Ακόμη ένα μοντέλο
Συντάχθηκε απο τον/την ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2016 14:04 -

Ξεκίνησε η σχολική χρονιά και πλέον κάθε κατεργάρης στον… πάγκο του. Με μια
έκφραση… απορίας, αλλά και ενόχλησης, ως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, οι
μαθητές πέρασαν την πόρτα των σχολείων.

Σε μια χώρα που κάθε χρόνο εφευρίσκει και κάποιο άλλο «μοντέλο» εκπαίδευσης, τι να σου
κάνουν και αυτοί; Βλέπουν περισσότερο απ΄ ότι συνήθως, ως καταναγκαστικό έργο το
σχολείο.
Προσπάθησα να φέρω στη μνήμη μου από την εποχή που ήμουν πιτσιρικάς πόσα «μοντέλα»
έχω υποστεί. Όλοι μας έχουμε περάσει από διάφορες …φαεινές ιδέες υπουργών παιδείας
που δήθεν θα άλλαζαν το σύστημα, π.χ. εισαγωγής στις ανώτατες σχολές και το
αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Πανελλαδικές, με άγχος, με παπαγαλία και με μηδενικές γνώσεις
και προετοιμασία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πάντως, φέτος σε σύγκριση με άλλες χρονιές, υπάρχουν τουλάχιστον βιβλία στα σχολεία.
Κάτι είναι και αυτό, αν αναλογιστεί κανείς ότι λίγα χρόνια πριν οι μαθητές κρατούσαν…
σημειώσεις, ακόμη και για μαθήματα κατεύθυνσης. Όχι στην… Ουγκάντα. Εδώ, στο
Ελλάντα…

Ομιλία σε καλούπια…
Πόσοι ακούσατε την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ; Εντάξει, λόγω του …εμπάργκο από τα
ιδιωτικά κανάλια δεν θα την ακούσατε και πολλοί και μεταξύ μας ακόμη και όλα τα κανάλια
να την έδειχναν και πάλι δεν θα την ακούγατε πολλοί. Και καλά θα κάνατε!
Πάντως, για πρώτη φορά στην περίοδο διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι ο
Πρωθυπουργός μιλούσε σε …καλούπια. Μνημονιακά καλούπια. Δεν ξέρω εάν αυτό ήταν
αποτέλεσμα της τριβής στην εξουσία ή θέμα «οδηγιών» από τους επικοινωνιολόγους του,
αλλά σίγουρα υπήρχε διαφορά συγκριτικά με τις προηγούμενες ομιλίες που είχαν κάτι από
…θρίαμβο.
Πολλοί είναι αυτοί που «βλέπουν» εκλογές, αν και ο ίδιος ο Τσίπρας είπε ότι ο τόπος δεν
έχει ανάγκη τις εκλογές. Αν όμως ήξερε ο Πρωθυπουργός τι είχε ανάγκη ο τόπος, τότε
μάλλον τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.

Οι «γκάφες»
Την επόμενη μέρα, βέβαια, έγιναν οι μεγάλες… γκάφες από το Κυβερνητικό επιτελείο. Όταν
πηγαίνεις σε συνέντευξη Τύπου παρουσία όλων των τηλεοπτικών σταθμών (και αυτών που
δεν εξασφάλισαν άδεια και σε λίγες ημέρες λογικά θα κλείσουν) και μιλάς σε εν δυνάμει
απολυμένο δημοσιογράφο με εκφράσεις τύπου «νταβατζιλίκια» τότε, είτε πηγαίνεις
απροετοίμαστος και εκλαμβάνεις την διαδικασία ελαφρά τη καρδία, είτε αδιαφορείς για
τον Τύπο, τα ΜΜΕ και τις χιλιάδες οικογένειες που θα μείνουν άνεργες.
Παράλληλα, όταν αποκλείεις ΜΜΕ από τη διαδικασία ερωτήσεων χωρίς επαρκείς λόγους,
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κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς κάτι πολύ διαφορετικό από το κεντροαριστερό σου
πρόσημο.
Γενικότερα, όμως, το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμη είναι εάν οι χειρισμοί της
Κυβέρνησης στο θέμα των ΜΜΕ είναι αποτέλεσμα κάποιας γκάφας ή απειρίας (αν και
πλέον δεν μπορεί να σταθεί η έννοια απειρία) ή γίνεται ηθελημένα. Σκεφτείτε το και
αποφασίστε που μπορεί να γέρνει η πλάστιγγα…

Χωρίς ...καλάθι και παροχές ήταν η φετινή ομιλία του πρωθυπουργού στην 81η ΔΕΘ.

Έπαθε και… έμαθε ο Αλέξης Τσίπρας ή απλώς στέρεψε το λάδι στο καντήλι της
Πρωθυπουργίας και υποσχεσιολογίας του;
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