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Οι εξαγγελίες Διαμαντοπούλου για τις ανατροπές στο Λύκειο, αν τελικώς νομοθετηθούν, θα
αποτελέσουν πλήγμα για το δικαίωμα των νέων στη μόρφωση. Καθιερώνονται τρεις
πανελλήνιες εξετάσεις εφ' όλης της ύλης προκειμένου οι μαθητές να πάρουν το απολυτήριο
Λυκείου και άλλη μία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Λύκειο μετατρέπεται σε εξεταστικό κέντρο. Οι εξετάσεις που καθιερώνονται δεν
αποσκοπούν στη διαπίστωση των γνώσεων, δεν ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική
διαδικασία. Δεν είναι εσωτερικές, είναι πανελλαδικές, γεγονός που μεγεθύνει τις
εκπαιδευτικές - κοινωνικές ανισότητες.
Η λογική των ρυθμίσεων είναι να αποθαρρύνουν τους εφήβους να συνεχίσουν στο Λύκειο,
ώστε να μειωθεί ο σχολικός πληθυσμός. Ένα σχολείο με λιγότερους εκπαιδευτικούς, χωρίς
βιβλία στην ώρα τους, ένα σχολείο που υπηρετεί την πολιτική των άγριων περικοπών στο
όνομα των πρωτογενών δημοσίων πλεονασμάτων, είναι το περίγραμμα του υποβαθμισμένου
σχολείου που επιλέγει η υπουργός Παιδείας.
Η επιλογή αυτή διώχνει χιλιάδες εφήβους από τα σχολεία, με πιθανότερη επίπτωση την
κοινωνική περιθωριοποίησή τους, δηλαδή το σχολείο μετατρέπεται σε προ-στάδιο για την
ένταξη των νέων στο περιθώριο που δημιουργεί η ανεργία.
Με την οικονομική κρίση να καλπάζει και να φτωχοποιεί ακόμη και τα μεσαία κοινωνικά
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στρώματα, η εκδίωξη των εφήβων από το σχολείο δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή
γεωγραφία των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Απομένει ως κοινωνία να διαπιστώσουμε την
έξαρση της νεανικής παραβατικότητας ή ακόμη και την αύξηση εγκληματικών
δραστηριοτήτων. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να μετατραπούν οι γειτονιές σε προσομοίωση των
προαστίων των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων με τους χιλιάδες απόκληρους νέους
μετανάστες ή ακόμη και των λατινοαμερικάνικων γκέτο.
Δεν γνωρίζουμε αν η κ. Διαμαντοπούλου θα επιμείνει να ψηφιστούν αυτά τα μέτρα,
παίρνοντας φόρα από την "επιτυχία" της με τη συναίνεση των συγκυβερνώντων κομμάτων
στον νόμο για τα ΑΕΙ. Το πιθανότερο είναι να μην προλάβει, καθώς δεν επαρκεί το διάστημα
μέχρι τις εκλογές. Οι εξαγγελίες όμως παραμένουν, δίκην "παρακαταθήκης συναίνεσης",
καθώς εντάσσονται στο μνημονιακό πρόγραμμα υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου στο
όνομα της... ανταγωνιστικότητας!
Αν.Σεβ.

ΠΗΓΗ: dictyo.gr

2/2

