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Κερδίζουμε
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κοινής λογικής
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ΐϋουυε
τη μ αχη τη
κοινή ογικη
Η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
μιλά για τις πρώτες μέρες τπς Ν.Δ στπν

κυβέρνπσπ το ΑΣΕΠ το πανεπιστπμιακό
άσυλο και το σύστπμα εισαγωγής στα ΑΕΙ
Σΐον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΝΙΑ

Διορθώνονται στρεβλώσεις του παρελθόντος

dimitnskounias@yahoo.com

και απενεργοποιούνται νάρκες που άφησε
στον δρόμο η προηγούμενη κυβέρνηση
ρυθμίσεις που ανακουφίζουν
και επιχειρήσεις Δίνουν σχέδιο και
ρυθμό στην κρατική μηχανή Και απελευθερώνουν
δήμους και περιφέρειες από τα δεσμά
της απλής αναλογικής Δεσμευόμαστε
ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη
Ψηφίστηκαν

κυβερνητική μηχανή
με υψηλές ταχύτητες
Μακάρι να μη μας
εκπλήσσει κάτι τέτοιο στο
μέλλον δηλώνει μιλώντας
λειτουργεί

στα Π η

υφυπουργός

Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη η οποία κάνει
γνωστό ότι το υπουργείο Παιδείας είναι
σε στενή συνεργασία με το ΑΣΕΠ προκειμένου
οι διορισμοί 4.500 εκπαιδευτικών στην
ειδική αγωγή να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι
το τέλος της χρονιάς Η ίδια αναφερόμενη
στο πανεπιστημιακό άσυλο τονίζει ότι αυτό
που καταργήθηκε είναι η στρέβλωσή του

Συμπληρώθηκε ένας μήνας από τη στιγμή
που η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση
Πιστεύετε ότι οι πολίτες ασχέτως
αν σας ψήφισαν ή όχι πρέπει να είναι
ικανοποιημένοι από τις πρώτες τέσσερις
εβδομάδες της διακυβέρνησης σας
Μέσα στον μήνα οι πολίτες είχαν την
να αξιολογήσουν την ετοιμότητα της
κυβέρνησης Συγκροτήθηκε και λειτουργεί η
κυβερνητική μηχανή με υψηλές ταχύτητες
Μακάρι να μη μας εκπλήσσει κάτι τέτοιο στο
μέλλον Το να λειτουργεί δηλαδή μια κυβέρνηση
χωρίς να χάνει χρόνο αλλά να κερδίζει
τη μάχη της κοινής λογικής Ενεργοποιείται
ο κρατικός μηχανισμός Προωθούνται
τα νομοσχέδια που κάνουν πράξη τις
μας Η αξιοπιστία της χώρας
στις διεθνείς αγορές και οι πολίτες
μπορούν επιτέλους να προσδοκούν μια
ζωή Ποτέ στο παρελθόν μέσα στον
πρώτο μήνα μιας κυβέρνησης δεν προωθήθηκαν
τόσα εμβληματικά νομοσχέδια και
δεν έγιναν τόσες άμεσες ενέργειες που να
δηλώνουν ότι η χώρα κινείται και πάλι
ήδη η δραστική μείωση του ΕΝΦΙΑ
και το διευρυμένο σχέδιο των 120 δόσεων
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το επιτελικό
κράτος Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο με
δεσμεύσεις της κυβέρνησης που έχουν
τον άνθρωπο ανάμεσα στις οποίες η
ρύθμιση για το άσυλο οι ρυθμίσεις που ανοίγουν
τον δρόμο για τη διανομή φαρμάκων
ευκαιρία

νοικοκυριά

Πότε θα ολοκληρωθούν οι διορισμοί των
4.S00 εκπαιδευτικών και βοηθητικού
προσωπικού στην ειδική αγωγή
Οπως γνωρίζετε ήταν προεκλογική μας
να προχωρήσουμε τη διαδικασία
4.500 εκπαιδευτικών στην ειδική
Μην
ξεχνάμε πως στην ειδική αγωγή
αγωγή
ο εκπαιδευτικός συνδέεται με τα παιδιά
με έναν ιδιαίτερο τρόπο και αποτελεί
για εμάς να ενισχύσουμε αυτήν
τη σχέση μεταξύ τους τη σταθερότητα που
έχουν ανάγκη για να χτίσουν σχέση
με τους δασκάλους τους Προτε
ραιότητά μας είναι η επίσπευση της διαδικασίας
που είχε μεγάλες εκκρεμότητες και
ασάφειες από την προηγούμενη κυβέρνηση
Είμαστε σε στενή συνεργασία με το ΑΣΕΠ
προκειμένου οι μόνιμοι διορισμοί να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς Η
αρχή της σχολικής χρονιάς θα γίνει με
με ικανό αριθμό πιστώσεων για
πρόσληψη προσωπικού οι οποίες έχουν
δέσμευση

στεί ποτέ και να λειτουργεί μόνον αποτρεπτικά

διορισμού

Τι θα γίνει τελικά με τπ βάση του 10 θα
επανέλθει
Οπως έχει πει και η υπουργός μας η κ Κεραμέως

προτεραιότητα

εμπιστοσύνης

Αποκαθίσταται το άσυλο
στην πραγματική του έννοια
καθώς θα συντονιστούν
όλες οι προσπάθειες
για να προστατευθεί
η ελεύθερη διακίνηση ιδεών

αναπληρωτές

εξασφαλισθεί

καλύτερη

Ψηφίστηκε

επίκεντρο

σε βαριά νοσούντες αρχικά στους καρκινοπαθείς
και τους πάσχοντες από σκλήρυνση
κατά πλάκας στο σπίτι τους στον χώρο της

νοσηλείας τους ή τα φαρμακεία της γειτονιάς
χωρίς ουρές και ταλαιπωρία και χωρίς
καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση

επαναφορά

μαθητών

συγκυρίας

δεσμεύσεις

επιστρέφει

είναι ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης
και του υπουργείου Παιδείας η
της βάσης του 10 καθώς θεωρούμε
παράλογο να εισάγονται φοιτητές με βαθμό
3 και 4 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας θα προωθήσουμε λοιπόν και θα
ανακοινώσουμε εν καιρώ μια σειρά σημαντικών
αλλαγών για την εισαγωγή των
στα πανεπιστήμια και μια από αυτές
τις αλλαγές είναι και η επαναφορά της βάσης
του 10 Επαναλαμβάνω όμως ότι πρόθεσή
μας δεν είναι να λειτουργούμε στην Παιδεία
με όρους επικοινωνίας ούτε με όρους
αλλά μέσα από προετοιμασία

θα υπάρξουν άλλοι διορισμοί μόνιμων
εκπαιδευτικών τα επόμενα χρόνια Ποιος
είναι ο προγραμματισμός
Προχωρούμε το επόμενο διάστημα σε καταγραφή
των αναγκών στη Γενική Εκπαίδευση
ώστε να καθοριστεί και να προγραμματιστεί
ο αριθμός των διορισμών Δυστυχώς η
προηγούμενη κυβέρνηση ενώ είχε εξαγγείλει
10.500 διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση
δεν είχε προϋπολογίσει ούτε ένα ευρώ
Πρώτο μέλημά μας είναι να καταγράψουμε
τα πραγματικά κενά που υπάρχουν και να
προχωρήσουμε στην κάλυψή τους με βάση
συγκεκριμένη χαρτογράφηση Αποτελεί βασική
μας προτεραιότητα και το έχουμε
αποτυπώσει

και στις προγραμματικές μας

δηλώσεις

να προχωρήσουμε σε προσλήψεις
μόνιμων εκπαιδευτικών βάσει των πραγματικών
αναγκών των δημογραφικών εξελίξεων
και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων
της χώρας με αντικειμενικό σύστημα επιλογής

Πώς θα γίνει στην πράξη η κατάργηση
του ασύλου Οταν διαπράττεται μια
έκνομπ ενέργεια θα μπορεί να επέμβει π
Αστυνομία
Για να είμαστε ακριβείς Αυτό που καταργήθηκε
είναι η στρέβλωσή του η κατάχρη
σή του η μετατροπή του από άσυλο ιδεών σε
άσυλο ανομίας και παραβατικότητας Στην
ουσία αποκαθίσταται το άσυλο στην πραγματική
του έννοια καθώς θα συντονιστούν
όλες οι προσπάθειες για να προστατευθεί η
ελεύθερη διακίνηση ιδεών και η ακαδημαϊκή
ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία
Ας θυμίσω όμως την πρόσφατη δήλωση
της υπουργού Παιδείας κ Κεραμέως ότι
δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση αστυνομοκρατούμενα
πανεπιστήμια Επιθυμία μας θα
ήταν να μη χρειαστεί η διάταξη να εφαρμο¬

Πότε θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
της κυβέρνησης για το νέο σύστπμα
εισαγωγής στα ΑΕΙ
Το σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση είναι ένα θέμα που επηρεάζει
όχι μόνο τους ίδιους τους μαθητές αλλά και
τις οικογένειές τους Δεν θα κάνουμε λοιπόν
τα παιδιά τις οικογένειές τους αλλά και
τους εκπαιδευτικούς πειραματόζωα σε πρόχειρες
αλλαγές όπως αυτές που προωθούσε
η προηγούμενη κυβέρνηση Επεξεργαζόμαστε
μια σειρά βελτιωτικών αλλαγών και
από τον εξορθολογισμό της εξεταστέας
ύλης τον οποίο ήδη ανακοινώσαμε
Οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει όμως με αναλυτική
και ουσιαστική συζήτηση με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς και οι όποιες
θα πραγματοποιηθούν σε βάθος χρόνου
χωρίς αιφνιδιασμούς με γνώμονα πάντα
το καλό των παιδιών μας σε αυτή την
καθοριστική περίοδο της ζωής τους
ξεκινήσαμε

γίνουν

