Οι βάσεις και οι έµποροι της αγωνίας
Κάθε χρόνο, µε την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων εµφανίζονται σε συγκροτήµατα του
Τύπου (και στις TV) διάφοροι «ερευνητές», που σαν σύγχρονες καφετζούδες προβλέπουν το
ύψος των βάσεων ανά πεδίο και ανά σχολή-τµήµα. Με πρωτοσέλιδα «Ανεβαίνουν οι βάσεις»,
«Πέφτουν οι βάσεις», «Τάσεις ανόδου, τάσεις καθόδου» συντηρούν µια νοσηρή κατάσταση.
∆ιερωτάται κανείς: σε τι εξυπηρετεί την εκπαίδευση και κυρίως τον υποψήφιο και τους γονείς
του όλη αυτή η «βασεολογία»; Μήπως µπορεί κανείς να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι
αναδείχνεται έτσι το πραγµατικό πρόβληµα της Παιδείας; Γίνεται όµως κάθε φορά φανερό ότι
σε τίποτα δε βοηθάει την εκπαίδευση και στο παραµικρό τον υποψήφιο. Είναι τελείως
άχρηστες για γονείς και υποψήφιους και ταυτόχρονα αποπροσανατολιστικές τέτοιες
µελλοντολογικές «εκτιµήσεις». Ο θόρυβος για τις βάσεις µέχρι να ανακοινωθούν, ένα µόνο
αποτέλεσµα έχει: Να πουλήσουν τα συγκροτήµατα Τύπου περισσότερα φύλλα κάνοντας
εµπόριο µε τα όνειρα των υποψηφίων και των οικογενειών τους.
Οι ιδιοκτήτες των συγκροτηµάτων, θέτοντας πάνω απ' όλα τα οικονοµικά τους συµφέροντα,
εµπορεύονται την αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους. Συνυπεύθυνοι στο
εµπόριο ελπίδας είναι διάφοροι πρόθυµοι «ερευνητές», που χωρίς καµιά επιστηµονική
δεοντολογία υπογράφουν σχετικά δηµοσιεύµατα, εξυπηρετώντας, µε το αζηµίωτο βέβαια, την
ιδιοτέλεια των αφεντικών τους. Σηµειώνουµε ένα ενδιαφέρον φαινόµενο: Πρωταγωνιστές σ'
αυτό το εµπόριο της αγωνίας των υποψηφίων είναι εκπαιδευτικοί - συνδικαλιστικά στελέχη
της παράταξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», «ριζοσπάστες - επαναστάτες της εξωκοινοβουλευτικής
αριστεράς» που κατά τα άλλα αγωνίζονται για την ανατροπή του συστήµατος!
Ας εξετάσουµε όµως και την «καθαρά» στατιστική πλευρά του όλου ζητήµατος και την
αξιοπιστία των σχετικών «εκτιµήσεων» για το ύψος των βάσεων.
Αβάσιµες προβλέψεις
Στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 16/8/06, γνωστός αναλυτής του συγκροτήµατος (υποψήφιος
νοµάρχης Αθήνας του «Μ-Λ») µε πρωτοσέλιδο τίτλο «Ανατροπές από την άνοδο των
βάσεων» παρουσίαζε τις τελευταίες «εκτιµήσεις» του για το ύψος των βάσεων για 117
τµήµατα Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ από σύνολο 514!
Μετά από µια γενικόλογη εισαγωγή µε προβλέψεις του στιλ «ακόµα και για το ίδιο
επιστηµονικό πεδίο σε άλλα Τµήµατα θα µειωθούν οι βάσεις και σε άλλα θα αυξηθούν» ή «η
Νοµική σπάει το φράγµα των 18.200» (η πραγµατική βάση της Νοµικής έµεινε στα 18.152),
παρουσιάζει πίνακες µε εκτιµήσεις του.
Ας δούµε ενδεικτικά ορισµένες εκτιµήσεις σε σχέση µε τις πραγµατικές βάσεις που
ανακοινώθηκαν.
- Στρατολογικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης: Βάση 12.099. Εκτίµηση 18.900-19.100!
- Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης: Βάση 14.416. Εκτίµηση 18.900-19.150!
- Γαλλικής Γλώσσας Αθήνας: Βάση 11.740. Εκτίµηση 9.000-9.350!
- Γερµανικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης: Βάση 11.737. Εκτίµηση 9.000-9.300.
- Αισθητικής και Κοσµηµατολογίας Αθήνας: Βάση 12.437. Εκτίµηση 11.300-11.700!
- ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας Θεσ/νίκης: Βάση 13.516. Εκτίµηση 12.200-12.550!
- Εργοθεραπείας Αθήνας: Βάση 13.074. Εκτίµηση 11.750-12.150!
- Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισας: Βάση 11.577. Εκτίµηση 10.250-10.500.
- Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας: Βάση 13.441. Εκτίµηση 12.500-12.800!
- Λογοθεραπείας Πάτρας: Βάση 14.130. Εκτίµηση 12.850-13.100!
- Μαιευτικής Θεσσαλονίκης: Βάση 12.327. Εκτίµηση 11.350-11.650.
- Νοσηλευτικής Αθήνας: Βάση 12.135. Εκτίµηση 11.000-11.300.
- Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης: Βάση 11.707. Εκτίµηση 10.700-11.000.
- Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης.: Βάση 15.003. Εκτίµηση 14.200-14.700.
- Οικονοµικών Επιστηµών Αθήνας: Βάση 17.335. Εκτίµηση 16.200-16.500.
- Πληροφορικής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθήνας: Βάση 16.944. Εκτίµηση 17.100-17.400.
- Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας: Βάση 14.443. Εκτίµηση 15.004.

- Κοινωνιολογίας Παντείου: Βάση 13.164. Εκτίµηση 14.008.
- Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη): Βάση 10.844. Εκτίµηση 10.200-10.250.
∆ηλαδή και στο επίπεδο της ψυχρής στατιστικής η πραγµατικότητα είναι αρκετά διαφορετική
από τις περίφηµες προβλέψεις των γνωστών «βασεολόγων», αν και το εύρος των
«εκτιµήσεών» τους κυµαίνεται από 300 έως 500 µόρια!
Θ' αρκούσε µια απλή παρατήρηση από χρόνο σε χρόνο, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι
βάσεις «φυσιολογικά» αυξοµειώνονται από 1 έως 200 περίπου µόρια. Λέµε «φυσιολογικά»,
γιατί στις περιπτώσεις που υπάρχουν δραµατικές εξελίξεις, κυρίως στην προοπτική
επαγγελµατικής αποκατάστασης, έχουµε άλµατα των βάσεων (π.χ. η µεγάλη αύξηση της
βάσης στα Παιδαγωγικά Τµήµατα πριν τρία χρόνια).
H ουσία του προβλήµατος
Τα συγκροτήµατα και οι υπάλληλοί τους - έµποροι της ελπίδας δε λένε κουβέντα για την
ουσία του ζητήµατος: Οτι τα αποτελέσµατα των πανελλαδικών, οι βάσεις των εισαγωγικών
εξετάσεων, είναι η κορυφή του παγόβουνου του εκπαιδευτικού προβλήµατος. Είναι το
«πανηγυρικό κλείσιµο» µιας εκπαίδευσης που αποβλέπει στην κοινωνική επιλογή - που
κατηγοριοποιεί πρόωρα και ταξικά - αντί να µορφώνει ολόπλευρα όλους τους νέους.
Είτε εισάγεται ο υποψήφιος σε Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ είτε όχι, το πρόβληµα παραµένει: Λείπει η
αναγκαία στην εποχή µας βασική - γενική παιδεία, η µόρφωση που διαµορφώνει σφαιρικά την
προσωπικότητα. Απουσιάζει, δηλαδή, το σχολείο βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης που θα
µορφώνει ενιαία όλα τα παιδιά έως τα 18 τους. Απουσιάζουν ακόµη οι σύγχρονες
επαγγελµατικές σχολές, ενταγµένες στο εκπαιδευτικό σύστηµα µετά την ολοκλήρωση της
12χρονης βασικής - γενικής παιδείας, για όλους όσοι δεν µπαίνουν στα ΑΕΙ. Για να µη
µιλήσουµε για τους εισακτέους σε ΑΕΙ που σήµερα µετατρέπονται σε δεξαµενές ανεργίας, µε
τη συνέχιση και ένταση των ταξικών φραγµών (δύο κύκλοι σπουδών, δίδακτρα κλπ.).
Κανένας αποπροσανατολισµός δεν πρέπει να περάσει. Το πρόβληµα δε βρίσκεται στους
υποψήφιους, τις επιδόσεις και τις επιλογές τους, αλλά στην κοινωνία της εκµετάλλευσης, της
ανεργίας και της διαρκούς αβεβαιότητας, που θέλει την εκπαίδευση υποβαθµισµένη για τους
πολλούς και επιλεκτική για τους λίγους.
Το δικαίωµα στη µόρφωση και στη δουλιά απαιτεί πέρα από την προσωπική προσπάθεια και
συλλογικούς αγώνες. Απαιτεί άλλους πολιτικούς συσχετισµούς, ανατροπή της αντεργατικής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.
Αντίσταση λοιπόν, αλλά και λίγη... οικονοµία δυνάµεων. Αρκετά πληρώνουν οι εργαζόµενοι
σε φροντιστήρια. Ας µη χρηµατοδοτούν µε το υστέρηµά τους κι όσους αποδεδειγµένα και κατ'
εξακολούθηση τους εµπαίζουν!
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