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Αναφέρει χαρακτηριστικά σε πρόσφατο άρθρο του ο Καθηγητής Χ. Γιανναράς 
«στο εκπαιδευτικό αδιέξοδο προβάλλεται ξεκάθαρα η κατάρρευση του πολιτικού 
συστήµατός µας». Και αναρωτιόµαστε πόσο δίκιο µπορεί να έχει…Πάρα πολύ ! 
Στην αρχή κατάργησαν τη βαθµολογία στο ∆ηµοτικό σχολείο, µετά µας είπαν 
«κάτω τα αιµατοβαµµένα – διορθωµένα µε κόκκινο γραπτά», µετά εξάλειψαν τις 
προϋποθέσεις άµιλλας και διάκρισης των αριστούχων. Λίγο µετά µας είπαν: 
ΟΛΟΙ στο Λύκειο, κανένας µαθητής να µην «κόβεται», να µην µένει στην ίδια 
τάξη, αλλά να παίρνει το απολυτήριο Λυκείου! Λίγο αργότερα µάλιστα 
χαράχθηκε γραµµή: ΟΛΟΙ µα όλοι στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, γιατί όλοι πρέπει να πάρουν 
ένα πτυχίο (αναξιόπιστο τίτλο «προσοντούχου» ανέργου) και ταυτόχρονα 
κατάργησαν κάθε έλεγχο και κάθε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, κάθε 
διάκριση του ικανού από τον µη ικανό εκπαιδευτικό, του εργατικού και 
αφοσιωµένου από τον τεµπέλη! Λίγο µετά ήρθε η πολιτική (που συνεχίζεται και 
στις µέρες µας) η οποία «σπέρνει σχολές από χωρίου εις χωρίον», όπως τονίζει 
η εφηµ. «Καθηµερινή», πάντα µε «εκπαιδευτικά» αυστηρά κοµµατικά κριτήρια! 
Πρόσφατα ξέσπασαν και οι µεγάλες αναταραχές στην Παιδεία, διότι οι 
«λειτουργικά αναλφάβητοι» ΠΡΕΠΕΙ, πρωτοφανές στα παγκόσµια χρονικά, να 
µπαίνουν στις Ανώτατες Σχολές. Πριν λίγες µέρες, οι «εκπαιδευτικοί 
εκπρόσωποί» µας (οι λεγόµενοι και συνδικαλιστές της ωφελιµοθηρείας και της 
επιθετικής ιδιοτέλειας) υπέπεσαν εκ νέου σε ολίσθηµα µε την περίφηµη (πλέον) 
ανακοίνωσή τους, βλ. ΟΛΜΕ: «το µέτρο της απαγόρευσης των κινητών 
τηλεφώνων των µαθητών στα σχολεία είναι αντιπαιδαγωγικό, αυταρχικό και 
ατελέσφορο και µε αυτό οδηγούµαστε στην τακτική της εύκολης και 
αβασάνιστης προσφυγής σε απαγορευτικά µέτρα και παραγνωρίζουµε τη 
σηµασία του διαλόγου» ! Εκεί φτάσαµε λοιπόν! Μπράβο µας! Άρα λοιπόν σ’ ένα 
σχολικό περιβάλλον «που όλα επιτρέπονται» γιατί να εκπλήσσει το κουδούνισµα 
και οι ενδεχόµενες συνοµιλίες µε κινητό µέσα στην αίθουσα από µαθητές και 
από εκπαιδευτικούς (γιατί δεν συµβαίνει?), η βιντεοσκόπηση «σκηνών» στις 
τουαλέτες από µαθητές και τόσα, τόσα άλλα… Τις προάλλες, ένας σπουδαστής 
µου, σε συνέχεια, ίσως, των ανωτέρω µε ρώτησε τελών εν διαφωνία: Κύριε: 
µας απαγορεύετε το κάπνισµα µέσα στο κτίριο, δεν µας επιτρέπετε να πίνουµε 
φραπεδάκι µέσα στην αίθουσα, δεν µας αφήνετε να έχουµε το κινητό µας κατά 
τη διάρκεια του µαθήµατος, τότε και εµείς γιατί να έρθουµε στη θεωρία ? 
Οµολογουµένως έµεινα σαστισµένος να τον κοιτάω, χωρίς να µπορώ να του 
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απαντήσω! Τι να του πω άλλωστε? Να του πω ότι το πιστά εφαρµοζόµενο τα 
τελευταία 25 χρόνια σύστηµα «εκπαιδευτικού αµολαρισµού» µας τα έχει 
ισοπεδώσει όλα. Ή ότι η πτώση αυτή, που συνάµα είναι και πτώση της 
πολιτικής, δεν ανακόπτεται δυστυχώς ούτε µε καταγγελίες, ούτε µε ηθικολογίες. 
Όχι βέβαια, δεν του είπα τίποτα. Απλά τονίζουµε ότι είναι χρήσιµο η ελληνική 
(τοπική) κοινωνία µας να γνωρίζει και να πιστοποιεί την αποσύνθεση του 
Εκπαιδευτικού µας συστήµατος και ταυτόχρονα να συνειδητοποιεί το 
«λαϊκισµό» των πολιτικών και εκπαιδευτικών αντιπροσώπων µας… ! 
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