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Αποτελούν το μοναδικό ίσως παράδειγμα, που μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα λειτουργίας του κρ

Οι Πανελλήνιες αποτελούν ίσως τη μόνη λειτουργία του Ελληνικού Κράτους που πηγαίνει.. ρολόι, εδ

Οι Πανελλήνιες επίσης ποτέ δεν αμφισβητήθηκαν. Κάθε χρόνο, μέσα από μια αδιάβλητη και διάφανη

νέους και τις νέες της πατρίδας μας, για είσοδό τους στην ανώτατη εκπαίδευση, για το
ξεκίνημα του δικού τους ταξιδιού στον κόσμο των μεγάλων. Μια διαγωνιστική διαδικασία
απέναντι στην οποία όλοι στέκονται με τυφλή εμπιστοσύνη, που δεν γέννησε διαφορές για
να λυθούν στα δικαστήρια, που κανένας και ποτέ δεν διανοήθηκε να χρησιμοποιήσει
μεθόδους ευνοιοκρατίας ή ρουσφετιού. Μια επίπονη για παιδιά και γονείς αναμέτρηση, που
όμως ποτέ δεν στιγματίστηκε από ολιγωρία κάποιας από τις έμμεσα ή άμεσα
εμπλεκόμενες κρατικές δομές. Όλες οι υπηρεσίες του κράτους, αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς
που συμμετέχουν παράπλευρα, δρουν και ενεργούν άψογα και αψεγάδιαστα. Αποτελούν το
μοναδικό ίσως παράδειγμα, την ύστατη καλή πρακτική, που μπορεί να αποτελέσει
υπόδειγμα λειτουργίας του κράτους, των ιδιωτών, της ίδιας της κοινωνίας. Υπόδειγμα ικανό
για χρήση, ώστε να εγκατασταθεί μια άλλη Ελλάδα, όπου το παιχνίδι θα είναι ανοιχτό και οι
κανόνες ίδιοι για όλους τους πολίτες.

Το φετινό οξύμωρο, όπου την ώρα που τα παιδιά έδιναν στα θρανία τον δικό τους αγώνα
στα ίσια, κάποιοι στα έδρανα ασκούσαν εφαρμοσμένη ευνοιοκρατία για τέκνα και συγγενείς
τους, δεν είναι ικανό να σκιάσει το μεγαλείο που αναδεικνύει το υπόδειγμα ”Πανελλήνιες”.
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Το θέμα της έκθεσης που επιλέχθηκε ”νέοι και δημοκρατία” ίσως να έδωσε την ευκαιρία
στην κλάση του ’19 να ξεδιπλώσει αυτή την προοπτική στο τετράδιο. Η συμμετοχή τους,
λίγες μέρες μετά τις εξετάσεις, στην κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας, τις εκλογές, τους
δίνει τη δυνατότητα με την ψήφο τους να την καθορίσουν κιόλας.
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