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ΣΟΦΘΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ 

 
Τα ππόηςπα είναι ηα κολλέγια ηων θηωσών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Γξάθεη ε Σνθία Βνύιηεςε 

Γηάθνξνη θπβεξλεηηθνί θνιιεγηόπαηδεο (άλζξσπνη δειαδή πνπ είραλ ηελ 
νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα θνηηήζνπλ ζε θαιά ζρνιεία), ηάζζνληαη 
αλαθαλδόλ θαηά ηεο αξηζηείαο (πνπ ηελ ζεσξνύλ… ρηηιεξηθή!), ηεο επγελνύο 
άκηιιαο, ηνπ αληαγσληζκνύ, ηεο αμηνιόγεζεο. 

Πηζηνί ζε κηα ηζόηεηα πξνο ηα θάησ, κηινύλ γηα κηα «παηδεία ηεο ηζόηεηαο» 
- δειαδή ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο - θαη επηδηώθνπλ λα εμαθαλίζνπλ από 
ηνλ ράξηε νηηδήπνηε ζρεηηδόκελν κε ηελ πξνζπάζεηα, ηηο θαιύηεξεο 
επηδόζεηο, ηνλ αγώλα γηα πεξηζζόηεξε γλώζε (πνπ θαηά ηνλ Σσθξάηε είλαη 
δύλακε). 
 

Λέμεηο όπσο «αμηνιόγεζε», «αξηζηεία», «εμεηάζεηο», «βαζκνινγία» έρνπλ 
εμειηρζεί ζε απαγνξεπκέλεο. Γηθό ηνπο πξόηππν είλαη ε «πνιηηηζηηθή 
επαλάζηαζε» ηνπ Μάν – δελ πξόθεηηαη δειαδή θαλ γηα ζνβηεηηθνύ ηύπνπ 
πξαθηηθέο, αιιά γηα πνιύ ρεηξόηεξεο. 

Καη αθνύ έρνπλ ηέηνηα πξόηππα, θαηαξγνύλ ηα… Πξόηππα! 

Οη ίδηνη πήγαλ ζηα θνιιέγηα θαη ζηα άιια θαιά ζρνιεία, αιιά ζέινπλ λα 
θαηαξγήζνπλ ηα «θνιιέγηα ησλ θησρώλ»! 

Γηαηί απηό αθξηβώο είλαη ηα πξόηππα ζρνιεία: Τα θνιιέγηα ησλ θησρώλ! 
 



Οπόηε, πξόζβαζε ζηελ αξηζηεία θαη ζηνλ αληαγσληζκό ζα έρνπλ κόλν ηα 
παηδηά ηεο λνκελθιαηνύξαο ηνπο. 

Γελ είλαη ηπραίν όηη ζην λέν «λνκνζέηεκα» έρνπλ αθαηξέζεη ηε ιέμε 
«αμηνιόγεζε» όπνπ ηελ βξήθαλ ζηνλ παιηό λόκν – ζε ζεκείν πνπ ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο λα… κελ βγαίλεη θαλ λόεκα! Όρη ηπραία! 
 
Αλ ζέιεηο λα πιήμεηο κηα ρώξα θαη ηνλ ιαό ηεο, δελ έρεηο παξά λα πιήμεηο ηελ 
Παηδεία ηεο. Με ζθνπό λα δεκηνπξγήζεηο έλαλ ζηξαηό ςεθνθόξσλ πνπ ζα 
θαηαπίλεη ακάζεην ό,ηη ηνπ πξνζθέξεηο. 

Πξνο εμππεξέηεζε απηνύ ηνπ ζθνπνύ, ε θπβέξλεζε δηαιύεη ηα πξόηππα, 
δηαιύεη ηα πεηξακαηηθά, θαηαξγεί ηα αγγιόθσλα πξνπηπρηαθά ηκήκαηα πνπ 
ζα έθεξλαλ έζνδα ζηα παλεπηζηήκηα, ππνλνκεύεη ηελ θξνληηζηεξηαθή 
παηδεία, αιιάδεη ηνλ ηξόπν δηνξηζκνύ ησλ δηεπζπληώλ, πξνρσξά ζε 
θνκκαηηθέο επηινγέο θαη ηνπνζεηήζεηο πνιηηεπηώλ. 

Αρ γνωπίζοςν όηι εκπαιδεςηικοί, γονείρ και παιδιά θα ανηέξοςν ζηα 
σηςπήμαηα μέσπι ηην ώπα πος θα μπει ένα ηέλορ ζηην καηαζηποθική 
ηοςρ ποπεία. 

  

 


