
Τώρα εἶναι ἁπλὸς θεατὴς 
Ἀσήμαντος ἀνθρωπάκος μέσα στὸ πλῆθος 

Τώρα πιὰ δὲ χειροκροτεῖ δὲ χειροκροτεῖται 
Ξένος περιφέρεται στῶν ὁδῶν τὸ κάλεσμα. 

Ἔρχονται ἀπὸ μακριὰ οἱ νέοι σαλπιγκτὲς 
Τῶν ἐπίλεκτων κλάσεων τοῦ μέλλοντος 

Οἱ κραυγὲς τοὺς γκρεμίζουν τὰ σαθρὰ τείχη 
Τήκουν τὴ λάσπη σὲ φωτεινοὺς ρύακες 

Ἔρχονται οἱ ἁγνοί, οἱ ἀνυπόκριτοι. 
Οἱ βιαστές, οἱ ἀμέτοχοι, οἱ παρθένοι. 
Οἱ πονηροὶ συνδαιτυμόνες, οἱ ἀθῶοι 

Οἱ ληξίαρχοι τῶν ἡμερῶν μας 
Ἔρχεται τὸ μεγάλο παρανάλωμα 

Μέσα στοὺς πίδακες τῶν πρόσχαρων νερῶν. 
Ἔρχονται οἱ τελευταῖες προδιαγραφές 

Μὰ τώρα αὐτὸς εἶναι ἁπλὸς θεατὴς 
Ἀνώνυμος ἀνθρωπάκος μέσα στὸ πλῆθος 

Μὲ τὰ χέρια στὸ στῆθος σὰν ἕτοιμος νεκρὸς 
Τώρα πιὰ δὲ χειροκροτεῖ δὲ χειροκροτεῖται. 

(Νὰ ξέρεις πάντα τὸ πότε καὶ τὸ πῶς) 

Μανόλης Ἀναγνωστάκης 

Ο  κόσμος σου γύρω καίγεται αλλά οι συζητήσεις δε λένε να φύγουν απ’ τον μικρόκο-
σμό μας. Ανακυκλώνουν ξανά και ξανά θέματα που σέρνονται διαχρονικά στην εκπαί-

δευση, προσπαθώντας να εξηγήσουν τον σουρεαλισμό της ελληνικής κοινωνίας. 
- Μα πώς φτιάχνουν τα νομοσχέδια για τις επιλογές «στελεχών»; Με ποιο κριτήριο υ-

πολογίζουν τι «αξίζει» το ένα και τι «αξίζει» το άλλο; Γιατί τη μια τόσα μόρια στα πτυχία 
και την άλλη διαφορετικά; Οι επαναλαμβανόμενες απορίες του Γιώργου. 

Περί «μορίων», «αξιοσύνης»  
και άλλων «αντικειμενικών» και «δημοκρατικών» διαδικασιών 

Πλίνθοι και κέραμοι. Σελίδες ημερολογίου. Αποκόμματα χρόνου βίαια αποσπα-

σμένα από τη ροή του. Ασυνάρτητα ως γεγονότα, ενιαία, ελπίζω, ως αντίληψη. 

Αν έχει αυτό κάποια σημασία.  

Για τις φωτογραφίες και για ό,τι δεν έχει υπογραφή 

τον λόγο τον ζητάτε  από τον Σαπρίκη Χρίστο.  

Τα υπόλοιπα, σκίτσα και κείμενα  ανήκουν στους δημιουργούς τους. 



Ο Θανάσης γελάει. 
-Είναι απλά τα πράγματα. Μην ψάχνεις κάποια τρομερή έρευνα ούτε βαθύτερες ιδεο-

λογίες. Και με τη συνέντευξη παλιότερα και με τις «εκλογές» τώρα το παιχνίδι παίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην προίκα από τα «αντικειμενικά» μόρια που κουβαλάει ο κάθε φέρελ-
πις υποψήφιος. 

Γύρω από κάθε Υπουργό Παιδείας άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του συγκεντρώ-
νονται οι παρατρεχάμενοι. Εκπαιδευτικοί που τις περισσότε-
ρες φορές έχουν μείνει χρόνια μακριά από τις αίθουσες 
διδασκαλίας, ομφαλοσκοπώντας σε κομματικά ή πανεπι-
στημιακά γραφεία, κουβαλώντας  τις τσάντες και τους 
καφέδες καθηγητάδων και πολιτευτών. Μπορεί να είναι 
άσχετοι με το τι συμβαίνει πραγματικά στην εκπαίδευση, 
αλλά είναι «μανούλες» στο βόλεμα εαυτών και αλλήλων. 
Συνήθως αυτοί έχουν και τον πρώτο λόγο στην προετοιμασία 
των αντίστοιχων νόμων. Βάζουν κάτω χαρτί και μολύβι και μετρά-
νε τι «κουβαλάει» ο καθένας τους ή οι κολλητοί τους για τη θέση 
που θέλουν να καταλάβουν στην πυραμίδα της διοίκησης, τι 
έχουν οι «αντίπαλοι» και ανάλογα πράττουν. 

Έχουν πολλά πτυχία, βάζουν πολλά μόρια στα πτυχία. Έχουν 
πολλά χρόνια, βάζουν πολλά μόρια στην αρχαιότητα. Έχουν κάνει 
παλιότερα στη διοίκηση βάλε κάτι παραπάνω στην «εμπειρία». 
Κάνουν και τους αντίστοιχους συνδυασμούς και έτοιμο το 
νομοσχέδιο! 

Το στέλνεις πρώτα στους δικούς σου «στη βάση» για 
να έχουν την ψευδαίσθηση της συμμετοχής, ρίχνεις και μια διαβούλευση στα γρήγορα και 
τέλειωσες. Τα υπόλοιπα είναι η σάλτσα για να δικαιολογήσουν το τίποτα. 

Γι’ αυτό και βλέπεις ο ίδιος άνθρωπος «αντικειμενικά» να είναι πρώτος στην Χ επιλογή 
στελεχών, αλλά πάλι «αντικειμενικά» να πατώνει στην επομένη.  Όλα «αντικειμενικά» και 
«νομιμότατα». Και κάτσε εσύ να μαλώνεις για τη «φιλοσοφία» που κρύβεται πίσω από τα 
σχετικά νομοθετήματα. 

- Δεν έχουμε δηλαδή σωτηρία; 
-Με τίποτε! Στο πόδι γίνονται όλα, με τελικό στόχο να βολευτούμε εμείς πρώτα και 

όσο γίνεται περισσότεροι «δικοί» μας μετά. 
Και η κουβέντα συνεχίστηκε για πιο πεζά θέματα όπως για το ποιος «σύντροφος» θα 

πάρει τα ηνία της τοπικής Διεύθυνσης για να φέρει το μέλλον πιο κοντά , για το αν θα γί-
νει τελικά το γήπεδο της ΑΕΚ, για τον έρωτα στα χρόνια του μνημονίου... 

Κουβέντες καφενείου... 

- Κύριε θα τυφλωθούμε! Το Υπουργείο είπε να μείνουμε μέσα τα διαλείμματα. 

Ήταν η πρώτη αντίδραση μαθητών μου, το πρωί, στην αρχή της συζήτησης στην τάξη 
για την έκλειψη ηλίου. 

Είχε προηγηθεί η κατεπείγουσα εγκύκλιος του Υπουργείου «Παιδείας» να κλειδαμπα-
ρώσουμε τα παιδιά στις τάξεις και τους διαδρόμους για να μην «τυφλωθούν»!!! 

Η φοβική εκπαίδευση 



Φαίνεται κάποιος την προηγουμένη ανακάλυψε το «πρόβλημα» και ο 
Υπουργός ΜΑΣ μπροστά στον κίνδυνο να καταστραφεί ο αμφιβλη-
στροειδής εκατοντάδων χιλιάδων ελληνοπαίδων διατάζει: 

«Λόγω των σοβαρών βλαβών που μπορεί να προκλη-
θούν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού 
εξαιτίας της υπέρυθρης ηλιακής ακτινοβολίας, οι 
διευθυντές και εκπαιδευτικοί όλων των σχολι-
κών μονάδων παρακαλούνται όπως ανα-
προσαρμόσουν το ωρολόγιο πρόγραμ-
μα της 20ης Μαρτίου, προκειμένου 
όλοι οι μαθητές/μαθήτριες να 
παραμείνουν σε κλειστούς χώ-
ρους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έκλειψης (10.30-13.00)… 
…Τέλος, όλες οι προγραμματισμένες μετακινήσεις/διδακτικές επισκέψεις των σχολικών μο-
νάδων της χώρας για την 20η Μαρτίου 2015 δύνανται να πραγματοποιηθούν με ευθύνη του 
Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού, οι δε περίπατοι χωρίς χρήση μεταφορικού μέ-
σου για τη Β/θμια Εκπ/ση, αναστέλλονται» 

Σκέφτομαι ένα ΑΛΛΟ Υπουργείο που το άγχος του Υπουργού ΔΕΝ θα ήταν πώς οι μαθη-
τές ΔΕΝ θα δουν την έκλειψη αλλά ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΔΟΥΝ. 

Σκέφτομαι ένα ΑΛΛΟ Υπουργείο, που το άγχος και η αγωνία του θα ήταν με ποιον τρόπο 
θα ενθαρρυνθούν έγκαιρα τα σχολεία ώστε να προμηθευτούν ή και να φτιάξουν τα απλά 
όργανα παρατήρησης που χρειάζονται για να παρακολουθήσει κανείς με ασφάλεια ένα 
μοναδικό φαινόμενο, αφετηρίες όλα αυτά για όμορφες και γόνιμες συζητήσεις στην τάξη 

Σκέφτομαι μια ΑΛΛΗ εκπαίδευση όπου οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα έτρεχαν από σχολείο 
σε σχολείο να οργανώσουν δράσεις και δεν θα μάντρωναν τους εκπαιδευτικούς 

σε απίθανα σεμινάρια επαναλαμβανόμενων διαφανειών. 
Μάλλον σκέφτομαι μια ΑΛΛΗ χώρα. Όχι την Ελλαδίτσα μας. 

«Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα, 
γιατί λάμπει ο ήλιος έτσι, γιατί φέγγει έτσι η μέρα;» 

«Πρέπει να κάνουμε πρόβα για την πα-
ρέλαση» μου λέει ο Σπύρος. «Έστω για 
λίγο, για ένα 20λεπτο.»  

Δε θέλω να είμαι γκρινιάρης συνέχεια. 
Συμφωνώ και βγαίνω κι εγώ στην αυλή. 

«Νταμπα - Ντούμπα» τα ταμπούρλα χτυ-
πάνε. 

«Ένα το αριστερό!!!» φωνάζουν εν χορώ 
τα παιδιά και κάνουν κύκλους στην αυλή. 

Τα πρωτάκια καθισμένα στα σκαλάκια 

φωνάζουν: «Θέλουμε κι εμείς Κύριε». 

Μπαίνω στο παιχνίδι, τα σηκώνω, καμα-
ρωτά ακολουθούν τους μεγάλους και φέρ-
νουμε μια γύρα. 

Τα ίδια κάθε φορά, τα ίδια κάθε χρόνο... 

...τα ταμπούρλα, ο στρατιωτικός βημα-
τισμός, οι επαναλαμβανόμενοι βερμπα-
λισμοί για τους ηρωικούς προγόνους από 
τα μεγάφωνα της Αγίου Δημητρίου, δε-
κάχρονα να περνάνε στο δρόμο σε στρα-

Νταμπα - Ντούμπα»  

τα ταμπούρλα  



τιωτικούς σχηματισμούς για να «τιμή-
σουν» τους ηρωικούς προγόνους. 

Ένα μοντέλο παρέλασης βγαλμένο από 
τα σπλάχνα της Μεταξικής Δικτατορίας 
που παραμένει αναλλοίωτο στο χρόνο. 
Κανείς δεν ασχολείται με το τι εξυπηρετεί, 
πώς και σε τι διαπαιδαγωγείς τους μαθη-
τές. Αρέσει άλλωστε στους περισσότερους. 

Τα ίδια κάθε φορά, τα ίδια κάθε χρόνο… 

…και οι δηλώσεις του συντρόφου Κου-
ράκη του Υπουργού Παιδείας της Πρώτης 
Φορά Αριστεράς ακούγονται ξεθωρια-
σμένες από το παρελθόν. «Είμαστε αντί-
θετοι να τιμούμε τα γεγονότα με αυτό τον 
τρόπο, με παρελάσεις στρατιωτικού χαρα-
κτήρα... και θα το καταργήσουμε.» 

Τα ίδια κάθε φορά, τα ίδια κάθε χρόνο… 

...και τώρα που η Πρώτη Φορά Αριστερά 

είναι Κυβέρνηση, οι ζεστές και άνετες υ-
πουργικές καρέκλες σε κάνουν μάλλον να 
σκέφτεσαι διαφορετικά οπότε λογαριάζεις 
μαζί με τους συγκυβερνώντες ΑΝ.ΕΛ. να 
στήσεις χορούς και γλέντια στο Σύνταγμα 
μετά την παρέλαση. 

Είναι και αυτό μια πρόοδος. Την επόμενη 
δεκαετία κάτι άλλο θα βρούμε. 

Άρτος και θεάματα για τους ιθαγενείς για 
να ανέβει το φρόνημά τους και να είναι 
έτοιμοι να πολεμήσουν τους νέους ε-
χθρούς της πατρίδας. Όλους αυτούς «που 
μας πρήζουν τα μέζεα» (sic) κατά την εμ-
βριθή μαρξιστική ανάλυση του έτερου 
συντρόφου Ζουράρι και δεν μας αφήνουν 
στην ησυχία μας να οικοδομήσου-
με τον σοσιαλισμό. 

Θλίψη ξανά… 

Χ ρόνια στην εκπαίδευση και πολλές φορές προσπαθώ 
να καταλάβω τη λογική κάποιων πραγμάτων. Γιατί 

γίνονται, με τον τρόπο που γίνονται. Και πάντα έφτανα σε 
αδιέξοδο. Σαν να υπάρχει κάτι σ’ αυτή τη χώρα που τα 
ευτελίζει όλα. 
Αρχές Μαρτίου, το δεύτερο σχολικό τρίμηνο τελειώνει σε 

λίγο και πάμε για το τέλος της χρονιάς. Αν βγάλεις το Πάσχα 
έμειναν δεν έμειναν καμιά 50αριά μέρες για να τελειώσει το 

σχολείο… 
… Και μεθαύριο, την Τετάρτη, μας καλούνε λέει τους δασκάλους 

της Πέμπτης και της Έκτης σε σεμινάριο με το βαρύγδουπο τίτλο « 
Ψηφιακό σχολείο: Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχο-
μένου στη διδακτική πράξη».!!! 
Εργάσιμη μέρα, τα παιδιά δεν θα έχουν σχολείο και θα μείνουν 
στα σπίτια τους και εμείς σε τι ακριβώς θα επιμορφωθούμε για τις 
υπόλοιπες 50 μέρες; 

Πώς σκέφτηκαν οι τέσσερις παρακαλώ Σχολικοί Σύμβουλοι που 
διοργανώνουν το σεμινάριο; Τι μέτρησε στο μυαλό τους και 

αποφάσισαν ξαφνικά, στο τέλειωμα της χρονιάς, να 
«επιμορφώσουν» τους δασκάλους και ειδικά της Πέμπτης 
και της Έκτης για το ψηφιακό σχολείο; Τι προσδοκάνε από 

μια τέτοια συνάντηση; Σε ποια δεδομένα στηρίχτηκαν; Τι τρομερές ανάγκες ανακάλυψαν 
ξαφνικά και έτρεξαν γρήγορα να κλείσουν τα σχολεία για να μας «επιμορφώσουν;» 



Αυτός που τους έδωσε την άδεια να κλείσουν τα σχολεία και να μείνουν εκατοντάδες 
μαθητές στα σπίτια τους τι έβαλε κάτω και το αποφάσισε; 

Δεν θα ήταν λογικό και σωστό αυτές οι δράσεις να οργανώνονται στην αρχή της χρονιάς 
που βαράμε μύγες στα σχολεία; Ή στο αντίστοιχο διάστημα στο τέλος και να «μαζευτεί» και 
η όποια εμπειρία; 

«Μην είσαι χαζός». Ψιθυρίζει κάποιος απ’ το διπλανό γραφείο. 
«Αυτοί μαζεύουν χαρτιά για τις «κρίσεις» που έρχονται και εμείς για μια μέρα καθόμαστε 

και πίνουμε και τα καφεδάκια μας». 
Όλοι ευχαριστημένοι και τα παιδιά στο σπίτι να βλέπουν τηλεόραση… 
Δε φτιάχνεται αυτός ο τόπος.  

Δ εν είχα διαβάσει ένα άρθρο με τις παιδαγωγικές αναζητήσεις του νέου Υπουργού Μας 
αλλά το like στο facebook ενός φίλου το έφερε μπροστά μου κάποια στιγμή. 

Αν και συνολικά δεν λέει άσχημα πράγματα, επαναλαμβανόμενες γενικότητες τα περισ-
σότερα, στην εισαγωγή κάπου αναφέρει: 

«...Η διδακτική σχέση είναι σχέση ενσώματη. Δεν περιορίζεται σε λόγια, αλλά περιλαμβά-
νει τον τόνο, την ένταση, το χρώμα και τους κυματισμούς της φωνής, το βλέμμα, το χαμόγε-
λο, την έκφραση του προσώπου, τη χειρονομία, την κίνηση του σώματος ολόκληρου. Η κι-
μωλία και ο πίνακας είναι οργανική επέκταση των παραπάνω. Ακόμη κι αν -ή επειδή- είναι 
κακής ποιότητας και λερώνουν. Προτζέκτορες, επιδιασκόπια και λοιπά υποκατάστατα απο-
στειρώνουν τη διδακτική σχέση. Την εξαϋλώνουν τείνοντας τελικά να την καταργήσουν...» 

Ομολογώ ότι προβληματίστηκα και σκέφτηκα ότι στο σχολείο έχουμε φυλάξει 2-3 πα-
λιούς πίνακες κιμωλίας. Λέω να ξανακρεμάσω του χρόνου έναν στην τάξη μου γιατί με όλα 
αυτά τα ηλεκτρονικά μαραφέτια που χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια έχω αποστειρώσει 
τη «διδακτική μου σχέση»(sic) με τους μαθητές μου σε βαθμό «εξαΰλωσης» (;;;). 

Είχαμε τους προηγούμενους που νόμιζαν ότι αν έστελναν ένα καροτσάκι με 10 λαπτοπ 
στα σχολεία και έβαζαν μερικά λινκ στα ψηφιακά βιβλία θα κάναμε την «ψηφιακή επανά-
σταση» ελπίζω μη φτάσουμε με τους καινούριους στην άλλη όχθη στα πλαίσια του «λιτού 
βίου». 
-————————————————————————————————————————-- 
Άσχετο Υ.Γ.: 

Ο κ. Κουράκης, του Συριζα, διαβεβαίωσε την κ. Ξουλίδου, των συγκυβερνόντων ΑΝΕΛ, 
στην χθεσινή της επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, «ότι δεν είναι στις προθέσεις του να 
αλλάξει ο χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών, ο οποίος παραμένει υποχρεωτι-
κός και οι όποιες ρυθμίσεις αποσκοπούν στο να διευκολυνθούν οι αλλόθρησκοι μαθητές. 
Επίσης, συμφώνησε με την κ. Ξουλίδου στην πρότασή της ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρό-
πος, ώστε οι μαθητές που δεν παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών, να απασχο-
λούνται δημιουργικά την ώρα εκείνη σε κάποιο άλλο μάθημα.» 

Μάλιστα. Αλλά ποιος συζητάει τώρα τον 21ο αιώνα για τέτοια θέματα; Οι μετατάξεις και 
οι αποσπασούλες να είναι καλά. 

Οργανικές επεκτάσεις και προτζέκτορες 



Υπάρχει ένα ξεχωριστό είδος που ευδοκιμεί διαχρονικά σε μεγάλους αριθμούς 
σε τούτη εδώ τη γωνιά του πλανήτη. Οι «διαφωνούντες». 
Πρωτοκλασάτα στελέχη των κατά καιρούς κυβερνητικών κομμάτων στον συνδι-
καλιστικό χώρο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκη-
νή δημιουργούν χιλιάδες αντίτυπα του διπρόσωπου Ιανού. 
Το πρωί στο μετερίζι του «αγώνα» να υψώνουν τις γροθιές ενάντια στην πολιτική 

που υλοποιεί η Κυβέρνησή ΤΟΥΣ και το απόγευμα να πίνουν καφεδάκι με τους 
Υπουργούς ΤΟΥΣ και να μοιράζουν θεσούλες και εξυπηρετήσεις. 
Κάπου εκεί νιώθεις ο χαζός της υπόθεσης. 

Έβλεπες στα δικά μας, τα της εκπαίδευσης, τους ίδιους ανθρώπους πρώτη θέση 
στην πορεία ενάντια στη Διαμαντοπούλου και τον Λοβέδρο, πρώτη θέση για 
καφέ στο γραφείο της Άννας και του Αντρέα την επομένη. 
Πύρινοι λόγοι κατά του Σπηλιωτόπουλου και του  Αρβανιτόπουλου  στη Γενική 

Συνέλευση κατά τις 11.30, αγκαλίτσες το απόγευμα στις 6.30 με τον Άρη και τον 
Κώστα . 

Δουλεύω - δουλεύεις - δουλεύει  

σε δουλεύω - με δουλεύεις - δουλευόμαστε 

Και όταν προσπαθούσες να ψελλίσεις ότι κάτι δεν πάει καλά σε κατηγορούσαν από 
πάνω γιατί λέει δεν είσαι αρκούντως αγωνιστής και στέκεσαι στα επιμέρους! 

Τ' άκουγες από αυτούς τ' άκουγες και από τους αντιπολιτευόμενους συντρόφους που 
ακολουθώντας σταθερά το ρηθέν «όπου γάμος και χαρά και η Βασίλω πρώτη» δίναν το 
«αριστερό» άλλοθι στο αλληλοδούλεμα. 

Για να κρατηθεί το «κίνημα» λέει. 
Φαίνεται όμως ότι το αλληλοδούλεμα έχει πέραση στην Ελλαδίτσα μας γιατί τα ψηφου-

λάκια των πληβείων έρεαν σταθερά και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. 
Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά; 
Θες λίγο οι φωνές του συντρόφου Λεουτσάκου σε ένα απ' τα κανάλια της διαπλοκής 

για την επιλογή της κ. Παναρίτη στο ΔΝΤ, θες τα τιτιβίσματα κορυφαίων συντρόφων 
«παραγόντων» για το ίδιο θέμα, θες οι επιλεκτικές γκρίνιες της «βάσης» (sic), θες η πανσέ-
ληνος του Ιουνίου, θες το τραγουδάκι που ακούω απ' το ανοιχτό παράθυρο: 

«Μπαίνουμε στον Υδροχόο 
και θ’ ανάψουνε φωτιές 

οι καιροί νερό θα φέρουν 
έτσι λεν αυτοί που ξέρουν 

κι όμως θα καούν καρδιές.» 

«Όλα τριγύρω αλλάζουνε 
κι όλα τα ίδια μένουν 
και μένα τα χεράκια της 
με λύνουν και με δένουν...» 
 

...ποιος ξέρει; 
Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. 



Μ ικρές ειδήσεις. Ειδήσεις που φεύ-
γουν γρήγορα απ' την επικαιρότητα 

ειδικά τώρα που καλοζωισμένοι άνθρωποι 
δηλώνουν με στόμφο ότι θα το κάνουμε 
Κούγκι!!! Αυτές που περιγράφουν την 
πραγματικότητα της χώρας μας, που τις 
έχουμε συνηθίσει, έχουν γίνει κομμάτι της 
καθημερινότητας. Ειδήσεις φυσιολογικά 
αφύσικες. 

Διαβάζω: 
«Παρέμβαση της Στ. Ξουλίδου στον Τ. 

Κουράκη για τις αποσπάσεις εκπαιδευτι-
κών.» «…Αύριο (18/2) συνεδριάζει το ΚΥ-
ΣΠΕ και το ΚΥΣΔΕ. Εγώ θα είμαι εκεί (στο 
Υπουργείο Παιδείας εννοεί!!!) για να δω τι 
θα γίνει…» δήλωσε η κ. Ξουλίδου βουλευ-
τής, υπεύθυνη παιδείας, των συγκυβερνώ-
ντων ΑΝΕΛ… 

…Και πάλι αυτές οι σκέψεις να σε τριγυρί-
ζουν. 

Πρώτα στην επίσκεψη στα σχολεία της 
Φινλανδίας πριν από λίγα χρόνια. Από τα 
πολλά που κράτησα είναι και η συζήτηση 
με μια συνάδελφο εκεί.  Ήθελε να μετακι-
νηθεί σε ένα άλλο σχολείο την επόμενη 
χρονιά και στο ερώτημα πώς γίνονται οι 
υπηρεσιακές τους μεταβολές μας είπε αφο-
πλιστικά: «Δεν ξέρω!» «Έχω κάνει μια ηλε-
κτρονική αίτηση και περιμένω την απάντη-
ση. Αν υπάρχει θέση στο σχολείο που ζητά-
ω το αίτημά μου θα ικανοποιηθεί. Αν δεν 
υπάρχει τότε δε θα φύγω» 

Δεν ήξερε ούτε ποιος θα ασχοληθεί με 
την αίτησή της, ούτε ενδιαφέρθηκε να μά-
θει. Τα πράγματα ήταν απλά: «Υπάρχει 
δυνατότητα να μετακινηθώ σε μια άλλη 
θέση, θα μετακινηθώ. Δεν μπορώ, θα μείνω 
στη θέση μου και θα οργανώσω τη ζωή μου 
ανάλογα.» 

Μετά εδώ, στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, την παραμονή των κάθε 
φορά αποσπάσεων, που ειρήσθω εν παρό-
δω γίνονται ακόμη και στα μέσα της χρο-

νιάς, Στις 
εικόνες 
συναδέλφων 
που ξέρουν με το 
μικρό τους όνομα 
αιρετούς, προϊ-
σταμένους, γραμ-
ματείς και φα-
ρισαίους και 
«παλεύουν» 
για τον «καλό λόγο» που θα τους βάλει 
μπροστά από τους άλλους. Υπάρχει δεν 
υπάρχει θέση εκεί που θέλουν να πάνε. 
«Με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος και μου 
είπε ότι θα δει τι μπορεί να κάνει.» «Ξέρεις, 
με τον Προϊστάμενο πηγαίναμε μαζί νηπια-
γωγείο.» «Η φίλη μου η Μαρία είναι κολλη-
τή με την ξαδέρφη του Υφυπουργού.» 
«Είδα τον Γραμματέα του Υπουργείου στο 
διπλανό τραπέζι στο μπαράκι»... 

Και κοντά και πάνω απ’ αυτούς ένα ολό-
κληρο κομματικοσυνδικαλιστικό μόρφωμα 
που στηρίζει την εκλογή του και τη 
«δύναμή» του, χρόνια τώρα, σε χιλιάδες 
μικροεξυπηρετήσεις, σε ένα εμπόριο ελπί-
δων και ρουσφετιών πραγματικών ή εικονι-
κών. 

Είμαι στην κατηφόρα της καριέρας μου - 
Θεού θέλοντος και τρόικας (λάθος λέξη, 
θεσμικών εταίρων εννοώ) επιτρέποντος - 
και ακόμη περιμένω να δω την ημέρα που 
καμιά κ. Ξουλίδου και κανένας κ. Κουράκης 
δεν θα ασχολούνται με τις αποσπάσεις μας. 

Τη μέρα που τα πράγματα θα είναι απλά:  
«Υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθώ σε 

μια άλλη θέση, θα μετακινηθώ! Δεν υπάρ-
χει, θα μείνω στη θέση μου και θα οργανώ-
σω τη ζωή μου ανάλογα.»  

Και αυτό θα γίνεται στην ώρα του, χωρίς 
γνωριμίες, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς δη-
λώσεις. Με σεβασμό στους εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές τους. 

Ειδήσεις φυσιολογικά αφύσικες 



Ε ίμαστε τα βιώματά μας. Οι προσωπικές 
μας ιστορίες, οι ιστορίες της οικογέ-

νειάς μας, του μικρόκοσμου που μεγαλώ-
σαμε. Χιλιάδες μικρά κομματάκια ζωής, 
ψηφίδες καθημερινότητας, χτίζουν σιγά – 
σιγά τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που μι-
λάμε, τις αντιδράσεις του σήμερα. 

Άνοιξη του ‘68, κάτω απ’ το μεγάλο 
ξύλινο τραπέζι της κουζίνας, να παίζω με 
τα πράσινα πλαστικά στρατιωτάκια βλέπο-
ντας τα πόδια μαυροφορεμένων γυναικών 
και ακούγοντας τα κλάματά τους για τον 
Βασίλη, τον πατέρα, που πριν από λίγες 
μέρες τον είχαν πάρει για τη Γυάρο. Είχε 
λέει διαφορετική άποψη για τα πράγματα 
και έπρεπε να συνετιστεί και να δηλώσει 
πίστη. 

Και μέσα από τα αναφιλητά, να επανα-
λαμβάνουν συνέχεια. «Σιγά, σιγά, μη μιλά-
τε και μας ακούσουν». 

Χρόνια τώρα αυτή η εικόνα με στοι-
χειώνει. Και ένα από τα λίγα πράγματα που 
με θυμώνει, όσο τίποτε άλλο στη ζωή, είναι 
όταν ακούω τον άλλον να λέει: «Μη μι-
λάς!» Όταν θέλει με το ζόρι να πεις και να 
κάνεις αυτό που ο ίδιος πιστεύει. 

Μη μιλάς! 
Παλιά το «προνόμιο» να κουνάνε το 

δάχτυλο αυστηρά μπροστά σου το είχε μια 
συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών μας. 

Οι εθνικόφρονες. 
Σοβαροί, γραβατωμένοι μιλώντας από 

τις έδρες των δικαστηρίων, τις έδρες των 
σχολείων, τα σκαλοπατάκια των στρατοπέ-
δων στην πρωινή αναφορά, αλλά και απλοί 
άνθρωποι. Οι τελευταίοι συνήθως αναλάμ-
βαναν τον πρακτικό συνετισμό. Να διαλύ-
σουν μια συγκέντρωση των Λαμπράκηδων, 
ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ, να σου ρίξουν ένα 
χαστούκι στο δρόμο γιατί ήσουν διαφορε-
τικός. Και πάντα με την ίδια δικαιολογία. Εξ 
ονόματος του έθνους. 

Μη μιλάς! 

Δεν ξέρω πότε αυτό σιγά σιγά επεκτά-
θηκε και στην «άλλη πλευρά». Όχι ότι δεν 
υπήρχε και εκεί παλιότερα, αλλά συνήθως 
ήταν περιορισμένο στις κομματικές διαδι-
κασίες, στην εξόντωση του εσωκομματικού 
αντιπάλου, ή στις αψιμαχίες στις φοιτητι-
κές συνελεύσεις. 

Σιγά – σιγά όμως το έβλεπες όλο και 
πιο συχνά γύρω σου να παίρνει σάρκα και 
οστά και να ονομάζεται «επαναστατικός 
τσαμπουκάς». Το έβλεπες σε ανθρώπους 
που τους γνώριζες και μια μικρή «εξουσία» 
που αποκτούσαν τους μεταμόρφωνε σε 
τιμητές των πάντων. Σε άλλους, φοβισμένα 
ανθρωπάκια στην «κανονική ζωή» τους, 
που άλλαζαν πρόσωπα όταν βρισκόταν 
πολλοί μαζί, αλλά σταθερά απ’ την πίσω 
γραμμή ή από τα πληκτρολόγια του εικονι-
κού κόσμου ούρλιαζαν όλο και πιο πολύ.  
Τώρα έφτανε να κουνάς αυστηρά το δάχτυ-
λο όχι πια εξ ονόματος του έθνους αλλά εξ 
ονόματος της παρέας σου, των φίλων σου, 
των συναδέλφων σου. Πάντα εξ’ ονόματος 
κάποιων άλλων, ελέω Θεού. Και αν μάλι-
στα φορούσες και καμιά φορά και μια πα-
λαιστινιακή μαντήλα στο λαιμό τότε το 
«δικαίωμά σου» αυτό περνούσε σε άλλη 
διάσταση. 

Μη μιλάς! 
Και αν μιλάς πρέπει να λες αυτά που 

θέλω ΕΓΩ. Αλλιώς γίνεσαι ανεπιθύμητος 
και θα πρέπει να «συνετιστείς.» 

Μη μιλάς! 


