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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δράση ζητά να αντικατασταθεί τώρα ο κ. Αρβανιτόπουλος
Η Παιδεία κάτω από τη βάση
Ενώ διανύουμε ήδη την δεκάτη τρίτη εβδομάδα με κλειστές πολλές σχολές του ΕΜΠ
και του ΕΚΠΑ, ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης PISA του
ΟΟΣΑ: H Ελλάδα κατέλαβε την 42η θέση μεταξύ 65 χωρών.
Οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών χειροτέρεψαν σε όλα τα εξεταζόμενα
αντικείμενα, όπως επίσης και η διαφορά μεταξύ μαθητών και μαθητριών (οι
μαθήτριες έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές).
Σε όλα τα επίπεδα, η ποιότητα της παιδείας όχι μόνο είναι πολύ κακή στη χώρα μας,
αλλά και χειροτερεύει χρόνο με τον χρόνο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε πώς θα "σωθεί" το
εξάμηνο στα Πανεπιστήμια - και γι αυτό τα "αυτοδιοίκητα" Πανεπιστήμια
χρειάστηκαν νομοθετική ρύθμιση! - χωρίς καμία σκέψη για την ποιότητα της
παιδείας που θα παρασχεθεί σε αυτό το "εξάμηνο" και για την επάρκεια των
επιστημόνων που θα αποφοιτήσουν.
Η Δράση πιστεύει ότι Παιδεία δεν είναι η εξασφάλιση ενός "χαρτιού" με κάθε
κόστος, αλλά το σύνολο εκείνων των δραστηριοτήτων που διαμορφώνουν
ανθρώπους καλλιεργημένους, ισορροπημένους, ανοιχτόμυαλους, με κριτική σκέψη
και διάθεση έρευνας - σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Αυτούς τους ανθρώπους που
χρειάζεται η Ελλάδα ώστε να στηρίξουν με αυτοπεποίθηση το μέλλον της με τις
ικανότητές τους.
Ο κ. Αρβανιτόπουλος έχει αποτύχει πλήρως στον ρόλο που ανέλαβε: Με
πρόσχημα να κάνει τον νόμο "Διαμαντοπούλου" πιο λειτουργικό, οδήγησε στη
σημερινή κατάσταση όπου τίποτα δεν λειτουργεί.
Δεν προχώρησε στην έγκαιρη αξιολόγηση του προσωπικού των Ιδρυμάτων,
αλλά ούτε αντέδρασε έγκαιρα στην απεργία, ώστε να διορθωθεί η κατάσταση
έστω και με καθυστέρηση.
Δεν εφήρμοσε τις δύο τουλάχιστον δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν την απεργία

παράνομη. Κι εν τω μεταξύ, η μόνη έννοια του για τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης
περιορίζεται στο αν θα φτάσουν έγκαιρα τα βιβλία στα σχολεία τον Σεπτέμβριο.
Η Δράση ζητά την άμεση αντικατάσταση του κ. Αρβανιτόπουλου.
Η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις, να ανοίξει
Πανεπιστήμια και να αρχίσει επιτέλους να αντιμετωπίζει συνολικά το θέμα της
παιδείας - της εκπαίδευσης των πολιτών που θα διαχειριστούν αύριο την τύχη της
χώρας - με τη σοβαρότητα που της πρέπει.
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