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Σε συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ οι καθηγήτριες του ΕΚΠΑ κ. Μαρίζα
Φουντοπούλου και κ. Μαρία Ευθυμίου είπαν μεταξύ άλλων:
Στην Ελλάδα όλοι τα δικαιούνται όλα και κανείς δεν τιμωρείται για τίποτα
«Στην Ελλάδα όλοι τα δικαιούνται όλα, όλοι τα μπορούν όλα, και κανείς δεν τιμωρείται για
τίποτα», λέει με οξύ τόνο η κ. Ευθυμίου. Αδικο έχει;
«Εχουμε φτάσει να αμείβουμε τα παιδιά μας για τα
αυτονόητα. Ομως, η αμοιβή για να αξίζει πραγματικά
να δοθεί, απαιτεί χρόνο και κόπο. Διαφορετικά, όλα
θεωρούνται δεδομένα και η ικανοποίηση της επιτυχίας
μετριάζεται», παρατηρεί η κ. Φουντοπούλου. Το θέμα
της ανάδειξης των μετρίων από την ελληνική κοινωνία
που βούλιαζε στη ραστώνη της δανεικής ευμάρειας,
μας απασχόλησε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, καθώς είναι κάτι που διατρέχει όλο το
σύστημα αξιών στην Ελλάδα, και όχι μόνο το σχολείο ή
το πανεπιστήμιο. «Στην Ελλάδα συνηθίσαμε ουδείς να
δέχεται επιπλήξεις, να αξιολογείται. Ετσι όλοι είναι
ευχαριστημένοι, βολεμένοι, αφού ουδείς ακούει κακή
κουβέντα», προσθέτει η ίδια.
«Χαλάρωσε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα σε μία κοινωνία πλήρως αποσυντονισμένη. Στις
κοινωνίες υπάρχουν ισορροπίες, αλλά εμείς τις πετάξαμε στον κάδο των αχρήστων.
Κοιτάξτε πώς βαθμολογούμε τα παιδιά. Από το Δημοτικό οι περισσότεροι μαθητές
αριστεύουν και το ίδιο συμβαίνει στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Δημιουργήσαμε ένα κλίμα που
μαθαίνει το παιδί ότι θα αμείβεται επειδή έκανε τα ελάχιστα, τα αυτονόητα», τονίζει η κ.
Ευθυμίου. «Ας αναλογιστούμε τι σημαίνει ένας προαγωγικός βαθμός σε ένα πανεπιστημιακό
γραπτό – το λεγόμενο “δημοκρατικό 5”! Σημαίνει ότι εγώ, ως πανεπιστημιακός, δίνω τον
λόγο μου στην ελληνική κοινωνία ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής είναι ικανός επιστήμονας.
Τα απλόχερα Αριστα στην πρωτοβάθμια και τα 19άρια στη δευτεροβάθμια δημιουργούν
συνθήκες παρασιτισμού: ο μαθητής επαναπαύεται και ο δάσκαλος δεν αισθάνεται ότι πρέπει
να είναι σε εγρήγορση», προσθέτει, τονίζοντας ότι οι σημερινοί φοιτητές φτάνουν στο
πανεπιστήμιο χωρίς συναίσθηση του στόχου τους. «Τα παιδιά στην πρωτοβάθμια και
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δευτεροβάθμια δουλεύουν με ένα σύστημα δυσλειτουργικό. Ετσι δεν μπορούν, συχνά, να
ανταποκριθούν στον τρόπο διδασκαλίας και πρόσκτησης της γνώσης στα πανεπιστήμια».
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