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Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ
Π. Προδρόμου: Tο στοίχημα για μια ποιοτική δημόσια εκπαίδευση είναι μια κοινή
πρόκληση την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου
είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, στα
Γραφεία του κόμματος.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Προδρόμου προέβη σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.
Ο Υπουργός Παιδείας, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ για τη συνάντηση,
ανέφερε ότι η γενικότερη τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου στα ζητήματα της
εκπαίδευσης, της παιδείας βρίσκει τόσο τον ίδιο όσο και το Υπουργείο σύμφωνο, ότι
δηλαδή τα θέματα, τα προβλήματα, το στοίχημα για μια ποιοτική δημόσια εκπαίδευση
ξεπερνάει είτε τα πολιτικά είτε τα κομματικά είτε οποιαδήποτε άλλα όρια, είναι μια κοινή
πρόκληση, την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.
Επισήμανε στο ίδιο πλαίσιο ότι είναι γι’ αυτό τον λόγο που διαβεβαιώσαμε τον κ.
Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του ότι «θα προχωρήσουμε μέσα από διάλογο,
μέσα από κοινό προβληματισμό -γιατί βεβαίως μιλώντας για το ΔΗΚΟ πρέπει να
αναγνωρίσω και τη μέχρι τώρα συμβολή του στις μεγάλες προσπάθειες για
μεταρρυθμίσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια- χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς καμία
επιμονή ή δογματισμό, να προσεγγίσουμε τα προβλήματα που αφορούν τα παιδιά μας,
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το μέλλον του τόπου, την ανάγκη να τους δώσουμε τα απαραίτητα προσόντα και τις
ευκαιρίες, μέσα από ένα προβληματισμό για να δώσουμε τις πιο σοφές λύσεις».
Έχουμε μπροστά μας μεγάλα ζητήματα να αντιμετωπίσουμε, τόνισε ο κ. Προδρόμου,
και η συνέχεια θα δοθεί μέσα από προσπάθειες συνεργασίας και συνεννόησης,
διευκρινίζοντας ότι ο διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις και όλους τους εμπλεκομένους
θα συνεχιστεί στη βάση των προτεραιοτήτων στον χώρο της εκπαίδευσης και της
ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
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