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Συµπαράσταση σε Καφύρα που καταδικάστηκε σε 10 χρόνια
Την στήριξή του προς τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Ηλείας, Χ. Καφύρα, µία µέρα
µετά την καταδίκη του από τη ∆ικαιο-
σύνη για τις πυρκαγιές του 2007 (10
χρόνια µε αναστολή) εξέφρασε χθες ο
συνάδελφός του από την Αχα,α, Γρη-
γόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος µάλιστα
εκφράζει την απορία του για το γεγονός
πως οι µόνοι που καταδικάστηκαν είναι
αυτοδιοικητικοί, ενώ δεν βρέθηκε κανέ-
νας υπαίτιος της κεντρικής κρατικής µη-
χανής. Το ακριβές κείµενο της δήλωσης
του κ. Αλεξόπουλου έχει ως εξής:
«Η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση
σε βάρος του Αντιπεριφερειάρχη της

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Χαρά-
λαµπου Καφύρα και η ποινή που του
επεβλήθη, όσο αυστηρή κι αν είναι, δεν
ακυρώνουν σε καµία περίπτωση την µα-
κρά επιτυχηµένη πολιτική του διαδροµή
και την αναγνώριση της συνεισφοράς
του στην Ηλεία και στην ∆υτική Ελλάδα
ευρύτερα.
Προσωπικά αισθάνοµαι την ανάγκη να
εκφράσω την συµπαράσταση µου στον
Χαράλαµπο Καφύρα. Οι πυρκαγιές του
2007, που κόστισαν δεκάδες ανθρώπι-
νες ζωές, αναντίρρητα συνδέονται, πέ-
ραν των άλλων, και µε την ελλιπή αντι-
πυρική θωράκιση της Ηλείας από µέ-

ρους της κεντρικής διοίκησης. Όπως
και σήµερα, έτσι και τότε, τα µέσα που
διατίθενται στην Αυτοδιοίκηση ώστε έγ-
καιρα και αποτελεσµατικά να αντιδρά-
σει σε µια µεγάλης κλίµακας κατα-
στροφή είναι πενιχρά και ανεπαρκέ-
στατα.
Υπ’ αυτό το πρίσµα προξενεί το λιγότε-
ρο απορία το γεγονός ότι υπαίτιοι για
τις φωτιές του 2007 θεωρήθηκαν µόνο
αυτοδιοικητικοί παράγοντες της Ηλεί-
ας και ουδείς πολιτικός φορέας της κεν-
τρικής διοίκησης που την περίοδο εκεί-
νη χειριζόταν τον συντονισµό των επι-
χειρήσεων κατάσβεσης».

Χωρίς επιλογή οι µαθητές των σχολείων της Αχα�ας λόγω έλλειψης καθηγητών

Τους επιβάλουν τα Γαλλικά

Συγκεκριµένα, όπως καταγγέλλει η το-
πική επιτροπή Αχα,ας της Πανελλήνιας
Ένωσης Καθηγητών Γερµανικής Γλώσ-
σας δεν τηρούνται οι αποφάσεις και οι
εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας σχε-
τικά µε τη διδασκαλία της β’ ξένης γλώσ-
σας στα ∆ηµοτικά σχολεία του νοµού
Αχα,ας.
Όπως εξηγούν, η τελευταία εγκύκλιος
του Υπουργείου αναφέρει ξεκάθαρα ότι
η υπουργική απόφαση µε θέµα «∆ιδα-
σκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δηµοτι-
κά σχολεία» ισχύει χωρίς καµία παρέκ-
κλιση. Σύµφωνα µε αυτή την υπουργική
απόφαση οι µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ δη-
µοτικού έχουν δικαίωµα να επιλέξουν
µεταξύ της Γερµανικής και της Γαλλικής
Γλώσσας µε υπεύθυνη δήλωση των γο-
νέων τους, η οποία γίνεται το Μάιο (κι
όχι το Νοέµβριο), όταν αυτοί βρίσκονται

στην ∆’ τάξη του ∆ηµοτικού. Τη φετινή
σχολική χρονιά, επειδή ακόµα δεν έχουν
τοποθετηθεί αναπληρωτές καθηγητές
Γερµανικών, επιβάλλεται από τους αρ-
µοδίους στους µαθητές της Ε’ και ΣΤ’
τάξης του νοµού Αχα,ας να διδαχθούν
Γαλλικά, επειδή απλά περισσεύουν κα-

θηγητές Γαλλικών στη ∆ιεύθυνση ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αχα,ας. Έτσι
καταστρατηγείται το δικαίωµα επιλογής
στη β’ ξένη γλώσσα και επιβάλλεται
στους µαθητές της τρυφερής ηλικίας
των 10 και 11 χρόνων να αλλάξουν την
προτίµησή τους ως προς την ξένη γλώσ-

σα το Νοέµβριο, ακόµα και αν την περ-
σινή χρονιά διδάχθηκαν Γερµανικά!
Συγκεκριµένα δεν έχει ακόµα αποστα-
λεί στα ∆ηµοτικά σχολεία του νοµού
Αχα,ας από την διεύθυνση πρωτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης η τελευταία εγκύ-
κλιος, αλλά ούτε και η διευκρινιστική
εγκύκλιος, µε αποτέλεσµα, σε πολλά
∆ηµοτικά σχολεία να αναγκάζονται
όλοι οι µαθητές να διδάσκονται Γαλλι-
κά.
Οι καθηγητές ζητούν να ενηµερωθούν
όλα τα σχολεία, και κατά συνέπεια όλοι
οι γονείς και εκπαιδευτικοί φορείς του
νοµού Αχα,ας για την ύπαρξη όλων αυ-
τών των εγκυκλίων, να εφαρµόζονται
σωστά οι υπουργικές αποφάσεις και να
σταµατήσει να καταστρατηγείται το δι-
καίωµα των µαθητών στην επιλογή της
β’ ξένης γλώσσας, να προσληφθούν
άµεσα αναπληρωτές, προκειµένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του νοµού σε εκ-
παιδευτικούς Γερµανικής Γλώσσας, κα-
θώς και να σταµατήσει η ∆ευτεροβάθ-
µια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση του
νοµού Αχα,ας να τοποθετεί πλεονάζον-
τες εκπαιδευτικούς Γαλλικών στα τµή-
µατα που θέλουν να διδαχθούν Γερµα-
νικά και να ανακαλέσει άµεσα τις τοπο-
θετήσεις αυτές.

Σ
ηµαντικά προβλήµατα δυσλειτουρ-
γίας και αναστάτωση στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία έχει προκαλέσει η

απόφαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Εκπαί-
δευσης να «καταργήσει», λόγω έλλειψης κα-
θηγητών, το δικαίωµα της επιλογής των µα-
θητών στη διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας.
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Μαίνονται οι αντιδράσεις
Παρά την προσωπική δέσµευση του
Αχαιού Υφυπουργού Παιδείας, Θεό-
δωρου Παπαθεοδώρου ότι το τµήµα
Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πα-
τρών δεν πρόκειται να µεταφερθεί
στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων που
προβλέπει το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» µαί-
νονται οι αντιδράσεις ακαδηµαXκών.
Συγκεκριµένα, η κυρία Αναστασία
Γιαννακίδου, Καθηγήτρια Γλωσσο-
λογίας Τµήµα Γλωσσολογίας, Univer-
sity of Chicago και πρόεδρος της επι-
τροπής εξωτερικής αξιολόγησης
(Α∆ΙΠ) του Τµήµατος Φιλολογίας του
Πανεπιστηµίου Πατρών αµέσως µό-
λις έγινε γνωστή η φήµη ότι το Τµήµα
Φιλολογίας, το οποίο αξιολογήθηκε
από επιτροπή της οποίας προήδρευε,

πρόκειται να συγχωνευτεί µε το Τµή-
µα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πε-
λοποννήσου και να µεταφερθεί στην
Καλαµάτα απέστειλε στον υπουργό
παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτό-
πουλο επιστολή που συνυπογράφουν
τα άλλα δύο µέλη της επιτροπής αξιο-
λόγησης ο κ. Στάθης Γουργουρής,
καθηγητής Συγκριτικής Γραµµατολο-
γίας, Columbia University και ο κ.
Γιώργος Ξενής καθηγητής Κλασσι-
κής Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Κύ-
πρου. Στην επιστολή τους τονίζουν:
«θέλουµε να προσφέρουµε τη δική
µας εκτίµηση ως εµπειρογνωµόνων,
και να προλάβουµε, εάν αληθεύει η
φήµη, µια τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη».
Να υπενθυµίσουµε ότι στο τµήµα Φι-

λολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών
σήµερα φοιτούν 1.231 προπτυχιακοί
φοιτητές, εκ των οποίων το 60% είναι
Πατρινοί. Σύµφωνα µε την αξιολόγη-
ση που έγινε µε ευθύνη της Αρχής
∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης ποι-
ότητος στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
στο τµήµα Φιλολογίας του Πανεπι-
στηµίου Πατρών, αποτελεί µεγάλο
πλεονέκτηµα για το πανεπιστηµιακό
ίδρυµα της Πάτρας και για την ελλη-
νική ακαδηµαXκή κοινότητα, καθώς εί-
ναι το πρώτο στην έρευνα πανελλα-
δικά µε 2ο της Κρήτης και 3ο της Θεσ-
σαλονίκης. Επίσης έχει αναδειχθεί
πρώτο στην αξιολόγηση για την ανά-
ληψη του προγράµµατος «Θαλής» και
2ο στην αριστεία.
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