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Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ TOY «ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ∆ΙΑΒΑΖΩ;» ΜΑΡΙΝΑ ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «E» 

Η ελευθερία, όπως και n µόρφωση, είναι ρα συνεχής κατάκτηση. 
•«'Evas µορφωµένοι 0v0po)nos δεν παίρνει διακοποδάνειο.Ή αν to πάρει ξέρει ακριβά^ τι ιον περιµένει στη συνέχεια...» 

Συνέντευξη 
στην Άννα Σταυράκη 

Αχ και να κέρδιζα το λαχείο. 
Να κάνω τα όνειρα µου 
πραγµατικότητα. Ναι αλλά 

ποια όνειρα. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θα 
µπορούσατε να σπουδάζετε αιώνια αποκτώντας 

συνέχαα vvcboas χωρίς να έχετε 
το άγχος του Βιοπορισµού; E αυτό 

ονειρεύεται n συγγραφέας του Βιβλίου 
«Os πότε θα διαβάζω;» Μαρίνα Ψιλούτσικου 

που κυκλοφορεί από τ» εκδόσεις 
«∆ιόπτρα». 

Όσοι και όσες διαβάζετε για us Πανελλήνιες 
µη νοµίζετε ότι είναι n µοναδική 

πόρτα που oas κλείστηκε ή oas 
ανοίχτηκε ή θα είναι n µόνη ευκαιρία 
ζωής. Η συγγραφέας που σίγουρα έχει 
φάει πολλά χρόνια στα θρανία και ως 
µαθήτρια και a» καθηγήτρια έχα πολλά 
να pas διδάξει για τον µαγικό κόσµο του 
γνωρίζω γιατί n µάθηση και n γνώση 
είναι εξαιρετικά εφόδια για κάθε κοινωνία 

για κάθε άνθρωπο. Παρά τα πολλά 
πτυχία γύρω pas δεν υπάρχουν και 
πολλοί µορφωµένοι, το Πανεπιστήµιο 
είναι απλά µια πρώτη ευκαιρία τονίζει 
σ' αυτή την εκ βαθέων συνέντευξη µάθηµα 

ζωής για µαθητές και γονείς. Η ίδια 
λέει ότι κάθε χρόνο µαθαίνει να απολαµβάνει 

τη ζωή Tns όλο και περισσότερο. 
Ό,τι κατάφερε το έκανε µε διάβασµα 
γιατί κάθε tiirlos σπουδών είναι 

πάντα ένα εφόδιο. Απολαύστε την και 
δεχτείτε µια καλή επιτυχία σε όλους oas 
όχι µόνο για την επερχόµενη µάχη αλλά 
για την ίδια oas τη ζωή. 

Η Μαρίνα Ψιλούτσικου γεννήθηκε 
και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε στο Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, από 
το οποίο έλαβε διδακτορικό δίπλωµα 
στην Επιχειρησιακή Στρατηγική το 2007. 
∆ιδάσκει στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών από το 2002 ενώ υπηρέτησε σε 
θέση συµβούλου στ» τελευταίε5 τέσσερ» 

κυβερνήσε», σε τρία διαφορετικά 
υπουργεία. 

* Πιστεύετε πραγµατικά ότι n γνώση 
είναι κάτι ενιαίο, και πώς κάθε τι που µαθαίνουµε 

γίνεται µια ψηφίδα στο ευρύτερο 
παζλ; 

- Ναι. Ακράδαντα το πιστεύω. Κάθε τι 
που µαθαίνουµε δεν έχει αξία µόνον ως 
αυτόνοµη γνώση-δεξιότητα-εµπειρία, αλλά 

µας βοηθάει να κατανοήσουµε καλύτερα 
και mo σφαιρικά έννοιες που ήδη 

κατέχουµε σε ένα βαθµό ή καθιστά δυνατό 
να αντιληφθούµε έννοιες που µέχρι 

τώρα δεν µπορούσαµε. Στην αναλογία 
του παζλ που χρησιµοποιείτε, ένα κοµµάτι 

δεν καλύπτει απλώς µια κενή θέση. 
Μπορεί να µας Βοηθάει να δούµε µια εικόνα 

που µε τα υπάρχοντα κοµµάτια δεν 
ήταν ορατή. Μπορεί ακόµα να pas ΒοηΘά3 

ή να a'vai απαραίτητο για να βρούµε 
κάποιο διπλανό κοµµάτι. 

Όσοι φτιάχνουν παζλ ξέρουν ότι δεν 
επιλέγουµε τυχαία κοµµάτια και προσπαθούµε 

να τα ταιριάξουµε µεταξύ tous. 
Ξεκινάµε πάντα από εκείνα που έχουν τη 
µία πλευρά tous ολόισια επ3δή ξέρουµε 
ότι είναι εκείνα που θα ορίσουν το περίγραµµα. 

Αυτό στη µάθηση είναι το αντίστοιχο 
των γνώσεων του δηµοτικού που 

θέτουν το πλαίσιο. Στη συνέχεια διαλέγουµε 
τα κοµµάτια που έχουν κάτι ξεχωριστό 

στον χρωµατισµό tous και ξέρουµε 
ότι πάνε µαζί. Auto είναι το γυµνάσιο. 
Και στη συνέχ3α πάµε στα mo δύσκολα, 
που είναι το λύκειο και το πανεπιστήµιο. 
Η εικόνα στο κουτί του παζλ είναι το αντίστοιχο 

των δασκάλων που µα5 δίνουν 
µια κατεύθυνση για το τι περίπου πρέπει 
να προκύψει. 

To παζλ Tns γνώσα. Βέβαια, είναι ένα 
σύνολο από άπειρα επιµέροα παζλ καθένα 

από τα οποία είναι µεν αυτοτελέ5, 

αλλά αποτελώ ταυτόχρονα κι ένα κοµµάτι 
για κάποιο άλλο µεγαλύτερο. Η εικόνα 
ενό5 φύλλου δέντρου είναι αυτοτελή5 

και θα µπορούσε να αποτελεί ένα παζλ 
µόνη Tns. Ταυτόχρονα είναι κοµµάτι του 
παζλ που εικονίζει όλο το δέντρο, το 
οποίο µε τη σειρά του είναι κοµµάτι στο 
παζλ που εικονίζει το δάσος και ούτω 
καθ' εξή5. Μόλ» φτιάξουµε τα Βασικά 
παζλ µε τη βοήθεια των δασκάλων, µετά 
µπορούµε χωρίς αυτούς (χωρίς προκαθορισµένε5 

εικόνες) να αποφασίσουµε 
µόνοι µα5 πού θα κατευθυνθούµε και τι 
καινούριο θα ανακαλύψουµε. Όσα mo 
πολλά κοµµάτια προσθέτουµε τόσο αλλάζει 

n συνολική εικόνα που έχουµε. 
Είναι προφανέ5 ότι n εικόνα στην 

οποία καταλήγει ο καθένα5 pas µετά από 
κάποια χρόνια a'vai διαφορετική. Με όσο 
περισσότερους συγκρίνουµε τ» εικόνες 
µα5 (ανταλλάσσουµε απόψε» σηµαίνει 
αυτό) τόσο περισσότερα ερεθίσµατα λαµβάνουµε 

για να αναζητήσουµε νέα παζλ 
και νέε5 εικόνε5. 

* Πώς µηορεί κάτι δυσνόητο, ακαταλαβίστικο 
συχνά να µετατρέπεται σε απολαυστικό 
διάβασµα; 

- ∆εν µπορεί και δεν πρέπει. Ένα κακογραµµένο 
Βιβλίο δεν µπορεί να γίνει 

απολαυστικό (υποθέτω σε κάτι τέτοιο 

ραιτητοι. 
To πρόβληµα δηµιουργείται απ' το γεYovos 

ότι οι περισσότεροι από pas (γύρω 
στο 80% το υπολογίζουν οι ερευνητέ5) 

θεωρούµε no» είµαστε καλύτεροι απ' 
τον µέσο όρο, θεωρούµε ότι αξίζουµε 
περισσότερο από όσο στην πραγµατικότητα. 

Επίσα, πολλέε φορές δεν αντιλαµβανόµαστε 
σωστά τα προσόντα που όντα» 

έχουµε και τα θεωρούµε κατάλληλα και 
επαρκή για δουλειές που δεν a'vai.Έστω 
ότι νυχτερινό κέντρο διασκέδασα αναζητά 

τραγουδίστρια. Είναι αναξιοκρατικό 
αν δεν προσληφθώ n τραγουδίστρια που 
έχει τ» ανώτερε5 σπουδές φωνητικής; 
Εγώ σας λέω πως δεν είναι. Γιατί αυτή n 

θέση 

αναφέρεστε) και δεν un0pxa και κανένας 
λόγος να προσπαθήσει κανείς να το καταφέρει. 

Υπάρχουν τόσα καλογραµµένα 
Βιβλία, ας διαλέξει κάποιο από αυτά. 
Εξάλλου, µία από τ» δεξιότητες που θα 
έπρεπε να αποκτά κανείς στη διάρκεια 
της εκπαιδευπκής διαδικασίας είναι αυτή 
να ξεχωρίζει τι του ταιριάζει και τι όχι. 

Για να πάω ένα βήµα παραπέρα, δεν 
πιστεύω ότι είναι απαραίτητο όλοι να 
αγαπήσουν ή να Βρουν απολαυστικό το 
διάβασµα. Παρόλο που δεν µπορώ να 
ταυτιστώ (για µένα το διάβασµα είναι µια 
πολύ ευχάριστη διαδικασία), αναγνωρίζω 
ότι για κάποιους δεν είναι ταιριαστό µε 
την ιδιοσυγκρασία τους και µε τον τρόπο 
σκέψης τους. Είναι σεβαστό. Ας µην αγαπήσουν 

τα βιβλία ποτέ, δικαίωµα τους 
είναι. 

Εκείνο που πιστεύω και ισχυρίζοµαι 

* Η µόρφωση όντα» είναι 
δώρο, αλλά δώρο που δεν 
pas δίνεται. To αγοράζουµε 
µόνοι µας, άρα το διαλέγουµε, 

δεν µας διαλέγ&. 
- Είναι δώρο που κάνουµε 

στον εαυτό µας, ναι. 
Κι έχετε δίκιο, το διαλέγουµε. 

Και ανάλογη µε 
την επιλογή είναι και n 
προσπάθεια που πρέπει 
να καταΒάλουµε, το αντίτιµο. 

Κι έχετε απόλυτο 
δίκιο ότι δεν µπορεί καvas 

να µας το δώσε χωρίς 
δική µας προσπάθεα. 
Ευχαριστώ γι' αυτή 

την ερώτηση πήγε τη σκέψη µου ένα βήµα 
παραπέρα. 

«∆υστυχώς γύρω µου δεν βλέπω πολλούς µορφωµένους. 
Βλέπω πολλούς ανθρώπους που 

έχουν περάσει 15-20 χρόνια στα θρανία κι έχουν 
αποκτήσει πτυχίο, µεταπτυχιακό, µπορεί και διδακτορικό. 

Με λύπη µου το λέω, αλλά αυτά τα 
δύο πράγµατα δεν είναι ταυτόσηµα. Γύρω µου 
βλέπω πολλούς αµόρφωτους πτυχιούχους που 
δεν σκέφτονται, αλλά παπαγαλίζουν...» 

στο ΒιΒλίο µου ότι χρειάζεται να κάνουν 
οι µαθητές (και όλοι κατ' επέκταση) είναι 
να απολαµβάνουν την ίδια τη µάθηση! 
Επειδή n µάθηση και n γνώση είναι εξαιρετικά 

σηµαντικά εφόδια, είναι σκόπιµο 
να βρούµε τρόπο να τα αποκτούµε χωρίς 
καταναγκασµό. EKa'vo που µπορε' να κάνει 

κανείς είναι να Βρει µια εναλλακτική 
στο δυσνόητο και ακαταλαβίστικο. Αν 
δεν του ταιριάζει το ΒιΒλίο Βιολογίας 
(έστω κανένα Βιβλίο Βιολογίας), ας επιλέξει 

ένα ντοκιµαντέρ τα ίδια πράγµατα 
θα µάθει. Αν το Βρει ενδιαφέρον και ευχάριστο, 

θα µάθει πολύ περισσότερα. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΚΑΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ... 
* Μόρφωση θα na ελευθερία τονίζετε. 

Όλοι αυτοί οι µορφωµένοι γύρω oas, 
oas φαίνονται υπερβολικά ελεύθεροι; 

- ∆υστυχώς γύρω µου δεν Βλέπω 
πολλούς µορφωµένους. Βλέπω πολλούς 
ανθρώπους που έχουν περάσει 15-20 
χρόνια στα θρανία κι έχουν αποκτήσει 
πτυχίο, µεταπτυχιακό, µπορεί και διδακτορικό. 

Με λύπη µου το λέω, αλλά αυτά 
τα δύο πράγµατα δεν a'vai ταυτόσηµα. 

Γύρω µου Βλέπω πολλούς αµόρφωτους 
πτυχιούχους που δεν σκέφτονται, αλλά 
παπαγαλίζουν, χωρίς να τ» καταλαβαίνουν, 

περίτεχνες φράσες που κάπου διάβασαν 
ή άκουσαν. Έχετε δίκιο καθόλου 

ελεύθεροι δεν a'vai. Ίσα-ίσα, ζουν τη χειρότερη 
µορφή σκλαβιάς, την ηµιµάθεια. 

Νοµίζουν ότι κάνουν ελεύθερες επιλογές 
τη στιγµή που απλώς δέχονται τ» επιλογές 

που τους έχουν επιβληθεί. 
Οι ελάχιστοι µορφωµένοι άνθρωποι 

που έχω συναντήσε, ναι, a'vai ελεύθεροι. 
Ή τουλάχιστον προσπαθούν να γίνουν. 
Είναι µια συνεχής κατάκτηση n ελευθερία, 
όπως και n µόρφωση. Και δεν είναι ούτε 
γρήγορη ούτε εύκολη n διαδικασία. 
Απαιτε' -µεταξύ άλλων- πραγµατική αναγνώριση 

της ελευθερίας των υπολοίπων 
κι αυτό είναι δύσκολο και γίνεται µόνον 
γνωρίζοντας τους άλλους. Για να γνωρίσουµε 

τους άλλους πρέπει πρώτα να 
γνωρίσουµε τον εαυτό µας n αυτογνωσία 
αποκτάται mo δύσκολα από οτιδήποτε 
άλλο. Οι γενικές και ειδικές γνώσε» του 
σχολείου, του πανεπιστηµίου, των εξωσχολικών 

βιβλίων, είναι εφόδια για να 
κατακτήσουµε την αυτογνωσία. Και µετά 
να γνωρίσουµε-καταλάΒουµε τους άλλους. 

Και µετά να µπορούµε να αξιολογούµε 
τα εκάστοτε δεδοµένα και να παίρνουµε 
αποφάσεις ελεύθερα. 

01 πραγµατικα αξιοι 
* Μιλάτε για το γεγονός ότι οι σπουδές 

είναι επένδυση. Ναι αλλά µήπως αυτό 
το οµόλογο στις µέρες µας fra «κουρευτή» 

αρκετά και στο κάτω - κάτω δεν έχει 
αποδώσει ούτε στο ελάχιστο; 

- Οι ουσιαστικές σπουδές µε τον τρόπο 
που τ» περιγράφω στο Βιβλίο µου είναι 
µια επένδυση που αποδίδει πάντα. Παρότι 

n πρώτη µου σκέψη στον ορισµό 
της απόδοσης σεν a'vai n επαγγελµατική 
αποκατάσταση, αντιλαµβάνοµαι ότι το 

χρειάζεται και άλλα 
προσόντα, οι σπουδές φωνητικής 

ίσως να µην είναι καν προϋπόθεση. Επιπλέον, 
µια τραγουδίστρια µε τέτοιες 

σπουδές θα έπρεπε να (τολµάει να) συγκρίνεται 
µε άλλες υποψήφιες που έχουν 

εξίσου ή mo προχωρηµένες σπουδές! 
* Κάποια παλιά εποχή έλεγαν οι µανάδες 

ότι σκοπός του πανεπιστηµίου για 
τ» κοπέλες, είναι να βρουν έναν καλό 
σύζυγο. Μετά έγινε µια καλή δουλειά. 
Στις µέρες pas, τι καλό µπορεί να µας φέρει 

πέραν του ότι µπορεί και αυτό µε 
ερωτηµατικό να γίνουµε καλύτεροι άνθρωποι; 

- To πανεπιστήµιο, όπως περιγράφω 
στο σχετικό κεφάλαιο, pas παρέχει µια 
ευκαιρία. Τίποτα παραπάνω. Ευκαιρία να 
έρθουµε σε επαφή µε κάποιους σπουδαίους 

επιστήµονες ή εν δυνάµει επιστήµονες 
(οι συµφοιτητές µας) και µε πρόσβαση 
σε σηµαντικά Βιβλία και επιστηµονικά 
περιοδικά. Αν εµείς δεν την αξιοποιήσουµε, 

δεν έχει να προσφέρει τίποτα. 

Σε κάθε περίπτωση, διαχρονικά n µόρφωση 
(που θεωρητικά προσφέρει σ' ένα 

Βαθµό το πανεπιστήµιο) παρέχει αυτό 
που πολύ απλά έλεγαν οι παππούδες 
µας «v' ανοίξουν τα µάτια σου, να µην 
σε κοροϊδεύει κανείς». Να µην σου λέει 

«Εκείνο που πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνουν 
οι µαθητές (και όλοι κατ' επέκταση) είναι να απολαµβάνουν 

την ίδια w µάθηση! Επειδή n µάθηση 
και n γνώση είναι εξαιρετικά σηµαντικά εφόδια, 
είναι σκόπιµο να βρούµε τρόπο να τα αποκτούµε 
χωρίς καταναγκασµό. Εκείνο που µπορεί να κάνει 
κανείς είναι να βρει µια εναλλακτική στο δυσνόητο 

και ακαταλαβίστικο». 

ερώτηµά σας αφορά αυτή τη διάσταση 
και δεν θα υπεκφύγω. Οι ουσιαστικές 
σπουδές αποδίδουν πάντα και προς αυτή 
την κατεύθυνση. Ξέρετε κάπ; Μιλάµε συνέχεια 

για την αναξιοκρατία και κατηγορούµε 
το σύστηµα, την κοινωνία, οποιονδήποτε 

εκτός από µας. Ας δούµε λίγο 
πώς είναι n πραγµατικότητα. 

Έστω ότι υπάρχουν 10 ελεύθερες θέσε» 
εργασίας σε έναν οργανισµό, σε µια 

εταιρία οπουδήποτε. Οι διαθέσιµοι άνθρωποι 
που µπορούν να αντεπεξέλθουν 

πραγµατικά στ» απαιτήσεις της θέσης, οι 
άξιοι δηλαδή, είναι. 4. Ρωτήστε όποιον 
έχει προσπαθήσει ποτέ να βρει συνεργάτες, 

δεν υπάρχουν πολλοί άξιοι. Σκεφτ3'τε 
τον εαυτό σας όταν ψάχνετε µάστορα, 
κοµµώτρια, δικηγόρο, γιατρό, οτιδήποτε. 
Πόσοι πραγµατικά είναι καλοί και τους 
διαλέγετε µε την καρδιά σας και µε πόσους 

απλώς συµβιβάζεστε; 
Οι άξιοι, λοιπόν, θα προσληφθούν 

ασυζητητί. Οι υπόλοιπες 6 θέσε» αναγκαστικά 
θα καλυφθούν από λιγότερο άξιους. 

E, µεταξύ των λιγότερο άξιων παίζεται 
το παιχνίδι του µέσου, της γνωριµίας 

και της αναξιοκραπ'ας. Οι πραγµατικά άξιοι, 
αυτοί που έχουν τα προσόντα σε επίπεδο 

σπουδών και ικανοτήτων, δεν θα 
απογοητευτούν ποτέ από την επένδυσή 
τους. Είναι χρήσιµοι και εποµένως, απα- 

θα συµπληρώσω µια τράπεζα «έλα, πάρε 
διακοποδάνειο» κι εσύ να τρέχε»...Ένας 
µορφωµένος άνθρωπος (όχι απλώς πτυχιούχος, 

επιµένω) δεν παίρνει διακοποδάνειο! 
Ή αν το πάρει, ξέρει ακριβώς τι 

έχει να περιµένει στη συνέχεια και κάνει 
συν3δητά κάτι ανορθολογικό δεν πέψΐΒ 

απ' τα σύννεφα όταν έρθει n ώρα να 
πληρώσει και δεν του φτάνουν τα έσοδά 

του. 
* Πόσοι σήµερα δέχονται ότι τα Βιβλία 

είναι πηγή ικανοποίησης και χαράς και 
τελικά πόσοι διαβάζουν; 

- Οι στατιστικές λένε πως δεν a'vai πάρα 
πολλοί. Σε ό,τι µε αφορά πάντως, δεν 

υποστηρίζω ότι πρέπει τα Βιβλία να γίνουν 
απαραίτητα πηγή χαράς και ικανοποίησης 

για όλους. Νοµίζω το ξανάπα. 
Είναι αναφαίρετο δικαίωµα του καθενός 
να µην τα συµπαθήσει ποτέ του τα Βιβλία. 

Εκείνο που µπορώ να πω για το 
θέµα a'vai πως αυτή την απόφαση, καλό 
είναι να τη λάβει, αφού τα έχει δοκιµάσ3 

πρώτα. Πολύ συχνά, Βάζουµε ταµπέλες 
σε πράγµατα που δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγµατικότητα. Τα βιβλία τα έχουµε 

στην κατηγορία των «βαρετών», των 
«δύσκολων», των «κουλτουριάρικων», 
των «πρέπει».... Κάποια είναι. Ακόµα και 
τον µεγαλύτερο φίλο των βιβλίων να 
βρείτε, θα ina να σας αναφέρ3 µερικούς 

τίτλους που απλώς «δεν διαβάζονται». 
* Τα µεγάλα µυαλά γίνονται ή γεννιούνται; 

Μπορεί το σύστηµά µας να 
στραγγαλίσει as ιδιοφυίες; 

- Οι ιδιοφυίες γεννιούνται και δεν 
στραγγαλίζονται τόσο εύκολα. Εξάλλου, 
τα συστήµατα (και το δικό µας) λατρεύουν 

τ» ιδιοφυίες. Επειδή, όµως, οι 
ιδιοφυίες είναι αµελητέα µειοψηφία, µε 
την άδεά σας θα γενικεύσω λίγο το ερώτηµα. 

Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο καθένας 
από µας γεννιέται µε συγκεκριµένα όρια 
στα διάφορα χαρακτηριστικά του. ∆εν 
µπορεί να αποδώσει λιγότερο από το 
ελάχιστο όριο και δεν µπορε' να αποδώσει 

περισσότερο απ' το ανώτερο όριο. Η 
εκπαίδευση και n καλλιέργεια, το περιβάλλον 

στο οποίο αναπτυσσόµαστε 
καθορίζουν σε ποιο σηµείο (µεταξύ 
των δύο ορίων πάντα, ποτέ εκτός) θα 
βρεθούµε, θα είµαστε στο χαµηλότερο 

των δυνατοτήτων µας, στη µέση, 
στο ανώτερο; Αυτό καθορίζει το περιβάλλον 

και n προσπάθειά µας. Τα 
όρια, όµως, είναι θέµα γονιδίων. 

Πιστεύω πως n παραπάνω διάκριση 
ισχύει για όλα τα χαρακτηριστικά. Η 
κοινωνία µας την αναγνωρίζει σε κάποια, 

τα οποία ονοµάζε ταλέντα. Η άποψή 
µου είναι ότι φυσικό πλεονέκτηµα ή 

µειονέκτηµα σε σχέση µε τον µέσο όρο 
υπάρχει σε κάθε χαρακτηριστικό. 

* Η εικόνα που χτίζει ο µαθητής είναι 
αντίστοιχη του επαγγελµατία, του συζύγου, 

του γονιού; 
- Αν αναφέρεστε στο σχετικό κεφάλαιο 

του Βιβλίου, θα πρότεινα να κρατήσετε 
την τελευταία µου παρότρυνση προς τους 
αναγνώστες που είναι n ειλικρίνεια. Ο 
µαθητής, όπως και ο επαγγελµατίας, ο 
σύζυγος, ο γονέας θα πρέπει να είναι ειλικρινής 

απένανπ στους άλλους. Ναι, να 
αναδείξει τα δυνατά του στοιχεία, αλλά 
να είναι υπαρκτά στοιχεία. Ναι, να προσπαθήσει 

να αµβλύνει ή να διασκεδάσει 
τ» αδυναµίες του, όχι να τ» αποκρύψει, 
όµα». Κι αν κάτι δεν του αρέσα στον εαυτό 

του, να προσπαθήσει να το αλλάξει. 
Έχω µια πολύ συγκεκριµένη άποψη 

για τα ψέµατα, είτε αυτά αφορούν την εικόνα 
σε επαγγελµατικό επίπεδο είτε οτιδήποτε 

άλλο. Είναι ψυχοφθόρα και είναι 
και αχρείαστα. Ψυχοφθόρα γιατί πρέπει 
συνέχεια να υποκρίνεσαι κάτι άλλο απ' 
αυτό που φυσικά και ενστικτωδά» Θε5 

να K0vas. Ψυχοφθόρα γιατί προσπαθώνtos 
να ικανοποιήσε» tous άλλοα µε χαµαιλεοντισµούε, 

δεν ικανοποιεί συνήθα» 
κανέναν και κυρία» δεν lKavonoia's ποτέ 
τον εαυτό σου. 

Αχρείαστα είναι γιατί µακροπρόθεσµα 
δεν έχουν αποτέλεσµα. Κάποια στιγµή 
το ψέµα αποκαλύπτεται. Και οι συνέπ3ες 

είναι συνήθα» πολύ δυσµενέστερε5 από 
αυτέ5 που απέτρεψε το ψέµα. 

* Σήµερα µε την κρίση και την ανεργία 
ωφελά ένα πτυχίο και µεταπτυχιακό ή 
καταλήγουν όλα στη φυγή έξω; 

- ∆εν µ' αρέσουν οι γενικεύσε» ούτε 
οι αφορισµοί/Evas υ'τλος σπουδών είναι 
καταρχήν ένα εφόδιο σηµαντικό εφόδιο. 
Αυτό όµως µόνο. Ούτε αρκετό a'vai ούτε 
αναντικατάστατο. Εκείνο που νοµίζω no» 
χρειάζεται n κοινωνία pas περισσότερο 
από ποτέ είναι µια διαφορετική προσέγγιση 

Tns µάθησης, Tns εργασια, των 
αξιών στη ζωή. 

Επίσα, δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί n 

φυγή έξω, n µετανάστευση δηλαδή, παρουσιάζεται 
a» n απόλυτα ελκυστική επιλογή/Εχουµε 

καµιά εγγύηση ότι ektos 
Ελλάδα5 µα5 περιµένουν µε κόκκινα χαλιά 

να µα5 προσφέρουν εξαιρετικές θέoas 
εργασια µε υψηλέε αµοιβές Έχουµε 

καµιά εγγύηση ότι εκεί είναι πραγµατικά 
mo εύκολα τα πράγµατα; 

To εξωτερικό -όπα» και το εσωτερικό, 
θα επιµείνω- έχει πάντα επΐΓΐογέ5. Ο καθένα$ 

πρέπει να αναζητήσει αυτή που 
του ταιριάζει περισσότερο. Για κάποιους 
είναι στην Ελλάδα, για κάποιους στ» 
ΗΠΑ, για κάποιοα στην Ινδία. Ευτυχώς, 
είµαστε όλοι µοναδικοί, µε µοναδα δεξιότητε5 

και µόνον έτσι µπορούµε να πορευτούµε. 
Ο καθένα5 πρέπει µόνος του 

να καθορίσει ποιο είναι το καλύτερο για 
κείνον. 

οι πανελλαδικές 
* Να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσας, 

να a'vai ελεύθερη n είσοδος στα 
πανεπιστήµια; 

- Αν δηµιουργηθούν ποτέ οι υποδοµές 
που θα επιτρέπουν σε όλους µας να 
σπουδάσουµε το αντικε'µενο που µας ενδιαφέρει, 

στο πανεπιστήµιο που µας ενδιαφέρει 
κι αν αποσυνδέσουµε τη λήψη 

πτυχίου από την υποχρέωση των υπολοίπων 
(κράτος, κοινωνία) να µας αποκαταστήσουν 

επαγγελµατικά, ας καταργηθούν 
οι εξετάσεις. Αν ποτέ τα σχολεία 

και τα πανεπιστήµια λειτουργήσουν ιδανικά, 
ας καταργηθούν και τα πτυχία! 

Επειδή, όµως, το παραπάνω σενάριο 
µόνο στη σφαίρα της φαντασίας µπορώ 
να το τοποθετήσω, n ύπαρξη εξετάσεων 
µια χαρά εξυπηρετεί τον σκοπό για τον 
οποίο φτιάχτηκε. 

Η ελευθερία, όπως και n µόρφωση, είναι ρα συνεχής κατάκτηση. 
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