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Ε. Χριστοφιλοπούλου: Όσα είπε για τα βιβλία, τον υποσιτισμό μαθητών & την έλλειψη
θέρμανσης σε σχολεία
Συνέντευξη της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο
ραδιοφωνικό σταθμό «ΡΑΔΙΟ 9», στην εκπομπή με το Δήμο Βερύκιο και το Δημήτρη
Σταυρόπουλο, (30/1)

Για την έλλειψη βιβλίων:
«Το ποσοστό 3% που είναι πανελλαδικά, αφορά κυρίως στο λεκανοπέδιο. Τελειώνουμε με
αυτό, δίδονται τα βιβλία φέτος πολύ αργά. Με το χέρι στην καρδιά, θέλω να πω ότι υπήρξε
μία απανωτή κακοδιαχείριση, ατυχία πέρυσι και απαράδεκτη ως εγκληματική καθυστέρηση
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επειδή ο οργανισμός ήταν σε κατάσταση συγχώνευσης,
έφευγαν οι άνθρωποι για να συνταξιοδοτηθούν και υπήρξαν κάποιες αλλαγές στις
επιτροπές. Όλο αυτό το πληρώσαμε ακριβά. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Πονάμε πολύ για
αυτό και έχουμε κάνει κάθε τι το δυνατόν για να βελτιώσουμε και μέσα από το λάθος μας,
μέσα από το πάθημα, να έχουμε και κέρδος. Όλοι στο Υπουργείο Παιδείας είμαστε πάνω
στο πρόβλημα. Θα δείτε ότι εκτός από τη διανομή πόρτα- πόρτα που θα γίνει την επόμενη
χρονιά, σε συνεργασία και διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, θα πάμε σε αλλαγές
στα βιβλία».
Για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν 21η Μαϊου:
«Νωρίτερα από ποτέ βγαίνει το πρόγραμμα. Νωρίτερα από ποτέ ξέρει ο μαθητής τι δίνει,
πότε το δίνει ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά, μαζί και με άλλα βοηθήματα που έχουμε, να
είναι νηφάλια, να είναι όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμα και να προγραμματιστούν καλύτερα,
χωρίς στρες. Έχει σημασία να είμαστε από νωρίς οργανωμένοι. Έχουμε φάει απίστευτες
ώρες για να μπορέσουμε αυτό το σύνθετο πράγμα να το οργανώσουμε και να το κάνουμε
έγκαιρα».
Για τα κρούσματα υποσιτισμού σε σχολεία και την έλλειψη θέρμανσης:
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«Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, τη διανομή μικρογευμάτων, το έχουμε ήδη ξεκινήσει
από τις γιορτές. Σύντομα θα δείτε ότι σε σχολεία που είναι σε πολύ δύσκολες περιοχές θα
γίνει διανομή μικρογευμάτων.
Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπ. Παιδείας και ούτε και πρέπει. Το Υπουργείο Παιδείας δεν
είναι Υπουργείο Αλληλεγγύης. Υπάρχει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασία, με το
ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο. Υπάρχει η Εκκλησία, υπάρχει ο Δήμος.
Κάνουμε κάθε τι το δυνατόν για κάτι στο οποίο δεν έχουμε αρμοδιότητα. Για τη θέρμανση,
αρμόδιοι είναι οι Δήμοι και εμείς είμαστε από πάνω, συζητούμε και προσπαθούμε να
δώσουμε λύσεις.
Από εκεί και πέρα, εκείνο που αξίζει τον κόπο να γίνει τώρα είναι να μπει ένα «stop» στην
ακραία λιτότητα που μας φέρνει εκεί που μας φέρνει. Ο καθένας, από το πόστο που είναι,
είτε είναι Δήμαρχος, είτε είναι Υπουργός, είτε είναι Υφυπουργός, είτε είναι Γραμματέας,
ό,τι και αν είναι, πρέπει να κάνει κάθε τι το δυνατό. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία μεγάλη
μάχη όμως και η μεγάλη μάχη είναι ότι δεν μπορεί άλλο αυτός ο λαός να θυσιαστεί».
Για το πολιτικό σύστημα:
«Πρέπει συνολικά ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία να κάνουμε αλλαγές. Να βάλουμε
το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο ώστε να αλλάξουμε τα πράγματα, να νιώσει ο κόσμος ό,τι
όποιο βάρος έχει σηκώσει, να το έχει σηκώσει πιο δίκαια από το παρελθόν και να νιώσει ο
κόσμος ότι κάπου πάμε, κάπου οδηγεί αυτό το πράγμα.
Και αυτά που παίζονται σήμερα στις Βρυξέλλες είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον
του τόπου μας.
Αν κάποιοι άνθρωποι- που θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και να γίνονται
πολύ διαφορετικά από ότι μέχρι τώρα- δεν δώσουμε μία μάχη να αλλάξει ριζικά και
συθέμελα, έχω δύο επιλογές βλέποντας αυτά: ή να σηκωθώ να φύγω ή να αγωνιστώ.
Τα πολιτικά κόμματα πρέπει πρώτα να δείξουν το «καλό παράδειγμα» και να ανεβάσουν
στο διαδίκτυο τα πραγματικά οικονομικά τους. Πρέπει τώρα να αλλάξει ριζικά ο τρόπος
χρηματοδότησης και να υπάρξει διαφάνεια για το παρελθόν στις χρηματοδοτήσεις των
κομμάτων».
Για το ΠΑΣΟΚ:
«Χρειαζόμαστε ομαδικότητα και αλληλεγγύη που την έχουμε χαμένη. Δεν είναι ένας,
είμαστε πολλοί. Ένας θα μπει μπροστά.
Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα αναδειχθεί αυτό το πρόσωπο και θα έχει τη δυνατότητα να
εμπνεύσει και να κάνει ομαδική δουλειά. Ένα μέρος των λαθών είναι ότι είχαμε μία επίφαση
δημοκρατικότητας και συζητήσεις χωρίς να καταλήγουμε ομαδικά στις αποφάσεις».
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Με ποιον θα συμπορευτεί εφόσον είναι υποψήφιοι ο Μ. Χρυσοχοϊδης και ο Ε. Βενιζέλος:
«Αν είναι αυτοί οι δύο, προφανώς θα πάω με τον Β. Βενιζέλο. Η ουσία της πολιτικής δεν
κρίνεται μόνο από τα πρόσωπα. Δεν αλλάζουν τα κόμματα μόνο από τα πρόσωπα. Είναι
άξιοι και οι δύο συνάδελφοι. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε δομές, διαδικασίες, αντιλήψεις και
νοοτροπίες. Τον πολίτη δεν τον νοιάζει ποιος θα πάει μπροστά. Να του λύσει τα
προβλήματα τον νοιάζει».

ΠΗΓΗ: dictyo.gr
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