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Μπνξεί ε ζζελαξή ζηάζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Βαξνπθάθε
έλαληη ησλ δαλεηζηώλ λα αλαπηέξσζε ην εζηθό ησλ Διιήλσλ, αιιάνη
πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο άιισλ ππνπξγώλ κάιινλ κειαγρνινύλ ηνπο
ζθεπηόκελνπο πνιίηεο. Γείηε, γηα παξάδεηγκα, ηνλ ηδενιεπηηθό ιόγν ηνπ
λένπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη Θξεζθεπκάησλ(ΥΠΠΘ)
θ.
Μπαιηά ζηε Βνπιή, ηδηαίηεξα ηελαλαθνξά ηνπ ζηελ θαηάξγεζε ησλ
εμεηάζεσλ ζηα Πξόηππα-Πεηξακαηηθά Σρνιεία (ΠΠΣ).
Γηαηί έπξεπε λα θαηαξγεζνύλ νη εμεηάζεηο ζηα ΠΠΣ; Γηόηη, είπε ν ΥΠΠΘ,
νη εμεηάζεηο απηέο είλαη «παράλογες». Γηαηί; Γηόηη ζπλδένληαη κε ηελ
επηδίσμε ηεο «αριζηείας». «Ηαριζηεία σπό κάποιοσς όροσς είναι ρεηζινιά»,
δήισζε ν θ. Μπαιηάο.“Διόηι αν γίνεις άριζηος απλώς με μια διαδικαζία,
θέρεις ηο βάρος ηης αριζηείας ζοσ, πρέπει να αποδεικνύεις διαρκώς ηην
αριζηεία ζοσ εζαεί, ενώ εάν αποηύτεις ζηον διαγωνιζμό αριζηείας, ηόηε
θέρεις ηο ζηίγμα ασηής ηης αποηστίας. Δεν νοείηαι η έννοια αριζηείας και δη
ζε ασηές ηις ηλικίες. Είναι ηραγικό”.
Από πνύ ζπλάγεη απηό ην ζπκπέξαζκα ν ππνπξγόο; Από ηα εηθαδόκελα
ςπρνθζόξα απνηειέζκαηα ηεο «αξηζηείαο»; Πξνζέμηε ηνλ παηεξλαιηζκό

ηνπ: ιέεη ζηνπο γνλείο ηη πξέπεη λα επηζπκνύλ, δελ πξνηείλεη πνιηηηθέο πνπ
ζα πινπνηνύλ ηηο επηζπκίεο ηνπο γηα πνηνηηθή εθπαίδεπζε.
Οη Έιιελεο γνλείο, όκσο, θαίλεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή γλώκε. Μέζα
ζε κηα ρξνληά,ζηα 68 ΠΠΣ,ε δήηεζε γηα ηηο πεξίπνπ 3400 ζέζεηο απμήζεθε
θαηά 30%! Τη εμεγεί ηελ απμαλόκελε δήηεζε; Φπζηθά, ε πξννπηηθή ηεο
πνηνηηθήο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Τα ΠΠΣ ρξεζηκνπνηνύλ θαηλνηόκεο
εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο, απαζρνινύλ θαζεγεηέο απμεκέλσλ πξνζόλησλ,
αμηνινγνύλ ην έξγν πνπ παξάγνπλ. Πνιινύο γνλείο δελ ηνπο ηξνκάδεη ε
«ξεηζηληά» ηεο αξηζηείαο, νύηε κηα ελδερόκελε απνηπρία εηζαγσγήο ησλ
παηδηώλ ηνπο. Γλσξίδνπλ ηα ξίζθα θαη ηα αλαιακβάλνπλ. Σε θάζε
πεξίπησζε απηό είλαη δηθό ηνπο ζέκα - ε θξίζε ελαπόθεηηαη ζην γνληό, όρη
ζηνλ ΥΠΠΘ. Ο ηειεπηαίνο πξέπεη λα δίλεη δπλαηόηεηεο ζηα παηδηά, όρη λα
ζηεξεί, παηεξλαιηζηηθά, πνηνηηθέο επηινγέο.
Γηαηί έλαο αξηζηεξόο πνπ ππεξαζπίδεηαη ηε δεκόζηα παηδεία λα
αληηηίζεηαη ζηελ ύπαξμε εμεηάζεσλ ζηα ΠΠΣ; Μόλν αλ είλαη ηδενιεπηηθόο,
νπόηε παγηδεύεηαη ζην εμήο θπθιηθό ζρήκα: ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο νη
αληζόηεηεο είλαη εγγελείο. Οη αληζόηεηεο αλαπαξάγνληαη ζηελ εθπαίδεπζε,
αθνύ νη νηθνλνκηθά ηζρπξόηεξνη εληζρύνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ
ηνπο,δίλνληάο ηνπο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο.
Σπκπέξαζκα: νη αληζόηεηεο εμαιείθνληαη κόλν ζην κέηξν πνπ νη εμεηάζεηο
πεξηνξίδνληαη ή εμαιείθνληαη. Να ην πνύκε ζθσπηηθά: γηα λα κελ μερσξίδεη
θαλείο θαηαξγνύκε ηε κεδνύξα!
Σε αληίζεζε κε ηνλ ηδενιεπηηθό, έλαο αλνηρηόκπαινο αξηζηεξόο
πξνζεγγίδεη ην ζέκα δηαθνξεηηθά, αθνύ μέξεη όηηε πνηνηηθή δεκόζηα
εθπαίδεπζε είλαη ε ζεκαληηθόηεξε δύλακε κείσζεο ησλ αληζνηήησλ ζηηο
αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Γηαπηό επηδηώθεη λα δνζνύλ πνηνηηθέο
εθπαηδεπηηθέο δπλαηόηεηεο ζηα ηθαλά παηδηά θαη ησλ θησρόηεξσλ
νηθνγελεηώλ.Η πνηνηηθή εθπαίδεπζε πξνϋπνζέηεη ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο,
άξα θαη εμεηάζεηο. Η άκηιια ηεο εηζαγσγήο ζηα ΠΠΣ σζεί ηνπο καζεηέο,
ηδηαίηεξα απηνύο ησλ θησρόηεξσλ ζηξσκάησλ,
λα θαηαβάιινπλ
κεγαιύηεξν θόπν γηα λα εμαζθαιίζνπλ κηα ζέζε. Αθόκα θαη αλ κόλν έλαο
ζηνπο ηέζζεξηο ην θαηαθέξεη, όινη είλαη σθειεκέλνη ζην κέηξν πνπ
κόρζεζαλ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ όηη ε ζθιεξή εξγαζία, όρη ε ηύρε, είλαη, ε
βέιηηζηε ζηξαηεγηθή επηηπρίαο. Ο κόρζνο δηακνξθώλεη ραξαθηήξα.
Με άιια ιόγηα, έλαο αλνηρηόκπαινο αξηζηεξόο δελ θαηαξγεί ηηο
εμεηάζεηο, αιιά βειηηώλεη (κε δεκόζην ρξήκα) ηηο δπλαηόηεηεο ησλ
αζζελέζηεξσλ. Γελ ρακειώλεη ηνλ πήρε γηα λα πεξλνύλ όινη, αιιά
γπκλάδεη ηνπο πην αδύλαηνπο γηα λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηνλ πεξάζνπλ.
Οη ηδενιεπηηθνί αξηζηεξνί πνπ ηπραίλεη λα είλαη κέιε ηεο πνιηηηθήο ειίη
ηα γλσξίδνπλ θαιά απηά, θαζόηη αξθεηνί έρνπλ θνηηήζεη ζηα θαιύηεξα
ηδησηηθά ζρνιεία,ζηα νπνία ζπλήζσο επηιέγνπλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο.
Η δηαίζζεζή ηνπο ηνύο ιέεη θάηη πνπ αξλείηαη ν δνγκαηηζκόο ηνπο: ε
πνηνηηθή εθπαίδεπζε είλαη ό,ηη ζεκαληηθόηεξν κπνξεί λα δνζεί ζε έλα παηδί.
Η αθξόθξεκα ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο είλαη ηα ΠΠΣ. Μηα θπβέξλεζε
πνπ πηζηεύεη ζηελ πνηνηηθή δεκόζηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα ηα αλαδείμεη,

όρη λα ηα ηζνπεδώζεη. Να δώζεη ζηόρνπο αξηζηείαο ζηα παηδηά, έηζη ώζηε
λα ζέινπλ λα κνρζήζνπλ θαη λα πεηύρνπλ. Τνπο αδύλαηνπο δελ ηνπο
βνεζάκε ρακειώλνληαο ηνλ πήρε, αιιά εληζρύνληαο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο.
Οη πξννδεπηηθνί άλζξσπνη ην θαηαιαβαίλνπλ απηό. Οη ηδενιεπηηθνί
ππνπξγνί, όρη – γη απηό θνπλάλε παηεξλαιηζηηθά ην δάρηπιν ζηνπο γνληνύο!

