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

σμένα από τη ροή του. Ατάκτως ερριμμένα, 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 ενυπόγραφα σκίτσα και κείμενα ανήκουν φυσικά στους δημιουργούς τους. 

Φωτογραφήματα 

Κολλημένος, 
γερά στον τοίχο. 
Αμετακίνητος μια ζωή. 
Η σιγουριά της μονιμότητας 
Ο θάνατος του ταξιδιού, της περιέργειας, της αμφιβολίας. 
Ευτυχισμένος. 

Φωτογραφήματα. 
Το κλικ της μηχανής και το κλικ της σκέψης που ενώνονται. 

Αυτή η ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να κάνει περίεργους συνειρμούς. 



Ακούω στην τηλεόραση έγκριτο δημοσιο-

γράφο(;) να σχολιάζει μια «είδηση» απ’ τον 

χώρο της Παιδείας. Πριγκίπισσα και βασιλό-

πουλο στα παιδιά μας τέλος με διαταγή του 

Φίλη!!! λέει και συνεχίζει έναν ακατάληπτο 

λόγο για βατράχους και άλλα περίεργα 

Προσπαθώ ανέλπιδα να παρακολουθήσω 

τη σκέψη του, να καταλάβω τι θέλει να σχο-

λιάσει – αποδείξει και σκέφτομαι. 

Το ίντερνετ άνοιξε ένα παράθυρο στον κό-

σμο. Σχεδόν κάθε πληροφορία είναι δίπλα 

σου. 

Κάθε πληροφορία. 

Ακόμα και το ανερμάτιστο που γράφει ο 

καθένας είτε γιατί έτσι καταλαβαίνει τον 

κόσμο είτε γιατί κάτι θέλει να πετύχει. 

Και είναι αυτές οι ανερμάτιστες πληροφορί-

ες, τα παράλογα, τα hoax, που τελικά απο-

τελούν το καλύτερο κριτήριο για να δεις 

πώς οι άλλοι δίπλα σου φιλτράρουν, σκέ-

φτονται, διασταυρώνουν. Ή αποδέχονται 

χωρίς δεύτερη σκέψη το «πετάει – πετάει ο 

γάιδαρος» και μάλιστα το ενισχύουν με 

«επιχειρήματα» βγάζοντας τα εσώψυχά 

τους.  Ερέθισμα – αντίδραση. Κάτι δηλαδή 

σαν τα πειράματα του Παβλώφ 

 Και αν κάτι τέτοιο ίσως το περιμένεις από 

δημοσιογράφους(;) είναι μεγάλη η θλίψη 

όταν βλέπεις εκπαιδευτικούς να αναμα-

σούν απίθανα πράγματα. Να σε κάνουν να 

σκέφτεσαι πώς άραγε λειτουργούν στην 

τάξη τους. Πώς αντιμετωπίζουν το νέο, το 

διαφορετικό; 

 «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – Το υπουργείο Παιδείας 

ζητά από τους νηπιαγωγούς να μάθουν… 

Αραβικά» και μάλιστα με μυστική(!!!) δια-

ταγή ήταν η εξόφθαλμη ανοησία [1] που 

κατέκλυσε την εικονική μας Ελλαδίτσα πριν 

λίγο καιρό. 

 Ένα βιβλιαράκι της οργάνωσης ΕΑΔΑΠ [2], 

που εκδόθηκε σε συνεργασία με την πρε-

σβεία της Ελβετίας, φιλοδοξώντας να βοη-

θήσει τους ανθρώπους που δουλεύουν στις 

κοινωνικές δομές των Δήμων για να επικοι-

νωνήσουν καλύτερα με τους πρόσφυγες 

που τυχόν θα φέρουν τα παιδιά τους εκεί, 

κάτι δηλαδή το απολύτως αυτονόητο για τις 

περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 

έγινε επερώτηση στη Βουλή από τον συ-

μπολιτευόμενο της πρωτοδεύτερης βουλευ-

τή κ. Ν. Νικολόπουλο και ανάρπαστο στις 

Θλίψη 



Το πρόβλημα δεν είναι εδώ είναι αλλού. 

Πας στο αλλού. 

Το πρόβλημα δεν είναι εδώ, είναι αλλού. 

Πας και στο άλλο αλλού και… 

Το ιερό ωράριο 

εκπαιδευτικές σελίδες και προφίλ. 

Και να από κάτω να ξεσπαθώνουν δάσκαλοι

(;) και δασκάλες(;) για τους ανθέλληνες που 

πάνε να καταστρέψουν την πατρίδα, την 

θρησκεία και θέλουν να μαγαρίσουν την 

περήφανη ράτσα μας!!! 

 Ανάθεμα αν ΕΝΑΣ απ’ αυτούς που έγραφαν 

όλο πάθος και αγωνία έκανε τον κόπο να 

διαβάσει το βιβλίο. Αρκούσε ο πιασάρικος 

τίτλος των ιστοσελίδων για να βγουν στην 

επιφάνεια στερεότυπα και να δείξει ο καθέ-

νας για άλλη μια φορά την εθνικοφροσύνη 

του και την θεοσέβειά του.  

 Καπάκι και το επόμενο, σ’ αυτό που ανα-

φερόταν ο δημοσιογράφος(;). 

Απαγορεύει λέει ο κ. Φίλης στους γονείς να 

προσφωνούν τα παιδιά τους 

«πριγκίπισσες» και «βασιλόπουλα». 

 Μια παράγραφος με τελείως διαφορετικό 

περιεχόμενο (3) στο «συμβόλαιο τιμής» 

που προέκυψε από τον περίφημο διάλογο 

για την Παιδεία γίνεται σημαία πάλης ενά-

ντια στους νεομπολσεβίκους που θέλουν να 

κάνουν την Ελλάδα μας Σοβιετία(!!!).  

Ανάθεμα αν ΕΝΑΣ απ’ αυτούς που 

έγραφαν όλο πάθος έκανε τον κόπο να 

διαβάσει το κείμενο. Αρκούσε ο πιασάρι-

κος τίτλος των εφημερίδων, των ιστοσελί-

δων, το λόγια των δημοσιολογούντων για 

να επαναστατήσει το πόπολο ενάντια 

στους νεομπολσεβίκους.  

 Τα βλέπεις, τα διαβάζεις, και το μόνο που 

νιώθεις είναι θλίψη γιατί τελικά, όσο και 

αν δεν θέλεις να το παραδεχτείς, έχει δίκιο 

ο ποιητής: 

Καληνύχτα Κεμάλ,  

αυτός ο κόσμος δε θα αλλάξει ποτέ. 

Καληνύχτα… 

[1] http://goo.gl/jYe2S2 

[2]http://goo.gl/mEUGWL 

[3]http://goo.gl/h8C8jp 



…το πρόβλημα δεν είναι εδώ, είναι αλλού 

Γι’ αυτό δεν λύνονται τα προβλήματα σ’ αυτή τη χώρα. Είναι μόνιμα αλλού. 

Γιατί παιδί μου δεν ήσουν στο σχολείο; 

- Μας έδιωξαν απ’ το Γυμνάσιο τις 2 τελευταίες ώρες γιατί είχαν να συνεδριάσουν οι 

καθηγητές. 

- Και είσαι δυο ώρες έξω από την πόρτα. 

- Δεν είχα κλειδιά. 

- Να μαζευτούμε λίγο το διάλειμμα να συζητήσουμε κάποια πράγματα. 

Μαζευόμαστε. 4 είναι έξω στην εφημερία, 2 στις τάξεις αργούν να κατέβουν, ένας έφυγε 

απ΄το προηγούμενο κενό και δεν γύρισε ακόμη, 3 τρέχουν στα γρήγορα για ένα τσιγάρο 

έξω. 

- Στις 2 συνεδρίαση. Έχουμε να συζητήσουμε για… 

-  Έχω τελειώσει το ωράριο μου. Δεν κάθομαι. 

-  Αυτό να μην ξαναγίνει. Υπάρχει ο νόμος που το απαγορεύει. 

- Εγώ, η Αγγλίδα και των Γερμανικών είμαστε στο ολοήμερο. Τι θα κάνουμε; 



Τέλος τριμήνου και οι συζητήσεις στο Γραφείο  είναι για άλλη μια φορά για τη 
«βαθμολογία». Ακούω την κουβέντα λίγο πιο πέρα. Τους είπε ο Σύμβουλος να βάλουν 
«καλούς βαθμούς» ώστε να επιλέξουν οι μαθητές το μάθημά τους και του χρόνου. Διαφο-
ρετικά μπορεί να μην έχουν σχολείο να διδάξουν και να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή… 

Ελληνική εκπαίδευση του 21ου αιώνα και ένας νέος διάλογος για την Παιδεία ξεκίνησε. Με 
τον κλασσικό ελληνικό τρόπο. Βάζω τους «δικούς μου» σε μια επιτροπή,  καλώ τους άλλους 
να μου πουν τη γνώμη τους και στο τέλος θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Δεν το μαρτυράω 
όμως απ’ την αρχή για να φανεί ότι είναι αποτέλεσμα του «διαλόγου». Με συνοπτικές φυ-
σικά διαδικασίες γιατί ο χρόνος πιέζει. Μέχρι να έρθει ο επόμενος Υπουργός Παιδείας για 
να κάνει και αυτός τον δικό του διάλογο, για να πάρει τη σκυτάλη ο μεθεπόμενος και ο με-
ταμεθεπόμενος και… 

- Να υπογράψετε το πρακτικό. 

- Γιατί; Πότε τα συζητήσαμε; 

- Έλα τώρα μη γκρινιάζεις. Τα ίδια είναι με 

τα περσινά. 

Σύλλογος διδασκόντων, δημοκρατική κατά-

κτηση λέει και ευτελίζεται καθημερινά, 

χρόνια τώρα, μέσα από επιφάσεις δημο-

κρατίας. 

Συνεδριάσεις στο πόδι, πρακτικά που υπο-

γράφονται για το θεαθήναι, αποφάσεις 

που παίρνονται χωρίς περιθώρια ουσιαστι-

κής συζήτησης «για να είμαστε καλυμμέ-

νοι». 

Τα «κεκτημένα» για τα οποία δεν αγωνί-

στηκε ποτέ κανείς, αλλά ήταν αποτέλεσμα 

του μπάχαλου που διαχρονικά επικρατεί σ’ 

αυτή τη χώρα της μόνιμης υποκρισίας και 

της συναλλαγής μεταξύ ενός κομματοκρα-

τούμενου συνδικαλισμού και μιας ρουσφε-

τολογικής πολιτείας. 

Θέλουμε να φτιάξουμε τα «μεγάλα» της 

εκπαίδευσης και δεν έχουμε καταφέρει να 

βρούμε έναν τρόπο που θα μπορεί να εξα-

σφαλίζει στοιχειωδώς την ουσιαστική συζή-

τηση στο σχολείο στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Το σχολείο έχει αλλάξει χίλιες φο-

ρές και ρυθμίζεται από νόμους και διατά-

ξεις του προηγούμενου αιώνα με άλλα δε-

δομένα. Απλά βολεύονται(;) όλοι. 

Και όταν καμιά φορά αρχίζουν να συζητιού-

νται αυτά τα θέματα  τότε ξεχειλίζει η ιερή 

αγανάκτηση για το πού πάει η εκπαίδευση. 

Μαζί με επαναστατικές κορώνες για τα 

«κεκτημένα» που χάνονται και το πόσο όλα 

δουλεύουν ρολόι στο σχολείο και το πρό-

βλημα είναι αλλού! 

Το ιερό κενό, το ιερό ωράριο, τα ιερά ψη-

φουλάκια, η 

ιερή βόλεψή 

μας, η ιερή υπο-

κρισία! 

Διάλογος και πάλι και πάλι και ξανά… 



Οι αναλφάβητοι του 21ου πρώτου αιώνα 
δεν θα είναι εκείνοι που δεν μπορούν να 
διαβάσουν και να γράψουν, αλλά εκείνοι 
που δεν θα μπορούν να μάθουν, να ξεμά-
θουν και να ξαναμάθουν» κάπου διάβασα 
ότι έλεγε ο Alvin Toffler[1] και νομίζω ότι 
έχει απόλυτο δίκιο. 

Κοιτάζω και  τα πρώτα κείμενα του νέου 
εθνικού διαλόγου και βλέπω να περιγράφο-
νται οι παθογένειες τους ελληνικού σχολεί-
ου για άλλη μια φορά. Άρχισα να ασχολού-
μαι με τα της εκπαίδευσης πριν από 40 χρό-
νια και  αν κατεβάσω απ’ τη βιβλιοθήκη ένα 
βίβλο που διάβαζα στα νεανικά μου χρόνια 
θα δω τις ίδιες διαπιστώσεις: 

«…Η επίσημη παιδεία, αύτη με τούς υπουρ-
γούς, τις παράτες, την επίδειξη, τις εξετά-
σεις στηρίζεται στην περιφρόνηση του μα-
θητή, στο σκλάβωμα του μυαλού του και 
στην αδιαφορία για τα αισθήματά του! Το 
δικό μας το σχολειό έχει έναν ανώτερο σκο-
πό. Έχει σκοπό να βοηθήση τις νέες και τους 
νέους που θα το παρακολουθήσουν να γεί-
νουν άνθρωποι. Να μάθουν να βλέπουν με 
τα δικά τους μάτια, νάκουνε με τα δικά τους 
αυτιά, να σκέφτωνται με το δικό τους κεφά-
λι, να αισθάνωνται με τη δική τους καρδιά 
και όχι μονάχα να παπαγαλίζουν ξένες σκέ-
ψεις και αισθήματα. Ο παπαγαλισμός δεν 
είναι σκέψη, ούτε αίσθημα, όπως ο παπα-
γάλος δεν είναι άνθρωπος.» έγραφαν π.χ. 
το 1922 στην εφημερίδα «Η Νεολαία», 
όργανο τη ΟΚΝΕ [2]. 

Κάτι συμβαίνει που δεν έχει να κάνει με 
την Παιδεία μόνο αλλά είναι πιο βα-
θύ.  Έχει να κάνει με την πορεία αυτής της 
χώρας στο χρόνο τις αγκυλώσεις που κου-
βαλάει και τον τρόπο που κτίστηκε. 

Έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που 
στηρίζεται διαχρονικά στην παπαγαλία και 
στην επίφαση της διδασκαλίας των 
«ανθρωπιστικών σπουδών». Εκπαιδεύου-
με υποτίθεται το πνεύμα των μαθητών μας 
και τελικά το καταστρέφουμε μέσα από 
ένα βομβαρδισμό γνώσεων ασύνδετων 
μεταξύ τους. Μιλάμε για ίσες ευκαιρίες 
στη μόρφωση για όλα τα παιδιά και 
έχουμε δημιουργήσει ένα 
«απαιτητικότατο» σχολείο που ξεπετάει 
πρώτα τους «διαφορετικούς» μαθητές του 
και στη συνέχεια ευνουχίζει αυτούς που τα 
«καταφέρνουν». 

Χρόνια τώρα συζητάμε για πόσους δασκά-
λους θα διορίσουμε και όχι τι θα κάνουν 
αυτοί δάσκαλοι, πόσα σχολεία θα χτίσουμε 
και όχι τι θα κάνουμε μέσα σ’ αυτά τα σχο-
λεία, πόσες υποστηρικτικές δομές θα δη-
μιουργήσουμε και όχι πως δουλεύουν αυ-
τές οι δομές. Ζητάμε εργαστήρια και τα 
όργανα αραχνιάζουν στις προθήκες αχρη-
σιμοποίητα, οι υπολογιστές παλιώνουν στα 
κουτιά τους.  Διεκδικούμε επιμορφώσεις 
χωρίς να μιλάμε για τις επιμορφώσεις που 
συμμετέχουμε. [3] Θέλουμε ένα «άλλο 
σχολείο» και μόλις αυτό το «άλλο σχολείο» 



[1] https://goo.gl/S7KG2s 
[2] https://goo.gl/vCVTXo 
[3] https://goo.gl/lF55WU 

μας ξεβολεύει τότε διαπιστώνουμε ότι θέ-
λουμε ένα «άλλο» του άλλου σχολείου. 

Χρόνια τώρα η  δημόσια «συζήτηση» για τα 
βιβλία εξαντλείται για το αν θα βάλουμε 
τους σκοτωμούς και τους βιασμούς των 
Τούρκων στα βιβλία της Ιστορίας ή αν η 
Γλώσσα καταστρέφεται απ’ την καινούρια 
γραμματική! 

Χρόνια τώρα παραζαλισμένοι μικροαστοί 
βγάζουν λόγους για την σπουδαιότητα της 
δημόσιας εκπαίδευσης, μιλάνε για ταξικούς 
φραγμούς στη μόρφωση (sic) και κάθε από-
γευμα τρέχουν σαν τρελοί τα παιδιά τους 
σε κάθε φροντιστήριο που μπορείς να φα-
νταστείς. 

Έχουν όμως όλα τη λογική τους. Οι σύντρο-
φοι του ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ με τη λειτουργία 
αυτής της εκπαίδευσης στήριζαν ένα τερά-
στιο πελατειακό σύστημα  όπου όλοι λίγο 
πολύ απλά βολευόταν. Και από κοντά τους 
και οι σύντροφοι της κάθε φύσης Αριστεράς 
μονίμως αγχωμένοι μην τους κατηγορή-
σουν για ρεφορμιστές και συμβιβασμένους. 
Να συζητάνε άλλα στις παρέες και άλλα να 
λένε δημόσια. 

Έχουν όμως όλα τη λογική τους. Σχολεία 
που χτιζόταν και συντηρούνταν ανάλογα με 
τις επιλογές τοπικών κομματαρχών και όχι 
πραγματικών αναγκών, χιλιάδες εκπαιδευ-
τικοί που διοριζόταν και τακτοποιούνταν σε 
θέσεις κοντά στο σπίτι μέσα απ΄ ένα τερά-
στιο πλέγμα αποσπάσεων, μεταθέσεων, 
τοποθετήσεων, μια συνδικαλιστική νομεν-
κλατούρα που ζούσε και θέριευε απ’ αυτά 
και έφερνε και τα αντίστοιχα ψηφουλάκια. 

Έχουν όμως όλα τη λογική τους. Βιβλία που 
γράφονται και επιμορφώσεις που γίνονται 
με κριτήριο να απορροφηθούν τα 

«κονδύλια» χωρίς να αξιολογούνται ποτέ, 
εκπαιδευτικές δράσεις που εμφανίζονται 
και εξαφανίζονται σαν διάττοντες αστέρες 
στα σχολεία ανάλογα με τα κονέ στα Υ-
πουργεία, ένα εξεταστικό σύστημα που 
συντηρεί εκτός από τις χιλιάδες διορισμέ-
νους εκπαιδευτικούς και χιλιάδες άλλους 
στα φροντιστήρια και την παραεκπαιδευση. 

Διάλογος ξανά και σκέφτομαι: Εφτά δασκά-
λους έβαλε η συντρόφισσα Διαμαντοπού-
λου στην Πρώτη Δημοτικού με το «Νέο της 
Σχολείο». Εφτά δασκάλους στην πρώτη Δη-
μοτικού ΜΟΝΑΔΙΚΟ φαινόμενο σε όλη την 
Υφήλιο. Με τα πρωτάκια να τρέχουν σαν 
ζαλισμένα κοτόπουλα και να ψάχνουν κά-
που να σταθούν. Και τις επόμενες χρονιές 
το ίδιο βιολί. Και περιμένεις μετά να φτιά-
ξεις ωρολόγια προγράμματα με 
«παιδαγωγικά κριτήρια»,  να συνδέσεις 
αντικείμενα, να δημιουργήσεις σχέσεις. 
Ποιος θα το συζητήσει αυτό; Και αν δεν 
είναι σωστό να μπαίνουν εφτά ποιος θα 
«διώξει» τους έξι; 



Η ομοιομορφία του τίποτα [1] 

Είναι μαγικό το πώς πολλά πράγματα εξιδανικεύονται όταν περνάνε τα χρόνια. Καταστάσεις 
που θεωρούνταν ασήμαντες ή είχαν και αρνητικό πρόσημο παίρνουν στην πορεία του χρό-
νου μυθικές διαστάσεις, τους δίνουμε περιεχόμενο και ιδιότητες που ποτέ δεν είχαν. 

Ίσως είναι έμφυτη η ανάγκη του ανθρώπου να γραπώνεται από το παρελθόν ιδιαίτερα όταν 
το μέλλον μπροστά του φαντάζει απειλητικό και να θυμάται φαντασιακές παλιές, «καλές», 
«αγνές», εποχές. 

Βλέπω και χαίρομαι τις μαθήτριες και τους μαθητές μου μέσα στην τάξη, στο προαύλιο του 
σχολείου, πολύχρωμα πουλιά, με τα τρελά τους κουρέματα και απορώ μ’ αυτούς που νο-
σταλγούν τις μπλε ποδιές, το κούρεμα με την ψιλή, τα σηματάκια με τις κουκουβάγιες στο 
πέτο. 

Νοσταλγούν την ομοιομορφία του τίποτα. 

[1] Στις 6 Φεβρουαρίου του 1982 καταργήθηκε η σχολική ποδιά από τα σχολεία της Ελλάδας. 



Τους αγαπάμε, τους βοηθάμε, αλλά δεν χωράμε. Να φύγουν να πάνε αλλού! Φωνάζει από 
άμβωνος ο Άγιος Θεσσαλονίκης. 

«Δε θα γίνουμε αποθήκες ψυχών!» 

Το λένε, το ξαναλένε οι κυβερνώντες πρωτοδεύτεροι αριστεροί. 
Και ζητάνε απ’ την Τουρκία να εμποδίσει τη ροή των προσφύγων. 
Και ψέγουν τους ανάλγητους Φράγκους που δεν τους δέχονται. 

Ζητάνε δηλαδή απ’ τους άλλους να γίνουν «αποθήκες ψυχών» 
Από δω απλά να περνάνε και μεις να κρατάμε ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για τα πνιγμένα 
παιδιά στα νερά του Αιγαίου. 
Να μιλάμε για τους φράχτες των άλλων και μεις να κρατάμε τον φράχτη στον Έβρο. 

«Δε θα γίνουμε αποθήκες ψυχών!» 

Δεν υπάρχει πιο ντροπιαστική πρόταση απ’ αυτή. Για τους πολίτες αυτής της χώρας, για την 
ίδια τη χώρα μας. 

Reset! 
Αλλά που είναι κρυμμένο αυτό το κουμπάκι; 

Αποθήκες ψυχών 



Δουλεύοντας χρόνια στην εκπαίδευση έχω γνωρίσει δεκάδες δασκάλες και δασκάλους που 
αφιέρωσαν και αφιερώνουν πολύ χρόνο και χρήμα απ’ την τσέπη τους για να στηρίξουν τη 
δουλειά τους στα δημόσια σχολεία. Που δεν κάθισαν ποτέ να μετρήσουν τα λεφτά που παίρ-
νουν αλλά στο μυαλό τους είχαν πάντα τα παιδιά και αυτή την περίεργη μεταφυσική αίσθη-
ση του καθήκοντος. 

Γνώρισα και γνωρίζω δεκάδες δασκάλους και δασκάλες, άλλους συνταξιούχους σήμερα, 
άλλους ακόμα στις τάξεις τους, που ποτέ δεν κοίταξαν ποιος κυβερνάει για να προσφέρουν 
στους μαθητές τους έξω και πέρα από ωράρια. Που ποτέ δε ζήτησαν ούτε εύσημα ούτε κανε-
νός είδους γυρίσματα απ’ τους κάθε φορά κυβερνώντες. Που υλοποιούσαν την «αριστερή» 
πολική χωρίς να είναι πολλές φορές «αριστεροί» φτιάχνοντας σχολεία, κάνοντας μάθημα 
πέρα απ’ το ωράριό τους, δημιουργώντας εστίες πολιτισμού από το τίποτε, αφιερώνοντας 
ώρες σε αναζητήσεις – αβοήθητοι τις περισσότερες φορές – για να ανακαλύψουν νέους δρό-
μους που θα κάνουν τη μάθηση πιο ελκυστική πιο αποτελεσματική, που, που, που… 

Γνώρισα και γνωρίζω δεκάδες δασκάλους και δασκάλες, που δεν περίμεναν να κυβερνήσουν 
οι «δικοί τους» για να «αφιερώσουν» το είναι τους στην εκπαίδευση. Για να ασχοληθούν με 
τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης . 

Δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου τρέχει σ’ αυτούς, φίλους αλλά και απλά γνωστούς, όταν διαβά-
ζω τα ανεκδιήγητα από πένες της «αριστεράς» και ακούω από στόματα «επαναστατών Υ-
πουργών» για την «αυτονόητη ανάγκη» να βάλουμε τους κολλητούς μας στη δημόσια διοί-
κηση ώστε να προωθηθεί η πολιτική μας!!! 

Το μυαλό μου τρέχει σ’ αυτούς τους δασκάλους και τις δασκάλες και προσπαθώ να σκεφτώ 
με ποιον τρόπο άραγε ένας μετακλητός υπάλληλος υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική; Πώς 
τη στηρίζει; Τι ακριβώς κάνει; 

-Φακελώνει τους υπαλλήλους; 
-Σηκώνει τα τηλέφωνα για τις εξυπηρετήσεις; 
-Σερβίρει τους καφέδες; 
-Κουβαλάει τους χαρτοφύλακες; 
-Ελέγχει τα κοινωνικά δίκτυα για το τι λένε για τον Υπουργό ΤΟΥ; 
-Ψάχνει στο διαδίκτυο για ατάκες που θα χρησιμοποιήσει ο Υπουργός ΤΟΥ στην επόμενη 
ομιλία του στη Βουλή; 

Ποιες δουλειές ανέθεσαν οι σύντροφοι Υπουργοί στις νομικές υπηρεσίες των Υπουργείων 
τους, στις τεχνικές υπηρεσίες, στα διοικητικά στελέχη, στους ορισμένους για κάθε δουλειά 
υπαλλήλους  και δεν την έβγαλαν σε πέρας ώστε να χρειαστεί οι κομσομόλοι να δουλεύουν 
«αμισθί» νυχθημερόν για να την ολοκληρώσουν; 

Οι πιστοί κομσομόλοι και οι άλλοι 



Γιατί προεκλογικά στις Δημόσιες Υπηρεσίες υπήρχαν «χιλιάδες έντιμοι και ικανοί 
άνθρωποι» και μετεκλογικά μεταμορφώθηκαν σε «εκλεκτούς» της πλουτοκρατίας και της 
διαπλοκής [1][2] ώστε να χρειάζονται τον κομματικό χωροφύλακα; 

Χρόνια τώρα, όλος αυτός ο στρατός των «συμβούλων» και των «υποστηρικτών» δημιουρ-
γούν μια παράλληλη γραφειοκρατία αντικαθιστώντας ατύπως στις δουλειές και τις ευθύνες 
τους δημοσίους υπαλλήλους. Ψηφοφόροι και λοιποί υποστηρικτές του κόμματος δεν είναι 
ανάγκη να απευθύνονται στο γκισέ της Δημόσιας Υπηρεσίας για «μια υπόθεσή τους». Αρκεί 
το τηλέφωνο του «συμβούλου» να είναι μέσα στις επαφές του κινητού και όλα γίνονται πιο 
εύκολα. 

Χρόνια τώρα, όλος αυτός ο στρατός των «ανθρώπων που ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ στο πολιτικό σχέδιο 
του κόμματος (sic)» [2], δημιουργούν κέντρα εξουσίας μέσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες που 
επηρεάζουν και σε πολλές περιπτώσεις καθορίζουν τις επιλογές των στελεχών στη δημο-
σιοϋπαλληλική ιεραρχία προωθώντας άλλους κολλητούς τους στις θέσεις ευθύνης. Διαιω-
νίζουν την αναξιοκρατία και τρέφουν τον ρεβανσισμό. 

Χρόνια τώρα το έργο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Το μόνο που αλλάζει είναι οι 
άνθρωποι που λένε τις δικαιολογίες.  Για να προστεθούν αργότερα ή στην ατέλειωτη ουρά 
των «κοψοχέρηδων» ή των «τακτοποιημένων». 

Έχει χαθεί και η μπάλα και η τσίπα. [3] 

[1] http://goo.gl/yiaOBN 

[2] http://goo.gl/B3jsn8 

[3] http://goo.gl/MwUQ7V 



Φωτογραφήματα 

Βρόχος 

Ακολουθώντας τον πρώτο. 
Χωρίς σκέψη, χωρίς έγνοιες, σίγουρος. 

Μέχρι να ανακαλύψεις ξαφνικά 
ότι ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. 

και τότε… 

…ακολουθώντας τον πρώτο. 
Χωρίς σκέψη, χωρίς έγνοιες, σίγουρος. 

Μέχρι να ανακαλύψεις ξαφνικά 
ότι ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. 

και τότε… 

…ακολουθώντας τον πρώτο… 

Φωτογραφήματα. 
Το κλικ της μηχανής και το κλικ της σκέψης που ενώνονται. 

Αυτή η ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να κάνει περίεργους συνειρμούς. 


