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Ο κφριοσ Φίλησ κάνει εθνικό διάλογο για την Παιδεία με πρόθυμουσ 

"ςυγγενείσ" και φίλουσ!! 

  

 Ο Υπουργόσ Παιδείασ και "βοςκιςιμων γαιϊν" Νικόλαοσ Φίλθσ, ςυνεχίηοντασ τθν 
προςφιλι του τακτικι να νομίηει πωσ μπορεί ακόμα να ταΐηει "ςανό" τθν κοινωνία, παριςτάνει 
πωσ ςυηθτά για τθν εκπαίδευςθ με ςτόχο να δϊςει λφςεισ ςτα προβλιματά τθσ! 

 Η προςπάκειά του αυτι όμωσ είναι τόςο χονδροειδισ και άκομψθ, που και ο πλζον 
ανυποψίαςτοσ αντιλαμβάνεται πωσ οι δικεν ςυνομιλίεσ μεταξφ διακζςιμων "ςυγγενϊν" και 
φίλων, οι οποίοι δεν εκφράηουν τίποτα περιςςότερο από τισ προςωπικζσ τουσ ιδιοτελείσ 
προκζςεισ, γίνονται απλά για να παρουςιαςτεί ςτθ ςυνζχεια πωσ οι προαποφαςιςμζνεσ 
ςτρατθγικζσ και επιδιϊξεισ, διαμορφϊκθκαν μετά από διάλογο. 

 Πρόςφατθ προςπάκεια οφκαλμοφανοφσ κυβερνθτικοφ τακτικιςμοφ, αποτελεί θ ζκθεςη 
τησ ομάδασ REN (Reform Education Now) θ οποία μάλιςτα ςυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ του 
διαλόγου!! 

 Τα ερωτιματα που προκφπτουν είναι κρίςιμα: 

 Ποιοι αποτελοφν τθν ομάδα των φοιτθτϊν, οι οποίοι ζχουν τόςο μεγάλο ενδιαφζρον για 
τθν εκπαίδευςθ, ϊςτε κατακζτουν αναλυτικζσ προτάςεισ (ωρολόγιο πρόγραμμα 
μακθμάτων, αξιολόγθςθ, ςυλλόγουσ γονζων, εποπτεία των νθπιαγωγείων από τουσ 
Διμουσ κλπ) από το Νθπιαγωγείο μζχρι τθν Τριτοβάκμια; Για τι άλλο ζχουν 
ενδιαφερκεί; 

 Γνωρίηονται οι ςυγκεκριμζνοι με τον Υπουργό; Με μζλθ τθσ επιτροπισ "ςοφϊν"; Με 
μζλθ άλλων κεςμικϊν φορζων;  

 Ιδεολογικά και πολιτικά ζχουν ςχζςθ με τθν Κυβζρνθςθ; 

 Οι προτάςεισ που κατακζτουν τεκμθριϊνονται επιςτθμονικά; Μιπωσ είναι απόψεισ 
κάποιων που ςχετίηονται με τον διάλογο; 

 Το Υπουργείο Παιδείασ ςυμφωνεί με τισ προτάςεισ; 

 Αν άλλοι 7 φοιτθτζσ κατακζςουν προτάςεισ, κα ςυμμετζχουν και αυτοί ςτον εκνικό 
διάλογο; 

 Πόςεσ άλλεσ 7άδεσ φοιτθτϊν κα δεχτεί ωσ ςυνομιλθτζσ το Υπουργείο Παιδείασ; 

 Δυςτυχϊσ για τθν εκπαίδευςθ αλλά και για τθν ελλθνικι κοινωνία, θ πολιτικι θγεςία 
του Υπουργείου Παιδείασ, μη ζχοντασ την πολιτική τόλμη να ειςηγηθεί τισ προτάςεισ που ζχει 
ςυμφωνήςει με την τρόικα, χρηςιμοποιεί ωσ "όχημα", πρόςωπα, ςχήματα, ςυλλογικότητεσ 
προκειμζνου να μετριςει ςτθ ςυνζχεια το πολιτικό κόςτοσ και ανάλογα να πράξει. 

 Δυςτυχϊσ, ςτθν "παράλλθλθ" πραγματικότθτα που ηουν κάποιοι, νομίηουν πωσ 
μποροφν να κυβερνοφν με τθν αοριςτία που είχαν ωσ αντιπολιτευόμενοι ι με τθ "δθμιουργικι" 
αςάφεια που τόςο πρόβαλλαν κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ διακυβζρνθςθσ τουσ. 



 Δυςτυχϊσ, οι "πρόκυμοι" ξεφυτρϊνουν από το πουκενά για να προςφζρουν υπθρεςίεσ 
χωρίσ να λογαριάηουν ότι όλοι τουσ ζχουν πάρει χαμπάρι... 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθλϊνει ςε 
κάκε κατεφκυνςθ, πωσ η Παιδεία είναι πολφ ςοβαρό θζμα για να αφεθεί ςτα χζρια 
μαθητευόμενων μάγων, αυτόκλητων ςωτήρων και κομματικών φίλων. 

 Καλοφμε τον Υπουργό Παιδείασ να αφιςει ςτθν άκρθ κάκε ςκζψθ επιβολισ 
προαποφαςιςμζνων μζςω ενόσ προςχθματικοφ διαλόγου. Αν το ενδιαφζρον του είναι 
ειλικρινζσ, ζχει τουσ τρόπουσ να αφουγκραςτεί τθν κοινωνία και τθν εκπαίδευςθ, αν είναι 
προςχθματικό, τότε καλό κα είναι να γνωρίηει ότι ο διάλογοσ κα γίνει ςτουσ δρόμουσ... 
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