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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο γραφείο του στη Βουλή συναντήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 στις 12:00
αντιπροσωπεία του Συντονιστικού της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ για ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
(ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.) με τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Κωνσταντίνο Σημίτη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων που έχει ζητήσει το
Συντονιστικό της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. με επιστολές προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Παιδείας
τους Αρχηγούς των Πολιτικούς Κομμάτων, πρώην Πρωθυπουργούς και Υπουργούς Παιδείας,
Συνομοσπονδίες, Επιμελητήρια, Επιστημονικές Ενώσεις, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες
από το χώρο της Επιστήμης, της Τέχνης, των Γραμμάτων και της Πολιτικής, προκειμένου να
παρουσιάσει τις θέσεις, τα σχέδια και τους στόχους της Πρωτοβουλίας.
Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. είναι μια πρωτοβουλία ανθρώπων, που προέρχονται από όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης αλλά και από τους χώρους της εργασίας, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας,
της τέχνης, του πολιτισμού και της ευρύτερης κοινωνίας.
Επιγραμματικά οι θέσεις και επιδιώξεις της Πρωτοβουλίας είναι:
 Η αντιμετώπιση της Παιδείας συνολικά και διαχρονικά, χωρίς κομματική ταμπέλα αλλά με
σαφή προοδευτικό, ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
 Η διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
 Η ενίσχυση και ανάδειξη της Παιδείας ως παράγοντα εξόδου από την κρίση.
Βασική επιδίωξη της Πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ευρειών κοινωνικών συμμαχιών, ώστε να
υλοποιηθεί και να εδραιωθεί μια σοβαρή και ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης.
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Στη συνάντηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, διαπιστώθηκε αφενός η ταύτιση απόψεων σε μεγάλο
αριθμό σημαντικών θεμάτων και αφετέρου η επιτακτική ανάγκη διαρκούς ανταλλαγής απόψεων και
επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων της Παιδείας.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Σημίτης διαβεβαίωσε τα μέλη της «Πρωτοβουλίας» για την υποστήριξή του
στην προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων στην κατεύθυνση των
τολμηρών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η Παιδεία στη χώρα μας σήμερα.

