ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΒΟΥΛΗ

ΤΑ 12 ΜIΛΙΑ
ΤAΡΑΞΑΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ

ΤΙ ΛEΝΕ
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤEΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝOΜΟ
ΚΕΡΑΜEΩΣ
ΣΕΛ. 20

I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Καλός ο αγιασμός.
Ας κρατάμε
και μια γάτα

ΣΕΛ. 32

ΣΕΛ. 12-13, 21

POLITICAL
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.political.gr

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 45

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ
(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ)
ΑΔΕΙΑΣΕ ΤΟΥΣ
ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ
ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ
ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕΛ. 9

N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Το στοίχημα
είναι να ξηλωθεί
ο τραμπισμός

ΣΕΛ. 2

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

HEΛΠΙΔΑ Η... ΦΡΙΚΗ
Μπάιντεν - Κάμαλα
στον Λευκό Οίκο,
με τα μάτια του κόσμου
στραμμένα πάνω τους

12χρονη αφορά
η νέα υπόθεση
σεξουαλικής
κακοποίησης

ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 15

Γράφουν

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΣΚΑΛΚΟΣ
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Ένας στους τέσσερις μαθητές είχε πλήρη πρόσβαση
Μόλις ένας στους τέσσερις μαθητές είχε πλήρη πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με έρευνα της
Devolo Greece, η οποία πραγματοποιήθηκε το δίμηνο
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου. Επιπλέον, παρόμοιο ποσοστό
μαθητών (22%) αποκάλυψε ότι δεν παρακολούθησε online μαθήματα την περίοδο των κλειστών σχολείων, είτε
γιατί ήταν στη... διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού
η παροχή τηλεκπαίδευσης είτε επειδή κάποια σχολεία
δεν μπορούσαν να παρέχουν τηλεκπαίδευση.
Ως συνέπεια αυτού, μόνο το 7% των γονέων δήλωσε

ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εξίσου αποτελεσματική με τη διά ζώσης. Παραπάνω από ένας στους
δύο γονείς ανέφερε ότι η τηλεκπαίδευση είναι αποδοτική, αλλά όχι όσο η διά ζώσης εκπαίδευση, ενώ το 39%
εξέφρασε την άποψη ότι τα online μαθήματα δεν μπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στους
μαθητές.
Ως προς τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισαν
τα παιδιά κατά την τηλεκπαίδευση, την πρώτη θέση καταλαμβάνει, με ποσοστό 56%, η σύνδεση στο οικιακό δί-

κτυο. Ακολουθούν η έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού
(20%), η ανεπάρκεια του σχολείου ως προς την υλοποίηση της διαδικασίας (17%) και ο φόβος για την ασφάλεια
των παιδιών στο Διαδίκτυο (7%). Τέλος, ειδικά για τον
εξοπλισμό των νοικοκυριών, το 45% δήλωσε ότι η εμβέλεια του Διαδικτύου είναι προβληματική σε πολλά σημεία του σπιτιού και το 41% πως ο εξοπλισμός που διαθέτει χρειάζεται αναβάθμιση για να λειτουργήσει ικανοποιητικά.
Εύη Πανταζοπούλου

Γκάλοπ για τον νόμο Κεραμέως
του
Δημήτρη Βασιλειάδη
Πολιτικός αναλυτής,

E

νας παλιός φίλος πολιτικός
μού έλεγε κάποτε πως αν θέλει ένας πρωθυπουργός να
«κάψει» κάποιον από τους δικούς του, τότε του αναθέτει ή το Παιδείας
ή το Υγείας. Σήμερα δείχνει η εκτίμησή
του αυτή να μην ισχύει. Για το Υγείας βλέπουμε ότι τα πρόσωπα που το στελεχώνουν χαίρουν υψηλής δημοφιλίας, ενώ
στο Παιδείας παραμένει μια υπουργός,
που για να παραμένει κάτι σημαίνει.
Οι μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία δεν
αφορούν μόνο στους μαθητές ή στους
φοιτητές. Αγγίζουν τους πάντες: τους γονείς των μαθητών - φοιτητών, τους εκπαιδευτικούς, την ιδιωτική Παιδεία. Στην παρούσα έρευνα ζητήσαμε τη γνώμη των
κατεξοχήν «πληττόμενων» από αυτήν τη
μεταρρύθμιση: τους φοιτητές. Και, μάλιστα, σε τρία βασικά σημεία αυτής της μεταρρύθμισης: στην αστυνόμευση, στον
τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ και, φυσικά,
στον περιορισμό των ετών φοίτησης.
Στην αστυνόμευση υπάρχει ένα θέμα. Η
πλειοψηφία δείχνει αρνητική, η πραγματικότητα, όμως, την επιβάλλει. Όσο τα πανεπιστήμιά μας και αυτοί που τα ορίζουν
(καθηγητές και φοιτητές) δείχνουν ανοχή
σε ποινικές πράξεις, δεν βλέπω πώς θα
μπορούσε διαφορετικά να αντιμετωπιστεί το θέμα. Αν οι ίδιοι οι «ένοικοι» των
πανεπιστημίων αποφάσιζαν να περιφρουρήσουν τον χώρο τους, κρατώντας
μακριά ό,τι τα υποβαθμίζει, τότε πραγμα-

τικά δεν θα υπήρχε ανάγκη όχι για αστυνομία, αλλά ούτε για security!
Τις πολιτικές παρατάξεις επίσης δεν τις
θέλουν εντός του πανεπιστήμιου σε ποσοστό 72%. Είναι και αυτό μια ελληνική
ιδιαιτερότητα που δεν τη συναντάμε στο
εξωτερικό. Ακόμα και όταν υπάρχουν κάποιες κομματικές εκπροσωπήσεις, αυτές

είναι εντελώς παροπλισμένες και κανείς
έξω δεν ασχολείται μαζί τους. Τα κόμματα
πρέπει σοβαρά να αναλογιστούν αν θα
πρέπει να τις αποσύρουν, γιατί, εκτός των
άλλων, και η αισθητική τους παραπέμπει
σε περαιτέρω υποβάθμιση.
Το ν+2 στα έτη σπουδών και το κατώτερο όριο βάσης για την εισαγωγή στην

ανώτατη παιδεία βρίσκουν σε μεγάλο
βαθμό σύμφωνους τους εν ενεργεία φοιτητές. Το ν+2 θα απελευθερώσει πόρους
για αυτούς που σπουδάζουν πραγματικά
και όχι εικονικά και το κατώτερο όριο βάσης θα ανεβάσει το επίπεδο. Αυτό το τελευταίο, βέβαια, ίσως να μην αρέσει σε
κάποιους.

