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1. Μια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες που η κοινωνία µας έχει αναθέσει στους 

πολιτικούς εκπροσώπους της, κυβέρνηση και ευρύτερη αντιπολίτευση, είναι η 
συλλογική απενοχοποίηση. Τους φορτώνουµε όλα τα στραβά και έτσι εµείς µπορούµε 
να απενοχοποιούµε το συλλογικό εαυτό µας. Αυτό συµβαίνει κατά κόρο στην 
εκπαίδευση που τα στραβά της έχουν αναδειχτεί στο έπακρο. Ας πάρουµε για 
παράδειγµα την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης, για την οποία πρόσφατα έχει 
γίνει πολλή συζήτηση, µε αφορµή τη συµφωνία κυβέρνησης και αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων και την προς τούτο 
αναθεώρηση του συντάγµατος.  

2. Εν προκειµένω, θα µπορούσε κανείς να αναγνωρίσει στην κυβέρνηση και την 
αξιωµατική αντιπολίτευση την καλή πρόθεση της επίλυσης χρονιζόντων προβληµάτων, 
όπως αυτού της φοιτητικής µετανάστευσης. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο κινητήριος µοχλός 
δεν είναι η καλή πρόθεση αλλά η πίεση από µεγάλα (ευρωπαϊκά και διεθνή) 
συµφέροντα που προωθούν την ιδέα της εκπαίδευσης της αγοράς και ίσως 
ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο χώρο της ελληνικής ανώτατης παιδείας – µια που 
έχει τόσο µεγάλη ζήτηση. Για αιώνες η εκπαίδευση είχε θεωρηθεί ως ύψιστο κοινωνικό 
αγαθό, και ως τέτοιο κρατήθηκε έξω από τη δικαιοδοσία της αγοράς. Παραδοσιακά, η 
εκπαίδευση, εκτός από την καλλιέργεια των πνευµατικών δεξιοτήτων, είχε και την 
αρµοδιότητα της πιστοποίησης αυτών των δεξιοτήτων. Η τελευταία δεν είναι 
ασήµαντη, όπως φανερώνεται από την γενική αξία του «πτυχίου» στην ατοµική και 
συλλογική συνείδηση, αλλά και την επαγγελµατική του αξία, ως προϋπόθεση για 
άσκηση επαγγέλµατος που απαιτεί ιδιαίτερες πνευµατικές δεξιότητες (π.χ. µηχανικός, 
γιατρός). Όµως µε την εµπορευµατοποίηση, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της 
εκπαίδευσης αλλοιώνονται ή καταργούνται. Προσωπικά, νοµίζω ότι η εκπαίδευση της 
αγοράς δεν µπορεί να οδηγήσει σε βιώσιµες κοινωνίες.  

3. Αλλά η κυβέρνηση και η αξιωµατική αντιπολίτευση δεν επιχειρούν να εισαγάγουν την 
εκπαίδευση της αγοράς. Απλώς προσπαθούν να τη διευρύνουν. Γιατί η 
εµπορευµατοποίηση έχει εγκατασταθεί για τα καλά, χρόνο µε το χρόνο, στη 
µεταπολιτευτική Ελλάδα. Και αυτό δεν ήταν επιλογή µιας όποιας κυβέρνησης, αλλά 
µια επιλογή µε ευρύτατη κοινωνική αποδοχή και συναίνεση. Είναι γνωστό πόσα 
χρήµατα δαπανώνται (πολλά από τα οποία στη βάση της βολικής για πάρα πολλούς 
παραοικονοµίας) από ευρύτατα στρώµατα στους διάφορους τύπους φροντιστηρίων και 
ιδιαίτερων µαθηµάτων για την προετοιµασία των εφήβων, παιδιών και καµιά φορά 
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νηπίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήµια. Είναι ακόµη γνωστό πόσα 
χρήµατα ξοδεύονται από ελληνικές οικογένειες στη µη δωρεάν παιδεία του εξωτερικού 
(της Αγγλίας για παράδειγµα, όπου η εµπορευµατοποίηση δεν αµφισβητείται). Εκεί 
οδηγούνται για να σπουδάσουν όσοι αποτυχόντες στις εξετάσεις έχουν φιλόδοξους 
γονείς που εξορκίζουν την αποτυχία µε µια (οικονοµική) θυσία στο βωµό της 
εµπορευµατοποίησης. Η έκταση αυτού του φαινοµένου υποδηλώνεται, για παράδειγµα, 
από το γεγονός ότι κάθε χρόνο οι νέοι απόφοιτοι πολιτικοί µηχανικοί που φτάνουν από 
το εξωτερικό (Αγγλία κατά κύριο λόγο) είναι περισσότεροι (µιάµιση φορά) από τους 
νέους διπλωµατούχους των πέντε Σχολών Πολιτικών Μηχανικών της χώρας. 

4. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη µεταπολιτευτική περίοδο, διαδοχικές προσπάθειες 
(«µεταρρυθµίσεις» από διαφορετικές κυβερνήσεις που µπορεί να διαφέρουν στις 
λεπτοµέρειες, αλλά έχουν ίδιο προσανατολισµό, επιβεβληµένο από κοινωνική πίεση) 
κατάφεραν να κάνουν τη διαστρωµάτωση των φοιτητών στα ΑΕΙ τόσο ταξική όσο 
ποτέ. Εκπλήσσοµαι κάθε χρονιά όταν διαπιστώνω το υψηλό ποσοστό των φοιτητών 
Πολιτικών Μηχανικών που έχουν γονείς µηχανικούς. (Μήπως είναι ζήτηµα 
κληρονοµικής προδιάθεσης;)  

5. Το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων ήταν και είναι κατά τη γνώµη µου ο κύριος 
µοχλός για την «ταξικοποίηση» της Ανώτατης Παιδείας. Οι απαιτήσεις του συστήµατος 
προς τους υποψήφιους έχουν οργανωθεί/τυποποιηθεί σε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν 
να «αγοραστούν» διαθέτοντας το ανάλογο (υψηλό) τίµηµα στους ταλαντούχους 
φροντιστές. Η απαξίωση του δηµόσιου γυµνασίου και του λυκείου και η υποταγή τους 
στις απαιτήσεις του συστήµατος εισαγωγής είναι ένα άλλο σύµπτωµα του ταξικού 
χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

6. Άρα, το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ διαδραµατίζει ρόλο πολύ 
ευρύτερο από αυτόν ενός απλού εξεταστικού συστήµατος. Είναι έκφραση και 
αποκρυστάλλωση σηµαντικών κοινωνικών και πολιτικών επιλογών. Έχει όµως και µια 
άλλη, ίσως ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. Είναι το σύστηµα αναφοράς, η πυξίδα της νέας 
γενιάς. Οι µαθητές προσανατολίζουν τις επιδιώξεις τους και τον τρόπο προσέγγισής 
τους στη γνώση µε αναφορά αυτό το σύστηµα. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα που 
επιβραβεύει την αποµνηµόνευση/παπαγαλία έναντι της κριτικής σκέψης (όπως είναι το 
σηµερινό), αναµφίβολα θα προκρίνει για εισαγωγή στα πανεπιστήµια τους παπαγάλους. 
Αυτό όµως είναι το έλασσον. Το µείζον είναι ότι τους παπαγάλους τους δηµιουργεί: οι 
µαθητές αντί να αναπτύξουν τις κριτικές ικανότητές τους, θα δώσουν το βάρος τους 
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παπαγαλίας. Χωρίς να παραγνωρίζω τη χρησιµότητα 
της αποµνηµόνευσης σε διάφορα επαγγέλµατα, έχω την άποψη ότι, ιστορικά, η 
επιβίωση και η πρόοδος αυτής της χώρας βασίστηκε σε άλλες δεξιότητες, πιο κριτικές 
και δηµιουργικές. Με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι το σηµερινό ταξικό – άρα όχι 
αξιοκρατικό επί της αρχής – σύστηµα εισαγωγής στα πανεπιστήµια υπονοµεύει το 
µέλλον της χώρας.  



3 

7. Την πιο κραυγαλέα περίπτωση σύγχυσης του συστήµατος εισαγωγής µε τις σπουδές 
στο λύκειο (και υποταγής των τελευταίων στο πρώτο) αποτελεί η θεσµοθέτηση από τη 
σηµερινή κυβέρνηση κατώτατου βαθµολογικού ορίου (βάσης) στο σύστηµα εισαγωγής. 
Οι τραγελαφικές παλινωδίες που ήδη ξεκίνησαν και που σίγουρα θα ακολουθήσουν 
δείχνουν ακριβώς αυτή τη σύγχυση. Το λύκειο θα έπρεπε να θεωρείται µια αυτόνοµη, 
ιδιαίτερα σηµαντική εκπαιδευτική οντότητα. Με αυτή την έννοια, το λύκειο θα έπρεπε 
πράγµατι να έχει ελάχιστο βαθµολογικό όριο. Θα έπρεπε δηλαδή να µην παίρνουν το 
απολυτήριό του όσοι βαθµολογούνται κάτω από τη βάση – όπως γινόταν τα παλιά καλά 
χρόνια. Αλλά το σύστηµα επιλογής στα πανεπιστήµια είναι ξέχωρο. Εκεί δεν έχει 
σηµασία η βαθµολογική βάση παρά µόνο η κατάταξη. Για να µπορούν να ξεχωρίσουν η 
καλύτεροι, αλλά και για να γίνουν οι καλοί ακόµη καλύτεροι, η δοκιµασία πρέπει να 
είναι πολύ πιο απαιτητική – και ταυτόχρονα χωρίς κατώτατα όρια.  

8. Αν υποθέσουµε ότι το παραπάνω µέτρο δεν καταργηθεί, θα διακινδυνεύσω µια 
πρόβλεψη για τη µελλοντική πορεία των εξετάσεων. Θα ακολουθήσει µια µεταβατική 
διαδικασία «καλυµπραρίσµατος»  (ρύθµισης) του συστήµατος. Το πρώτο βήµα έγινε 
φέτος, όπου είδαµε πώς µεταφράζεται αριθµητικά (σε αριθµό αποτυχόντων) το µέτρο, 
αν τα θέµατα των εξετάσεων παραµένουν στο σύνηθες επίπεδο δυσκολίας. Υπό την 
πίεση των γονέων και των τοπικών κοινωνιών σε διάφορες πόλεις υποδοχής φοιτητών 
και µε τη «φιλολαϊκή» διάθεση της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας, τα θέµατα των 
εξετάσεων θα γίνονται κάθε χρόνο και ευκολότερα. Το σηµείο ισορροπίας θα επέλθει 
µετά από µερικά χρόνια, οπότε τα θέµατα θα είναι τόσο εύκολα (π.χ. πολλαπλασιασµός 
τριψήφιων αριθµών αντί του αποδεικτικού µαθηµατικού λογισµού), ώστε να περνάει τη 
βάση το σύνολο σχεδόν των υποψηφίων. Βεβαίως, άµεση συνέπεια αυτού θα είναι µια 
γενική µείωση του επιπέδου γνώσης των φοιτητών σε όλα τα πανεπιστήµια, γιατί όπως 
προαναφέραµε, το εξεταστικό σύστηµα αποτελεί το σηµείο αναφοράς της ανάπτυξης 
γνώσεων και δεξιοτήτων της νέας γενιάς. Αλλά αυτό δεν θα µας πτοήσει, ούτε θα είναι 
κάτι καινούργιο. Κάθε άλλο: το βλέπουµε να συντελείται βαθµιαία, χρόνο µε το χρόνο, 
στη µεταπολιτευτική Ελλάδα, και εµείς στα πανεπιστήµια το ζούµε (αλλά το βλέπουν 
και όσοι δίνουν εργασία στους αποφοίτους µας). 

9. Συχνά ακούµε και λέµε ότι το σύστηµα εισαγωγής στα πανεπιστήµια είναι ένα 
ακανθώδες και δύσκολο πρόβληµα. Αυτό είναι σωστό, αλλά µόνο στο σκέλος που 
αφορά τη διατύπωση (εκφώνηση) του προβλήµατος. ∆ηλαδή στην οριοθέτηση των 
στόχων, στο να αποφασίσουµε τι θέλουµε. Αν δοθεί η εκφώνηση, η λύση είναι εύκολη. 
Θέλουµε για παράδειγµα ταξική παιδεία, µε έντονο το στοιχείο της κληρονοµικής 
διαδοχής; (Που η πραγµατικότητα δείχνει ότι πλειοψηφικά αυτό θέλουµε.) Τότε δεν 
χρειάζεται να κάνουµε τίποτε· το υφιστάµενο σύστηµα τα καταφέρνει µια χαρά. 
Θέλουµε αξιοκρατία και λιγότερη εµπορευµατοποίηση; Και πάλι υπάρχουν απλές 
λύσεις. Αρκεί να µεταφερθεί το κριτήριο επιλογής από τις ικανότητες του επιδέξιου 
αµειβόµενου φροντιστή στις κριτικές δεξιότητες του υποψήφιου φοιτητή. Για 
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παράδειγµα, σε ότι αφορά την εισαγωγή στο Πολυτεχνείο, αυτή η ιδέα θα µπορούσε 
εύκολα να υλοποιηθεί µε τον εξής τρόπο: Κατάργηση της έννοιας της «εξεταστέας 
ύλης» και εξέταση των υποψηφίων σε απαιτητικά θέµατα που (α) απορρέουν από όλο 
το γνωσιολογικό πλέγµα του γυµνασίου και του λυκείου, (β) απαιτούν κριτική 
ικανότητα και (γ) δεν είναι γραµµένα σε κανένα σχολικό βιβλίο. (Προσωπικά 
εξοργίζοµαι όταν ακούω στο ραδιόφωνο λύσεις στα θέµατα, του τύπου: «η απάντηση 
είναι στη σελίδα 27, από τη γραµµή 10 µέχρι τη γραµµή 20»). Τυχόν αντίλογος ότι ένα 
τέτοιο σύστηµα θα προσθέσει κόπο στους ήδη υπερφορτωµένους και πιεσµένους 
υποψήφιους φοιτητές δεν ευσταθεί κατά τη γνώµη µου. Αντίθετα, θα τους ελαφρύνει, 
αφού γρήγορα θα καταλάβουν ότι είναι ανέφικτο να αποµνηµονεύσουν τα πάντα, ότι 
δεν έχει σηµασία να τα µάθουν όλα, αλλά µόνο να µάθουν να σκέπτονται, και ότι η 
κριτική προσέγγιση στη γνώση είναι λιγότερο πιεστική, πιο δηµιουργική και πιο 
ανταποδοτική από την άσκοπη παπαγαλία.  

10. Εν κατακλείδι, αυτό που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία είναι να φτιάξουµε µια σωστή 
εκφώνηση του προβλήµατος, να πούµε δηλαδή τα πράγµατα µε το όνοµά τους. 
∆υστυχώς καµιά µεταπολιτευτική κυβέρνηση δεν θέλησε ή δεν µπόρεσε να πει τα 
πράγµατα µε το όνοµά τους, κάτι που άλλωστε η κοινωνία µας δεν ήθελε να ακούσει. Η 
εµπορευµατοποίηση έχει πολλά πλεονεκτήµατα στην κλίµακα του «εγώ, εδώ και 
τώρα». Η ίδια κλίµακα άλλωστε κυριαρχεί στις περισσότερες εκφάνσεις των σηµερινών 
κοινωνιών, όποιων έχουν αφοµοιώσει το αµερικανικό καταναλωτικό πρότυπο (µε 
ολέθριες συνέπειες, π.χ. στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων και την υποβάθµιση 
του περιβάλλοντος). Τα µειονεκτήµατα της εµπορευµατοποίησης θα τα δούµε αν 
αλλάξουµε κλίµακα, αν το «εγώ» το δούµε σε σχέση µε το «εµείς» και το «τώρα» το 
δούµε σαν µια στιγµή που καθορίζει το «αύριο». Κατά βάθος, κανείς µας δεν πιστεύει  
στο «γαία πυρί µιχθήτω» – απλώς είµαστε απρόθυµοι να δεχτούµε τη σχέση του «εγώ» 
µε το «εµείς» και προτιµούµε να φταίνε οι «άλλοι». 

 


