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ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 
Κανείς δεν αρνείται ότι ,στις μέρες μας, το εκπαιδευτικό 

σύστημα στο σύνολο του θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. 
Ξεκάθαρο δείγμα της δυσαρέσκειας του μαθητικού κόσμου είναι οι, 
όχι και τόσο σπάνιες, καταλήψεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 
τους μαθητές. Αυτό το φαινόμενο, που παρατηρείται κυρίως στο 
επίπεδο του λυκείου και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι μια 
σαφής προσπάθεια εκ μέρους των νέων να εκδηλώσουν τα 
παραπονά τους και να προβάλουν τις απόψεις που θεωρούν άξιες 
εφαρμογής. Στις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, δε, και 
ιδιαίτερα στο επίπεδο του Γυμνασίου, τέτοιες ακραίες λύσεις δεν 
είναι ούτε απαραίτητες, ούτε προτιμητεες. Αυτό όμως δε σημαίνει 
ότι οι μαθητές των Γυμνασίων δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα άξια 
επίλυσης, τα οποία όμως, παρ' όλη την φιλότιμη προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών, απαιτούν για τη επίλυση τους ριζικές λύσεις που θα 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη γενεσιουργό αιτία του.. 

Εδώ, πρέπει να αναφέρω ότι πριν από ένα περίπου χρόνο, ένας 
πολύ αγαπητός μου φίλος και μαθητής του σχολείου μας, 
ακολούθησε τους καθηγητές γονείς του στη Γερμανία. Εκεί, παρόλο 
που για  μεγάλο χρονικό διάστημα φοίτησε στο ελληνικό Γυμνάσιο, 
κατάφερε να αντιληφθεί και να κρίνει την γερμανική εκπαιδευτική 
αλλά και κοινωνική νοοτροπία. Πρόσφατα δε, εγγράφτηκε στο 
Γερμανικό Γυμνάσιο της περιοχής του, στο γερμανόφωνο δηλαδή 
σχολείο το οποίο παρακολουθούν τα παιδιά των Γερμανών υπηκοων. 
Δε θα κρύψω ότι ακούγοντας την περιγραφή του τη σχετική με τις 
συνθήκες, τους κανόνες και γενικότερα τη νοοτροπία στα γερμανικά 
Γυμνάσια, έμεινα έκπληκτος, διότι η εφαρμογή κάποιων από τους 
κανόνες των Εκεί σχολείων θα είχε ως επακόλουθο την επίλυση 
κάποιων από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ οι μαθητές και 
οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πρώτα Πρώτα, αξίζει να αναφερθεί γενικότερα η μεγάλη 
διαφορά των νοοτροπιών των δυο χωρών. Στη Γερμανία, όπως πολύ 
παραστατικά μου έδωσε να καταλάβω ο εν λόγω φίλος μου, οι 
ακρογωνιαίοι λίθοι της εκπαίδευσης είναι η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, Ο 
ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ. Οι μικροί 
Γερμανοί από πολύ πολύ νωρίς γαλουχούνται με σκοπό αργότερα 
συνειδητά να ενστερνιστούν τις παραπάνω απόψεις έτσι ώστε να 
γίνουν οι, κατά κοινή ομολογία για τους Γερμανούς, πιο 
συνειδητοποιημένοι, ευαισθητοποιημένοι και υπεύθυνοι πολίτες του 
πλανήτη. Αυτό οφείλεται, λοιπόν, σχεδόν αποκλειστικά στο 
εξωπραγματικό για εμάς εκπαιδευτικό σύστημα που απολαμβάνουν 
τα τυχερά, όπως  θα δείτε αργότερα, παιδιά στη Γερμανία. 



Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα, η σιγουριά του δωρεάν Δημοσίου 
Σχολείου καλλιεργεί μια ατμόσφαιρα ασυδοσίας, από τους μαθητές, 
αλλά και ,όχι σπάνια, μια τάση ανεκτικότητας, η οποία δε, πολλές 
φορές δεν είναι εκούσια. Η κλασσική ελληνική νοοτροπία, "εφόσον 
δεν είναι δικό μου δε δίνω δεκάρα γι'αυτο" παρόλο το γεγονός ότι το 
"αυτό" μπορεί να είναι δημοσια περιουσια που ο καθενας οφειλει να 
σεβεται, ειναι η πηγη πολλων απο τα προβλήματα τα οποία πρεπει 
καθε μερα να αντιμετωπισει ο ελληνικος λαος. Δυστυχως,ομως,αυτη 
η οχι και τοσο κολακευτικη για τους Ελληνες νοοτροπια, βρισκει την 
εφαρμογη της και σε πολλα μελη του μαθητικου πληθυσμου,κατι που 
προκαλει πολλα και διαφορα προβληματα,που αφ'ενος φερνουν σε 
δυσκολη θεση τους μαθητές, και αφ'ετερου καθιστουν τους 
καθηγητες "χωροφυλακες", καθως αναγκαζονται να σπαταλουν το 
χρονο τους επιπληττοντας και επιτηρωντας, μειωνοντας ετσι την 
εκπαιδευτικη τους προσφορα. 

Πιο συγκεκριμενα,εδω, στην Ελλαδα, πολλα παραπονα εχουν 
γινει(απο μεριας των καθηγητων) για ασεβεια προς τα σχολικα 
βιβλια,για αναρμοστη μεταχειριση των βιβλιων, για το σχισιμο των 
βιβλιων στο τελος της χρονιας κ.λπ. Αυτη  η μεμπτη συμεριφορα των 
μαθητων οφειλεται κυριως στο γεγονος ότι αυτα τα βιβλια τους 
εχουν δοθει δωρεαν, τους εχουν παραχωρηθει απο το κρατος. Δεν 
εχουν πληρωσει για αυτα, και συνεπως πιστευουν ότι δεν οφειλουν 
να τα σεβονται. Εκει πανω όμως, στη χωρα του Γκετε, τα βιβλια ειναι 
δανεικα. Δε χαριζονται στο μαθητη, αλλα του παραχωρουνται για 
ενα χρονο με την υποχρεωση να τα επιστρεψει στο τελος του 
σχολικου ετους διχως την παραμικρη μολυβια, ή σημειωση, το πιο 
ασημαντο σκισιμο, ειδαλλως θε πρεπει να καταβαλει την πληρη άξια 
του βιβλιου στο σχολειο. Αυτό δηλαδη, σημαίνει ότι ο σημερινος 
Γερμανος μαθητης μπορει να διδασκεται Μαθηματικα απο το ιδιο 
βιβλιο που χρησιμοποιουσε πριν απο δεκαπεντε χρονια ο Μικαελ 
Μπαλακ! 

  

Ενα ακομα παραδειγμα της διαφορας των νοοτροπιων των δυο 
χωρων ειναι και η παροιμιωδης αδιαφορια των Ελληνων μαθητων 
για τη σχολικη περιουσια. Σε καθε ελληνικο Γυμνασιο ευκολα 
συναντα Κανείς βιαια σπασμενα ντουλαπια, ξεχαρβαλωμενα θρανια, 
καρεκλες διχως καθισμα,και απο εκει στα πιο απλα, 
γρατσουνισμενους και λερωμενους τοιχους, πεσμενους απο κλωτσιες 
των μαθητων σοβαδες και αλλες υπεροχες εκκεντρικοτητες. Αυτη η 
καταστροφικη διαθεση των μαθητων αφ'ενος ενισχυεται απο την 
αισθηση ασυλιας που του παρεχει το ελληνικο σχολειο, και 
αφ΄΄ετερου συγκαλυπτεται απο τους υπολοιπους μαθητές. Σε ενα 
γερμανικο σχολειο τετοιοι,εστω και ασημαντοι βανδαλισμοι 
απλουστατα δεν υφιστανται. Η κλασικη δικαιολογια του Ελληνα 
μαθητη "ετσι ηταν απο πριν" εκει δε στεκει, καθως με εναρξης του 
σχολικου ετους πραγματοποιειται εξονυχιστικη απογραφη εμψυχων 
και αψυχων, ετσι ωστε να μην υπαρχει κανενα περιθωριο για την 
παραπανω δικαιολογια. Συγκαλυψη απο τους αλλους μαθητές δεν 
υπαρχει, διοτι σε περιπτωση που ο μαθητης που προεβη στην 
κατακριτεα ενεργεια δεν εντοπιστει απο τους εκπαιδευτικους, τοτε 



καλειται να παρουσιαστει, ειδαλλως οι μαθητές του τμηματος 
καταβαλλουν το αντιτιμο της ζημιας. 

Ολοκληρο όμως το γερμανικο εκπαιδευτικο συστημα αρδην 
διαφερει απο το δικο μας. Εκει στο σχολειο καλλιεργειται στο 
μεγαλυτερο γερμανικο ιδανικο που συνοψιζεται στη φραση "Alles in 
Ordnung",τα παντα σε ταξη. Η ταξη, η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ειναι η ιδεα που 
διαπνεει καθε τομεα την γερμανικης ζωης και της εκπαιδευσης.  
Εκει υπαρχουν αρτια εξοπλισμενα και τελεια οργανωμενα 
εργαστηρια και γυμναστηρια. Το προγραμμα διδασκαλιας εχει τη 
βαση του στην αρχαια ελληνικη πρακτικη, καθως βασιζεται στο 
τριπτυχο Kunst und Musik-Sport-Sprachen, Αισθητικη αγωγη-
Αθληση-Γλωσσες. Οταν ο καθε μαθητης τελειωσει το βασικο 
σχολειο, το τετραταξιο Grundschule, οι καθηγητες του αναλογα με 
την κλιση του επιλεγουν αν θα συνεχισει τις σπουδες του στο 
εξαταξιο Hauptschule, απ'οπου αποφοιτουν τεχνιτες, στο επισης 
εξαταξιο Realschule απ'οπου βγαινουν επαγγελματιες σχετικοι με τα 
τραπεζικα και οικονομικα επαγγελματα η αν θα συνεχισουν στο πιο 
δυσκολο Gymnasium, οκταταξιο, στο οποιο εισαγονται μονο οι 
μαθητές  με ποικιλια ενδιαφεροντων και υψηλη αποδοση σε ολα τα 
μαθηματα.Οι τελευταιοι αποφοιτουν ως επιστημονες, γιατροι, 
καθηγητες και λοιπα.Υπαρχει δε και η Abitur, η θρυλικα δυσκολη 
δεκατη τριτη μεταλυκειακη ταξη του Gymnasium, στην οποία 
εισαγεται μονο η αφροκρεμα των Γερμανων μαθητων, οι αποφοιτοι 
της οποιας γινονται αμεσως αναρπαστοι απο τις μεγαλυτερες 
εταιριες του κοσμου.(Αυτη η ταξη προκειται να καταργηθει 
προσεχως) Πιεση στους μαθητές δεν ασκειται.Αν καποιος μαθητης 
δεν αποδιδει σε καποιο μαθημα δεν κοβεται ουτε πιεζεται να 
αποδωσει πολυ περισσοτερα,αλλα βοηθιεται, για να βελτιωθει και 
αναλογα με το αποτελεσμα επιλεγεται η καταλληλη κατευθυνση 
γι'αυτον, η σχετικη με τα μαθηματα στα οποία αποδιδει. 

Ετσι τελεια οργανωμενο ειναι το γερμανικο εκπαιδευτικο 
συστημα, ενα συστημα τελειως ονειρικο και εξωπραγματικο για 
εμας. Δε θα καταληξω με καποιο σχολιο, αλλα απλως θα αναφερω 
ότι κατα τη γνωμη μου, η εφαρμογη οποιασδηποτε απο αυτες τις 
μεθοδους,σιγουρα δε θα βλαψει κανεναν. 

Τις πιο θερμές μου ευχαριστίες στο φίλο μου Νίκο Δαμιανακη, 
του οποίου οι εντυπώσεις μου έδωσαν το έναυσμα για να γράψω το 
άρθρο αυτό. 


