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Τηνανάγκη απόσυρσης των διατάξεων για την Παιδεία από "άσχετο νομοσχέδιο στο οποίο έχουν
κατατεθεί" και την επανακατάθεσή τους σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, καθώς και τη
σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ζητά σε δήλωσή του ο τομεάρχης
Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης.
"Πρινδύο ημέρες, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουμε στη Διαρκή Μόνιμη Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων, ζητήσαμε με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Βουλής κο Κώστα
Τασούλα και τον Πρόεδρο της Επιτροπής κο Γεώργιο Στύλιο, τη σύγκλησή της εν όψει κρίσιμων
ρυθμίσεων για την εκπαίδευση. Ρυθμίσεις που η Υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως περιέφερε
επικοινωνιακά σε διάφορα ΜΜΕ, χωρίς να αποκαλύπτει το ακριβές περιεχόμενό τους", σημειώνει
ο κ. Φίλης.
"Τρειςμήνες μετά τις εκλογές κι ενώ άλλες Επιτροπές του Κοινοβουλίου λειτουργούν, η Επιτροπή
για το εθνικό ζήτημα της Παιδείας οδηγείται στην απαξίωση και δεν συνεδριάζει. Τόσο ο Πρόεδρος
της Βουλής όσο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής είδαν με κατανόηση το αίτημά μας, όμως, αυτό
προσέκρουσε στην αδιαλλαξία της κυρίας Κεραμέως και την περιφρόνηση των κοινοβουλευτικών
θεσμών εκ μέρους της", προσθέτει.
"Ηεπιλογή της Υπουργού Παιδείας επαναφέρει παμπάλαια ήθη στη νέα διακυβέρνηση,
υποτάσσοντας τη δημοκρατική τάξη και την κοινοβουλευτική διαδικασία στις ανάγκες της
πολιτικής-επικοινωνιακής διαχείρισης. Μια τέτοια τακτική της κυρίας Υπουργού, δεν περιποιεί τιμή
ούτε στο αξίωμά της, ούτε στη λειτουργία του Κοινοβουλίου", σημειώνει.
"Έτσι, σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμη αντιδημοκρατικής και αντικοινοβουλευτικής
πρακτικής", επισημαίνει ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
προσθέτει: "Κρίσιμες διατάξεις για την εκπαίδευση (κολλέγια, κατάργηση τμημάτων ελεύθερης
πρόσβασης, απελευθέρωση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά κ.λπ.) κατατίθενται, προς δόξαν του
σεβασμού στον κοινοβουλευτισμό και του πολυδιαφημισμένου επιτελικού κράτους, σε άσχετο
νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, περιορίζοντας ασφυκτικά το δικαίωμα των βουλευτών και
της Αντιπολίτευσης σε ουσιαστική κριτική".

"Αυτόείναι που θέλει τελικά η ΝΔ. Τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα αφορούν και στη λειτουργία της
Βουλής. Διαδικασίες fast-track νομοθέτησης, με τους βουλευτές στο περιθώριο, χωρίς
διαβούλευση με τους φορείς, με το λαό φλομωμένο στα ψέματα και στα fake news, προκειμένου
να προωθούνται ρυθμίσεις που κλείνουν το μάτι προς συγκεκριμένα συμφέροντα", σημειώνει.
"Ρυθμίσειςπου στην περίπτωση της εκπαίδευσης, οδηγούν στην αυταρχική ανακατασκευή του
εκπαιδευτικού συστήματος, με την κατασυκοφάντηση και την εκθεμελίωση του θετικού έργου του
ΣΥΡΙΖΑ, με μία και μόνη κεντρική στόχευση. Τη διαμόρφωση, μέσω της απόσυρσης του κράτους
από τις υποχρεώσεις του προς τη δημόσια εκπαίδευση, όλο και μεγαλύτερων ροών μαθητικής και
σπουδαστικής πελατείας προς τους αετονύχηδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης", υπογραμμίζει.
"ΟΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει δημόσια αυτή την πρακτική. Απαιτούμε την απόσυρση των διατάξεων για
την Παιδεία από αυτό το άσχετο νομοσχέδιο και την επανακατάθεσή τους σε σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας με σεβασμό στη Δημοκρατία και στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σε κάθε
περίπτωση, επιμένουμε και απαιτούμε για μια ακόμη φορά τη σύγκληση της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής", καταλήγει ο κ. Φίλης.
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