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Ελευθεροτυπία

Α. Διαμαντοπούλου: Δεν έχουμε την πολυτέλεια έναν καθηγητή ανά μαθητή

“Σε οτιδήποτε αποφασίζεται, προαναγγέλλεται ξεσηκωμός”, δήλωσε η υπουργός Παιδείας,
Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Real news» και υπερασπίστηκε
των αποφάσεών της για τις συγχωνεύσεις σχολείων.

Επεσήμανε ότι από τα 16.000 σχολεία αλλαγές γίνονται σε 1.970, εκ των οποίων 1.500
δημοτικά, από τα οποία στα 576 οι μαθητές θα μεταφερθούν σε διπλανό ή γειτονικό
σχολείο.

Υπογράμμισε ότι ήλπιζε σε θετική αντίδραση των συνδικάτων και επεσήμανε ότι εκτός της
νησιωτικής και ορεινής Ελλάδας δεν υπάρχει η πολυτέλεια να “έχουμε αναλογία καθηγητών
προς μαθητές 1 προς 1, 1 προς 2 ή 1 προς 3”.

Για το Γιώργο Παπακωνσταντίνου δήλωσε: “πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει και να έχει
την υποστήριξη όλων μας” και εκτίμησε ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του οικονομικού
επιτελείου.

Όσον αφορά στο στόχο συγκέντρωσης 50 δισ. ευρώ επεσήμανε: “θα συμφωνούσα ότι είναι
μαξιμαλιστικός. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε”, υπογράμμισε η
υπουργός και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία.
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Επεσήμανε ότι στόχος είναι “ο συνδυασμός πωλήσεων, παραχωρήσεων και επενδύσεων να
οδηγεί σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας”.
Υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξουν πωλήσεις της δημόσιας περιουσίας, ανεξάρτητα
από το πολιτικό κόστος.

“Η ευθύνη του συντονισμού ανήκει πάντα στον πρωθυπουργό. Όλοι έχουμε, πλέον, την
εμπειρία δουλειάς και συνεργασίας και ο πρωθυπουργός έχει την απαιτούμενη εικόνα για
ένα καλύτερο σύστημα καθημερινής πλοήγησης”, επεσήμανε.

Όσον αφορά στον τομέα της Παιδείας, δήλωσε πεπεισμένη ότι η κοινωνία χρειάζεται
βαθιές τομές και υποστήριξε ότι η αλλαγή θα έρθει από την Παιδεία.

Υποστήριξε ότι “ζούμε το φαινόμενο ενός αριστερού συντηρητισμού και ενός δεξιού
λαϊκισμού, που συμπίπτουν στην άρνηση κάθε αλλαγής” και πρόσθεσε ότι “υπάρχει πάντα
ένας πανικός ότι σε έναν χώρο, όπου υπάρχουν 230.000 εργαζόμενοι, 1.300.000 μαθητές,
400.000 φοιτητές και πάνω από 2.500.000 γονείας, κάθε βοτσαλάκι σηκώνει τσουνάμι”.

Υποστήριξε ότι δεν «βλέπει» μεγάλο συνασπισμό ή συγκυβέρνηση και δήλωσε για τον Αλέξη
Τσίπρα: “Θεωρώ ότι ήταν μια ελπίδα για τη νέα γενιά και την ανανέωση της πολιτικής, που
γρήγορα πνίγηκε μέσα στο γκρίζο μιας στείρας σύγκρουσης, με ρίζες στο απώτερο
παρελθόν”.

Για τη Δημοκρατική Αριστερά, δήλωσε ότι: “Τιμά το ρόλο της. Αιχμηρή, συχνά σκληρή, αλλά
με αίσθηση δικαίου, με προτάσεις, χωρίς λαϊκισμούς, Ένα κόμμα με διακριτές θέσεις, γνήσια
αριστερές, που επιτρέπουν συζήτηση επί της ουσίας”.
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