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Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία
Η διακήρυξη της Κυβέρνησης για έναρξη εθνικού διαλόγου στην παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες,
από μηδενική βάση, είναι καταρχάς θετική. Αυτή όμως έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική
που η ίδια η κυβέρνηση ακολουθεί με την εξαγγελία της έναρξης του εθνικού διαλόγου: πως
μπορεί να γίνει ουσιαστικός εθνικός διάλογος όταν η συγκρότηση της "Εθνικής Επιτροπής
Διαλόγου" γίνεται αυθαίρετα, χωρίς κριτήρια, χωρίς να υπάρχει αναλογία στην εκπροσώπηση
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και μάλιστα με παντελή απουσία των ερευνητών των
Ερευνητικών Κέντρων, όταν η κυβέρνηση υποτίθεται ότι στηρίζει τον ενιαίο χώρο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας! Δε μπορεί να γίνει ουσιαστικός εθνικός διάλογος όταν η
συγκρότηση της "Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου" αποτελείται στη συντριπτική πλειοψηφία από
κομματικά στελέχη της κυβέρνησης. Εάν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
θέλει να πείσει ότι ενδιαφέρεται να διεξάγει έναν ουσιαστικό εθνικό διάλογο θα πρέπει:
1. Να καταργήσει την «Εθνική Επιτροπή Διαλόγου» και να οργανώσει τον διάλογο σε θεσμικό
επίπεδο με την ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), στο οποίο
συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
2. Εφ' όσον δεν θέτει ως βάση του διαλόγου το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως διατείνεται,
ο διάλογος θα γίνει πάνω σε "λευκό χαρτί", θα πρέπει από την αρχή να δεσμευθεί ότι θα
υλοποιήσει όχι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τη συνισταμένη που θα προκύψει από τον
Εθνικό Διάλογο, δηλ. αυτό που θα υποδείξει η πλειοψηφία όσων συμμετέχουν στον
οργανωμένο θεσμικά διάλογο.
3. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη όλη η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέχρι το τέλος, ώστε ο
διάλογος να έχει νόημα, να μην είναι προσχηματικός και να μην αποτελέσει απλώς απώλεια
χρόνου για τους συμμετέχοντες.
4. Προφανώς, αφού το υπουργείο ανακοινώνει την έναρξη του Εθνικού διαλόγου, πρέπει να
σταματήσει και η όποια νομοθετική πρωτοβουλία με κατάθεση νομοσχεδίων που αφορούν
την εκπαίδευση και την έρευνα, διαφορετικά ο Εθνικός Διάλογος θα αποτελεί κοροϊδία.
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Με αυτές τις προϋποθέσεις, η ΠΟΣΔΕΠ θα συμμετέχει με θετική και ειλικρινή διάθεση στο
διάλογο που ξεκινά, αναμένει δε από την κυβέρνηση να υλοποιήσει τα αποτελέσματα του προς
την κατεύθυνση της απόκτησης επιτέλους, μιας εθνικής πολιτικής για την παιδεία.
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