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Οι επιτυχόντες τού κάτω από 10
Κύριε διευθυντά
στην Καθημερινή
Διαβάζοντας
της 22/8/19 το άρθρο του
Απόστολου Λακασά Τα ΑΕΙ και
οι Πανελλαδικές αναρωτήθηκα
για πολλοστή φορά εγώ ο μη
γιατί οι εξετάσεις να γίνονται
με βάσεις λάστιχο έως ότου
καλυφθούν όλες οι θέσεις Ποιες
θέσεις Αυτές που καθορίζουν το
καθηγητικό κατεστημένο και
οι ψηφοθηρικές ανάγκες
της εκάστοτε εξουσίας Ολοι πλέον
συμφωνούν ότι όλα αυτά και
πολλά άλλα,ξεκίνησαν τη δεκαετία
του 80 από τον ολετήρα και
εκμαυλιστή που ακόμη κάποιοι
δοξάζουν και προσκυνούν Είναι
δυνατόν όμως σύμφωνα και με
το άρθρο το 30 των υποψηφίων
να εισάγεται στα ΑΕΙ με μέσον
ειδικός

προφανώς

ορο κατω η πολύ κάτω από το 10
ή να μη γνωρίζουν επίσης πολλοί
φοιτητές πότε έγινε ο Β Παγκόσμιος
Πόλεμος Ολα αυτά βεβαίως
υπό το γνωστό σλόγκαν περί του

δημοκρατικού δικαιώματος του
λαού στη μόρφωση Ομως σε αυτούς
τους ανθρώπους θα μπορούσε
να υποδειχθεί κάτι άλλο χαμη
λοτέρων μορφωτικών απαιτήσεων

ή άλλων δεξιοτήτων σύμφωνα
με τις δυνατότητές τους και όχι
αυτό που φαντάζονται συνήθως
οι γονείς για τους νεούς γόνους
τους Ταυτόχρονα δεν Θα παρα
πονούντο και κάποιοι καθηγητές
ΑΕΙ ότι αναγκάζονται να κάνουν
μαθήματα επιπέδου λυκείου στους
πρωτοετείς φοιτητές τους
MIX ΛΙΩΣΗΣ
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Χρησπδου: «ΠεΑατάκια
ψάχνει η Κεραμέωβ»
11«Πελατάκια» για τα κολέγια ψάχνει η υπουργός Πα*·
m f δείας Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με τη βουλευτή του
ΓΥΡΙΖΑ Ραλλία Χρηοτίδου, η οποία μπήκε με... τσαμπουκά
στη Βουλή και δεν αφήνει τίποτα να
πέσει κάτω. Η Χρηοτίδου «τα χώνει»
στην υπουργό για τη μελλοντική
θέσπιση βάσης για την εισαγωγή

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
λέγοντας χαρακτηριστικά:
«...Με βάση τα χθεσινά δημοσιεύματα σχετικά με
1
τις βάσεις, εάν φέτος ίσχυε η
βάση του 10 θα υπήρχε μείωση
των εισακτέων κατά περίπου 30%.
Αν τα θέματα ήταν mo δύσκολα, αν
οι σχολές είχαν τη δυνατότητα να
βάζουν επιπλέον δική τους βάση,
θα μπορούσαμε να πετύχουμε
μείωση 50%! Και όσοι
μένουν απέξω; Μα, θα είναι η
τέλεια πελατεία για όλα τα κο-

λέγκΗίαραρτήμστα που εντός
ί;
ή εκτός της χώρας σε δέχονται
ανεξαρτήτως βάσης, αλλά αναλόγως
του πορτοφολιού σου».
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Τό περίπτερο
Ιδιωτικά

Δημοκράτες

Όπως κάθε χρόνο τήν

Δεν υπάρχει αμφιβολία
πώς στήν εποχή πού ζούμε
ή κοινοβουλευτική άντι

ληνίων Εξετάσεων

προσωπευτική δημοκρατία
είναι τό πολίτευμα
πού συνδυάζει
τήν έκφραση τής λαϊκής
βουλήσεως μέ μιά
άσκηση έξουσι
ας Ό δρος άμεση δημοκρατία

κατακλύζονται τά μέσα
ένημερώσεως άπό
τις διαφημίσεις τών ιδιωτικών
σχολών οί όποιες
λαμπρό έπαγγελ
ματικό μέλλον σέ αυτούς
πού άπέτυχαν διότι προφανώς
σέ αυτούς άπευθύ
νονται Δέν θά κρίνουμε τό
έπίπεδο σπουδών πού παρέχονται
άπό τά Ιδιωτικά ΙΕΚ
υπόσχονται

λειτουργική

πού ένίοτε ακούγεται
αναφέρεται σέ κάτι
νεφελώδες καί έξωπραγμα
τικό Καί αυτοί πού τήν ύπο
στηρίζουν άν έρωτηθοΰν
δέν θά μπορέσουν καν νά
τήν περιγράψουν/Όμως ή
ορθή λειτουργία τοΰ άντι

προσωπευτικοΰ συστήματος
προϋποθέτει τόν σεβασμό
τής πλειοψηφίας Καί
γινόμαστε σήμερα μάρτυρες
προσπαθειών νά υπονομευθούν
οί λαϊκές βουλήσεις
δταν δέν υπακούουν στά
κάποιων συγκεκριμένων
κέντρων Στήν
Ιταλία βλέπουμε μιά Βουλή
πού αγωνιά νά συγκροτήσει
θνησιγενείς κυβερνήσεις
σέ μιά προσπάθεια
τής προσφυγής στίς
κάλπες Είναι προφανές δτι
τρέμουν τήν άπόφαση τής
πλειοψηφίας τών Ιταλών
καί κάνουν δ,τι μπορούν γιά
μήν τήν άφήσουν νά έκφρα
σθεΐ Κατά τά λοιπά είναι
δημοκράτες
κελεύσματα

αποτροπής

συμπαιγνία μέ το διευθυντήριο
τών Βρυξελλών φρόντισε
νά μήν υπάρξει συμφωνία
έξόδου τώρα αίτιώνται τόν
Μπόρις Τζόνσον ό όποιος
ΰπεσχέθη απλώς πώς θά
τήν λαϊκή βούληση
Οί αίτιοι τής μή υπάρξεως
συμφωνίας είναι αύτοί πού
τώρα όλοφύρονται βλέποντας
μάλιστα πώς ή έμμονή
τοΰ Πρωθυπουργού Τζόνσον
στήν έφαρμογή τής αποφάσεως
τοΰ δημοψηφίσματος
έχει έκτοξεύσει τήν δημο
τικότητά του Αύτοί λοιπόν
σεβασθεί

οι κατ όνομα δημοκράτες

έχουν ανακαλύψει τοΰ κόσμου
τά τεχνάσματα γιά νά
υπονομεύσουν τό Brexit Ό
Πρωθυπουργός άπαντα μέ
έ'να άνάλογο τέχνασμα
τήν έναρξη
τών έργασιών τής Βουλής
Στόχος του νά άκυρωθοΰν οι
αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις
Και επειδή είναι προφανές
δτι τήν έπομένη τοΰ
Brexit θά προκηρύξει εκλογές
καθυστερώντας

Β Ύπονόμευσις
Στήν Βρεταννία μετά από
έ'να δημοψήφισμα διά τοΰ
όποιου ol πολίτες τής χώρας
έτάχθησαν υπέρ τής εξόδου
άπό τήν ΕύρωπαικήΈνωση

έχουμε γίνει μάρτυρες μιας
σειράς δολιχοδρομιών και
τεχνασμάτων πού αποσκοπούν
στήν ακύρωση τοΰ
Άφοΰ επί τρία
χρόνια ή κυβέρνησις τής
Τερέζα Μαιη σέ προφανή
αποτελέσματος

έπομένη

τών άνακοινώσεων
τών βάσεων τών Πανελ

θά περιμένουμε νά δοΰμε

τούς σημερινούς υποκριτές
μιας δήθεν κοινοβουλευτικής
τάξεως νά τόν κατηγορούν
επειδή προσφεύγει
στήν λαϊκή έτυμηγορία

Υπάρχουν έντεταλμένα
δργανα τής Πολιτείας πού
οφείλουν νά τό πράττουν
Θά μείνουμε μόνον στήν
εικόνα τάξεως και καθαριότητος
πού προβάλλεται
άπό τις σχολές αυτές Κάτι
έρχεται σέ άντίθεση μέ
τούς ρυπαρούς διαδρόμους
καί τήν συνολική εικόνα
πού έλέω άσύλου
επικρατεί στά κρατικά ΑΕΙ
πού

παρακμής

Bonus
Οσο άδικη είναι ή μείωσις
στό 5 τής έκπτώσεως γιά
τούς συνεπείς καταναλωτές
ήλεκτρικοΰ ρεύματος τόσο
άπαραίτητη είναι ή πλήρης
κατάργησις τοΰ προνομιακού
τιμολογίου τοΰ όποιου
άπολαμβάνουν οί έργαζό
μενοι τής ΔΕΗ Τό σχέδιο

διασώσεως τής έταιρει
ας προβλέπει 30 έκπτωση
γιά τούς έργαζομένους
οι όποϊοι μέχρι πρό τίνος
είχαν κατά 75 μειωμένους
λογαριασμούς Κανονικά θά
έπρεπε τά δποια προνόμια
τών εργαζομένων νά ύπολο
γίζονται σέ ευθεία άναλογια
πρός τήν οικονομική

κατάσταση

τής ΔΕΗ Ή όποία
σήμερα είναι ζημιογόνος
Γνωρίζετε καμμία καταρρέουσα
έπιχείρηση πού νά δίδει
bonus
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αρπαξαν την ευκαιρία
32 μαθητές Γ Λυκείου
Την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση πέτυχαν 32 από τους 47
μαθητές της Γ Λυκείου που φοίτησαν
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του
Δήμου Αθηναίων Συνολικά το 2018
19 τα μαθήματα του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου παρακολούθησαν
219 μαθητές υπό την καθοδήγηση
56 εθελοντών καθηγητών Το Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων
παρέχει πρόσθετη διδακτική
στήριξη σε μαθητές άπορων ή οικονομικά
αδύναμων οικογενειών
τους μαθητές και ευχαριστώντας
τους εθελοντές καθηγητές
ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος
Μπρούλιας τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων
από το 2012 πρωτοπόρησε με
τη δημιουργία του πρώτου Κοινωνικού
Φροντιστηρίου επιδιώκοντας
ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά που
διεκδικούν την είσοδο τους στα
Συγχαίροντας

πανεπιστήμια
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Ολα τα σφάζει

όλα τα μαχαιρώνει
Η υπουργός Παιδείας εκτός

ιης θεσμοθέτησης ελάχιστης
βάσης εισαγωγής του 10 στα
Πανεπιστήμια προειδοποιεί
και για το κλείσιμο σχολών
► Tns

ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ

ετά την προαναγγελία για
τη θεσμοθέτηση ελάχιστης
βάσης εισαγωγής το 10 η
υπουργός Παιδείας βιάζεται
να προειδοποιήσει και για
όλες τις άλλες επεμβάσεις
που σχεδιάζει για το σύστημα

εισαγωγής και την τριτοβάθμια
εκπαίδευση Πάντα με την
ίδια περιοριστική λογική και
το ίδιο εργαλείο Μαχαίρι Αν
σε μια σχολή κάποιος μπαίνει
αποκλειστικά με 2 ή 3 τότε
θα πρέπει να αναρωτηθούμε
εάν ο Ελληνας φορολογούμενος
πρέπει να πληρώνει για
τέτοιες σχολές δήλωσε η κ
Κεραμέως ξεκαθαρίζοντας
ανοιχτά πως θα κλείσει όλα
τα τμήματα που θα μείνουν
με λίγους ή χωρίς εισακτέους
Η νέα ηγεσία του υπουργείου

ανακυκλώνοντας
ξεπερασμένες θεραπείες
παρεμβαίνει με τον γνωστό
τρόπο Πονάει χέρι κόβει χέρι
Μπαίνουν πολλοί υποψήφιοι
με βαθμούς κάτω από 10 στην

τριτοβάθμια επαναφέρουμε
τη βάση του 10 Ετσι αναβαθμίζεται
αυτομάτως το επίπεδο
των υποψηφίων και ταυτόχρονα
αφήνουμε πολλούς έξω
από τα ελληνικά τουλάχιστον

Πανεπιστήμια κλείνουμε
αρκετά τμήματα γλιτώνουμε
δαπάνες και εν τέλει αναβαθμίζουμε
το επίπεδο του εκπαιδευτικού
συστήματος
Βέβαια δεν είναι όλα τα
φάρμακα διά πάσαν νόσον
Παρ όλα αυτά η κυβέρνηση
της Ν.Δ επιμένει Με τη βάση
εισαγωγής θα λυθούν τα βασικά
προβλήματα

Ακόμα κ tu η κ
Διαμαντοπούλου
είχε παραδεχτεί
πως είναι λάθος
ότι η βάση του 10
ανεβάζει το επίπεδο
των υποψηφίων και
των σπουδών

του εξεταστικού
συστήματος και
θα αναβαθμιστεί
και το επίπεδο των
ελληνικών
Η κ
Κεραμέως σε
της τις
τελευταίες ημέρες
δηλώνει βεβαία ότι
Πανεπιστημίων

συνεντεύξεις

αν μπει ελάχιστη βάση εισαγωγής
θα ανέβει συνολικά το
επίπεδο Τόσο απλά και γρήγορα
Χωρίς να ολοκληρωθεί
η αναβάθμιση του Λυκείου
και με πλήρη αμφισβήτηση
του ρόλου του Πανεπιστημίου
στην αξιολόγηση διδασκαλία
και δυνατότητα διαμόρφωσης
επιστημόνων με τα εγγυημένα
ακαδημαϊκά κριτήρια Οι
πανελλαδικές εξετάσεις σχεδόν
πάντα και για τη μεγάλη
πλειονότητα των υποψηφίων
είναι ζαριά σε φθαρμένη τσόχα
Παρ όλα αυτά εξομοιώνονται
με τα σταθερά δεδομένα
του απολυτήριου το οποίο έχει
πάντα τον κόφτη του 10
Ακόμα και η ίδια η κ
η πολιτική της
οποίας πολύ έχει βοηθήσει
τον σχεδιασμό της Ν.Δ είχε
παραδεχθεί πως είναι λάθος
ότι η βάση του 10 ανεβάζει το
επίπεδο των υποψηφίων και
των σπουδών Ειδικά όταν
αποτελεί τη βασική λύση για
το εξεταστικό
Διαμαντοπούλου

Ο

καθηγητής Λιάκος
Είναι χαρακτηριστική

η ανάρτηση του καθηγητή
Αντώνη Διάκου και προέδρου
του Εθνικού Διαλόγου επί ΣΥ
ΡΙΖΑ για τη δική του πορεία
Τέλειωσα το Δημοτικό με 7
άριστα το 10 και το Γυμνάσιο
με 14 άριστα το 20 Και διαγωγή
κοσμία ο κανόνας ήταν
κοσμιοτάτη Μπήκα με εξετάσεις
στη Φιλοσοφική Σχολή
Θεσσαλονίκης μετά από ένα
εξάμηνο φροντιστήριο το κα¬

λοκαίρι του 1965 Αγαπούσα
όμως τη Σχολή που μπήκα
αυτό ήθελα να κάνω και αυτό
έκανα
Οχι για τη Ν.Δ δεν είναι
έτσι Πρέπει να μείνουν
απ έξω οι μέτριοι και κακοί
Ας πρόσεχαν Να πάνε στην

επαγγελματική εκπαίδευση
Θα υπάρχει και πρότυπη
επαγγελματική εκπαίδευση
με ένα τέτοιο Λύκειο σε κάθε

περιφέρεια όπως ανακοίνωσε
η κ Κεραμέως Αριστεία θεωρείται
κι αυτό Αλλης κατηγορίας
ίσως Μπορούν βέβαια
να πάνε και στο εξωτερικό ή
σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Θα
γίνουν καλύτεροι Αγνωστο

Με την ίδια λογική η κ
Κεραμέως επανέλαβε τις
γνωστές ανακοινώσεις για
απελευθέρωση των
απελευθέρωση
μεταπτυχιακών

των κονδυλίων έρευνας στα
ιδρύματα δημιουργία
προπτυχιακών Για
τα σχολεία δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στα πολύ
προγράμματα να
μάθουν τα παιδιά να μην
στη ράμπα των αναπήρων
πώς προστατεύονται
από φυσικές καταστροφές
εθελοντισμός σεβασμός στα
άτομα με αναπηρία
εξαρτήσεις Τα
βασικά δηλαδή
Τέλος αναφέρθηκε πάλι
στο Εθνικό Απολυτήριο στο
οποίο όμως θα λαμβάνονται
υπόψη οι βαθμοί και των τριών
τάξεων με διαφορετικό
ανά τάξη
ξενόγλωσσων

προχωρημένα

παρκάρουν

επιχειρηματικότητα

συντελεστή

7. ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νέο Εξεταστικό για
την εισαγωγή στα ΑΕΙ
Νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή
στα πανεπιστήμια tis βασικέβ apxés του
οποίου έχουν ήδη περιγράψει ΤΑ ΝΕΑ
μελετάει το υπουργείο Παιδείαβ Αυτό θα
περιλαμβάνει εφόσον καταλήξει τελικά το
υπουργείο Παιδείαβ σε κοινή απόφαση με tous
φορείε tris εκπαίδευσηβ τον συνυπολογισμό
του βαθμού ενόβ ισχυρού Εθνικού
Απολυτηρίου και από Tis τρειε τάξειε του
Λυκείου με διαφορετικό συντελεστή ανά τάξη
Τα παραπάνω θα τεθούν σε διαβούλευση
το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να
συγκεκριμενοποιηθούν οι κατευθύνσειε που
θα πάρει το υπουργείο Παιδείαε Πάντωβ
ôncos είναι γνωστό μέχρι τα Χριστούγεννα θα
κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση véos νόμοβ
πλαίσιο στον οποίο θα συμπεριληφθεί και το
νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα
πανεπιστήμια
Παράλληλα θα θεσπιστεί ελάχιστη Βάση
εισαγωγήβ στα ΑΕΙ τα οποία θα μπορούν να
καθορίζουν Βάση εισαγωγήβ υψηλότερη ms
ελάχιοτηε Το υπουργείο Παιδείσβ σχεδιάζει
ακόμη να ενισχύσει σημαντικά την ΑΔΙΠ
Αρχή Διασφάλισηε και Πιστοποίησηε ms
Ποιότηταε στην Ανώτατη Εκπαίδευση η οποία
σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό παροπλισμένη
Στο μέλλον μάλιστα ο ρόλοε ms θα είναι
κρίσιμοβ για την κατάλληλη αναδιάταξη του
ακαδημαϊκού χάρτη ms xoopas Το πρόγραμμα
σπουδών των πανεπιστημίων θα εμπλουτιστεί

παράλληλα με νέεβ εκπαιδευτικέβ θεματικέε
ônojs εθελοντισμόβ επιχειρηματικότητα κ.λπ

8. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Ουσιαστική υπηρεσία
ft

Με ποσοβπό επιτυχίας στις
πανελλαδυ^ς σχεδόν 70 το
Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου
Αθηναίων προσφέρει ουσιαστική
υπηρεσία μέσω πρόσθετης
διδακτικής στήριξης σε
άπορων ή οικονομικά
αδυνάμων οικογενειών που
στον Δήμο της Αθήνας
καθώς και σε άπορους απόφοιτους
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Είναι ενδεικτικό ότι οι 32
από τους 47 μαθητές της Γ Λυκείου
οι οποίοι παρακολουθήσαν
μαθήματα στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων
πέτυχαν την εισαγωγή
τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Κατά τη σχολική χρονιά
μαθήματα παρακολουθήσαν συ
νολικά 219 μαθητές υπό την
56 εθελοντών καθηγητών
Συγχαρητήρια έδωσε
στους μαθητές καθώς και στους
εθελοντές καθηγητές σ απερχόμενος
δήμαρχος Αθηναίων
Γιώργος Μπρουλιας που υπενθύμισε
ότι σ Δήμος Αθηναίων
από το 2012 έχει υιοθετήσει τον
θεσμό λειτουργώντας το πρώτο
Κοινωνικό Φροντιστήριο επιδιώκοντας
έτσι την προώθηση ίσων
ευκαιριών για τα παιδιά που
διεκδικούν την είσσδό τους στα
πανεπιστήμια Σ Εμμ
μαθητές

κατοικούν

καθοδήγηση

S1D.129202601

9. ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝΤΤΜΩΝ
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ΙΟΦΟΝ... ΤΟ ΑΣ ΑΦΕΣ

Πλήρης έλεγχος της πορείας τωνττμών
■ ■ Η κίνηση των ημών στην
προτελευταία συνοδό της τελευταίας
εβδομάδας του Αυγούστου
ήταν γενικευμένα ανοδική και
■

δεν αφορούσε μόνο τα blue chips,

nou είναι τα προσφιλή «αντικείμενα»
του θεσμικού επενδυτικού
ενδιαφέροντος. Από νωρίς έγινε
σαφές πως οι ρυθμοί των
θα διαφέρουν από τις
προηγούμενες συνεδρίες και γι'
αυτό ο τζίρος έπιασε τα 50 εκατ.
ευρώ σχετικά σύντομα, στις 14:49.
Από τις αναφορές μας μέσα στη
βδομάδα ήταν γνωστό πως οι 846
μονάδες είχαν γίνει αντίσταση
και πράγματι χρειάστηκαν δύο
ώρες για να φανεί ότι η ζήτηση
συναλλαγών

μετοχών υπερτερούσε στον πάγκο
της αγοράς. Μόλις δε ο Γ.Δ.
πέροσε πάνω από τις 846, ήταν
η σειρά της ζώνης των 853 - 856
μονάδων, που κράτησε τον μέσο

όρο σε πλάγια πορεία συσσώρευσης,
για να δοκιμαστεί η επιμονή
στη διάθεση για ρίσκο. Το
κακό ήταν πως μετά τις 1 4:50 τα
κέρδη των βασικών δεικτών
ψαλιδίστηκαν,

ενώ οι μεταβολές των

αντίστοιχων στην Ευρώπη
κέρδη από l% και πάνω.
εμφάνιζαν

■

■ ■ Γιατί συνέβη αυτό; Γιατί
φοίνεται πως γλιτώνει τα

βάσανα

από τις πρόωρες βουλευτικές
εκλογές η ιταλική οικονομία

και παράλληλα οι Κινέζοι δήλωσαν
έτοιμοι να προσέλθουν στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων
πρόσωπο με πρόσωπο, τον
με καλη θέληση. «Η Κίνα
και οι Ηνωμένες Πολιτείες οτ>
Σεπτέμβρη,

mm Περιορισμένος ο χώρος

!Η

στα μέσα ενημέρωσης για
τα ζητήματα της Παιδείας, μετά
τα αποτελέσματα στα ΑΕΙ. Έτσι,
επιλέξαμε προσέγγιση «οικονομοτεχνική».
Αν διαιρέσουμε τα
κεφάλαια του Κράτους προς το
σύνολο των ΑΕΙ, με το σύνολο
των σπουδαστών και το συγκρίνουμε
με τον αποτέλεσμα της
ίδιας διαίρεσης αλλά με το πλήθος
των φοιτητών που αποδεδειγμένα

κρατούν επαφή με τις
σχολές θα διαπιστώσουμε πόσα
κεφάλαια «καίγονται». Η ψηφιοποιημένη σχέση που ήδη υπάρχει
μεταξύ σχολών και φοιτητών

καθιστά αυτόν τον έλεγχο δυνατό.
Κοστίζουν οι σπουδές στον
φορολογούμενο πολίτη αρκετά
και θα λέγαμε χαλάλι, αν παράγονται
από τα ΑΕΙ στελέχη που
θα κάνουν την οικονομία ανταγωνκτπκότερη. Αλλά το επίπεδο
των γνώσεων όσων εισάγονται
στις σχολές αντί για άλματα
στην παράδοση, αναγκάζει τους
διδάσκοντες να εξηγούν τα
ή... τι είναι λογάριθμος. Διαφορετικά στους 30

ολοκληρώματα

«φιλότιμους»,

από τους

1

00

πρωτοετείς

θα παρακολουθούν οι 5.
Οσο για τα διαμάντια που ξεχωρίζουν,
είναι η αυτομόρφωσπ
που τους ωθεί, όχι το σύστημα.

ζητούν τον επόμενο γύρο των

συνομιλιών που

εμπορικών

προγραμματίζονται

ανεβάζουν εισάγοντας εντολές
αγοράς και όταν εμφανίζεται

τον Σεπτέμβριο,
αλλά εληίζει ότι το αν θα υπάρξει
πρόοδος εξαρτάται από το εάν η
Ουάσιγκτον μπορεί να δημιουργήσει

υπερβάλλουσα πρόσφορα, αφήνουν
τις πιέσεις να κατεβάσουν
την τιμή, ως τα επίπεδα που

ευνοϊκές σηνθήκες»,
χθες το υπουργείο Εμπορίου

απορροφήσουν. Έτσι, μετά την
κορύφωση του Γ.Δ. στις 12:40
στις 855 μονάδες περίπου, επέτρεψαννα υποχωρήσει στις 851
στις 1 3:30, για να εκτιναχθεί στις
14:02 ως τις 856, απ' όπου
ξανά στις 851 στις 1 5:1 5. Η
περιγραφή γίνεται για να
την προσοχή που
οι ισχυροί παράγοντες στην
εξέλιξη των τιμών. Γεγονός που

δήλωσε

της Κίνας. Αυτά ήταν αρκετά
για να σκεπάσουν τις επιφυλάξεις
από την πτώση των
πιέσεων στη γερμανική
οικονομία και την άνοδο του
ποσοστού ανεργίας. Ο ετήσιος
πληθωρισμός σε έξι γερμανικά
κρατίδια, πριν από τη σηνεδρίαση της ΕΚΤ στις l 2 Σεπτεμβρίου,
κατά την οποία αναμένονται νέα
πληθωριστικών

μέτρα τόνωσης, επιβραδύνθηκε
τον Αύγουστο.

■ ■ ■ Τεχνικά, στην Αθήνα έγινε
και πάλι σαφές πως οι θεσμικοί
ελέγχουν πληρως την πορεία
των τιμών, με κλασικό τρόπο. Τις

θεωρούν

γων του ευ ρώ για τα ελληνικά

αποδόσεις

πως τους συμφέρει να την

κύλησε

καταδείξουμε

δίδουν

υπογραμμίζει την ύπαρξη

σοβαρού

σχεδιασμού από την πλευ-

6 κρατικών ομολόγων

αρνητικό πεδίο και το ελληνικό
ομόλογο είναι από τα λίγα με τόσο
ψηλη απόδοση. Αν και είναι
η χαμηλότερη για τα ομολογά
μας σε ευρώ. Χωρίς αντίστοιχα
η οικονομία μας να είναι στην
καλύτερη φάση της από το 2000
και μετά. Αυτό δείχνει πόσο σχετικά
γίνονται τα πράγματα, στην
εποχή μετά τα πρωτοφονή μέτρα
κατά της παγκόσμιας ύφεσης του
2008. Καλό Σαββατοκύριακο.

ης
μέχρι στιγμής επενδύσεις τους.
αγοραστική

επιμονή των επαγγελματιών
στις αγορές των ομολό¬

αναφοράς

σε ευρώ έχουν περασει σε

ρα τους, για να υπερασπιστούν

■ ■ ■ Η συνεχεία δε στην

δεκαετή

έφερε χθες τις αποδόσεις
τους οριακά χαμηλότερα από το
1,60%. Άλλωστε πριν από την
όποια απόφαση της ΕΚΤ, οι

[SID:12920136]

Σοφοκλήςβ'
[ Κατά

Κόσμον Κώστας Ιωαννίδης

]
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Παρασκευή 30 Αυγούστου Κυριακή

Θέσεις Αντιθέσεις

1

Σεπτεμβρίου 2019

Φιλελεύθερος

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΖΑΜΠΟΥΚΑ

Αριστοι με ημερομηνία λήξης
ανάγκη έχουμε από την
ταύτιση με τη συλλογική
μας ταυτότητα Αφήνουμε
τον εαυτό μας υποσυνείδητα
να ταυτιστεί με τις διακρίσεις
των ικανών προσπαθώντας να ορίσουμε μία
γόνιμη συνύπαρξη μαζί τους Είναι φανερό ότι
ψάχνουμε κάτι που λείπει από την πραγματική μας
ζωή στην αντιπροσωπευτικότητα των αρίστων
Τα ερωτήματα όμως που προκύπτουν από
αυτή τη σχέση της ατομικής υπόστασης με τη
συλλογική είναι πολλά Και όχι μόνο στον χώρο
του αθλητισμού Και σε άλλους χώρους όπου
δοκιμάζεται η υπέρβαση της ανθρώπινης φύσης
σπεύδουμε να διαλαλήσουμε τη σύνδεσή μας
τοπικιστική εθνική ομοϊδεατική φυλετική με
κάποια επιτυχία Θυμάμαι όμως μία δήλωση του
ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλλα τα σημαντικά
καμιά φορά έρχονται από εκεί που δεν τα περιμένεις
μετά την κατάκτηση του Euro το 2004
Καλώς πανηγυρίζουμε τώρα αλλά ας μην είμαστε
αφελείς μην περιμένετε να αλλάξει τίποτα στο
ελληνικό ποδόσφαιρο στα επόμενα χρόνια Κι
όμως στα επόμενα χρόνια πολλά άλλαξαν στο
ελληνικό ποδόσφαιρο προς το χειρότερο βέβαια
Για να αποδειχθεί ότι η κατάκτηση ενός τροπαίου
μια αριστεία συλλογικότητας όπως ήταν η ομάδα
του Ρεχάγκελ δεν αντιπροσώπευε παρά μόνο την

Πόση

αρμονική συνεύρεση παικτών που αγωνίζονταν
σε ξένα πρωταθλήματα υπό την καθοδήγηση ενός
ξένου μεθοδικού προπονητή
Αλλο εθνικό σχέδιο εξαπάτησης συνειδήσεων
οργανωμένο μέσα στη δεκαετία του 90
με πρωτοβουλίες ανθρώπων που δεν είναι ώρα να
αναφέρουμε πόση σημασία έχει άλλωστε όταν
η Δικαιοσύνη τους απαλλάσσει
Στο όνομα της
εθνικής ανάτασης λες και ήμασταν Λαϊκή
αποφασίστηκε να δαπανήσουμε κεφάλαια
και τεχνικές σε στίβο και άλλα ολυμπιακά
αθλήματα Με τις γνωστούς μεθόδους που η απο
κάλυψή τους άρχισε με το ατύχημα Κεντέρη και
Θάνου την παραμονή των Αγώνων
Δημοκρατία

Ε

τσι και με τους άριστους των πα
νελληνίων Αυτούς που εισάγονται
πρώτοι στις σχολές τους και όλοι
μαζί πανηγυρίζουμε για την επιτυχία τους Ποια
επιτυχία Των ίδιων των δασκάλων και των οικογενειών
τους Είναι πολλά που δένουν γύρω από
μία επιτυχία την οποία θέλουμε να την κάνουμε
συλλογική Η πολιτεία μπορεί να δίνει το διαβατήριο
της συμμετοχής στην προσπάθεια αλλά δεν
σημαίνει ότι αξίζει και τα συγχαρητήρια της νίκης
Ασε που αν υπολογίσουμε διαχρονικά από που
ήταν η καταγωγή όλων των σπουδαίων Ελλήνων
θα εκπλαγούμε γιατί κάποια άλλη κοινωνία ξένη

τους προετοίμασε για να σηκώσουν στις πλάτες
τους την ελληνική σημαία Η ελληνική πολιτεία
αν δεν τους πολέμησε τις περισσότερες φορές
απλώς τους γύρισε την πλάτη Ας μην κρυβόμαστε
άλλο Υπερήφανοι θα ήμασταν ως Ελληνες αν
είχαμε οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και για
τον τελευταίο μαθητή αν διαθέταμε εργαστήρια
δημιουργικά πανεπιστήμια και ελεύθερες αγορές
Αν δίναμε στον Ελληνα που μεγαλώνει σ αυτόν
τον τόπο την υποδομή το θάρρος τη στήριξη και
την αξιοκρατία ως τρόπο ζωής για να απλώσει τα
φτερά του Να βγάλει από μέσα του την εξωστρέφεια
και τον δυναμισμό που τώρα καταπνίγει στη
μιζέρια και τα αδιέξοδα
Είναι κρίμα για τους υπόλοιπους αλλά το
εγώ του καθενός μας ουδεμία σχέση έχει με το
εγώ του αρίστου και επομένως με το φαντασιακό
εμείς στο οποίο εκλιπαρεί να ανήκει
Οι άριστοι θα είναι πάντα άριστοι και οι
εξάρσεις τους θα δίνουν επιτυχίες Για να
όμως την επιτυχία τους ως κεφάλαιο
συλλογικής προόδου πρώτα πρέπει να πασχίσουμε
κοινωνία
για μία
αρίστων που θα προτάξουμε
στη δημοκρατία μας ως πρότυπα ανάτασης και όχι
πρόσκαιρου και ωφέλιμου εμπαιγμού Ο Ελληνας
εδώ και αιώνες είναι μόνος και μόνος πορεύεται
μέσα στον χρόνο Ας πιστέψουμε τουλάχιστον
σ αυτόν και όχι στο περιούσιο κράτος του
αξιοποιήσουμε

11. ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ;
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Δύο σταθμά
Στοιχειώδες ερώτημα προς όλους
εκείνους όπως η υπουργός Παιδείας
που τις τελευταίες μέρες
τα ιμάτιά τους για την
είσοδο σε κάποια ΑΕΙ φοιτητών με
εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στις
πανελλαδικές η ελάχιστη
απόδοση που προτείνουν
να θεσπιστεί για την είσοδο
στα κρατικά ιδρύματα θα πρέπει
να ισχύει ή όχι και για τα ιδιωτικά
Γιατί είναι ανεπίτρεπτο κάποιος να
σπουδάζει σε ΤΕΙ ή περιφερειακό
ΑΕΙ με εξάρια στις πανελλαδικές
διαρρηγνύουν

προαπαιτούμενη

αλλά απόλυτα θεμιτό να κάνει το ίδιο
σε κάποιο ιδιωτικό ΙΕΚ Και τι θα
γίνει με όλους εκείνους που έχουν
γραφτεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια
της Κύπρου ή της υπόλοιπης Ευρώπης
Μήπως θα πρέπει κι εδώ για
την αναγνώριση του πτυχίου τους
να λαμβάνονται υπόψη ως αντίστοιχο

επιστημονικό προαπαιτούμενο
οι μονάδες τους στις καθ ημάς
πανελλαδικές Αν δεν θεσπιστούν
παρόμοιες ασφαλιστικές δικλίδες
είναι προφανές ότι η όλη φασαρία
έχει έναν και μόνο στόχο να προμηθεύσει
τα ιδιωτικά μαγαζιά με έτοιμη
πελατεία που θα κριθεί ακατάλληλη
για τα δημόσια ιδρύματα Προς
δόξαν φυσικά της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης Τ.ΚΩΣΤ
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Λουκέτα ετοιμάζει η Κεραμέως
V Ανοιχτό άφησε

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΡΥΣΑ ΒΑΪΝΑΝΙΔΗ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει
λουκέτο σε Σχολές που δεν θα καταφέρουν
να έχουν ικανοποιητικό αριθμό
εισακτέων ως αποτέλεσμα της
της βάσης του δέκα
η υπουργός Παιδείας Νίκη

επαναφοράς

άφησε

Κεραμέως

Αν σε μια Σχολή κάποιος μπαίνει
αποκλειστικά με 2 ή 3 τότε θα πρέπει
να αναρωτηθούμε εάν ο'Ελληνας
πρέπει να πληρώνει για
τέτοιες σχολές δήλωσε σε τηλεοπτική
της συνέντευξη η υπουργός όταν
ρωτήθηκε εάν η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας προσανατολίζεται στην
αναστολή Τμημάτων που ενδεχομένως
να αποψιλωθούν ειδικά τα
τμήματα από την επαναφορά
της κατώτατης βάσης εισαγωγής
στα ΑΕΙ
Πιστεύω πως δεν φτάσουμε εκεί
να προσθέσει εκτιμώντας ότι
η βάση του 10 θα οδηγήσει στην α

πανεπιστημιακής

yS η υπουργός Παιδείας

διαμόρφωση

το ενδεχόμενο να κλείσουν
Σχολές που δεν θα έχουν
ικανοποιπτικό αριθμό
εισακτέων μετά
τπν επαναφορά
τπς κατώτατπς βάσπς
εισαγωγής

φορολογούμενος

περιφερειακά

έσπευσε

δείας πρυτανικών αρχών και
κοινότητας για τη
του νέου ακαδημαϊκού τοπίου
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
στις προθέσεις της νέας ηγεσίας είναι
να επανεξεταστεί ο ακαδημαϊκός χάρτης
και να επέλθουν νέες αλλαγές για
την πλέον κατάλληλη αναδιάταξή
του Νέος γύρος συζητήσεων νέος
γύρος διαβουλεύσεων με θύματα πάντοτε
τους υποψηφίους και τους φοιτητές
που δεν θα γνωρίζουν αν η Σχολή
που εισήχθησαν θα υπάρχει σε λίγα
χρόνια
Αλλαγές εξετάζονται επίσης στο
πρόγραμμα της Γ Λυκείου και
τη διδασκαλία των έξι ωρών στα
εξεταζόμενα μαθήματα
επανέρχεται ο εξεταστικός μαραθώνιος
στο Λύκειο όπου τα παιδιά για
να προαχθούν από τη μια τάξη στην
άλλη θα δίνουν πανελλαδικού τύπου
με τον βαθμό του απολυτηρίου
να προκύπτει και από τις τρεις
τάξεις του Λυκείου

ναβάθμιση του επιπέδου των φοιτητών
και της παρεχόμενης εκπαίδευσης
Όπως έχει προαναγγελθεί η
πρόταση αυτή θα συζητηθεί με τις
πρυτανικές αρχές των ιδρυμάτων μαζί
με τη δυνατότητα να καθορίζουν τα
ίδια τα ιδρύματα ακόμα και βάση
της κατώτατης
υψηλότερη

ωρολόγιο

πανελλαδικώς

ενώ

εξετάσεις

Ράβε ξήλωνε
Μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια
συζητήσεων μεταξύ υπουργείου Παι¬
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Όταν κυβερνά η Δεξιά
$ «Όπου κυβέρνησε η Αρισιερά, υπό οποιαδήποτε μορφή
ms, η κατάληξη ήταν μία για tous
rlaous: καταστροφή, φτώχεια,
καταπάτηση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων».

Auto to tweet έχει
«καρφιτσωμένο» στον λογαρια-

σμό to υ -από us 30 Ιουλίου
20 Ί 7 . ο Γιά vvns Κεφα-

.

λογιάννηβ, που
χθε$ έδωσε ένα
δείγμα tou nebs
κυβερνά π Δε- m
ξιά...
Το νομοσχέδιο

tou υπουρ-

!

γείου Μεταφορών
κατατέθηκε cos κατεπείγον
-και αυτό-, xcopis διαβούλευση,

npox0és το βράδυ oris

1

1 για να συζητηθεί χθε$ το

πρωί! (Ipos δόξαν, βεβαίω5, των
αρχών Kafirs νομοθέτηση5, που
υποτίθεται ότι εισήγαγε διά νόμου

η κυβέρνηση Μητσοτάκη
με τον νόμο για το επιτελικό κράTOS... Επιπλέον, όπακ καταγγέλθηκε
από την αντιπολίτευση, άλλα

συζητήθηκαν στη διάσκεψη
των προέδρων και άλλα έφτασαν
στην επιτροπή. Κερασάκι
στην τούρτα αποτέλεσε η εμφάνιση
στην επιτροπή κατηγορούμενου

για κακουργήματα προέδρου
εμπλεκόμενου φορέα, που
αρχικά εμφανίστηκε cûs «συνεργάτη»,
μετά cas «aujnos σύμβουλο5» και ύστερα cds «σύμβουλο5 tos Πολιτεία5 ôncos κάθε
φορέα5»
Επί ms ouoias; Καταγγελίε5
βουλευτών -από όλα τα κόμματα
tos αντιπολίτευση5, από τον
ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το KIN. ΑΛΛ. και το
!

ΜέΡΑ25- για πληθώρα

φωτογραφικών

διατάξεων που τακτοποιούν
ή «anrlcbs» εξυπηρετούν,
από επιχειρήσει μέχρι...

μοριοδότηση συγκεκριμένων
κατηγοριών υποψηφίων για τα
ΑΕΙ και... διόρθωση του νομοσχεδίου
για την Αυτοδιοίκηση...
Έτσι κυβερνά η Δεξιά: ΚαταστραTOYcbvTOS την κοινοβουλευτική
τάξη και otovovtos πελατειακά
δίκτυα με συμφέροντα και
πρόσωπα...

Λ.Τ.

