θαη πνιηηηζκνύ, είπε όηη ε Παηδεία είλαη ν κεγάινο
αζζελήο ζηε ρώξα καο ηα ηειεπηαία 40 ρξόληα, επαλέιαβε όηη αιιαγέο ζην
εμεηαζηηθό ζύζηεκα δελ ζα γίλνπλ εθέηνο, αιιά θαηαξγείηαη κόλν ε
Τξάπεδα Θεκάηωλ θαη νη παλειιαδηθνύ ηύπνπ πξναγωγηθνί δηαγωληζκνί
ζηελ Α' θαη ηε Β' Λπθείνπ, πξνβιεκαηίζηεθε κε ηελ έλλνηα ηωλ

πεηξακαηηθώλ ζρνιείωλ πνπ επίζεο είπε γηα εθέηνο ζα δερηνύλ καζεηέο κε
εμεηάζεηο.
Τελ πην «μερωξηζηή» κεηαρείξηζε όκωο ν θ. Μπαιηάο ηελ επηθύιαμε ζε
κία από ηηο πξνθαηόρνπο ηνπ, ηελ θπξία Άλλα Γηακαληνπνύινπ.
«Ο λόκνο Δηακαληνπνύινπ ππήξμε ε απόιπηε θαηαζηξνθή γηα ηελ
αλώηαηε εθπαίδεπζε ηεο ρώξαο» είπε ν θ. Μπαιηάο. «Κάπνηνο, θάπνηε,
πέξαζε από ηελ Ακεξηθή, θάηη λόκηδε όηη θαηάιαβε κε ηα Σπκβνύιηα
Ιδξπκάηωλ θαη ήξζε λα ηα επηβάιεη εδώ, ρωξίο λα έρεη θαηαιάβεη γηαηί ηα
ζπκβνύιηα απηά κπνξνύλ κε πνην ζύζηεκα ιεηηνπξγνύλ άξηζηα ζηελ
Ακεξηθή» είπε ν θ. Μπαιηάο.
«"Οδοζηπωηήπαρ" ο νόμορ Γιαμανηοπούλος»
«Ο λόκνο απηόο θαηεδάθηζε ό,ηη είρε γίλεη ζηα παλεπηζηήκηα ηα ηειεπηαία
ρξόληα, θάηη πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηαζπθνθάληεζε ηωλ ΑΕΙ
δεκηνύξγεζε ηελ αίζζεζε όηη γηα όια θηαίλε νη παλεπηζηεκηαθνί. Να ζπκίζω
όκωο όηη ε θπβέξλεζε έρεη πνιινύο παλεπηζηεκηαθνύο» δήιωζε ν
ππνπξγόο Παηδείαο. Καη πξόζζεζε ραξαθηεξηζηηθά: «"Κξεκάζηεθαλ ζηα
καληαιάθηα" ν Μπιόπνπινο θαη ν Πειεγξίλεο γηα ιόγνπο πνπ δελ είραλ
ζρέζε κε ηε δνπιεηά ηνπο».
Πξόζζεζε όηη ηα Σπκβνύιηα ζηα ΑΔΙ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηειηθά γηα λα
απνθιείνπλ όζνπο δελ ήηαλ αξεζηνί ζηελ θπβέξλεζε, αιιά ππνγξάκκηζε
όηη απηό δελ αθνξά ηελ πιεηνλόηεηα ηωλ κειώλ ηνπο πνπ ζηήξημαλ ηνλ
ζεζκό κε αληδηνηέιεηα επεηδή πίζηεπαλ όηη κπνξεί λα αιιάμεη θάηη ή ηνπο
μέλνπο παλεπηζηεκηαθνύο πνπ ήξζαλ ζηε ρώξα πηζηεύνληαο όηη ηα
Σπκβνύιηα ιεηηνπξγνύλ όπωο ζην εμωηεξηθό. «Έηζη, ζα ηνπο δεηήζνπκε
ζπγλώκε γηαηί βξέζεθαλ, αθειώο ίζωο, εθεί πνπ βξέζεθαλ θαη ζα ηνπο
επραξηζηήζνπκε γηα όζα πξνζέθεξαλ» είπε ν θ. Μπαιηάο θαη επαλέιαβε
όηη ν ζεζκόο ηωλ Σπκβνπιίωλ ζα θαηαξγεζεί.
Η επιζηποθή ηων ζσολικών θςλάκων και η αξιολόγηζη
Ο ππνπξγόο Παηδείαο είπε όηη νη ζρνιηθνί θύιαθεο επηζηξέθνπλ ζηε
δνπιεηά ηνπο θαη ζα βνεζήζνπλ ζηε ζπγθξόηεζε ζρνιείνπ πνπ ζα απνηειεί
πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο γεηηνληάο, απνζύξεηαη ν «βξαρλάο» ηεο αμηνιόγεζεο
ηωλ εθπαηδεπηηθώλ όπωο γηλόηαλ, παξακέλεη ν κέζνο όξνο ηνπ 9,5 γηα ηελ
πξναγωγή ηωλ καζεηώλ.
«Σηελ επνρή κνπ ηα θαιά ζρνιεία ήηαλ ηα δεκόζηα ζρνιεία, ελώ ζήκεξα
θαιά ζρνιεία ζεωξνύληαη ηα ηδηωηηθά ζρνιεία» αλέθεξε ν θ. Μπαιηάο.
«Απηό είλαη ηξαγηθό θαη απηή ε ζρέζε πξέπεη λα αληηζηξαθεί, αιιά απηό δελ
κπνξεί λα γίλεη κέζω δηαηαγκάηωλ θαη εζωζηξέθεηαο» αλέθεξε ν ππνπξγόο
Παηδείαο.

Ππόηςπα πειπαμαηικά: Η απιζηεία και ηα πποικιζμένα παιδιά
Γηα ηα πξόηππα πεηξακαηηθά ζρνιεία είπε όηη ε αξηζηεία κνηάδεη κε
«ξεηζηληά» θαζώο εάλ αλ αξηζηεύζεηο είζαη αλαγθαζκέλνο λα είζαη αληάμηνο
απηήο ηεο έλλνηαο δηαξθώο, ελώ αλ απνηύρεηο ζε θπλεγάεη ε απνηπρία. Σε
απηέο ηηο ειηθίεο δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο αξηζηείαο, ζεωξεί ν λένο
ππνπξγόο Παηδείαο, πνπ δήιωζε όηη «θξαηάκε δπζηπρώο ηηο εμεηάζεηο θαη
γηα απηή ηε ρξνληά, γηαηί θάπνηα παηδηά έρνπλ επελδύζεη ζε απηό θαη δελ
ζέινπκε λα βάινπκε πάγν ζε απηή ηελ έζηω ζηξεβιή θηινδνμία ηνπο».
Πξόζζεζε όκωο όηη ζεωξεί όηη πξέπεη λα ππάξρνπλ πεηξακαηηθά
ζρνιεία, θαζώο ε κηα πιεπξά είλαη ην δεκνθξαηηθό ζρνιείν ην νπνίν
παξαθνινπζνύλ όια ηα παηδηά, νηθεηνζειώο, αιιά ππάξρεη θαη ην ιεγόκελν
«ζπκβνιηθό θεθάιαην» θαη θάπνηα παηδηά πνπ είλαη πξνηθηζκέλα κε
πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο.
Ο θ. Μπαιηάο είπε αθόκε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηωλ εηδηθνηήηωλ ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο «πνπ εθδηώρζεθαλ ππέξ ηωλ ηδηωηηθώλ ΙΕΚ
πνπ πξνζέθεξαλ απηέο ηηο εηδηθόηεηεο» επηζηξέθνπλ, ελώ νη πεξηθεξεηαθνί
θαη λνκαξρηαθνί δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο ζα θξίλνληαη κε αδηάβιεηε,
αλνηθηή πξνθήξπμε θαη επηηξνπέο αμηνιόγεζεο θαη απόιπηε πνιηηηθή
αλεμηζξεζθεία.
«Ανθπωπιζηική κπίζη» και οικονομική ζηήπιξη
Ο θ. Μπαιηάο αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζηελ «αλζξωπηζηηθή θξίζε» πνπ
ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ εθπαίδεπζε όπνπ «παηδηά πεηλνύλ θαη γνλείο
απηνθηνλνύλ, ζρνιεία δελ έρνπλ ζέξκαλζε θαη νη δάζθαινη ιείπνπλ», ελώ
ηόληζε όηη ζα είλαη απόιπηε πξνηεξαηόηεηά ηνπ ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο
ζηήξημεο ηωλ ζρνιείωλ.
«Τόζν ε Παηδεία όζν θαη ν πνιηηηζκόο έρνπλ γίλεη εξγαιεία θαη όρη
απηνζθνπόο. Σπνπδάδνπκε γηα ην ραξηί, όρη γηα ηε γλώζε» είπε
ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Μπαιηάο.
Τέινο, είπε όηη «παξαιάβακε ξεηέο θαη αζαθείο πξνζπάζεηεο
δηακεζνιάβεζεο θαη πξνζπάζεηαο λα εγθαηαζηαζνύλ δίθηπα ξνπζθεηηώλ,
πιεξνθνξηώλ, βνεζεκάηωλ».
Απάληεζε ζε απηό ιέγνληαο: «Όηαλ γίλνπκε ΠαΣνΚ ζα ζαο
ελεκεξώζνπκε».

