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Περιεχόμενα 
 

 

 

 

 

 

2  Οι Σύροι πρόσφυγες στις αραβικές χώρες, 

της Δήμητρας Νασσάρ 

4  Ευρώπη και Ακροδεξιά, του Νικόλα 

Στρατόπουλου 

8  «Βασικά συμφωνούμε…». Μια δριμεία 

πολιτική συμφωνία, του Γιάννη Ρηγόπουλου-

Τσέλιγκα  

11  Το διαδίκτυο ως μέσο για τον 

εκδημοκρατισμό και την οικονομική 

παγκοσμιοποίηση,  

του Κωνσταντίνου-Φραγκίσκου Ψυλλάκη 

12 Φωτορεπορτάζ, του Ορφέα Κολιόπουλου 

 

 

 

 

14 Τι μας διδάσκει το σχολείο;, του Νίκου 

Στεμπίλη 

18  Παρενθετικά, τώρα είναι ώρα να 

περιγράψουμε τα συναισθήματα των 

ηρώων μας, της Γαλάτειας Κόνδη 

20  Η χώρα της μαρμότας, του Ασθενούς 

 

 

 

22 Περιμένοντας το τραίνο… «Το μισό δίκιο 

είναι δικό μας και το άλλο μισό της 

πραγματικότητας», της Δηούς Μπαλάφα 

24  Η ζωή δεν είναι πρόβα (είναι παράσταση) 

Φωνές ζωής και θανάτου στην πρεμιέρα της 

Φόνισσας, της Ελευθερίας Παραδιά  

25  Μοσούλη: ο θάνατος του πολιτισμού. Ένα 

χρόνο μετά, του Γιάννη Ρηγόπουλου-Τσέλιγκα 

26  Εθνικοί δρυμοί. Το παράδειγμα της Οίτης, 

της Δηούς Μπαλάφα 

28 Τι είναι αυτό που το λένε νηστεία, του Γιάννη 

Ρηγόπουλου-Τσέλιγκα 

 

 

 

 

30  Η πορεία των ομάδων καλαθοσφαίρισης του 

σχολείου μας στα φετινά πρωταθλήματα,  

της Αθανασίας Καραγιάννη 

32  Η… «Ιδέα» του Γυμνασίου, του Γιάννη 

Ρηγόπουλου-Τσέλιγκα 

34 Ζωγραφίζοντας τις ρωγμές, της Δηούς 

Μπαλάφα  

36  Η μαγεία της μεγάλης οθόνης (Όμιλος 

Κινηματογράφου), της Φωτεινής Λύγκα 

37 Θερινή συναυλία 

 

 

 

38 Νυκτερινές περιπλανήσεις...., της Δηούς 

Μπαλάφα 

39 Ματιές προς τα πάνω, του Κωνσταντίνου 

Παπαδόπουλου 
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Μαθητικό περιοδικό  

του 2ου Πειραματικού  

Γενικού Λυκείου Αθηνών 

 

Συντακτική ομάδα:  

 

Βασίλης Δελάλης 

Λευτέρης Δεληπρίμης-Καρακώστας 

Ρήγας Διονυσόπουλος 

Εύη Κατσαούνη 

Φωτεινή Λύγκα 

Δηώ Μπαλάφα 

Δήμητρα Νασσάρ 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 

Ελευθερία Παραδιά 

Γιάννης Ρηγόπουλος-Τσέλιγκας 

Αναστασία Σίδερη 

Αιμίλιος Σπηλιόπουλος 

Νίκος Στεμπίλης 

Πάνος Στεμπίλης 

Οδυσσέας Σωτηρόπουλος 

 

 

Συντονισμός: 

Σπύρος Καρύδης  

Δήμητρα Καραδήμα 

Κατερίνα Μουρλά 

Παναγιώτα Καλόγρη 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιοδικό αποτελεί την έντυπη 

εκδοχή του ομώνυμου ηλεκτρονικού 

περιοδικού, η σύνταξη του οποίου 

εντάσσεται στο πλαίσιο του 

πολιτιστικού προγράμματος 

«Ηλεκτρονικό Μαθητικό Περιοδικό 

«ΑΠΟΝΤΕΣ... επιτρέπονται» 

Με τον αέρα  

του καλοκαιριού.... 
 

 

 

το τεύχος αυτό συγκεντρώνονται τα άρθρα που δημοσιεύ-

τηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού την περίοδο 

από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2016, τα οποία χα-

ρακτηρίζονται από την ποικιλία της θεματικής τους.  

Η ύλη του τεύχους, είναι χωρισμένη σε ενότητες περιλαμβάνοντας 

άρθρα που σχετίζονται με την κοινωνία και την πολιτική, την εκπαί-

δευση, τον πολιτισμό και τη σχολική ζωή. Πιο συγκεκριμένα, ο ανα-

γνώστης θα βρει προσεγγίσεις στο θέμα του προσφυγικού και στην 

ανοδική πορεία της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, σε ζητήματα που 

άπτονται της πολιτικής ζωής της χώρας μας καθώς και της σημασίας 

του διαδικτύου στον εκδημοκρατισμό και την οικονομική ενοποίηση. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, τρία ενδιαφέροντα άρθρα αφορούν 

το σχολείο ως παράγοντα μάθησης, αλλά και τον έντονο προβλη-

ματισμό σχετικά με τον θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Ξεχωριστού ενδιαφέροντος είναι οι πέντε συμβολές στην ενότητα 

του πολιτισμού. Τα θέματά τους αφορούν τα θεατρικά και μουσικά 

δρώμενα της άνοιξης που μας πέρασε, μας υπενθυμίζουν πόσο κατα-

στροφικός είναι ο φανατισμός όταν μάλιστα αυτός εμφανίζεται με 

θρησκευτικό μανδύα, μας προβληματίζουν για το νόημα και τη ση-

μασία της νηστείας αλλά και μας καλούν σε αποδράσεις σε κάποιον 

από τους εθνικούς μας δρυμούς. 

Οι δύο τελευταίες συμβολές είναι πρόκληση και πρόσκληση συνά-

μα, τούτο το καλοκαίρι να ρίξουμε τα μάτια λιγάκι προς τα πάνω και 

να ατενίσουμε τον νυκτερινό έναστρο ουρανό, από όπου βρεθούμε 

και όσο αυτό είναι δυνατό, αφού πλέον η φωτορύπανση κάνει όλο 

και πιο δύσκολη τη θέα. 

Το περιοδικό στην ηλεκτρονική του μορφή έχει πολλά περισσό-

τερα να προσφέρει. Οι στήλες του με τους χαρακτηριστικούς τίτλους 

«Ακούσαμε» και «Διαβάσαμε» αξίζουν να τύχουν της προσοχής των 

αναγνωστών. Όσο για την ύλη του, αυτή θα συνεχίσει να ανανεώ-

νεται όλο το καλοκαίρι, έως ότου τη νέα σχολική χρονιά η καινούρια 

συντακτική ομάδα αναλάβει τα καθήκοντά της. 

 

Η συντονιστική ομάδα 

 

Σ 

Διεύθυνση: Παναγή Κυριακού 12, 11521 Αθήνα - Ε-mail: apontesepitrepontai@gmail.com  

Internet: http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/library/apontes/. 

mailto:apontesepitrepontai@gmail.com
http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/library/apontes/
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TΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΑΣΣΑΡ 

 

λοι ξέρουμε σήμερα για 

τον πόλεμο στη Συρία, 

που ανάγκασε χιλιάδες 

ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις 

πατρίδες τους και να μετακινηθούν 

με κάθε δυνατό τρόπο σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα, έχουμε 

ακούσει για τον μεγάλο αριθμό θυ-

μάτων, για τις ευρωπαϊκές χώρες 

που έκλεισαν τα σύνορα τους, για 

τον αριθμό προσφύγων που δέχο-

νται να φιλοξενήσουν κ.α. Σπάνια 

όμως γίνεται λόγος για τον τρόπο 

αντιμετώπισης του κύματος αυτού 

από τις αραβικές χώρες. 

Είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτερες 

αραβικές χώρες (το Κουβέιτ, το 

Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το 

Κατάρ) δεν δέχονται να φιλοξενή-

σουν πρόσφυγες από την Συρία. Δι-

καιολογούν τη στάση τους λέγοντας 

πως δεχόμενοι να δώσουν καταφύ-

γιο στους πρόσφυγες εισάγουν τρο-

μοκρατία στις χώρες τους. Παρόλα 

αυτά, μικρότερες αραβικές χώρες 

έχουν δεχτεί πρόσφυγες, συγκεκρι-

μένα ο Λίβανος, η Ιορδανία, η Τουρ-

κία και η Αίγυπτος κ.α., εκ των ο-

ποίων κάποιες έχουν στοχοποιηθεί 

από τρομοκράτες. Ο Λίβανος έχει 

δεχτεί 1.100.000 πρόσφυγες, η Ιορ-

δανία πάνω από 630.000, διατρέ-

χοντας κίνδυνο. Τελικά και αυτές οι 

χώρες αναγκάστηκαν να κλείσουν 

τα σύνορα τους προσπαθώντας να 

απορροφήσουν αυτόν τον πληθυ-

σμό και να τον εντάξουν στις κοινω-

νίες τους. Οι μεγαλύτερες αραβικές 

χώρες αποστασιοποιούνται και ε-

πενδύουν μόνο χρηματικά στον Λί-

βανο, στην Ιορδανία και στο βόρειο 

Ιράκ για την κατασκευή καταυλι-

σμών, λέγοντας πως έτσι, όταν τε-

λειώσει ο πόλεμος οι άνθρωποι θα 

μπορούν να επιστρέψουν στην πα-

τρίδα τους ευκολότερα. 

Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε 

πως γνωρίζουμε τον τρόπο αντιμε-

τώπισης των περισσότερων χωρών 

Ό 

 

Οι Σύροι πρόσφυγες στις αραβικές χώρες 

Καταυλισμός προσφύγων στην Ιορδανία. 

Οι μεγαλύτερες 

αραβικές χώρες 

αποστασιοποιούνται  

και ενισχύουν μόνο 

χρηματικά την κατασκευή 

καταυλισμών 
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στο προσφυγικό ζήτημα. Δεν θα 

μπω στη διαδικασία να κρίνω τις 

δύο πλευρές (Ευρώπη-Αραβικές χώ-

ρες) γιατί πιστεύω πως ο καθένας, 

ξέροντας τα γεγονότα μπορεί να 

κρίνει τι είναι ηθικό και τι όχι. Ας 

ελπίσουμε όμως ότι η πλειοψηφία 

των ανθρώπων θα επιλέξει να κάνει 

κάτι παραπάνω από το να ενημε-

ρωθεί για την κατάσταση και ότι 

όταν οι άνθρωποι κινητοποιηθούν 

θα έχουν ένα και μόνο κίνητρο, να 

βοηθήσουν τους συνανθρώπους 

τους. 

 

Φωτογραφίες: 

http://newpost.gr/storage/photos/ma

ster/201504/refugeecamp.jpg  

 

http://dialogos.com.cy/wp-

content/uploads/2015/03/CNA_F62a

b8075f8134240ba8ca0fd1c67b5c9.jpg 

  

Καταυλισμός προσφύγων στον Λίβανο. 

Καταυλισμός προσφύγων στον Λίβανο. 

http://newpost.gr/storage/photos/master/201504/refugeecamp.jpg
http://newpost.gr/storage/photos/master/201504/refugeecamp.jpg
http://dialogos.com.cy/wp-content/uploads/2015/03/CNA_F62ab8075f8134240ba8ca0fd1c67b5c9.jpg
http://dialogos.com.cy/wp-content/uploads/2015/03/CNA_F62ab8075f8134240ba8ca0fd1c67b5c9.jpg
http://dialogos.com.cy/wp-content/uploads/2015/03/CNA_F62ab8075f8134240ba8ca0fd1c67b5c9.jpg
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ολλά είναι τα ερωτήματα 

που μπορούν να μας απα-

σχολήσουν σχετικά με την 

ακροδεξιά στην Ευρώπη. 

Πόσο ρεαλιστικός είναι ο κίνδυνος 

ανόδου τέτοιων κομμάτων στην ε-

ξουσία;  

Είναι όντως τόσο ακραίοι;  

Ποια στοιχεία τούς ενώνουν και 

ποια τους χωρίζουν;  

Και, κυρίως, γιατί βιώνουμε τα 

τελευταία χρόνια αυτήν την ξαφνική 

άνοδο τους; 

 

Μετανάστευση και διακρίσεις 

 

Στο θέμα της μετανάστευσης η α-

κροδεξιά εμφανίζεται πιο ενωμένη 

από οποιοδήποτε άλλο θέμα: πρέπει 

να περιοριστεί άμεσα, γιατί σύμφω-

να με την ακροδεξιά η μετανάστευ-

ση απειλεί την εθνική μας ταυτό-

τητα. Για αυτόν τον λόγο πολλά 

είναι τα εθνικιστικά κόμματα στην 

ΕΕ που ζητούν την έξοδο των κρα-

τών τους από τη Σένγκεν, έτσι ώστε 

να αποκτήσουν τον έλεγχο των συ-

νόρων τους και να εμποδίσουν τους 

μετανάστες να φτάσουν στη δικιά 

τους χώρα. Όσον αφορά τους αλλο-

δαπούς που βρίσκονται ήδη στη 

χώρα επίσης δεν είναι ιδιαίτερα ανε-

κτικά. Επειδή ακριβώς οι «ξένοι» 

είναι απειλή για το έθνος, πρέπει να 

υποταχθούν, να υιοθετήσουν τα 

ήθη, τα έθιμα, τις θρησκευτικές μας 

παραδόσεις, να αφομοιωθούν πλή-

ρως κλπ. Οποιαδήποτε απόκλιση 

από την πρέπουσα «εθνική» συμπε-

ριφορά δεν είναι πρέπουσα. Συχνό 

είναι μάλιστα το αίτημα της ακρο-

δεξιάς για απέλαση αλλοδαπών μετά 

από κάθε νομική παράβαση. Φυσικά 

οι διακρίσεις δεν αφορούν όλους 

τους μετανάστες. Έτσι κανείς δεν θα 

αντιμετώπιζε ως πρόβλημα έναν 

Γερμανό μετανάστη, αλλά ένας Πο-

λωνός, Ουκρανός και γενικότερα Α-

Π 

Ευρώπη και Ακροδεξιά 
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νατολικοευρωπαίος πιθανώς να μην 

είναι καλοδεχούμενος. Αυτό που 

σίγουρα πάντως αποτελεί πρόβλημα 

για τους ακροδεξιούς είναι η μη 

δυτική μετανάστευση. Σε αυτήν δεν 

πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή: 

ένας Ιρακινός πρέπει να συμπερι-

φέρεται ακριβώς όπως ένας Ευρω-

παίος αν και προτιμότερο είναι ο 

Ιρακινός να μην φτάσει ποτέ στην 

Ευρώπη. Με άλλα λόγια με τη ρη-

τορική και τις θέσεις τους τα ακρο-

δεξιά κινήματα δημιουργούν πολίτες 

δεύτερης κατηγορίας.  

 

Συντηρητικές θέσεις – θρησκείες 

 

Όπως είναι λογικό, η ακροδεξιά α-

πευθύνεται στο πιο συντηρητικό μέ-

ρος της κοινωνίας και υιοθετεί τις 

αντίστοιχες θέσεις. Έτσι για παρά-

δειγμα δεν είναι μονάχα οι αλλο-

δαποί αλλά και κοινωνικές ομάδες 

όπως οι ομοφυλόφιλοι που δέχονται 

επιθέσεις από την άκρα δεξιά, η 

οποία πολύ συχνά υποτιμά και τη 

θέση της γυναίκας. Παρόλα αυτά, 

την τελευταία δεκαετία βλέπουμε μια 

πιο προοδευτική στροφή με τέτοια 

φαινόμενα σταδιακά να εκλείπουν.  

Το μείζον ωστόσο που κάθε ακρο-

δεξιό κόμμα πασχίζει να διατηρήσει 

είναι η θρησκευτική ταυτότητα της 

χώρας. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες έχουν αμιγώς χριστιανική πα-

ράδοση, ενώ κάποιες έχουν μια 

χριστιανο-εβραϊκή παράδοση. Εν-

διαφέρον είναι πως κόμματα φιλο-

εβραϊκά σήμερα συνεργάζονται με 

κόμματα αντισημιτικά, γεγονός που 

σχετίζεται με τη διαφορά μεταξύ 

χωρών που έχουν αρκετούς πλήρως 

ενσωματωμένους Εβραίους πολίτες 

όπως είναι το Βέλγιο και η Ολλανδία 

και άλλων χωρών, όπως η Γαλλία ή 

ακόμη και η Ελλάδα, όπου η εβραϊκή 

κοινότητα είτε δεν αναπτύχθηκε είτε 

απομονώθηκε. Επομένως η κάθε 

χώρα έχει ένα ακροδεξιό κόμμα που 

«της ταιριάζει». Σίγουρο είναι όμως, 

και σε αυτό συμφωνούν όλα τα α-

κροδεξιά κόμματα, πως το Ισλάμ και 

ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι α-

σύμβατα. Ιδιαίτερα μετά από τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις σε Δανία, 

Βέλγιο και Γαλλία το περασμένο 

έτος, η τρομοκρατία συνδέθηκε με 

το Ισλάμ, και σε συνδυασμό με μικρά 

μεμονωμένα περιστατικά και προ-

βλήματα με τις μουσουλμανικές κοι-

νότητες (κυρίως σε Αυστρία, Γαλλία, 

Γερμανία και Κάτω Χώρες) παρατη-

ρείται ένα κύμα ισλαμοφοβίας και 

ανησυχίας σχετικά με την παρουσία 

μουσουλμανικού πληθυσμού στην 

Ευρώπη. Όπως είναι αναμενόμενο, 

και με δεδομένο το γεγονός πως η 

συντριπτική πλειοψηφία των μου-

σουλμάνων είναι μετανάστες πρώ-

της, δεύτερης ή τρίτης γενιάς, η α-

κροδεξιά σύσσωμη εξαπολύει επίθε-

ση κατά των μουσουλμάνων και του 

Ισλάμ, ασκεί κριτική και προειδοποιεί 

για την ισλαμοποίηση της Ευρώπης.  

 

Λαϊκισμός 

 

Γιατί όμως τα τελευταία χρόνια γνώ-

ρισε η ακροδεξιά τόσο ραγδαία 

αύξηση; Παρότι η ακροδεξιά έχει 

μάλλον ως κύριο στοιχείο τον εθνι-

κισμό και τη διάκριση ανάλογα με 

την καταγωγή ή τη θρησκεία, σε κα-

μία περίπτωση δεν ήταν αυτό αρκε-

τό για να δικαιολογήσει μια αύξηση 

αυτού του μεγέθους. Τα περισσότε-

ρα ακροδεξιά κόμματα (ή εν πάση 

περιπτώσει τα πιο μετριοπαθή) δεν 

έχουν κάποια ξεκάθαρη ιδεολογική 

ταυτότητα αλλά η πολιτική και οι 

θέσεις τους βασίζονται στις δημο-

σκοπήσεις και στην κοινή γνώμη. Οι 

ακροδεξιοί πολιτικοί κινούνται όπως 

τους το επιβάλουν οι συνθήκες. Η 

μεγάλη δυσαρέσκεια για τα κοινωνι-

κά προβλήματα, που προκάλεσε η 

οικονομική κρίση, ενίσχυσε την α-

κροδεξιά που πάντα ήταν σε θέση 

να παρουσιάσει στους ανθρώπους 

το τέλειο παραμύθι: το πρόβλημα 

είναι ένα συγκεκριμένο το οποίο η 

πολιτική ηγεσία αρνείται να δει, υ-

πεύθυνοι μπορούν να είναι όλοι 
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εκτός από τον λαό τον ίδιο, ο οποίος 

είναι το θύμα, ενώ η λύση για το 

πρόβλημα είναι απλή, σχεδόν μα-

γική. Παρουσίαζαν δηλαδή τα πάντα 

ρόδινα: ένα απλό πρόβλημα, έναν 

εξωτερικό παράγοντα ως υπεύθυνο, 

την εύκολη λύση και τους εαυτούς 

τους ως σωτήρες. Για να υπερασπι-

στούν αυτό το παραμύθι που έχει 

πάρει πολλές μορφές, από το «για 

όλα φταίνε οι μετανάστες» στο «για 

όλα φταίει η ΕΕ», έπρεπε να εφεύ-

ρουν κάποιες εξηγήσεις. Οι πιο συνη-

θισμένες είναι α) πως οι πολιτικοί 

στην εξουσία είναι διεφθαρμένοι και 

υπηρετούν συμφέροντα και β) πως 

οι πολιτική ηγεσία έχει χάσει κάθε 

επαφή με τον λαό. Σε αυτό το κλίμα 

υπόσχονταν να ελευθερώσουν τον 

λαό από τις «ελίτ», τις «ευρωπαϊκές 

ελίτ», τις «αριστερές ελίτ» κλπ. Δημι-

ουργούσαν δηλαδή μια κατάσταση 

πολιτικής αποξένωσης, ισχυριζόμε-

νοι πως τα προβλήματα μπορούν να 

λυθούν με μαγικό τρόπο και πως 

είναι οι μόνοι ικανοί και κυρίως με 

βούληση να απαλλάξουν τον λαό 

από τους δυνάστες του. Ο λόγος 

των ακροδεξιών πολιτικών, όντας 

λαϊκιστικός, έχει και βαθιά πολωτικό 

χαρακτήρα. Όχι μόνο παρακινεί σε 

μίσος απέναντι στο διαφορετικό, 

αλλά δημιουργεί μια ηχηρή αντίθεση 

πατριώτη-προδότη. Για αυτούς όσοι 

δεν στηρίζουν τις απόψεις τους είναι 

προδότες του έθνους και προδίδουν 

το εθνικό συμφέρον. Ένα άλλο χα-

ρακτηριστικό της ακροδεξιάς είναι η 

απομόνωση. Λόγω των ακραίων της 

θέσεων σπανίως είναι σε θέση να 

συνεργαστεί με άλλα κόμματα, κάτι 

που την καθιστά ακόμη πιο ελκυ-

στική στον απογοητευμένο με το 

παρόν πολιτικό σύστημα πολίτη. Ε-

πειδή λοιπόν βρίσκεται στην απομό-

νωση, κι επειδή εκφράζει απόψεις 

που έχουν μεγάλη απήχηση στα λαϊ-

κά στρώματα, πολύ μεγαλύτερη από 

την κοινοβουλευτική δύναμη του 

εκάστοτε κόμματος, είναι λογικό να 

χλευάζει την κοινοβουλευτική δημο-

κρατία- η οποία και αντιπροσωπεύει 

το πολιτικό σύστημα με το οποίο ο 

πολίτης είναι τόσο αγανακτισμένος. 

Ακόμη χαρακτηριστικές στη ρητορι-

κή της ακροδεξιάς είναι λέξεις όπως 

η εθνική συνείδηση, η ελευθερία (κα-

θώς εκείνοι θα σώσουν τον λαό από 

τις ελίτ), εθνική κυριαρχία (σε σχέση 

με την ΕΕ), ελευθερία έκφρασης (κυ-

ρίως όταν οι ίδιοι διώκονται ποινικά 

για ρατσισμό). 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνική 

κυριαρχία 

 

Πέρα από το θέμα της εθνικής κυρι-

αρχίας, η οποία είναι τεράστιας ση-

μασίας για κάθε εθνικιστή, δεν 

υπάρχει καμία ιδεολογική αντίθεση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιθέ-

σεις της σήμερα οφείλονται στον 

λαϊκιστικό χαρακτήρα της ακροδε-

ξιάς και τις αντιδημοφιλείς πολιτικές 

της ΕΕ. Έτσι μεγάλη είναι σήμερα η 

δυσαρέσκεια για την υποχρεωτική 

κατανομή προσφύγων, όπως μεγάλη 

ήταν η δυσαρέσκεια για τις δανεια-

κές συμβάσεις στους «αναξιόπι-

στους», «τεμπέληδες» και «διεφθαρ-

μένους» Έλληνες, ενώ δριμεία είναι η 

κριτική που ασκείται στους τεχνο-

κράτες Ευρωπαίους και για τις πολι-

τικές λιτότητας στην Ευρώπη. Αυτό 

οδήγησε στη δημιουργία δύο μεγά-

λων ευρωσκεπτικιστικών παρατά-

ξεων στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Η 

πρώτη, «η Ευρώπη της Ελευθερίας 

και της άμεσης Δημοκρατίας», της 

οποίας ηγείται ο Nigel Farage, είναι η 

πιο μετριοπαθής. Η δεύτερη, «η Ευ-

ρώπη των Εθνών και των Ελευθε-

ριών», υπό την ηγεσία της Marine Le 

Pen είναι σαφώς πιο ακραία και 

αποτελείται από ανοιχτά ρατσιστικά 

και ξενοφοβικά κόμματα.  

 

Ιστορία- Πολιτισμός 

 

Ο εθνικισμός έχει πολλές εκφάνσεις, 

αν όμως επιχειρούσαμε να τον χω-

ρίσουμε σε δύο βασικές τάσεις τότε 

θα ήταν αυτός που ψάχνει επιβε-

βαίωση για την ανωτερότητα του 

έθνους του στο παρελθόν και αυτός 

που επιχειρεί να αποδείξει την υπε-

ροχή του έθνους με βάση τον σύγ-

χρονο πολιτισμό του. Ο πρώτος 

είναι φυσιολογικά πιο ακραίος, κα-

θώς θεωρεί πως το σημερινό έθνος 

είναι απόγονος ενός προηγούμενου 
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έθνους σαφώς πιο επιτυχημένου και 

ισχυρότερου από το σημερινό. Υ-

πάρχει επομένως όχι απλώς μια συ-

νέχεια, αλλά μια σύνδεση στο «αίμα» 

και επομένως «Έλληνας γεννιέσαι, 

δεν γίνεσαι». Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα είναι η χώρα μας, όπου οι 

εθνικιστές διαρκώς στρέφονται στο 

αρχαιοελληνικό παρελθόν για να 

μας εξηγήσουν πως οι Έλληνες είναι 

ανώτεροι από τους άλλους. Αντί-

στοιχα οι Ιταλοί θα στραφούν στην 

αρχαία Ρώμη και στη δική τους εθνι-

κή μυθολογία. Πώς θα δικαιολογή-

σουν όμως την ιδέα τους περί ανω-

τερότητας οι Δανοί για παράδειγμα, 

ως ένα κράτος που ποτέ δεν κυρι-

άρχησε στην Ευρώπη και τον κόσμο; 

Ανάμεσα στους βορειοευρωπαίους ή 

Σκανδιναβούς, παρατηρείται το φαι-

νόμενο, λόγω της οικονομικής άνθη-

σης και σε πολλά επίπεδα ανάπτυξης 

των τελευταίων δεκαετιών, να θεω-

ρούν πως ο δικός τους πολιτισμός, η 

κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα είναι 

ξεχωριστά και τα πιο σημαντικά. 

Επειδή όμως όλα αυτά πηγάζουν 

από το έθνος, θεωρούν πως εφόσον 

ο σύγχρονος πολιτισμός τους είναι 

ανώτερος, το έθνος τους είναι επί-

σης ανώτερο.  

 

Ακροατήριο 

 

Ποιοι είναι όμως αυτοί που στηρί-

ζουν με την ψήφο τους τα ακροδε-

ξιά κόμματα της εκάστοτε χώρας; Το 

προφίλ αυτού του ψηφοφόρου πριν 

από 10 χρόνια, όταν τα ποσοστά 

όλων σχεδόν των ακροδεξιών κομ-

μάτων κυμαίνονταν γύρω στο 5-

10%, ήταν ενός απολύτως ξενοφο-

βικού και μισαλλόδοξου, ακραίων 

πεποιθήσεων πολίτη. Τα κόμματα 

αυτά βρίσκονταν στην απομόνωση 

και είχαν ένα ιδιαίτερα περιορισμένο 

ακροατήριο. Αυτό ωστόσο άλλαξε με 

την ευρωκρίση, κατά την οποία οι 

Ευρωπαίοι είδαν το βιοτικό τους επί-

πεδο να μειώνεται και κυριάρχησε η 

δυσαρέσκεια για το πολιτικό σύστη-

μα, τους θεσμούς, την ΕΕ και τη στιγ-

μή εκμεταλλεύτηκαν αυτά τα κινή-

ματα για να διευρύνουν το α-

κροατήριο τους. Η φιλολαϊκή τους 

ρητορική, η κριτική τους στο παλιό 

πολιτικό σύστημα, η φόρτωση των 

ευθυνών για τα προβλήματα τους σε 

εξωτερικούς παράγοντες και η πα-

ρουσίαση των ηγετών της ακροδε-

ξιάς ως σωτήρων, ως «Άγιοβασίλη-

δων», κατέστησε αυτά τα κόμματα 

ελκυστικά για κάθε δυσαρεστημένο 

πολίτη. Οι σωτήρες λοιπόν υπερα-

σπίζονταν τη θέληση του λαού κατά 

τα λεγόμενα τους, και γι’ αυτό βλέ-

πουμε να καταφέρνουν να διεκδική-

σουν δημοψηφίσματα σε Ελβετία, 

Ουγγαρία, Ολλανδία και Ηνωμένο 

Βασίλειο, δημοψηφίσματα που απο-

τελούν όπλο στα χέρια τους, καθώς 

παρουσιάζουν ένα δημοκρατικό 

προφίλ, ενώ στην πραγματικότητα 

είναι απλώς δημαγωγοί.  

Η ακραία ρητορική σταδιακά εγκα-

ταλείφτηκε – κανένα κόμμα της κοι-

νώς εννοούμενης ακροδεξιάς δεν 

αποδέχεται το χαρακτηρισμό αυτό- 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως εγκα-

ταλείφτηκαν και οι ακραίες ιδέες. 

Πλέον όμως απευθύνονται σε πολί-

τες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, 

αλλά και χαμηλό εισόδημα, όπως 

δείχνουν και δημοσκοπήσεις. Η α-

στάθεια και η αβεβαιότητα δημιούρ-

γησαν φόβο. Και ο φόβος είναι εκεί 

που πατά η ακροδεξιά, γιατί δεν 

υπάρχει κοινωνία στην οποία να 

κυριαρχεί το μίσος αλλά υπάρχει σε 

κάθε κοινωνία ένα μικρό μέρος που 

κυριαρχείται από μίσος. Και για να 

επιβάλει αυτό το μίσος χρειάζεται να 

χρησιμοποιήσει τον φόβο της υπό-

λοιπης κοινωνίας και να τον μετα-

τρέψει σε μίσος.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνες: 

 

Παραπέμπουμε στις σχετικές 

αναρτήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα 

του περιοδικού.  
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ - 

ΤΣΕΛΙΓΚΑ 

 

ταν βράδυ μεταξύ Δευτέ-

ρας και Τρίτης. Δε νύσταζα 

ιδιαιτέρως κι έτσι αποφάσι-

σα να κάνω ζάπινγκ στην 

τηλεόραση. Τελικά, έπεσα πάνω στο 

κανάλι της Βουλής. Εικόνα γνωστή: η 

αίθουσα της Ολομέλειας, λίγοι άν-

θρωποι στο προεδρείο, στα έδρανα 

της κυβέρνησης και σε εκείνα της 

πλατείας. Θα ’ταν δε θα ’ταν δέκα – 

δεκαπέντε στο σύνολο. Κοιτάζω στο 

γαλάζιο πλαίσιο της θεματικής στο 

κάτω μέρος της οθόνης. Κοινοβου-

λευτικός έλεγχος*. Ρουτίνα δηλαδή. 

Αποφάσισα, όμως, να παρακολου-

θήσω παρακινημένος από την εμπει-

ρία που είχα αποκτήσει στο πρό-

γραμμα της Βουλής των Εφήβων, 

στο οποίο είχα την τύχη να συμμε-

τάσχω, σχετικά με τις κοινοβουλευ-

τικές διαδικασίες. 

Ένας, λοιπόν, και μοναδικός βου-

λευτής, ένας και μοναδικός υπουρ-

γός (δεν έχουν καμία σημασία ονό-

ματα και παρατάξεις, οπότε η ανα-

φορά στα στοιχεία αυτά θα γίνει 

μόνο στο ίδιο το βίντεο – απόσπα-

σμα από το κανάλι της Βουλής στη 

συνέχεια). Θα φανταζόταν κανείς ότι 

επίκειται μία «δριμεία πολιτική αντι-

παράθεση», αν δεν έβλεπε την αί-

θουσα άδεια και αν δεν γνώριζε  ότι 

ο κοινοβουλευτικός έλεγχος γίνεται 

γύρω στις 10 το πρωί, σε αντίθεση 

με τις ολονυχτίες που έχουμε γνωρί-

σει στην ψήφιση σημαντικών πολυ-

νομοσχεδίων από την Ολομέλεια. Ί-

σως να έφταιγε η ώρα για ό,τι θα 

ακολουθούσε. Εν πάση περιπτώσει, 

το θέμα της επερώτησης μου τρά-

βηξε και λίγο περισσότερο την προ-

σοχή καθώς αφορούσε στη σχολική 

καθημερινότητα, συγκεκριμένα σχε-

τιζόταν με τις υπαλλήλους καθαρι-

σμού των σχολείων. 

Ο βουλευτής κάνει την επερώ-

τηση και τις επισημάνσεις του στον 

υπουργό σε τόνο ήρεμο και απόλυτα 

διαλλακτικό. Ενδιαφέρον. Ο πρόε-

δρος της Βουλής δίνει το λόγο στον 

υπουργό. Αυτός απαντά με τον ίδιο 

Ή 

«Βασικά συμφωνούμε…». Μια δριμεία 

πολιτική συμφωνία 
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τρόπο. Περίεργο. Ακούω ένα «πράγ-

ματι», ένα «τα είπατε πολύ καλά», 

ένα «συμφωνώ μαζί σας»… Πολύ πε-

ρίεργο. Η απάντηση εξακολουθεί και 

τελειώνει. Δευτερολογία του βουλευ-

τή. Ίδιος τόνος. Άλλο ένα «βασικά 

συμφωνούμε» κι ένα «νομίζω ότι α-

ξίζει τον κόπο να το δείτε», ενώ δεί-

χνει να συμβουλεύει πώς μπορεί να 

εξασφαλιστεί μια καλή κριτική απέ-

ναντι στην τωρινή κυβέρνηση από 

τους πολίτες. Δεν καταλαβαίνω… Ο 

υπουργός απαντά στην δευτερολο-

γία και καταλήγει χαρακτηρίζοντας 

την πρόταση του αντιπολιτευόμενου 

βουλευτή «καλή» ενώ, μάλιστα, προ-

θυμοποιείται να τη μεταφέρει στο 

υπουργείο του για περαιτέρω εξέτα-

ση… Τουλάχιστον εξωφρενικό! 

 

Δίδαγμα 

 

Σαρκασμός, ναι, αλλά και συγκίνηση, 

θα έλεγα. Σχεδόν συγκλονισμός. 

Πραγματικά, πού ακούστηκε στη 

χώρα αυτή τέτοιο πράγμα; Ήρεμος 

διάλογος, αναγνώριση εύστοχης 

αντίληψης και δη μεταξύ υπουργού 

και βουλευτή της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης! Πού είναι όλες εκείνες οι 

οξείες αμφιλογίες, οι στολισμένες με 

τόσους χαρακτηρισμούς, οι λεκτικές 

επιθέσεις που αντιλαλούσαν στη με-

γάλη αίθουσα του Κοινοβουλίου… 

Ίσως έχω σκοντάψει στην αφέ-

λεια και την άγνοιά μου. Ίσως να 

συμβαίνουν «τέτοια πράγματα» συ-

χνά στις κοινοβουλευτικές διαδικα-

σίες. Δεν κρύβω, όμως, ότι για μένα 

προσωπικά επρόκειτο για μια τερά-

στια ανακάλυψη. Γιατί εκείνοι ήταν 

δύο, όχι πόλοι, αλλά άνθρωποι που 

συζητούσαν σαν να βρίσκονταν σε 

κάποια απλή υπηρεσία ή γραφείο 

κάποιας επιχείρησης. Ίσως, πάλι, να 

υπερβάλλω και συγχωρέστε με, αλλά 

από τότε που θυμάμαι τον εαυτό 

μου να έχει μία κάποια αντίληψη για 

τα πολιτικά πράγματα, αυτή συνί-

στατο απλώς και μόνο στην αντι-

παράθεση, στο «εμείς και εσείς», στις 

κατηγορίες και στην άρνηση. Πάντα 

έβλεπα και βλέπω στις σημαντικές 

συνεδριάσεις της Ολομέλειας, αλλά 

και στα τηλεοπτικά στούντιο, αν-

θρώπους ίδιους μεταξύ τους να 

ανταλλάσσουν ακούραστα γνωστές 

θέσεις, περιπαιχτικά σχόλια και όλα 

τα συναφή. Ποτέ δεν άκουσα ένα 

«συμφωνούμε», χωρίς «αλλά» και 

«όμως». Απ’ ό,τι, λοιπόν, φαίνεται, 

υπάρχει ελπίδα. 

Βέβαια, θα πουν κάποιοι: «μπρο-

στά στις κάμερες τσακώνονται και 

μετά πάνε και τα πίνουν μαζί». Δεν 

μπορώ να γνωρίζω, αλλά βλέπω ότι 

και «μπροστά στις κάμερες» τα βρί-

σκουν και το σημείο σύγκλισης δεν 

είναι τα τσίπουρα, αλλά ένα θέμα 

απλό πλην αρκετά σημαντικό, έστω 

για κάποιους ανθρώπους μόνο (εν 

προκειμένω, τις υπαλλήλους καθαρι-

σμού των σχολικών μονάδων). 

Και εδώ θα περάσω σε ένα δεύ-

τερο σχόλιο ως συνέχεια. Θα ήθελα 

να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα 

την αντίληψη σχετικά με την θέση 

που εκφράστηκε στη συζήτηση αυτή 

ότι η καθημερινότητα πρέπει να κα-

τέχει στις συνειδήσεις των ιθυνό-

ντων (και, προσθέτω, στον διάλογο 

μεταξύ των διαφόρων πολιτικών 

σχηματισμών) σημαντικότατη θέση. 

Γιατί, εν τέλει, τα «μεγάλα» και τα 

«μακρόπνοα» ποια αξία έχουν αν 

δεν έχουν σημείο αναφοράς στην 

καθημερινή ζωή του «απλού πολίτη» 

(ποιος είναι ο «απλός πολίτης» είναι 

ένα ζήτημα βέβαια, αλλά δεν θα το 

εξετάσουμε εδώ); Ποια αξία έχει να 

συζητάμε κοσμοθεωρίες και πολι-

τικές ιδεολογίες και πρακτικές, όταν 

παραπαίουμε σε πράγματα αχρωμά-

τιστα και απλά; 

Θεωρώ ότι αυτή η καθημερινό-

τητα με τα άπειρα μικροπροβλή-

ματά της μπορεί να αποτελέσει μια 

καθόλου αμελητέα βάση ανάπτυξης 

ενός αληθινού διαλόγου. Ενός διαλό-

γου με έντονο κάποιο στοιχείο σω-

κρατικό (ή πλατωνικό) και δεν ανα-

φέρομαι σε φιλοσοφικές προεκτά-

σεις, αλλά στη διαλεκτική διαδικα-

σία: από κοινού προσπάθεια να 

φτάσουμε σε κάτι λογικό, που δεν 

επιδέχεται αμφισβήτησης. Σήμερα, 

όπως το αντιλαμβάνομαι, κάτι τέ-

τοιο μπορεί να αφορά μονάχα ένα 

ζήτημα καθημερινό, πρακτικό, που 

δεν χωρά (συνήθως) θεωρητικές 

ιδεολογικές και πολιτικάντικες αντι-

παλότητες. 

Θα επεκταθώ λίγο, δραττόμενος 

της ευκαιρίας, και θα αναφερθώ σε 

ένα παράδειγμα από την εκπαίδευ-

ση, μιας και βρίσκεται σε εξέλιξη και 

ο δικός της διάλογος αυτόν τον και-

ρό (Εθνικός Διάλογος για την Παι-

δεία). Στα σχολικά βιβλία του διδαγ-

μένου κειμένου των αρχαίων ελληνι-

κών και της ιστορίας του προσανα-

τολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

υπάρχουν αρκετά σημεία για τα 

οποία καθηγητές εντός κι εκτός σχο-

λείου έχουν την άποψη ότι δέχονται 

καλύτερης διατύπωσης, είτε αυτή 

σχετίζεται άμεσα με την ουσία του 

νοήματος είτε όχι. Τόσο καιρό που 

αυτά τα βιβλία χρησιμοποιούνται 

και παρά τα διάφορα υπομνήματα 

κανείς δεν έχει επέμβει στο κείμενο… 

Είπα τη λέξη «Πανελλαδικές» ή 

«εκπαιδευτικό σύστημα»; Όχι. Δεν 

μιλώ ούτε για εκπαιδευτική κατεύ-

θυνση, ούτε για σαθρότητα του συ-

στήματος, ούτε για αλλαγή σχολι-

κών εγχειριδίων, ούτε για ριζικές αλ-

λαγές. Μιλώ για κάτι που χιλιάδες 

μαθητές και καθηγητές αντιμετω-

πίζουν κάθε χρόνο, κάθε μέρα. Δεν 

είναι μεγάλο, ούτε ιδιαιτέρως σημα-

ντικό. Εκεί είναι και το κλειδί. Πρό-

κειται για κάτι απλούστατο που όλοι 

συμφωνούν ότι μπορεί να αλλάξει. 

Μικρή αλλαγή, ναι. Αλλά τουλάχι-

στον επιτυχημένη, πραγματωμένη. 

Και έχω να πω, επιτρέψτε μου, ότι 
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είναι χιλιάκις αποδεδειγμένο ότι σε 

αυτό το κράτος οι μεγάλες και από-

τομες αλλαγές χάσκουν και μπάζουν, 

όποιες κι αν είναι οι προθέσεις. 

Όπως ακριβώς χάσκει και μπάζει ο 

διάλογος, τουλάχιστον ο πολιτικός. 

 

Υστερόγραφο 

 

Σε ό,τι καθημερινό απαξιώνετε μπο-

ρεί να υπάρχει κάτι που δεν είχατε 

προβλέψει. Κάτι που ίσως διαρρη-

γνύει και αυτήν την ίδια την καθη-

μερινότητα. 

 

* Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι 

μία από τις διαδικασίες που προ-

βλέπονται στον Κανονισμό της Βου-

λής (άρθρο 124). Πρόκειται για έλεγ-

χο που ασκεί το σώμα των βου-

λευτών (βασικά αυτών που ανήκουν 

στην αντιπολίτευση) στο έργο της 

Κυβέρνησης. Δύο μέσα αυτού είναι η 

αρκετά γνωστή «πρόταση μομφής» 

ή «πρόταση δυσπιστίας», που αφο-

ρά στην Ολομέλεια της Βουλής, και 

οι επερωτήσεις, όπως στην περίπτω-

ση που αναφέρεται εδώ, που δεν 

απαιτούν παρουσία της Ολομέλειας . 

Με την επερώτηση ο βουλευτής α-

πευθύνεται στον αρμόδιο κατά πε-

ρίπτωση υπουργό. 

Περισσότερα σχετικά με τον 

κοινοβουλευτικό έλεγχο υπάρχουν 

στην ιστοσελίδα της Βουλής:  

http://www.hellenicparliament.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

δουν το βίντεο με την επερώτηση 

στη διεύθυνση: 

https://youtu.be/axBK0g_etlk 

«Επίκαιρη Ερώτηση Παναγιωτόπου-

λου για την πληρωμή των σχολικών 

καθαριστριών - 23/05/2016». 

Η απάντηση του υπουργού στην 

επερώτηση:  4:02. 

Η δευτερολογία του βουλευτή:  

6:22. 

Η απάντηση στη δευτερολογία 

από τον υπουργό:  8:43. 

  

Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Ζηργάνος-Καζολέας 

http://www.hellenicparliament.gr/
https://youtu.be/axBK0g_etlk
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ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 

ΨΥΛΛΑΚΗ 

 

 σημερινή κοινωνία όπου 

ζούμε δικαίως χαρακτηρίζε-

ται ως κοινωνία της πληρο-

φορίας. Το διαδίκτυο με την 

πληθώρα των πληροφοριών που 

περιέχει έχει μπει εδώ και χρόνια 

δυναμικά στη ζωή μας. Είναι πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι του μέσου 

δυτικού, και όχι μόνο, πολίτη. Είναι 

ένα πολυσχιδές εργαλείο το οποίο 

μεταξύ άλλων έχει συμβάλει, και έχει 

δυνατότητες ακόμη περισσότερο να 

συντελέσει, στον εκδημοκρατισμό 

των κοινωνιών, αλλά και στην πα-

γκοσμιοποίηση. 

Το διαδίκτυο, ως φορέας πληρο-

φορίας και γνώσης, βοηθά στον εκ-

δημοκρατισμό των κοινωνιών. Η 

επιστημονική γνώση (βιβλία, πανε-

πιστημιακά συγγράμματα, επιστημο-

νικά άρθρα) αλλά και η κάθε είδους 

πληροφορία που αφορά την επικαι-

ρότητα και μεταδίδεται από τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδες 

και άλλα έντυπα) έχουν σε μεγάλο 

βαθμό ψηφιοποιηθεί και ο οποιοσ-

δήποτε κατέχει σύνδεση στο διαδί-

κτυο και μια οθόνη έχει πρόσβαση 

σε αυτές. Άρα πλέον το σύνολο σχε-

δόν της κοινωνίας έχει τη δυνατό-

τητα να αναζητήσει οτιδήποτε επι-

θυμεί να μάθει με χαμηλό κόστος 

(της σύνδεσης και του υπολογιστή, 

κινητού κ.α.). Υπάρχει ακόμη η δυ-

νατότητα της πολύπλευρης ενημέ-

ρωσης των πολιτών για πάσης φύ-

σεως θέματα και, όπως γνωρίζουμε, 

η ενημέρωση και τα ψηφιοποιημένα 

πλέον ΜΜΕ, ως τέταρτος πυλώνας 

της δημοκρατίας, έχουν ενισχυθεί 

καθώς είναι προσβάσιμα από όλους. 

Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο 

το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει 

στην αμεσότερη και συχνότερη συμ-

μετοχή των πολιτών στα κοινά, όχι 

Η 

Το διαδίκτυο ως μέσο για τον 

εκδημοκρατισμό και την οικονομική 

παγκοσμιοποίηση 
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μόνο μέσω της ενημέρωσης τους 

αλλά και μέσω της άμεσης λήψης 

αποφάσεων για τα κοινά με ηλεκ-

τρονικές ψηφοφορίες και online fo-

rums, τα οποία θα λειτουργούσαν 

ως μια μεγάλη βουλή όπου ο καθέ-

νας θα είχε το βήμα να εκφραστεί 

δημόσια και να συζητηθεί η άποψή 

του. Αυτό βέβαια έχει πολλές τεχνι-

κές δυσκολίες και ίσως ελλοχεύει και 

κινδύνους, διότι ίσως οι πολίτες να 

μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι 

ώστε να μπορούν να αποφασίσουν 

για κάθε θέμα την οποιαδήποτε 

στιγμή, αλλά στο μέλλον ίσως να 

ήταν δυνατόν να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο. 

Όσον αφορά την παγκοσμιο-

ποίηση, μέσω του διαδικτύου και πιο 

συγκεκριμένα κυρίως μέσω των μέ-

σων κοινωνικής δικτύωσης που 

υπάρχουν σε αυτό, έχει δημιουρ-

γηθεί μια διαπολιτισμική κοινωνία 

οικουμενικού χαρακτήρα, αφού άν-

θρωποι διαφορετικής κουλτούρας 

και πολιτισμού επικοινωνούν μέσω 

των μαζικών μέσων κοινωνικής δι-

κτύωσης . Αυτή εκφράζεται μέσω 

της μόδας, της μουσικής που ακούμε 

ή των τρόπων που ψυχαγωγού-

μαστε, και κυρίως αφορά εμάς τους 

νέους. Αυτό βέβαια, πάντα κρύβει 

και κινδύνους, τους ίδιους με αυτούς 

της παγκοσμιοποίησης, όπως μαζο-

ποίηση της τέχνης σε παγκόσμιο επί-

πεδο, παγκόσμια χειραγώγηση της 

κοινής γνώμης, περιθωριοποίηση 

της εθνικής ταυτότητας, μιμητισμός, 

αλλά ακόμη και συγκέντρωση προ-

σωπικών στοιχείων και δεδομένων 

από τους λεγόμενους, hosts όπως το 

facebook, τα οποία δεν ξέρουμε πως 

και ποιοι τα διαχειρίζονται. Ακόμη 

μέσω του διαδικτύου έχει προωθη-

θεί η οικονομική παγκοσμιοποίηση, 

καθώς δίνεται η δυνατότητα σε έναν 

επαγγελματία ή μια επιχείρηση να 

προβάλλει τη δουλειά της παγκο-

σμίως και να απευθυνθεί σε πελάτες 

όχι μόνο εγχώριους αλλά ανά την 

υφήλιο. Επίσης κάποιος, όπως οι 

νέοι συμπατριώτες μας που δυστυ-

χώς μεταναστεύουν κατά χιλιάδες, 

μπορούν να αναζητήσουν στο δια-

δίκτυο εργασία σε μια πλέον παγκό-

σμια αγορά εργασίας. 

Ολοκληρώνοντας, το διαδίκτυο 

είναι ένα εργαλείο και όπως κάθε 

εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί 

προς όφελος των κοινωνιών και της 

ανθρωπότητας απαιτεί συνετούς 

χρήστες με κριτική σκέψη, αλλιώς θα 

αντικαταστήσει την τηλεόραση στο 

να πλάθει αγελαία άτομα. 

 

Εικόνα: 

 

http://www.bandt.com.au/information

/uploads/2015/01/Internet-

connection-over-the-world-

1260×840.jpg

   

10 Απριλίου 2016. Τερματισμός της πορείας για την ανεργία στο Σύνταγμα.  

Φωτο: Ορφέας Κολιόπουλος. 

Φωτορεπορτάζ 



 

ΑΠΟΝΤΕΣ... επιτρέπονται | 13 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  –  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η   

 

10 Απριλίου 2016. Τερματισμός της πορείας για την ανεργία.  

Φωτο: Ορφέας Κολιόπουλος. 

22 Μαρτίου 2016. Πρόσφυγες στον Πειραιά.  

Φωτο: Ορφέας Κολιόπουλος. 
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ο σχολείο είναι ο καθρέφτης 

της κοινωνίας και ένα από τα 

κυριότερα μέσα που αυτή έχει 

για να διαιωνίζει τον εαυτό 

της. Είναι ο θεσμός που μαθαίνει 

στους νέους ανθρώπους ότι τα 

πράγματα γίνονται με έναν συγκε-

κριμένο τρόπο και με κανέναν 

άλλον. Δεν είναι λοιπόν καθόλου πε-

ρίεργο γιατί κάθε κοινωνία μεριμνά 

για τη δημιουργία και τη λειτουργία 

σχολείων, από την αρχαιότητα ακό-

μα. Το σημερινό ελληνικό εκπαιδευ-

τικό σύστημα είναι τρανή απόδειξη 

του ανωτέρω ισχυρισμού, διότι 

καθρεφτίζει όλα σχεδόν τα χαρα-

κτηριστικά της σημερινής ελληνικής 

κοινωνίας, από τον ελληνοκεντρισμό 

και την θρησκειοκρατία, μέχρι την 

έλλειψη αξιολόγησης και την απέ-

ραντη γραφειοκρατία. Τα όσα γρά-

φονται στο παρόν κείμενο, αποτε-

λούν συμπεράσματα από την εμπει-

ρία του συντάκτη στις σχολικές αί-

θουσες, καθώς και από συζητήσεις 

με μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Γιατί όμως η κοινωνία να διαιω-

νίζει τον εαυτό της; Είναι γεγονός ότι 

κάθε γενιά έχει μια τρομακτική ανη-

συχία για τον δρόμο που βαδίζει η 

επόμενη. Πρόκειται για μια ρύθμιση 

πιθανώς προγραμματισμένη στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο, από εποχές 

που το ανθρώπινο είδος έπρεπε να 

προστατεύει καθημερινά τον εαυτό 

του από τις καιρικές συνθήκες και τα 

ζώα, και η (ασφαλής) διαιώνιση του 

είδους ήταν πολύ ψηλά στις μέρι-

μνες των ανθρώπων. Τώρα πια, που 

η επιβίωση του είδους είναι εξασφα-

λισμένη, ο φόβος αυτός έχει αλλάξει 

μορφή, και πλέον οι γονείς ανησυ-

χούν για το ντύσιμο, τη μουσική, τη 

νοοτροπία και την ηθική των παι-

διών τους. Η γενιά των πατεράδων 

μας, που άκουγε rock και χόρευε 

μπλουζ κρυφά από τους γονείς της, 

τώρα λέει στα παιδιά της να μην 

ακούνε hip-hop. Πράγματα που σή-

μερα θεωρούνται mainstream, κάπο-

τε ήταν απαγορευμένα, ανήθικα και 

χαρακτηριστικά «νεανικής απερισκε-

ψίας». Και πέρα από τη μουσική, οι 

πολιτικές και κοινωνικές απόψεις 

έχουν περίπου την ίδια μοίρα. 

Ακόμα λοιπόν και αν δεχτούμε 

ότι το σχολείο δημιουργήθηκε πρω-

τίστως για τη μετάδοση γνώσης – αν 

Τ 

Τι μας διδάσκει το σχολείο; 
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και διατηρώ τις ενστάσεις μου –  

είναι επόμενο να εμποτιστεί με αυτές 

τις ανησυχίες και τους φόβους της 

γενιάς που διδάσκει, για τη γενιά 

που μαθαίνει. Η καθαρή μετάδοση 

της πληροφορίας είναι πανεύκολη 

(ειδικά στη σημερινή εποχή) και δεν 

χρειάζεται το σχολείο. Ακούγεται 

εξωφρενική η ιδέα να καταργηθεί το 

σχολείο ως θεσμός, και η μετάδοση 

της πληροφορίας να γίνεται μέσα 

από την υποχρεωτική ανάγνωση 

κάποιων βιβλίων ή από το διαδί-

κτυο, παρ’ ότι η μετάδοση γνώσης 

επιτυγχάνεται, και μάλιστα με ελά-

χιστο κόστος για το κράτος. 

Ξεκίνησα όμως λέγοντας ότι το 

σχολείο είναι καθρέφτης της κοι-

νωνίας, και εξηγούμαι. Ο τρόπος δι-

οίκησης του κράτους γίνεται οπωσ-

δήποτε και τρόπος διοίκησης του 

σχολείου. Η νοοτροπία που έχει ο 

κάθε πολίτης προς την Πόλη, είναι 

περίπου η νοοτροπία που έχει ο 

κάθε μαθητής προς το σχολείο. Όσο 

ψυχρή, απόμακρη, ακόμα και εχθρι-

κή είναι η σχέση πολίτη-κράτους, 

άλλο τόσο είναι και η σχέση μαθητή-

σχολείου. Έχοντας υπόψιν τα προη-

γούμενα, οι αξίες τις οποίες έχει το 

κράτος, μεταφέρονται αυτούσιες μέ-

σω του σχολείου στους μαθητές του 

(τουλάχιστον θεωρητικά). Το επίπε-

δο πολιτικοποίησης που έχει ο ελ-

ληνικός λαός, είναι το ίδιο με αυτό 

του ελληνικού λυκείου. Και είναι 

απόλυτα λογικό ότι δεν μπορεί μια 

κοινωνία να μορφώνει τους νέους 

(να τους δίνει «μορφή») αντίθετη 

στα όσα πιστεύει η ίδια. Βεβαίως με-

ταδίδονται και επιθυμητές, παναν-

θρώπινες αξίες, αλλά επιλέγω να 

ασχοληθώ με την αρνητική πλευρά 

του θέματος.  

Αν παρατηρήσουμε λίγο πιο προ-

σεκτικά το ελληνικό σχολείο, θα 

δούμε τη σχέση αυτή σε πιο συγκε-

κριμένα παραδείγματα. Από το μά-

θημα της ιστορίας και της λογο-

τεχνίας, μέχρι τους εορτασμούς των 

εθνικών επετείων και τα μαθητικά 

συμβούλια, το σχολείο είναι ελληνικό 

σε όλα του. Και ακριβώς αυτήν την 

παρατήρηση σκοπεύω να αναπτύξω 

στο υπόλοιπο του κειμένου μου. 

Ας αρχίσουμε από τη γλώσσα. Η 

γλώσσα, ως τρόπος επικοινωνίας 

αλλά και σκέψης, είναι από τα βα-

σικότερα κομμάτια που συνθέτουν 

την προσωπικότητα του καθενός. Το 

ελληνικό σχολείο προσπαθεί να ομο-

γενοποιήσει την κοινωνία διδάσκο-

ντας σε όλους μία ομιλούμενη γλώσ-

σα, που πολλές φορές διαφέρει από 

το ιδίωμα που χρησιμοποιεί ο κα-

θένας, και σίγουρα διαφέρει κατά 

πολύ από τη γλώσσα που χρησιμο-

ποιούν οι μαθητές μεταξύ τους. Η 

κοινή γλώσσα ή ο κοινός τρόπος 

χρήσης της φυσικά είναι από τους 

παράγοντες που συντελούν στη δη-

μιουργία κοινής (όχι μόνο εθνικής) 

συνείδησης μεταξύ μικρότερων ή 

μεγαλύτερων ομάδων. Μαθαίνοντάς 

τους ελληνικά, το σχολείο «έκανε 

Έλληνες» (όχι μόνο του βέβαια) τους 

κατοίκους των εδαφών που κατα-

κτήθηκαν π.χ. μετά τους βαλκανι-

κούς πολέμους. Θα περίμενε λοιπόν 

κανείς το μάθημα της έκθεσης, στο 

λύκειο ειδικά, να είναι ουσιαστικό 

και να φτιάχνει μαθητές που ξέρουν 

τουλάχιστον να μιλάνε και να γρά-

φουν σωστά. Βέβαια, η επιτυχία του 

είναι αρκετά περιορισμένη, αν κρί-

νουμε από το γλωσσικό επίπεδο του 

μέσου έλληνα που χρειάζεται μετά-

φραση του Παπαδιαμάντη και που 

δεν μπορεί να ξεχωρίσει πώς γράφε-

ται η κατάληξη κάθε ρηματικής 

φωνής. 

Δεύτερο βασικό στοιχείο της 

ταυτότητας καθενός είναι η ιστορία. 

Το μάθημα όμως της ιστορίας όπως 

διδάσκεται στα σχολεία, δεν στο-

χεύει στην ουσιαστική κατανόηση 

της ιστορίας (ή το κάνει μόνο στα 

χαρτιά). Τα σχολικά βιβλία ιστορίας 

δίνουν την ψευδή αίσθηση της τρισ-

χιλιετούς συνέχειας του ελληνισμού 

και της «ιστορικής ανωτερότητας» 

του λαού μας, που φυσικά περιλαμ-

βάνει τόσο τον κάθε σημερινό έλ-

ληνα, όσο και καθέναν που έτυχε να 

ζει σε αυτά τα εδάφη πριν από πε-

ρίπου δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Όλες 

οι ένδοξες στιγμές αναφέρονται ε-

κτενώς, και κατ’ επανάληψη, ενώ 

ακολουθεί συνήθως κάποιο κεφά-

λαιο με τίτλο: «Τα χρόνια της πα-

ρακμής» που περνάει 3-4 αιώνες, 

ειδικά αν μιλάμε για το Βυζάντιο. Δεν 

μαθαίνουμε πώς ήταν πραγματικά η 

ζωή σε κάθε εποχή. Πώς ζούσε ένας 

αγρότης π.χ. στην αθηναϊκή Δημο-

κρατία του Περικλή, και ο πέρσης 

που τον πολέμησε, όμως σίγουρα 

ξέρουμε πότε και πού πολέμησαν, 

και με ποιο ευφυές σχέδιο νίκησε ο 

αθηναίος. Ο μέσος έλληνας φυσικά, 

έχοντας αποφοιτήσει χρόνια από το 

σχολείο, είναι ενοχλητικά ανιστό-

ρητος, ειδικά όσον αφορά εποχές 

μετά το 1920, και κουβαλά μαζί του 

όλη την εθνική μυθολογία, που 

διδάσκει και στα παιδιά του, με την 

απαραίτητη εθνική υπερηφάνεια.  

Επίσης απαραίτητο μέρος για τη 

συγκρότηση της ελληνικής ταυτό-

τητας είναι η θρησκεία. Το μάθημα 

των θρησκευτικών αποτελεί αρκετά 

συχνά αντικείμενο πολιτικής διαμά-

χης για το κατά πόσο θα πρέπει να 

είναι υποχρεωτικό ή πόσο εύκολη 

θα πρέπει να είναι η διαδικασία 

Ο τρόπος διοίκησης του 

κράτους γίνεται 

οπωσδήποτε και τρόπος 

διοίκησης του σχολείου.  

Η νοοτροπία που έχει ο 

κάθε πολίτης προς την 

Πόλη, είναι περίπου η 

νοοτροπία που έχει ο κάθε 

μαθητής προς το σχολείο. 
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απαλλαγής. Η ελληνική εκκλησία 

όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

το ελληνικό κράτος, από την ίδρυσή 

του, σε βαθμό που ενοχλεί αρκετούς 

όταν ο πρωθυπουργός της χώρας 

ορκίζεται με πολιτικό όρκο αντί θρη-

σκευτικού. Η θρησκευτική παιδεία 

θεωρείται βασική για κάθε άνθρωπο 

που θέλει να λέγεται μορφωμένος, 

κάτι που κάνει το μάθημα των θρη-

σκευτικών σημαντικό για το σχολείο. 

Με λύπη όμως διαπιστώνουμε ότι 

είναι ένα μάθημα καθαρά ορθόδοξο, 

με τις υπόλοιπες θρησκείες, πέραν 

της επίσημης, να αναφέρονται μόνο 

σε ένα κομμάτι της δευτέρας λυ-

κείου, όπου ακόμα και εκεί ο τίτλος 

του βιβλίου είναι: Χριστιανισμός και 

θρησκεύματα. Προσωπικά κατηγο-

ρώ την αναποτελεσματικότητα του 

μαθήματος αυτού, όπως διδάσκεται 

και διδασκόταν, για την αντίληψη 

αρκετών ότι όλοι οι μουσουλμάνοι 

είναι τρομοκράτες. Όταν δεν μπαί-

νουμε στον κόπο να ανοίξουμε το 

Κοράνιο μέσα στην τάξη, μπορούμε 

εκτός αυτής να έχουμε ό,τι εικόνα 

θέλουμε για το τι γράφει μέσα. Θα 

έπρεπε όμως κάθε απόφοιτος του 

λυκείου να ξέρει ποιες είναι και οι 

υπόλοιπες υποχρεώσεις του πιστού 

μουσουλμάνου. 

Με αυτόν τον τρόπο, το σχολείο 

καθρεφτίζει την κοινωνία και τις 

σχέσεις της με τη θρησκεία. Γενικά 

όμως η θρησκεία έχει απαξιωθεί, με 

ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας 

να είναι πιστοί μόνο κατ’ όνομα και 

να πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε 

χρόνο στην Ανάσταση. Βέβαια δεν 

παραδέχονται την αθεΐα τους ανοι-

χτά και δηλώνουν Χριστιανοί αν ε-

ρωτηθούν. Στο σχολείο ευτυχώς 

υπάρχει μία πρόοδος, γιατί το με-

γάλο ποσοστό των μαθητών που 

ανήκουν στην κατηγορία αυτή, δεν 

κουβαλούν τα συμπλέγματα που η 

κοινωνία είχε δημιουργήσει στους 

γονείς τους, και δεν χρειάζεται να 

είναι τυπικά πιστοί. Και λέω 

ευτυχώς, γιατί όσοι δηλώνουν πι-

στοί, κατά πάσα πιθανότητα το εν-

νοούν. Πάντως επειδή διδάσκει η 

προηγούμενη γενιά, οι τυπικές αυτές 

σχέσεις μεταφέρονται και στο σχο-

λείο, με την προσευχή κάθε πρωί, 

τον αγιασμό, και τον εκκλησιασμό, 

που ελάχιστα πράγματα σημαίνουν 

για τον μέσο μαθητή, και επίσης 

ελάχιστη προσοχή τους δίνει. 

Τα μαθήματα όμως που χρησιμο-

ποιήθηκαν ως «όπλα» περισσότερο, 

είναι αυτά που σχετίζονται με την 

τέχνη. Η σχέση του μέσου έλληνα με 

την τέχνη είναι απογοητευτική. Τι 

ποσοστό των ελλήνων μπορούν να 

ονομάσουν έναν ζωγράφο, έναν 

μουσικό κι έναν συγγραφέα ανά 

αιώνα από τον 18ο μέχρι σήμερα; 

Και δεν ισχυρίζομαι ότι εγώ μπορώ, 

κάτι που μόνο ενισχύει τους ισχυ-

ρισμούς μου. Και εδώ, το σχολείο 

φροντίζει να δώσει συγκεκριμένα 

ερεθίσματα και δεν μπαίνει καν στον 

κόπο να αναφέρει αρκετές πτυχές 

της τέχνης. Με πιάνει φρίκη, όταν 

τώρα πια θυμάμαι τι τραγουδού-

σαμε στο μάθημα της μουσικής στο 

δημοτικό. Όλα τα τραγούδια ανεξαι-

ρέτως είχανε αναφορές στον Θεό ή 

την πατρίδα, συνήθως και στα δύο. 

Φυσικά όλοι κατηγορούμε τη δικτα-

τορία που έβαζε τα παιδιά να τρα-

γουδάνε για μέρες σωτηρίας, φτω-

χές μανάδες κλπ, αλλά μάλλον μας 

ενοχλεί το περιεχόμενο, και όχι ο 

τρόπος.  

Τα εικαστικά υπάρχουν στο δη-

μοτικό και το γυμνάσιο ως ώρες 

ζωγραφικής, και δεν διδάσκονται 

ποτέ τα ρεύματα της τέχνης, και οι 

καθηγητές δεν δείχνουν στους μα-

θητές τα παγκόσμια αριστουργήμα-

τα της ζωγραφικής, που στο κάτω-

κάτω είναι πολιτιστική κληρονομιά 

για όλη την ανθρωπότητα. Η λογο-

τεχνία είναι επίσης ελληνοκρατού-

μενο μάθημα. Καταλαβαίνω ότι αυτό 

γίνεται επειδή ο στόχος του μαθή-

ματος είναι και γλωσσικός, αλλά δεν 

μπορεί να αποφοιτά κάποιος από το 

λύκειο χωρίς να έχει διαβάσει ούτε 

μία φορά Ντοστογιέβσκι.  

Ο ελληνοκεντρισμός, στα όρια 

του εθνικισμού, στο σχολείο φαίνε-

ται και έξω από τα συγκεκριμένα 

μαθήματα. Κάθε σχολείο έχει μια ελ-

ληνική σημαία, κάτω από την οποία 

συγκεντρώνονται οι μαθητές κάθε 

πρωί για να προσευχηθούν. Το σχο-

λείο φαίνεται να φροντίζει ιδιαιτέ-

ρως τη σημαία, καθώς τη δίνει μόνο 

στον καλύτερο μαθητή του, και ακό-

μα δεν έχω καταλάβει αν έτσι τιμά-

ται ο μαθητής (εγώ πάντως δεν θα 

το θεωρούσα και μεγάλη τιμή) ή αν 

καμαρώνει το σχολείο. Και η παρά-

δοση της σημαίας γίνεται παραμονή 

της εθνικής επετείου της 28ης Οκτω-

βρίου, μπροστά σε όλους τους μα-

θητές και τους γονείς τους. Αν ακο-

λουθήσουμε λίγο ακόμα την πορεία 

της σημαίας, θα την δούμε στα χέρια 

του πρώτου μαθητή να κάνει παρέ-

λαση, την ημέρα πριν από τη στρα-

τιωτική παρέλαση, στον ίδιο χώρο, 

και για τον ίδιο λόγο. Αυτό γίνεται, 

επειδή η κύρια νοοτροπία αυτή τη 

στιγμή στην Ελλάδα είναι υπέρ των 

παρελάσεων, υπέρ της προσευχής, 

και συγκινείται βλέποντας την ελλη-

νική σημαία (λίγοι βέβαια κάνουν 

Η θρησκευτική παιδεία 

θεωρείται βασική για 

κάθε άνθρωπο που θέλει 

να λέγεται μορφωμένος, 

κάτι που κάνει το μάθημα 

των θρησκευτικών 

σημαντικό για το σχολείο. 

Με λύπη όμως 

διαπιστώνουμε ότι είναι 

ένα μάθημα καθαρά 

ορθόδοξο. 
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τον συνειρμό ότι η σημαία αυτή ανέ-

μιζε και  στη Μακρόνησο). 

Σοβαρό πρόβλημα του σχολείου 

είναι επίσης η έλλειψη αξιολόγησης 

μαθητών και καθηγητών. Στην ελλη-

νική εκπαίδευση υπάρχουν καθη-

γητές οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν 

απομακρυνθεί από το σχολείο εδώ 

και καιρό. Ο ρόλος του καθηγητή 

είναι διαφορετικός από τον ρόλο 

του επιστήμονα, με την έννοια ότι ο 

καθηγητής πρέπει να μπορεί να με-

ταδώσει τα όσα ξέρει στους μαθη-

τές. Δυστυχώς, δεν έχουν όλοι οι 

καθηγητές τις απαραίτητες γνώσεις 

ώστε να χειριστούν μία τάξη και να 

την κάνουν να ενδιαφερθεί για το 

μάθημα. Ο μόνος τρόπος να λυθεί 

αυτό το πρόβλημα είναι με αντικει-

μενική αξιολόγηση των καθηγητών 

από συναδέλφους τους που θα ανα-

λάβουν την δουλειά αυτή, αλλά και 

επωνύμως από τους μαθητές.  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει 

ένας μοναδικός αξιοκρατικός θεσμός 

αξιολόγησης μαθητών, οι πανελ-

λήνιες εξετάσεις. Δεν λέω ότι είναι 

δίκαιο σύστημα εισαγωγής στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση, αλλά σίγουρα 

είναι αδιάβλητο και αξιοκρατικό. 

Λόγω όμως της μοναδικότητάς 

τους, οι πανελλήνιες έχουν στοιχει-

ώσει το λύκειο, κάνοντας τους μα-

θητές, ειδικά της τρίτης λυκείου, μο-

νομανείς με το διάβασμα, μια που 

έχει καλλιεργηθεί και η νοοτροπία 

ότι όλοι πρέπει να περνάνε στο πα-

νεπιστήμιο. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι το ελληνικό 

σχολείο είναι μια μινιατούρα της 

ελληνικής κοινωνίας. Δεν ξέρω αν 

πρέπει να αλλάξουμε το σχολείο για 

να αλλάξει η κοινωνία, ή το αντί-

θετο, πάντως το ελληνικό εκπαιδευ-

τικό σύστημα (όπως και το πολιτικό) 

θέλουν επειγόντως μια αλλαγή.  

Οι μαθητές θα έπρεπε να μπο-

ρούν να βλέπουν το σχολείο σαν 

σπίτι τους. Σαν χώρο δημιουργίας, 

έκφρασης, μάθησης και κοινωνικο-

ποίησης, και όχι σαν μια φυλακή, με-

τρώντας τις μέρες μέχρι την ελευ-

θερία τους.  

Τι μας διδάσκει λοιπόν το σχο-

λείο; Προφανής μονοσήμαντη απά-

ντηση δεν υπάρχει. Διότι όσο και να 

κατηγορώ την ελληνική εκπαίδευση 

για τα στραβά της, κανένα νόμισμα 

δεν έχει μόνο μία όψη. 

Ποιος ξέρει; Ίσως σε αρκετά 

χρόνια από τώρα, το παιδί μου γρά-

ψει και αυτό πόσο άσχημο είναι το 

εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής 

του.  
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ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΝΔΗ 

 

τάνοντας οι μέρες των 

Πανελλαδικών εξετάσεων 

και όντας πια στη Δευτέρα 

λυκείου αισθάνομαι για 

πρώτη φορά πως αυτό το θέμα με 

αφορά και με προβληματίζει: τόσα 

χρόνια, και μάλιστα με γονείς εκπαι-

δευτικούς, άκουσα πολλάκις για αυ-

τόν τον «ιερό δαίμονα» του εκπαι-

δευτικού συστήματος, αλλά ποτέ δε 

με είχε νοιάξει ιδιαίτερα το πώς και 

το γιατί. Φέτος, έχω μια έντονη ανη-

συχία, όχι εξαιτίας της σκέψης των 

συγκεκριμένων εξετάσεων, αλλά λό-

γω του φόβου μου ότι κάτι από την 

έμπνευση μου και την καλλιτεχνική 

μου διάθεση θα χαθεί μέσα στην 

προσπάθεια που θα καταβάλω για 

αυτές. Θέλω να αφήσω το σχολείο 

τον Ιούνιο και να περάσω ένα υπέ-

ροχο, ευφάνταστο και δημιουργικό 

καλοκαίρι και ύστερα, να γυρίσω 

πίσω, να περάσω αυτόν τον ένα κα-

ταραμένο χρόνο της τρίτης λυκείου 

και στο τέλος, τον επόμενο Ιούνιο, η 

φαντασία και η δημιουργία να με 

περιμένουν στη στροφή που κάνει ο 

δρόμος που περνάει απ’ το σχολείο 

να με πιάσουν και πάλι από το χέρι. 

Λένε χρησιμοποίησε το σύστημα 

για να κάνεις αυτό που θες και α-

κούγεται, όντως, κάτι πολύ ρομαντι-

κό και επαναστατικό, κάτι τέλος πά-

ντων που ταιριάζει στους εφήβους 

και στην αναίδεια που γουστάρουν 

να δείχνουν σε οτιδήποτε συστημικό 

και κατεστημένο. Έλα, όμως, εσύ και 

εξήγησε μου το πώς θα καταφέρω 

να μείνω με αυτό που αγαπώ και 

που θέλω να καταφέρω μέσω του 

συστήματος, όταν ξυπνάω ένα ω-

ραίο πρωί και σκέφτομαι μόνο 

γραμματικούς τύπους και μεταφρά-

σεις. 

Σταματάω το διάβασμα το μεση-

μέρι και θέλω να ακούσω μουσική 

και να δω ταινίες, γιατί πιστεύω ότι 

η πραγματική ζωή –αυτή που μας 

ξεγλιστράει ενώ αποστηθίζουμε- 

βρίσκεται μέσα σε τέτοιου είδους 

πράγματα. Θέλω να ακούω τη μου-

σική των νεοσύστατων συγκροτη-

μάτων: τα πιο αγαπημένα μου al-

bums, αυτά που εκτιμώ περισσότε-

ρο, είναι τα πρώτα κάθε συγκροτή-

ματος –αυτά που αποκαλούν ντε-

μπούτα. Αγαπώ τα παιδιά που παί-

ζουν σ’ αυτά, ακόμη κι αν η φωνή 

Φ 

Παρενθετικά, τώρα είναι ώρα να 

περιγράψουμε τα συναισθήματα των 

ηρώων μας* 
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τους βγει λίγο φάλτσα μια στιγμή, 

ακόμη κι αν στο βάθος ακούγονται 

κάποιοι ψίθυροι λόγω της ημιερα-

σιτεχνικής ηχογράφησης. Τα αγαπώ 

αυτά τα παιδιά, γιατί μου έδειξαν 

πως πραγματικά, πέραν κάθε ιδεο-

λογίας και νεανικής αλαζονείας, 

όταν θες κάτι πραγματικά, το κατα-

φέρνεις. Και πως αν το θες πραγμα-

τικά, όχι μόνο θα το καταφέρεις, 

αλλά και θα βγει κάτι όμορφο για το 

οποίο θα είσαι περήφανος και ευτυ-

χισμένος. Για εμένα, αυτά τα παιδιά 

υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι 

από τους μεγαλύτερούς μου δασκά-

λους. Τα περισσότερά τους τώρα πια 

(πέντε ή εφτά ή δέκα χρόνια μετά) 

έχουν τη ζωή τους, τη ζωή που τα 

ίδια λαχταρούσαν και δημιούργησαν 

(συμπεριλαμβανομένου και του ότι 

βγάζουν μια χαρά τα προς το ζην) 

και δεν έχω καμία αμφιβολία πως 

και εκείνα τα παιδιά που εμφανί-

ζονται τώρα ως νέοι μουσικοί θα 

έχουν το ίδιο μέλλον. 

Προσπάθησα να το δω κι αλλιώς 

το όλο θέμα: είπα στον εαυτό μου 

(με την εφηβική αφέλειά μου) ότι 

εγώ, που θέλω όταν τελειώσω το 

λύκειο να γίνω μια διανοούμενη και 

να συζητάω για κινηματογράφο και 

φιλοσοφία και avant-garde τέχνη και 

να σχολιάζω τους σχολιασμούς του 

Godard ενώ ζω (γιατί όχι; ) τον δικό 

μου Μάη του ’68, είναι πολύ καλό το 

να έχω διαβάσει Θουκυδίδη, Πλάτω-

να, Αριστοτέλη. Είναι τρομερό πνευ-

ματικό επίτευγμα (και άρα ένα αλη-

θινό κατόρθωμα διανοουμένου) το 

να μπορείς να μεταφράζεις από μό-

νος σου κείμενα τέτοιας σπουδαιό-

τητας και να μπορείς να κλίνεις α-

κόμα και το πιο ανώμαλο ρήμα μιας 

γλώσσας που όλοι την εξυμνούν για 

τα όσα έχει προσφέρει στην τέχνη, 

τη φιλοσοφία κλπ. κλπ. Κι όμως, όσο 

κι αν μου φαίνεται ένα εξαιρετικό 

κίνητρο μια τέτοια ιδέα (φανταστική, 

θα μπορούσε μόνο προϊόν μιας εφη-

βικής φαντασίας να είναι), μου είναι 

πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή να 

συνδέσω τα ασύνδετα κομμάτια 

μεταξύ τους, να τα τοποθετήσω όλα 

στην ίδια νοητή ευθεία και να συν-

ταιριάξω τον τσέχικο πολυαγαπημέ-

νο μου κινηματογράφο με τον Δη-

μοσθένη, τους Estrons (την καινούρ-

για μου μουσική ανακάλυψη) με το 

Προσφυγικό Ζήτημα, και το κίνημα 

των hippies με το σουπίνο και το 

γερούνδιο. Τελικά, ίσως, εγώ έχω 

παρερμηνεύσει τον πήχη της δυσκο-

λίας και το δρόμο που πρέπει να 

κάνεις, αν θέλεις να είσαι ο καλλι-

τέχνης που επιθυμείς ή/και ο διανο-

ούμενος που ονειρεύεσαι. Ή μπορεί 

και όχι… 

Σου λένε ακόμη πως εντάξει, ένας 

μόνο χρόνος είναι και θα περάσει. 

Και έχουν δίκιο, ακόμη κι αν ένας 

χρόνος, όταν είσαι νέος, φαίνεται 

σαν ένα μεγάλο, αργόσυρτο και ανα-

πάντεχο ελληνικό καλοκαίρι (μεγάλο 

μέγεθος χρόνου είναι η αλήθεια). Δε 

ξέρω βέβαια, κατά πόσο, κι αν ακό-

μη βρισκόμουν σε κάποια άλλη χώ-

ρα και ακολουθούσα κάποιο άλλο 

εκπαιδευτικό σύστημα, θα γκρίνιαζα 

λιγότερο, γιατί κακά τα ψέματα οι 

εξετάσεις είναι εξετάσεις και σε 

κανέναν δεν αρέσουν, πόσο μάλλον 

στους φίλους μου από το γαλλικό 

σχολείο που ήδη από την πρώτη 

λυκείου έχουν πεθάνει στο διάβα-

σμα… Οπότε, θα σταματήσω να 

γράφω εδώ και θα ελπίσω ότι το 

δικό μου τυχερό αστέρι θα φροντί-

σει για εμένα και τα όνειρά μου, για 

να βρω ξανά ό,τι μπορεί να έχω χά-

σει σε ένα χρόνο από τώρα. 

 

 

 

 

 

*Λόγια του αφηγητή από την 

περίφημη σκηνή του χορού της 

ταινίας The Band of Outsiders. 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:  

 

Σκηνές από την ταινία “Bande à 

part” του Jean – Luc Godard.  
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ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

 

άποιες φορές σκέφτομαι όλη 

αυτήν την ιστορία με τις Πα-

νελλαδικές. Την κλασική ξέρε-

τε. Ότι οι Πανελλαδικές είναι 

ένα έκτρωμα και σύμπτωμα κακο-

ήθους κοινωνικής νοσηρότητας, 

τουλάχιστον όπως έχουν διαμορ-

φωθεί και αντιμετωπίζονται από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και την ελλη-

νική κοινωνία. Κάποτε, μάλιστα, εν-

θουσιαζόμουν κι άφηνα ελεύθερο το 

χτυποκάρδι στην φαντασίωση της 

όποιας επαναστατικής λύσης στο 

πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, 

κάθε φορά καταλήγω στην ίδια λακ-

κούβα (αυτό ίσως, βέβαια, να οφεί-

λεται στην οπτική μου για τα πράγ-

ματα, αλλά τέλος πάντων). Και η 

λακκούβα αυτή, που έχει πάρει την 

σκυτάλη της οργής από τις Πανελ-

λαδικές, είμαστε όλοι εμείς. Όχι, δεν 

εννοώ ούτε την «έλλειψη καλλιέρ-

γειας», ούτε την «επιβολή ενός τε-

χνοκρατικού χαρακτήρα στην εκ-

παίδευση», ούτε το «πνεύμα ατομι-

κισμού», ούτε την καταβαράθρωση 

της ανάρπαστης πια «κριτικής σκέ-

ψης». Εννοώ την στάση μας απένα-

ντι στα πράγματα. Μια στάση που, 

δυστυχώς, στην περίπτωση αυτή, 

αλλάζει τόσο πολύ. Ή, αντίθετα, πο-

τέ δεν ήταν αληθινή και σοβαρή. Θα 

γίνω σαφής. 

Ακούω όλη αυτή την λογική και 

συναισθηματική επιχειρηματολογία, 

έκθεσης ή μη, κατά των Πανελλα-

δικών εξετάσεων από πλήθος στο-

μάτων, όχι μόνο μαθητών. Βλέπω 

την καταπίεση και όχι απλώς την 

πίεση- τις οποίες τις χωρίζει βαθειά 

ποιοτική διαφορά, όπως μου έδωσε 

και κατάλαβα ένας καθηγητής μου- 

στην καθημερινότητα και στα πρό-

σωπα πολλών συμμαθητών μου της 

Γ’ και ενίοτε και της Β’ Λυκείου. Βλέ-

πω, όπως βλέπει και κάθε άλλος κά-

θε χρονιά σε κάθε Λύκειο αυτής της 

χώρας, ξεσπάσματα, δάκρυα και 

απόγνωση. Όπως λέει και ο Μηνάς 

στο μυθιστόρημα της Σοφίας Νικο-

λαΐδου
1
 «Χορεύουν οι ελέφαντες» 

για ένα τέτοιο περιστατικό εν ώρα 

μαθήματος: «…, η Λατινικού διέκοψε 

το μάθημα. Είχε έτοιμη ατάκα για 

την περίσταση. Μπλα μπλα μπλα 

ψυχραιμία. Μπλα μπλα μπλα θα 

πετύχετε… Σημείωσε στον πίνακα το 

Κ 

Η χώρα της μαρμότας 
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απαρέμφατο του μέλλοντα της πα-

θητικής φωνής του vidit. Η ύλη 

έτρεχε, δε θα καθυστερούσε άλλο 

για βλακείες». Το απόσπασμα αυτό 

το παραθέτω σαφώς και σαν μομφή 

στους καθηγητές αυτού του συστή-

ματος επειδή πολλοί, αν όχι οι πε-

ρισσότεροι, από αυτούς συμφωνούν 

πάντα πάνω στην σαθρότητα του 

θεσμού των εξετάσεων αυτών, χω-

ρίς όμως να κάνουν, καθώς φαίνε-

ται, τίποτε προς την κατεύθυνση της 

αλλαγής του. 

Όμως, περισσότερο από τους εκ-

παιδευτικούς θέλω να κατηγορήσω 

εμάς τους ίδιους τους μαθητές. Γιατί 

οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ανή-

κουν, θέλοντας και μη, στις συντη-

ρητικές δυνάμεις της κοινωνίας, χω-

ρίς αυτό να τους μειώνει στο ελά-

χιστο (αφού η κοινωνική εξέλιξη 

είναι αποτέλεσμα της αιώνιας πάλης 

μεταξύ συντηρητικού και επαναστα-

τικού, χωρίς τίποτα να εγγυάται ότι 

το νέο είναι πάντα καλύτερο και 

αντιστρόφως. Άλλωστε το παλιό πά-

ντα θέτει τις βάσεις για το νέο). Ε-

μείς, όμως; Τι ελαφρυντικό έχουμε 

απέναντι στους εαυτούς μας; Τι 

ελαφρυντικό έχουμε όταν για καιρό 

εθιζόμαστε στη ρητορική ενάντια 

στις Πανελλαδικές εξετάσεις και το 

περίφημο «σύστημα» και ύστερα, 

κάπου μέσα στο Μάιο, μόλις βγούμε 

από την πύλη του σχολείου μας έχο-

ντας δώσει και το τελευταίο πανελ-

ληνίως εξεταζόμενο μάθημα ξεχνάμε 

τα πάντα; Και έστω ότι είναι δεκτό 

αυτό, δεδομένης της κούρασης. Τι γί-

νεται με το Πανεπιστήμιο; Τι γίνεται 

όταν επιτέλους μπαίνουμε στη σχο-

λή για την οποία τόσο παλέψαμε και 

επί ένα εξάμηνο το λιγότερο πατάμε 

μόνο για την εξεταστική; Τότε που 

έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο για να 

επενδύσουμε δημιουργικά –με την 

έννοια του πραγματικού οφέλους 

προς τον εαυτό μας και τους γύρω 

μας- γιατί δεν προσπαθούμε να 

βρούμε κάποια εφικτή λύση; Να πιέ-

σουμε, τέλος πάντων… 

«Δεν βαριέσαι». Και πράγματι, 

γιατί να νοιαστεί οποιοσδήποτε από 

εμάς να αλλάξει κάτι άσχημο που για 

τον ίδιο είναι ή θα είναι εντός ολίγου 

μακρινό και αστείο παρελθόν; Είναι 

να απορείς με κάποιους που μιλάνε 

για τις επόμενες γενιές, τις οποίες και 

εσύ, όπως και οι γονείς σου, όπως 

και οι καθηγητές σου, θα αφήσεις να 

χάσουν ένα-δύο χρόνια από την 

νεότητά τους για το τίποτα. Είναι να 

απορείς που μιλάνε για αυτά τα ένα 

δύο χρόνια της εφηβείας που μπρο-

στά σε ολόκληρη τη ζωή και την 

σκληρότητά της είναι παιδική χαρά. 

Είναι να απορείς που μιλάνε για 

φθείρον άγχος, για παραμέληση της 

σωματικής υγείας, για μίσος ενάντια 

στη μελέτη και το διάβασμα, για επι-

βάρυνση του οικογενειακού προ-

ϋπολογισμού από την ιδιωτική εκ-

παίδευση, για πλήρη απαξίωση του 

σχολείου και της δημόσιας εκπαί-

δευσης, για άλλα τόσα. Είναι να απο-

ρείς που και ’γω που τα γράφω αυτά 

σήμερα, μετά από λίγους μήνες θα 

χαράξω πιο έντονα αυτόν τον φαύ-

λο κύκλο. Και που τότε κάποιος 

άλλος θα πάρει τη θέση μου και θα 

γράφει, και ύστερα, μετά από λίγους 

μήνες, θα έρθει κάποιος άλλος… 

 

1. Συγγραφέας και φιλόλογος στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

 

Πηγές εικόνων: 

 

http://newpost.gr/storage/photos/ma

ster/201503/1928622.jpg 

http://www.vulpinews.gr/wp-

content/uploads/2014/07/panellhnies

_01072014073628.jpg 

http://newpost.gr/storage/photos/master/201503/1928622.jpg
http://newpost.gr/storage/photos/master/201503/1928622.jpg
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ΤΗΣ ΔΗΟΥΣ ΜΠΑΛΑΦΑ  

 

ολύ ωραία, χαλαρή και ζε-

στή ρετρό ατμόσφαιρα στον 

χώρο. Γκρι και κόκκινα κα-

θίσματα. Στη σκηνή μια ει-

κόνα με έναν παλιό σταθμό τρένου 

και σύννεφα που κινούνται. Έντεκα 

καρέκλες και δύο σκαμπό, ένα ανα-

λόγιο, κάποιες βαλίτσες, στη μια γω-

νία κάτι σαν παλιά κουζίνα ή μπαρ 

και στην άλλη ένα γραφείο. Εντο-

πίζω τα μουσικά όργανα: μια ηλε-

κτρική κιθάρα, δύο ακουστικές, πλή-

κτρα και συνθεσάιζερ, μια μελόντικα, 

ένα βιολί, ένα ούτι, ένα νταούλι και 

κάποια ακόμη κρουστά. Ακριβώς 

στη μέση της σκηνής, ψηλά, ένα ρο-

λόι. Η ώρα; 9:05. 

“Η αμαξοστοιχία των 9:05 θα 

καθυστερήσει μια ώρα λόγο αλλαγής 

στο προφίλ της χώρας”. 

 

“Και τώρα τι θα κάνουμε;” 

 

“Θα περιμένουμε. Περιμένοντας 

μάθαμε να μετράμε τον χρόνο.” 

Η ιστορία της Ελλάδας από την 

Χούντα και την μεταπολίτευση μέχρι 

και σήμερα μέσα από ημερομηνίες-

σταθμούς και τραγούδια στην πα-

ράσταση «9:05» στο θέατρο Διάνα. 

Ο Οδυσσέας Ιωάννου, αφηγητής, 

γράφει ένα γράμμα στον πατέρα 

του, που ελπίζει να συναντήσει μετά 

από χρόνια όταν φτάσει το τραίνο. 

“Το πιο δύσκολο και μεγάλο μπλέ-

ξιμο ενός ανθρώπου είναι να γίνει 

κομμάτι του ονείρου ενός άλλου”, 

μας λέει ο Οδυσσέας που χρόνια 

μετά, προσπαθεί ακόμη να εκπλη-

Π 

Περιμένοντας το τραίνο… 
“Το μισό δίκιο είναι δικό μας και το άλλο μισό 

της πραγματικότητας” 
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ρώσει το όνειρο του πατέρα του που 

έχει επωμιστεί ο ίδιος. Στον σταθμό 

μαζί του έχουν βρεθεί, σχεδόν από 

λάθος, ο Βασίλης Παπακωνσταντί-

νου και ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με 

την μπάντα τους, οι οποίοι αποφα-

σίζουν ότι αφού θα περιμένουν που 

θα περιμένουν να κάνουν πρόβα. Επί 

σκηνής 9 άτομα και κανένα δεν έχει 

κάποιο ρόλο, όλοι μιμούνται τους 

εαυτούς τους. 

Ξεκινώντας με Χατζηδάκη, Ξαρ-

χάκο, Θεοδωράκη, ενώ ανάμεσα 

υπάρχουν μέχρι και μερικά ρεμπέ-

τικα και σμυρνέικα τραγούδια, περ-

νάμε σε τραγούδια των συντελε-

στών. Μια παράσταση που σε γεμίζει 

συναισθήματα με τις καταπληκτικές 

ερμηνείες των «ηθοποιών». Η ατμό-

σφαιρα από τη σκηνοθεσία του Πα-

ντελή Βούλγαρη μαγευτική και από 

πίσω η οθόνη γεμάτη εικόνες που 

συγκινούν και διαδρομές τραίνου 

που σε ταξιδεύουν. 

Προσωπικές ιστορίες των ηθο-

ποιών συνθέτουν μια ιστορία ενηλι-

κίωσης που θα μπορούσε να χαρα-

κτηρίσει κάθε άνθρωπο που μεγά-

λωσε τις δεκαετίες του 60, 70 και 80. 

Παρουσιάζουν την ιστορία της χώ-

ρας μέσα από τα τραγούδια της, κά-

τι, που απολαμβάνουν οι νεότεροι. 

Φράσεις δυνατές, αληθινές, μα-

θήματα ζωής. Με πολιτική σάτιρα 

και χιούμορ γίνεται η σύνθεση μιας 

μουσικοθεατρικής παράστασης που 

ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Με γέλιο, 

συγκίνηση και αγάπη για το ελληνι-

κό τραγούδι, όλοι φεύγουμε γεμάτοι, 

προβληματισμένοι, χαρούμενοι και 

με μια κάποια ελπίδα, ακόμη και αν 

η αμαξοστοιχία πέρασε και δεν στα-

μάτησε να μας πάρει. 

 

“Μα τόσες ώρες περιμέναμε… Τι 

θα κάνουμε τώρα;” 

 

“Περιμέναμε γιατί μας βόλευε να 

περιμένουμε. Τώρα πρέπει εμείς να 

γίνουμε αυτό που περιμέναμε.” 

 

Οι συντελεστές: 

 

Αφήγηση: Οδυσσέας Ιωάννου. 

Τραγούδι–κιθάρα: Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου. 

Τραγούδι–κιθάρα: Χρήστος Θηβαίος. 

Πιάνο: Ανδρέας Αποστόλου, 

Μάξιμος Δράκος. 

Drums–κρουστά: Στέφανος 

Δημητρίου. 

Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης 

Πατεράκης. 

Βιολί–τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη. 

Κιθάρες–πνευστά: Γιάννης Αυγέρης. 

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης. 

.  
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ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΑ 

 

να έργο εθνικής κληρονομιάς 

παρουσιάστηκε στη σκηνή 

του Mεγάρου Μουσικής. Η ό-

περα “Φόνισσα”, που σύνθεσε 

ειδικά για την Εθνική Λυρική Σκηνή ο 

Γιώργος Κουμεντάκης. Η όπερα είναι 

βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστό-

ρημα του Α. Παπαδιαμάντη, που πι-

στεύω, πως επηρεάστηκε από το θέ-

μα του μυθιστορήματος του Ντο-

στογιέφσκι “Έγκλημα και Τιμωρία” (ο 

Παπαδιαμάντης έχει μεταφράσει τον 

Ντοστογιέφσκι από τα γαλλικά στα 

ελληνικά) λόγω των ομοιοτήτων της 

πλοκής και της αντίστοιχης πάλης 

του κάθε χαρακτήρα για την αιτιο-

λόγηση των πράξεων του. Η μο-

χθηρή Φραγκογιαννού είναι πρώτα 

απ’ όλα άνθρωπος που υποφέρει και 

βασανίζεται. Συγκλονιστική είναι η 

μάχη με τον εαυτό της για το σωστό, 

το δίκαιο και τα όρια των δικαιω-

μάτων προς το συνάνθρωπο της . 

Μία όπερα με ποιητικό κείμενο 

του Γιάννη Σβώλου, που πραγματο-

ποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της 

το φθινόπωρο του 2014 και επέ-

στρεψε μετά από τη μεγάλη ζήτηση 

του κοινού για την επανάληψη της. 

Η όπερα αυτή είναι ταυτόχρονα 

και πολύ ελληνική: με τις ελληνικές 

παραδοσιακές μουσικές αρμονίες και 

όργανα, όμως και πολύ κοσμοπολι-

τική, διαχρονική, βρήκε τη θέση της 

στην πορεία του μουσικού μοντερ-

νισμού. 

Δυο όμορφες φωνές, δυο καλλι-

τέχνιδες ερμήνευσαν τον ρόλο της 

Φόνισσας : η μέτζο σοπράνο Ειρήνη 

Τσιρακίδου στις 15 και 17 Απριλίου 

και η σοπράνο Τζούλια Σουγλάκου 

στις 16 και 20 Απριλίου. Πολύ μεγά-

λο ρόλο στο έργο έπαιξε και η 

Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ, οποία με 

τις κρυστάλλινες αθώες φωνές της 

μετέτρεπε τον εξωτερικό και εσωτε-

ρικό κόσμο της Φραγκογιαννούς σε 

κόλαση, που την κατάπιε στο τέλος. 

Σκηνοθέτησε το έργο ο Αλέξαν-

δρος Ευκλείδης. 

Μουσική διεύθυνση: Βασίλης Χρι-

στόπουλος. Διεύθυνση Χορωδίας: 

Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. 

Διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας: 

Μάτα Κατσούλη.  

Έ 

Η ζωή δεν είναι πρόβα (είναι παράσταση) 
Φωνές ζωής και θανάτου  

στην πρεμιέρα της Φόνισσας 
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-

ΤΣΕΛΙΓΚΑ 

 

ον Φεβρουάριο έκλεισε ένας 

χρόνος από την καταστροφή 

των αρχαίων μνημείων του 

μουσείου της Μοσούλης και 

την πυρπόληση της Βιβλιοθήκης της 

πόλης από τους φονταμενταλιστές 

του Ισλαμικού «Κράτους». 

Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά 

διάβασα για τα παραπάνω, ιδιαίτε-

ρα για τη Βιβλιοθήκη∙ μέσα μου γεν-

νήθηκε εκείνο το συναίσθημα που με 

κατέκλυσε και την πρώτη φορά που 

άκουσα για την πυρπόληση της Βι-

βλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, τον τό-

τε θεματοφύλακα της ανθρώπινης 

γνώσης. Ένα συναίσθημα που με κα-

τακλύζει ακόμα όταν θυμάμαι την 

καταστροφή αυτή. Παράπονο και 

θλίψη. 

Γιατί «αν… θα…». Αν, δηλαδή, δεν 

είχε καταστραφεί εκείνη η Βιβλιο-

θήκη, πολύ πιθανόν σήμερα να είχαν 

διασωθεί πολλοί από το μισό (ίσως 

και παραπάνω) εκατομμύριο παπύ-

ρους πολύτιμης επιστημονικής και 

όχι μόνο γνώσης. Πολύ πιθανό τώ-

ρα ο πολιτισμός μας να έχαιρε μεγα-

λύτερου, ουσιαστικού βάθους. Δυ-

στυχώς, όμως, η ιστορία δεν γράφε-

ται με υποθέσεις, αλλά με γεγονότα. 

Και το γεγονός είναι οι στάχτες των 

διακοσίων χιλιάδων και πλέον έρ-

γων που, όπως και τότε, είναι στά-

χτες του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο 

μικρότερος αριθμός εγγράφων και 

χειρογράφων από εκείνη την ελλη-

νιστική βιβλιοθήκη δεν έχει καμία 

σημασία. Πρόκειται για λείψανα που 

δε θα αναστηθούν ποτέ. Δε γνωρίζω 

αν η γνώση αυτή έχει διασωθεί δια 

της αντιγραφής και της αποθήκευ-

σης, αλλά, ακόμα και έτσι να έχουν 

τα πράγματα, σε συμβολικό επίπεδο 

βιώνουμε αυτόν τον θάνατο. Μία 

μακρινή(;) απειλή απ’ το σκοτάδι 

ενός Μεσαίωνα… 

Φυσικά, δεν εννοώ ότι μέχρι τον 

περσινό Φλεβάρη όλα ήταν καλύτε-

ρα. Η τραγωδία που λέγεται απώ-

λεια ανθρώπινης ζωής και καταπά-

τηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

Τ 

Μοσούλη: ο θάνατος του πολιτισμού  
Ένα χρόνο μετά 
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(βιασμοί, κακοποιήσεις, εξαναγκα-

σμός σε επιστράτευση του άμαχου 

και αδύναμου πληθυσμού –γυναίκες 

και μικρά παιδιά) δεν παύει ούτε θα 

πάψει ποτέ να αποτελεί το μέγιστο 

των δεινών που φέρει ο πόλεμος. 

Και μάλιστα ένας πόλεμος που διε-

ξάγουν παράφρονες (και διευκρινίζω 

εδώ, όπως πολύ σωστά είχε τονιστεί 

στο άρθρο «Ποιος είναι τελικά ο 

τρομοκράτης» του Σωτήρη Αβλαμι-

σόπουλου (βλ. Απόντες, τεύχος 8), 

ότι στους παράφρονες αυτούς δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε καμιά περί-

πτωση εκείνοι οι άνθρωποι, απλοί 

ιρακινοί πολίτες, που δεν θέλησαν 

να γίνουν συνένοχοι στο έγκλημα 

αυτό και που είναι θύματα των ό-

πλων τόσο των τζιχαντιστών όσο 

και των δυτικών). 

Τελικά, αν θα μπορούσε να προ-

κύψει, ή καλύτερα, να επαναδιατυ-

πωθεί κάποιο «ηθικό δίδαγμα» μετά 

από όλα αυτά είναι το εξής: η δημι-

ουργία (όποιας μορφής, εδώ ανα-

φέρομαι και στους καλλιτέχνες και 

συγγραφείς όλων των αιώνων των 

οποίων το έργο διασώθηκε στη Μο-

σούλη, αλλά και στους ανθρώπους 

που επιμελούνταν της διατήρησης 

του πλούτου αυτού) απαιτεί κόπο, 

χρόνο, φροντίδα και μεράκι. Η κατα-

στροφή μόνο φωτιά. 

 

Πηγές: 

http://tvxs.gr 

http://www.mixanitouxronou.gr 

https://el.wikipedia.org/wiki 

 

Πηγές εικόνων: 

 

www.tanea.gr 

https://historicaltrails.wordpress.com 

http://www.protothema.gr/Images/Im

ageHandler.ashx?m=Fit&f=Ly8xMC4y

MDEuMTAuMjMwL3Byd2ViZGF0YS9

maWxlcy8xLzIwMTUvMDIvMjUvYm9v

ay1idXJuaW5nLmpwZw%3D%3D&t=

0&w=1000&h=1000 

ΤΗΣ ΔΗΟΥΣ ΜΠΑΛΑΦΑ 

 

Το φυσικό περιβάλλον της 

Ελλάδας χαρακτηρίζεται από 

έντονες εναλλαγές οικοσυστη-

μάτων και βιότοπων, οι οποίοι 

της προσδίδουν πολλή μεγάλη φυσι-

κή ομορφιά και περιβαλλοντική ση-

μασία. Η Ελλάδα έχει συνολικά 10 

Εθνικούς Δρυμούς (Πίνδου, Ολύ-

μπου, Πάρνηθας, Παρνασσού, Αίνου 

Κεφαλληνίας, Σουνίου, Σαμαριάς, 

Πρεσπών, Βίκου-Αώου και Οίτης), 

δηλαδή περιοχές φυσικού πλούτου 

προστατευμένες από κανονισμούς 

του κράτους που ξεκίνησαν να ε-

δραιώνονται την δεκαετία του 1950. 

Σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της 

ζωής μου, τα περνώ στο χωριό μου 

κοντά στα Λουτρά Υπάτης, στο νομό 

Φθιώτιδας. Καθότι το χωριό βρίσκε-

ται στους πρόποδες του βουνού της 

Οίτης οι εξορμήσεις στο βουνό, όταν 

βρίσκομαι εκεί, είναι καθημερινές. Τα 

τελευταία χρόνια το τοπικό Γυμνά-

σιο-Λύκειο της Υπάτης οργανώνει 

και πολλές περιβαλλοντικές δράσεις 

στο βουνό ώστε οι άνθρωποι να 

γνωρίσουν τη πραγματικά μεγάλη 

σημασία του. 

Η Οίτη, γνωστή ως το βουνό των 

λουλουδιών και του μυθικού ήρωα 

Ηρακλή (καθώς ο μύθος λέει ότι σε 

αυτό κάηκε), είναι ένα βουνό μονα-

δικής φυσικής ομορφιάς, με εκτετα-

μένα ελατοδάση, σπάνια αλλά και 

εντυπωσιακά είδη φυτών, πλούσια 

πανίδα και πολλά νερά, που κατε-

βαίνουν τις περισσότερες φορές 

απότομα, μέσα από απόκρημνα και 

πανέμορφα φαράγγια. Αποτελεί το 

πέμπτο ψηλότερο βουνό της Στε-

ρεάς Ελλάδας και βρίσκεται στα όρια 

των Νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας 

με ψηλότερη κορυφή τον Πύργο 

(2.152 μ.). Ανακηρύχθηκε Εθνικός 

Δρυμός το 1966. 

Η Οίτη έχει πολύ πλούσια πανίδα 

και χλωρίδα με πολλά προστατευό-

μενα ζώα (αγριόγιδο, λύκος, καφέ 

αρκούδα, ζαρκάδι κ.α.) και ενδημικά 

φυτά (βερονίκη της Οίτης, κρίνα, 

κρίκοι κ.α.). Επίσης έχει χαρτογρα-

φημένα μονοπάτια στα οποία μπο-

ρεί κανείς να περπατήσει μέσα στο 

πράσινο και “να γεμίσει τα πνευμό-

νια του καθαρό οξυγόνο”. 

Γ 

Εθνικοί δρυμοί  

Το παράδειγμα της Οίτης  

http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=Fit&f=Ly8xMC4yMDEuMTAuMjMwL3Byd2ViZGF0YS9maWxlcy8xLzIwMTUvMDIvMjUvYm9vay1idXJuaW5nLmpwZw%3D%3D&t=0&w=1000&h=1000
http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=Fit&f=Ly8xMC4yMDEuMTAuMjMwL3Byd2ViZGF0YS9maWxlcy8xLzIwMTUvMDIvMjUvYm9vay1idXJuaW5nLmpwZw%3D%3D&t=0&w=1000&h=1000
http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=Fit&f=Ly8xMC4yMDEuMTAuMjMwL3Byd2ViZGF0YS9maWxlcy8xLzIwMTUvMDIvMjUvYm9vay1idXJuaW5nLmpwZw%3D%3D&t=0&w=1000&h=1000
http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=Fit&f=Ly8xMC4yMDEuMTAuMjMwL3Byd2ViZGF0YS9maWxlcy8xLzIwMTUvMDIvMjUvYm9vay1idXJuaW5nLmpwZw%3D%3D&t=0&w=1000&h=1000
http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=Fit&f=Ly8xMC4yMDEuMTAuMjMwL3Byd2ViZGF0YS9maWxlcy8xLzIwMTUvMDIvMjUvYm9vay1idXJuaW5nLmpwZw%3D%3D&t=0&w=1000&h=1000
http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=Fit&f=Ly8xMC4yMDEuMTAuMjMwL3Byd2ViZGF0YS9maWxlcy8xLzIwMTUvMDIvMjUvYm9vay1idXJuaW5nLmpwZw%3D%3D&t=0&w=1000&h=1000
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Δυστυχώς, οι άνθρωποι στην Ελ-

λάδα, τόσο οι νέοι όσο και οι μεγα-

λύτεροι, δεν είναι ενημερωμένοι για 

τους εθνικούς μας δρυμούς, που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν α-

κόμη και ως τουριστική ατραξιόν -

αφού πλέον από τα πάντα στη ζωή 

μας προσπαθούμε να έχουμε κέρ-

δος-. Στα σχολεία της Ελλάδας δεν 

υπάρχουν προγράμματα περιβαλλο-

ντικής εκπαίδευσης μέσα στις ώρες 

των μαθημάτων, και έτσι συνεχίζου-

με να μένουμε αμέτοχοι στην αντι-

μετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων της χώρας, στην προ-

στασία του φυσικού της πλούτου, 

αλλά και να στερούμαστε τα οφέλη 

προσφέρει η επαφή με τη φύση. 

 

Πηγές: 

www.oiti.gr 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%C

E%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE

%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B4%CF

%81%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%

AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%

95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B

4%CE%B1%CF%82 

 

Φωτογραφίες: Δηώ Μπαλάφα. 

Οι φωτογραφίες τραβηγμένες στο ψη-

λότερο οροπέδιο γνωστό και ως «Λι-

βαδιές».  
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-

ΤΣΕΛΙΓΚΑ 

 

ίναι να αγαναχτείς τις μέρες 

πριν το Πάσχα. Να αγανα-

χτείς στις σκέψεις που σου 

γεννά αυτός ο προβληματι-

σμός των ημερών. Δεν αναφέρομαι 

στη θρησκευτική κατάνυξη και στις 

πνευματικές αναζητήσεις, ή τουλά-

χιστον όχι κατά κύριο λόγο σ’ αυτές. 

Αναφέρομαι στην ασύλληπτη πλη-

θώρα ερεθισμάτων παντός τύπου 

που κατακλύζουν τις ζωές μας και 

κάποιες φορές δημιουργούν ερωτη-

ματικά. Τούτες τις μέρες από αυτά 

τα ερεθίσματα ξεχωρίζουν σε κάθε 

μέσο και τόπο, άρθρα, συνταγές, εκ-

πομπές, συζητήσεις και διαφημίσεις 

σχετικές με το περίφημο σαρακο-

στιανό μενού μας. 

Για να μιλήσω συγκεκριμένα, θα 

αναφερθώ σε μια τηλεοπτική διαφή-

μιση αλυσίδας καταστημάτων αρτο-

ποιίας–εστίασης σχετικά με τις νηστί-

σιμες γεύσεις της. Όλη η διαφήμιση 

γυρνούσε γύρω από αυτές. Τις εκθεί-

αζε, όπως συμβαίνει πάντα στις δια-

φημίσεις, με οπτικά και λεκτικά μέσα 

που δημιουργούσαν τη γνωστή δια-

φημιστική συναισθηματική φόρτιση. 

Μάλιστα, διατυπωνόταν η «αμφιβο-

λία» σχετικά με τη γευστικότητα των 

νηστίσιμων εδεσμάτων της επιχεί-

ρησης για να διαλυθεί εντελώς μέσα 

στα τόσο ελκυστικά πλάνα από αχνι-

στές πίτες και φρέσκους χαλβάδες. 

Εύλογος είναι, λοιπόν, ο προβλη-

ματισμός: τι είναι η νηστεία; 

Απ’ ό,τι φαίνεται, η απάντηση 

σήμερα αφορά είτε υπόθεση της 

κουζίνας είτε υπόθεση δίαιτας. Μια 

υπόθεση δοκιμών νέων γευστικών 

οριζόντων και αποτοξίνωσης. Αν θέ-

λουμε να είμαστε δίκαιοι και ακρι-

βείς, η αποβολή των τοξίνων ίσως 

να ήταν και θα είναι πάντα μέρος 

και δευτερεύων σκοπός, ενδεχομέ-

νως, της νηστείας οποιουδήποτε 

θρησκευτικού μορφώματος. Από την 

άλλη, ίσως η ποικιλία μιας εθνικής 

κουζίνας αντανακλά και την ιδιαιτε-

ρότητα του εκάστοτε πολιτισμού. 

Έχει, όμως, ενδιαφέρον να μπού-

με για λίγο στα εδάφη της θεολο-

γίας. Γιατί, τουλάχιστον για την ορ-

θόδοξη χριστιανική παράδοση, η 

νηστεία θα λέγαμε ότι όντως απο-

τελεί μια «δίαιτα» με την αρχαία 

ελληνική σημασία της λέξης, δηλαδή, 

Ε 

Τι είναι αυτό που το λένε νηστεία  
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τρόπο ζωής. Και αυτός ο τρόπος 

ζωής αφορά τόσο το σώμα, όσο και 

το πνεύμα. Στην πραγματικότητα, 

για τη χριστιανική θεολογία, το σώ-

μα είναι ένα μέσο για να φτάσει ο 

πιστός σε μια ανώτερη, καθαρότερη, 

εξωτερική και εσωτερική κατάστα-

ση. Άλλωστε, γι’ αυτό και χαρακτη-

ρίζεται «ναός του Αγίου Πνεύματος», 

κάτι το ιερό που, όμως, έχει έναν 

ανώτερο και για το ίδιο προορισμό. 

Πρόκειται για μία δια βίου ανύψωση 

της ψυχοσωματικής ανθρώπινης 

ολότητας, ανύψωση που σημαίνει 

συνάμα και απελευθέρωση του αν-

θρώπου από όλα εκείνα που κρα-

τάνε την ύπαρξή του πίσω. Όλα 

εκείνα που τον δένουν με κάτι πο-

ταπό και που απεμπολούν την ελεύ-

θερη βούλησή του. Είναι τα λεγό-

μενα «πάθη» ή θα μπορούσαμε να 

τα ονομάσουμε, για να το εντάξουμε 

καλύτερα στις μέρες μας, και πλα-

στές ανάγκες. Διότι πολλά είναι εκεί-

να που συχνά νομίζουμε ότι χρεια-

ζόμαστε, και δη σε μεγάλες ποσότη-

τες, ενώ απλώς έχουμε καλλιεργήσει 

μια εμμονή στο νου μας ή, στη χει-

ρότερη, ένα τύπο εθισμού. Ενδια-

φέρον έχει ότι ο Σωκράτης φέρεται 

να λέει κάπου ότι όσο λιγότερες 

ανάγκες έχει κανείς, τόσο πιο κοντά 

στο θείο βρίσκεται, γιατί το υποκεί-

μενο της θεότητας δεν έχει ανάγκη 

από τίποτα. 

Επιστρέφουμε, λοιπόν. Αφορά 

μια τέτοια ανύψωση τις πίτες και 

τους χαλβάδες; Αφορά την δίχως 

αύριο κατανάλωση κρέατος από τις 

πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 

της Ανάστασης, αλλά και το μετά, 

όταν συνεχίζουμε τις βλαβερές δια-

τροφικές μας συνήθειες; 

Δεν τίθεται θέμα πίστης. Τίθεται 

θέμα συνείδησης και λογικής. Ποιο 

το νόημα της νηστείας αν επιστρέ-

φεις πίσω, αν συνεχίζεις να εξαρτά-

σαι τόσο πολύ από την υλική πλευρά 

της πραγματικότητας; Προσωπικά, 

νομίζω πως ουσιαστική νηστεία σε 

επίπεδο τροφής δεν είναι τόσο η 

αποχή από ζωικά προϊόντα, όσο ο 

συνειδητός νοητικός έλεγχος της 

ποιότητας και της ποσότητας της 

τροφής έτσι ώστε αυτή να αποτε-

λέσει μέσο και όχι σκοπό για τον ίδιο 

τον άνθρωπο. Μέσο για τις πραγμα-

τικές διατροφικές και ψυχικές ανά-

γκες που έχει σε καθημερινή βάση. 

Μιλάμε, στην ουσία, για το αυτεξού-

σιο, την ισχύ της θέλησης. Υπό το 

πρίσμα αυτό, δε βλέπω ποιο το νόη-

μα (πέρα από το οικονομικό για τις 

διάφορες επιχειρήσεις) στο να παίρ-

νουμε ένα διαφορετικό τσελεμεντέ 

κάθε Απρίλιο ή να νηστεύουμε και 

να τρώμε ξανά και ξανά προσπα-

θώντας να φέρουμε τον κορεσμό. 

Πρέπει, όμως, να καταστήσουμε 

σαφές, εδώ, ότι δεν φταίει η υλική 

πραγματικότητα της τροφής, του 

ποτού, των αγαθών και του έρωτα 

για το ότι ο άνθρωπος επιτρέπει 

στον εαυτό του να γίνει το χειρό-

τερο όλων των ζώων, κατά την πε-

ρίφημη αριστοτελική ρήση. Φταίει ο 

ίδιος που δεν δύναται να έχει τον 

έλεγχο του εαυτού του. Αλλά και πά-

λι, δεν αναφερόμαστε σε έναν αυ-

στηρό, τυπικό, πουριτανικό, νεοπλα-

τωνικό έλεγχο που απορρίπτει τις 

απολαύσεις. Γιατί κυριαρχεί μια τέ-

τοια, κατ’ εμέ, παρανοημένη αντίλη-

ψη της νηστείας και της εγκράτειας. 

Αντιθέτως, αναφερόμαστε στο κα-

τάλληλο μέτρο που θα δώσει την ξε-

χωριστή χαρά σε καθεμία από αυτές 

και θα βοηθήσει τον άνθρωπο να 

συνεχίσει να διαβαίνει αυτόν τον υπέ-

ροχο, δίχως τέλος δρόμο της αυτό-

ολοκλήρωσης. Με την αρμονική συ-

νύπαρξη σώματος – πνεύματος, κα-

τά την οποία το ένα βοηθά και δεν 

καταστρέφει το άλλο, όπως συμβαί-

νει αφενός με την απόλυτη ακράτεια 

και αφετέρου με τη σιδερένια και 

ενίοτε «σωματοκτόνο» εγκράτεια. 

Καθώς φαίνεται, για άλλη μια 

φορά ο κυρίαρχος μη ανθρώπινος 

δυτικός πολιτισμός εφάρμοσε την 

τακτική του: απογύμνωσε από οποι-

αδήποτε βαθύτερη ουσία μία εντός 

πολιτισμικών πλαισίων πρακτική και 

την έριξε στην μηχανή του. Όπως 

συνέβη με τις ναρκωτικές ουσίες των 

αρχαίων αμερικανικών λαών και 

την ερωτική πράξη των Ινδών. Όλα 

για μια εφήμερη απόλαυση ή από-

δραση που δεν λύνει τα προβλήμα-

τα, αλλά πολλές φορές προκαλεί και 

βλάβη στον άνθρωπο, όπως η νη-

στεία που εξασθενεί ή η νηστεία που 

προσθέτει βάρος. 

Αντί, λοιπόν, να ασχολούμαστε 

με το νηστίσιμο γλυκό που θα φτιά-

ξουμε έτσι ώστε να μην παχαίνει, 

αλλά και να κάνουμε και νηστεία, 

προτείνω να προσπαθήσουμε να 

«ακούσουμε» το σώμα και την ψυχή 

μας και να βάλουμε τέλος εκεί που 

αρχίζει η επιβάρυνσή μας. 
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ΤΗΣ ΘΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  

 

Οι ομάδες καλαθοσφαίρισης 

του σχολείου μας είχαν μία 

αξιόλογη πορεία στο σχολικό 

πρωτάθλημα τόσο στα κορί-

τσια όσο και στα αγόρια. Αρχικά, η 

γυναικεία ομάδα έφτασε στον τελικό 

του ομίλου της στην Α΄ περιφέρεια 

Αθήνας, χωρίς να παίξει σε κάποιον 

αγώνα, λόγω της απουσίας του 9ου 

ΓΕΛ Αθηνών και της αποχώρησης 

του 1ου ΓΕΛ Ζωγράφου. 

Στον ημιτελικό της Α΄περιφέρειας 

της Αθήνας ηττήθηκε από το 52ο 

ΓΕΛ Αθήνας, αλλά κατάφερε να υπε-

ρισχύσει στον μικρό τελικό απέναντι 

στο 17ο ΓΕΛ Παγκρατίου στις 26 

Φεβρουαρίου 2016, με 33-26, και να 

κατακτήσει την 3η θέση στην περι-

φέρεια Α΄ Αθήνας. Πρωταγωνίστριες 

στον αγώνα ήταν οι παίκτριες Βίκυ 

Κασδαγλή και Κατερίνα Βελούδη οι 

οποίες σημείωσαν τους περισσότε-

ρους πόντους στην ομάδα, 18 και 13 

αντίστοιχα. Πρέπει να σημειώσουμε 

ότι προπονήτρια της ομάδας ήταν η 

καθηγήτρια φυσικής αγωγής κα. 

Μαρίνα Γούβαλη που φρόντισε για 

την οργάνωση και την συγκρότηση 

της γυναικείας ομάδας καλαθοσφαί-

ρισης. 

Από την άλλη, η ομάδα των αγο-

ριών ήρθε αντιμέτωπη με περισσό-

τερες δυσκολίες, καθώς έως τον τε-

λικό του ομίλου τους έπαιξαν με 3 

αξιόλογες ομάδες, το 5ο ΓΕΛ Ζωγρά-

φου, το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών 

και το 56ο ΓΕΛ Αθηνών. Αρχικά 

αγωνίστηκαν απέναντι στην ομάδα 

του 5ου ΓΕΛ Ζωγράφου, παίχτες της 

οποίας αποτελούν την εφηβική ομά-

δα του Ηλυσιακού. Το σχολείο μας 

κατάφερε να νικήσει με 49-42, με 

πολύ υψηλή απόδοση από όλους 

τους παίκτες. Στην συνέχεια προκρί-

θηκε στον δεύτερο αγώνα με αντί-

παλο το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθη-

Τ 

Η πορεία των ομάδων καλαθοσφαίρισης 
του σχολείου μας στα φετινά 

πρωταθλήματα 
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νών. Σε αυτή τη μάχη οι αθλητές της 

ομάδας μας έδειξαν την αξία τους 

και κατάφεραν να προσπεράσουν 

και αυτόν τον αντίπαλο με 46-36, 

σκορ αγώνος. Τελικό εμπόδιο για 

την πρόκριση στα τελικά του ομίλου 

τους στην Α περιφέρεια Αθήνας 

ήταν το 56ο ΓΕΛ Αθηνών το οποίο 

νίκησαν με χαρακτηριστική ευκολία 

και τελικό σκορ 46-25. Αυτή η δια-

δρομή κατέληξε στις 22 Φεβρουα-

ρίου στα τελικά του τρίτου ομίλου 

της Α΄ περιφέρειας της Αθήνας με 

αντίπαλο το 3ο ΓΕΛ Ζωγράφου, 

όπου η τύχη δεν ήταν με το μέρος 

της ομάδας μας, καθώς τρεις από 

τους αθλητές μας ήταν άρρωστοι 

εκείνη την ημέρα και η απουσία τους 

ήταν καθοριστική. Παρά την υπερ-

προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι 

παίκτες και την ανατροπή του αγώ-

να (τη διαφορά των 19 πόντων 

κατάφεραν να τη μειώσουν σε 3) το 

σχολείο μας ηττήθηκε με 52-46. 

Προπονητής της ομάδας των αγο-

ριών ήταν ο καθηγητής φυσικής α-

γωγής κ. Θανάσης Τσούκος ο οποίος 

ήταν στο πλευρό των παικτών σε 

κάθε βήμα τους. 
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-

ΤΣΕΛΙΓΚΑ 

 

Την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 

είχαμε τη χαρά και, όσοι εί-

μαστε απόφοιτοι του 2ου 

Πειραματικού Γυμνασίου Α-

θηνών, την τιμή, να παρακολου-

θήσουμε μια μοναδική παράσταση 

στα πλαίσια της «καλλιτεχνικής βρα-

διάς» που λαμβάνει χώρα τα τε-

λευταία τρία χρόνια στο Γυμνάσιο. 

Πρόκειται για την κωμική οπερέτα 

του Gustav Holst, σε λιμπρέτο του 

Fritz Hart «Η Ιδέα», η οποία, ερμη-

νεύτηκε, για πρώτη φορά πανελλη-

νίως, από τα παιδιά της  χορωδίας 

του Γυμνασίου σε συνεργασία με έξι 

λυρικούς καλλιτέχνες – τη Χριστίνα 

Ασημακοπούλου, τη Λητώ Μεσσήνη, 

τον Αρκάδιο Ρακόπουλο, την Ελένη 

Σωτηρίου, τον Σωτήρη Τριάντη και 

τον Μιχάλη Ψύρρα, υπό τη μουσική 

διεύθυνση και με τη συνοδεία πιά-

νου του Νίκου Βασιλείου. Οι μουσι-

κές και υποκριτικές ερμηνείες όλων 

των συντελεστών  μαζί (παιδιών 

και… μεγάλων) και του καθενός ξε-

χωριστά μας πήραν μαζί τους σε ένα 

ασυνήθιστο για τους περισσότερους 

καλλιτεχνικό ταξίδι στον χώρο του 

μουσικού θεάτρου, της όπερας που 

τόσο έχει παρεξηγηθεί στις μέρες 

μας. 

Γελάσαμε με τις πετυχημένες, γε-

μάτες χιούμορ, ατάκες αλλά και 

προβληματιστήκαμε, καθώς το έργο, 

παρά το γεγονός ότι είναι γραμμένο 

για παιδιά, κινείται εντός πολιτικών 

πλαισίων. Φυσικά, στο υπέροχο αυ-

τό αποτέλεσμα πρέπει να σημειωθεί 

ιδιαιτέρως η σκηνοθεσία και εικα-

στική επιμέλεια του Σίμου Παπανα-

στασόπουλου, η κινησιολογία και οι 

χορογραφίες από την Ειρήνη Κυρ-

μιζάκη και, βεβαίως, η επιμέλεια και 

διεύθυνση της χορωδίας του Γυμνα-

σίου από την καθηγήτρια μουσικής 

Μαρία Κοκολάκη. 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

 

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι το 

έργο γράφτηκε εξ’ αρχής με σκοπό 

την ερμηνεία του από παιδιά και 

παιδικές χορωδίες. Γι’ αυτό, άλλω-

στε, και έχει πιο ανάλαφρο ύφος. 

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε κά-

ποιο βασίλειο μιας περασμένης επο-

χής. Το βασιλικό ζεύγος έχει χάσει 

την ουσιαστική εξουσία του, την 

οποία πια ασκεί το Κοινοβούλιο και 

ο Πρωθυπουργός (πράγμα που ακο-

λουθούσε και τις πολιτικές εξελίξεις 

του καιρού συγγραφής του λιμπρέ-

του- 1896). Όλα βαίνουν καλώς, 

Δ 

Η… «Ιδέα» του Γυμνασίου 
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άρχοντες και αρχόμενοι διάγουν ή-

ρεμα και… κανονικά τον βίο τους 

ώσπου ο Πρωθυπουργός αρρωσταί-

νει. Όμως οι εξελίξεις θα αποδει-

χθούν δραματικότερες: του κατεβαί-

νει μια ιδέα. Όλοι αναστατώνονται 

και περιμένουν με αγωνία το διάγ-

γελμά του. Και όταν αυτό γίνεται, 

όλα θα έρθουν πάνω κάτω. Η ιδέα 

είναι η εξής: εφόσον την εξουσία 

έχουν οι άνδρες, μα λύσεις δεν έχουν 

βρεθεί στα προβλήματα της ανθρω-

πότητας, θα πρέπει την εξουσία να 

αναλάβουν οι γυναίκες. Έτσι, οι ρό-

λοι αλλάζουν και ξεκινούν τα… πα-

ρατράγουδα! 

 

Λίγα λόγια για το «λιμπρέτο» 

 

Τι είναι, όμως, το «λιμπρέτο»; «Λι-

μπρέτο» ονομάζουμε το λεκτικό κεί-

μενο, τους στίχους που ύστερα με-

λοποιούνται και ενσωματώνονται σε 

μια όπερα. Το περιεχόμενο και το 

ύφος του μπορεί να ποικίλλει από 

σοβαρό μέχρι κωμικό. 

 

Λίγα λόγια για την «όπερα» και 

την «οπερέτα» 

 

Η «όπερα», τώρα, είναι ένα συγκε-

κριμένος τύπος μουσικής σύνθεσης 

που άνθισε, κυρίως, από τον 16ο 

έως και τον 19ο αιώνα στην Δυτική 

και Κεντρική Ευρώπη. Η «οπερέτα», 

τέλος, είναι μια μικρότερη σε έκταση 

(όπως δηλώνει και η λέξη που απο-

τελεί υποκοριστικό της «όπερας») 

και ελαφρότερη – κωμικότερη εκδο-

χή της όπερας, που βασίζεται σε 

ανάλογο λιμπρέτο. 

 

Επιμύθιο 

 

Άραγε, πόσοι γνωρίζουμε τι θα πει 

λυρικό θέατρο; Πρόκειται πράγματι 

για κάτι το βαρετό, το παλιό, κάτι 

που αφορά μόνο κάποιους υπερ-

βολικούς ενήλικες και υπερήλικες 

μουσικόφιλους; Η παράσταση αυτή 

μάλλον κατέρριψε τον μύθο αυτό, 

αν κρίνω από τις επευφημίες και τις 

γεμάτες ζωντάνια και γέλια αντι-

δράσεις του (γεμάτου παιδιά) κοινού 

στις ατάκες και ενέργειες των ηθο-

ποιών. 

Εν τέλει, μήπως 

είναι καιρός να ανα-

θεωρήσουμε σχετικά 

με το θεατρικό αυτό 

είδος, αλλά και κατ’ 

επέκταση σχετικά με 

όλες εκείνες τις μορ-

φές τέχνης και τα 

έργα τους που τόσο 

απαξιώνουμε 

σήμερα;  

Η παράσταση ε-

παναλήφθηκε και το 

απόγευμα της 28ης 

του Μάη, μέρα Σάβ-

βατο, στο Αττικό Άλ-

σος! 

 

Πηγές για το έργο, το 

λιμπρέτο και την οπερέτα: 

 

www.el.wikipedia.gr 

http://www.newsbeast.gr/ 

http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/ 

 

Φωτογραφίες: Μαρία Δαμίγου.  

http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/
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ΤΗΣ ΔΗΟΥΣ ΜΠΑΛΑΦΑ  

 

να πρωτότυπο καλλιτεχνικό 

πρότζεκτ έλαβε χώρα την 

Τρίτη 19 Απριλίου στο σχο-

λείο μας. Κατά την ώρα της 

Καλλιτεχνικής Παιδείας της Α’ Λυ-

κείου, τα παιδιά του 2ου τμήματος 

με την καθηγήτρια τους, εικαστικό, 

κυρία Νίκη Ρουμπάνη αποφάσισαν 

να ομορφύνουν το προαύλιο του 

σχολείου μας καλύπτοντας τις ρωγ-

μές των τοίχων με χρώματα!  

Πρωτότυπες ζωγραφιές, η καθε-

μία με τη δική της μοναδική άποψη, 

μικρά παράθυρα για άλλους κό-

σμους, που σε κάνουν έστω και για 

μια στιγμή όταν τις κοιτάς να ξεχνάς 

ότι βρίσκεσαι στο σχολείο. Τα παιδιά 

με πολύ χαρά και ενθουσιασμό, ατο-

μικά ή σε ομάδες, και με το μοναδικό 

τους ταλέντο κατάφεραν να δημι-

ουργήσουν μαγικές εικόνες στους 

σπασμένους τοίχους του σχολείου 

μας και να ομορφύνουν τα διαλείμ-

ματά μας και τις μέρες μας με την 

καλλιτεχνική πινελιά τους.  

Έ 

Ζωγραφίζοντας τις ρωγμές 
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ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΛΥΓΚΑ 

 

λλη μια δημιουργική χρονιά 

έφτασε στο τέλος της για τον 

όμιλο Κινηματογράφου και 

τους μαθητές που συμμετείχαν. Κα-

τά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

οι συναντήσεις του ομίλου γίνονταν 

κάθε Τετάρτη και διαρκούσαν γύρω 

στις δύο ώρες. Με ένα δυναμικό ξε-

κίνημα τον Οκτώβρη, οι υπεύθυνοι 

καθηγητές του ομίλου, εξήγησαν 

στους μαθητές τι επρόκειτο να ακο-

λουθήσει. Λίγο αργότερα ξεκίνησαν 

οι επισκέψεις από επαγγελματίες του 

χώρου οι οποίοι προσπάθησαν να 

μεταδώσουν τις γνώσεις τους, με 

στόχο να καταφέρουν οι μαθητές να 

φτιάξουν τη δική τους ταινία. Ξεκί-

νησαν με τη μεθοδολογία που πρέ-

πει να ακολουθήσει κάποιος ώστε να 

γράψει ένα σενάριο, συνέχισαν με το 

τι είναι ντεκουπάζ και πώς γίνεται 

και έπειτα με το στήσιμο της κάμε-

ρας, ώστε να είναι σωστά τα πλάνα. 

Ακολούθησαν συζητήσεις για την 

τέχνη του ντοκιμαντέρ, το μοντάζ 

αλλά και για το υποκριτικό κομμάτι 

που απαιτείται για την υλοποίηση 

μιας ταινίας. Όλον αυτόν τον καιρό 

σπουδαίοι άνθρωποι πέρασαν το 

κατώφλι της αίθουσας του σχολείου 

όπου γίνονταν οι συναντήσεις) όπως 

ο Σπύρος Σκάνδαλος (σκηνοθέτης), ο 

Σταύρος Ψυλλάκης (ντοκιμαντερι-

στής), ο Αργύρης Θέος (διευθυντής 

φωτογραφίας), η Ξένια Καλογερο-

πούλου (ηθοποιός). 

Στα μέσα της χρονιάς πραγμα-

τοποιήθηκε επίσκεψη από τους υπεύ-

θυνους του προγράμματος «Πάμε 

Σινεμά» κατά τη διάρκεια της οποίας 

προβλήθηκαν σχολικές ταινίες μι-

κρού μήκους. Στη συνέχεια οι παρευ-

ρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις και 

ψήφισαν τις καλύτερες ταινίες. 

Σημαντικό είναι επίσης να υπο-

γραμμίσουμε τις τακτικές συναντή-

σεις, τα απογεύματα κάθε Κυριακής 

στις οποίες, όσοι ήθελαν, μπορούσαν 

να παρακολουθήσουν ποιοτικές ται-

νίες όλων των κατηγοριών και να 

συζητήσουν γι’ αυτές στη συνέχεια. 

Η δράση αυτή ήταν μια συνεργασία 

του ομίλου με το 15μελές του σχο-

λείου και μπορούσαν να συμμετέ-

χουν όλοι οι μαθητές. 

Η χρονιά κορυφώθηκε με την 

τριήμερη εκδρομή στη Λάρισα για 

την παρακολούθηση ταινιών του 

8ου Φεστιβαλ Λάρισας, Artfools, στο 

οποίο ο όμιλος συμμετείχε στο μα-

θητικό διαγωνιστικό μέρος με τις 

ταινίες: Cern, το ταξίδι της ανακά-

λυψης, και Gold, εκ των οποίων η 

πρώτη πήρε την πρώτη Ειδική Διά-

κριση. Εδώ αξίζει να προσθέσουμε 

πως ακόμα μια ταινία του ομίλου 

που έγινε το 2014 με τίτλο «Μια 

μέρα στο σπίτι» απέσπασε, φέτος, το 

2ο βραβείο στο φεστιβάλ της Ολυ-

μπίας. Στο τέλος της χρονιάς απο-

φασίστηκε ομαδικά να γυριστεί ένα 

ντοκιμαντέρ για το σχολείο το οποίο 

βρίσκεται σε εξέλιξη.   

Ά 

Η μαγεία της μεγάλης οθόνης 

(Όμιλος Κινηματογράφου) 
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ΤΗΣ ΔΗΟΥΣ ΜΠΑΛΑΦΑ 

 

ταν μπορέσεις να ξεφύγεις 

έστω και για μια δυο μέρες 

από την αποπνικτική α-

τμόσφαιρα της Αθήνας και 

βρεθείς σε ένα μέρος κοντά στη 

φύση, σε ένα περιβάλλον όντως φυ-

σικό και όχι ανθρωπογενές, αξίζει να 

πας έναν περίπατο… 

Από μικρή μου άρεσε, όταν βρι-

σκόμουν στο χωριό, να βγαίνω βόλ-

τες στο βουνό, ιδίως το βράδυ. Έτσι 

με είχε μάθει ο πατέρας μου. Βγαί-

ναμε σχεδόν κάθε βράδυ μια βόλτα 

και, όταν δεν κάναμε απόλυτη ησυ-

χία για να μπορέσουμε να αφου-

γκραστούμε τους ήχους της φύσης, 

μου έλεγε παραμύθια και ιστορίες 

από τα παλιά. Καθισμένοι πάντα σε 

κάποιο βραχάκι, λίγο ψηλά ώστε να 

έχουμε για θέα τον κάμπο και από 

κοντά καθισμένα τα σκυλιά μας, οι 

αχώριστοι φύλακές μας. 

Οι βόλτες τις βραδινές ώρες σε 

βοηθούν ιδιαίτερα να «συζητήσεις» 

με τον εαυτό σου και να σκεφτείς. Το 

αεράκι χαϊδεύει τα δέντρα και κάνει 

τα φύλλα να τρέμουν σχεδόν ανε-

παίσθητα, σε ακουμπάει και μια ανα-

τριχίλα περνά όλο σου το κορμί. Ε-

κεί, αναρωτιέσαι γιατί δεν πήρες ένα 

μπουφάν λίγο πιο χοντρό, αλλά στο 

επόμενο βήμα το ξεχνάς και χάνεσαι 

πάλι στις σκέψεις σου. 

Γύρω ακούς διάφορους ήχους. 

Ένας βάτραχος κρώζει. Λίγο πιο δί-

πλα ένα τριζόνι πάνω σε κάποιο 

δέντρο τραγουδάει. Λίγο παραπέρα 

ο κούκος επαναλαμβάνει το τραγού-

δι της αγάπης του με αυτή την μο-

νότονη μελωδία του που είναι τόσο 

σταθερή που πολλές φορές σου θυ-

μίζει τον μετρονόμο. Κάποια σκυλιά 

γαβγίζουν λίγο πιο μακριά και το γά-

βγισμα σκάει πάνω στους βράχους 

του βουνού και αντιλαλεί στην πε-

διάδα. Ακούς τα βελάσματα από τα 

πρόβατα και τα κουδούνια τους. Και 

κάπου από μακριά έρχεται ο θόρυ-

βος της πόλης με τα αυτοκίνητα και 

την κίνηση, που σχεδόν ποτέ δεν 

μπορούμε να αποχωριστούμε. 

Το βράδυ δεν βλέπεις. Έχεις έναν 

φακό μαζί, για ώρα ανάγκης, αλλά 

δεν τον έχεις ανοιχτό όλη την ώρα. 

Έτσι το μόνο που μπορείς να παρα-

τηρήσεις με τα μάτια είναι τα κοκκι-

νωπά φώτα της πόλης και των γύ-

ρω χωριών μέσα στο μαύρο της πε-

διάδας και τα μικρά ασημί φωτάκια 

στον κατάμαυρο ουρανό, τα αστέρια. 

Κάθομαι και παρατηρώ πολλές 

ώρες τα αστέρια… Κρύβουν μέσα 

τους κάτι από τη μεγάλη μαγεία του 

απέραντου(;) σύμπαντος. Είναι κάτι 

σαν τη χρυσόσκονη των νεράιδων 

του παραμυθιού που λίγη ξέφυγε 

από τα φτερά τους και αψηφώντας 

τη βαρύτητα, έμεινε στον ουρανό. 

Είναι κάτι σαν μικρές λάμπες που 

κάποιος ανάβει κάθε νύχτα και σβή-

Ό 
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νει κάθε πρωί (μικρός πρίγκιπας). 

Είναι σαν τον καθρέφτη των φώτων 

της πόλης και τον αντικατοπτρισμό 

τους στον ουρανό. 

Πάντως το βράδυ αναγκάζεσαι 

και αναπτύσσεις περισσότερο τις 

άλλες σου αισθήσεις από την όραση 

στην οποία γενικότερα σχεδόν πά-

ντα στηρίζεσαι. Ακόμη και την αφή 

την χρησιμοποιείς ώστε να καταλα-

βαίνεις που πατάς και πως πρέπει να 

πατήσεις νιώθοντας τις πέτρες κάτω 

από τη σόλα του παπουτσιού σου ή 

βάζοντας ένα χέρι κάπου λίγο μπρο-

στά από το κεφάλι σου ώστε να μην 

σε χτυπήσει κάποιο κλαδί που δεν 

είδες. 

Έτσι, και, αφού έχεις χαθεί στις 

σκέψεις σου, για τον εαυτό σου και 

τον κόσμο, έχεις μπορέσει να αφή-

σεις τη φαντασία σου ελεύθερη για 

λίγο, επιστρέφεις στο σπίτι γεμάτος 

ενέργεια και με επεξεργασμένες–ολο-

κληρωμένες (;) σκέψεις (και απόψεις). 

Η αλήθεια είναι πως εγώ, παιδί 

της πόλης δεν ήμουνα ποτέ, και δεν 

προβλέπεται να γίνω όχι τώρα κο-

ντά τουλάχιστον. Θα ήθελα να με-

ταφέρω και εσένα λίγο από αυτόν 

τον όμορφο, έξω από την καθημε-

ρινότητα των πολλών, κόσμο, έστω 

για λίγο. Έτσι, θα ήθελα τώρα να 

κλείσεις λίγο τα μάτια σου και να 

φανταστείς όσο περισσότερα μπο-

ρείς από αυτά που διάβασες ώστε 

να κάνεις και εσύ μια μικρή νυχτε-

ρινή περιπλάνηση σε μονοπάτια του 

μυαλού, της σκέψης, και της φαντα-

σίας που δεν επισκεπτόμαστε συχνά. 
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ολύ όμορφες οι εικόνες στις 

«Νυχτερινές περιπλανήσεις» 

της Δηούς. Επιτρέψτε μου 

να μοιραστώ μερικές ακόμη 

σκέψεις στο ίδιο θέμα. 

Δες τα χρώματα που αλλάζουν 

καθώς πέφτει το βράδυ, δίνοντας σε 

όλα γύρω σου μία υπόσταση ονειρι-

κή. Αφήσου σε εκείνες τις λίγες στιγ-

μές που η φύση, σαν να υπακούει σε 

κάποιον μαέστρο (αφού ακόμη κι 

αυτό γίνεται αρμονικά), σταματάει 

να ακούγεται. Το ότι δεν βλέπεις πια, 

ίσως αποδειχθεί καλό. Πείσε τον 

εαυτό σου πως δεν υπάρχει σχέδιο, 

πως κανένας δεν τα ρύθμισε έτσι 

ώστε, αφού δύσει ο ήλιος, όλα να σε 

παροτρύνουν να κοιτάξεις ψηλά. 

Είναι το θέαμα του έναστρου ου-

ρανού από μόνο του που, προσω-

πικά, με συναρπάζει. Από πάνω μας, 

ανοίγεται ένας γιγάντιος καμβάς με 

μικρές διάσπαρτες πινελιές. Απέρα-

ντος, σαν να φτιάχτηκε για να μην 

μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να συλ-

λάβει την πραγματική εικόνα του. 

Δεν είναι όμως μόνο το δέος που με 

κατακλύζει. Είναι και ένα αίσθημα α-

γάπης. Είναι σαν παλιό καφενείο, 

πάντα στη θέση του, σαν έναν χα-

μένο παιδικό φίλο που βρίσκω την 

ευκαιρία να ξαναδώ για λίγο. Τον 

νιώθω κοντά μου, με έχει συντρο-

φεύσει, μου έχει επιτρέψει να τον 

μάθω, ακόμη κι αν κάθε φορά συ-

νεχίζει να με ενθουσιάζει. Ίσως επει-

δή με ξεγελά, αφήνοντάς με να τον 

προσεγγίσω, να πιστέψω πως έμαθα 

κάτι τόσο πολύπλοκο και μυστηριώ-

δες, κάτι τόσο αιώνιο και απέραντο. 

Αντλεί την ομορφιά του πιστεύω, και 

από τον τρόπο των άστρων, αυτών 

των κατευθυντήριων κεριών που 

έχουν τόσα να μας διηγηθούν. Η 

φαντασία είναι λογικό να οργιάζει, 

μπροστά σε χιλιάδες ατάκτως ερριμ-

μένα μαγικά σημεία. Εξάλλου το θέα-

μα το ξέρεις, σωστά; Ουρανός και 

αστεράκια. 

Αναγνωρίζω πως είναι ίσως πα-

ράξενο να νιώθει κανείς έτσι για κάτι 

σαν τον ουρανό. Δεν είναι μία παλιά 

φωτογραφία ή ένα παιδικό παιχνίδι. 

Είναι όμως ένα από τα λίγα πράγ-

ματα που μου χαρίζουν μια τόσο 

έντονη δόση χαράς, νοσταλγίας και 

θαυμασμού. Σας παροτρύνω, λοι-

πόν, την επόμενη νύχτα που θα βρε-

θείτε έξω, να ρίξετε για λίγο το βλέμ-

μα σας στον ουρανό. 
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