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173 λέξεις για τους τίτλους των κειµένων και ένα ποίηµα του Ν. Λαπαθιώτη
http://www.schooltime.gr/2013/12/20/173-lekseis-gia-tous-titlous-ton-keimenon-kai-ena-poiima-tou-lapathioti/

Το µοτίβο των τίτλων που διάλεξα για τα κείµενα δεν είναι τυχαίο παιχνίδι. Παραπέµπει, ως τίτλος στα
σηµαντικά κινήµατα των ντανταϊστών και των λετριστών, στα αφηρηµένα οπτικοφωνητικά ποιήµατα τους και στην
κριτική της τέχνης όπως ασκήθηκε στα πλαίσια αυτών των κινηµάτων.
Θα µπορούσε να γίνει ένα βήµα ακόµα και αντί για λέξεις, ο τίτλος να µετρά συλλαβές ή χαρακτήρες…
Με την ψηφιακή τεχνολογία είναι εξίσου εύκολο και αυτό. Βασικά, υπονοώ ότι, εφόσον η γλώσσα δεν είναι ένα
απλό άθροισµα λέξεων και η λέξη ένα απλό άθροισµα χαρακτήρων, δε φέρω καµία ευθύνη για ότι καταλαβαίνει ο
αναγνώστης!
Και ένα σονέτο του Λαπαθιώτη (1938) που βρήκα από τον Νίκο Σαραντάκο
(http://www.sarantakos.com/liter/lapathiotis/baogaodao.html)
ΒΑΟ, ΓΑΟ, ∆ΑΟ
Ζινώντας αποβίδονο σαβίνι
κι απονιβώντας εροµιδαλιό,
κουµάνισα το βίρο τού λαβίνι
µε σάβαλο γιδένι τού θαλιό.
Κι ανέδοντας έν' άκονο λαβίνι
που ραδαγοπαλούσε τον αλιό
σινέρωσα τον άβο τού ραβίνι,
σ' έν' άφαρο δαµένικο ραλιό.
Σούβεροδα στ' αλίκοπα σουνέκια·
µεσ' στ' άλινα που δεν εσιβονεί
βαρίλωσα σ' ακίµορα κουνέκια.
Και λαδαµποσαλώντας την ονή,
καράµπωσα το βούλινο διράνι,
σαν άλιφο τουνέσι που κιράνει...
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526 λέξεις για τις «θετικές επιπτώσεις»
http://www.schooltime.gr/2013/03/28/526-lekseis-gia-tis-thetikes-epiptoseis_tou-vasili-simeonidi

Βέβαια και λέγεται και γράφεται η φράση «θετικές επιπτώσεις». Και µάλιστα κατά τρόπο ασύνειδο – και
συνεπώς αποτελεσµατικότερο – διδάσκεται η χρήση της λέξης «επίπτωση» µε θετική σηµασία. Ίσως µάλιστα να
µην έχουµε καν επίγνωση στη γλώσσα µας ότι θα έπρεπε(;) να έχει χρήση µόνο σε περιπτώσεις αρνητικών
εξελίξεων.
Ας δούµε µια τέτοια χρήση. Το σχολικό βιβλίο «Θέµατα νεοελληνικής ιστορίας, γ΄ λυκείου, θεωρητικής
κατεύθυνσης» και πιο συγκεκριµένα το θέµα του «προσφυγικού ζητήµατος» γράφτηκε από κάτοχο διδακτορικού.
Για το βιβλίο ήταν υπεύθυνος ένας επίσης κάτοχος διδακτορικού και πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου·
στην κριτική επιτροπή συµµετείχαν τέσσερις διδάκτορες, ο ένας πανεπιστηµιακός, ο δεύτερος επίτιµος σύµβουλος
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο τρίτος σχολικός σύµβουλος φιλολόγων και ο τέταρτος εκπαιδευτικός στη
δευτεροβάθµια. Τη φιλολογική επιµέλεια είχαν άλλοι δύο, ο ένας µε την ιδιότητα του σχολικού σύµβουλου και η
άλλη ως σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
∆εν έγινα άσκοπα τόσο σχολαστικός και βαρετός παραθέτοντας λεπτοµέρειες. Εκείνο που θέλω να δείξω
είναι ότι έχουµε οχτώ – κατά τεκµήριο – αναγνωρισµένους επιστήµονες που φέρουν την ευθύνη για όσα θα δούµε
παρακάτω. Στις σελίδες 166 – 169 περιλαµβάνεται το κεφάλαιο µε τίτλο «Οι επιπτώσεις από την αύξηση των
προσφύγων». Με µια πρόχειρη ανάγνωση ξαναβρίσκουµε την ίδια λέξη άλλες δύο φορές: «Το προσφυγικό
ζήτηµα... µε επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς της ζωής του ελληνικού έθνους» και «Σηµαντικότερες ήταν οι
επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσµού της Ελλάδας». Για να µη
συνεχίσω τη σχολαστική παράθεση αποσπασµάτων αρκεί να σηµειωθεί ότι οι επιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται το
βιβλίο είναι θετικές (εξοµάλυνση των σχέσεων µε την Τουρκία, ενίσχυση του ελληνικού πληθυσµού στις νέες
χώρες, µακροπρόθεσµα οφέλη για την οικονοµία, δηµιουργικότητα στον πολιτισµό).
Πώς λοιπόν είναι δυνατόν οχτώ (8) επιστήµονες να παρέβλεψαν τρεις (3) φορές τη χρήση της λέξης
επίπτωση, αν αυτή ήταν λανθασµένη, όταν εννοεί τις θετικές εξελίξεις; Νοµίζω ότι το ζήτηµα περιγράφτηκε
επαρκώς και µε σαφήνεια. Ας ψάξουµε την αιτία ψάχνοντας τη λέξη.
Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής ορίζει τη σηµασία: η επίδραση, συνήθως βλαπτική, που ασκεί κάτι σε
κάτι άλλο και (συνήθ. πληθ.) συνέπειες, αποτελέσµατα. Την ετυµολογεί ως εξής για την πρώτη σηµασία: λόγ. <
ελνστ. ἐπίπτω(σις) πέσιµο επάνω, τυχαίο γεγονός και για τη δεύτερη: σηµασιολογικό δάνειο, γαλλ. incidence.
∆ηλαδή η λέξη δεν ανάγεται στην αρχαία ελληνική και αποτελεί σηµασιολογικό δάνειο, µε άλλα λόγια
εξωτερικά µοιάζει ελληνική αλλά η σηµασία της ήρθε από τα γαλλικά.
Το λεξικό Μπαµπινιώτη συµφωνεί στη σηµασία. Με τη µανία υπερετυµολόγησης ως τα αρχαία ελληνικά,
που το διακρίνει, ισχυρίζεται: «< µτγν. επίπτωσις, αρχικές σηµασίες «πτώση - επίθεση - σύµπτωση, < αρχ.
ἐπιπίπτω. Στη σηµασία ‘συνέπεια, επακόλουθο’ επέδρασαν και τα γαλλικά incidence, conséquence». Ακολούθως σε
πλαίσιο υποδεικνύει τη «σωστή» χρήση και γράφει: «η λέξη ‘επιπτώσεις’ είναι η περισσότερο αρνητική δήλωση
αποτελέσµατος».
Στο αγγλικό Liddell-Scott βρίσκω επίπτησις (flying down upon) αλλά όχι επίπτωσις, βρίσκω όµως το
ἐπιπίπτω. Τα ίδια και στο Σταµατάκο. Στο TLG (θησαυρός ελληνικής γλώσσας) βρίσκω τύπους της λέξης αλλά στη
γραµµατεία που είναι µεταγενέστερη από αυτήν της κλασικής εποχής.
Μετά από όλα αυτά νοµίζω ότι µπορούµε να δώσουµε την εξήγηση. Η λέξη δεν είναι σύνθεση
νεοελληνική για να έχουµε συνείδηση της σηµασίας που έχουν τα συνθετικά· επίσης, χρησιµοποιείται µε σηµασία
δανεισµένη από τα γαλλικά. Έτσι µπορεί να εξηγηθεί η διαδεδοµένη «λανθασµένη» χρήση της.
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399 leksis gia ti ntropi ke ti hara tis grafis
http://www.schooltime.gr/2013/03/31/%C2%AB399-leksis-gia-ti-ntropi-ke-ti-hara-tis-grafis%C2%BB-v-simeonidis

Παλιότερα συνήθιζα να συζητώ στο Ίντερνετ για γλωσσικά ζητήµατα· ένα από αυτά αφορούσε τα
ζητήµατα της γραφής. Αυτό που µε εντυπωσίαζε ήταν ότι ο µέσος εγγράµµατος ταύτιζε τη γραφή µε τη γλώσσα και
«αδυνατούσε» να αντιληφθεί ότι είναι άλλο πράγµα ο ήχος και άλλο η εικόνα που τον αποδίδει. Αυτή η ψυχολογική
και ιδεολογική διαµόρφωση της σκέψης εµπόδιζε τις συζητήσεις…
Τελικά κατέληξα να συντάξω ένα σύντοµο κείµενο που διαβάζεται χωρίς προϋποθέσεις µε θέµα τη γραφή
της γλώσσας και µε τίτλο «KAI ellinika ΚΑΙ ελληνικά ΚΑΙ όπως αλλιώς συνεννοούµαστε». Το δηµοσίευσα σε
µπλογκ και στο προσωπικό µου σάιτ γραµµένο ποικιλοτρόπως(εδώ http://users.sch.gr//symfo/sholio/ekthesi/e/keelinika.htm). Εκεί χρησιµοποίησα και ανέφερα την υπηρεσία All Greek to me! που προσφέρει το Ινστιτούτο
Επεξεργασίας Λόγου
Το κείµενο αυτό έµελλε να µου δώσει µεγάλη «διαδικτυακή» χαρά. Ακολουθεί η αιτία της, πρόκειται για
µέιλ που πήρα εξαιτίας του:
Από: N* K* n*.k*@*.*
Θέµα: http://users.dra.sch.gr/symfo/sholio/ekthesi/e/ke-elinika.htm
Προς: simeonidis22@yahoo.gr
Ηµεροµηνία: Τρίτη, 19 Μάιος 20__, 8:31
Kali mera sas Vasili!
Ithela na sas evharistiso ya to arthro peri tis grafis tis Elinikis mas glossas. Ime Ellino-Pontiakis katagogis (apo tin
mitera mu). Par olon pu den ezisa pote stin Ellada kai den ematha orthografia ta Ellinika ine i proti ke mitriki mu
glossa. Tus ellinikous haraktires tous gnorizo ke diabazo aptesta (na'ne kala ta klasika) alla opos ipa den ematha
pote orthografia. Y'avton ton logo (ntrepomouna kai pisteva oti fonitika me latinika stihia ine protimotera) kai
argotera logo tis psifiakis tehnologias stis arhes tis apo panta egrafa etsi.
To arthro sas mou pire tin ntropi kai mou edose hara. Euharisto.
N* K*
P.S. To http://speech.ilsp.gr/greeklish/greeklishdemo.asp ine ena fantastiko ergalio pou oli mou tin zoi epsahna :-)
It's all Greeklish to ME.

Ζήτησα από το Ν*Κ* να χρησιµοποιήσω το κείµενο του µέιλ. Μου το επέτρεψε ζητώντας µόνο να µην
αποκαλύψω την ταυτότητά του. Είναι πρόσωπο ευρύτατης µόρφωσης και γνωστό στο χώρο του. Φυσικά σέβοµαι
την επιθυµία του και τον ευχαριστώ για την άδεια να χρησιµοποιήσω ένα προσωπικό µήνυµα.
Σκέφτοµαι, αν ένας χρήστης της ελληνικής, όπως ο Ν*Κ* νιώθει ntropi για την ορθογραφία/
«ανορθογραφία» του, σε ποια κατάσταση µειονεξίας, διαχωρισµού και αποκλεισµού από τη γραπτή έκφραση
βρίσκεται η πλειονότητα των «ανορθόγραφων»;
Αν το κείµενό µου είχε τη δύναµη να «πάρει τη ντροπή και να δώσει τη χαρά», τότε έλεγε κάτι… Το µέιλ
που δέχτηκα τελειώνει µε τη λέξη Euharisto. Νιώθω την ανάγκη να του πω ότι και εγώ τον ευχαριστώ ή µάλλον…
ton efharisto!
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1982 λέξεις για την γραφή της γλώσσας
(σε τέσσερις ενότητες)
http://www.schooltime.gr/2013/07/07/1982-lekseis-gia-tin-grafi-tis-glossas-se-4-enotites

1/ για την αγραµµατοσύνη
Το ελληνικο εκπαιδεφτικο συστηµα και στην οργανωση των σχολιων και στα προγραµµατα, και στη
µορφωση των δασκαλων και στη διοίκηση και στα υλικα µεσα της αγωγης ειναι απολυτα καθυστερηµενο και
χρειαζεται ριζικη αναδιοργανωση.
Ειναι ολοφανερα τα µεσα, που επιβαλλονται για τη θεραπεια ως προς την ορθογραφια:
Η σηµερινη ελληνικη ορθογραφια δε µπορει να κρατηθει. Οι λυσεις ειναι τρεις: 1) ν’ απλοποιηθει το
σηµερινο oρθoγραφικo συστηµα συντηρητικα. ∆ηλαδη: Να καταργηθoυν τα διπλα συµφωνα παντου. Το αυ, ηυ, ευ,
να γραφονται οπως προσφερονται. Η συνιζηση να γραφεται παντου µε ι. 2) Να εισαγαγουµε τη φωνητικη
ορθογραφια. Να µελετησουµε ένα τέτοιο συστηµα. 3) Να παρουµε το λατινικο αλφαβητο. Την τριτη λυση θεωρουµε
για την καλυτερη, γιατι πρωτα πρωτα µας εισαγει µoρφικα στην οικογενεια των εβρωπαϊκων λαων, επειτα λυνει µε
µιας ολοκληρο το ορθογραφικο προβληµα. ∆ε θα µπορει και θελοντας κανεις ν’ ανορθογραφησει. Τριτο και πολυ
σπουδαιο: ∆ιατηρει ανεπαφη την ορθογραφια της αρχαιας και της αρχαϊζουσας, δε δηµιουργει εποµενως, διπλες
οπτικες εικονες για καθε λεξη. Ετσι η ψυχολογικη αντισταση για ολους µας υπερνικιεται µε µιας και εφκολυνονται,
οσοι θα µαθαινουν τα αρχαια ελληνικα. Ως προς το ζητηµα του «Εθνικου φιλοτιµου» αρκει να υπενθυµισουµε, πως
και οι προγονοι-µας το αλφαβητο το πηραν απο τους Φοινικες και ακοµα πως το Λατινικο αλφαβητο καταγεται απο
το ελληνικο.
Το παραπάνω κείµενο είναι απόσπασµα από κείµενο του ∆ηµήτρη Γληνού, ελαφρώς τροποποιηµένο.
∆ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Πρωτοπορία, τοµ. 1930, σελ. 76-77. Ολόκληρο το κείµενο δηµοσιεύεται σε µια
ανθολόγηση των εκδόσεων «Καλβος» µε τον τίτλο Φωνητική Γραφή (Αθήνα 1980).
Το ανέβασα παλιότερα σε κάποιο φόρουµ χωρίς τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Έκανα την µικρο-απάτη
για να διαβαστεί το κείµενο απροκατάληπτα, χωρίς να το βαραίνει η υπογραφή. Το τι άκουσα δεν λέγεται, αλλά
αυτό µε κολάκευε υπερβολικά καθώς το κείµενο θεωρήθηκε δικό µου…

2/ για την απλοποίηση της γραφής
Σε νέες σκέψεις τώρα. Είναι διαπιστωµένη η ύπαρξη πολλών ιδεολογηµάτων και µύθων σχετικών µε τη
γλώσσα. Ο Γιάννης Χάρης επιµελήθηκε σχετικό βιβλίο µε τους «δέκα µύθους για την ελληνική γλώσσα» που
εµποδίζουν την καθαρή και λογική µατιά σχετικά µε τα γλωσσικά ζητήµατα. Θα πρέπει να ξεπεράσουµε αυτές τις
στρεβλώσεις για να συζητήσουµε ψύχραιµα. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η ελληνική γλώσσα έχει γραφτεί µε
ποικίλους τρόπους. Είτε πρόκειται για διαλέκτους όπως η ποντιακή, είτε για την κοινή νεοελληνική γλώσσα στην
οποία εκδόθηκαν κάποια λογοτεχνικά έργα όπως η «Μεταµόρφωση» του Κάφκα το 1981 από εκδότη της
Θεσσαλονίκης. Το ζήτηµα του τρόπου γραφής της γλώσσας εµφανίζεται πολλές φορές στην ιστορία. Από τις
εκδόσεις έργων της κρητικής λογοτεχνίας όπως η «Ερωφίλη» τυπωµένων µε λατινικούς χαρακτήρες, τα
φραγκοχιώτικα, τη φωνητική γραφή του Βηλαρά, κλπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συλλογή άρθρων
σχετικών µε τη «Φωνητική γραφή» από τις εκδόσεις Κάλβος από όπου είναι και το κείµενο του ∆ηµήτρη Γληνού
«θεραπεία της αγραµµατοσύνης». Στο ίδιο βιβλιαράκι παρατίθενται ντοκουµέντα φωνητικής γραφής όπως είναι
χειρόγραφα του Σολωµού και του Μακρυγιάννη ή ένα παραµύθι του Άρη Αλεξάνδρου που εκδόθηκε σε φωνητική
γραφή το 1976.
Γιατί τα γράφω ολ’ αυτά; Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε πάντα ότι είναι άλλο πράγµα η γλώσσα και άλλο
η γραφή της. Έτσι γίνεται περισσότερο σαφές ότι η αξία της γλώσσας δεν εξαρτάται ούτε καθορίζεται από τον
τρόπο γραφής της. Ούτε αυτός αποτελεί κίνδυνο για τη γλώσσα που εξελίσσεται γρηγορότερα αγνοώντας τις
ιδεοληπτικές γλωσσαµυντορικές εµµονές.
Η «ανορθόγραφη» πραγµατικότητα (δηλαδή η ασυνεπής απόκλιση από την ιστορική ορθογραφία) της
πλειονότητας αυτών που έχουν ως µητρική γλώσσα τη νεοελληνική πρέπει να µας κάνει να αναρωτηθούµε µήπως
δεν είναι τόσο στραβός ο γιαλός. Τίθεται, δηλαδή, το ζήτηµα της απλοποίησης της γραφής. Προσωπικά δε θα είχα
κανένα αισθητικό ή ιδεολογικό πρόβληµα ακόµη και αν – όπως προτείνει ο Γληνός το 1930 – υιοθετούσαµε το
λατινικό αλφάβητο. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τους συναισθηµατικούς δεσµούς των περισσοτέρων – και τη δική µου
αντιφατική συναισθηµατική δέσµευση – µε την ιστορική ορθογραφία (τόσο παράλογων και στρεβλών δεσµών µιας
και η πλειονότητα τους είναι ταυτόχρονα ανορθόγραφοι και έχουν συνηθίσει εύκολα στη χρήση του λατινικού
αλφαβήτου σε φίρµες όπως mega, emboriki, alpha, κλπ και στα ψηφιακά περιβάλλοντα) καταλαβαίνω ότι θα ήταν
πιο εφικτή µια γλωσσική πολιτική απλοποιήσεων της γραφής.
Ας πούµε, θα µπορούσαµε να ξεκινήσουµε µε την κατάργηση των «αυ» και «ευ» και την αντικατάστασή
τους από τα «αφ», «αβ», «εφ», «εβ» (όπως έκανε ο Κώστας Βάρναλης) έτσι ώστε και η ανάγνωση θα διευκολύνεται
και θα πάψει ο παραλογισµός να τονίζουµε σύµφωνα (όπως για παράδειγµα στη λέξη αύριο). Πόσος κόπος και
χρόνος και στρέβλωση του νου χρειάζεται για να «χωνέψουν» τα πρωτάκια του δηµοτικού αυτούς τους
παραλογισµούς; Επίσης, χωρίς µεγάλη αισθητική ζηµιά, µπορούµε να καταργήσουµε τα άσκοπα διπλά σύµφωνα
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(λλ, µµ, σσ, κλπ). Και να συζητήσουµε για περισσότερες απλοποιήσεις. Νοµίζω ότι όπως αποδείχθηκε ότι το
µονοτονικό ήταν επιταγή των καιρών σύντοµα θα αποδειχτεί ότι επιταγή των καιρών είναι και αυτές και άλλες
απλοποιήσεις της γραφής.
Απ’ όσο ξέρω υπάρχει σχετική τεκµηριωµένη πρόταση από τον Γιώργο Παπαναστασίου, διευθυντή του
Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών/ Ιδρύµατος Τριανταφυλλίδη στο επετειακό συνέδριο για τα 35 χρόνια της
γλωσσοεκπαιδευτιής µεταρρύθµισης του 1976, µε θέµα «Προς ποια κατεύθυνση θα µπορούσε να κινηθεί µια νέα
ορθογραφική µεταρρύθµιση;» (να µη βάζω λινκ, αν γκουγκλάρετε θα το βρείτε εύκολα, ίσως δείτε και τη δική µου
ανακοίνωση σε ‘κείνο το συνέδριο).
Αν θέλουµε να συζητάµε ψύχραιµα και όχι µε βάση τις αµετακίνητες ιδεοληψίες µας, θα µπορούσαµε να
πάµε πίσω στον εθνικό ποιητή µας. Παραθέτω απόσπασµα από το «∆ιάλογο» του D. Solomos που ασκεί δριµύτατη
κριτική στο πολυτονικό σύστηµα γραφής 157 χρόνια, πριν από την καθιέρωση του µονοτονικού.
«Εσύ οµιλείς για ελευθερία; Εσύ, οπού έχεις αλυσωµένον τον νουν σου από όσες περισπωµένες
εγράφθηκαν από την εφεύρεση της ορθογραφίας έως τώρα, εσύ οµιλείς για ελευθερία;
[...]
-Καλά, καλά, αλλά λίγοι γνωρίζουν την παλαιάν ορθογραφία.
-Χαίρετε, λοιπόν, θείοι τόνοι, οξείες, βαρείες, περισπωµένες! χαίρετε ψιλές, δασείες, στιγµές, µεσοστιγµές,
ερωτηµατικές, χαίρετε! Ο κόσµος τρέµει τη δύναµή σας, και ουδέ ποιητής, ουδέ λογογράφος ηµπορεί να γράψη
λέξη, χωρίς πρώτα να σας υποταχθή. Εσείς εµπνεύσετε, πριν γεννηθήτε, τον Όµηρο, όταν ετραγουδούσε την Ιλιάδα

3/ για την ετυµολογία ως εµπόδιο
Είναι Σάββατο δυο βδοµάδες µετά το Πάσχα. Το σπίτι είναι αγγαρεία και η βόλτα έµοιαζε παράδεισος.
Έβλεπα πίσω από το τζάµι το µπαξέ µε τις φράουλες, τα λουλούδια που µπουµπούκιαζαν, τα ζουµπούλια, τους
µενεξέδες. Κρατούσα µια κούπα µε καφέ και νοσταλγούσα το τζάκι. Περιστέρια γέµισαν τον ουρανό. Έβαλα ρούχα,
παντελόνι, κάλτσες, παπούτσια. Πουκάµισο ή µπλούζα; αναρωτήθηκα. Μπουφάν ή ζακέτα; Καπέλο; Άνοιξα την
πόρτα και κατέβηκα τη σκάλα. Τα µάτια µου έπεσαν στα χωράφια µε τις πατάτες και κυπαρίσσια πέρα µακριά...
Όλες οι υπογραµµισµένες λέξεις του προηγούµενου κειµένου είναι αφοµοιωµένα δάνεια.
Το πρόσχηµα της ετυµολογίας παρουσιάζεται ως ένα επιχείρηµα για τη διατήρηση της ιστορικής
ορθογραφίας. Όµως αν πρέπει να γράφουµε έτσι ώστε να φαίνεται η αρχική προέλευση των λέξεων τότε τίθεται ένα
ερώτηµα µε πολλές διαστάσεις.
Πώς θα έπρεπε να γράφονται όλα τα αφοµοιωµένα δάνεια (λέξεις που η γλώσσα µας δανείστηκε από άλλες
γλώσσες και τις ενσωµάτωσε στο δικό της κλιτικό σύστηµα); Προφανώς στο αλφάβητο των γλωσσών από όπου
προήλθαν (λατινικό, αραβικό, εβραϊκό, κυριλλικό). Πώς θα έπρεπε να γράφονται οι προ – ελληνικές λέξεις;
Προφανώς στη Γραµµική Β΄ ή σε άλλα αλφάβητα. Πώς οι λέξεις που ανάγονται στην κλασική αρχαιότητα, πριν
από την επινόηση της µικρογράµµατης γραφής; Προφανώς µε κεφαλαία.
∆ηλαδή, αν θέλουµε να είµαστε συνεπείς και η γραφή µας να δείχνει όλες τις πλευρές τις ιστορίας της, θα
καταλήξουµε σε κωµικά και δυσλειτουργικά αποτελέσµατα. Μια ιδανική, λογική, λύση θα ήταν να υιοθετηθούν
από το διεθνές φωνητικό αλφάβητο τα απαραίτητα σύµβολα για τη γραφή της κοινής νεοελληνικής.
Βέβαια τέτοιες ακραίες λογικές λύσεις σκοντάφτουν σε συναισθηµατικούς παράγοντες. Και επιπλέον ποιες
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες υπαγορεύονται αυστηρά και µόνο από τη λογική για να απαιτούµε το ίδιο στη
γραφή της γλώσσας. Οι παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο γραφής της γλώσσας βρίσκονται έξω από τη
γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκε ή χρησιµοποιείται κάποιος απλούστερος
τρόπος γραφής. (Όµως χρησιµοποιούµε χωρίς πρόβληµα, εµείς και όλοι οι άνθρωποι, τους αραβικούς αριθµούς...)
«Υποχώρηση» λοιπόν από αυτό που επιτάσσει η λογική. Θα πρέπει µε σεβασµό στην ιστορία να
χρησιµοποιούµε το ελληνικό αλφάβητο (που προήλθε από το φοινικικό). Όµως πάλι το επιχείρηµα της ετυµολογίας
είναι έωλο. Μπορεί η σηµασία κάποιων λέξεων να παρέµεινε αναλλοίωτη στο πέρασµα του χρόνου, η θάλασσα να
είναι η θάλασσα και η ελιά η ελιά. Σύµφωνοι. Αλλά τι σηµαίνουν σήµερα και τι σήµαιναν στην αρχαιότητα λέξεις
όπως: αγχιστεία, ατιµία, πονηρός, παράδεισος, µαλακίζω και άλλα;
Και επί της ουσίας, γιατί θα πρέπει να φαίνεται η προέλευση των λέξεων της νεοελληνικής στη γραπτή
απόδοσή της; Η εκµάθηση και η χρήση της γλώσσας σε όλες της εκφάνσεις της δεν απαιτεί κάτι τέτοιο. Αυτό ας
είναι δουλειά όσων θέλουν να σπουδάσουν τη γλώσσα µετά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Είναι σκόπιµο και αναγκαίο να απλοποιήσουµε τη γραφή της νεοελληνικής όσο δυνατόν περισσότερο.
Γιατί επικαλούµαστε την ιστορική ορθογραφία και – κυρίως – τα ιδεολογήµατα που τη συνοδεύουν;
Αλλά οι απαντήσεις στα γλωσσικά ζητήµατα βρίσκονται έξω από τη γλώσσα...

4/ για την εξω-γλωσσική προσέγγιση των γλωσσικών ζητηµάτων
∆ε γίνεται να µιλάµε για τα γλωσσικά ζητήµατα και να αποφύγουµε την κοινωνική και ιστορική διάστασή
τους. ∆ηλαδή δεν γίνεται να αγνοούµε ότι και τα ζητήµατα της γλώσσας είναι πολιτικά ζητήµατα. Με αυτή την
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προσέγγιση ίσως δοθούν πειστικότερες απαντήσεις για την ανακοπή των απλοποιήσεων στη γραφή της γλώσσας
που έφτασαν ως την καθιέρωση του µονοτονικού.
Καταγράφω σχηµατικά την οπτική µου. Στη δεκαετία του ’70 το µεταπολιτευτικό κλίµα και οι γρήγορες
εξελίξεις πίεσαν την κυρίαρχη κατάσταση σε αποδοχή των απλοποιήσεων στην ορθογραφία και στη διδασκαλία της
αρχαιοελληνικής γραµµατείας από µετάφραση. Η προοπτική της αποτελεσµατικότερης διδασκαλίας ήταν φανερή.
∆εν ήταν οι πολιτικές αποφάσεις που καθόρισαν τις µεταρρυθµίσεις, ήταν η κοινωνική πραγµατικότητα που πίεζε
ασφυκτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αν αφήσουµε την κατάσταση στην εκπαίδευση, µπορούµε να θυµηθούµε
ενδεικτικά ότι, αρκετά χρόνια πριν από την πολιτική καθιέρωση του µονοτονικού στην εκπαίδευση, οι εφηµερίδες
είχαν ήδη καθιερώσει ένα δικό τους τονικό σύστηµα σηµειώνοντας τον τόνο και το πνεύµα µε ένα µικρό τρίγωνο
πάνω από το φωνήεν.
Η συντηρητικοποίηση της κοινωνίας στη δεκαετία του ’80 εκφράστηκε µε συστηµατική συντηρητική
αντεπίθεση και στην εκπαίδευση. Στοχοποιήθηκαν οι νέοι. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της «ευδοκίµησης»
και της «αρωγής» µε αφορµή το θέµα των πανελλαδικών εξετάσεων του 1985. Αµέσως τεκµηριώθηκε ότι οι νέοι
έχουν γλωσσικό πρόβληµα που διαγνώστηκε ως αρρώστια µε την ορολογία λεξιπένια. Επινοήθηκε η αναγκαία
αρρώστια για να χορηγηθεί το ένδοξο φάρµακο. Στις 8 Ιουλίου 1987 ο ιδιόρρυθµος υπουργός µιλά για «την
αναγκαία σταυροφορία ανάκτησης της Ελληνικής Παιδείας». Ορίζει τη µοναδική αξία της: «Αυτή η Παιδεία των
Ελλήνων δηµιούργησε τον οικουµενικό πολιτισµό και τον σύγχρονο κόσµο που εξ αυτού είναι Ελληνοκεντρικός στην
µεγαλύτερη του έκταση». Και διευκρινίζει την έννοια του νέου δηµοτικισµού: «Σήµερα πλέον η καλλιέργεια της
δηµοτικής, της καθοµιλουµένης γλώσσας είναι δυνατή όχι πλέον "ενστικτωδώς" από τον ίδιο τον λαό αλλά
συστηµατικά µέσα από την δόκιµη µελέτη της Ελληνικής Γλώσσας, µέσα από την διαχρονική της εξέλιξη από την
αρχαία εποχή µέχρι σήµερα. Αυτός πρέπει να είναι ο νέος δηµοτικισµός...». Οµφαλοσκόπηση και µεταµφιεσµένος
αττικισµός. Η 8 Ιουλίου 1987 είναι η γενέθλια µέρα για την «επιχείρηση επαναφοράς».
Η όξυνση των εθνικισµών στη δεκαετία το ’90 φτιάχνει και προσφορότερες συνθήκες για την συντηρητική
επιβολή στην εκπαίδευση. Αρχές της δεκαετίας ο αρµόδιος υπουργός εκφράζει αυτή την επιβολή µε την απόφαση,
ανάµεσα στα άλλα, να ντύσει µε ποδιές τους µαθητές. Έτσι δίνεται η αφορµή για την πρώτη ουσιαστική µαθητική
αντίδραση. Τα γεγονότα 1990-91 είναι γνωστά.
Το 1992 ο νέος υπουργός θα βάλει ποδιά στη γλώσσα των µαθητών. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας επανέρχεται στα Γυµνάσια, ήπια, ως εξοικείωση. Η συστηµατική διδασκαλία συνεχίζεται στην α΄ λυκείου
µε το γνωστό και δοκιµασµένο αναγνωστικό. Αργότερα, µόλις παγιώθηκε η επιβολή στα Γυµνάσια, καταργήθηκε
και το αναγνωστικό της αρχαίας ελληνικής στην α΄ λυκείου αφού όσα περιέχει είναι διδαγµένα στο Γυµνάσιο!
Κάπως έτσι παράγεται και επιβάλλεται η ιδεολογία της αδιάλειπτης συνέχειας της γλώσσας που γίνεται
τεκµήριο της αδιάλειπτης συνέχειας του έθνους, από τα χρόνια της κλασικής αρχαιότητας ως σήµερα...
Ουσιαστικά η επαναφορά της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο συνιστά
επαναφορά της διδασκαλίας του πολυτονικού και επιβολή της καθαρευουσιάνικης λογικής. ∆υστυχώς η νεφελώδης
ιδεολογία που συνοδεύει αυτή νέα αρχαιολατρία παράγει την αναγκαία σύγχυση που θολώνει την κριτική στάση και
κάνει αποδεκτά ως γλωσσική καλλιέργεια όσα αποτελούν εµπόδιο. Η µεταπολιτευτική ιστορία του γλωσσικού
ζητήµατος είναι παράλληλη µε την κοινωνική ιστορία...
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623 λέξεις για το ζήτηµα της ορθής γραφής
http://www.schooltime.gr/2013/09/06/623-lekseis-gia-to-zitima-tis-orthis-grafis-v-simeonidis/

Έχει σηµασία να συζητάµε σχετικά µε τον γραπτό και τον προφορικό λόγο και τα προβλήµατα που
ανακύπτουν. Τέτοιες κουβέντες γίνονται συνεχώς κυρίως µε αφορµή ανορθογραφίες.
Το συµπέρασµα που προκύπτει από την εµπειρία είναι ότι τα γλωσσικά ζητήµατα αναπόφευκτα µας
οδηγούν «έξω από τη γλώσσα». Ειδικότερα, η εµµονή στην ιστορική ορθογραφία δίνει την εντύπωση και
καλλιεργεί το ιδεολόγηµα της αδιάρρηκτης συνέχειας της ελληνικής γλώσσας. Και επειδή η γλώσσα παρουσιάζεται
ως το σηµαντικότερο συστατικό στοιχείο του έθνους οδηγούµαστε στο ιδεολόγηµα ότι το ελληνικό έθνος υπάρχει
αναλλοίωτο και ανάδελφο εδώ και 3.000 χρόνια. Η εµµονή στην ιστορική ορθογραφία στοχεύει στη διαµόρφωση
εθνικής ταυτότητας έτσι όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά τον 19ο αιώνα στη χώρα µας. Όµως η ιστορία «χαµογελά».
Όσο εµµένουµε στο «ορθογραφηµένο» παρελθόν τόσο το παρόν γίνεται «ανορθόγραφο» και η διάσταση µεγαλώνει
και θα µεγαλώνει.
Είµαστε αναγκασµένοι να διαθέτουµε πολύ χρόνο και κόπο για να µένουµε αγκυροβοληµένοι στο
παρελθόν µας. Η εκµάθηση της ιστορικής ορθογραφίας αποτελεί βασικό µέληµα της διδασκαλίας τα πρώτα δυο τρία χρόνια του δηµοτικού. Νοµίζω ότι ταλαιπωρούµε «άσκοπα» τα παιδιά του ∆ηµοτικού και ταλαιπωρούµαστε
όλοι για να φτάσουµε να θεωρούµε φυσιολογικούς τους παραλογισµούς της ιστορικής ορθογραφίας, για να
εξοικειωθούµε και να τους συνηθίσουµε. Θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε σε ορισµένες απλογραφίες.
Θα γίνω πιο συγκεκριµένος και θα φέρω το παράδειγµα της λέξης «αύριο» σαν ενδεικτικό του
παραλογισµού να τονίζουµε σύµφωνα, εφόσον στη λέξη αυτή το γράµµα [υ] αποδίδει τον ήχο /β/. Τι θα άλλαζε –
εκτός από την ευκολότερη και εκµάθηση – αν απλοποιούσαµε τη γραφή σε «άβριο»; Το ίδιο σε κάθε περίπτωση
χρήσης των «αυ» και «ευ».
Θα συνεχίσω πρόχειρα το νήµα της σκέψης από τη σηµασία που έχει για τον καθένα η εγγραµµατοσύνη, η
εκµάθηση και η χρήση γραφής. Η εγγραµµατοσύνη είναι για τον καθένα η συγκρότηση της συνείδησής του, η
οπτικοποίηση της σκέψης του, η συνάντησή του µε τον κόσµο. (Και σ’ αυτό είναι αναντικατάστατη η αξία του
χειρόγραφου). Οι ορθογραφικές συµβάσεις γίνονται µέρος αυτής της συγκρότησης, µέρος της συνείδησης που
αναγνωρίζει το τραίνο της παιδικής της ηλικίας και νιώθει ότι το νέο τρένο δεν της θυµίζει τίποτα από τη µυρωδιά
της πίσσας και των µετάλλων. Οι ορθογραφικές συµβάσεις είναι µέρος του δεσµού µας µε τον κόσµο και ο
συλλογικός τους χαρακτήρας διαµορφώνει και τη συλλογική συνείδηση, διαµορφώνει την οµοιότητα που
αναζητάµε στους άλλους για να νιώσουµε οικεία. Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε και η ιστορική ορθογραφία
διαµορφώνει µία πτυχή ιστορικής συνείδησης, µία εικόνα για το παρελθόν µας, και εδώ τα πράγµατα γίνονται
ακόµη πιο ενδιαφέροντα...
Η ανορθολογική – αλλά όχι ανεξήγητη – ιστορική ορθογραφία συνιστά διαφοροποίηση από τη λογική
αντιστοιχία ήχου και συµβόλου, η αποδοχή της οποίας θα σήµαινε και αποδοχή της φωνητικής ορθογραφίας. Αυτή
η «οµοιοµορφία» µας τροµάζει. Εξαφανίζει µεγάλο κοµµάτι του εαυτού µας, αλλοιώνει την εικόνα του όπως την
έχουµε συνηθίσει. Είναι ευκολία, αλλά δε µας επιτρέπει να αγαπάµε τα «λάθη» µας, δε µας επιτρέπει καν να
κάνουµε λάθη...
Νοµίζω ότι αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που δύσκολα τίθεται ζήτηµα απλοποίησης της γραφής. ∆εν
είναι η γλώσσα που κινδυνεύει, αλλά ό,τι έχει συγκροτηθεί µ’ αυτήν και την µαθηµένη οπτικοποίησή της, την
«ορθή» γραφή της. ∆ηλαδή είναι η συνείδηση που κλονίζεται στο πιο ευαίσθητο σηµείο της, στο σηµείο της
συνάντησής της µε τον κόσµο, στο σηµείο του συγκινησιακού δεσµού της µε τον κόσµο.
Ίσως γι’ αυτό τέτοια ζητήµατα τέθηκαν σε στιγµές της ιστορίας, όταν η συλλογική συνείδηση
αναδιαµορφωνόταν για να συναντηθεί µε τη νέα πραγµατικότητα των καιρών. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η
δηµοτική διεκδικούσε – κυριολεκτικά – το χώρο της στα επίσηµα χαρτιά και µετά το 1974, όταν η «αρχαιοπρέπεια»
των τόνων και της υποτακτικής είχαν δεχτεί, µαζί µε την καθαρεύουσα, το πλήγµα του επταετούς γύψου.
Με αφορµή όλα τα προηγούµενα θυµήθηκα το βιβλίο του Γιώργου Παπαναστασίου «Νεοελληνική
Ορθογραφία» από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Αποτελεί ολοκληρωµένη και σφαιρική προσέγγιση του
θέµατος.
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202 λέξεις για τη γλώσσα των σχολικών βιβλίων
http://www.schooltime.gr/2013/09/11/202-lekseis-gia-ti-glossa-ton-sxolikon-vivlion-v-simeonidis/

Η γλώσσα των σχολικών βιβλίων αποτελεί δείγµα της τυποποιηµένης γλώσσα που υιοθετεί η πολιτεία ως
επίσηµη νόρµα και ταυτόχρονα διδάσκει και επηρεάζει την χρήση της γλώσσα από τους οµιλητές καθορίζοντας στη
συνείδησή τους το «σωστό» και το «λάθος». Τα σχολικά βιβλία, ως µοναδικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία
γνωστικών αντικειµένων νοµιµοποιούν και δίνουν κύρος σε αυτό που θεωρείται επίσηµη γλωσσική ποικιλία.
Με άλλα λόγια, ο ρόλος που έχει η γλώσσα των σχολικών βιβλίων δεν περιορίζεται µόνο στην µετάδοση
γνώσεων σχετικών µε ένα γνωστικό αντικείµενο – ανεξάρτητα αν αυτό είναι η φυσική, η βιολογία, η ιστορία, κλπ –
αλλά αφανώς και περισσότερο διδάσκει αυτό που θεωρούµε επίσηµη και αποδεκτή γλώσσα, πρότυπη γλώσσα. Θα
φέρω ένα παράδειγµα για να γίνω πιο συγκεκριµένος. Η στερεότυπη φράση «τοις εκατό» µε την χρήση της δοτικής,
αντί της φράσης «στους/στις/στα εκατό» ή «από τους/τις/τα εκατό», διδάσκεται στους µαθητές και διαχέεται στην
κοινή συνείδηση περισσότερο από τα βιβλία των µαθηµατικών. Αυτό – εκτός του ότι µπορεί να δυσχεραίνει την
πρόσληψη της γνώσης από κάποιους µαθητές – συντελεί στη «νοµιµοποιηµένη» χρήση της δοτικής. Ή θέτει το
ζήτηµα για τις στερεότυπες «απολιθωµένες» εκφράσεις και τον τρόπο που τις αντιµετωπίζουµε.
Αυτός ο δεύτερος και αποτελεσµατικότερος ρόλος της γλώσσας των σχολικών βιβλίων θα πρέπει να
γίνεται αντικείµενο κριτικής.
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235 λέξεις για την ηλιοφώτιστη σιωπή
http://www.schooltime.gr/2013/11/11/235-lekseis-gia-tin-iliofotisti-siopi-v-simeonidis/

Πριν από λίγα, δυο-τρία χρόνια ανακάλυψα «τυχαία» κάτι που µε εξέπληξε. Σε τετράδιο καλής µαθήτριας
της Γ΄ Λυκείου είδα γραµµένη τη λέξη «αποσιωποιητικά». Ήταν προφανές ότι εννοούσε «αποσιωπητικά», αλλά ο
οµόηχος χαρακτήρας των δύο λέξεων καθώς η προφορά του ‘ήτα’ είναι αρκετά µακρά, ώστε να µοιάζει µε διπλό,
οδηγεί στην παρανόηση.
Έκτοτε κάνω συχνά αυτό το «πείραµα» ζητώντας από τους µαθητές να γράψουν τη λέξη που σηµαίνει το
συγκεκριµένο σηµείο στίξης, τις τρεις τελείες της αποσιώπησης (...). Η ίδια διαπίστωση: πολλοί µαθητές, και
πολλοί καλοί µαθητές, και πολλοί άριστοι µαθητές, γράφουν «αποσιωποιητικά».
Να µη γίνει η παρανόηση ότι είναι ζήτηµα ορθογραφίας. Είναι ζήτηµα δύο διαφορετικών λέξεων, µιας που
καταγράφουν τα λεξικά [aposiopitiká] και µιας άλλης που ακούν τα αυτιά των µαθητών [aposiopiitiká].
Πρόσφατα, ανακάλυψα και τα «απουσιοποιητικά». Ο µαθητής συνέδεε την έννοια/ λέξη µε την «απουσία»
κάποιων φράσεων και συνεπώς την χρήση των τριών τελειών για να τη δηλώσουν.
Με τον ίδιο τρόπο, ανακάλυψα και την «Ηλιάδα». Ο συνειρµός είναι σαφής, στη σκέψη του καθενός
βρίσκεται το [i] του «ήλιου», όπως συνήθως µαθαίνουν τα παιδιά του δηµοτικού να το ξεχωρίζουν. Συνεπώς η
«Ηλιάδα» δεν µπορεί παρά να είναι ο ηλιόλουστος τόπος και όχι κάτι που έχει σχέση µε εκείνο το παράξενο
«Ίλιον» - τι µας χρειάζεται εφόσον έχουµε την «Τροία»;.
Οι µαθητές συνεχίζουν τις σπουδές τους, γίνονται γιατροί, µηχανικοί, δικηγόροι, ενίοτε καθηγητές...
Πετυχηµένοι. ίσως χάρη σ’ αυτές τις χαριτωµένες παρανοήσεις που ποιούν την ηλιοφώτιστη σιωπή.

σελίδα 12 από 84
http://users.sch.gr/symfo/

Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος

µε λίγες λέξεις

για τα αρχαία ελληνικά
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700 λέξεις για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
http://www.schooltime.gr/2013/04/29/700-lekseis-gia-ti-didaskalia-ton-arxaion-ellinikon/

∆εν υπάρχει καµία έρευνα που να αποδεικνύει ότι οι νέοι «πάσχουν» από λεξιπενία και ότι – ακόµα και αν
είναι έτσι – αυτό οφείλεται σε µειωµένη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Οι αποφάσεις για ό,τι αποτελεί πρόβληµα και για τη λύση του παίρνονται χωρίς σαφή γνώση της σχολικής
πραγµατικότητας βασιζόµενες σε επιπόλαιες και αποσπασµατικές εµπειρικές παρατηρήσεις.
Είναι διαφορετικό πράγµα η «αρχαιογνωσία» από ότι η «αρχαιογλωσσία». ∆ηλαδή αρχαία ελληνική
γραµµατεία και αρχαία ελληνική γλώσσα είναι διαφορετικά πράγµατα και κακώς ταυτίζονται, κακώς υποτάσσεται η
γραµµατεία στη γλώσσα.
Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας γίνεται σε βάρος της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής
γραµµατείας. Ίσως µάλιστα εµποδίζει τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας.
Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας είναι αποσπασµατική και ελλιπής. Οι
αναποτελεσµατικές ώρες διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µπορούν να αξιοποιηθούν για την
αποτελεσµατικότερη διδασκαλία µεταφρασµένων κειµένων της αρχαιοελληνικής γραµµατείας που µόνον έτσι θα
λειτουργήσει ως µορφωτικό αγαθό.
Η κοινή νεοελληνική και οι µεταφράσεις της αρχαιοελληνικής γραµµατείας µπορούν να έχουν τη δική τους
αξία και αυτάρκεια.
Η κοινή νεοελληνική γλώσσα δεν έχει ανάγκη την προστασία της από την αρχαία.
Ο σκοπός της διδασκαλίας για την ανάδειξη της συνέχειας της γλώσσας δεν απαιτεί αναγκαστικά και
εκµάθηση παλαιότερων µορφών της γλώσσας. Μπορεί να εξυπηρετηθεί µε µία ιστορία της γλώσσας.
Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας µε τον τρόπο και τους όρους που γίνεται παραµένει για
δεκαετίες αναποτελεσµατική και πιθανότατα επιζήµια. Η παράλληλη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας γλώσσας
στο γυµνάσιο αποπροσανατολίζει το φυσικό αίσθηµα των µαθητών. Αυτό φαίνεται αργότερα και στη σύγχυση που
προκαλεί ακόµα και σε ενήλικες µε ανώτερο µορφωτικό επίπεδο.
Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι έντονα ιδεοληπτική και γεννά ασύστατες απόψεις για
την ανεπάρκεια της κοινής νεοελληνικής.
Η καλλιέργεια της κοινής νεοελληνικής γλώσσας δεν προϋποθέτει τη γνώση της αρχαίας ελληνικής.
Είναι παραλογισµός η αρχαία ελληνική γλώσσα να διδάσκεται περισσότερες ώρες από ότι η κοινή
νεοελληνική.
∆ε γίνεται να ξεχαστούν όσα γλωσσικά ζητήµατα λύθηκαν στη δεκαετία του ’70
Παραµορφώσεις και ιδεολογήµατα που γεννιούνται στις ιστορικές και κοινωνικές συγκυρίες προβάλλονται
στη σχολική πραγµατικότητα. Η επαναφορά της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας συνιστά εθνικιστική
και εθνοκεντρική αναδίπλωση που εξυπηρετείται από το µύθο της ενιαίας ελληνικής γλώσσας.
Ο ενιαίος χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας όχι µόνο αµφισβητείται βάσιµα, αλλά δε µπορεί να
τεκµηριωθεί παρά µόνο σε µερικές εκατοντάδες λέξεις που ετυµολογούνται από την αρχαία.
Η παρουσίαση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας – και µάλιστα µίας µόνο πτυχής της, της αττικής διαλέκτου
– ως µοναδικού ύψιστου και απόλυτου αγαθού είναι αυθαίρετη.
Ο διδακτικός χρόνος είναι πολύτιµος και περισσότερο για παιδιά 12 – 15 χρονών που αναγκάζονται να
παρακολουθούν εφτάωρα.
Είναι πολύ δύσκολο η µεγάλη πλειονότητα των µαθητών ηλικίας 12 – 15 χρονών να κατακτήσει µία νεκρή
γλώσσα που παρουσιάζει παραπλανητικές οµοιότητες µε τη γλώσσα που µιλά.
Η εµµονή στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας συνιστά άγνοια των κοινωνικών και
ψυχονοητικών προϋποθέσεων της µάθησης.
Οι επισηµάνσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας και των σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων πρέπει να
εισαχθούν και στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών.
Η αρχαιογλωσσική διδασκαλία αποδεικνύεται καθηµερινά µαταιοπονία.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αποτελούν απλώς δικές µου απόψεις. Είναι κοινό κτήµα της επιστηµονικής
κοινότητας και αποτέλεσµα δηµόσιου διαλόγου για δεκαετίες.
Και µια δική µου συνεισφορά βασισµένη στην εµπειρία. Μπορώ να θέσω στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει
εκατοντάδες «διαγνωστικά» διαγωνίσµατα µαθητών της α΄ λυκείου που δείχνουν ότι η µεγάλη πλειονότητα των
µαθητών µετά από τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο γυµνάσιο δεν ξέρουν ούτε το ειµί, ούτε το
λύω. Με δυσκολία βρίσκουν το υποκείµενο του ρήµατος και αδυνατούν να βρουν το υποκείµενο της µετοχής.
Ελάχιστα καταλαβαίνουν από ένα απλό κείµενο της αττικής διαλέκτου. Όµως, αν οι φορείς ενδιαφέρονται
πραγµατικά για τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη µέση εκπαίδευση έχουν στη
διάθεσή τους τα γραπτά από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορούν να τα επεξεργαστούν…
Τι µένει από τόσες ώρες διδασκαλίας; Αποστροφή για την αρχαία ελληνική γραµµατεία εξαιτίας της
ταύτισης που γίνεται µε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και σύγχυση µε την υιοθέτηση ιδεολογηµάτων για µια
µοναδική γλώσσα που µας κάνει περήφανους γιατί είναι δική µας, χωρίς να την κατέχουµε…
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Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρέπει να καταργηθεί η διδασκαλία της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στο Γυµνάσιο. Να προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι και ο τρόπος της
διδασκαλίας στο Λύκειο. Να διδάσκεται ουσιαστικά η αρχαία ελληνική γραµµατεία από µετάφραση στην κοινή
νεοελληνική.
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364 λέξεις για τις επιδράσεις που έχει η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
http://www.schooltime.gr/2013/05/30/epidraseis-didaskalias-tis-arxaias-ellinikis-glossas/

Στην αρχαία ελληνική έχουµε συχνή χρήση µετοχών και απαρεµφάτων, µονολεκτικών επιρρηµατικών
προσδιορισµών, σύνθετων λέξεων µε προθέσεις και πλουσιότερο κλιτικό σύστηµα. Αυτά η νεοελληνική τα έχει
αντικαταστήσει µε τη χρήση δευτερευουσών προτάσεων και περιφράσεων. Ο σύνθετος, πυκνός λόγος της αρχαίας
ελληνικής είναι ξένος στη νεοελληνική γλώσσα που είναι αναλυτική.
Η παράλληλη διδασκαλία δύο µορφών της γλώσσας προκαλεί την άστοχη χρήση τύπων και τρόπων της
αρχαίας, τη διείσδυση της στη νεοελληνική και τη διατάραξη της δοµής που έχει η νεοελληνική.
Είναι εµφανής η αδυναµία εύστοχης χρήσης δευτερευουσών προτάσεων όπως αυτή φαίνεται µε την
κατάχρηση αναφορικών αντί για άλλων, µε τον ασύντακτο µακροπερίοδο λόγο και την απουσία στίξης.
∆ηµιουργείται σύγχυση και συνακόλουθες δυσκολίες στην πρόσληψη και στην απόδοση νοηµάτων. Συγκεκριµένο
παράδειγµα αποτελούν οι αρνητικές προτάσεις. Η αρχαία ελληνική δεν επιδέχεται δύο αρνήσεις (ουδείς βούλεται)
σε αντίθεση µε τη νεοελληνική (κανείς δε θέλει). Η δοµή της αρχαίας ελληνικής επιτρέπει εύκολα την αλλαγή της
σειράς των λέξεων σε αντίθεση µε τη νεοελληνική που θέλει το άρθρο δίπλα στο όνοµα, τους προσδιορισµούς δίπλα
στα προσδιοριζόµενα κλπ. Η αρνητική επίδραση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής είναι φανερή στα άστοχα
υπερβατά σχήµατα και στις ασυνταξίες του νεοελληνικού λόγου που µιµείται τη δοµή του αρχαίου.
Ακόµη η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας εισάγει γραµµατικούς τύπους λέξεων ξένων µε την
κοινή νεοελληνική. Ο αναδιπλασιασµός, η χρονική αύξηση, οι τύποι της γενικής σε –εως, η δοτική (αντί για
εµπρόθετο) είναι συνηθισµένα παραδείγµατα. Επίσης η χρήση λόγιων λέξεων αντί για τις ζωντανές λέξεις της
οµιλούµενης (ουσιώδης αντί για ουσιαστικός, αλλά ποιος είναι ο επουσιώδης;). Η παραγωγή παθητικών τύπων
όπως «θέτονται», «τίθονται» µε βάση το ζωντανό γλωσσικό αισθητήριο αλλά µε νεκρό υλικό.
Η σηµασία των αντιδανείων δε γίνεται αντιληπτή όταν µπαίνει στο προκρούστειο κρεβάτι της
ετυµολογίας. Ας πούµε η λέξη «πολιτισµός». Όταν ανάγεται τελικά στο αρχαιοελληνικό «πόλις», ασυναίσθητα
µπορεί να δηµιουργείται ο συνειρµός ότι όσοι δε ζουν σε πόλεις είναι και απολίτιστοι.
Σαφώς θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι για όλα αυτά τα προβλήµατα ευθύνεται αποκλειστικά η
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη µέση εκπαίδευση. Σαφώς δε µπορεί να αρνηθεί κανείς ότι η
διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι συνυπεύθυνη και ότι η καλλιέργεια της νεοελληνικής γλώσσας
µπορεί να γίνει µόνο µε τη διδασκαλία της ίδιας.
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789 λέξεις για ανύπαρκτους τύπους στην κλασσική γραµµατεία, ποιος είδε... στην Ελασσόνα λευκό πανί
http://www.schooltime.gr/2014/07/13/789-lekseis-gia-aniparktous-tipous-stin-elliniki-grammateia

Φέτος, 2014, στα θέµατα αρχαίων ελληνικών του
πανελλαδικού διαγωνισµού για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, ζητήθηκε από τους υποψήφιους να γράψουν την
αιτιατική ενικού αριθµού στο γ΄ πρόσωπο της λέξεις (αντωνυµίας)
ὑµᾶς. Κανένα πρόβληµα… η απάντηση βρίσκεται σαφής στη
σελίδα 136 της γραµµατικής Οικονόµου (πρόκειται για το ἕ, µε
δασεία και οξεία). Βρίσκεται µέσα σε παρένθεση, επειδή πρόκειται
για σπάνιο επικό τύπο που δεν συναντιέται σε κείµενα που
διδάσκονται στα σχολεία. Το ερώτηµα είναι ποια σκοπιµότητα
εξυπηρετεί η ερώτηση και τι αποδεικνύει η «σωστή» (απίθανο)
απάντηση.
Το φαινόµενο γίνεται συνηθισµένο. Πριν από δύο χρόνια
(το 2012) είχαµε κάτι ανάλογα ενδιαφέρον. Στην τρίτη ενότητα του εγχειριδίου γλωσσικής διδασκαλίας για την
αρχαία ελληνική, που δίνεται στους µαθητές της Α΄ Λυκείου, περιλαµβάνονται τα µονόθεµα φωνηεντόληκτα
ουσιαστικά της γ΄ κλίσης.
Σας βλέπω ήδη να σταµατάτε το διάβασµα. Αν κάτι παραµένει από το ενδιαφέρον σας, πάτε κατευθείαν
στην τελευταία παράγραφο.
∆υστυχώς, οι µαθητές είναι αναγκασµένοι να υποστούν τη διδασκαλία για τους τύπους λέξεων όπως
(υποµονή): «βότρυς, µυς, κλιτύς, δρυς, πίτυς, συς». Ανάµεσά τους χάνεται και η χρήσιµη «ισχύς», το οικείο
«ιχθύς», το µακάβριο «νέκυς», οπωσδήποτε πιο συνηθισµένα
Αν και φαντάζοµαι ότι δεν βρίσκετε κανένα ενδιαφέρον, ελπίζω κάποιοι να συνεχίζετε την ανάγνωση. Τι
νόηµα έχουν όλα αυτά; Μάλλον µηδαµινό ακόµα και για χρησιµοθηρικούς σκοπούς, δηλαδή για τους µαθητές που
σκέφτονται µήπως ζητηθούν σε εξετάσεις. Το εγχειρίδιο φροντίζει να είναι «πλήρες», στη σελίδα 20 εξηγεί ότι η
κλητική ενικού σχηµατίζεται µόνο µε το θέµα: «ω βότρυ, ω κλιτύ, ω µυ»… Το ζήτηµα είναι ότι αυτά δε θα τα βρει
κάποιος παρά µόνο ελάχιστες φορές στο σύνολο της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, ή καµία. Για παράδειγµα η
κλητική της λέξης «κλιτύς» δεν υπάρχει καταγραµµένη σε αρχαίο κείµενο. Αυτά τα στοιχεία βρίσκουµε µε
αναζήτηση στο ΤιΕλΤζι, δηλαδή τον Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας (Thesaurus Linguae Graecae, TLG).
Τι µπορεί να εξυπηρετεί πραγµατικά η διδασκαλία τέτοιων τύπων; Αν το συνδυάσουµε µε τις ασκήσεις
που ζητούν από τους µαθητές να µεταφέρουν νεοελληνικές φράσεις στην αρχαία ελληνική (σ. 22, 26) τότε µάλλον
καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για την ίδια γνωστή µας καθαρεύουσα…
Όµως, τα προβλήµατα είναι πρακτικά. Τι κάνουµε µέσα στη σχολική αίθουσα; Το πρόβληµα
επισηµάνθηκε και στα νέα Προγράµµατα Σπουδών για την Α΄ Λυκείου. Εκεί γράφει: «Κατά τη διδασκαλία της ΑΕ
γλώσσας παρατηρούνται βασικά προβλήµατα, ανάµεσα στα οποία το σηµαντικότερο έγκειται στην απουσία
εξειδικευµένου εγχειριδίου, συνταγµένου µε σύγχρονες µεθοδολογικές αρχές και σαφείς στόχους» (ΦΕΚ 1562/ 276-2011, σ. 21008)
Στις 28 Μαΐου 2012 δόθηκε στους µαθητές ο τύπος «ναυσίν» και τους ζητήθηκε να σχηµατίσουν την
κλητική ενικού. Η λέξη είναι συνηθέστατη σε όλους τους τύπους, εκτός από την κλητική, η κλητική της δεν υπάρχει
σε αρχαίο κείµενο (αναζήτηση στο ΤιΕλΤζι). Μόνο στο «περί τόνου» του Θεοδόσιου Γραµµατικού (8ος µ.Χ) βρήκα
τη λέξη: «Πάσα δίφθογγος τελική εις υ λήγουσα και εφ’ εαυτής έχουσα τον τόνον περισπάται· ανάµεσα στις λέξεις
και ο τύπος «ναυ». ∆ηλαδή, αν δεν έχω κάνει λάθος στις αναζητήσεις µου, πρόκειται για τύπο ανύπαρκτο.
Στις «πλαγιές» και στα «καράβια» λοιπόν… για να δικαιολογηθεί και ο υπότιτλος του κειµένου αυτού.
Στις «κλιτύς» της Ελασσόνας δεν θα δει κάποιος πανί «νεώς». Θα τα δει ίσως σε ασκήσεις γραµµατικής της
καθαρεύουσας που µασκαρεύεται πίσω από τα αρχαία ελληνικά, σε ασκήσεις που φτιάχνουν ανύπαρκτους τύπους.
Απ’ ότι φαίνεται ελάχιστα έχουµε αποµακρυνθεί από το 1921, όταν ο Γληνός, µε το ψευδώνυµο Α.
Γαβριήλ, χλεύαζε «Οι χοίροι υίζουσιν, τα χοιρίδια κοϊζουσιν, οι όφεις ιϋζουσιν». Και… «τα παιδάρια, τα οποία εις
την αυλήν του Σχολείου ήσαν ζωηρότατα, ευφυέστατα, ευγλωττότατα, δαιµονιώδους ταχύτητος σκέψεως,
ακατασχέτου ευκινησίας και ευθυµίας µόλις ελάµβανον ανά χείρας τα υψηλά αυτά αποστάγµατα της προγονικής
γλώσσης, αρετής και σοφίας επάθαιναν ακαριαίαν νάρκωσιν, δυσθυµίαν, ανορεξίαν ψυχικήν, κόρον, γλωσσοδέτην,
ανικανότητα σκέψεως. Η σκιά της ηλιθιότητος εκάλυπτε την τάξιν και τα παιδία εξέσπων εις κακίας διαφόρους.
Εγίνοντο δύστροπα, αφηρηµένα, τυραννικά διά τον διδάσκαλον».
Ενενήντα χρόνια µετά, οι προηγούµενες γραµµές περιγράφουν ακόµα τη µίζερη καθηµερινότητα της
διδασκαλίας τύπων που επιβάλλονται αποκοµµένοι από το κείµενο και από τον κόσµο τους.
Αυτό που φαίνεται, άλλη µια φορά, από τα θέµατα είναι η εµµονή στην αναποτελεσµατική πορεία που έχει
αφετηρία τον λεκτικό τύπο και τοποθετεί ανυπέρβλητα εµπόδια προς τη γνώση του αρχαίου κόσµου. Αντίθετα,
αποτελεσµατική αποδεικνύεται η πορεία από τη γνώση του κόσµου στο κείµενο και τέλος στη λέξη και τους τύπους
του. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν δίνεται καµιά εισαγωγική πληροφορία για το αδίδακτο κείµενο, τέτοια που να το
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τοποθετεί στο αρχαιογνωστικό περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι µε τα προγράµµατα σπουδών του 2011 έγινε
προσπάθεια να αποµακρυνθούµε από το γραµµατοσυντακτικό µοντέλο (καταργείται η µετάφραση που οδηγούσε
τους µαθητές να γράφουν µια υβριδική γλώσσα υποταγµένη στους τρόπους της αρχαίας και συχνά ακατανόητη,
προβλέπονται εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης της γραµµατικής, κλπ), αλλά η συνέχεια ακυρώθηκε. Ήδη, εκείνη
η σειρά µαθητών τέθηκε απέναντι στην αιτιατική ενικού αριθµού της προσωπικής αντωνυµίας στο γ΄ πρόσωπο,
απρόσωπα…
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τα παιδία κλαίει, διαγνωστική αξιολόγηση στα αρχαία ελληνικά της Α΄ λυκείου
Μια από τις «καινοτοµίες» της περιβόητης µεταρρύθµισης του «κάτσε καλά Γεράσιµε» Αρσένη ήταν και
τα διαγνωστικά τεστ στην Α΄ Λυκείου, σε µαθήµατα όπως τα αρχαία και τα νέα ελληνικά, η φυσική και τα
µαθηµατικά. Υποτίθεται ότι µε αυτά ο καθηγητής θα διαπίστωνε το «επίπεδο» γνώσης που έχουν οι µαθητές και θα
προσάρµοζε ανάλογα τη διδασκαλία του. Βέβαια, η διδασκαλία καθορίζεται σε ασφυκτικό βαθµό από τα Αναλυτικά
Προγράµµατα των µαθηµάτων, οπότε µάλλον κοροϊδευόµαστε τόσα χρόνια. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής
κινείται στις συµπηγάδες των υπέρµετρων διακηρυγµένων απαιτήσεων των ΑΠΣ και της άρρητης πρακτικής
µαταίωσης των σχολικών αιθουσών. Καλωσορίζουµε τα παιδιά µε ένα τεστ – παρωδία που επιβεβαιώνει κάθε φορά
το ολοφάνερο. Ένα άλλο πρόβληµα µε αυτά τα διαγνωστικά τεστ είναι ότι δεν ανιχνεύουν τη συναισθηµατική
στάση και τις απόψεις των µαθητών για τα συγκεκριµένα µαθήµατα, παράγοντες ιδιαίτερα σηµαντικούς για τη
επιτυχία ή την αποτυχία της διδασκαλίας. Αλλά, πότε ρωτήθηκαν οι µαθητές για τέτοια πράγµατα; Το θυµόµαστε
µόνο σε περιπτώσεις που αρνούνται να µπουν στις σχολικές αίθουσες µπουχτισµένοι από τις υπέρµετρες
προσδοκίες και τις απάνθρωπες επιβολές.
Το κείµενο που ακολουθεί περιγράφει την προσπάθεια που στόχευσε πρωτίστως να διερευνήσει τη στάση
και τις απόψεις των µαθητών σχετικά µε το µάθηµα των αρχαίων ελληνικών και είναι ένας τρόπος να µπει ο
αναγνώστης στη σχολική αίθουσα. Αφιερώνεται στους αρχαιοστραµµένους orthopédικούς της γλώσσας που
ξεχνούν ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει...
διαγνωστική αξιολόγηση µε άτυπες µορφές
στο µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας,
Είκοσι πέντε µαθητές, που προέρχονται από έξι διαφορετικά γυµνάσια, αποτελούν το Α3 του 3ου Γενικού
Λυκείου ∆ράµας και αυτούς αφορούν όσα αναφέρονται παρακάτω, όπως διαπιστώθηκαν τις ώρες των µαθηµάτων
κατά την εβδοµάδα 13 – 17 Σεπτεµβρίου 2010. Πιο συγκεκριµένα, στο κείµενο που ακολουθεί θα παρουσιαστεί η
διαγνωστική αξιολόγηση στο µάθηµα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας. Εφαρµόστηκαν άτυπες
µορφές αξιολόγησης, προφορικές ερωτήσεις, συζήτηση και παρατήρηση µε στόχο να διερευνηθούν παράγοντες
όπως η στάση των µαθητών απέναντι στο µάθηµα, οι αντιλήψεις τους γι’ αυτό και τέλος οι γνώσεις τους. [Σε
αγκύλες και µε πλάγια στοιχεία σηµειώνονται δικές µου προσωπικές σκέψεις].
Αρχικά, και πριν ακόµα γίνουν η γνωριµία και οι συστάσεις για το µάθηµα που θα κάνουµε, ζητήθηκε από
τους µαθητές σ’ ένα κοµµάτι χαρτί να δηµιουργήσουν δύο στήλες. Κλήθηκαν να γράψουν στην αριστερή στήλη δύο
µαθήµατα που τους φέρνουν δυσφορία και στη δεξιά δύο µαθήµατα που τους ευχαριστούν ή έστω τους είναι πιο
ανεκτά σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Τα αποτελέσµατα (ο πρώτος αριθµός αφορά τους µαθητές που νιώθουν δυσφορία
για το συγκεκριµένο µάθηµα και ο δεύτερος όσους δήλωσαν ότι είναι ευχάριστο): Αρχαία 10 – 5, Φυσική 6 – 4,
Ιστορία 7 – 7. Αυτά ήταν τα µαθήµατα που συγκέντρωναν τα περισσότερα... πάθη. Ρωτήθηκαν οι µαθητές ποιο
µάθηµα εννοούν µε τη λέξη «αρχαία» και διαπιστώθηκε ότι «αρχαία» είναι µόνο το µάθηµα της αρχαίας γλώσσας
και ειδικότερα η γραµµατική, το συντακτικό και τελευταίο το κείµενο. Σε κανενός τη σκέψη η λέξη δε σήµαινε τη
µεταφρασµένη αρχαία ελληνική γραµµατεία που διδάχτηκαν στο Γυµνάσιο.
Προφανώς, σκέφτηκα, η αιτία της δυσφορίας δε µπορεί να είναι ο καθηγητής/τρια, δηλαδή µαθητές από
πολλά διαφορετικά σχολεία να είχαν όλοι στρυφνούς φιλολόγους που έκαναν αντιπαθές και το µάθηµα. Ρωτώ τους
µαθητές αν οι φιλόλογοι είναι πιο αντιπαθητικοί από τις άλλες ειδικότητες και έτσι εξηγείται η δυσφορία των 10
µαθητών για τα αρχαία. Ακούγεται η διαφωνία τους, µάλλον το αντίθετο νιώθουν. [Και ίσως να συµβαίνει κάτι
ενδιαφέρον: πολλοί συνάδερφοι να γίνονται αντιπαθείς επειδή ταυτίζονται µε το µάθηµα και δε µπορούν να εξηγήσουν
την αναποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας παρά µόνο σαν αδυναµία, αδιαφορία των µαθητών].
Σε ποιο σηµείο έφτανε το «βάρος» που προκαλούσαν τα αρχαία ελληνικά στο γυµνάσιο; Μέχρι το κλάµα,
για µια µαθήτρια που το οµολόγησε, «διάβαζα για το διαγώνισµα και νευρίαζα µε τον εαυτό µου, γιατί θα τα
ξεχάσω και τζάµπα τα µαθαίνω», εξήγησε. «Ένιωθα άσχηµα µε το µπέρδεµα της γραµµατικής, µε τους τόνους που
τους έµαθα πέντε φορές, ένιωθα ότι φταίω, υποτιµούσα τον εαυτό µου», ήταν µια άλλη απάντηση.
Ακολούθως, ζητήθηκε από τους µαθητές να εξηγήσουν αυτήν την… πρωτοκαθεδρία των αρχαίων
ελληνικών. «Είναι δύσκολα, επειδή δε µιλάµε τη γλώσσα», «δεν είναι στη σειρά οι λέξεις έτσι όπως είναι στα
κανονικά», «είναι κάτι διαφορετικό, καινούριο που όταν πήγαµε στο γυµνάσιο δεν το ξέραµε από το δηµοτικό», «ο
κάθε καθηγητής προσπαθεί να το ‘‘περάσει’’, αλλά ίσως η ύλη να είναι το πρόβληµα», «είναι θεωρητικό και
κουραστικό», «υπάρχει το πρόβληµα της µετάφρασης», «υπάρχει το άγχος για το ‘‘βγάλσιµο’’ της ύλης». Αυτές
ήταν κάποιες από τις απαντήσεις που εκφράστηκαν.
Επόµενη ερώτηση: για ποιο λόγο διδάσκονται τα αρχαία; τί απαντήσεις έχουν πάρει κατά καιρούς σ’ αυτό
το ερώτηµα; τί σκέφτονται οι ίδιοι; «Είναι αναγκαστικό, δεν υπάρχει γιατί», «για να ξέρουµε την ιστορία της
γλώσσας», «για να δούµε πώς συνδέεται η γλώσσα και να δούµε τη συνέχειά της», «για να µάθουµε πώς
σκέφτονταν οι αρχαίοι», «γιατί η Μάικροσοφτ βασίζει στα αρχαία τη λειτουργία των υπολογιστών», «είναι
απαραίτητα γιατί από ‘κει ξεκίνησε η γλώσσα», «ήταν διεθνής γλώσσα», «η νεοελληνική προέρχεται από την
αρχαία», «µια γλώσσα είναι πολιτισµός». Αυτές είναι οι απαντήσεις που κατέγραψα. Μετά ρώτησα τους µαθητές αν
όλες αυτές τους πείθουν να διαβάσουν και να µάθουν αρχαία; Σιωπή...
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Γιατί είναι τόσο δύσκολα τα αρχαία; «Μπορούµε να καταλάβουµε το νόηµα, αλλά όχι να µεταφράσουµε
κατά λέξη», «αν δεν ξέρουµε καλά τα νέα ελληνικά, δυσκολευόµαστε και µε τα αρχαία», «η ύλη είναι το πρόβληµα,
µάθαινα ελάχιστα και τελικά δεν ήξερα σχεδόν τίποτα», «εγώ δεν πρόσεχα από την αρχή». Το ερώτηµα που
προκύπτει έχει σχέση και µε την ιεράρχηση αυτών που συνυποδηλώνει το µάθηµα «αρχαία» ίσον γραµµατική,
συντακτικό, κείµενο.
Μπορούµε να κατανοήσουµε ένα κείµενο χωρίς να κάνουµε γραµµατική και συντακτικό; Ο
προβληµατισµός οδηγεί στις δυο αντίθετες προσεγγίσεις του «όχι» (το συντακτικό και η γραµµατική είναι
προϋπόθεση) και του «ναι» (όπως στη µητρική µας γλώσσα δε σκεφτόµαστε υποκείµενα και αντικείµενα όταν την
ακούµε ή την µιλάµε). Είναι ευκαιρία να διευκρινιστεί ότι είναι άλλο πράγµα η γνώση της γλώσσας και άλλο η
γνώση για τη γλώσσα. Η γραµµατική και το συντακτικό είναι γνώση για τη γλώσσα. Τα ερωτήµατα πληθαίνουν: πώς
µαθαίνουµε τη µητρική γλώσσα; «µε την εµπειρία, ακούγοντας και µιλώντας». Πώς διδάσκονται οι ξένες γλώσσες;
«επικοινωνιακά». Είναι φανερό ότι η γνώση της γλώσσας προηγείται και η γνώση για τη γλώσσα έρχεται µετά. Οι
µαθητές αντιλαµβάνονται ότι στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής προτάσσεται η γραµµατική και το συντακτικό
χωρίς να υπάρχει επαρκής εµπειρία ακούσµατος του αρχαίου κειµένου. Και πώς µπορούµε να µιλήσουµε (περίπου)
την αρχαία ελληνική; «διαβάζοντας το κείµενο». Το κείµενο που συνήθως περιφρονείται κατά τη διδασκαλία για να
προταχθεί η συντακτική του κατάτµηση και η αναπαραγωγή γραµµατικών τύπων χωρίς σηµασία.
Η συζήτηση συνεχίζεται (µε άρρητο άξονα την ερώτηση ‘‘γιατί είναι δύσκολα τα αρχαία;’’. Καλούνται οι
µαθητές να βρουν οµοιότητες ανάµεσα στα αρχαία και τα νέα ελληνικά. Προβληµατισµός... «οι λέξεις». Ναι, ένας
αριθµός από λέξεις της νέας ελληνικής προέρχονται από την αρχαία. Άλλο; Σιωπή... (µα, σ’ αυτές τις περιβόητες
οµοιότητες βασίζεται η διδασκαλία...). Αντίθετα, είναι εύκολο να εντοπιστούν πολλές διαφορές: «η σειρά των
λέξεων», «η απουσία της δοτικής» («και του δυικού αριθµού» προσθέτει ένας µαθητής), «η απουσία του
απαρεµφάτου», «οι µετοχές που πλέον δεν υπάρχουν στην ενεργητική φωνή και στην παθητική λειτουργούν
περισσότερο ως επίθετα». Οι µαθητές έχουν υπόψη τους και τις διαφορές στη γραφή και στην προφορά, κάτι που
δείχνει ουσιαστική γνώση για την αρχαία γλώσσα. [Όµως, πόσες φορές η διδασκαλία στέκεται στην επισήµανση
αυτών των διαφορών και στην εξήγησή τους; Μάλλον κάτι τέτοιο προσπερνάται αµήχανα, αν και δυσκολεύονται οι
µαθητές να κατανοήσουν και να αφοµοιώσουν αυτό που είναι διαφορετικό απ’ ό,τι στη µητρική γλώσσα].
Αυτές τις τρεις – τέσσερις ώρες διαπιστώνω ότι συµµετέχουν αρκετοί µαθητές και επίσης δείχνουν να
παρακολουθούν οι περισσότεροι. Οι απαντήσεις και η συµµετοχή τους στη συζήτηση δείχνουν ότι αντιλαµβάνονται
πολύ καλά τα ζητήµατα που τίθενται. Μέσα στα λόγια τους ήδη υποκρύπτονται βασικές αρχές που θα
ακολουθήσουµε στη διδασκαλία: ξεκινάµε από το γνωστό και το οικείο για να διαπιστώσουµε και να εξηγήσουµε
το διαφορετικό και το άγνωστο. ∆ηλαδή, ξεκινάµε από τη νέα ελληνική για να οδηγηθούµε στην αρχαία.
Χρειάζεται να ακούµε και να διαβάζουµε προσεκτικά το αρχαίο κείµενο, ξανά και ξανά µε υποµονή και επιµονή.
∆ηλαδή, προηγείται η γλώσσα και µετά έρχεται η γνώση για τη γλώσσα· προηγείται το κείµενο και µετά πάµε στο
συντακτικό και στη γραµµατική, από το κείµενο στη λέξη, στο συντακτικό της ρόλο και στο γραµµατικό της τύπο.
Κάποιοι µαθητές ένιωσαν παράξενα. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται το µάθηµα χωρίς να ακολουθούµε την
γνωστή προσέγγιση: γραµµατική, συντακτικό, κείµενο; Κάποιοι άλλοι αντιλήφτηκαν ότι είναι ζήτηµα διαφορετικής
µεθόδου. ∆ιαβάστηκε ένα απόσπασµα από κείµενο του Α.Β. Μουµτζάκη, στο οποίο µιλά για το βιβλίο που
χρησιµοποιούνταν στην Α΄ Λυκείου, όταν η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής δεν ξεκινούσε από την Α΄
γυµνασίου, αλλά στο λύκειο.
«Ούτε αρχαιοµάθεια για το βιβλίο σηµαίνει εκµάθηση κανόνων γραµµατικής και συντακτικού έστω πάνω
σε κείµενα, ούτε πριν από την ερµηνεία του κειµένου συστήνεται η γραµµατική και η συντακτική ανάλυση, ούτε οι
κύριες ασκήσεις είναι οι χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις µε κλειστές γραµµατικές και έξω από φράσεις σε
µεµονωµένες λέξεις – ενώ αντικατάσταση προφανώς σηµαίνει άσκηση µέσα σε πρόταση, σε συνθήκες φυσικού
λόγου. Ο µαθητής µε τη νέα µέθοδο δε θα είναι σε θέση να σχηµατίσει «από µνήµης» έναν οποιοδήποτε τύπο, αλλά
θα µπορεί να βρει τη σηµασία πολλών τύπων, και αυτό έχει ασφαλώς περισσότερη αξία για την ερµηνεία».
(περιοδικό Φιλόλογος, τευχ. 49, 1987, σελ. 191). [Πόσο παράξενα ακούγονται αυτά τα λόγια, αφού εδώ και 18
χρόνια από το 1992 επανήλθε η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στα πρωτάκια του γυµνασίου και φυσικά η
άκαµπτη γραµµατοσυντακτική µέθοδος κυριαρχεί;] Μπορεί να είναι πράγµατι έτσι; [Να έχουν ισχύ όσα γρήγορα
ξεχάσαµε καθώς ξαναπήραµε τα µαστίγια της γραµµατικής και του συντακτικού χτυπώντας ανηλεώς τα εφηβικά
µυαλά; Ακολουθεί µια πρακτική δοκιµή που θέτει τους µαθητές µπροστά στην αρχαία ελληνική και στις γνώσεις τους
για την αρχαία ελληνική].
Σε αίθουσα εξοπλισµένη µε κοµπιούτερ και προτζέκτορα και µε την αξιοποίηση του λογισµικού hot
potatoes ελέγχθηκε η κατανόηση βασικών εννοιών του συντακτικού. Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές
συµµετείχαν ενεργά και σχετικά εύστοχα, αν και σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς σιγουριά. Ακολούθως επιλέχτηκε
τυχαία από ένα σύνολο αρχαίων κειµένων ένα απόσπασµα από τα Λακαίνων ἀποφθέγµατα του Πλούταρχου
(241b6-241c7):
∆ιηγουµένου τινὸς τῇ µητρὶ γενναῖον θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ, "εἶτ' οὐκ αἰσχρόν, εἶπε, τῆς τοιαύτης
συνοδίας ἀποτυχεῖν;" ᾿Εκπέµψασά τις τοὺς υἱοὺς αὐτῆς πέντε ὄντας ἐπὶ πόλεµον, ἐν τοῖς προαστείοις εἱστήκει
καραδοκοῦσα τί ἐκ τῆς µάχης ἀποβήσοιτο· ὡς δὲ παραγενόµενός τις πυθοµένη ἀπήγγειλε τοὺς παῖδας ἅπαντας
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τετελευτηκέναι, "ἀλλ' οὐ τοῦτο ἐπυθόµην, εἶπε, κακὸν ἀνδράποδον, ἀλλὰ τί πράττει ἡ πατρίς." φήσαντος δὲ ὅτι
νικᾷ, "ἀσµένη τοίνυν, εἶπε, δέχοµαι καὶ τὸν τῶν παίδων θάνατον."
∆ιαβάστηκε το κείµενο και κλήθηκαν οι µαθητές να το διαβάσουν ξανά και ξανά. Πολλοί µαθητές
απρόσµενα διαπίστωσαν ότι το καταλαβαίνουν χωρίς να έχει προηγηθεί καµία γραµµατοσυντακτική επεξεργασία
του. Μια µαθήτρια δήλωσε ότι ένιωσε «κανονικά» επειδή το κατάλαβε, ενώ δεν το περίµενε. Το ίδιο και ένας
µαθητής, ο οποίος δήλωσε ότι και όταν δεν καταλάβαινε – στο γυµνάσιο – πάλι ένιωθε «κανονικά», επειδή δεν τον
ενδιέφερε. Άλλος καταλάβαινε το κείµενο αλλά δε µπορούσε να κάνει συντακτικούς χαρακτηρισµούς.
[Μετά απ’ όλα αυτά παραµένουν ανοιχτά τα θέµατα αν είναι ανάγκη να διδάσκεται η αρχαία ελληνική στο
γυµνάσιο και για τη µέθοδο διδασκαλίας της στο λύκειο]
(το κείµενο δόθηκε στους µαθητές και ελέγχθηκε και διορθώθηκε, ώστε να ανταποκρίνεται σε όσα έγιναν
και να περιγράφει όσα συζητήθηκαν)

σελίδα 21 από 84
http://users.sch.gr/symfo/

Βασίλης Συμεωνίδης, προσωπικός δικτυακός τόπος

58 κείµενα συγκυρίας, 2008-2014

ότι κι ό,τι ή πώς θα βοηθήσουµε τα παιδιά να περάσουν στο πανεπιστήµιο;
http://tinyurl.com/kqmhkcb προς το www.alfavita.gr/

Στον διάλογο που συχνά προκαλείται για τα αρχαία ελληνικά και τη διδασκαλία τους είναι κοινή η
διαπίστωση για την αποτυχία του µαθήµατος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Πολλά αντιπροτείνονται (για την
µαταιότητα της διδασκαλίας τους στο Γυµνάσιο, για τη σκοπιµότητά τους, για τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης,
κλπ, κλπ), αλλά οι απολογητές καταφεύγουν στον έσχατο επιχείρηµα: αυτά είναι σωστά, αλλά τώρα σκοπός είναι
να περάσουν τα παιδιά στο πανεπιστήµιο. Έτσι, η γραµµατοσυντακτική προσέγγιση (εύκολη για τον διδάσκοντα,
ανυπέρβλητο εµπόδιο για τον µαθητή) βασιλεύει στις διδακτικές αίθουσες…
Θα γίνω πιο συγκεκριµένος και επίκαιρος. Στο φετινό αδίδακτο κείµενο της γ΄ θεωρητικής, στον
πανελλαδικό διαγωνισµό (και όχι εξετάσεις) δηµιουργήθηκε ένα µικρό, αλλά ενδεικτικό, ζήτηµα που εµπεριέχει
όλη τη µαταιότητα της γραµµατοσυντακτικής αρχαιογλωσσικής διδασκαλίας στο σχολείο. Εννοώ εκείνο το
αναφορικό «ότι» που στην έκδοση της Οξφόρδης γράφεται χωρίς κόµµα, ενώ στην έκδοση της Λειψίας γράφεται
«ό,τι», µε κόµµα, για να διαχωρίζεται από το ειδικό «ότι». Βεβαίως, µε νόηµα όλη η συζήτηση, όπως και η – εκ
παραδροµής – διατύπωση στα θέµατα που ζητούσε «παθητική» φωνή, αντί για «µέση». Όµως,
αποπροσανατολιστική…
Ακόµα και αν δεν υπήρχαν οι αστοχίες, ακόµα και να δινόταν όλες οι διευκρινίσεις, νοµίζω ότι ελάχιστα
πράγµατα θα άλλαζαν στην επίδοση των µαθητών. Η εµπειρία όλων µας δείχνει την αποτυχία του µαθήµατος. Θα
µπορούσε να το δείξει και η επιστηµονική έρευνα του καθηγητή Κελπανίδη το 2009, αν αυτή δεν εµποδιζόταν από
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η βεβαιότητά προέρχεται από τον φόβο της εκπαιδευτικής πολιτικής να δεχτεί µια
ερεύνα µε θέµα «Οι απόψεις των µαθητών του Γυµνασίου και Λυκείου για το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών».
Ας µην επεκταθώ στην ενδιαφέρουσα αυτή ιστορία και ας επικαλεστώ την εµπειρία του καθενός από το βάπτισµα
στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Τι είναι αυτό που µένει εκτός από σκόρπιους τύπους, διάσπαρτους στη µνήµη µαζί
µε µεταγλωσσική ορολογία; Μένει και η µόνιµη πια αµφιβολία για το αν µιλάµε «σωστά» ελληνικά, επειδή –
δυστυχώς – η αρχαία διδάσκεται µε τη λογική ότι «είναι η γλώσσα µας» και συνεπώς εκεί αναζητούµε την
«ορθότητα» του δικού µας λόγου.
Ας επανέρθω. Πόσο θα άλλαζαν τα πράγµατα, λοιπόν, αν το «ότι» ήταν «ό,τι»; Καθόλου! Οι απολογητές
του συστήµατος θέτουν το ερώτηµα πως θα βοηθήσουµε τα παιδιά να περάσουν στο πανεπιστήµιο. Η απάντηση
είναι όχι µε τον τρόπο τους, όχι µε τη γραµµατοσυντακτική µέθοδο. Η γραµµατική και το συντακτικό δεν είναι
προϋπόθεση για να καταλάβει ο µαθητής ένα αρχαίο κείµενο. Μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά, ακόµα και να το
αποδώσει στα νεοελληνικά χωρίς να ξέρει τους τύπους του λύω και του ειµί· σίγουρα χωρίς να ξέρει όλες εκείνες
τις ανθυποκατηγορίες των µεµονωµένων λέξεων που συνιστούν τη χαώδη αποθήκη της τρίτης κλίσης. Θα
φτάσουµε και σ’ αυτά, αλλά δεν θα ξεκινήσουµε απ’ αυτά «κόβοντας τα φτερά» των µαθητών που
προετοιµάζονται.
Νοµίζω ότι το µοντέλο δόθηκε πρακτικά από το 1979 ως το 1996 µε το βιβλίο του Α.Β. Μουµτζάκη,
Αρχαία Ελληνικά για την Α΄ Λυκείου. Θυµίζω τη δοµή του: σαφής και δηλωµένη στόχευση σε κάθε ενότητα· µικρή
εισαγή σχετική µε το κείµενο· το αρχαίο κείµενο επιλεγµένο και αυθεντικό – όσο δυνατόν ενδιαφέρον – για να
υπηρετήσει τη στόχευση· λεξιλόγιο· ερωτήσεις κατανόησης· συντακτικό ή γραµµατική ανάλογα, µε θεωρητική
παρουσίαση και πλήθος ασκήσεις· τέλος, ένα ακόµα κείµενο µε εισαγωγικό σηµείωµα και λεξιλόγιο. Υποτίθεται ότι
σ’ αυτό το µοντέλο κινούνται και τα βιβλία αρχαίων του Γυµνασίου· υποτίθεται…, γιατί εκεί τα κείµενα είναι
αδιάφορα, διασκευασµένα, δίνουν στρεβλή εικόνα της αρχαιότητας, είναι το άλλοθι για τις άχρηστες και φλύαρες
γραµµατοσυντακτικές λεπτοµέρειες που ακολουθούν.
Από τον κόσµο στο κείµενο, λοιπόν, και από το κείµενο στη λέξη, στον συντακτικό ρόλο της στον
γραµµατικό τύπο της. Σηµαντικό ζητούµενο είναι να τοποθετηθούµε κατάλληλα απέναντι στο αντικείµενο,
απέναντι στην αρχαία αττική διάλεκτο. Αυτό είναι που µπορούµε να προσφέρουµε στους µαθητές µας, αλλά αυτό
απαιτεί να διαλύσουµε πολλούς µύθους που συνοδεύουν την διδασκαλία.
Ο αρχαίος κόσµος δεν είναι η ωραιοποιηµένη και ιεροποιηµένη εικόνα που φτιάχνεται. Είχε πολλαπλότητα
και ανθρώπινα στοιχεία, αυτό τον κάνει ενδιαφέροντα.
Τα αρχαία ελληνικά είναι ένα διαφορετικό γλωσσικό σύστηµα και είναι λογικό να µην το καταλαβαίνουν
οι µαθητές, δεν πρέπει να νιώθουν ενοχή γι’ αυτό.
Μπορούµε να µάθουµε αρχαία ελληνικά µε παρόµοιο τρόπο που µαθαίνουµε ξένες γλώσσες. Μόνο που,
επειδή είναι γλώσσα που δε µιλιέται, έχουµε µόνο τα αρχαία κείµενα να µας µιλούν.
Μπορούµε να καταλάβουµε ένα αρχαίο κείµενο χωρίς να ξέρουµε «γραµµατική». Είναι άλλο πράγµα η
«γνώση της γλώσσας» και άλλο η «γνώση για την γλώσσα».
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Μπορούµε να διδάξουµε πιο συγκεκριµένα συντακτικό και γραµµατική της αρχαίας ξεκινώντας από τις
οµοιότητες που έχει µε τη νεοελληνική, αλλά εστιάζοντας κυρίως στις διαφορές για να τις εξηγήσουµε.
Νοµίζω ότι έδωσα σχηµατικά το µοντέλο για την προετοιµασία των µαθητών. Φυσικά όλα αυτά δεν είναι
δικά µου επινοήµατα, αλλά απόσταγµα των συναφών επιστηµών και όσων µελέτησαν σοβαρά το ζήτηµα. Ωστόσο,
θα µπορούσε να πει κάποιος παραµένουν αναπόδεικτα. Ναι, εκτός από την περίοδο 1979-1996, κατά την οποία οι
µαθητές διδάσκονταν αρχαία ελληνική γλώσσα µόνο στο λύκειο και ξεκινούσαν µε το βιβλίο Μουµτζάκη, δεν
έχουµε άλλο µέτρο σύγκρισης. Πάντως, ας θυµηθούµε ότι οι µαθητές ‘φτάναν «µια χαρά» στις πανελλήνιες και
αντιµετώπιζαν ίσως και δυσκολότερα θέµατα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θα πρέπει να αιτιολογηθεί είναι η
αποτυχία της γραµµατοσυντακτικής προσέγγισης. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι µαθητές φοβούνται το αδίδακτο
κείµενο και πάνε στις εξετάσεις για να µην γράψουν, µετά από τόσες ώρες και ώρες που έχουν υποστεί τη διδακτική
επιβολή.
Για να κλείσω όπως ξεκίνησα, µε αναφορά στο φετινό θέµα: το µεγαλύτερο πρόβληµα δεν ήταν το
αναφορικό «ότι», ούτε κάτι άλλο γραµµατοσυντακτικό. Το µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν ότι οι µαθητές/ υποψήφιοι
δεν είχαν υπόψη τους τι ήταν οι ερµές κεφαλές, ούτε το σχετικό επεισόδιο µε τον Αλκιβιάδη. ∆εν είχαν την
αρχαιογνωστική βάση για να φτάσουν στην αρχαιογλωσσία. Εδώ πρέπει να σταθούµε και να επαναπροσδιορίσουµε
τον τρόπο που προετοιµάζουµε τους υποψήφιους, κυρίως στις παρούσες συνθήκες…
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για την ιστορία
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228 λέξεις για το µύθο του κρυφού σχολειού
http://www.schooltime.gr/2013/10/09/228-lekseis-gia-to-mitho-tou-krifou-sxoleiou-v-simeonidis

«Άντε, πηγαίνετε τώρα και αύριο την ίδια ώρα», ήταν τα τελευταία λόγια που είχε να πει το πρωτάκι, γιος
φίλου, στη γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο µικρός ∆ηµήτρης είχε το ρόλο καλόγερου που δίδασκε
γράµµατα στο «κρυφό σχολειό» την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Από τη δεκαετία του ’80 ο µύθος του κρυφού σχολειού έπαψε να είναι αντικείµενο διδασκαλίας, γιατί
απλούστατα είναι... µύθος και η µόνη µυθολογία που διδάσκεται στα σχολεία είναι των αρχαίων Ελλήνων. Ωστόσο,
αναπαράγεται από τέτοιες επετειακές εκδηλώσεις, από την επανάληψη στα σχολικά βιβλία του γνωστού πίνακα του
Ν. Γύζη, από το γνωστό τραγουδάκι…
Παρά το γεγονός της συστηµατικής επιστηµονικής ανασκευής του µύθου, αυτός παραµένει συστατικό
στοιχείο της νεοελληνικής εθνικής ιδεολογίας και συνεπώς «κατασκευασµένη µνήµη» που δοµεί τη συνείδηση των
νεοελλήνων...
Τελευταίο σχετικό κείµενο που έτυχε να διαβάσω είναι του Παναγιώτη Στάθη µε τίτλο «Ιστορική
κουλτούρα και κατασκευασµένη µνήµη», που περιλαµβάνεται στον τόµο του επιστηµονικού συµποσίου,
αφιερωµένου στη µνήµη του Τάσου Χριστίδη, µε θέµα «Μύθοι και ιδεολογήµατα στη σύγχρονη Ελλάδα», εκδ.
εταιρεία σπουδών, Αθήνα 2005, σελ. 225-258. Σύµφωνα µ’ αυτό, βασικοί συντελεστές που αναπαράγουν το µύθο
είναι οι φορείς της συντηρητικής εθνικής ιστοριογραφίας όπου βρίσκεται εγκλωβισµένος ο κύριος όγκος της
ιστορίας που κυκλοφορεί στο δηµόσιο χώρο. ∆ηλαδή, η Εκκλησία, τοπικοί φιλίστωρες, ταξιδιωτική-τουριστική
φιλολογία και εκλαϊκευµένη ιστορία. Όλα αυτά συµβαδίζουν µε το κυρίαρχο µοντέλο ιστορίας που διδάσκεται στο
σχολείο, το µοντέλο της παραδοσιακής εθνικής ιστοριογραφίας.
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187 λέξεις για το µάθηµα της Ιστορίας
http://www.schooltime.gr/2013/12/05/187-lekseis-gia-to-mathima-tis-istorias

Το µάθηµα της Ιστορίας, ενώ θα µπορούσε να είναι το πιο ενδιαφέρον, εύκολο και διδακτικό ταυτόχρονα
καταλήγει να είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα, δύσκολα και αδιάφορα.
Πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο και τη διδακτική του. Πολλά
έχουν συζητηθεί· είναι κάτι που συγκινεί και κάτι για το οποίο όλοι µπορούν να εκφέρουν άποψη και αυτό φαίνεται
µε κάθε αφορµή, όπως όταν, πριν από αρκετά χρόνια, άνοιξε για το βιβλίο Ιστορίας της Στ ∆ηµοτικού η συζήτηση
που µένει ακόµα ζωντανή στη µνήµη πολλών.
Όµως η συζήτηση δε γίνεται µε όρους γνώσης και ανακάλυψης του παρελθόντος, όπως θα έπρεπε, αλλά µε
σκοπιµότητες επιβεβαίωσης των – ασυναίσθητα – σχηµατισµένων αντιλήψεων και στερεοτύπων.
Το ίδιο και στην εκπαίδευση. Η χρήση της Ιστορίας, περισσότερο ίσως από όσο άλλα µαθήµατα
καθορίζεται από την υπηρεσία που πρέπει να προσφέρει σε άλλους σκοπούς. Τα σχολικά βιβλία δεν καταγράφουν,
δεν ανακαλύπτουν, δεν διδάσκουν Ιστορία. Την διορθώνουν, την εξωραΐζουν, την ξαναγράφουν για να ταιριάζει
στις επιταγές των καιρών. Η Ιστορία γίνεται το ιδεολογικό εργαλείο επηρεασµού συνειδήσεων. Γίνεται βία,
επιβολή, σωφρονισµός. Η γλώσσα των βιβλίων είναι ξένη, κρύα, απροσπέλαστη.
Πώς, λοιπόν, να θέλξει τους µαθητές;
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740 λέξεις για τις αλλαγές στη σχολική ιστορία ή αφού η ιστορία µας ανήκει, για ποια ιστορία µιλάµε;
http://www.schooltime.gr/2014/07/20/740-lekseis-gia-tis-allages-sti-sxoliki-istoria

Συχνά-πυκνά συζητιέται το µάθηµα της
ιστορίας στα σχολεία. Αφορµές µπορεί να είναι η
βαρύτητά του στο σχολικό πρόγραµµα, το ζήτηµα της
ανάθεσης
σε
συναδέρφους
ξενόγλωσσων
ειδικοτήτων, τα σχολικά βιβλία. Όµως, το ουσιαστικό
πρώτο ζητούµενο είναι για ποια ιστορία µιλάµε.
Αρχικά, ας παρακολουθήσουµε το παράδειγµα της
σχολικής ιστορίας στην Α΄ Λυκείου για να
θυµηθούµε και τις αλλαγές του βιβλίου διαβάζοντας
επιλεγµένα αποσπάσµατα από πέντε διαφορετικά
διδακτικά εγχειρίδια, που χρησιµοποιήθηκαν κατά
καιρούς.
1. «Το διδακτικό αυτό βιβλίο κάνει µια θεώρηση της ιστορίας του ανθρώπου κάτω από το πρίσµα της
παγκοσµιότητας και της ‘‘απανταχού της γης’’ ανθρώπινης παρουσίας. Είναι παιδαγωγικά σωστό να προσφέρεται η
ιστορική πληροφόρηση στους νέους ανθρώπους και από µια γενική σκοπιά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι όλοι
ανήκουµε στο παγκόσµιο κοινωνικό σύνολο και κοινά είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι,
οπουδήποτε και αν ζουν».
Λ. Σταυριανός, Ιστορία του ανθρωπίνου γένους, Αθήνα 1984, ΟΕ∆Β, σελ. 4
2. «Οι Φοίνικες πρόσφεραν στον πολιτισµό κάτι σηµαντικό. Το αλφάβητο. Χρησιµοποίησαν δηλαδή
πρώτοι (από το 13ο αι. π.Χ.) σύµφωνα που αντιπροσώπευαν φθόγγους. Η λέξη αλφάβητο προέρχεται από τα δύο
πρώτα φοινικικά γράµµατα το ALEPH και το BETH. Το φοινικικό αλφάβητο το αποτελούσαν είκοσι δύο σύµβολα
συµφώνων. Αργότερα οι Έλληνες που το υιοθέτησαν, πρόσθεσαν τα φωνήεντα. Με τη νέα του µορφή το φοινικικό
αλφάβητο διαδόθηκε διαµέσου των ελληνικών αποικιών της Ν. Ιταλίας στους λαούς της Ευρώπης».
Επ. Βρανόπουλος, Ιστορία των αρχαίων χρόνων, Αθήνα 1992, ΟΕ∆Β, σελ. 31
3. «Η συστηµατική χρησιµοποίηση των δούλων σ’ όλους τους τοµείς της οικονοµίας από τον 6ο αι. π.Χ.
µετατόπιζε σιγά σιγά το κέντρο βάρους της παραγωγής από τους ελεύθερους πολίτες στους δούλους, που σε πολλές
πόλεις – κράτη άρχισαν να γίνονται η κύρια παραγωγική δύναµη. Η εκµετάλλευση των δούλων συνέβαλε στην
αύξηση της παραγωγής και στην ακµή των πόλεων κρατών, αλλά η ιδιοποίηση του υπερπροϊόντος της εργασίας
τους από τους ελεύθερους πολίτες άνοιξε ένα βαθύ κοινωνικό χάσµα µεταξύ ελεύθερων πολιτών και δούλων».
Σ. Μαρκιανός, Ζ. Ορφανουδάκης, Ν. Βαρµάζης, Θεµατική Ιστορία, Αθήνα 1995, ΟΕ∆Β, σελ. 26-27
4. «Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της περιόδου αυτής είναι η δηµιουργία της ελληνικής
αλφαβητικής γραφής. Πρότυπο του ελληνικού αλφαβήτου υπήρξε το σηµιτικό αλφάβητο που χρησιµοποιούσαν οι
Φοίνικες. Οι Έλληνες το παρέλαβαν και το µετέτρεψαν ριζικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
ελληνικής φωνής. (…) Το ελληνικό αλφάβητο διαδόθηκε λόγω της ευκολίας του, ταχύτατα. Από τους Έλληνες
αποίκους της Ιταλίας το παρέλαβαν οι Ετρούσκοι και απ’ αυτούς οι Ρωµαίοι. Το λατινικό αλφάβητο, που διαδόθηκε
αργότερα στην Ευρώπη, προέρχεται από το ελληνικό, όπως ελληνικό είναι και το αλφάβητο των Σλαύων (δια µέσου
του Βυζαντίου)».
Β. Ασηµοµύτης, Γ. Γρυντάκης, Θ. Κατσουλάκος, Σ. Κόνδης, Χ. Μπουλώτης, Β. Σκουλάτος, Η πολιτισµική
προσφορά του ελληνισµού από την αρχαιότητα ως την αναγέννηση, Αθήνα 1997, ΟΕ∆Β, σελ. 45-46
5. Ωστόσο, στα τέλη του 9ου αι. π.Χ ή στις αρχές του 8ου αι. π.Χ. επανεµφανίζεται η γραφή στον ελλαδικό
χώρο. Τα σύµβολα της γραφής δεν αποδίδουν πλέον συλλαβές αλλά φθόγγους. Η ελληνική αλφαβητική γραφή
προέκυψε κατά τρόπο αφοµοιωτικό από το φοινικικό αλφάβητο. Οι Έλληνες προσάρµοσαν τα σύµφωνα στις
φωνητικές αξίες της ελληνικής γλώσσας και επιπλέον πρόσθεσαν τα φωνήεντα που έλειπαν από το φοινικικό
αλφάβητο. Έτσι έγιναν οι δηµιουργοί του πρώτου πραγµατικού αλφαβήτου. (το αλφάβητο αναφέρεται και στις
σελίδες για τους Φοίνικες)
Αντ. Μαστραπά, Ιστορία του αρχαίου κόσµου, Αθήνα 2005, ΟΕ∆Β, σελ. 82-83
Με βάση τα παραπάνω ενδεικτικά µπορούµε να δεχτούµε τα εξής χαρακτηριστικά για καθένα από τα πέντε
εγχειρίδια:
1. Μία ιστορία που βλέπει και την ελληνική υπό το πρίσµα της παγκόσµιας εξέλιξης που έχει ταξικά
χαρακτηριστικά.
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2. Μία παραδοσιακή ελληνοκενρική ιστορία που αναγνωρίζει τη συνεισφορά και το ρόλο των άλλων
λαών.
3. Μία πιο σύγχρονη, θεµατική ιστορία, που δίνει βαρύτητα και στις κοινωνικές – οικονοµικές δοµές. Το
συγκεκριµένο βιβλίο διδάσκονταν στη Β΄ τάξη των Πολυκλαδικών Λυκείων και έγινε προσωρινή λύση για ένα –
δυο χρόνια.
4. Μία εθνοκεντρική ιστορία που ανάγει κάθε θετικό στοιχείο σε ελληνική προσφορά. Χαρακτηριστικό
είναι ότι στο συγκεκριµένο βιβλίο απουσιάζουν οι αναφορές σε πολιτισµούς που δε µπορούν να συνδεθούν και να
αναχθούν σε ελληνική προφορά, δηλαδή παλιότερους από τον µυκηναϊκό
5. Μία ιστορία που «επανέρχεται» σε πιο ψύχραιµη ελληνοκεντρική προσέγγιση της εποχής «από τους
προϊστορικούς πολιτισµούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού».
Συνεπώς, τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια άλλαξε πέντε φορές ο τρόπος που βλέπουµε και
οικειοποιούµαστε το αρχαίο παρελθόν. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η «ιστορική» µατιά αλληλεπιδρά πολύπλευρα
από τις σύγχρονες συγκυρίες. Η διερεύνηση της αµφίδροµης σχέσης σχολικής ιστορίας και ιστορικών συγκυριών
είναι ζήτηµα ανοιχτό για ενδιαφέρουσα µελέτη.
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εξετάσεις
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303 λέξεις για την αντιγραφή στις εξετάσεις
http://www.schooltime.gr/2013/03/20/303-lekseis-gia-tin-antigrafi-stis-eksetaseis

Καταπιάνοµαι µε ένα θέµα για το οποίο η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και η παιδαγωγική έχουν ήδη
µιλήσει µε σοβαρό τρόπο. Η αντιγραφή είναι φαινόµενο που περιγράφει τη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. Θα είχε
µεγάλο ενδιαφέρον µία ιστορία της αντιγραφής, γιατί θα αποτελούσε µία ιδιόµορφη ιστορία της εκπαίδευσης. Αυτό
είναι πρόκληση για ερευνητές και επιστήµονες. Όταν µεγαλώσω µπορεί να ασχοληθώ. Προς το παρόν θα πω τη
γνώµη µου σύντοµα εστιάζοντας σε µια πτυχή που θεωρώ σηµαντική.
Η αντιγραφή επιτρέπεται από τη διαδικασία των εξετάσεων καθώς και την ποιότητα των θεµάτων και των
ερωτήσεων που καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να απαντήσουν. Αυτή η διαπίστωση καθρεφτίζει όλη την
εκπαιδευτική διαδικασία. Μεταβίβαση «γνώσεων» στα, εξ’ ορισµού, άδεια κεφάλια των µαθητευοµένων, αποδοχή
και αναπαραγωγή αυτών των «γνώσεων». Κατά συνέπεια η αντιγραφή επιβάλλεται από την ίδια την εκπαιδευτική
διαδικασία.
Αν αποδεχτούµε την προηγούµενη διαπίστωση, τίθεται το ερώτηµα: γιατί επιτρέπεται µόνο η αντιγραφή
«από µνήµης»; Γιατί ποινικοποιούνται τα άλλα µέσα; Καταστέλλονται έτσι ουσιώδεις δεξιότητες. Ο µαθητής
αντιγράφοντας από το βιβλίο εισάγεται στον τρόπο του ερευνητικού έργου, µαθαίνει την ουσιώδη χρήση του·
αντιγράφοντας από το συµµαθητή του αναπτύσσει τις αρετές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης· αντιγράφοντας
από «σκονάκι» έχει ήδη εργαστεί µε πολύ σύνθετο τρόπο κρίνοντας και αναπαράγοντας αφαιρετικά ότι θεωρεί
σηµαντικό.
Κατά συνέπεια, ιδίως στην εποχή µας, οι αρετές που καλλιεργούνται δια της αντιγραφής είναι
ουσιαστικότερες και χρησιµότερες. Η αντίληψη που καθορίζει ότι η αντιγραφή πρέπει να γίνεται από µνήµης
ακρωτηριάζει τα µυαλά των νέων και υποβαθµίζει τη µαθησιακή διαδικασία. Θεωρεί τη γνώση ως ένα στατικό,
οριστικό αποτέλεσµα που πρέπει άκριτα να αναπαράγεται. Ο επαναπροσδιορισµός των στόχων της εκπαίδευσης
είναι αναγκαίος και όταν υπάρξει θα αποτυπωθεί σαφώς και στον τρόπο «ελέγχου και αξιολόγησης» της επίτευξης
των στόχων αυτών. Εδώ όµως ανοίγει άλλη συζήτηση.
«Αντιγράφοντας καταργείτε το σχολείο» διακήρυξε ο σοφολογιότατος. Αυτοί στις κόλλες τους
αντιγράφοντας πραγµατώνουν το σχολείο. Και είναι όλοι ευχαριστηµένοι...
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444 λέξεις για την έκθεση στις πανελλαδικές ως ιερής τελετής ένταξης των εφήβων στον κόσµο
http://www.schooltime.gr/2013/04/11/ekthesi_panelladikes_teleti-entaxis-ton-efivon-ston-kosmo

Το παρακάτω κείµενο µε τα τρία σηµεία προέκυψε από µια διαδικτυακή κουβέντα σχετική µε τις
πανελλαδικές εξετάσεις στη γλώσσα.
1. Ένα από τα ζητούµενα των αλλαγών που εισήγαγε η µεταρρύθµιση Αρσένη στην αξιολόγηση της
«Έκθεσης» ήταν το επικοινωνιακό πλαίσιο. Αυτό αφορούσε την παραγωγή λόγου και την περίληψη.
Το επικοινωνιακό πλαίσιο στην περίληψη ζητήθηκε στον πανελλαδικό διαγωνισµό της Γ΄ τα χρόνια 2000,
2001, 2002. Από το 2003 δεν ζητιέται στην εκφώνηση που ζητά από τους µαθητές να περιλήψουν το κείµενο.
Το επικοινωνιακό πλαίσιο στην παραγωγή λόγου υποτίθεται ότι διδάσκεται και ζητιέται (ή ζητιέται και
διδάσκεται) ακόµη. Αυτό όπως είναι σαφές καθορίζει το ύφος του κειµένου που θα πρέπει να γράψουν οι µαθητές.
Το ύφος είναι το ρούχο της γλώσσας.
Στις ασκήσεις δεν τέθηκε ποτέ ζήτηµα επικοινωνιακού πλαισίου. Άρα, δεν πρέπει να επηρεάζει την
αξιολόγηση και η συγκεκριµένη εµµονή αφορά – κατά κάποιον τρόπο – ψύλλους, ψείρες ή άλλα ζωύφια στα άχυρα
της χωριάτικης καταβολής της νεοελληνικής εκπαίδευσης.
2. Η διδασκαλία ενός ή πολλών δοκιµιακών κειµένων δε συνεπάγεται ότι οι µαθητές πρέπει να γράψουν
οπωσδήποτε έτσι. Βέβαια η παντοδύναµη ιδεολογία του εκπαιδευτικού συστήµατος και του εξωεκπαιδευτικού
πανελλαδικού διαγωνισµού επιβάλλουν τη µορφή (και το περιεχόµενο) του µαθητικού λόγου ερήµην του
επικοινωνιακού πλαισίου και ερήµην του θέµατος.
Αυτό πειθαναγκάζει και τους µαθητές να προσπαθούν, ώστε να γίνουν Παπανουτσάκια. Κυρίως µετά την
αναθεώρηση των βιβλίων έκθεση έκφρασης κατά το 2003-2004 οπότε και «εµπλουτίστηκαν» ανάλογα και
απεµπλουτίστηκαν από κείµενα όπως αυτό του Γληνού για την επιστήµη. Τέτοια θα διδάσκουµε στους µαθητές
τώρα; (Άσε που ο Γληνός γράφει ‘γνώσες’ και όχι ‘γνώσεις’ και άντε να εξηγείς τώρα πως δεν ήταν αγράµµατος ο
Γληνός, αλλά η πειθαναγκαστική εκπαίδευση ξανάφερε το ζόµπι του τριτόκλιτου πληθυντικού στη ζωντανή
γλώσσα). Παράλληλα παρατηρήθηκε µια στροφή σε όλντ-φάσιον κείµενα και αντίστοιχα θέµατα στον πανελλαδικό
διαγωνισµό.
3. Οι µαθητές δεν έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε την ανάγνωση ούτε µε τη γραφή κειµένων.
Μπορούν να γράψουν ποικίλα κείµενα στη γραφή των οποίων εξασκούνται σ’ όλη τη διάρκεια της δευτεροβάθµιας,
ακόµα - και κυρίως - όταν γράφουν άλλα πράγµατα απ' ό,τι τους ζητά το σχολείο. Όµως, η επέµβαση «λοβοτοµής»
στην οποία υπόκεινται από εξειδικευµένους δηµόσιους ή ιδιωτικούς χειρουργούς/ χειρούργους κατά τον Αύγουστο
µήνα της χρονιάς που θα πάνε στην Γ’ Λυκείου τους καθιστά εύπιστους, ανασφαλείς, εκµεταλλεύσιµους
κουφιοκεφαλάκηδες µε την συνεπικουρία των γονέων και κηδεµόνων τους.
Ξεχνούν τα πάντα και προσπαθούν να γεµίσουν το κούφιο κεφάλι τους µε «αυτά που θέλουν» για τον
πανελλαδικό διαγωνισµό. Το υποκείµενο της φράσης «αυτά θέλουν» είναι αόρατο και γι’ αυτό παντοδύναµο. Οι
µαθητές παραµένουν πειθήνιοι προσκυνητές της ιεροποιηµένης διαδικασίας – πορείας προς την τελετή που θα
εγγυηθεί και θα πιστοποιήσει την ένταξή τους στον κόσµο. Πρέπει να ψελλίσουν λόγια ιερά και ακατάληπτα. Το
απαιτεί η τελετή…
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326 λέξεις για το πανελλαδικό φασόν της έκθεσης
http://www.schooltime.gr/2013/08/18/326-lekseis-gia-to-panelladiko-fason-tis-ekthesis-v-simeonidis

Πολλή συζήτηση γίνεται κάθε χρόνο σχετικά µε το µάθηµα της έκθεσης στις πανελλαδικές. Άλλοτε είναι
τεχνικά θέµατα, όπως η απόφαση να µειωθούν από 50 σε 40 οι µονάδες αξιολόγησης της παραγωγής λόγου και η
παραχώρηση περισσότερων µονάδων στις ασκήσεις· όπως η θέσπιση, κατάργηση, επαναφορά της βάσης του 10.
Συχνά πρόκειται για τη βαθµολόγηση και της αξιοπιστία της, όπως έγινε σε µεγάλο βαθµό φέτος. Πάντα αφορά το
θέµα και το κείµενο, πράγµατα για τα οποία όλοι έχουν άποψη… και καλώς! Αυτό είναι ένα από τα ενδιαφέροντα
σηµεία αυτού του µαθήµατος: όλοι έχουν και δικαιούνται να έχουν άποψη, και το ξέρουν. Το ίδιο βέβαια ισχύει και
για τα υπόλοιπα µαθήµατα, αλλά… δεν το ξέρουν!
Όµως, όλα αυτά είναι και θα συνεχίσουν να είναι τεχνικά ζητήµατα, «ανούσια». Οι πανελλαδικές
βασίζονται στη λογική του στατιστικού σφάλµατος… και η ουσία παραµένει αναλλοίωτη: αν και λέγονται
εξετάσεις είναι περισσότερο διαγωνισµός. ∆ηλαδή έχουν σκοπό την επιλογή των καλύτερων, άσχετα µε το επίπεδο
τους, άσχετα µε το κριτήριο ως προς το οποίο είναι καλύτεροι…
Για να επανέρθω στο ζήτηµα για το µάθηµα της Έκθεσης, η ουσία επίσης, σ’ έναν βαθµό, είναι η ποιότητα
των πανοµοιότυπων γραπτών που εξαναγκαστικά παράγονται από τους µαθητές. Πρόκειται για πανελλαδικό φασόν
που αποδεικνύει ότι το κόπυ-πέιστ υπήρξε επινόηση πριν από τους υπολογιστές. Πρόκειται για την πιο άκριτη
αναπαραγωγή, σε βαθµό που επιβραβεύεται και η αναπαραγωγή της γενικόλογης ασάφειας, του παράλογου, του
ατεκµηρίωτου. Όπως έγινε και φέτος (2013) όταν οι µαθητές ανέπτυξαν «σε µία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το
περιεχόµενο του αποσπάσµατος που ακολουθεί: ‘‘…όσο η επικοινωνία […] πυκνώνει µε το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα, τόσο η µοναξιά µας, η ανθρώπινη, µεγαλώνει και η αποξένωση
κυριαρχεί’’. Αυτό είναι το φιλολογικό ζήτηµα που θα πρέπει δηµοσίως να συζητηθεί.
Βέβαια φέτος το σηµαντικότερο ήταν η ψυχική υγεία των µαθητών, και αυτή διασφαλίστηκε µε την
‘‘οµαλή’’ διεξαγωγή του διαγωνισµού χάρη στην επιστράτευση των καθηγητών τους. Και η οµαλότητα δεν
σηκώνει διαφωνίες για την γραµµή παραγωγής της κυρίαρχης ιδεολογίας.
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141 λέξεις για την αντιγραφή στις εξετάσεις (2)
http://www.schooltime.gr/2013/10/29/141-lekseis-gia-tin-antigrafi-stis-eksetaseis/

Το εκπαιδευτικό σύστηµα «επιτρέπει» την αντιγραφή για έναν λόγο ανάγκης και έναν σκοπιµότητας. Είναι
αναγκαίο να χαλαρώνει ο µηχανισµός πειθαρχίας που είναι ταυτόσηµος µε την επιβολή της αποστήθισης.
∆ιαφορετικά, η άτεγκτη εφαρµογή των εκπαιδευτικών πρακτικών που βασίζονται στην επιβολή της αποστήθισης
καταλήγει εντελώς απάνθρωπη.
Είναι σκόπιµο να καλλιεργούνται και οι δεξιότητες της πετυχηµένης συνεργασίας, της πρόβλεψης, της
προετοιµασίας για δύσκολες συνθήκες (όπως αυτές των «δύσκολων» εξετάσεων) και η αντιγραφή γίνεται η
καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων.
Τα προηγούµενα γίνονται κατανοητά σε µεγαλύτερο βαθµό, αν αντιληφτούµε τις εξετάσεις κυρίως σαν
µηχανισµό πειθάρχησης του σώµατος και της σκέψης και λιγότερο σαν έλεγχο γνώσεων.
∆είτε: τους µαθητές παραταγµένους αλφαβητικά, αποµονωµένους και «στοιχιµένους», δείτε: όσο πιο
«επίσηµες» εξετάσεις τόσο πιο τελετουργική η διαδικασία, η παράταξη και η αποµόνωση. ∆είτε: τα ερωτήµατα των
εξετάσεων είναι ερωτήµατα αποµνηµόνευσης/ αντιγραφής, δηλαδή εξαναγκασµού της σκέψης να πειθαρχεί και να
υπακούει.
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456 λέξεις ψιθυριστές για τις εξετάσεις
http://www.schooltime.gr/2014/04/14/456-lekseis-psithiristes-gia-tis-eksetaseis

Στις πολλές συζητήσεις για την εκπαίδευση έχω την εντύπωση ότι τα ουσιώδη ζητήµατα µένουν ανέγγιχτα.
Προτάσσονται πάντα πιο κρίσιµες προτεραιότητες και δεν µένει χρόνος για ψύχραιµη και ουσιαστική κουβέντα. Θα
µπορούσε βέβαια να θέσουµε τα ουσιώδη ζητήµατα ως αφετηρία. Η πρώτη µορφή αυτού του κειµένου
δηµοσιεύτηκε στο εκπαιδευτικό δίκτυο αλφαβήτα· γράφτηκε το 2013, µία βδοµάδα µετά από την απεργία που δεν
έγινε, επειδή είχε απέναντί της την επιστράτευση και τις… πανελλαδικές εξετάσεις των οποίων η διατάραξη θα
διατάρασσε την ψυχική υγεία των υποψηφίων περισσότερο από την οµαλή διεξαγωγή τους.
Η συζήτηση για την συνέχιση των σπουδών στα πανεπιστήµια γίνεται ψιθυριστά. Ίσως ευτυχώς, επειδή
έτσι προστατεύεται από τις δηµοσιογραφικές κραυγές και γραφικότητες. Στις κρίσιµες συγκυρίες – και πότε δεν
είναι κρίσιµες οι συγκυρίες – δεν µένει χώρος για να αρθρωθεί εκπαιδευτικός λόγος. ∆ηλαδή, λόγος που έχει την
αφορµή να θέσει ζητήµατα, για παράδειγµα τον ίδιο τον πανελλαδικό διαγωνισµό – ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας
του οποίου αποκρύπτεται µε τη λέξη «εξετάσεις». Κατά πόσο, λοιπόν, αυτό το τοτέµ της ελληνικής κοινωνίας έχει
σχέση µε την ουσία της εκπαίδευσης, µε τη µάθηση, µε τις γνώσεις που έχει ο έφηβος, µε τις προϋποθέσεις για την
παρακολούθηση κάποιας πανεπιστηµιακής σχολής;
Με ποιον τρόπο θα µπορούσε να τελειώνουµε µε αυτήν την αθλιότητα ενός τρόπου επιλογής που
µετατρέπει την επιστηµοσύνη σε αγώνα σωµατικής αντοχής, που καταρρακώνει και ψυχικά τους µαθητές, που
αλλοιώνει την σπιτική γαλήνη χιλιάδων οικογενειών κάθε χρόνο; Και ακόµα περισσότερο: τι νόηµα έχουν οι
εξετάσεις προαγωγής που στήνονται στα σχολεία κάθε χρόνο για να κριθεί αν οι µαθητές µπορούν να συνεχίσουν
στην επόµενη τάξη; Θα µπορούσε άνετα να αντικατασταθούν από άλλες µορφές γραπτής αξιολόγησης που θα είναι
πιο ουσιαστικές, πιο δηµιουργικές, λιγότερο τυπολατρικές και λιγότερο ψυχοβόρες.
Προτάσεις υπάρχουν, τεκµηριωµένες βάσιµα στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, στην παιδαγωγική
και στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, στην επιστηµονική προσέγγιση των διδακτικών αντικειµένων. Άνθρωποι
που τις εκφράζουν µε ενδιαφέρον υπάρχουν. Ωστόσο η εκπαιδευτική πραγµατικότητα εµµένει σε διαδικασίες
παγιωµένες σε πλήρη αντίθεση µε ό,τι επιτάσσουν οι ανάγκες της κοινωνίας και των άµεσα εµπλεκόµενων στην
εκπαίδευση. Πιο παραστατικά και για παράδειγµα, έχουµε γυαλιστερά προγράµµατα σπουδών σύµφωνα µε τις
τελευταίες επιστηµονικές διαπιστώσεις διεθνώς, αλλά εµµένουµε στην ίδια µετωπική διάταξη των σχολικών
θρανίων µέσα στις ίδιες γκρίζες αίθουσες καθήλωσης των εφήβων.
Θα µπορούσαν όλα αυτά να αλλάξουν µε την παρέµβαση στις εξεταστικές και διαγωνιστικές διαδικασίες.
Βέβαια θα επηρεαστούν καταλυτικά το εκπαιδευτικό και παραεκπαιδευτικό σύστηµα, δηµόσιο και ιδιωτικό. Βέβαια
και θα πρέπει να βρεθούν νέες ισορροπίες ανάµεσα στην εξασφάλιση του κοινωνικού αγαθού της παιδείας για
όλους και στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών απ’ όσους µπορούν να πληρώσουν. ∆εν µιλάµε για τροµακτικά
πράγµατα που θα γκρεµίσουν το σύµπαν της κοινωνικής βεβαιότητας, µιλάµε για πράγµατα που καθίστανται
επιτακτικά αναγκαία από την ολοένα και µεγαλύτερη – χρόνο µε το χρόνο – κατάντια. Το ζήτηµα είναι ποια
βούληση µπορεί να αναλάβει την ευθύνη.
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609 λέξεις, συνεισφορά στην τράπεζα θεµάτων της β΄ λυκείου (οι 215 είναι αλλουνού)
http://www.schooltime.gr/2014/06/29/609-lekseis-sineisfora-stin-trapeza-thematon

Καθώς, όπως φαίνεται και από το κείµενο που χρησιµοποιείται, η τράπεζα θεµάτων αποτελεί επιλογή που
υιοθετεί και η διάδοχη εκπαιδευτική πολιτική, αποφάσισα να συνεισφέρω, σύµφωνα µε όσα διδάσκονται στην
έκθεση της β΄ λυκείου, και να καταθέσω το θέµα που ακολουθεί.
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ*
«Λάθος» στον αλγόριθµο των διορθωτών «βούλιαξε» τους µαθητές της Α' Λυκείου
Σε τεχνικής φύσεως πρόβληµα αποδίδει το υπουργείο Παιδείας το ζήτηµα που ανέκυψε µε τη
βαθµολόγηση των γραπτών στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ Λυκείου.
Το λάθος εντοπίστηκε στον αλγόριθµο που χρησιµοποιούσαν οι διορθωτές για τη βαθµολόγηση των
γραπτών και είχε ως αποτέλεσµα πολλοί µαθητές να βαθµολογηθούν κάτω από τη βάση.
Κατόπιν αυτού, οι διορθωτές κλήθηκαν να προχωρήσουν στην ιδιόχειρη βαθµολόγηση των γραπτών ή να
κάνουν χρήση του σωστού αλγορίθµου.
Πήγες του υπουργείου Παιδείας τόνιζαν ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην έκδοση των
αποτελεσµάτων, ενώ επισήµαναν ότι δεν µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τις επιδόσεις των
µαθητών αν δεν υπάρξει µεγαλύτερο δείγµα ή ακόµη και τα τελικά αποτελέσµατα.
Πληροφορίες ανέφεραν ότι σε κάποια µαθήµατα το ποσοστό των µαθητών που έχει γράψει κάτω από τη
βάση έφτανε ακόµη και το 40%.
Αιτία αυτής της «βουτιάς» θεωρήθηκε η Τράπεζα Θεµάτων από την οποία αντλήθηκε για πρώτη φορά
φέτος το 50% των ερωτηµάτων στις εξετάσεις.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει καταστήσει σαφές ότι, εάν χρειαστεί, θα υπάρξουν
διορθώσεις, αποκλείοντας ωστόσο την κατάργηση του θεσµού. «Εµείς πιστεύουµε στον θεσµό και δεν πρόκειται να
τον αλλάξουµε, θα δούµε όµως ποιες τεχνικές παρεµβάσεις µπορούµε να κάνουµε αφού όµως βγουν οι
βαθµολογίες» τόνισε χαρακτηριστικά από τη Ρόδο ο υπουργός Παιδείας.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1. Αν ισχύει η εξέταση της περίληψης (σύµφωνα µε την εγκύκλιο που θα εκδοθεί τρεις µέρες πριν από
την εξέταση), τότε να γράψεις τι λέει το κείµενο σε εξήντα-εβδοµήντα λέξεις.
Α2. Να χωρίσεις το κείµενο της είδησης σε δύο παραγράφους και να εξηγήσεις για ποιον λόγο δεν το
έκανε αυτός που το έγραψε και πληρώθηκε.
Α3. Πόσα γεγονότα αφορά η είδηση; Τεκµηριώστε την απάντησή σας. Για ποιον λόγο συγχέονται;
Α4. Πόσα «πρόσωπα»/ υποκείµενα παρουσιάζονται στην είδηση;
Α5. Ποιο είναι το κύριο θέµα της είδησης; Καταλογίζονται ευθύνες σε κάποιον; Απαντήστε τεκµηριωµένα
σε σύντοµη παράγραφο (40-50) λέξεις.
Α6. ∆ιαβάστε προσεκτικά τον τίτλο και απαντήστε: α) για ποιον λόγο χρησιµοποιούνται τα εισαγωγικά σε
δύο λέξεις; β) ποιο είναι το υποκείµενο και ποιο το αντικείµενο της πρότασης; γ) ποιος νοµίζετε ότι είναι ο
πραγµατικός «δράστης»;
Β1. Από ποιαν οπτική βλέπει τα γεγονότα ο δηµοσιογράφος; (µαθητών, εκπαιδευτικών,
γονιών/κηδεµόνων, υπουργείου, ουδέτερη/κοινή γνώµη). Τεκµηριώστε την απάντησή σας.
Β2. Στην παρακάτω φράση του κειµένου, ποια σύνταξη (ενεργητική ή παθητική) επιλέγει ο συγγραφέας;
Για ποιον λόγο; Ποιο νοµίζετε ότι είναι το ποιητικό αίτιο που αποκρύπτεται; «Το λάθος εντοπίστηκε στον
αλγόριθµο…».
Β3. Εξηγήστε πώς καταλαβαίνετε τις δύο φράσεις που ακολουθούν: α) «να προχωρήσουν στην ιδιόχειρη
βαθµολόγηση», β) «να κάνουν χρήση του σωστού αλγορίθµου». Ποια σηµασία έχουν τα επίθετα που
χρησιµοποιούνται;
Β4. Το κείµενο αναφέρεται σε «διορθωτές». Ποιους εννοεί; Γιατί νοµίζεις ότι επιλέγεται αυτή η λέξη;
Β5. Γράψτε σύντοµο κείµενο (50-60 λέξεις) για το ίδιο θέµα από την οπτική του µαθητή στο οποίο θα
διαµαρτύρεστε και θα καταλογίζετε ευθύνες σε αυτούς που νοµίζετε ότι φταίνε.
Β6. Μπορείς να σκεφτείς τι εξυπηρετεί ένα τόσο σύνθετο σύστηµα εξαγωγής βαθµών; (Φτάσαµε στο
σηµείο να µπορείς πιο εύκολα να σχεδιάσεις ένα ταξίδι στο διάστηµα παρά να καταλάβεις τον τρόπο που µαζεύεις
µόρια για την εισαγωγή στα αει).
Γ. Καθώς σκέφτεσαι να γίνεις δηµοσιογράφος σου ζητάνε να γράψεις ένα κείµενο για τα προβλήµατα του
σχολείου. Ωστόσο, δεν φτάνε µόνο να τα διαπιστώσεις, θα πρέπει να καταλογίσεις την ευθύνη για όλα στους
καθηγητές. Ανάλογα µε πόσο πειστικός είσαι, θα εξαρτηθεί η πρόσληψη και η αµοιβή σου. Ξεκίνα! Έχεις
τετρακόσιες λέξεις. (Μπορείς να βοηθηθείς διαβάζοντας σχετικούς λίβελους στον τύπο).
* Τα Νέα, 27/06/2014
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http://www.tanea.gr/news/greece/article/5135859/lathos-ston-algorithmo-twn-diorthwtwn-boyliakse-toysmathhtes-ths-a-lykeioy
1250 λέξεις για την πανελλαδική έκθεση του 2012, µήτε βαθύ στες σκέψεις ήταν, µήτε τίποτε
http://www.schooltime.gr/2014/09/03/1250-lekseis-gia-tin-panelladiki-ekthesi-tou-2012

Στις 21 Μαΐου 2012, ∆ευτέρα πρωί, 84.837
νέοι πήραν ένα «πανανθρώπινο µήνυµα τέχνης».
Συµµετείχαν στον πανελλαδικό διαγωνισµό για την
εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και βρέθηκαν
µπροστά σε διασκευασµένο απόσπασµα από κείµενο
της Ε. Γλύκατζη-Αρβελέρ. Η παράφραση του στίχου
στον υπότιτλο αφορά το διασκευασµένο απόσπασµα
και τις ιδεολογικές συνεπαγωγές που είχε η
επεξεργασία του από τους υποψήφιους. Αυτές
ακριβώς οι συνεπαγωγές δίνουν ακόµα και σήµερα
επικαιρότητα στην κριτική του. Βέβαια, η κυρίαρχη
κριτική που ασκήθηκε εστίαζε στη διαπίστωση ότι
ήταν
ένα
κείµενο
δύσκολο.
∆ηλαδή,
αν
αντιστρέψουµε το σκεπτικό, ότι οι δεκαοχτάχρονοι νέοι είναι ανίκανοι να καταλάβουν βαθυστόχαστα κείµενα…
∆ηλαδή, φταίνε οι µαθητές που δεν καταλαβαίνουν; Νοµίζω ότι έτσι αποσιωπάται αποπροσανατολιστικά η ουσία
της δυσκολίας που είχε το κείµενο.
Όµως, το κείµενο µήτε βαθύ στες σκέψεις ήταν, µήτε τίποτε. Ας δούµε λίγο πιο προσεκτικά το περιεχόµενό
του. Αρχίζει ως εξής: «Κάθε πολιτισµός έχει τα όρια και το στίγµα του στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Μέσα
ωστόσο στην ιστορία του κόσµου, το αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγµα σηµαδεύει την καταγωγή µιας τέχνης µε
πανανθρώπινο µήνυµα και µε διαστάσεις παγκόσµιες, θα έλεγα σχεδόν εξωχρονικές». ∆ηλαδή, απ’ όλες τις
περιπτώσεις τέχνης όλων τα λαών ξεχωρίζει η αρχαία ελληνική (γενικά) και τοποθετείται εκτός τόπου και χρόνου,
εκτός της κοινωνίας και της ιστορίας. Η λατρευτική προϋπόθεση και η ιεροποίηση έχουν ήδη τεθεί, άµεση συνέπεια
είναι η προσκυνηµατική σχέση µας µε την αρχαία τέχνη.
Όµως, αυτό που βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου δεν είναι η αρχαία ελληνική τέχνη, ούτε το
συγκεκριµένο κείµενο. Για να γίνω πιο επιθετικός θα πω ότι το κείµενο αποτελεί σύνολο γενικόλογων
ελληνολατρικών κρίσεων που αδικούν τόσο την αρχαία ελληνική τέχνη, όσο και εµάς. ∆εν έχω τις λεπτοµερείς
εξειδικευµένες γνώσεις, θα προσπαθήσω να στηρίξω την κρίση µου πρώτα στον λογικό έλεγχο των προτάσεων του
κειµένου και µετά µε αναφορές σε δύο βιβλία, ένα σχολικό (Θεόδωρος Κατσουλάκος Γεωργία Κοκκόρου-Αλευρά,
Βασίλειος Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία, Α΄ Γυµνασίου, ΟΕ∆Β, 2010, στο εξής σχολικό βιβλίο) και ένα του
Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Μ. Βουτυράς & Α. Γουλάκη Βουτυρά, «Η αρχαία ελληνική τέχνη και η
ακτινοβολία της», ΙΝΣ 2011, στο εξής ΙΝΣ).
Η βασική παρατήρηση έχει να κάνει µε την αντίληψη ότι η το «αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγµα»
παρουσιάζεται σαν κάτι ενιαίο και οµοιογενές, πώς αλλιώς; εφόσον είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η αντίληψη αυτή
συνεπάγεται αντιφάσεις και ερωτήµατα.
∆ιαβάζω το κείµενο. Γράφει στην πρώτη παράγραφο «έκφραση της αποστασιοποίησης του ανθρώπου από
την αναγκαιότητα της φύσης» και στην τρίτη «µορφή της εσωτερικής ενατένισης, συνδυασµένη µε την ιδεατή
πληρότητα της φυσικής οµορφιάς». ∆εν καταλαβαίνω αν η ιδεατή πληρότητα της φυσικής οµορφιάς υπόκειται στην
αναγκαιότητα της φύσης ή όχι.
Γράφει στην πρώτη παράγραφο «φέρνουν τον άνθρωπο όλο και πιο κοντά στο Θεό» και στην τέταρτη «Το
συντροφικό συναπάντηµα του ανθρώπου µε τους θεούς διδάσκει η αρχαία αισθητική». ∆εν καταλαβαίνω ποια
σχέση έχει ο Θεός (µε κεφαλαίο) τον οποίο πλησιάζει ο αρχαίος άνθρωπος µε του θεούς (µε µικρό) τους οποίους
συναντά σε µια συντροφική σχέση.
Γράφει στην δεύτερη παράγραφο «∆ιαγράφει ο τεχνίτης τα πλαίσια µιας πάντα ευνοµούµενης και
ισορροπηµένης πολιτείας, έτσι όπως την ονειρευόταν η νεογέννητη δηµοκρατία». ∆ηλαδή, τελικά µιλάµε για την
κλασική τέχνη στην αρχαία Αθήνα και σε όσες πόλεις είχαν δηµοκρατικό πολίτευµα. Αλλά όχι µόνο γι’ αυτήν,
εφόσον στην τρίτη παράγραφο το κείµενο µιλά ρητά για κούρους και κόρες, δηλαδή για αρχαϊκή τέχνη. Είπαµε το
«αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγµα» είναι ενιαίο και οµοιογενές, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Ίσως θα µπορούσε να υπάρξουν συζητήσεις επί συζητήσεων για τα παραπάνω και για άλλα σηµεία του
κειµένου. Όµως δεν έχει νόηµα να γενικολογούµε· αντίθετα έχει σηµασία να τοποθετηθούµε µέσα στον χρόνο και
στο χώρο. Θα σταθώ ακολούθως σε δυο-τρία πράγµατα που διδάσκονται οι µαθητές στο σχολείο και ορισµένα
άλλα. Αντιγράφω κατά λέξη· επιλεκτικά θα µου πείτε· ναι, επιλεκτικά εφόσον σκοπός µου είναι να δείξω την σχέση
της αρχαίας τέχνης µε τον χρόνο και τον τόπο. Να δείξω αυτό που αποκρύπτει το κείµενο των εξετάσεων.
«Τα κύρια χαρακτηριστικά του αγαλµατικού τύπου του κούρου φανερώνουν ότι ήρθε στην Ελλάδα από
την Αίγυπτο. Το σηµαντικότερο είναι ότι η δηµιουργία µεγάλων λίθινων αγαλµάτων προϋποθέτει τη χρήση ενός
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συστήµατος αναλογιών. Στην περίπτωση των κούρων το σύστηµα αυτό είναι εκείνο που είχαν αναπτύξει από παλιά
και χρησιµοποιούσαν µε µικρές τροποποιήσεις οι Αιγύπτιοι». (ΙΝΣ σ. 88) και «Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η
επίδραση της τέχνης της Ανατολής και της Αιγύπτου στην ελληνική αρχαϊκή τέχνη». (σχολικό βιβλίο σ. 65)
Συνεπώς «το αρχαιοελληνικό αισθητικό επίτευγµα» δεν γεννήθηκε από το µηδέν όπως αφήνει να εννοηθεί
το κείµενο των εξετάσεων.
«Ήδη από τα µέσα περίπου του 7ου αιώνα π.Χ. οι Έλληνες εφάρµοζαν και την κοίλη χύτευση, που ήταν
από παλιά γνωστή στην Ανατολή». (ΙΝΣ σ. 121) και «Τα εµπορικά ταξίδια στην Αίγυπτο και η αφθονία του
µαρµάρου στη Νάξο έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη γέννηση της µεγάλης γλυπτικής στα κέντρα αυτά». (σχολικό
βιβλίο σ. 65)
Συνεπώς, ακόµη και σε γνώσεις τεχνικής διδάχτηκαν από άλλους λαούς, επίσης και η ύπαρξη πρώτης ύλης
καθόρισε τη γέννηση της γλυπτικής. Η αρχαία ελληνική τέχνη είναι µέσα στον ιστορικό χρόνο, όπως φαίνεται και
από το παρακάτω.
«Τους κούρους της αρχαϊκής περιόδου αντικαθιστούν τώρα τα αγάλµατα των γυµνών αθλητών σε ποικίλες
στάσεις – δισκοβόλοι και δορυφόροι κυρίως –, πολύ συχνά παριστάνονται πολεµιστές, κυρίως όµως ήρωες,
ντυµένοι και άλλοτε γυµνοί». (σχολικό βιβλίο σ. 113-114), «Πάντως στην ύστερη κλασική περίοδο αρχίζουν
ολοένα και περισσότερο να στήνονται σε δηµόσιους χώρους πορτρέτα σηµαντικών πολιτών, πολιτικών και
πνευµατικών ανθρώπων» (σχολικό βιβλίο σ. 109) και «Το θέµα του άνδρα που κουβαλάει στην πλάτη ένα ζώο το
συναντούµε στην ελληνική τέχνη ήδη από τη δαιδαλική περίοδο και έχει πιθανότατα ανατολικά πρότυπα». (ΙΝΣ σ.
100)
Βέβαια, η τέχνη, και η αρχαία ελληνική δεν µπορεί να εξαιρεθεί, είναι και µέσα στον κοινωνικό χώρο. Θα
φανεί από τις παρακάτω αντιγραφές µου.
«Η κλασική τέχνη του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. παρίστανε θέµατα κυρίως από τη µυθολογία –
Γιγαντοµαχία, Αµαζονοµαχία, Κενταυροµαχία, κ.ά. – που πολλές φορές συµβόλιζαν µε αλληγορικό τρόπο τη
σύγχρονη πραγµατικότητα, αλλά και θέµατα από τη δηµόσια θρησκευτική ζωή». (σχολικό βιβλίο σ. 109)
«Για τα λατρευτικά αγάλµατα των θεών όµως που κάποτε είχαν κολοσσιαίο µέγεθος, χρησιµοποιούνταν το
ελεφαντοστό για τα γυµνά µέρη των µορφών και τα φύλλα από χρυσάφι για τα ενδύµατά τους» (σχολικό βιβλίο σ.
113)
«Προβλεπόταν επίσης η κατασκευή µεγάλων και πολυδάπανων αγαλµάτων των θεών, την πρώτη θέση
ανάµεσα στα οποία είχε το χρυσελεφάντινο άγαλµα της Αθηνάς, έργο του Φειδία, που στήθηκε µέσα στον
Παρθενώνα. Σκοπός του σχεδίου αυτού δεν ήταν µόνο να στολίσει την Αθήνα και να προβάλει τη δύναµή της
κάνοντας την τη λαµπρότερη πόλη της Ελλάδας, αλλά να δώσει δουλειά στους τεχνίτες, τους επαγγελµατίες και
τους εργάτες της πόλης και να την καταστήσει κέντρο των τεχνών». (ΙΝΣ σ. 184-185)
«Ο Παρθενώνας ήταν εποµένως από την αρχή όχι µόνο ιερό κτήριο αφιερωµένο στην Αθηνά, αλλά και το
θησαυροφυλάκιο της πόλης». (ΙΝΣ σ. 189)
Φαντάζοµαι ότι τίποτα δεν είναι δυσνόητο µέσα στον κοινωνικό και ιστορικό χώρο και χρόνο. ∆εν είναι
δυσνόητο, εφόσον δεν πρόκειται για δικαιολόγηση της µυθοποίησης. Επιµένω ότι η µυθοποίηση αδικεί και την
αρχαιότητα και εµάς, εφόσον εµποδίζει να τη γνωρίσουµε. Όµως ποια ανάγκη γεννά τη µυθοποίηση της
αρχαιότητας γενικά και της αρχαίας τέχνης ειδικότερα; ∆εν λέω κάτι καινούριο: η απαξίωση του παρόντος, η
αίσθηση του αδικηµένου, η ανασφαλής συνείδηση βρίσκει καταφύγιο στο ένδοξο παρελθόν. Αυτός είναι ο ρόλος
του συγκεκριµένου εξεταστικού κειµένου, αυτή είναι µία εξήγηση της επιλογής του ως κειµένου για τις
πανελλαδικές. Οπότε, χιλιάδες νέοι τρίφτηκαν µε τον µύθο της άχρονης λαµπρής αρχαιότητας που δεν επηρεάστηκε
από πουθενά, αλλά επηρέασε τα πάντα. Ένας µύθος που θα σταµατήσει ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα
παιδιά των παιδιών των παιδιών τους. Προς το παρόν…
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Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία
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287 λέξεις για τις Νέες Τεχνολογίες στο σχολείο
http://www.schooltime.gr/2013/09/22/287-lekseis-gia-tis-nees-texnologies-sto-sxoleio/

Η χρήση των Νέων τεχνολογιών (Ν.Τ.) στη διδασκαλία θέτει πολλά ζητήµατα, όπως είναι η συµµετοχή
των µαθητών, τα κίνητρα για τη συµµετοχή, η αλληλεπίδραση, η στόχευση της αξιοποίησης, η γραφειοκρατία, ο
εξοπλισµός, η στάση των εκπαιδευτικών, η στάση των γονιών... κλπ, κλπ, Όµως, νοµίζω ότι θα πρέπει να δούµε την
αξιοποίηση των Ν.Τ. στην εκπαίδευση µε κριτική µατιά.
Τι ζητάµε; Ένταξη των Ν.Τ. στην παραδοσιακή διδασκαλία; Καλύτερα όχι! Καλύτερα ο «µαυροπίνακας»!
Η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική και σύµφωνη µε τα ασφυκτικά Αναλυτικά Προγράµµατα διδασκαλία µπορεί να
γίνει ακόµα πιο ασφυκτική για τους µαθητές. Οι Ν.Τ. γίνονται ένας ακόµα βραχνάς.
Αντίθετα, για να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες που επισηµαίνονται (από την αρτηριοσκληρωτική
γραφειοκρατία, µέχρι τη δυσπιστία των γονιών) οι Ν.Τ. θα πρέπει να υπηρετούν αυτό που λείπει από τα σχολεία: τη
δηµιουργικότητα, το χαµόγελο και τον ελεύθερο χρόνο; Γίνεται;
Ναι, µε προϋπόθεση: να τίθεται διαρκώς το ζήτηµα της δοµής και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος όπου διαµορφώνεται η υποκειµενικότητα τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκοµένων. Έτσι,
το κύριο ερώτηµα όσων προσπαθούν να αξιοποιήσουν – κυρίως – το Web 2.0 είναι σχετικό µε τη συµµετοχή των
µαθητών στην προσπάθεια. Όµως, νοµίζω ότι δεν πρέπει να κινηθούµε προς κατεύθυνση να συσχετίσουµε τη
συµµετοχή των µαθητών µε τους βαθµούς τους. Αυτό θα προσθέσει ένα ακόµα άχθος στις ήδη βαριές υποχρεώσεις
τους και δε νοµίζω ότι είναι αυτό το ζητούµενο.
Η δική µου εµπειρία δείχνει ότι µόνο αν η συµµετοχή βασίζεται σε εσωτερικά κίνητρα µάθησης, µόνο τότε
µπορεί να είναι ποιοτική και ποσοτική ακολούθως. Ως ποιοτική εννοώ αυτή που απορρέει από τη δηµιουργικότητα
των µαθητών και την ικανοποίηση του χαµόγελου που τη συνοδεύει. Η ευστοχία και η ορθότητα της συµµετοχής
έπονται. Το στοίχηµα είναι να νιώσουν οι µαθητές ότι αυτές οι προσπάθειες είναι «δικές τους».
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454 λέξεις για τους «βολεµένους» εκπαιδευτικούς και ΤΠΕ
http://www.schooltime.gr/2013/10/16/454-lekseis-gia-volemenous-ekpaideutikous-kai-tpe /

Το κείµενο που ακολουθεί είναι συνέπεια συζήτησης που έγινε σε ψηφιακή εκπαιδευτική κοινότητα.
Αφορµή του ήταν ένα κείµενο 22 σελίδων για τους υπολογιστές στα σχολεία και µε τίτλο «Τι να τους κάνουµε τους
υπολογιστές στα σχολεία». Καλά ως εδώ, αλλά ο υπότιτλος σε παρένθεση «Πρακτικός οδηγός για µη βολεµένους
εκπαιδευτικούς» ήταν πρόκληση! Το κείµενο, αν θυµάµαι καλά, υπέγραφε γνωστός πανεπιστηµιακός που σχεδίασε
και επέβλεπε προγράµµατα για την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. ∆εν έχω λόγο να
αµφισβητήσω την προσφορά του στην εκπαίδευση, όµως το συγκεκριµένο κείµενο προσπαθεί να πει τα πάντα και
ως προς αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν καταλαβαίνω από ποια οπτική. Οι αντιφάσεις του είναι πολλές και ίσως
είναι ενδεικτικές για τον τρόπο που προωθηθήκαν και προωθούνται οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
Ενδεικτικά,
1. στη σελίδα 4 θέτει ως ζητούµενο την αντίθεση «µε το πνεύµα αποµνηµόνευσης», ενώ στη σελίδα 13
χρησιµοποιώντας ένα παράδειγµα για την αποστήθιση των δασυνόµενων λέξεων θεωρεί θετική «την πνευµατική
δεξιότητα του αποστηθίζειν».
2. Στη σελίδα 4 πάλι, θεωρεί ότι «το επιχείρηµα ότι οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση βελτιώνουν τη διδασκαλία
και τη µάθηση, χρειάζεται περισσότερες αποδείξεις από αυτές που έχουµε στη διάθεσή µας». Όµως, δε διστάζει να
δώσει «πρακτικές κουβέντες» και δεοντολογικές προσταγές στη σελίδα 19 για κάτι που όπως οµολογεί δεν
υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις.
3. Στη σελίδα 5 γράφει πως «στόχος της Παιδείας δε µπορεί να είναι βραχυπρόθεσµες δεξιότητες
οποιουδήποτε είδους». Όµως στη σελίδα 20, αν και οµολογεί ότι «δεν έχουµε καλή απάντηση στο ερώτηµα ‘τι
γυρεύουν οι υπολογιστές στα σχολεία’ πιστεύει ότι καλώς µπαίνει µια τεχνολογία «όχι και τόσο κατάλληλη».
4. Στη σελίδα 14 ισχυρίζεται ότι «το σχολικό πρόγραµµα αλλάζει και βάζει άλλες προτεραιότητες». ∆εν
ξέρω πού είδε αλλαγές στο σχολικό πρόγραµµα; Στις σελίδες 16-17 παραδέχεται ότι υπάρχουν αντικειµενικές
δυσκολίες που απαιτούνται 1-2 δεκαετίες για να ξεπεραστούν.
Πολλά είναι και τα σηµεία που διαφωνώ. Αλλά, πρώτα θα έπρεπε να τεκµηριωθεί αυτό που αναφέρεται
στη σελίδα 20: «πιστεύουµε – όχι αυθαίρετα, αλλά βασισµένοι και σε επιστηµονική έρευνα και σε επιστηµονική
πρακτική – πως το αντίθετο, δηλαδή το να µη βάλουµε υπολογιστές στα σχολεία είναι πολύ χειρότερο». Από ένα
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που κόστισε, στην εποχή του, 14 δισ. δραχµές θα περίµενε κανείς πολλά πράγµατα και σε
καµιά περίπτωση σιντί που βγήκαν εκείνη την εποχή, στάλθηκαν στα σχολεία και δεν είχε υπολογιστές για να
χρησιµοποιηθούν ή «δεν έτρεχαν» τα περισσότερα.
Οι χαρακτηρισµοί, λοιπόν, «για µη βολεµένους εκπαιδευτικούς», δεν δείχνουν τον απαιτούµενο σεβασµό
σ’ όσους διδάσκουν µε έµπνευση µέσα στην τάξη. Και ας µην έχουµε την αυταπάτη ότι θα γίνουµε καλύτεροι
δάσκαλοι µε τη χρήση των ΤΠΕ. Αν και χρησιµοποιώ εδώ και χρόνια και ποικιλοτρόπως τις ΤΠΕ στη διδασκαλία,
απέναντι στο συγκεκριµένο κείµενο δηλώνω και ‘γω «βολεµένος», µαζί µε εκατοντάδες άλλους εκπαιδευτικούς της
τάξης που δε βάλαν στη δουλειά τους τις ΤΠΕ.

Παραποµπή στο κείµενο-αφορµή εδώ http://blogs.sch.gr/evstamou/files/2008/06/thanasishadzilacos.pdf
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184 λέξεις για τις ΤΠΕ στην υπηρεσία της εκπαίδευσης
http://www.schooltime.gr/2014/01/15/184-lekseis-gia-tis-tpe-stin-ipiresia-tis-ekpaideusis/

Παραθέτω κάποιες σκέψεις µε αφορµή συζητήσεις για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Νοµίζω ότι συχνά γίνεται ένα σφάλµα. Η λάµψη των ΤΠΕ θαµπώνει την ουσία και
αποκρύπτει το γνωστικό αντικείµενο, το οποίο θα έπρεπε να υπηρετεί. Οι ΤΠΕ από µέσο που διευκολύνει την
προσέγγιση της γνώσης, από χώρος όπου µπορεί κάποιος να βρει πλούτο συσσωρευµένης γνώσης και εµπειρίας,
από χώρος δηµιουργικής παρέµβασης, µετατρέπονται σε σκοπό.
Απαιτείται κριτική στάση ώστε να µην συγχέουν οι εµπλεκόµενοι και κυρίως οι µαθητές το σκοπό µε το
µέσο.
Η ευρύτερη διάδοση των ΤΠΕ έξω από το σχολείο – και άτυπα µέσα σε αυτό – συνιστά µια
πραγµατικότητα που διαµορφώνει συγκεκριµένες αντιλήψεις. Οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τους υπολογιστές
κυρίως παίζοντας παιχνίδια, συνοµιλώντας, σερφάροντας.
Πώς µπορεί ένα µέσο συνδεµένο µε αυτές τις δραστηριότητες να υπαχθεί στην υπηρεσία της
θεσµοθετηµένης εκπαίδευσης; Πώς µπορούµε να ξεπεράσουµε τη διατύπωση του Μακ Λούαν που ακούγεται
αφοριστικά: «το µέσον είναι το µήνυµα»; Πώς θα χρησιµοποιήσουµε τον υπολογιστή χωρίς να υποβιβάσουµε τη
γνώση σε εικόνα, σε πληροφορία;
Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι απλώς να ενταχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το ζήτηµα είναι να την
υπηρετήσουν.
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440 Νέες Τεχνολογίες και διδασκαλία
http://www.schooltime.gr/2014/08/31/440-lekseis-gia-tis-nees-texnologies-kai-didaskalia

Μετά από την πολυετή συζήτηση για την
εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), νοµίζω ότι
µπορούµε να συµφωνήσουµε σε δυο-τρία πράγµατα.
Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν είναι
πανάκεια – λύση για όλα τα προβλήµατα της διδασκαλίας.
Έτσι όπως έχουν τα πράγµατα οι ΤΠΕ για το δάσκαλο
γίνονται ένα ακόµα εργαλείο, ως εργαλείο δεν οδηγούν
αυτόµατα στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και όσων
συνακόλουθα χαρακτηρίζουν τις διδασκαλίες µάθησης.
Αντίθετα µπορεί να οδηγηθούν σε ακόµα πιο
παραδοσιακές και δασκαλοκεντρικές πρακτικές.
Το σίγουρο είναι ότι η εργαλειακή λογική οδηγεί
στην κατανάλωση τεχνολογικών προϊόντων χωρίς να καλύπτεται καµία ανάγκη, χωρίς να υπηρετείται κανένας
εκπαιδευτικός στόχος. Για να χρησιµοποιήσουµε και µία αναλογία µπορούµε να πούµε ότι µας είναι άχρηστο ένα
γρήγορο αυτοκίνητο όταν θέλουµε να µετακινηθούµε σε µικρές αποστάσεις µε έντονα κυκλοφοριακά προβλήµατα.
Κατά τον ίδιο τρόπο πολλοί αντιµετωπίζουν και χρησιµοποιούν τον Η/Υ ως γραφοµηχανή…Οι δυνατότητες, λοιπόν
των ΤΠΕ αδρανοποιούνται. Με τις ΤΠΕ έχουµε τη δυνατότητα πολλαπλής προσέγγισης του γνωστικού
αντικειµένου, χρήσης πλούσιου υλικού οπτικού και ηχητικού, εύκολης επέµβασης και αποθήκευσης, ευκολίας στην
πρόσβαση που δίνει δυνατότητα συχνής επανάληψης και πολλές άλλες. Όλα αυτά µπορεί να είναι χρηστικά στη
διδασκαλία ή να παραµείνουν αναξιοποίητες δυνατότητες. Άρα, αυτό που τίθεται ως ζήτηµα είναι η σχέση τους µε
την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας και η διερεύνηση αυτής της σχέσης.
Επίσης τίθεται το ζήτηµα του ρόλου που έχει ο δάσκαλος. Αν αντιµετωπίζει τις ΤΠΕ ως κάτι στατικό όπως
ο πίνακας, η φωτοτυπία, το επιδιασκόπιο, το βίντεο, δηλαδή σαν ένα ακόµα εργαλείο ή καλύτερα όπλο απέναντι
στους µαθητές, τότε δεν επηρεάζεται σε τίποτα ο ρόλος του. Συνεχίζει κατ’ ουσία να διδάσκει µε τον ίδιο τρόπο,
όπως και πριν από την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία του. Αν όµως αντιλαµβάνεται το δυναµικό και
διαδραστικό χαρακτήρα τους τότε η θέση του παύει να είναι απέναντι στους µαθητές. Αυτός ο δυναµικός και
διαδραστικός χαρακτήρας των ΤΠΕ δεν επιτρέπει την µετωπική διδασκαλία. Αντίθετα, επιβάλλει ο δάσκαλος να
είναι δίπλα και µαζί µε τους µαθητές του απέναντι στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο.
Όλα αυτά, όµως, είναι ζητήµατα κυρίως της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτή καθορίζει τον χαρακτήρα του
σχολείου και της διδασκαλίας. Έτσι, η ένταξη των Νέων Τεχνολογίων στην εκπαίδευση παρουσιάζεται σαν το
σύγχρονο βήµα που πρέπει να κάνουµε, αλλά η τάξη παραµένει αναλλοίωτη, υποβάλλει τη µετωπική διδασκαλία
και διδάσκει περισσότερο πειθάρχηση και υπακοή και λιγότερο γνώση. Οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται µε
εργαλειακή λογική χωρίς να τίθεται το ζήτηµα της κριτικής χρήσης τους, της κριτικής των αναλυτικών και
ωρολόγιων προγραµµάτων, των δοµών του σχολείου, κλπ. Οι µαθητές παρακολουθούν και δεν αυτενεργούν. Οι
νέες τεχνολογίες µε τον τρόπο αυτό, µετά το ξεθάµπωµα της γυαλιστερής έκπληξης, αφήνουν περισσότερη πλήξη,
κάνουν το σχολείο ακόµη πιο αφόρητο.
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εκπαιδευτικά ζητήµατα
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Γιατί οι µαθητές καταστρέφουν το σχολικό ψηφιακό υλικό;
http://www.schooltime.gr/2013/03/16/mathites-sxoliko-psifiako-iliko

Η πρώτη µορφή αυτού του κειµένου είχε δηµοσιευτεί στο δίκτυο «αλφαβήτα», αλλά δεν υπάρχει στις νέες
σελίδες του. Ωστόσο, ξαναδιαβάζοντάς το είδα τη σηµασία του µε άλλο µάτι. Συγκεκριµένα, ανάµεσα σε όσα
προβλέπονται και συζητιούνται στις µέρες του τρίτου µνηµονίου είναι και η χρέωση των σχολικών βιβλίων1.
Φαίνεται όµως ότι το κλίµα προετοιµαζόταν πριν η κρίση γίνει το ατράνταχτο άλλοθι των περικοπών στην
εκπαίδευση. Το 2009 είχε δοθεί θέµα έκθεσης που ξέφευγε από τα γνωστά εκθεσιακά κλισέ. Περισσότερο,
συµπτωµατικά ίσως, υπηρετούσε διακηρυγµένες αλλά και άρρητες πολιτικές επιλογές.
Το θέµα: Συχνά παρατηρείται πολλοί µαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία στα προαύλια των
σχολείων κατά το τέλος του σχολικού έτους. Σε άρθρο που θα δηµοσιευθεί στη σχολική σας εφηµερίδα να
αιτιολογήσετε το παραπάνω φαινόµενο και να αναφερθείτε στους τρόπους που θα συµβάλουν στην αρµονική
συνύπαρξη του βιβλίου µε τα ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης και γνώσης.
Τα δύο «ζητούµενα» µοιάζουν ασύνδετα µεταξύ τους. Το πρώτο ζητά από τους µαθητές να αιτιολογήσουν
την καταστροφή των σχολικών βιβλίων. Το Υπουργείο έχει γράψει ήδη τη δική του «έκθεση» σχετικά µε το ζήτηµα
αυτό µε την εγκύκλιο για την «επιστροφή των βιβλίων»2. Η βασική αιτία της εγκυκλίου είναι «το δυσβάσταχτο
οικονοµικό βάρος που αποτελεί η έκδοση των σχολικών εγχειριδίων».
Το θέµα λειτουργεί ενοχοποιητικά. Θα προσπαθήσω µια κριτική προσέγγιση που αντιστρέφει τους όρους
απολογούµενου και κατήγορου.
Τα περισσότερα από τα σχολικά βιβλία δεν έχουν καµία αξία από µόνα τους. Αυτό που τους δίνει αξία
είναι ότι αποτελούν εγχειρίδια διδασκαλίας και εν τέλει το περιεχόµενό τους γίνεται αντικείµενο εξέτασης και
εργαλείο ελέγχου.
Ψυχολογικά, λοιπόν, το σχολικό βιβλίο είναι ταυτισµένο µε την πλήξη, την ανία, τον πειθαναγκασµό της
εκπαιδευτικής πράξης και κυρίως είναι ταυτισµένο µε τον καθορισµό της αξίας του µαθητή, που γίνεται µε κριτήριο
την αναπαραγωγή του περιεχοµένου του. Το περιεχόµενο του βιβλίου είναι υπεράνω κρίσης για τους µαθητές και
λειτουργεί σαν ιερό κείµενο που ευλαβικά πρέπει να προσκυνούν.
Πώς µπορεί να νιώθει κάθε µαθητής; Πόσο έχει ασυναίσθητα υποταχθεί στην αυθεντία του ενός σχολικού
εγχειριδίου; Σε ποιο βαθµό κάτι τέτοιο συνιστά απαξίωση της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των εφήβων και
υποτίµηση της νοηµοσύνης τους;
∆ε θα υπεισέλθω σε λεπτοµέρειες που αφορούν την ποιότητά των σχολικών βιβλίων, τον τρόπο συγγραφής
τους, τη βιβλιοδεσία, τη γλώσσα τους, τη σαφήνεια τους, κ.τ.λ. Κάτι τέτοιο θα άνοιγε πάρα πολύ τη συζήτηση.
Αλλά, µε αφορµή αυτές τις επισηµάνσεις, για τις οποίες όλοι έχουµε άποψη, θα συνεχίσω το συλλογισµό µου.
Όλα τα προηγούµενα απαντούν στο αφοπλιστικό ερώτηµα: Ξέρετε κάποιον που αγόρασε σχολικό βιβλίο
για να το διαβάσει τον ελεύθερο χρόνο του; Όπως, ίσως, αγοράζει άλλα βιβλία; Νοµίζω πώς ούτε ο φανατικότερος
βιβλιόφιλος φτάνει σε αυτό το σηµείο...
Τι θα µπορούσε, λοιπόν, να γίνουν τα σχολικά βιβλία – εφόσον οι µαθητές δεν τα θέλουν – µόλις τελειώσει
η σχολική χρονιά; Θα µπορούσαν να ανακυκλωθούν, αφού το χαρτί είναι υλικό αναγκαίο για τον πολιτισµό µας.
Ωραία! Έχετε δει κάδους ανακύκλωσης χαρτιού σε πολλά σχολεία; Το σχολείο και οι κρατικές υπηρεσίες
ανακυκλώνουν το χαρτί που χρησιµοποιούν;
Αν τα παραπάνω καταδείχνουν τις αιτίες του φαινοµένου καταστροφής των σχολικών βιβλίων, µπορούµε
να αντιστρέψουµε το ερώτηµα του θέµατος για όσες περιπτώσεις το βιβλίο, εξαιτίας της ευτελούς βιβλιοδεσίας, δεν
έχει καταστραφεί µόνο του. Για ποιο λόγο οι µαθητές δεν πρέπει να καταστρέφουν τα βιβλία; Νοµίζω ότι η εξήγηση
δεν πρέπει να είναι µία έκθεση...

1
http://esos.gr/article/eidisis-defterovathmia-ekpaidefsi/ta-eksi-metra-gia-tin-paideia-xreosi-sxolikon-vivlion-sygxoneyseis-aeisxoleion-meiosi-arithmoy-anapliroton-kai-oromisthion
2
Αριθ. Πρωτ. 65351/Γ2/ 19-5-2008, http://users.dra.sch.gr/symfo/20080519books.pdf
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(Σε αντίθεση µε όσα έγραψα ως εδώ, είµαι από αυτούς που έχω κρατήσει και έχω ακόµη πολλά σχολικά
βιβλία. Απλώς προσπαθώ να κατανοήσω τους µαθητές και να «αιτιολογήσω» το φαινόµενο – κατά τη διατύπωση
του θέµατος).
Το δεύτερο ζήτηµα είναι αποκοµµένο από το πρώτο. Η σύνδεσή του µε το πρώτο δεν εξηγείται µε όρους
ενός ενιαίου κειµένου, αλλά µέσω των πολιτικών προθέσεων που ήδη έχουν εκφραστεί. Το Υπουργείο σχεδίαζε τη
διανοµή 120.000 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους µαθητές της Α΄ Γυµνασίου από την ερχόµενη σχολική
περίοδο 2009-103. Επίσης το ζητούµενο βασίζεται σε λογική στρέβλωση. Υπονοεί την αντιπαράθεση δύο
διαφορετικών µέσων. Οι δύο έννοιες, βιβλίο και ηλεκτρονικά µέσα – ως µέσα πληροφόρησης και γνώσης – δεν
είναι ανταγωνιστικά.
Θα πρέπει να δούµε τη «φύση» της οθόνης, που παραπέµπει στα ηλεκτρονικά µέσα και τη «φύση» του
χαρτιού, που παραπέµπει στο βιβλίο. Από την οθόνη, η πρόσληψη πληροφοριών και η κριτική, δηµιουργική
επεξεργασία τους, ώστε να συγκροτήσουν αυτό που λέµε γνώση, είναι πολυµεσική, αλλά και περιορισµένη. Τα
ηλεκτρονικά µέσα έχουν τα χαρακτηριστικά της άµεσης, εύκολης, γρήγορης, φτηνής πρόσβασης, είναι πιο
«δηµοκρατικά», αλλά έχουν «άυλη» µορφή. Το βιβλίο έχει τη θέρµη της απτής παρουσίας, είναι πιο οικείο, έχει
µυρουδιά και τα ίχνη της ανάγνωσης, µοναδικά ίχνη πάνω στις σελίδες του. Πολλά βιβλία είναι κοµµάτι της
προσωπικής ιστορίας του καθενός.
Ηλεκτρονικά µέσα και βιβλίο είναι συµπληρωµατικά µέσα. Τα πρώτα µπορούν να υποκαταστήσουν την
έλλειψη βιβλιοθηκών, να λύσουν το πρόβληµα του κόστους ενός βιβλίου, να µειώσουν το χώρο όσων θεωρούµε
χρήσιµα, κ.τ.λ. Αλλά, δεν υποκαθιστούν το βιβλίο. Απλό τεκµήριο της παραπάνω διαπίστωσης είναι ότι µε τη
διάδοση, κυρίως των υπολογιστών, πολλοί προέβλεψαν ότι θα µειωθεί η κατανάλωση χαρτιού. Αντίθετα, η
κατανάλωση χαρτιού αυξήθηκε. Το βιβλίο είναι πολυµεσικό µε το δικό του τρόπο, απευθύνεται σε όλες τις
αισθήσεις.
Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να συµπεράνουµε ότι το θέµα ήταν συνδεµένο µε την πραγµατικότητα ή ότι
αποτελούσε τρόπο διάχυσης πολιτικών επιλογών. Βέβαια, ίσως σε λίγα χρόνια οι µαθητές στα προαύλια θα
καταστρέφουν το σχολικό ψηφιακό υλικό… Αλλά δεν θα µας νοιάζει, θα το ‘χουν πληρώσει άµεσα.

3

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100004_13/05/2009_314371
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Συχνά, µε αφορµή τα θέµατα της έκθεσης που δίνονται στις πανελλαδικές εξετάσεις της γ΄ λυκείου
σκέφτοµαι τι θα µπορούσα να γράψω εγώ στη θέση των µαθητών. Έτσι, µε τη σιγουριά ότι το κείµενό µου δεν θα
καθορίσει σε τίποτα την εκπαιδευτική µου πορεία, κάθοµαι στο «πρηχτολόγιο» και παίζω µε τα πλήκτρα. Πριν µπω
στο θέµα µου, θέλω να επισηµάνω ότι το ζήτηµα της παράδοσης είναι τόσο σηµαντικό, ώστε να τίθεται τακτικά ως
αντικείµενο σκέψης κατά την τελετή ενηλικίωσης που συνιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εν αναµονή της νέας
εµφάνισης του sos θέµατος αναπτύσσω το προηγούµενο, που δόθηκε το µακρινό 2008.
«Ο ∆ήµος σας διοργανώνει µια εκδήλωση µε θέµα την παράδοση. Ως εκπρόσωπος της µαθητικής σας
κοινότητας αναλάβατε τη σύνταξη ενός κειµένου που θα εκφωνηθεί στην εκδήλωση. Σ’ αυτό να αναφέρετε τις
αιτίες για τις οποίες πολλοί νέοι σήµερα έχουν αποµακρυνθεί από την παράδοση και να προτείνετε τρόπους
επανασύνδεσής τους µε αυτήν».
Η παράδοση κατ’ ουσίαν ως συσσωρευµένη γνώση και τυποποιηµένη συµπεριφορά έχει έτοιµες λύσεις για
προβλήµατα πριν καν αυτά παρουσιαστούν. Τα µέλη της πολιτισµικής κοινότητας που την υιοθετούν
απαλλάσσονται από τον κόπο και την προσπάθεια να βρουν τις δικές τους απαντήσεις σε πολλά καθηµερινά και
άλλα ζητήµατα. Για να γίνει σαφέστερη αυτή η οπτική ίσως χρειάζονται κάποια παραδείγµατα.
Η παράδοση επιτάσσει τον τελευταίο λόγο να τον έχει ο πατέρας. Έτσι, διαφωνίες που οξύνουν τις σχέσεις
µέσα στην οικογένεια λύνονται πάντα µε την ορθή παρέµβασή του. Εξάλλου και τυπικά ο πατέρας ορίζεται ως
αρχηγός. Στον ίδιο τοµέα η παράδοση επιτάσσει τη γυναίκα ως κυρίαρχο της κουζίνας και υπεύθυνη για ζητήµατα
του σπιτιού, όπως η καθαριότητα, το µαγείρεµα, η φροντίδα των παιδιών. Και αν, παρά τα πατροπαράδοτα και
εξαιτίας των ιστορικών εξελίξεων και του φεµινιστικού κινήµατος, καθιερώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες η γυναίκα
να είναι και εργαζόµενη, αυτό δεν την απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του σπιτιού. Αυτό είναι µια γόνιµη στάση
που ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες των καιρών χωρίς να προσβάλλει τις αρχές και τις συνήθειες που
δοκιµάστηκαν επί αιώνες ως νοοτροπία και συµπεριφορά.
Όµως οι νέοι απιστούν και αυθαδιάζουν πολλές φορές. Καθώς η ωριµότητα τους καθιστά ικανούς να
κρίνουν οδηγούνται στην αµφισβήτηση. Η διάσταση της σχέσης νέων και παράδοσης δεν αφορά µόνο καθηµερινά
ζητήµατα. Άπτεται και άλλων σηµαντικών πτυχών.
Ας σταθούµε στο ζήτηµα των σχέσεων µεταξύ των δύο φύλων. Οι σηµερινοί νέοι όχι µόνο δεν
ακολουθούν τα πατροπαράδοτα που έχουν σχέση µε τη γνωριµία και το είδος των επαφών πριν από το γάµο αλλά
πολλές φορές αµφισβητούν στην πράξη και τον ίδιο το γάµο. Ή όταν αποφασίζουν να παντρευτούν προτιµούν τη
γραφειοκρατική διεκπεραίωση παρά την ιερή τελετή. Κάτι τέτοιο µπορεί να διαταράξει και την οικονοµική ζωή
εφόσον επεκταθεί και σε αµφισβήτηση των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε κουφέτα,
πυροτεχνήµατα, τούρτες κλπ. Είναι άξια µελέτης το εύρος και η ένταση της αµφισβήτησης των παραδόσεων από
τους νέους, τη στιγµή που ακόµα και ιεράρχες στρατεύονται για να τους νουθετήσουν αυτοί δεν τροµάζουν ούτε
από το φόβο της κόλασης.
Προτίµησα να δείξω µε συγκεκριµένες αναφορές το χάσµα (ή την αποµάκρυνση, όπως θέλει η διατύπωση
του θέµατος) των εννοιών νέοι –παράδοση. ∆ε θα κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, αν και η παράδοση θέλει τους
ακροατές τέτοιων εκδηλώσεων να υποµένουν καρτερικά, µε την πλήξη στο βλέµµα, τις αυτονόητες κενολογίες των
οµιλητών. Νοµίζω ότι καταδείχτηκε αρκούντως ότι η ενοχή των νέων είναι αδιαµφισβήτητη και µόνη λύση είναι ο
σωφρονισµός και όχι οι αόριστες απειλές.
Θα πρέπει, όµως, να σταθώ και σε τρόπους «επανασύνδεσης» των νέων µε την παράδοση. Εξαρχής
τοποθετούµαι λέγοντας ότι η αµφισβήτηση και εύρεση νέων τρόπων συµπεριφοράς και η υιοθέτηση νέων
αντιλήψεων δεν είναι δυνατόν να ανακοπεί. Και ανήκει στους νέους η δοκιµή για την εύρεσή τους. Αλλοίµονο
στους εφήβους που είναι πιο γέροι από τους παππούδες τους. Όµως ως δηµοκρατική κοινωνία οφείλουµε, πριν
επιβάλλουµε το ορθό, να βρούµε µία επίφαση διαλλακτικότητας και κατανόησης.
Θα µου επιτρέψετε να σταθώ στη διατύπωση του θέµατος. Θεωρώ ότι η λέξη «αποµακρύνονται» πρέπει να
γίνει αντιληπτή στην κυριολεξία της. ∆ηλαδή να εννοηθεί η παράδοση ως ένας γεωγραφικός χώρος όπου θα
βρίσκονται οι νέοι. Θα πρέπει λοιπόν να δηµιουργήσουµε πολλούς τέτοιους χώρους όπου όλα θα είναι παραδοσιακά
κα ιδανικά, από το ντύσιµο και το φαγητό και τις άλλες εκφάνσεις της υλικής καθηµερινότητας ως τις σχέσεις
µεταξύ των µελών. Η αποµάκρυνση του νέου από τους παιδαγωγικούς αυτούς χώρους θα ελέγχεται και ως προς την
κατεύθυνση και ως προς τη χρονική διάρκεια. Έτσι µπορούµε να καταστήσουµε µετρήσιµη τη σχέση τους µε την
παράδοση. Προτείνω µάλιστα η µέτρηση να γίνεται µε βάση την πληρότητα. Παράδειγµα, πλήρης παρά δύο ώρες
σε καφετέρια, πλήρης παρά µισής ώρας χαριεντισµού µετά φιλενάδας, κλπ.
Κατά τον τρόπο αυτό θα µπορούµε, µε την ενηλικίωση, να παρέχουµε και «πιστοποιητικό
παραδοσιακότητας» υπογεγραµµένο από σεπτάς χείρας αρµοδίων αξιωµατούχων.
Το ίδιο κυριολεκτικά θα πρέπει να γίνει αντιληπτή και η λέξη «επανασύνδεση». Ήτοι, η παρακολούθησις
του πιστοποιηθέντος νέου θα είναι διαρκής. Εν περιπτώσει καθ’ ην γίνει αντιληπτό ότι αδόκιµοι ιδέαι και
ρηξικέλευθαι πράξεις χαρακτηρίζουσι τον νέον, τότε αµέσως θα επανασυνδέεται µε την παράδοσιν οµοίως του
τρόπου καθ’ ον συνδέεται ατµοµηχανή και βαγόνιον αµαξοστοιχίας. Ο νέος θα είναι αναγκασµένος όπως σύρει
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όχηµα πλήρους παραδοσιακών ειδών, ήτοι κατσαρόλες, σκάφες, κλίνες, «όλα τα παλιά αγοράζω». Το όφελος θα
είναι διπλό: και ο νέος θα είναι επανασυνδεδεδεδεµένος µε την παράδοσιν και θα έχουµε πλήθος κινούµενα
λαογραφικά µουσεία.
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436 λέξεις για λεπτοµέρειες της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας
http://www.schooltime.gr/2013/04/20/436-lekseis-gia-leptomereies-tis-ekpaideutikis-pragmatikotitas-2/

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα όλα τα ζητήµατα έχουν µετατοπιστεί στην οικονοµική πτυχή τους,
καλύπτονται από τη σκιά της οικονοµίας. Έτσι η κρίση γίνεται ευκαιρία για την αποδόµηση της εκπαίδευσης και
κάποια πράγµατα δεν βρήκαν τη σηµασία που θα είχαν σε άλλες συγκυρίες, επειδή δεν σχετίζονται άµεσα µε την
οικονοµία, αλλά µε την ιδεολογική ηγεµονία.
Για πρώτη φορά τον Ιούνιο 2012 το υπουργείο παιδείας περιλάµβανε στα «στατιστικά των γραπτών
βαθµολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων» και αρχείο µε τον µέσο όρο βαθµού πρόσβασης κατά διεύθυνση και κατά
κατεύθυνση. ∆ηλαδή, στοιχεία που επιτρέπουν την ιεραρχική κατάταξη των εκπαιδευτικών περιοχών σύµφωνα µε
τη βαθµολόγηση των µαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι συγκρίσεις αναπόφευκτες, όπως και τα
ερωτηµατικά. Τι διαφοροποιεί τις επιδόσεις των µαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης που τελειώνουν το σχολείο στη
Λάρισα, στη Ζάκυνθο και στην Ευρυτανία, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, από τους µαθητές των Γρεβενών,
της Πέλλας και της ∆ράµας, που βρίσκονται χαµηλά στην κατάταξη; Το ερώτηµα δεν τέθηκε επισήµως.
Επισήµως, για πρώτη φορά η φετινή σχολική χρονιά άρχισε από τα µέσα Ιουλίου. Προφανώς ήταν κάτι
που γίνεται άτυπα από χρόνια, εφόσον οι τελειόφοιτοι µαθητές ξεκινούν την προετοιµασία τους από το καλοκαίρι…
Όµως, αυτήν τη φορά το υπουργείο προνόησε και η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων ορίστηκε από τις
18 Ιουλίου, έναν µήνα µετά τις εκλογές του Ιουνίου, σχεδόν δυο µήνες πριν χτυπήσει το σχολικό κουδούνι. Το
µήνυµα προς τους υποψηφίους ήταν σαφές και επίσηµο: ξεκινήστε. Έτσι, πήραν φέτος το δρόµο τους το άγχος των
µαθητών, η ευθύνη των κηδεµόνων, η έναρξη της ιδιωτικής φροντίδας και η απαξίωση της δηµόσιας µέριµνας. Το
γερασµένο άλογο του πανελλαδικού διαγωνισµού σέρνει το σκουριασµένο κάρο της εκπαίδευσης.
Έναν µήνα µετά, 17 Αυγούστου 2012, έχουµε τη «συγκρότηση επιτροπής για την κατάθεση πρότασης για
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου του εκπαιδευτικού». Ίσως θα µπορούσε κάποιος να
επαινέσει την προνοητικότητα και την οργάνωση των υπηρεσιών. Φαίνεται πως ξέρουν τι κάνουν: φροντίζουν για
τους µηχανισµούς καθήλωσης και ελέγχου.
Αντίθετα, την ίδια στιγµή δεν υπήρξε η ανάλογη έγνοια και εκκρεµούσαν τα Αναλυτικά Προγράµµατα για
τη Β΄ Λυκείου. Ή µάλλον, όπως αποδείχτηκε, εκκρεµούσε η ακύρωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων της Α΄
Λυκείου, που ίσχυσαν την προηγούµενη χρονιά στα φιλολογικά µαθήµατα. Τα σχολεία άνοιξαν στις 11
Σεπτεµβρίου και τα προβλήµατα περίσσευαν· ποιος νοιάζεται για τέτοιες λεπτοµέρειες, όταν τα παιδιά είναι µέσα
στις αίθουσες... Στις 19 Σεπτεµβρίου εκδόθηκε η εγκύκλιος για τα µαθήµατα της Β΄ και Γ΄ λυκείου. Στις 28 ήρθαν
και οι οδηγίες που ακυρώνουν τα περσινά – «νέα» – Προγράµµατα Σπουδών.
Κάπως έτσι ξεκίνησε η σχολική χρονιά και φτάνει ανεπαισθήτως στο µέσο της µε φηµολογίες, παλινωδίες
και αιφνιδιασµούς που επιβεβαιώνουν ότι η προχειρότητα αφορά την ουσία και ο σχεδιασµός την ολοκληρωτική
απορρύθµιση.
δηµοσιεύτηκε στο «Παιδεία και Κοινωνία», ένθετο της Αυγής 3/2/2013
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486 λέξεις για την «επιστροφή των σχολικών βιβλίων»
http://www.schooltime.gr/2013/05/18/486-lekseis-gia-tin-epistrofi-ton-sxolikon-vivlion/

Τα σχολικά βιβλία γίνονται θέµα από διάφορες οπτικές. Θα σταθώ στο ζήτηµα της επιστροφής ή της
χρέωσής τους. ∆εν είναι µόνο φέτος που µε άλλοθι την κρίση τέθηκε το ζήτηµα ώστε να περικοπούν οι δαπάνες.
Πριν από πέντε χρόνια, όταν ακόµα οι επιστήµονες οικονοµολόγοι που σχεδιάζουν τη σωτηρία δεν υποψιάζονταν
την επερχοµένη καταστροφή, έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας άρχιζε ως εξής:
«Έχει παρατηρηθεί ότι στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς πολλοί µαθητές προβαίνουν στην καταστροφή
των βιβλίων τους…» είναι η αρχή του εγγράφου του ΥπΕΠΘ και ακολουθεί η έκθεση ιδεών για να φτάσει στο δια
ταύτα: «της επιστροφής και επαναχρησιµοποίησης βιβλίων σε άριστη κατάσταση».
Τι δεν είχε παρατηρηθεί;
Είναι οι µαθητές που δε σέβονται τα βιβλία ή µήπως τα σχολικά εγχειρίδια κατά κανόνα είναι
κακογραµµένα, κακοδεµένα, µε λάθη, χωρίς αισθητική και προσβάλλουν τόσο το µαθητή όσο και την παιδεία µας.
(Ποια είναι η διαδικασία συγγραφής τους;) Αυτό βέβαια δε «νοµιµοποιεί» την καταστροφή των βιβλίων. Όµως,
ποιες είναι οι πραγµατικές αιτίες που κάνουν τους µαθητές να «ξεσπάσουν» στα βιβλία; Αν το δούµε ως
συναισθηµατική αποφόρτιση από το αίσθηµα άγχους και καταπίεσης που τους προκαλεί το εκπαιδευτικό σύστηµα
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, µήπως πρέπει να ψάξουµε τις αιτίες αυτών των συναισθηµάτων άγχους
και καταπίεσης;
Είναι δηµοκρατικό να στερούµε, έστω από έναν µαθητή, το δικαίωµα να κρατήσει τα βιβλία του επειδή
νιώθει ότι µε αυτά έµαθε ορισµένα πράγµατα ή τα συνέδεσε µε ένα σηµαντικό κοµµάτι της ζωής του; (Αυτά τα
βιβλία που ο φορολογούµενος κηδεµόνας του έχει ήδη προπληρώσει) Ή µήπως δηµοκρατία δε σηµαίνει και
σεβασµός στη µειοψηφία; Κυρίως σεβασµός στη µειοψηφία γιατί οι πλειοψηφίες δε χρειάζονται προστασία.
Τα σχολικά βιβλία είναι τόσο σηµαντικό έξοδο για την ελληνική πολιτεία; Ή µήπως ξεχνάµε ότι η
χρηµατοδότηση της παιδείας είναι σε επίπεδο τριτοκοσµικό και την ίδια στιγµή ονειρευόµαστε ευρωπαϊκά µοντέλα;
Είναι σωστό, επειδή, ας πούµε εµείς, δεν κρατήσαµε, δε χρησιµοποιήσαµε, δε διαβάσαµε, δεν… δεν…
δεν… να κρίνουµε εξ ιδίων τα αλλότρια;
Ή µήπως διαβάσαµε και συνεχίζουµε διαβάζουµε;
Είναι τόσο το ενδιαφέρον µας για τα βιβλία που φαντάζοµαι ότι φροντίσαµε, όπως εδώ και χρόνια
εξαγγέλλλουµε, κάθε σχολείο να έχει την πλούσια και ενηµερωµένη βιβλιοθήκη του. Εκεί οι µαθητές µαθαίνουν τη
συµπεριφορά σχετικά µε τη µεταχείριση των βιβλίων. Αυτή που τους κατηγορούµε και τους ενοχοποιούµε ότι δεν
έχουν. «Είναι παλιόπαιδα – παιδιά παλιανθρώπων», όπως σχολίαζε το καλοκαίρι του 2006 ο Νίκος Ξυδάκης στην
Καθηµερινή. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_25/06/2006_188439
Ξανάρθε, λοιπόν, το ζήτηµα, και τώρα δεν χρειάζεται το άλλοθι της καταστροφή των βιβλίων από τους
µαθητές. Βέβαια, δεν θα µας απασχολήσει αν είναι δυνατόν ο µαθητής να µάθει χωρίς να χρησιµοποιήσει, δηλαδή
χωρίς να σηµειώσει, να τσακίσει, να λερώσει, να νιώσει δικό του το βιβλίο. Ή µήπως δε µας νοιάζει αν µάθει,
µήπως θέλουµε να τον οδηγήσουµε ακόµα περισσότερο στην αµάθεια και τώρα πια δεν χρειάζεται να ψάχνουµε
προσχήµατα και ιδεολογικοποιηµένες στρεβλώσεις για να δικαιολογήσουµε και να επιβάλουµε την αδιαφορία µας
για την ουσία της εκπαίδευσης. Στο όνοµα της κρίσης µπορούµε να γκρεµίσουµε κάθε ίχνος κοινωνικού
δικαιώµατος.
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500 λέξεις για αυτό που τρέχουν να προλάβουν
http://www.schooltime.gr/2013/06/29/500-lekseis-gia-auto-pou-trexoun-na-prolavoun/

Το κείµενο αυτό γράφτηκε ως συνέπεια συζητήσεων µέσα στις σχολικές αίθουσες και συνύπαρξης µε τους
µαθητές. Μαθητές κουρασµένοι και ασθµαίνοντες, κάποιοι σ’ ένα βαθµό αδιάφοροι για το µάθηµα, αλλά και
αγχωµένοι – κυρίως ορισµένοι – για την επίδοσή τους· όλοι δέκτες απαιτήσεων που κατευθύνουν το τρεχαλητό της
καθηµερινότητάς τους. Προχτές µια µαθήτρια έφευγε µετά την τρίτη ώρα του µαθήµατος. «πού πας, ρε Μαρία;»,
ρώτησα. «Μα κύριε, δουλεύω», απάντησε ξερά και κατάλαβα ότι έκανα «λάθος»… Απέναντι σ’ αυτές τις
καταστάσεις ό,τι και να πει κάποιος θα ‘ναι «λάθος». ∆εν γράφω, λοιπόν, γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Το θέµα είναι γι’ αυτό που φαίνεται µέσα στις αίθουσες και τι είναι αυτό που συµβαίνει: όλοι απαιτούν,
απαιτούν απ’ αυτούς τους νέους αντάλλαγµα για καθετί που τους προσφέρουν, «σου δίνω τόσα εγώ, ποια είναι η
δική σου δουλειά»; Και αυτοί θα πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν την προσφορά που τους δίνεται. Αν η
προηγούµενη διαπίστωση υπονοεί ότι πίσω από την απαίτηση βρισκόµαστε εµείς σαν γονείς, σε πολλές περιπτώσεις
τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα: τους ζητούµε πράγµατα που δεν τους προσφέρθηκαν (από κανέναν, για να
βάλω και το ποιητικό αίτιο)!
Ας γίνω πιο συγκεκριµένος, ειδικά µε τα µαθήµατα και το σχολείο φτάσαµε στο σηµείο να έρχονται για να
αποδείξουν πως ξέρουν και όχι για να µάθουν. Και η απόδειξη είναι ο βαθµός… Έτσι, από το διαδοχικό σχήµα
«διδασκαλία – µάθηση – επιβράβευση (βαθµός)» καταργείται το µεσαίο στάδιο. Το παράδοξο είναι ότι το ίδιο
συµβαίνει και στην εξωσχολική βοήθεια που έχουν, και κει – που υποτίθεται ότι καταφεύγουν για να πάρουν όσα
δεν τους προσφέρει το σχολείο – και εκεί δεν µαθαίνουν, αλλά πρέπει να αποδείξουν πως ξέρουν!
Ενδείξεις που φανερώνουν τα προηγούµενα είναι ότι όταν, για παράδειγµα, τους επιστρέφεται ένα γραπτό
δεν κοιτούν τι έκαναν σωστά, τι λάθος, τι παρέλειψαν, αλλά µόνο τι βαθµό πήραν. Τι συµβαίνει στις ψυχές και στη
σκέψη τους; Γιατί αυτή η αγωνία που καταργεί το στάδιο της µάθησης; Ας αφήσω όµως την απάντηση στον
αναγνώστη που βρήκε ενδιαφέρον να διαβάσει το κείµενο ως εδώ.
Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά µας τρέχουν οληµερίς για να αποδείξουν κάτι, για να αποδείξουν ότι αξίζουν· και
καµιά απόδειξη δεν είναι αρκετή, κανένα «µπράβο» δεν µένει µόνο του, αλλά συνήθως ακολουθεί εκείνο το
«µπορείς και καλύτερα, και περισσότερο». Και οι νέοι τρέχουν όλο και πιο γρήγορα για να φτάσουν το καλύτερο
και το περισσότερο. Όµως, ο συγκριτικός βαθµός δεν έχει τέλος…
Το χειρότερο σ’ αυτήν την κατάσταση είναι ότι τα πράγµατα αντιστρέφονται πλήρως. Εννοώ ότι φτάνουµε
σε παθολογία. Καλός, ας πούµε καθηγητής, για να µείνω στο θέµα της εκπαίδευσης, δεν είναι τόσο αυτός που
προσφέρει, αλλά αυτός που απαιτεί. Η προσφορά, το χαλαρό και παιδαγωγικό κλίµα, η επικοινωνία µε τους νέους
θεωρούνται ανούσια πράγµατα και ας είναι αυτά που οδηγούν στη µάθηση. Σηµασία αποκτά η απαίτηση, η
αυστηρότητα, ο εξαναγκασµός, η πίεση, ο φόβος. Ζητούµενο είναι η απόδειξη, ο βαθµός.
Και ξεχνάµε ότι και η µάθηση επιβραβεύεται (και) µε βαθµό, αλλά κυρίως επιβραβεύεται µε µια αίσθηση
χαράς, µ’ ένα εφηβικό χαµόγελο που όλο και περισσότερο σπανίζει. Και όχι µόνο µέσα στις σχολικές αίθουσες…
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579 λέξεις για τις σκέψεις ενός φανταστικού* εξεταζόµενου
http://www.schooltime.gr/2014/07/02/579-lekseis-gia-tis-skepseis-enos-fantastikou-eksetazomenou

Βγήκαν οι βαθµολογίες των µαθηµάτων που εξετάζονται στην ιερή
τελετή ενηλικίωσης των εφήβων. Και τώρα πρέπει να συζητηθούν και να
δικαιολογηθούν τα αποτελέσµατα. Στο θέµα που ακολουθεί µε γεωµετρική
δοµή θέτω το ζήτηµα ποιες (υποθετικές) σκέψεις µπορεί να κάνει ένας
µαθητής. Βέβαια, στην συγκυρία αυτή τα ερωτήµατα για τους βαθµούς είτε
δεν υπάρχουν (αν είναι καλοί), είτε απαντιούνται επιφανειακά… Πάµε
λοιπόν στην Τετάρτη. 28 Μαΐου 2014, πρωί και στην άσκηση (οι
ενδεικτικές απαντήσεις παρατίθενται µαζί µε τις φράσεις που τις
προκαλούν).
Έστω ένας µαθητής µε «γλωσσική επίγνωση» και επηρεασµένος
σαφώς από τον «κριτικό γραµµατισµό».
Σχηµατίστε την εικόνα του µαθητή στο θρανίο κατά την διάρκεια
του πανελλαδικού διαγωνισµού/ εξέτασης στην Έκθεση.
Ο µαθητής διαβάζει τις ακόλουθες φράσεις από τις ερωτήσεις των θεµάτων.
Ερώτηµα είναι τι µπορεί να σκέφτεται ο µαθητής.
Β1. «Να αναπτύξετε το περιεχόµενο»…
Ενδεικτική απάντηση: πώς να αναπτύξω; φλυαρώντας; για ποιον λόγο ο ίδιος ο συγγραφέας δεν ανέπτυξε;
τι θα πει περιεχόµενο; να εξηγήσω πως καταλαβαίνω τις έννοιες; να τις θεωρήσω σαφείς και να αναπτύξω τη
συσχέτισή τους; να χρησιµοποιήσω συγκεκριµένο τρόπο ανάπτυξης; να αποδείξω κάτι; να πω τη γνώµη µου; µε
ποιο ακριβώς κριτήριο θα βαθµολογηθώ;
Β2α. «Να βρείτε δυο τρόπους ανάπτυξης στην πρώτη παράγραφο».
Ενδεικτική απάντηση: εννοεί ανάπτυξης συλλογισµού ή παραγράφου; µάλλον παραγράφου, αφού ζητά δύο
τρόπους· γιατί όµως δύο τρόπους αφού έχω διδαχτεί ότι υπάρχει και συνδυασµός µεθόδων; γιατί λέει τρόπους και
όχι µεθόδους; επιπλέον δύσκολα µπορώ να έχω δύο συλλογισµούς σε µία παράγραφο· στην συγκεκριµένη
παράγραφο ταιριάζει να θεωρήσω ότι ζητά τρόπο ανάπτυξης παραγράφου. Ουφ, γιατί δεν µου το ζητάνε πιο
καθαρά;
Β3α. «να γράψετε ένα συνώνυµο», β. «Να γράψετε ένα αντώνυµο».
Ενδεικτική απάντηση: συνώνυµο/ αντώνυµο άσχετο µε τα συµφραζόµενα; να πάρω υπόψη µου τα
συµφραζόµενα; υπάρχει κάποιο λεξικό ή λεξικά που θα είναι κριτήριο της βαθµολόγησης; τελικά τι νόηµα έχει
αυτή η ερώτηση σε µαθητές που αποφοιτούν από το Λύκειο; Θα πρέπει να προσποιηθώ τον χαζό για να γράψω.
Β4α. «Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών».
Ενδεικτική απάντηση: αλήθεια πότε και µε ποια τεκµηρίωση διδάχτηκε η χρήση των εισαγωγικών;
ευτυχώς µοιάζουν εύκολες οι περιπτώσεις που µου ζητάνε.
Β4β. «Να εντοπίσετε στο κείµενο τρεις εκφράσεις µε µεταφορική σηµασία».
Ενδεικτική απάντηση: τι εννοεί όταν λέει «εκφράσεις»; η λέξη µόνη της θεωρείται «έκφραση»; αλήθεια,
υπάρχει γλώσσα που δεν βασίζεται λίγο-πολύ στη µεταφορά; γιατί δεν µου ζητά να εξηγήσω σε τι έγκειται η
µεταφορά των φράσεων/ εκφράσεων που θα βρω;
Γ. «... να αναφερθείτε σε... αλλά και σε δραστηριότητες...».
Ενδεικτική απάντηση: µάλιστα, θα υπακούσω· αυτό το «αλλά και…» της διατύπωσης του θέµατος;
σηµαίνει ότι υπάρχει αντίθεση ανάµεσα στα δύο ζητούµενα; µάλλον όχι· γιατί µου το ζητάνε έτσι;
Έµεινε αναπάντητη η Β2β) ποια νοηµατική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις: έτσι…
Ενδεικτική απάντηση: Η απάντηση φαίνεται εύκολη ακόµα και αν δεν ξαναδώ το κείµενο, αλλά ας το
επιβεβαιώσω:
Και µε τους όρους το ίδιο συµβαίνει. Αλλάζουν νόηµα, αλλάζουν απόχρωση, κατά τον τρόπο που τους
µεταχειρίζεται κανείς και κατά τον σκοπό που επιδιώκει χρησιµοποιώντας τους. Έτσι, µπορούµε να µιλούµε όλοι για
ανθρωπιά, αλλά να εννοούµε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγµα ο καθένας.
Ποιος ξέρει τι ακριβώς εννοούσε ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος; Πάντως σίγουρα όχι τις δικές µου απορίες.
Έτσι, µπορούµε να µιλάµε όλοι για τα ίδια πράγµατα και να εννοούµε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγµα ο
καθένας.
* φανταστικός: διαλέξτε τη σηµασία που θέλετε 1) που τον έχει δηµιουργήσει η φαντασία, 2) που
προσεγγίζεται µόνο µε τη φαντασία, 3) που παριστάνει ή που αναφέρεται σε καταστάσεις όπου κυριαρχεί το
υπερφυσικό, το εξωπραγµατικό, 4) που εµφανίζεται να υπερβαίνει τα όρια της πραγµατικότητας, 5) απίστευτος,
εκπληκτικός, φοβερός.
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288 λέξεις για τη δηµόσια εκπαίδευση ωσάν προϋπόθεση της ιδιωτικής
http://www.schooltime.gr/2014/08/04/288-lekseis-gia-th-dimosia-ekpaideusi-osan-proipothesi-tis-idiotikis

Τα φροντιστήρια είναι αναγκαία, επειδή δεν δουλεύουν
καλά τα σχολεία. Αυτή είναι η κυρίαρχη εξήγηση, όµως ας δούµε
µήπως συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μήπως, δηλαδή, τα
φροντιστήρια υπάρχουν, επειδή ακριβώς τα σχολεία δουλεύουν
πολύ καλά.
Το φαινοµενικό παράδοξο οφείλεται στη σηµασία και στο
περιεχόµενο του ρήµατος «δουλεύω» και της αντίληψης που έχουµε
για τη µάθηση.
Έτσι λοιπόν το σχολείο δουλεύει για να προσφέρει
µάθηση. Αν κάνουµε το συνεπαγόµενο ερώτηµα θα δούµε ότι η
µάθηση θεωρείται κατεξοχήν ατοµική ευθύνη και είναι
συνυφασµένη µε τον καλό βαθµό, την επιτυχία στις εξετάσεις, την
ανάδειξη σαν καλύτερου ή αν είναι δυνατόν µε όλα µαζί, που
σίγουρα δεν είναι αυτονόητο.
Προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν δεν είναι που δουλεύουν τα σχολεία και µάλιστα πολύ καλά;
Όµως, ξέρουµε όλοι ότι η µάθηση είναι ζήτηµα κοινότητας, δεν είναι τόσο το «σωστό» αποτέλεσµα, αλλά
και η διαδικασία, είναι η ποιότητα του «λάθους», η αποδοχή αυτού που γίνεται αλλιώς αντιληπτό και του µαθητή
που προσανατολίζεται διαφορετικά. Αυτά όµως είναι κάτι έξω από τον εκπαιδευτικό θεσµό, όπως και η κάλυψη
κενών και αναγκών σχετικών µε την πραγµατική ζωή, τη µουσική, το διάβασµα, το χορό και όλα όσα έχουν αφεθεί
εξολοκλήρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Συνεπώς, αυτό που άρρητα αλλά αναπόφευκτα διδάσκεται είναι η ανάγκη για «περισσότερο»,
«χρησιµότερο», «ωφελιµότερο» ως προς αυτό που το σχολείο θεωρεί µάθηση. Και, ακριβώς επειδή δουλεύει πολύ
καλά το σχολείο, στήνεται ένας παράλληλος θεσµός που δουλεύει και στοχεύει ακριβώς στο «περισσότερο»…
Αν όλα τα προηγούµενα µοιάζουν παράδοξα, τότε θα πρέπει να βρούµε άλλη εξήγηση για το γεγονός ότι
τα τελευταία τρία χρόνια το υπουργείο παιδείας ανακοινώνει την εξεταστέα ύλη του πανελλαδικού διαγωνισµού
µέσα στον Ιούλιο, δύο µήνες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Και δεν είναι παράδοξο ότι το… περισσότερο
υποκαθιστά καλοκαιριάτικα αυτό µε το οποίο συγκρίνεται…
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349 λέξεις για είκοσι εφτά µισούς µαθητές!
http://www.schooltime.gr/2014/08/11/349-lekseis-gia-eikosi-efta-misous-mathites/

Εδώ και λίγα χρόνια κάνω συλλογή εγγράφων
του υπουργείου παιδείας µε την κρυφή ελπίδα κάποτε
να τις αξιοποιήσω όπως ο δάσκαλος Μαρτσέλο Ντ’
Όρτα αξιοποίησε τα γραπτά των µικρών µαθητών του1.
Σίγουρα, αν η µύχια ελπίδα µου πραγµατοποιηθεί, ο
τίτλος του κειµένου αυτού θα είναι πιθανόν και ο τίτλος
µίας επιµεληµένης συλλογής. Να εξηγήσω, όµως, πώς
προέκυψε. Πριν από χρόνια, σε κάποιο έγγραφο του
Υπδβµκθ αναφέρεται ότι στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση «ο αριθµός µαθητών ανά τµήµα «θα είναι
µέχρι είκοσι πέντε (25) µε προσαύξηση 10%»2.
Η κυριαρχία της λογιστικής αντίληψης
φανερώνεται στη διατύπωση των εγγράφων και
φανερώνει τα κίνητρα των τελευταίων αλλαγών, όπως οι συγχωνεύσεις σχολείων. Σαφώς και πρόκειται για
οικονοµικά µέτρα, σε βαθµό που τεµαχίζουν και τους µαθητές προκειµένου να υπολογιστούν τα δεδοµένα. Τι θα πει
λοιπόν 25+10% µαθητές; Και πώς γράφεται µε λέξεις; Να λοιπόν µία καλή άσκηση νεοελληνικής γραµµατικής και
παράλληλα ο τίτλος του κειµένου: ο λογαριασµός µας δίνει ikosieftamisi, αλλά όχι, το σωστό δεν είναι «είκοσι
εφτάµισι» µαθητές, είναι «είκοσι εφτά µισοί» µαθητές! ∆εν είναι λογικό και συµφέρον να έχουµε ολόκληρους
είκοσι εφτά µαθητές και έναν µισό. Μια που βρισκόµαστε στην εποχή του «αυτο-»3, οι µαθητές µάλλον
αυτοσυγχωνεύτηκαν και έµειναν µισοί.
Τα προηγούµενα που µοιάζουν χιουµοριστική διάθεση, δεν είναι παρά η παράλογη απόρροια της
κυρίαρχης αντίληψης. Η αυτονοµηµένη γραφειοκρατία βρίσκεται στον δικό της αυτιστικό κόσµο, βουτηγµένη
πλήρως στην εποχή του «αυτο-»4, αποκοµµένη από την πραγµατικότητα. Η επίσηµη διοικητική γραφειοκρατία
διεκδικεί µε την πρόταξη των παιδαγωγικών κριτηρίων την ψυχή των µαθητών5, όµως δεν πείθει κανέναν και ίσως
να µην ενδιαφέρεται αν πείθει. Από την άλλη, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία λογαριάζει τα πράγµατα κυρίως µε
τις χιλιοµετρικές αποστάσεις και τις χαµένες οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών· φωνάζει «εναντίον» και πράττει
«υπέρ» των συγχωνεύσεων! Ο διαιρεµένος µαθητής δικαιώνεται έτσι κι αλλιώς. Οι είκοσι εφτά µισοί µαθητές
εξυπηρετούνται από τη µία και οι άλλοι είκοσι εφτά µισοί από την άλλη.
Όµως, ας κάνουµε ένα βήµα ακόµα και ας θέσουµε το ερώτηµα αν τα σχολεία για τα οποία µιλάµε
προορίζονται για µαθητές που θα βρίσκονται µόνο κατά το ήµισυ µέσα σ’ αυτά. Ή, µια που δεν χωράνε στις
αίθουσες των σχολείων, ακόµα λιγότερο…

1. Ο Μαρτσέλο Ντ’ Όρτα επιµελήθηκε τρία βιβλία µε κείµενα των µαθητών του. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν
στη δεκαετία του ’90 µε τους τίτλους «Εγώ ελπίζω να τη βολέψω», «Ο Θεός µας έπλασε τζάµπα» και «Ο Ρωµαίος και
η Ιουλιέτα αρραβωνιάστηκαν από κάτω» από τις εκδόσεις «γνώση».
2. Υπδµκθ, Αριθµός µαθητών ανά τµήµα, αριθ. πρωτ. 29188/Γ2, 14-03-2011
3. Το θέµα της έκθεσης του πανελλαδικού διαγωνισµού των τελειόφοιτων λυκείου 2010 είχε κύρια έννοια την
«αυτοµόρφωση», η νέα πανάκεια για τα δεινά της εκπαίδευσης ονοµάστηκε «αυτοαξιολόγηση» (ΥΠ∆ΜΘ,
αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας, αρ. πρ. 37100 / Γ1, 31 -3- 2010)
4. Το λεξικό της κοινής νεοελληνικής δίνει την ετυµολογία: < γερµ. Autismus < αρχ. αὐτ(ός) `ο ίδιος΄ -ismus
= -ισµός.
5. ΥΠΒΜΚΘ, Οµιλία της Υπουργού Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Άννας
∆ιαµαντοπούλου, στην ηµερίδα ενηµέρωσης και διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας µε τους ∆ηµάρχους της χώρας,
∆ελτίο Τύπου, 28/02/2011
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1553 λέξεις για µια διαφορετική ανάγνωση δελτίων τύπου του υπουργείου παιδείας
«Οι συνειδήσεις χτίζονται από µικρή ηλικία και σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να παίξει πολύ σηµαντικό
ρόλο».
δελτίο τύπου του υπουργείου παιδείας, διά βίου µάθησης και θρησκευµάτων, 16/11/2010
http://www.schooltime.gr/2014/08/26/1553-lekseis-diaforetiki-anagnosi-deltion-tipou-yp-paideias/

Το κείµενο είναι παλιό. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί
µειονέκτηµα, αλλά αν σκεφτούµε την πιθανότητα όσα
επισηµαίνονται να ισχύουν ακόµη, τότε αυτοµάτως
αποδεικνύεται ότι η εκπαιδευτική πολιτική έχει συνέχεια· ότι
υπάρχουν στόχοι που υπηρετούνται µε τον έναν ή τον άλλον
τρόπο, ακόµα και αν – ίσως κυρίως τότε – φαινοµενικά οι
αποφάσεις του ενός υπουργού αναιρούν τις αποφάσεις του
προηγούµενου.
Θα πάµε τέσσερα χρόνια πίσω και θα αξιοποιήσουµε
την οπτική του Αλτουσέρ4 για να δούµε την ελληνική εκπαίδευση
µέσα από τα δελτία τύπου του υπουργείου παιδείας, διά βίου
µάθησης και θρησκευµάτων, που εκδόθηκαν κατά το διάστηµα
από την 1η Οκτωβρίου ως την 1η ∆εκεµβρίου 2010. Αρχικά, ας
επαναλάβουµε την κοινότοπη παρατήρηση ότι και στην ονοµασία του υπουργείου διαφαίνεται η σύνδεση παιδείας
και θρησκείας (ενώ µόνο προσωρινά συνδέθηκαν στο ίδιο υπουργείο παιδεία και πολιτισµός). Φαίνεται ότι στην
Ελλάδα το σχολείο δεν αντικατέστησε το ρόλο της εκκλησίας ως κύριου ιδεολογικού µηχανισµού του κράτους που
συµβάλλει στην αναπαραγωγή των σχέσεων παραγωγής· περισσότερο συνδέθηκαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία υπό
τον ίδιο φορέα της πολιτικής εξουσίας5. Αυτό διαφαίνεται και σε δελτίο τύπου του υπουργείου για τη συνάντηση
της υπουργού µε τον νεοεκλεγµένο δήµαρχο Θεσσαλονίκης. Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν εκπαιδευτικού
χαρακτήρα και περιλαµβάναν τις «συναντήσεις του κ. ∆ηµάρχου µε τις θρησκευτικές κοινότητες της πόλης για τα
προβλήµατά τους»6.
Πριν προχωρήσουµε, ας θυµηθούµε ότι – κατά τον Αλτουσέρ – το σχολείο είναι ένας ιδεολογικός
µηχανισµός του κράτους, ότι λειτουργεί κυρίως µε ιδεολογία και ότι συµβάλλει στην αναπαραγωγή των σχέσεων
παραγωγής7. Αν και αυτά αλληλοπλέκονται και παρουσιάζονται ταυτόχρονα, ας δούµε βήµα – βήµα την
επιβεβαίωσή τους, δηλαδή τον τρόπο που διαφαίνονται στον επίσηµο λόγο του υπουργείου.
***
Το σχολείο λειτουργεί πρωτίστως µε ιδεολογία. Είναι συνεχής η εκφραστική πρόταξη των µαθητικών
αναγκών και η εµπλοκή τους στον ιδεολογικό λόγο. Το σύνθηµα «πρώτα ο µαθητής» αναπαράγεται µε ποικίλους
τρόπους. Εντοπίζουµε τις παρακάτω φράσεις: «Όλοι οι µαθητές έχουν το ίδιο δικαίωµα στη γνώση»8, «καλλιέργεια
των εννοιών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη συνείδηση των µαθητών µέσα από το σχολείο»9, «Να
προτάξουµε το ‘‘εθνικό’’ έναντι του ‘‘κοµµατικού’’, σε όλα τα επίπεδα και να προσπαθήσουµε για δηµοκρατική
συνεννόηση σε όλους τους τοµείς, κυρίως στην Παιδεία. Για µια Παιδεία υψηλής ποιότητας και για όλους»10,
«Αγαπητοί µαθητές, όλη αυτή η πολύ µεγάλη αλλαγή στο σχολείο, που γίνεται µε προσεκτικά και συγχρονισµένα
βήµατα, θέλει χρόνο. Γιατί η Παιδεία, όσο κανένα άλλος τοµέας, χρειάζεται χρόνο και έχει ένα σύνθηµα ‘‘Πρώτα ο
µαθητής’’»11. Η ιδεολογία µε την οποία λειτουργεί το ελληνικό σχολείο έχει, λοιπόν, τα εξής χαρακτηριστικά: όλα
γίνονται για τους µαθητές, για το καλό τους και για τη δίκαιη αντιµετώπιση των αναγκών τους. Οι µαθητές
δικαιούνται ποιοτική παιδεία χωρίς διακρίσεις, αλλά για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται εµπιστοσύνη στις καλές
προθέσεις της πολιτείας και υποµονή. Οι καλές προθέσεις, οι επιλογές, η πρακτική και οι ενέργειες της πολιτείας
είναι εξορισµού αυταπόδεικτες και κατάλληλες. Οι µαθητές αρκεί να έχουν υποµονή για να δεχτούν τις ευεργετικές
συνέπειες της πολιτικής δράσης η οποία διαµορφώνει το εκπαιδευτικό τοπίο.
Το ίδιο συµβαίνει και όταν ο επίσηµος λόγος του υπουργείου απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς. Για να το
δούµε αυτό είναι αρκετό να διαβάσουµε το δελτίου τύπου για την παγκόσµια ηµέρα εκπαιδευτικών. Επισηµαίνουµε
τις φράσεις: «η µέρα είναι αφιερωµένη στους πρωταγωνιστές της Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς», «τα
πράγµατα µπορούν να αλλάξουν εάν οι εκπαιδευτικοί µπουν µπροστά», «η κοινωνία επενδύει σε εσάς», «οι

4

Λουί Αλτουσέρ, «Ιδεολογία και ιδεολογικοί µηχανισµοί του κράτους». Θέσεις, Θεµέλιο, Αθήνα 1999, σελ. 69-121
Λουί Αλτουσέρ, ό.π. σελ. 92
6
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 23-11-2010
7
Λουί Αλτουσέρ, ό.π. σελ. 82-95
8
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 1-12-2010
9
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 16-11-2010
10
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 28-10-2010
11
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 8-10-2010
5
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κοινωνίες εξελίσσονται µε δασκάλους µε «∆» και τέτοιους έχουµε πολλούς»12. Ο εκπαιδευτικός ιδεολογικός λόγος
της πολιτικής εξουσίας κολακεύει τους δέκτες, αλλά ταυτόχρονα τους καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνους για τις
απαιτούµενες και αναµφισβήτητες αλλαγές. Αυτό έχει µεγαλύτερη σηµασία, επειδή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν
αποφάσισαν ούτε στο ελάχιστο για την αναγκαιότητα, για τους όρους και για την κατεύθυνση των αλλαγών.
Επίσης, λειτουργεί ενοχοποιητικά για όσους εργαζόµενους εκπαιδευτικούς νιώθουν ότι δε µπορούν να είναι
δάσκαλοι µε κεφαλαίο «∆», κάτι µεταφυσικό, απροσδιόριστο και εξωανθρώπινο· δηλαδή λειτουργεί ενοχοποιητικά
για τους ίδιους, επειδή σ’ αυτούς και µόνο καταλογίζεται ανεπάρκεια, η οποία – δήθεν – ευθύνεται για τη
στασιµότητα και τα δεινά της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Ο επίσηµος λόγος αποκρύπτει τις πραγµατικές υλικές
συνθήκες που σχετίζονται µε το εκπαιδευτικό έργο και αφήνει µετέωρο και µόνο µέσα στη σχολική αίθουσα τον
παράγοντα εργαζόµενος-εκπαιδευτικός. Ένας από τους µύθους που συνδέονται µε αυτό είναι ότι το σχολείο παρέχει
ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον κοινωνικό περίγυρο και την κοινωνική προέλευση των µαθητών. «Η ψηφιακή
διάσταση του Νέου Σχολείο, είναι σήµερα προϋπόθεση για ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά», διαβάζουµε σε δελτίο
τύπου13.
Όλα τα παραπάνω συντελούν, ώστε τα υποκείµενα που εµπλέκονται άµεσα µε την εκπαιδευτική
διαδικασία – µαθητές και εκπαιδευτικοί – να ζουν «εν ιδεολογία», δηλαδή να συµµετέχουν και να συµπεριφέρονται
έτσι ώστε να µεταγράφουν τις συγκεκριµένες ιδέες σε υλική πρακτική14. Παράλληλα η κυρίαρχη ιδεολογία
παριστάνει το σχολείο ουδέτερο, χωρίς επίσηµη ιδεολογία, «η ιδεολογία δε λέει ποτέ ‘‘είµαι ιδεολογική’’»15.
***
Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε τη λειτουργία του σχολείου ως µηχανισµού
αναπαραγωγής των σχέσεων παραγωγής. Στόχος µας είναι να καταδειχτεί κάτι τέτοιο ως πρόθεση που διαφαίνεται
στον ιδεολογικό λόγο των δελτίων τύπου από τα οποία θα σταχυολογήσουµε κάποιες φράσεις.
«Η αναδιοργάνωση, ο εξορθολογισµός και η αναβάθµιση του συστήµατος οργάνωσης και διοίκησης της
εκπαίδευσης πρέπει (…) να βασίζεται στις, διεθνώς αποδεκτές ως αποτελεσµατικές, αρχές της αποκέντρωσης, της
υπευθυνότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ποιότητας και της οικονοµικότητας»16, «η απόδοση αυξηµένης
αυτονοµίας στις σχολικές µονάδες και η αύξηση των αρµοδιοτήτων των διευθυντών των σχολικών µονάδων
καθιστά απαραίτητη τη λήψη µέτρων όπως: η ευθύνη των οργάνων να συνοδεύεται µε την αντίστοιχη εξουσία για
την άσκηση όλων των αρµοδιοτήτων, άρση των επικαλύψεων αρµοδιοτήτων του ∆ιευθυντή µε το Σύλλογο
∆ιδασκόντων και τα λοιπά συλλογικά όργανα»17, «προσδιορισµό του θεσµού ‘‘Μέντορας νεοδιοριζόµενου
εκπαιδευτικού’’ σε σχέση µε τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και γενικότερα το
περιεχόµενο της σχέσης µέντορα - νεοδιοριζόµενου εκπαιδευτικού»18.
Αν διαβάσουµε αλλιώς τις συγκεκριµένες φράσεις, θα φανεί ότι η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης γίνεται
µε οικονοµικά και παραγωγικά κριτήρια και σαφές ζητούµενο είναι να διαµορφωθούν σχέσεις όπως αυτές
κυριαρχούν στην παραγωγική διαδικασία. Οι ιεραρχικές σχέσεις επεκτείνονται στο χώρο των σχολείων µε την
ισχυροποίηση του διευθυντή, ο οποίος – πρακτικά – παύει να έχει τα εργασιακά χαρακτηριστικά των υπόλοιπων
εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, µπορούµε να αποκωδικοποιήσουµε την επιδίωξη να ιεραρχηθούν οι σχέσεις και
µεταξύ των εργαζοµένων που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο της εργασιακής πυραµίδας. Αυτό γίνεται µε το νέο θεσµό
του µέντορα.
Αν τα παραπάνω φαινοµενικά αφορούν κυρίως τους εκπαιδευτικούς, µπορούµε να βρούµε και σηµεία που
στοχεύουν εµφανώς στους µαθητές. Έτσι, τονίζεται «ότι το Νέο Σχολείο είναι ένα σχολείο για όλους, χωρίς
κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτισµικές διακρίσεις και ανισότητες». Παρακάτω, όµως, δηλώνεται αποκαλυπτικά ότι
«η Εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό στοιχείο κάθε αναπτυξιακής προοπτικής, τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο και
µακροπρόθεσµα, ιδιαίτερα σε µια καµπή, που ο παγκόσµιος ανταγωνισµός από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία
εντείνεται»19. Νοµίζω ότι είναι σαφής η επιδιωκόµενη µεγαλύτερη σύνδεση µε την αγορά και η προετοιµασία των
µαθητών για να λειτουργήσουν περισσότερο ανταγωνιστικά σ’ ένα περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτός
ο σκοπός διαφαίνεται καλά και στις διακηρύξεις για την ανώτατη εκπαίδευση. «Θέλουµε ποιοτικές σπουδές µε
αντίκρισµα πτυχίων»20, και ο επίσηµος λόγος γίνεται αποκαλυπτικός σχετικά µε τη νεανική επιχειρηµατικότητα: «Η
υπόθεση της νεανικής δηµιουργίας και καινοτοµίας έχει ένα πλάνο. Συνδέει την Έρευνα, την Επιστήµη και την
Τεχνολογία µε την καινοτόµο επιχειρηµατικότητα. ∆εν είναι απλά ένας στόχος, είναι απάντηση και διέξοδος στην
ανεργία, την παθητικότητα. Είναι µια από τις λύσεις στην κρίση»21. Σ’ αυτό το τελευταίο απόσπασµα η γλώσσα
12

Υπδµθ, δελτίο τύπου, 5-10-2010
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 8-10-2010
14
Λουί Αλτουσέρ, ό.π. σελ. 103-104
15
Λουί Αλτουσέρ, ό.π. σελ. 111
16
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 1-12-2010
17
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 1-12-2010
18
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 29-11-2010
19
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 19-11-2010
20
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 20-11-2010
21
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 18-11-2010
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της ιδεολογίας προδίδει την πραγµατικότητα µε ένα γλωσσικό λάθος (lapsus linguae)· λέει «διέξοδος στην ανεργία,
την παθητικότητα» και όχι διέξοδος από την ανεργία, όπως µάλλον ήθελε να πει… Εντέλει, η σύνδεση µε την
παραγωγή και η συνακόλουθη αναπαραγωγή και εµπέδωση των σχέσεων παραγωγής που κυριαρχούν αγκαλιάζει το
σύνολο της εκπαίδευσης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Προχωράµε στο Νέο Σχολείο, το Νέο Λύκειο, το Νέο
Πανεπιστήµιο, ώστε να δώσουµε στα παιδιά µας την αυτοπεποίθηση, την πίστη και τα προσόντα που χρειάζεται η
εποχή µας»22. Φτιάχνουµε την εκπαίδευση που θα λειτουργεί µε όρους ανταγωνισµού µεταξύ όλων και θα
αναπαράγει αυτές τις ανταγωνιστικές σχέσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την αγορά και τις οποίες έχει ανάγκη η
αγορά.
Ακόµα περισσότερο, η συµµόρφωση της εκπαίδευσης µε τις απαιτήσεις της αγοράς και η πολιτική επιλογή
να τις υπηρετεί και να διαµορφώνει αναλόγως τους µαθητές φαίνεται στο ζήτηµα των νέων τεχνολογιών και της
σκοπιµότητας που καθορίζει την ένταξή τους στην εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα είναι τα παρακάτω:
«∆εν θα περιµένουµε να κάνουµε τα τέλεια ντουβάρια, για να πάρουν τα παιδιά της σηµερινής γενιάς αυτό που
χρειάζονται ώστε αντιµετωπίσουν το αύριο. H χρήση των νέων τεχνολογιών γίνεται ο καταλύτης για την αλλαγή
(…) γ) της σχέσης εκπαιδευτικών και µαθητών, δ) της σχέσης γονιών και σχολείου»23. ∆ηλαδή, οι µαθητές θα
πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, άσχετα αν βρίσκονται µέσα σε άθλια
ντουβάρια που περικλείουν τριάντα άτοµα σε τριάντα τετραγωνικά. Όπως ο εργαζόµενος θα πρέπει να χειρίζεται
ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατά προτίµηση φορητό ώστε να µπορεί να τον χρησιµοποιήσει, όχι µόνο αν κατοικεί
µέσα σε άθλια ντουβάρια, αλλά ακόµη και αν είναι άστεγος.
Νοµίζω ότι καταδείχτηκε η πρόθεση να συνδεθεί σε µεγαλύτερο βαθµό το σχολείο µε την παραγωγή και
τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό, από άλλη οπτική, συνεπάγεται ότι το σχολείο έχει ρόλο και την αναπαραγωγή των
σχέσεων παραγωγής που κυριαρχούν και την εµπέδωση τους µε την πρόφαση των αναγκαίων εφοδίων
(επιχειρηµατικότητα, νέες τεχνολογίες).

22
23

Υπδµθ, δελτίο τύπου, 28-10-2010
Υπδµθ, δελτίο τύπου, 8-10-2010
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Πρώτα ο Θεός!
Οι δεήσεις και οι ύµνοι που δοξολογούσαν το νέο αξίωµα «πρώτα ο µαθητής» φαίνεται ότι δεν απέδωσαν,
εφόσον πολύ σύντοµα θα αποκαλυφτούν στην πράξη τα προβλήµατα που θα συνοδεύσουν την έλευσή των παιδιών
στις αίθουσες. Αφήνω τα πολυσυζητηµένα, γιατί θέλω να σταθώ στις κλειστές σχολικές βιβλιοθήκες· προς το
παρόν, δεν ανανεώθηκε η θητεία όσων συναδέρφων φρόντιζαν για τη λειτουργία τους.
Οι σχολικές βιβλιοθήκες ήταν από τα – λίγα – καλά που προέβλεπε η µεταρρύθµιση Αρσένη πριν από
δεκατρία χρόνια· η ολοκλήρωση του προγράµµατος χρειάστηκε δέκα χρόνια. Για παράδειγµα, στο 3ο Λύκειο
∆ράµας η σχολική βιβλιοθήκη παραδόθηκε και στελεχώθηκε τη σχολική χρονιά 2009 – 10 και άρχισε να λειτουργεί
στις αρχές του 2010. Στο ενάµιση σχολικό έτος που λειτούργησε πρόσφερε το χώρο και τις δυνατότητες για όλα
αυτά που ακούγονται στην «Μείζονα» («πιο µεγάλη» στη γλώσσα της γειτονιάς) Επιµόρφωση. Με τη γλώσσα που
χαρακτηρίζει τη θεωρητική υµνολογία του νέου σχολείου: καινοτοµία, διερευνητική προσέγγιση και συνεργατική
µάθηση, φθίνουσα εµψυχωτική καθοδήγηση και λοιπά οµαδοσυνεργατικά, που θα βαθµολογούνται εντέλει
ατοµικά1!
Να µου συγχωρεθεί που θα γίνω λίγο πιο αναλυτικός για να δείξω µε τα απλά λόγια της καθηµερινής
εκπαιδευτικής πράξης τι εννοώ. Χάρη στη λειτουργία της βιβλιοθήκης οι µαθητές δανείζονταν περίπου 15-20
βιβλία καθηµερινά· ο χώρος της βιβλιοθήκης έγινε στέκι για πολλούς απ’ αυτούς στα διαλείµµατα και στα κενά
τους· έγινε το κέντρο δράσεων όπως η έκδοση σχολικής εφηµερίδας (4 έντυπα τεύχη κατά την περσινή χρονιά2)·
ενσωµατώθηκε στην καθηµερινή διδασκαλία µε πολλά µαθήµατα να γίνονται στο χώρο της και µε την αξιοποίησή
των βιβλίων και των υπολογιστών3· έγινε ο χώρος που βοηθούσε στη δηµιουργία του παιδαγωγικού πλαισίου για
πολλές εργασίες. Η διερεύνηση της στάσης των µαθητών µε συζητήσεις, ερωτηµατολόγια και µε την καθηµερινή
παρατήρηση συνέτειναν στο συµπέρασµα ότι η βιβλιοθήκη είχε ενταχθεί ενεργά στην εκπαιδευτική
καθηµερινότητα και διαµόρφωνε θετικότερη µαθησιακή στάση.
Για να µην παρεξηγηθώ: δεν ήµουν ο υπεύθυνος της λειτουργίας της, αλλά ένας από τους καθηγητές του
σχολείου που τη χρησιµοποιούσε σχεδόν καθηµερινά και µε τρόπους που αναφέρθηκαν. Ξεχωριστή ήταν και η
χρησιµότητά της στη δική µου επιµόρφωση. Περίπου έξι χιλιάδες τίτλοι που ήταν στη διάθεσή όλων µας θα µείνουν
να σκονίζονται στα ράφια. Καθώς έρχεται η µέρα του αγιασµού, σκέφτοµαι µήπως πρέπει να βρούµε την
«Μείζονα» Ευχή και από το «πρώτα ο µαθητής» να ξαναγυρίσουµε στο «πρώτα ο Θεός!».

1. Ματσαγκούρας Ηλίας Γ., Η καινοτοµία των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο,
http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2011/07/odigos_erevnitikwn_ergasiwn_A_lykeiou_project.pdf)
2. Υπάρχουν και σε ψηφιακή µορφή .pdf στο http://3drin.blogspot.com/
3. Το ιστολόγιο της βιβλιοθήκης 1ου Λυκείου Ελευσίνας δείχνει τη δηµιουργικότητα που εµπνέει ο χώρος
http://libelefsina.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
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532 λέξεις µε αφορµή τα εκπαιδευτικά γεγονότα του Μάη 2013
http://www.schooltime.gr/2013/05/19/532-lekseis-me-aformi-ta-ekpaideytika-gegonota-tou-mai-2013

Επειδή το τελευταίο διάστηµα το ζήτηµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η συζητούµενη απεργία
έγινε κεντρικό θέµα συζήτησης διαβάσαµε και πλήθος δηµοσιεύµατα, θα ‘θελα να καταθέσω µιαν άλλην οπτική
µεταθέτοντας το ζήτηµα στην ουσία. σ’ ό,τι θεωρώ ουσιαστικότερο. Σκοπός του κειµένου δεν είναι να αναιρέσει ή
να σχολιάσει σηµεία δηµοσιευµάτων σε πολλά απ’ τα οποία µπορεί να αναγνωρίσει καθένας ότι υπάρχει άγνοια,
εµπάθεια και λογικά άλµατα. Όσα ακολουθούν δεν απευθύνονται στην κοινή γνώµη ενγέγει. Απευθύνονται στον
κάθε αναγνώστη ξεχωριστά ως σκεφτόµενο πολίτη.
Προφανώς και δεν έχουµε ένα σχολείο έτσι όπως θα το θέλαµε. Ωστόσο, το σχολείο γίνεται χειρότερο,
επειδή µια σειρά µέτρα το υποβαθµίζουν και απαξιώνουν όλο και περισσότερο όσους δουλεύουν εκεί. Ας µην
µπούµε σε «κουραστικές» λεπτοµέρειες, παρά µόνο ας παρατεθούν επιγραµµατικά ορισµένα ερωτήµατα σε
προσωπικό ύφος.
1ο ερώτηµα: νοµίζεις ότι οι φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής και όσοι τους στηρίζουν έµµεσα και άµεσα
ενδιαφέρονται για τον µαθητή περισσότερο απ’ ό,τι οι καθηγητές του σχολείου; Αν η απάντηση είναι «ναι» δεν
χρειάζεται να συνεχίσεις την ανάγνωση.
2ο ερώτηµα: όλα τα χρόνια της µαθητικής εµπειρίας προφανώς θα συνάντησες κάποιον καθηγητή (έστω
έναν από τους τόσους) που εκτίµησες. Νοµίζεις ότι όσα γίνονται τελευταία στηρίζουν αυτόν τον καθηγητή; Φέρε
τον στον νου σου και απάντησε. Αν η απάντηση είναι «ναι» δεν χρειάζεται να συνεχίσεις την ανάγνωση.
3ο ερώτηµα: νοµίζεις ότι επειδή υπάρχουν απολύσεις, άθλια αµειβόµενοι εργαζόµενοι και άνεργοι θα
πρέπει να είµαστε ευχαριστηµένοι και να µην µιλάµε; Αν η απάντηση είναι «ναι» δεν χρειάζεται να συνεχίσεις την
ανάγνωση.
4ο ερώτηµα: νοµίζεις ότι «όλοι είναι ίδιοι» και συνεπώς έχουν όλοι την ίδια ευθύνη άσχετα µε το ποιοι
συγκεκριµένα κυβερνούν τόσες δεκαετίες και ποιοι συγκεκριµένα ωφεληθήκαν από τις δοσοληψίες τους µε τους
κρατούντες; Αν η απάντηση είναι «ναι»...
5ο ερώτηµα: νοµίζεις ότι οι µαθητές έρχονται µε τις ίδιες ανάγκες στο σχολείο και οι καθηγητές πρέπει να
τους αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους; Αν η απάντηση είναι «ναι»...
6ο ερώτηµα: νοµίζεις ότι η κύρια ουσία της εκπαίδευσης είναι τα διαγωνίσµατα, οι εξετάσεις και οι βαθµοί
που παίρνει ο µαθητής; Αν η απάντηση είναι «ναι»...
7ο ερώτηµα: νοµίζεις ότι το σχολείο και ο εκπαιδευτικός περιορίζονται στην διαπεραίωση της διδακτέας
ύλης; Αν η απάντηση είναι «ναι»...
8ο ερώτηµα: νοµίζεις ότι η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση στην αίθουσα
διδασκαλίας, από τα σχολικά βιβλία, από τα Αναλυτικά Προγράµµατα, από το ωρολόγιο πρόγραµµα και τα
εφτάωρα καθήλωσης των µαθητών στα θρανία; Αν απάντηση η είναι «ναι»...
Τέλος, 9ο ερώτηµα, νοµίζεις ότι εσύ σαν εργαζόµενος είσαι εξορισµού καλύτερος απ΄ ότι οι καθηγητές στη
δουλειά τους; Νοµίζεις ότι πράττεις εξορισµού καλύτερα σαν γονιός, συγγενής ή ό,τι άλλο, απέναντι στους έφηβους
απ’ ό,τι πράττει ο εκπαιδευτικός
Αν έφτασες την ανάγνωση ως εδώ, ίσως θέλεις να διαβάσεις δυο πράγµατα ακόµα.
Έχουµε ανάγκη και θέλουµε ένα σχολείο χαράς, δηµιουργικότητας και µάθησης.
Έχουµε ανάγκη και θέλουµε ένα σχολείο µε σαφείς εκπαιδευτικούς και µαθησιακούς στόχους ανάλογους
µε τους εφήβους και τις ανάγκες του;
Έχουµε ανάγκη και θέλουµε το Λύκειο ανεξάρτητο από την είσοδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Έχουµε ανάγκη και θέλουµε τη συνεργασία των γονιών και των κηδεµόνων για να δουλέψουµε µε τον
καλύτερο τρόπο προς το συµφέρον των µαθητών.
Αν µπόρεσες και διάβασες αυτό το κείµενο, σκέψου ποιον θα πρέπει να ευχαριστήσεις.
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299 λέξεις (και πάλι) για την «αξιολόγηση»
http://www.schooltime.gr/2013/09/26/299-lekseis-kai-pali-gia-tin-aksiologisi-arthro-tou-v-simeonidi

Κάποια ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο που θα αξιολογηθούν:
* τα σχολικά βιβλία που συντελούν και αυτά στη βιοµηχανική παραγωγή της παρασχολικής φυλλάδας,
ποια µεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν είναι κατάλληλα;
* η δοµή του σχολείου και κυρίως τα αναλυτικά προγράµµατα, που αλλάζουν χωρίς να αλλάζουν
* τα ωρολόγια προγράµµατα, που µόνο προσθέτουν ώρες ροκανίζοντας το εικοστετράωρο και τη ζωή των
νέων
* ο αριθµός µαθητών σε κάθε τάξη, που φτάσαµε στο σηµείο να είναι 25 + 10% = 27,5!!!
* οι θεσµοί που κινούνται στην... περιφέρεια της σχολικής αίθουσας, όπως για παράδειγµα τα Γραφεία
Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού,
* τα µισοεικονικά, κακοοργανωµένα σεµινάρια, που µοιράζουν βεβαιώσεις χωρίς αντίκρυσµα
* οι αποφάσεις, όπως αυτή να µοιραστούν λαπτοπ στους µαθητές της Α΄ γυµνασίου, να µπουν
διαδραστικοί πινακες, να…, να…
* οι αντιφατικές εγκύκλιοι που (δεν) εφαρµόζονται, όπως όλες αυτές µε τα περιλάλητα πρότζεκτ/
ερευνητικές εργασίες,
κλπ, κλπ,…
και βέβαια ποιος έχει την ευθύνη για όλα αυτά;
Νοµίζω ότι τα παραπάνω είναι... ο γάιδαρος, µιλώντας για την αξιολόγηση του δάσκαλου που µπαίνει στην
τάξη είναι σα να µιλάµε για το... σαµάρι.
Και ως προς τι θα αξιολογηθεί;
Επειδή οι µαθητές δεν καταλαβαίνουν τα κακογραµµένα βιβλία;
Επειδή δεν επαρκούν οι ώρες διδασκαλίας για την ύλη που ορίζεται;
Επειδή στις σηµερινές συνθήκες δεν είναι δυνατόν να έχουµε διδασκαλία που απευθύνεται σε 30 µαθητές,
παρά κυρίως απασχόληση;
Νοµίζω ότι, αν κανείς δε µπορεί να δείξει πραγµατικό ενδιαφέρον για τον εκπαιδευτικό της τάξης,
καλύτερα να µην τον στοχοποιεί. Η «αξιολόγησή» του θα σηµάνει την κατάργηση της διδασκαλίας για τους
µαθητές, γιατί απλούστατα θα µετατοπίσει τη διδασκαλία και το όποιο ενδιαφέρον για τους µαθητές θα γίνει
ενδιαφέρον για τους αξιολογητές. Και λίγοι απ’ όσους δε µπαίνουν στην τάξη έχουν αποδείξεις ότι νοιάζονται για
τους µαθητές.
Η «αξιολόγηση» του εκπαιδευτικού της τάξης θα είναι ο επιτάφιος θρήνος της εκπαίδευσης.
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1363 λέξεις για το ρόλο των ∆ήµων στα ζητήµατα Παιδείας
http://www.schooltime.gr/2014/02/23/1363-lekseis-gia-to-rolo-ton-dimon-sta-zitimata-paideias

Ενόψει των δηµοτικών εκλογών άρχισε ήδη ο διαγκωνισµός καλής θέλησης και πλειοδοσίας υποσχέσεων
από τους επίδοξους δηµοτικούς άρχοντες. Και για τα ζητήµατα παιδείας. Το κείµενο θα αποφύγει όσα συνηθίζουµε
να θεωρούµε µεγάλα και σηµαντικά για να επικεντρωθεί σε όσα µικρά και «ασήµαντα» θέτει η καθηµερινή
πραγµατικότητα. Αφήνει τις καλές προθέσεις και τις διακηρύξεις για την δηµόσια παιδεία και εστιάζει στον τρόπο
που µπορούν να επιτευχθούν και στο τρόπο που µπορεί µια δηµοτική αρχή να δείξει τις διαφορετικές αρχές και
προτεραιότητές της.
Σκόπιµο είναι να τεθούν ενδεικτικά ζητήµατα και να εξεταστούν από την οπτική όσων εµπλέκονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία και από την οπτική του κατοίκου αυτής της πόλης και µε µορφή ερωτηµάτων ώστε να
είναι σαφής η διάθεση διαλόγου, αν και τα ερωτήµατα υπονοούν τις απαντήσεις. Αν και η θέση µου εδώ δηλώνει
έµπρακτη στήριξή στο αυτοδιοικητικό σχήµα που οργανώνει την εκδήλωση, θα υιοθετήσω την οπτική του πολίτη
που απευθύνεται εξίσου και ξεχωριστά σε καθεµιά από τις υποψήφιες δηµοτικές αρχές.
Θα ξεκινήσω µε ερωτήµατα, των οποίων η απάντηση µοιάζει, αλλά δεν είναι ούτε αυτονόητη, ούτε
εύκολη. Από τα γενικά: ποια είναι η αντίληψη που έχει µία υποψήφια δηµοτική αρχή για την εκπαίδευση; κατά
πόσο υιοθετεί το δηµόσιο χαρακτήρα της; ποια γνώση έχει για τις δοµές και για το περιεχόµενό της; κατά πόσο
γνωρίζει πως θα την υπηρετήσει ως θεσµός που στηρίζει την υποδοµή και µεσολαβεί για την χρηµατοδότησή της;
Κατά πόσο είναι κοντά ή ξέρει να είναι κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα; Κατά πόσο ζητά τη γνώµη όσων
εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία; Με ποια κριτήρια παίρνει µικρές ή µεγάλες αποφάσεις;
Για να περάσουµε σε πιο συγκεκριµένα ερωτήµατα πρέπει να δούµε συγκεκριµένα σηµεία στα οποία ο
∆ήµος συναντά τους εκπαιδευτικούς θεσµούς της πολιτείας.
Επιτροπές Παιδείας (ν. 1566/1985 και υ.α. ΦΕΚ 81/1987, Καλλικράτης/2010)
Από το 1985, σε κάθε ∆ήµο συγκροτείται Επιτροπή Παιδείας· ο πρόεδρός της προέρχεται από τις
δηµοτικές αρχές, τα µέλη της από γονέα/ κηδεµόνα, διευθυντές (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας), ως δύο
εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, συνδικαλιστή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών.
Σχετικά µε το έργο της, η Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στον ∆ήµαρχο ή στο δηµοτικό Συµβούλιο για την
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, την κατανοµή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την
ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων, παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή
και συντήρηση του, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών. Επίσης, εγκρίνει το έργο των Σχολικών
Επιτροπών (για τις Σχολικές Επιτροπές θα µιλήσουµε µετά). Αλλά, δεν είναι σκόπιµο στην παρούσα εκδήλωση να
επεκταθούµε σε «τεχνικές» λεπτοµέρειες. Ας συνεχίσουµε µε ερωτήµατα ουσίας.
Κατά πόσο, λοιπόν, λειτουργεί η Επιτροπή Παιδείας και µε ποιον τρόπο; Μήπως έχει εκπέσει από χώρος
διαλόγου και συναπόφασης για τα κρίσιµα ζητήµατα στα οποία καλείται να εισηγηθεί σε απλή σφραγίδα και
γραφειοκρατική διεκπεραίωση; Μήπως έχει υποκατασταθεί από µονοπρόσωπη αρχή; Όσα εισηγείται έχουν ως
κριτήριο το εκπαιδευτικό συµφέρον αυτών στους οποίους απευθύνεται άµεσα ο εκπαιδευτικός θεσµός;
Ας δούµε συγκεκριµένες αρµοδιότητες που εµπίπτουν στην γνωµοδοτική αρµοδιότητα της Επιτροπής
Παιδείας. Σε µεταστεγάσεις σχολείων, κατά πόσο ζητείται και λαµβάνεται υπόψη η γνώµη γονέων, διευθυντών και
εκπαιδευτικών; µε ποιες διαδικασίες και σε ποιους χώρους διαλόγου παίρνονται αποφάσεις; ποια γεωγραφική
κατανοµή του πληθυσµού λαµβάνεται υπόψη; πώς αντιµετωπίζονται διαφορετικές οπτικές της εκπαιδευτικής
κοινότητας;
Σε επισκευές σχολείων, πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να πραγµατοποιηθούν; Με ποια κριτήρια
ιεραρχούνται και αποφασίζονται; Κατά πόσο µπορούν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες του ∆ήµου; Κατά πόσο είναι
αναγκαία η συνδροµή ιδιωτών; Κατά πόσο γίνονται µε την απαραίτητη φροντίδα που απαιτούν χώροι στους
οποίους ζουν και κινούνται παιδιά και έφηβοι;
Προσοχή, πριν απαντήσουµε µε βιαστική καλή θέληση, ας δούµε την εµπειρική πραγµατικότητα κάνοντας
τον κόπο να επισκεφτούµε τους αυλές και τις αίθουσες των σχολείων.
Σχολικές Επιτροπές
Με τον Καλλικράτη (ν. 3852/2010) οι Σχολικές Επιτροπές συµπτύχθηκαν σε δύο (µία για την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και µία για τη δευτεροβάθµια). Αυτό πρακτικά σηµαίνει µια πιο συγκεντρωτική
διαχείριση των πιστώσεων που αφορούν τις σχολικές µονάδες και θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι αυτή η
δυνατότητα πανοπτικής διαχείρισης έχει θετική όψη.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις η χρηµατοδότηση του ∆ήµου για τα σχολεία µειώθηκε τα
τελευταία 5 χρόνια κατά 40% και την ίδια στιγµή αυξήθηκαν τα έξοδα θέρµανσης περίπου στο τριπλάσιο. Είναι
βάσιµο το επιχείρηµα ότι αν η διαχείριση γινόταν όπως παλιά, τα χρήµατα δεν θα επαρκούσαν (βέβαια δεν
λαµβάνεται υπόψη ότι κατά το παλιό καθεστώς σε πολλές περιπτώσεις στα σχολεία υπήρχαν χρήµατα που
επιστρέφονταν στους ∆ήµους). Αυτή η πραγµατικότητα ευνοεί επίσης τη συγκέντρωση και συγχώνευση των
σχολικών µονάδων για να µειωθούν τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας.
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Είναι σαφές ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να µπει στην ουσία και στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης, κάτι που
προσδιορίζεται κεντρικά και µε ασφυκτικό τρόπο από το υπουργείο παιδείας. Μπορεί όµως να το επηρεάσει
έµµεσα, ακόµα και χωρίς να σκοπεύει κάτι τέτοιο. Ας δούµε κάποιες επιδράσεις µε µορφή ερωτήσεων.
Τα ερωτήµατα σχετίζονται µε τον τρόπο που κατανέµονται οι πιστώσεις στα σχολεία, µε τα κριτήρια που
καθορίζουν σε ποια θα γίνουν παρεµβάσεις και συντηρήσεις και τι είδους. Τα παραδείγµατα δεν είναι υποθετικά: µε
ποιον τρόπο πρέπει να διαµορφωθεί η αυλή ενός σχολείου; Είναι θεµιτό να στρωθεί µε άσφαλτο ή τσιµέντο και την
ίδια στιγµή να ζητάµε από το σχολείο να βοηθήσει, ας πούµε στην καλλιέργεια κουλτούρας για την ανακύκλωση
και την οικολογική συνείδηση; Πόσο σηµαντικό είναι για τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες να δοθούν χρήµατα
στην περίφραξη της αυλής;
Ακόµα κάτι για να δείξουµε πως κάποιες πρόχειρες επιλογές µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των
σχολείων. Ας δεχτούµε ότι ο ∆ήµος θέλει να διαµορφώσει αθλητικούς χώρους στο προαύλιο ενός σχολείου και να
τοποθετήσει µπασκέτες ή φιλέ για το βόλεϊ. Προφανώς είναι πράγµατα χρήσιµα για το µάθηµα της Γυµναστικής.
Όµως, διαµορφώνει τις συνθήκες για να εµποδίζεται διαρκώς το µάθηµα σε πέντε-έξι αίθουσες διδασκαλίας άλλων
µαθηµάτων. Μπορεί ο ∆ήµος να σχεδιάσει δίπλα στα σχολεία την ανάπτυξη χώρων άθλησης, οι οποίοι τις
απογευµατινές ώρες θα χρησιµοποιούνται από τους πολίτες; Οι απαντήσεις µοιάζουν εύκολες, αλλά θα ήταν
χρήσιµη και µια επίσκεψη στους σχολικούς χώρους. Ίσως η πραγµατικότητα µας πει άλλα πράγµατα.
Έτσι όπως έχουν τα πράγµατα, ο συγκεντρωτισµός που επιβάλλει ο Καλλικράτης µπορεί να οδηγεί τις
δηµοτικές αρχές σε στάση δυσπιστίας προς τα σχολεία για τον τρόπο που θα διαχειριστούν τις πιστώσεις, ενώ δε
διασφαλίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε σχολείου. Είναι θεµιτή
µια σχέση εµπιστοσύνης που διασφαλίζει την αυτονοµία της σχολικής µονάδας; Είναι αποδεκτό ότι τα σχολεία
είναι σε θέση να ξέρουν καλύτερα και να καλύπτουν αµεσότερα τις ανάγκες τους; Είναι αποδεκτό ότι όσοι ζουν
µέσα στα σχολικά κτίρια µπορούν να κρίνουν καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες; Υπάρχει σχεδιασµός που θα
ζητά τη συµµετοχή τους;
Γενικότερα
Στο ζήτηµα της συντήρησης και βελτίωσης των κτιρίων όλο και πιο σηµαντικός είναι και ο παράγοντας
των ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατοδότησης, όπως και των περιστασιακά εργαζόµενων στους δήµους µέσα
από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Η υποψήφια δηµοτική αρχή θα πρέπει να έχει απαντήσεις σε ερωτήµατα που
απορρέουν από αυτήν την πραγµατικότητα: Με ποιον σχεδιασµό µπορεί να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα; Ποιες είναι οι ανάγκες σε κτίρια και µε ποιες υποδοµές θα συνοδεύονται; Πόσα χρήµατα ξοδεύονται
για να διαµορφωθεί διαφορετικά ένα κτίριο που µόλις παραδόθηκε; Φτιάχνουµε πρώτα τις υποδοµές και µετά
ψάχνουµε τις ανάγκες; Λειτουργούµε ευκαιριακά σπαταλώντας πόρους χωρίς να προσφέρουµε ουσιαστικά στην
εκπαίδευση; Πώς εξυπηρετείται ο πληθυσµός από τη γεωγραφική διασπορά των σχολικών κτιρίων; Με ποια
κριτήρια στεγάζουµε δηµοτικά, γυµνάσια ή λύκεια σε συγκεκριµένους χώρους και κτιριακά συγκροτήµατα;
Υπάρχει η δυνατότητα ενός συνολικού µακροχρόνου σχεδιασµού µε βάση πληθυσµιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια;
Ακόµα πιο «µακριά» από το φαινοµενικά περιορισµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ποια πρόνοια υπάρχει για
τους χώρους που βρίσκονται γύρω από τα σχολεία; Πως διαµορφώνονται οι δρόµοι που τα περικλείουν ή περνούν
µπροστά από τις αυλές;
Ακόµα
Σύµφωνα µε τον Καλλικράτη (αρ. 97) οι ∆ήµοι πρέπει να έχουν υπηρεσιακές µονάδες «Παιδείας,
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νέας Γενιάς». Εδώ, τίθεται το ζήτηµα της σχέσης αυτών των υπηρεσιών ή και
επιχειρήσεων µε την παιδεία. Είναι θεµελιώδες ερώτηµα αν θα συνδεθούν οι δραστηριότητες τους µε τις ανάγκες
της δηµόσιας εκπαίδευσης. Και ακολούθως, µε ποιον τρόπο; µε ποια κριτήρια; µε ποιες δράσεις; µε ποια τακτική;
µε ποιο σχεδιασµό; κλπ, κλπ.
Είναι πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν, αλλά εδώ τα πράγµατα γίνονται ιδιαίτερα σύνθετα και βρίσκονται
έξω απ’ αυτό που µου ανατέθηκε να θίξω. Ελπίζω όλα αυτά τα µικρά και ασήµαντα να µην καταχράστηκαν την
υποµονή σας και να µην διέψευσαν καθοριστικά την λανθάνουσα προσδοκία σας να διαβάσετε διακηρύξεις και
λόγια παχιά.
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458 λέξεις για την συκοφαντική επίθεση στους εκπαιδευτικούς
http://www.schooltime.gr/2014/04/22/458-lekseis-gia-tin-sikofantiki-epithesi-stous-ekpaideutikous
και εδώ http://picasonidis.blogspot.gr/2014/04/458.html

Είναι παράδοξο, αλλά όχι ανεξήγητο, πως γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία επιθέσεις και
συκοφαντικές εκστρατείες εναντίον µερίδων της κοινωνίας, δηλαδή εναντίον επαγγελµατικών κλάδων όταν αυτοί
διεκδικούν ή όταν πρόκειται να περισταλούν δικαιώµατα σχετικά µε την εργασία τους. Τα παραδείγµατα είναι
πολλά...
Όµως, η επίθεση εναντίον ενός συγκεκριµένου κλάδου εργαζοµένων διαχέεται πολύ εύκολα στην κοινωνία
σε σχέση µε άλλους. Υπονοώ τις οργανωµένες εκστρατείες συκοφάντησης εναντίον των εκπαιδευτικών που
στήνονται κάθε φορά πριν από µεταρρυθµίσεις που απορυθµίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες. Βέβαια, όλα
παρουσιάζονται να γίνονται στο όνοµα της παιδείας που πάσχει και για την κατάσταση της οποίας την –
αποκλειστική – ευθύνη έχουν αυτοί που µπαίνουν στις τάξεις.
Το ζήτηµα δεν είναι να απαντηθούν λογικά όσα καταλογίζονται στους εκπαιδευτικούς, το ζήτηµα είναι να
εξηγηθεί η εύκολη διάχυση των ιδεολογηµάτων που τους στοχοποιούν. Προφανώς και όσα λέγονται έχουν τις
εµπειρικές αφετηρίες τους, που δεν είναι δύσκολο να βρεθούν στην πραγµατικότητα, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να
κατασκευαστούν. Όµως, από κει και πέρα η εκµετάλλευσή τους, η γενίκευσή τους, η διασπορά τους έχουν άλλο
χαρακτήρα.
Γιατί όµως γίνεται τόσο εύκολα αποδεκτή; Νοµίζω ότι η γενεαλογία αυτής της αποδοχής πρέπει να
αναζητηθεί σε δυο σηµεία ψυχολογικής και όχι λογικής υφής: Πρώτα, στα απωθηµένα από τα µαθητικά χρόνια,
ακόµη και πολλών που έγιναν αργότερα εκπαιδευτικοί. Το κόµπλεξ απέναντι στην εξουσία του δάσκαλου βρίσκει
την εκτόνωσή του. Μετά, στην αδυναµία γονιών να αποδεχτούν ότι το βλαστάρι τους δε µπορεί να ικανοποιήσει τις
προσδοκίες τους και ότι υπάρχουν πιο πρώτοι από αυτό που είναι πρώτο και πιο άριστοι απ’ αυτό που είναι άριστο.
Αν διάβασες τα προηγούµενα, µην νευριάζεις, σκέψου ότι κάποιος δάσκαλος σού ‘µαθε γράµµατα και συνέχισε
λίγο ακόµα.
Τελευταία µεγάλη επίθεση ήταν την εποχή 1997-98, όταν η µεταρρύθµιση της παιδείας είχε βασικό στόχο
την κατάργηση της επετηρίδας διορισµού των εκπαιδευτικών και τη µετατροπή της πρόσληψής τους σ’ ένα
πολυδαίδαλο και σκοτεινό πολλές φορές λαβύρινθο. Με όχηµα το ΑΣΕΠ και ιδεολόγηµα την αξιοκρατία
κατορθώθηκε να εξαφανιστεί το τελευταίο ίχνος αντικειµενικής πρόσληψης στο ελληνικό δηµόσιο. Φυσικά, δεν
κατόρθωσε να προσφέρει ούτε δείγµα απ’ όσα υπόσχονταν για την εκπαίδευση.
Φοβάµαι ότι το επόµενο διάστηµα θα δούµε µία ακόµα ενορχηστρωµένη επίθεση. Τον Μάιο θα είναι
έτοιµο το σκηνικό. Τη στιγµή που οι εκλογές θα έχουν απορροφήσει αρκετή από την ενέργεια της κοινωνίας, θα
βγουν οι άσσοι από το µανίκι της εκπαιδευτικής πολιτικής: Η τράπεζα θεµάτων, όπως και να ‘χει, θα είναι έτοιµη.
προχειρότητες στην «κάλυψη» της ύλης, άρα, «λίγοι» τεµπέληδες που αντιδρούν, επειδή δεν θέλουν να δουλέψουν·
ορισµένοι εκπαιδευτικοί θα έχουν ζητήσει την αξιολόγησή τους, άρα, ορίστε που οι καλοί δεν φοβούνται· πλαστά
πτυχία (και) στον χώρο της εκπαίδευσης, άρα, δείτε τι κρύβεται πίσω από τις αντιδράσεις στις καλές κυβερνητικές
προθέσεις.
Το κλίµα είναι έτοιµο, αντίλογος σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής δεν υπάρχει, ορατό σχέδιο για µιαν
άλλη εκπαίδευση δεν διατυπώθηκε.
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396 λέξεις για την ατιµία των τιµητών
http://www.schooltime.gr/2014/05/04/396-lekseis-gia-tin-atimia-ton-timiton

Μ’ αρέσει να αναπαράγω την αφήγηση συναδέρφου. Σε περίληψη: πολλά χρόνια πριν, επέµενε να διδάξει
σε τµήµα της Β΄ Λυκείου µε µαθητές στους οποίους δίδασκε και την προηγούµενη χρονιά στην Α΄. Ήθελε να
συνεχίσει την δουλειά που ξεκίνησε µαζί τους… Έτσι πίστευε τουλάχιστον, επειδή γρήγορα ανακάλυψε ότι από τα
πολλά που δίδαξε και που νόµιζε ότι έµαθαν οι µαθητές της ελάχιστα ήταν αυτά που τους είχαν µείνει… Άσε που
ορισµένοι δεν θεωρούσαν σηµαντικό και είχαν απωθήσει ποιον είχαν στο ίδιο µάθηµα την προηγούµενη χρονιά!
Όµως, δυστυχώς η αυτοκριτική διάθεση που εκφράζει η παραπάνω ιστοριούλα δεν ήταν ο κανόνας. Κάτι
άλλο κυριαρχούσε, πριν φτάσουµε στο σηµείο µηδέν, όπου ο τρόµος επιβάλλει τη σιωπή σε πολλούς. Το κλίµα
προετοιµαζόταν και από τα χείλη πολλών καθηµερινών συναδέρφων. Το Ίντερνετ προσφέρει εύκολο βήµα. Για
παράδειγµα, θυµάµαι κείµενο στο φέισµπουκ στο οποίο εκπαιδευτικός ενοχοποιούσε συνάδερφό του, επειδή κατά
την προηγούµενη χρονιά δεν «έβγαλε την ύλη» της ιστορίας. Η ερµηνεία ήταν ότι ο αδιάφορος εκπαιδευτικός δεν
νοιαζόταν για την µόρφωση των µαθητών, επειδή προέρχονταν από φτωχά κοινωνικά στρώµατα σε µία
υποβαθµισµένη γειτονιά µεγαλούπολης. Η λύση, σύµφωνα µε το συλλογισµό του συναδέρφου, θα ήταν η
αξιολόγηση. Κατά παρόµοιο τρόπο, σε πολλές συζητήσεις, οι καλές προθέσεις στρεβλώνουν και γίνονται άκριτες
µοµφές εναντίον συναδέρφων.
Έτσι, λοιπόν στο πρόσφατο παρελθόν πολλοί παρουσιάζονται υπέρµαχοι µεγαλόστοµων διακηρύξεων,
άσχετα αν επρόκειτο για τα πιο φθαρµένα ιδεολογήµατα και τις πιο άδικες πρακτικές. Λοιδορούσαν τους πάντες,
αλλά ό,τι φαντασιώνονταν ως αξία αµόλυντη στα νέφη των ιδεών τους δεν υπήρχε παρά σαν άθλια
πραγµατικότητα, που πολύ απείχε από το όνειρό τους.
Περιαυτολογούσαν ασυστόλως και αναγόρευαν διαρκώς τον εαυτό τους σε κριτήριο και µέτρο σύγκρισης.
Οι ίδιοι όλα τα έπρατταν κατά την ορθότητα που δικαιολογούνταν αυταπόδεικτα από την φλύαρη και βαρετή
ιδεολογία τους. Ήταν συνήθως η σεµνά ντυµένη αξιοκρατία και η δίκαιη κρίση που την υπηρετεί. Οι ίδιοι,
υπέρτεροι, καλώς βρίσκονταν όπου βρίσκονταν, σε θέσεις και αξιώµατα, και φέρναν αποτελεσµατικά σε πέρας
κάθε αποστολή. Η δίδυµη της αξιοκρατίας, η αποτελεσµατικότητα, που όταν δεν εµφανίζεται πάντα υπάρχει
δικαιολογία. Και πάντα κάτι άλλο φταίει, εφόσον η αυτοκριτική και η κριτική είναι αδύνατες για τους τιµητές.
Συνήθως φταίνε οι άλλοι. Προσοχή, όχι οι σχεδιαστές, όχι όσοι αποφασίζουν και όσοι ορίζουν το πλαίσιο, αλλά οι
όµοιοι άλλοι, που δεν είναι άξιοι και ικανοί όπως οι ίδιοι και το άτιµο εγώ τους.
Κάποιοι απ’ αυτούς τώρα που πλησίασε η ώρα, κατάπιαν τη γλώσσα τους. Τουλάχιστον αυτό είναι
παρήγορο.
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277 λέξεις για την κανιβαλική κολοκυθιά
http://www.schooltime.gr/2014/05/31/227-lekseis-gia-tin-kanivaliki-kolokithia /

Μικρή ανασκόπηση. Πριν από ενάµιση χρόνο κυβερνητικός συνδικαλιστής της πασοκικής πασκε
γυρνούσε την επαρχία προσπαθώντας να συµµαζέψει τ’ αποµεινάρια της παράταξης. Σε συνέλευση τοπικής ΕΛΜΕ
δήλωνε ότι σε συνάντησή τους µε τον υπουργό παιδείας τους εγγυήθηκε (ο υπουργός) πως σε περίπτωση
καταγγελίας εναντίον καθηγητή, κάτι που επισύρει πλέον την ποινή της αργίας, ο δικαστής θα είναι επιεικής! Το
ακροατήριο άκουγε χωρίς να εκπλήσσεται…
Ο συνδικαλιστής συζητούσε µε τον υπουργό που προεξοφλούσε δικαστικές αποφάσεις!
Στην ίδια συνέλευση οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές συζητούσαν το ζήτηµα της αξιολόγησης και τον άθλιο
τρόπο που καθόριζε το σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγµατος. Αυτό που είχαν να πουν ήταν ότι δεν µπορούµε να
εµµένουµε σε στείρα άρνηση και ότι θα πρέπει να αντιπροτείνουµε κάτι…
Συνάδερφος τότε πήρε το λόγο και κατέληξε: να φύγει µακριά από τον κώλο µας ο κίνδυνος… και το ίδιο
σκέφτηκαν πολλοί παίζοντας στο µυαλό τους κανιβαλική κολοκυθιά. ∆εν αδικώ κανέναν, «ο άνθρωπος είναι
µαλακός και διψασµένος σαν το χόρτο,… σαν έρθει ο θέρος προτιµά να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ’ άλλο χωράφι».
Homo homini lupus…
Αυτά…
Το έδαφος ήταν έτοιµο. Η νεοφιλελεύθερη λογική της ατοµικής αξιοσύνης κυριαρχούσε και συνεπώς
καταλόγιζε στο άτοµο τον κίνδυνο για τη δουλειά και τους όρους της ζωής του. Ενοχοποιείται το θύµα. Ο πυκνός
χρόνος που ζούµε έφερε τα πάνω κάτω, φαινοµενικά. Γρήγορα φάνηκε ότι όλα λειτουργούσαν προσχηµατικά, ή
κλιµάκωναν την επίθεση στα αυτονόητα δικαιώµατα να αναπνέεις και να ζεις. Κλιµάκωναν την επίθεση στη
συλλογικότητα και διέλυαν τον κοινωνικό ιστό. Ήρθε η αύξηση του ωραρίου και όσα έκρυβε – ή µάλλον φανέρωνε
– πίσω της. Αµήχανος ο εκπαιδευτικός κόσµος συσπειρώθηκε σε µια πρωθύστερη κατάσταση επιστράτευσης για
µια απεργία που θα προκηρυσσόταν αλλά δεν προκηρύχτηκε! Ήττα. Ακολούθησε η κατασπάραξη του ηττηµένου.
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536 λέξεις για τον δούρειο ίππο του πρότζεκτ ή το εµπόρευµα ως πελάτης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
http://www.schooltime.gr/2014/06/10/536-lekseis-gia-ton-doureio-ippo-tou-project

Η κυριαρχία του νεοφιλελευθερισµού κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοκληρώνεται µε την άλωση και των
πιο συντηρητικών θεσµών όπως αυτού της εκπαίδευσης. Οι συνεπαγωγές αυτής της επέλασης µοιάζουν πολύ
εύκολες σε µια πρώτη µατιά: ο µαθητής γίνεται πελάτης, η γνώση εµπόρευµα και το σχολείο επιχείρηση. Αυτές οι
αντικαταστάσεις εµπεδώνονται ως ιδεολογία και διαχέονται στις καθηµερινές κουβέντες και πρακτικές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η «ερευνητική εργασία» που ανέκυψε τα δυο τελευταία χρόνια µε
τυµπανοκρουσίες και πολυτελή χαλιά να της στρώνονται σαν να επρόκειτο για τη µέγιστη αλλαγή. Έτσι
αποκρύπτεται ο πραγµατικός της ρόλος. Εκεί η νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική πολιτική δοκιµάζει την εξάπλωσή
της. Η γνώση αµπαλάρεται σε τέτοιον βαθµό που χάνεται µέσα στη συσκευασία της, ο εκπαιδευτικός αγωνίζεται να
την λανσάρει µε τρόπο ελκυστικό και ο µαθητής-πελάτης διαλέγει το νούµερο που του ταιριάζει…
Βέβαια οι αντιφάσεις του νεοφιλελευθερισµού αντικατοπτρίζονται και στο εκπαιδευτικό µοντέλο. Το
πρότζεκτ ως µέθοδος έχει τη σηµασία του και τη χρησιµότητά του, αλλά τώρα αυτονοµήθηκε ως διδακτικό
αντικείµενο, ως κενό σηµαίνον, ως απόλυτη καινοτοµία χωρίς περιεχόµενο. Παράλληλα και παρά τις εξαγγελίες και
τις ποικίλες υποσχόµενες ελευθερίες, η πρακτική του ασφυκτικού ελέγχου συνεχίζεται. Τα Αναλυτικά
Προγράµµατα, τα σχολικά βιβλία, οι απουσίες, οι εξετάσεις, η βαθµολόγηση, δένουν τους ελεύθερους
καταναλωτές, περιορίζουν τους πωλητές και οριοθετούν την επιχείρηση. Για παράδειγµα, ο πελάτης-µαθητής δεν
µπορεί να απουσιάσει, είναι υποχρεωµένος να διαλέξει και η ελευθερία του µοιάζει µε αυτήν του διψασµένου που
µπορεί µόνο να επιλέξει τη µάρκα του αναψυκτικού τύπου κόλα που πρέπει να πιει.
Άµεση συνέπεια των παραπάνω είναι το ολοένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον τύπο, για πιο γυαλιστερή
συσκευασία, για το φαίνεσθαι και η ταυτόχρονη υποβάθµιση της ουσίας, του περιεχοµένου, της µόρφωσης. Επίσης
και η συµµόρφωση της σχέσης µαθητή-δάσκαλου σύµφωνα µε τους τύπους που υποκαθιστούν την αλήθεια της
παιδαγωγικής σχέσης. Για παράδειγµα, ο βαθµός εµπιστοσύνης, που διαµορφώνεται διαρκώς µέσα από τα καθαρά
βλέµµατα, υποκαθίσταται από το λεγόµενο «συµβόλαιο». Η αγοραία ορολογία είναι κάτι παραπάνω από εύγλωττη·
δεν µπορεί να κρύψει πίσω της το µοντέλο πελάτη-πωλητή.
Αυτές και άλλες πολλές αντιφάσεις κλονίζουν τις παλιές βεβαιότητες. Οι παγιωµένες πρακτικές είναι
πλέον οριστικά ακατάλληλες, τα παραδοσιακά επιχειρήµατα δεν πείθουν κανέναν. Η ταυτότητα του εκπαιδευτικού
δέχεται την αµείλικτη επίθεση των «νέων αναγκών». Αυτό που τόσα χρόνια παρουσιαζόταν ως λειτούργηµα τώρα
θα πρέπει να γίνει επαγγελµατισµός.
Πώς θα ξεπεράσουµε τις αντιφάσεις και µε ποια συνείδηση θα σταθούµε απέναντί τους; Θα ταυτιστούµε
µε ρόλους; Θα προσπαθήσουµε να γίνουµε αυτό που παρουσιάζεται τόσο ασαφές; Ασαφές, επειδή στο νέο
περιβάλλον του εκπαιδευτικού νεοφιλελευθερισµού αυτό που είναι τώρα πωλητής µετατρέπεται αυτόµατα σε
εµπόρευµα. Προφανώς, πίσω από το µάθηµα ο εκπαιδευτικός πουλά τη δουλεία του, δεν είναι τόσο ο πωλητής,
αλλά εµπόρευµα και ο ίδιος. Γνωστά πράγµατα.
Με ανάλογο τρόπο αλλάζει και η µαθητική ταυτότητα. Προτάσσεται η ιδιότητα του πελάτη, αλλά πολύ
περισσότερο, στην πραγµατικότητα είναι και ο ίδιος εµπόρευµα. Και, φυσικά, εµπόρευµα που πρέπει να αποφέρει
το µέγιστο κέρδος. Έτσι, οι µαθητές τακτοποιούνται στα θρανία και βασική µέριµνα είναι πόσο λιγότερο θα
κοστίσουν µέχρι την αποφοίτησή τους, µέχρι να παραδοθούν απασχολήσιµοι και αναλώσιµοι στην τυπική
ενηλικίωση των πραγµατικών συµβολαίων.
Και η άλλη διέξοδος; Να µην κρύψουµε τις αντιφάσεις κάτω από το χαλί. Να σταθούµε κριτικά, µε βέβαιη
συνείδηση και να τις ξεπεράσουµε, δηλαδή να δώσουµε λόγο στους µαθητές και περιεχόµενο στη µάθηση. Αλλά
αυτό είναι άλλη, µεγάλη κουβέντα.
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500 λέξεις από την οπτική της εκπαιδευτικής κοινότητας
http://www.schooltime.gr/2014/06/22/500-lekseis-apo-tin-optiki-tis-ekpaideutikis-koinotitas

Η καθηµερινότητα στο σχολείο έχει πολλές πτυχές χαράς και λύπης. Μιλάς µε τους συναδέρφους για
µύρια πράγµατα, κυρίως για τα παιδιά, για τα προβλήµατά τους, για το µάθηµα, για την ύλη. Αν κάποιος
κρυφακούσει µία παρέα εκπαιδευτικών τέτοιες «βαρετές» για τους άλλους κουβέντες θα ακούσει. Ακόµα,
µοιράζεσαι µε τους συναδέρφους τα στενόχωρα και τα ευχάριστα, τις µαταιώσεις και τις ελπίδες. Μιλάς ήρεµα µε
κατανόηση, µιλάς µε θυµό, αντιπαρατίθεσαι. Βιάζεσαι να πας στην αίθουσα, αργείς να πας στην αίθουσα.
Κουβαλάς µαζί σου τις τόσες έγνοιες, όπως και κάθε άνθρωπος, τις ξεχνάς µπροστά στους µαθητές ή κάνεις πως τις
ξεχνάς. Και δεν είναι µόνο η αίθουσα. Όλοι ξέρουν ότι, σε κάθε δουλειά, πίσω από καθετί που φαίνεται κρύβεται
πάντα χρόνος και δουλειά πολλαπλάσια που δεν φαίνονται. Χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά, διαγωνίσµατα που κάποιος
ετοιµάζει και διορθώνει, απουσίες και δικαιολογητικά, καρτέλες, µητρώα, πρακτικά, έλεγχοι και απολυτήρια,
υπηρεσιακές υποχρεώσεις, επιµόρφωση και σεµινάρια… Πολλά, όµως στο σχολείο µπορείς να κοιτάς τους
συναδέρφους και τους µαθητές στα µάτια. Μιλάς µε τον διευθυντή σαν άνθρωπος προς άνθρωπο. Συµφωνείς ή
διαφωνείς, συνεννοείσαι.
Βέβαια, η κοινωνία λίγα πράγµατα απ’ όλα αυτά αντιλαµβάνεται. Καθένας δοσµένος στον δικό του αγώνα
εµπιστεύεται για την µισή µέρα το παιδί του στο σχολείο. Εγκλωβισµένος στα προβλήµατα της δικής του
καθηµερινότητας δεν βρίσκει χρόνο να δει τι συµβαίνει γύρω από το παιδί του. Προφανώς και δεν πρόκειται για
συνειδητή αδιαφορία, που παύει µόνο σε περιπτώσεις απεργιών ή µαθητικών καταλήψεων. Είναι απλά το
καθρέφτισµα της «εκτίµησης» που δείχνει η εκπαιδευτική πολιτική στους δασκάλους. Ξέρετε, αυτούς που κάθονται
τρεις µήνες το καλοκαίρι, ένα µήνα Πάσχα και Χριστούγεννα· γενικώς, αυτούς που κάθονται ανάξιοι και δεν
δουλεύουν, ακόµα και όταν ασχολούνται µε τα παιδιά του κόσµου, ακόµα και όταν πασχίζουν να διδάξουν δυο-τρία
πράγµατα. Κι ας, όταν έχουµε τα παιδιά στο σπίτι, η πρώτη κουβέντα όλων µας είναι «πότε θ’ ανοίξουν τα σχολεία
να ησυχάσω».
Όµως, στην εποχή της κρίσης τα πράγµατα άλλαξαν οριστικά και στα σχολεία· όχι µόνο τα οικονοµικά,
αλλά οι όροι της εργασίας και η ταυτότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήµατος συνθλίβονται σε κουτάκια
αξιολογικά. Από την άλλη, δεν είναι δύσκολο να συµφωνήσουµε ότι δεν έχουµε το σχολείο που θέλουµε. Το
σχολείο της γνώσης ή καλύτερα: της χαρούµενης γνώσης. Ένα σχολείο που θα προσφέρει στους µαθητές την
εσωτερική ικανοποίηση της µάθησης και στους εκπαιδευτικούς την πληρότητα για την πρόοδο των µαθητών τους.
Χρειάζεται συναίνεση για να πετύχουµε κάτι τέτοιο. ∆ηλαδή θα πρέπει να συµφωνήσουµε προς την ίδια
κατεύθυνση και µε τους κατάλληλους τρόπους όλοι: η κοινωνία, η εκπαιδευτική κοινότητα, η εκπαιδευτική
πολιτική. Αλλά στις µέρες µας, πολύ καθαρά η εκπαιδευτική πολιτική βρίσκεται σε άλλη κατεύθυνση απ’ ότι η
εκπαιδευτική κοινότητα. Ενίοτε και ευθέως αντίθετη, εχθρική κατεύθυνση που επιβάλλεται µε την ισχύ.
Είναι σαφές ότι αυτό το κείµενο είναι γραµµένο από την οπτική της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως την
καταλαβαίνω. Σ’ αυτήν νιώθω ότι ανήκω εξάλλου και σ’ αυτήν θέλω να ανήκω, στις χαρές και τις λύπες της δικής
της καθηµερινότητάς υπηρετώντας µε επίγνωση την εκπαίδευση των νέων.
Το ερώτηµα είναι πλέον αν υπάρχει εκπαιδευτική κοινότητα… ή µήπως «είµαστε µόνοι µας»;

υγ. το κείµενο αυτό γράφτηκε την Τετάρτη, 18 Ιουνίου, η τελευταία περίοδος προστέθηκε την Κυριακή, 22
Ιουνίου
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Η αλήθεια για την ερευνητική εργασία στην Α’ Λυκείου
Μακάρια κάθεται στο πολυτελές θεωρείο η «νέα» θεωρία που (ξανα)φέρνει «νέο» αέρα στα εκπαιδευτικά
πράγµατα. Μόνο που ο αέρας αυτός προέρχεται από τα ψυκτικά µηχανήµατα απορρόφησης κονδυλίων και φυσά
στα ψηλά δώµατα. Εννοώ ότι όσα υψιπετή γράφονται κάτω από τίτλους όπως «Η καινοτοµία των ερευνητικών
εργασιών στο Λύκειο»24 πολύ απέχουν από την πεζή και µίζερη εκπαιδευτική πραγµατικότητα, την οποία
διακηρύσσουν ότι θέλουν να αλλάξουν χωρίς ούτε στο παραµικρό να την περιγράψουν.
Το βασικότερο που αγνοούν είναι ότι εδώ και τριάντα τουλάχιστον χρόνια στις τάξεις του λυκείου ισχύει
το παραπρόγραµµα που επιβάλλει ο εξεταστικός µηχανισµός και κυρίως ο διαγωνισµός (και όχι εξετάσεις)
εισαγωγής στα ΑΕΙ25. Αγνοούν επίσης την κατεστηµένη εκπαιδευτική ιδεολογία που σηµαίνει: διαδικασίες
υποτίµησης, αποβολής και περιθωριοποίησης, που απέτρεψαν στο παρελθόν παρόµοια εγχειρήµατα26. Βεβαίως η
εκπαιδευτική πολιτική προσποιείται πως αγνοεί προτάσσοντας µιαν εξόφθαλµα φτιασιδωµένη αθωότητα που
υπαινίσσεται την ενοχή του πλήθους του οποίου ρυθµίζει τη ζωή.
Αποτέλεσµα των προηγούµενων διαπιστώσεων είναι η εκ προοιµίου συνολική αποτυχία µε τη µορφή
γρήγορου εκφυλισµού και απαξίωσης κάθε φιλότιµης προσπάθειας. ∆ηλαδή, η προσπάθεια της φιλοτιµίας
καθηγητών και µαθητών είναι καταδικασµένη να συνθλιβεί στις συµπληγάδες του ωφελιµισµού και της αδιαφορίας·
πολύ περισσότερο εφόσον η «ερευνητική εργασία» δεν είναι ενταγµένη σε συνολικότερο πλαίσιο παρόµοιων
αλλαγών στο Λύκειο, αλλά αποτελεί σπασµωδική ενέργεια. Παράλληλα εξασφαλίζει την ευελιξία για τη
συµπήρωση ωραρίου.
Τα προηγούµενα θα είναι άχρηστα, αν δεν µας βοηθήσουν να πορευτούµε. Μας δείχνουν ότι πρέπει να
κινηθούµε πέρα από την απουσία σχεδιασµού και επιµόρφωσης, αλλά και πέρα από τη λογική της διεκπεραίωσης
και της συµπλήρωσης ωραρίου. Αν δεν συµφωνούµε στην κατεύθυνση που θέτουν τα δύο άκρα, τότε σταµατάµε
εδώ και αποφεύγουµε την εµπλοκή µας. Αν συµφωνούµε µπορούµε να δούµε τι χρειαζόµαστε.
Συνεπώς είµαστε αναγκασµένοι και εµείς να µαθαίνουµε από τη διαδικασία· δεν πάµε να διδάξουµε αλλά
να καθοδηγήσουµε· δεν έχουµε τα όπλα των σχολικών εγχειριδίων, των εξετάσεων και όλων αυτών που µας κάνουν
από καθέδρας καθηγητές. Πρέπει να δείξουµε ό,τι είµαστε. ∆ηλαδή, ανοίγουµε βιβλία, διαβάζουµε, ψάχνουµε,
συζητάµε, ρωτάµε, δοκιµάζουµε· µόνοι µας, µεταξύ µας, µε τους µαθητές µας.
Χρειαζόµαστε τις σχολικές βιβλιοθήκες27 (που ακόµα δεν ξέρουµε αν θα είναι ανοιχτές), τα εργαστήρια
πληροφορικής (που πρέπει να διασφαλίσουµε ότι είναι διαθέσιµα) και χώρους διαφορετικούς από την παραδοσιακή
διάταξη της σχολικής αίθουσας28 (που τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν άλλη διάταξη θρανίων). Χρειάζεται να
ξέρουµε ότι η δική µας πορεία επηρεάζει και την πορεία των άλλων συναδέρφων και των µαθητικών οµάδων. Και
προπαντός, πίσω από τα λόγια της αυτάρεσκης θεωρητικολογίας, για πολλούς από εµάς, χρειάζεται να µην ξεχνάµε
ότι βρισκόµαστε πολύ µακριά από τους ιερούς τόπους των µαθηµάτων κατεύθυνσης όπου η σωτηρία µας είναι λίγοπολύ δεδοµένη.

24

Πρόκειται για τον τίτλο του αναλυτικού οδηγού για τον καθηγητή· υπάρχει µόνο το αρχικό δοκίµιο σε ψηφιακή µορφή.
Μαυρογιώργος Γ., 2000, «Οι εξετάσεις ως µηχανισµός ‘παρακυβέρνησης’ της εκπαίδευσης», στο Γκότοβος Α.,
Μαυρογιώργος Γ., Παπακωνσταντίνου Π., 2000, Κριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη, Αθήνα, Gutenberg, σ. 189-196
26
Ματθαίου ∆., 1997, «Η ιδεολογία του ελληνικού σχολείου και η συνθετική δηµιουργική εργασία: Σχέση ασύµβατη ή
δηµιουργική; Μια συγκριτική θεώρηση». Στο Χαραµής Π., (επιµ.), 1997, Η συνθετική δηµιουργική εργασία στο σχολικό
πρόγραµµα, Αθήνα, εκδόσεις σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, σελ. 43-56
27
Η στελέχωση των σχολικών βιβλιοθηκών δεν έχει ακόµα (6/9/2011) αποφασιστεί
28
Μαυρογιώργος Γ., 2000, «Σχολικός χώρος και αυταρχική εκπαίδευση», στο Γκότοβος Α., Μαυρογιώργος Γ.,
Παπακωνσταντίνου Π., 2000 Κριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη, Αθήνα, Gutenberg, σ. 175-187
25
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Ο Νικολό Μακιαβέλι στην Άννα ∆ιαµαντοπούλου (µία χαµένη επιστολή του 1513*)
http://www.politismospolitis.org/archives/16410

Κυρία υπουργέ,
σ’ αυτήν την κρίσιµη συγκυρία κατά την οποία θα πρέπει να δείξετε την ανάλογη αξιοσύνη για να πετύχετε
το δύσκολο έργο που πηγάζει από τη δηµόσια θέση σας, «επιθυµώντας κι εγώ να λάβω την ευχαρίστηση να σας
παρουσιάσω ένα ελάχιστο δείγµα της εκτίµησης µου, σκέφτηκα να σας προσφέρω κάτι». Όµως, δε βρήκα τίποτα
καλύτερο από τις σκέψεις που πηγάζουν από την εµπειρία των πραγµάτων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση.
Καθώς, λοιπόν, η οικονοµική κρίση προσφέρει το άλλοθι για τη συµπίεση της χρηµατοδότησης που δίνετε
στα σχολεία, έχετε την τύχη µε το µέρος σας. ∆ε θα πρέπει να ξεχνάτε ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα και ότι «οι
ωµότητες πρέπει να γίνονται όλες µαζί ώστε η γεύση τους να διαρκεί όσο γίνεται λιγότερο». ∆ηλαδή θα πρέπει να
προχωρήσετε στις συγχωνεύσεις των σχολικών µονάδων που συστεγάζονται στις πόλεις, κάτι που φαίνεται να είναι
το πιο δύσκολο, αλλά και το πιο ωφέλιµο σκέλος των αποφάσεων σας. Η πραγµατοποίηση αυτής της απόφασης θα
προχωρήσει εύκολα απ’ ότι φαίνεται, επειδή το µεγαλύτερο µέρος των πολιτών στην πραγµατικότητα δεν
αντιλαµβάνεται τη ζηµία που θα πάθει µε αποτέλεσµα να είναι αδιάφορο για το ζήτηµα αυτό και επειδή η
συγχώνευση σχολείων που συστεγάζονται δε θα αλλάξει φαινοµενικά σε τίποτα την καθηµερινότητα των
περισσότερων.
Οι µαθητές θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο και να βρίσκονται στις ίδιες αίθουσες· οι γονείς
δε θα καταλάβουν καµία διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη κατάσταση· η καταφυγή στη φροντιστηριακή
βοήθεια δε θα επηρεαστεί ούτε στο ελάχιστο· οι εκπαιδευτικοί γρήγορα θα συνηθίσουν και θα είναι ευχαριστηµένοι,
εφόσον τηρήσετε τη συµβουλή ότι «οι ευεργεσίες πρέπει να γίνονται σταδιακά ώστε η γεύση τους να διαρκεί
περισσότερο». ∆ηλαδή, η αντίδραση που µπορεί να φοβόσαστε από την εκπαιδευτική κοινότητα δε θα είναι
σηµαντική, εφόσον «το µόνο που θέλει είναι να έχει την αίσθηση πως δεν καταπιέζεται» και αυτό µπορείτε να το
κατορθώσετε µε µικροκαλοπιάσµατα και ανέξοδες κολακείες. Θα είστε σίγουρη από την αντίδραση του απλού
εκπαιδευτικού «αρκεί να καταφέρετε να τον πείσετε πως τον φροντίζετε και να του δηµιουργήσετε την αίσθηση της
ελευθερίας».
Ακόµα δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι «οι διοικούµενοι µισούν την ανασφάλεια». Θα πρέπει δηλαδή να
εγγυηθείτε τη σιγουριά των εκπαιδευτικών για το µέλλον τους, ακόµη και αν δεν πρόκειται να κρατήσετε το λόγο
σας. Εξάλλου «δεν έχει νόηµα να τηρήσετε τις αποφάσεις σας, όταν εκλείψουν οι λόγοι που σας έκαναν να τις
πάρετε». Θα πρέπει να εξασφαλίσετε τις ανέξοδες διευκολύνσεις που σχετίζονται µε το ωράριο και τις οργανικές
θέσεις τους, ώστε να µην τους παρασύρει η ανασφάλεια σε αντιδράσεις που µπορεί δύσκολα να ελεγχθούν. Από την
άλλη, επειδή δε µπορεί να φανείτε αγαπητή, θα πρέπει να προκαλείτε το φόβο της τιµωρίας. Η συγκυρία σας ευνοεί
επειδή «οι άνθρωποι συνηθίζουν να νιώθουν ιδιαίτερα υποχρεωµένοι όταν βλέπουν καλό από κάποιον για τον οποίο
ήταν σίγουροι πως θα δουν κακό». Αρκεί, λοιπόν, να µεθοδεύσετε µε τέτοιο τρόπο την πολιτική σας.
Τέλος, δε θα πρέπει να σας εµποδίζουν οι αντιδράσεις που προέρχονται από τα στελέχη της εκπαίδευσης και από
τους συνδικαλιστές, επειδή οι περισσότεροι απ’ αυτούς «δένουν την τύχη τους µε την τύχη» τη δική σας και των
αλλαγών που προωθείτε. Μην ξεχνάτε ότι «τους ισχυρούς είναι πολύ εύκολο να τους κολακεύετε, αρκεί να τους
δίνετε και να τους παίρνετε προνόµια και τιµές κατά τα κέφια σας». Όσοι λίγοι µπορεί να σας σταθούν εµπόδιο θα
µείνουν αδρανείς, εφόσον δε θα έχετε εχθρούς τους απλούς εκπαιδευτικούς της σχολικής αίθουσας, οι περισσότεροι
εκ των οποίων θα είναι ευχαριστηµένοι, επειδή νιώθουν ότι διαλέγουν τα «καλά» τµήµατα και επειδή έχουν λίγα
«κενά» στο πρόγραµµά τους, µικροπρέπειες και ψευδαισθήσεις που τους ευχαριστεί ιδιαίτερα να ασχολούνται µ’
αυτές και δε θα πρέπει να τους τις στερήσετε.
Στο ζήτηµα της κατάργησης σχολικών µονάδων θα πρέπει να ζυγίσετε καλύτερα τις αποφάσεις σας. Αν
ένα αποµακρυσµένο χωριό µείνει χωρίς σχολείο το κακό δε θα ξεχαστεί εύκολα. Αντίθετα, επειδή η
καθηµερινότητα των µαθητών και των οικογενειών τους θα αλλάξει και θα επιφέρει µεγαλύτερη κούραση και
έξοδα, θα στρέφονται εναντίον σας για αρκετό διάστηµα, κάτι που µπορεί να επηρεάσει τη συνέχεια της πολιτικής
σας καριέρας. Ένας µαθητής που θα είναι αναγκασµένος να ξυπνά µισή και µία ώρα νωρίτερα, να περιµένει στο
ύπαιθρο το µεταφορικό µέσο, να φτάνει νωρίτερα και να περιµένει την έναρξη των µαθηµάτων, θα νοσταλγεί τη
θαλπωρή του σχολείου που ένιωθε περισσότερο δικό του και δύσκολα θα ξεχάσει ότι εσείς το κλείσατε. Για τον ίδιο
λόγο και η οικογένεια του κάθε µαθητή θα θυµάται τα χρόνια που είχαν σχολείο στο χωριό. Μην ξεχνάτε ότι η
καθηµερινότητα του θα επιβαρυνθεί ακόµα περισσότερο, εφόσον η ανάγκη να έχει φροντιστηριακή βοήθεια µπορεί
να τον κρατά µακριά από το σπίτι του για όλη την ηµέρα χωρίς καθόλου ξεκούραση και χωρίς πραγµατικό φαγητό.
Με αυτές τις συνθήκες θα είναι δύσκολο να παρουσιαστείτε ως ευεργέτης ακόµα και αν παραχωρήσετε πολλά
στους µαθητές και στις οικογένειές τους. Αντίθετα, αν διατηρήσετε τη λειτουργία των µικρών αποµακρυσµένων
σχολείων, θα µπορείτε να παρουσιάζεστε µε το πρόσωπο του ευεργέτη της κοινωνίας και «οι πράξεις σας να
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φαίνονται ως ευεργεσίες και σταδιακά να δηµιουργείται κλίµα ασφάλειας στους εξουσιαζόµενους», οι οποίοι θα
µάθουν να πιστεύουν στις καλές προθέσεις που διακηρύσσετε.
Μην ξεχνάτε ότι δύο πράγµατα θα λειτουργήσουν σύντοµα σε όφελός σας. Η δυσλειτουργία των µικρών
σχολείων, επειδή δεν είναι συµβατά µε τις αλλαγές που προωθείτε και η ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών που θα
διδάσκουν σ’ αυτά, επειδή η διαρκής µετακίνηση τους θα επιφέρει κούραση, οικονοµικό βάρος και κίνδυνο
ατυχηµάτων. Σύντοµα λοιπόν θα µπορείτε να κλείσετε και τα µικρά σχολεία παρουσιαζόµενη σαν ευεργέτης! Γεια
σας. Φλωρεντία, 13 Φεβρουαρίου 1513.
* διασκευασµένα και ακριβή αποσπάσµατα από το ∆ιονύσης Βίτσος (επιµ.) 2008, Niccolo Machiavelli, Οι
183 βασικές Μακιαβελικές ρήσεις του "Ηγεµόνα", Περίπλους
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«νιώθω ότι φεύγω µε την ουρά στα σκέλια»
http://tinyurl.com/nc7fvq4 προς το www.alfavita.gr

Η φράση που επιλέχτηκε για τίτλος είναι ο ψίθυρος ενός συναδέρφου που µετά από τριάντα δύο χρόνια
υπηρεσίας αποφάσισε ότι ήρθε η στιγµή να ζητήσει τη συνταξιοδότησή του. Συζητούσαµε πρόσφατα την πορεία
του στα σχολεία. Από το τέλος της δεκαετίας του ’70 στην ελληνική εκπαίδευση έπνεε ο άνεµος του εκπαιδευτικού
δηµοτικισµού· έστω και καθυστερηµένα, ετεροχρονισµένα, δηµιουργούσε χαραµάδες και έδινε το κουράγιο για
ευφορία και δουλειά, άφηνε περιθώριο για ένα κλίµα χαράς. Η εκπαίδευση στρεφόταν περισσότερο στον
εκπαιδευτικό, η κοινωνία προσδοκούσε από τα σχολεία, οι µαθητές ένιωθαν ότι κάτι άλλαζε. Αυτήν την
ατµόσφαιρα συνάντησε ο συνάδερφος ξεκινώντας.
Μπορεί τα παραπάνω να είναι σχηµατικά· και βέβαια τα πράγµατα δεν ήταν ιδανικά, αλλά δεν βρίσκω
άλλον τρόπο για να δείξω ότι η δουλειά όσων βρίσκονταν στις αίθουσες διδασκαλίας δεν ήταν µόνο µονότονη
διεκπεραίωση διδακτέας ύλης και υποταγµένη εφαρµογή αντιφατικών γραφειοκρατικών εγκυκλίων. Ήταν εκείνη η
εκπαιδευτική χαραµάδα των δέκα – δεκαπέντε χρόνων, από το 1976 και µετά που άφηνε περιθώριο ανάσας.
Η επικράτηση του νεοφιλελευθερισµού και η έξαρση των εθνικισµών είχαν τον αντίκτυπό τους και στην
εκπαίδευση και αντίστροφα, απαιτούσαν από την εκπαίδευση να συντελέσει στην κυριαρχία τους ακόµα
περισσότερο. Από το τέλος της δεκαετίας του ’80 η χαραµάδα της ελευθερίας στα σχολεία άρχισε να κλείνει. Τα
περιθώρια ελευθερίας έπρεπε να περιοριστούν, η κατάσταση έπρεπε να ελεγχθεί ασφυκτικά. Η ποδιά του
Κοντογιαννόπουλου δεν ήταν τόσο ζήτηµα εξωτερικής εµφάνισης… Μάλλον περισσότερο υποδήλωνε συµβολικά
την πειθάρχηση και τη επιβολή προς την οποία στεφόταν όλο και πιο καθαρά ο στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Και για να επιτευχθεί ο στόχος άρχισε συστηµατική απαξίωση, συκοφάντηση, ταπείνωση όσων δουλεύουν
µέσα στις αίθουσες. Μόνιµη επίθεση µε τρόπους αυταρχικούς, µε ύφος συχνά χυδαίο, µε χαρακτηρισµούς
αγοραίους. Η κοινωνία και η κοινή γνώµη δηλητηριάστηκε µε αντιεκπαιδευτικές τοξίνες. Ο εκπαιδευτικός της
διδακτικής πράξης µπήκε µόνιµα στο στόχαστο και παρουσιάζεται να είναι ο µόνος φταίχτης για την κατάντια της
εκπαίδευσης όπως τη σχεδίασαν άλλοι, νεοφιλελεύθεροι κήρυκες.
Μετατρέψανε τα σχολεία σε χώρο µπίζνας. Πρόχειρα θυµάµαι τα κονδύλια που ρούφηξε η «Παιδεία
ανοιχτών οριζόντων» των Αρσένη – Ανθόπουλου και τα κονδύλια που ρούφηξε (και ρουφάει) η «κοινωνία της
πληροφορίας» στα σχολεία. Και κατά παράξενο τρόπο όλα αυτά δεν γιατρεύουν τίποτε από τις αρρώστιες των
σχολείων. Και τώρα – ξανά – η καινούρια µπίζνα της αξιολόγησης που βάζει τον εκπαιδευτικό ακόµα περισσότερο
στο στόχαστρο της ενοχής. Ήρθε η στιγµή να φύγουν οι «ανάξιοι», οι «γερασµένοι», οι «βρωµιάρηδες» για να
θυµηθώ κάποιους χαρακτηρισµούς που ακούστηκαν αυτήν την τελευταία δεκαπενταετία από την αµετροεπή
φλυαρία αρµοδίων και συνεπικούρων. «Και έµπηξαν το µαχαίρι βαθιά στην καρδία…».
Αυτός είναι ο θρίαµβος της εκπαιδευτικής πολιτικής... Με αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, και όταν έχουν
περάσει τριάντα δύο χρόνια παρουσίας µέσα στις σχολικές αίθουσες, εφόσον καθετί από την καθηµερινή
προσπάθεια και αγωνία απαξιώνεται, νιώθεις ότι φεύγεις µε την ουρά στα σκέλια, ότι σε κλωτσάνε. «‘Σαν ένα
σκυλί’ είπε αυτός ‘και ήταν σα να επρόκειτο η ντροπή να µείνει και µετά το θάνατό του’».
Κι αυτοί που µένουµε;
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αταξινόµητα
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6 λέξεις για το στιλ (και ένα σχόλιο)
http://www.schooltime.gr/2013/05/10/eksi-lekseis-gia-to-stil-kai-ena-sxolio

Στιλ είναι… πολλές φορές να σωπαίνεις.
1 σχόλιο για το στιλ
Το χάραγµα της εικόνας στην αµφιβληστροειδή µνήµη των άλλων. Ο εξαναγκασµός της µνήµης των
άλλων να θυµάται.
Η δηµιουργία εικόνων.
Να µεταµορφώνεσαι χωρίς να αλλάζεις. Οι µεταµορφώσεις χωρίς αλλαγή. Ο κοινός παρονοµαστής των
µεταµορφώσεων.
Το λύγισµα και το τέντωµα των αρθρώσεων. Ο τρόπος που διπλώνουν οι αρθρώσεις.
Οι κινήσεις των δαχτύλων των χεριών και κυρίως του παράµεσου.
Οι κινήσεις των δαχτύλων των ποδιών, όλων.
Ο τρόπος που υπάρχει κανείς. Και κυρίως ο τρόπος που περνά απαρατήρητος,
∆ύναµη, η κατάφαση της δύναµης.
Η κίνηση µιας φλόγας που σχεδιάζει στον αέρα.
Η µουσική του αέρα που σαρώνει υδάτινες επιφάνειες, θάλασσες.
Η ανάσα της κολύµβησης και η εκπνοή που ηχεί µελωδικά.
Να είναι διαφορετικό το ίδιο πράγµα που κάνεις κάθε φορά.
Η επανάληψη του ίδιου πράγµατος να είναι διαφορετική.
Το συνηθισµένο που µοιάζει πρωτοφανέρωτο και το πρωτοφανέρωτο που παρουσιάζεται ως συνηθισµένο.
Το χειρόγραφο.
Το απρόβλεπτο και το εκρηκτικό που παρουσιάζονται για µια φορά.
Οι ανιχνευµένες µορφές που άνεµος και θάλασσα σµιλεύουν στις πέτρες.
Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο καθένας έχει το δικό του στιλ. Σύµφωνα µε λεξικά, στιλ είναι: ο ιδιαίτερος
τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρεται, κινείται ή ντύνεται ένα άτοµο. Θα µπορούσε να ειπωθεί…
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380 λέξεις για την αυτοκαταστρεφόµενη δηµοκρατία
http://www.schooltime.gr/2013/07/19/380-lekseis-gia-tin-autokatastrefomeni-dimokratia-v-simeonidis

Η ∆ηµοκρατία µας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωµα της ελευθερίας και της ισότητας,
διότι έµαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωµα, την παρανοµία ως ελευθερία, την αναίδεια του
λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιµονία.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας
Πολύ συζήτηση προκαλεί συχνά-πυκνά η παραπάνω φράση. Κάποιες φορές µπλέκοµαι στην κουβέντα για
δυο λόγους:
1. Είναι απαράδεκτη η «παραχάραξη» που γίνεται. Ο Ισοκράτης δεν έγραψε ποτέ κάτι τέτοιο (το
αποδεικνύει τεκµηριωµένα ο Νίκος Σαραντάκος στο ιστολόγιό του). Η επίκληση της κλασικής ελληνικής
αρχαιότητας δίνει κύρος στη φράση και εµποδίζει την κριτική στάση. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η
παραχαραγµένη φράση δεν αντέχει στην απλή κριτική καθώς προκαλεί ενδιαφέροντα ερωτήµατα.
2. ∆εύτερος λόγος είναι ότι θεωρώ απαράδεκτο το περιεχόµενο της παραπάνω φράσης. Αν δεν είχε την
παραχάραξη που το αποδίδει στον Ισοκράτη, τα πράγµατα θα γινόταν καθαρά. Προσπερνώ τα «διότι», το
«κατεχράσθη» και τα άστοχα «ως» για να µην µπλέξουµε σε γλωσσολογικά µονοπάτια· (αν και το ύφος τους σαφώς
παραπέµπει κάπου).
Σχετικά µε το περιεχόµενο, η προσεκτική ανάγνωση οδηγεί σε ερωτήµατα:
α) Τι είναι η ∆ηµοκρατία και «αυτοκαταστρέφεται»; Ένα πολίτευµα υπάρχει από µόνο του;
β) Μήπως κάποιοι την καταστρέφουν; Γιατί δεν κατονοµάζονται;
γ) Αντίθετα κατονοµάζονται οι πολίτες. ∆ηλαδή οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για την «αυτοκαταστροφή» της
δηµοκρατίας; Προκύπτουν τα υποερωτήµατα:
i ποια είναι η αυθάδεια των πολιτών;
ii ποια είναι η παρανοµία των πολιτών;
iii ποια είναι η αναίδεια του λόγου των πολιτών;
iv ποια είναι η αναρχία των πολιτών;
3. Αν δεν απαντηθούν τα προηγούµενα, τότε ποιες λύσεις έχουµε; Πώς θα σώσουµε τη ∆ηµοκρατία από
την «αυτοκαταστροφή»; Προφανώς οι πολίτες θα πρέπει να µάθουν «άλλα» πράγµατα
Προκύπτουν οι παρακάτω απαντήσεις (αν και οι συνειρµοί των φράσεων θυµίζουν άλλους συνειρµούς…
σωτήρων του έθνους):
i οι πολίτες δεν πρέπει να αυθαδιάζουν.
ii οι πολίτες δεν πρέπει να παρανοµούν.
iii οι πολίτες δεν πρέπει να µιλούν µε αναίδεια.
iv οι πολίτες δεν πρέπει να… (συγνώµη, δε µπορώ να βγάλω νόηµα από την αρχική φράση του κατά
παραχάραξη ισοκράτειου αποφθέγµατος)
∆ηλαδή: θα πρέπει να περισταλούν:
η κριτική προς το πολιτικό σύστηµα και τους φορείς που το διαχειρίζονται·
ο παράνοµος αποκλεισµός δρόµων µε πορείες·
η παράνοµη ρύπανση του περιβάλλοντος µε πανό κλπ·
ο διάλογος και η συζήτηση που αµφισβητούν την ανωτερότητα όσων αποφασίζουν.
Ίσως και να ανασταλούν κάποια άρθρα του Συντάγµατος…

Ευχαριστώ για την προσεκτική ανάγνωση. Είναι σαφές ότι η παραπάνω κριτική αφορά την φράση που
αποδίδεται παραχαραγµένα στον Ισοκράτη. ∆εν αφορά ούτε τον Ισοκράτη, ούτε άλλα πρόσωπα.
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203 λέξεις για τα ταξίδια
http://www.schooltime.gr/2013/08/07/203-lekseis-gia-ta-taksidia/

Σε άγνωστες πόλεις όπου η διαίσθηση σε οδηγεί να βρεις κατάλυµα, φαγητό, αξιοθέατα αλλά και τις όψεις
της καθηµερινότητας που κρύβονται στις γωνιές των κατοίκων, τόσο δίπλα και τόσο µακριά από τα τουριστικά
βλέµµατα. Σε δρόµους που χαράζουν άλλες πορείες πάνω σε ξένη γη, αγροτικούς ή επαρχιακούς όπου δε συναντάς
τουριστικά λεωφορεία φορτωµένα µε πλήθος φωτογραφικές µηχανές και βιντεοκάµερες που απαθανατίζουν το ήδη
ακίνητο.
Βρίσκεις την κίνηση, την αδρή ανάσα όσων ζουν εκεί. Μπερδεύεσαι µαζί τους, δεν ξεχωρίζεις. Η µατιά
σου γίνεται σαν τη δική τους. Κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό νιώθεις και καταλαβαίνεις. Ως το σηµείο που
προσπαθώντας να το αγγίξεις, χάνεται… Παραµένεις ένας ξένος ταξιδευτής. Ιερόσυλος που µολύνεις τον κόσµο
τους, όσα δε θέλουν να φανερώσουν. Τις µυρωδιές της κουζίνας τους, τους µικροκαυγάδες, τις επιπλήξεις των
παιδιών για µικροζηµιές. Σοκάκια µεγαλουπόλεων που έχουν το δικό τους χρώµα, ξεθωριασµένο.
Σε λιµάνια πρωτοϊδωµένα, σε πόλεις που λάµψανε και τώρα σκουριάζουν δίπλα στη νέα ζωή, σε σταθµούς
πολυσύχναστους, σε µονοπάτια δύσβατα όπου τίποτα δεν έχεις να δεις παρά πέτρα και αγκάθια.
Ταξίδια που όλο και δυσκολότερα σε γοητεύουν, γίνονται µαταιοδοξία «κατακτητική». Καταλαβαίνεις ότι
τα νέα τοπία δεν είναι παρά καθρέφτες. Αντικριστοί µε σένα πολλές φορές αναπαράγουν το είδωλό σου άπειρες
φορές.
Γέφυρες που ενώνουν ηπείρους.
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388 λέξεις για το έργο και το δηµιουργό του, κριτική του διαχωρισµού
http://www.schooltime.gr/2013/08/26/388-lekseis-gia-to-ergo-kai-to-dimiourgo-tou-v-simeonidis

Για «τεχνικούς λόγους», κριτικής προσέγγισης, φιλολογικής µελέτης, ανάγνωσης, διαχωρίζουµε το έργο
από το δηµιουργό του. Και, επί της ουσίας, θεωρούµε ότι από τη στιγµή που ο δηµιουργός θα το παραδώσει στη
δηµοσιότητα, το έργο αρχίζει τη δική του ζωή.
Όµως, η ζωή και τη δηµόσια παρουσία του δηµιουργού αποτελεί ένα ακόµα κλειδί για την προσέγγιση του
έργου.
Για να το θέσω µε φαινοµενική επιπολαιότητα, από τη στιγµή που ο δηµιουργός υπογράφει µε το όνοµά
του και απολαµβάνει όσα του επιφέρει η πνευµατική ιδιοκτησία, δε µπορεί να αρνηθεί τη συσχέτισή µε το έργο του.
Ιδίως στις µέρες µας. Αν θέλει το έργο να ακολουθήσει µόνο τη δική του πορεία, θα πρέπει να το δώσει ανώνυµα ή
µε ψευδώνυµο και να αποποιηθεί την πνευµατική ιδιοκτησία.
Για να το εξηγήσω περισσότερο είµαι αναγκασµένος να οµολογήσω την επιρροή της σπινοζικής σκέψης.
∆ηλαδή, ο δηµιουργός φανερώνεται µε το έργο του και µε το δηµόσιο βίο του (και δε ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι
τρόποι). ∆εν είναι δυνατό να διαχωρίζουµε το δηµόσιο βίο από το έργο, αυτά εν τέλει συνιστούν την κοινωνική
παρουσία του και ξεκλειδώνουν «πολιτικά» το έργο του. Πολλές φορές φανερώνουν και τις αντιφάσεις της
κοινωνικής ζωής του δηµιουργού, οπότε ας µην ψάχνουµε µια ευθεία µονοσήµαντη σχέση µε συνέπεια µέσα στον
χρόνο.
Ο τεχνικός διαχωρισµός έργου και δηµιουργού υποκρύπτει υποκρισία και αποκρύπτει την πολιτική
ερµηνεία. Υποκρισία, γιατί η κοινωνία καταδικάζει όσα θεωρεί «βλάσφηµα» έργα µαζί µε τους δηµιουργούς τους.
Εκεί ο διαχωρισµός ξεχνιέται... Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Η λογοκρισία του έργου συνοδεύεται και από διώξεις
του δηµιουργού. Αποκρύπτει την πολιτική ερµηνεία, γιατί στερεί τη σύνδεση του έργου µε τη συγκεκριµένη
ιστορική και κοινωνική πραγµατικότητα που το γέννησε.
Παραθέτω τέσσερα διαφορετικά παραδείγµατα που κλείνουν, αλλά και ανοίγουν τη συζήτηση. Ερµηνεύω
πολλά ποιήµατα του Σεφέρη, όπως τον «Τελευταίο Σταθµό», και ως έκφραση τύψεων και κρίσεων ειλικρίνειας για
τη δηµόσια συµπεριφορά του. ∆εν ξέρω τίποτα για το δηµόσιο βίο του πρόσφατα χαµένου Άλκη Αλκαίου, του
σύγχρονού µας ποιητή, προφανώς είµαι αναγκασµένος να δεχτώ ότι µίλησε µόνο µέσα από το έργο του· και µ’
αυτή του την επιλογή το προστάτευσε. Ο Εµµανουήλ Ροΐδης δηµοσίευε κείµενά του µε ψευδώνυµα. Ο Σπινόζα,
προκειµένου να µη θυσιάσει την ελευθερία της σκέψης του, κέρδιζε τη ζωή του κατασκευάζοντας φακούς,
αρνήθηκε πανεπιστηµιακή έδρα. Να, λοιπόν, πως ο δηµιουργός µε τις επιλογές της ζωής του φωτίζει µε
ενδιαφέροντα τρόπο το έργο του.
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245 λέξεις για µια αβάσιµη κινδυνολογία και πολλές βάσιµες βεβαιότητες
http://www.schooltime.gr/2013/09/17/245-kekseis-gia-mia-avasimi-kindinologia-kai-polles-vasimes-vevaiotites-v-simeonidis

Οι βεβαιότητες αυτού του κόσµου, όπως τον ξέραµε, όπως τον θυµόµαστε, όπως αρνούµαστε να τον
δούµε, γκρεµίζονται εδώ και χρόνια. Η ανθρωπογεωγραφία αλλάζει, το τοπίο και τα πρόσωπα που είναι οικεία στη
µνήµη µας χάθηκαν ή χάνονται... Η πραγµατικότητα φαίνεται απειλητική µε τρόπο απρόοπτο... Όλοι κάνουµε σα να
µην ξέρουµε, για να διαφυλάξουµε τις βεβαιότητές µας.
∆εν έχουν περάσει ούτε τρία χρόνια από τότε που ως νέο ζήτηµα είχε ανακύψει στα επίσηµα χαρτιά του
πολιτικού βίου η παροχή ιθαγένειας στους µετανάστες σύµφωνα µε το Νοµοσχέδιο περί Ιθαγένειας και
Πολιτογράφησης Μεταναστών. Όχι απρόοπτα, το ζήτηµα των µεταναστών ως πραγµατικότητα ήταν ήδη
«απειλητικά» παρόν.
Τότε πολλοί επικαλούνταν τον ορθό λόγο και ισχυρίζονταν ότι «Αξίζει να φανταστούµε µια νέα ελληνική
κοινωνία». Ανάµεσα στα άλλα, ισχυρίζονταν ότι «η αβάσιµη κινδυνολογία περί αλλοίωσης του έθνους και περί
φυλετικής διαφοροποίησης, είναι απαράδεκτη σε µια δηµοκρατία και κάποτε ποινικά κολάσιµη». Τα εισαγωγικά
αφορούν τον τίτλο και ένα µικρό απόσπασµα από ένα εξαιρετικό κείµενο που υπέγραφαν διαδικτυακά πολλοί...
Όµως, δεν εξηγούνταν η υιοθέτηση αυτής της «αβάσιµης κινδυνολογίας» από πολλούς· πως αυτή η
«αβάσιµη κινδυνολογία» βρίσκει ερείσµατα στην ψυχή (µας). Απλούστατα, κλονίζει τις βεβαιότητες που µας
µεγάλωσαν και που δεν µπορούµε να τις αποχωριστούµε. Και είναι τόσο – ανυποψίαστα – πολλές...
Ανυποψίαστος έγραφα και ‘γω στο προσωπικό µου µπλογκ την πρώτη µορφή αυτού του κειµένου, τότε,
σχεδόν τρία χρόνια πριν, τον Νοέµβριο 2010. Στις συνθήκες κρίσης ο ορθός λόγος ηττάται διαρκώς και οι
βεβαιότητες µεταλλάσσονται σε εφιαλτικές µορφές. Συνεχίζω ωστόσο να υπογράφω τις φράσεις των εισαγωγικών.
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162 λέξεις για την πανουργία του λόγου
http://www.schooltime.gr/2013/11/07/162-lekseis-gia-tin-panourgia-tou-logou/

Φίλος µου αφηγήθηκε την ιστορία, όταν βρεθήκαµε µπροστά στο εξοχικό σπίτι. Το σχεδίασε κάποιος
µηχανικός σύµφωνα µε τις επιθυµίες του ιδιοκτήτη και ανάλαβε να το χτίσει κάποιος εµπειροτέχνης εργολάβος. Το
σπίτι «προχωρούσε», αλλά µε τον τρόπο που ο εµπειροτέχνης χτίστης αντιλαµβανόταν το σχέδιο, δηλαδή µε πολλές
προσωπικές παρερµηνείες του σχεδίου. Ίσως τα 30 cm ενός παραθύρου «ξένιζαν» τον χτίστη ή δε µπορούσε να τα
«διαβάσει», οπότε γινόταν δυο µεγάλες εσοχές, τετράγωνα των 90 cm. Οι εσωτερικές σκάλες, πιθανόν δύσκολες ή
άγνωστες στο χτίστη, γινόταν εξωτερικές.
Προφανώς, ο εµπειροτέχνης χτίστης ήξερε καλά τη δουλειά του, αλλά δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν αυτό που
έπρεπε να κάνει. Έχτιζε, γκρέµιζε, διόρθωνε. Οπότε, όταν µε το καλό ολοκληρώθηκε το σπίτι είπε µε αφελή
ειλικρίνεια: «τώρα που τέλειωσε καταλάβαµε και το σχέδιο!» Ο απλός άνθρωπος της δουλειάς είπε µε τον πιο απλό
τρόπο αυτό που ο Χέγκελ, αυτή η γριά αλεπού της φιλοσοφίας, είπε µε τα δικά του ακατάληπτα λόγια: η
«πανουργία του λόγου» (List der Vernunft).
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784 λέξεις για δεκατέσσερις σκόρπιες σκέψεις
http://www.schooltime.gr/2013/11/20/784-lekseis-gia-dekatesseris-skorpies-skepseis/

Η εκδίκηση της Σοφίας
Όταν η Κωνσταντίνα ήταν µικρή µια καλή φίλη, σχετικά νεότερη, συνήθιζε το επιφώνηµα «ουάου!» που
δείχνει θαυµασµό, ευχάριστη έκπληξη. Καθώς το νήπιο βρισκόταν στο έντονα µιµητικό στάδιο και µάθαινε τη
γλώσσα προσπαθώντας και να τη µιλήσει έτεινε να µάθει πρώτα το «ουάου!» Η καλή φίλη δεν έλεγε να το
σταµατήσει παρά τις συζητήσεις και τις παρακλήσεις µας. Τότε βρήκα τον τρόπο. Ένας διάλογος παρούσης της
Σοφίας. «Πώς κάνει το προβατάκι Κωνσταντίνα;» «µπεεε...», «πώς η αγελάδα;» «µουουου...», «πώς ο σκύλος;»
«γαβ – γαβ», «πώς η Σοφία;» «ουάουουου...» Αυτό στάθηκε πειστικό και για χρόνια γλυτώσαµε από το
συγκεκριµένο επιφώνηµα. Ως προχθές που η Κωνσταντίνα θέλοντας να εκφράσει το θαυµασµό της για κάτι
αναφώνησε: «Ουάουου!»
Ανωνυµία
Μπορώ και δε µπορώ να καταλάβω την ανωνυµία στο ∆ιαδίκτυο.
Ίσως προσφέρει την αναγκαία προφύλαξη και απελευθέρωση, αυτή την αίσθηση ότι κανείς (;) δε θα µας
βρει.
Όµως δε µπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζουν να είναι τόσο σηµαντικά αυτά τα πράγµατα, κυρίως σε µια
εποχή που είναι λίγοι όσοι «ακούνε» εν αντιθέσει µε εποχές που «και οι τοίχοι είχαν αυτιά».
Ή µήπως τώρα σχεδόν µόνο οι τοίχοι έχουν αυτιά αλλά και µάτια;
Αγοράζω άρα υπάρχω
Ο προβληµατισµός που µπορεί να βεβαιωθεί συχνά είναι τα διλήµµατα µπροστά στις βιτρίνες ή στο
εσωτερικό εµπορικών καταστηµάτων και πολυκαταστηµάτων. Αγοράζω άρα σκέφτοµαι άρα υπάρχω και
αντίστροφα υπάρχω µόνο εφόσον αγοράζω.
Πειθώ
Βρήκα στον Πασκάλ την καλύτερη έκφραση µιας σκέψης που γεννιόταν µέσα µου: «κατά κανόνα πείθεται
κανείς καλύτερα από τους λόγους που τους ανακάλυψε ο ίδιος, παρά από εκείνους που έχουν έλθει στο µυαλό των
άλλων.» (Blaise Pascal, Στοχασµοί, εκδόσεις Π. Πουρναρα Θεσσαλονίκη 1999)
Κατά τα’ άλλα, ίσως µόνο το γέλιο µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ως τρόπος πειθούς.
Άσυλα
Για να µη κοροϊδευόµαστε, ας θεσµοθετηθεί επιτέλους και επισήµως το γηπεδικό άσυλο... Έτσι θα
µπορέσουν να γίνουν πιο πειστικοί όσοι βρυχόνται κατά του πανεπιστηµιακού. Ας µην ξεχνάµε και το «άσυλο» που
προστατεύει τους ίδιους.
«Κακός δάσκαλος»
Ο καλός γονιός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από έναν «κακό» δάσκαλο του παιδιού του. Γιατί εφόσον έχει
την κρίση να χαρακτηρίζει το δάσκαλο απ’ τα «λάθη» του προφανώς το παιδί του έχει διδαχθεί από τον ίδιο πολύ
περισσότερα απ’ όσα θα µπορούσε να του µάθει ο δάσκαλος. Αλλά ακόµα και ένας «κακός δάσκαλος» είναι
δάσκαλος και ένας καλός γονιός οφείλει πρώτα απ’ όλα να τον ευχαριστεί γι’ αυτό.
«∆εν είµαι σίγουρος»
Οι πιο ευπρόσδεκτες ερωτήσεις ή απαντήσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είναι όσες ξεκινούν µε µια
δήλωση αµφιβολίας ή έλλειψης σιγουριάς από µεριάς του µαθητή: «∆εν είµαι σίγουρος, µπορεί να πω καµιά
βλακεία, κάτι που δεν είναι σωστό». Η αβεβαιότητα που δηλώνεται έτσι αποτελεί απόδειξη προσωπικής σκέψης.
Αντίθετα αν διερευνήσουµε την προέλευση της σιγουριάς και της βεβαιότητας -όχι µόνο των µαθητών- τις
περισσότερες φορές θα βρούµε πίσω τους την ξεροκεφαλιά της άγνοιας ή µιας πρωτόπειρης επαφής µε τα
πράγµατα. Κατά δεύτερο λόγο πίσω από τη βεβαιότητα πολλές φορές βρίσκονται ξένες γνώµες και ιδέες που άκριτα
και ασυναίσθητα υιοθετήθηκαν.
Φιλοφρόνηση
«Οκτώ ώρες ήταν λίγες µαζί σας», µου είπε, Φλεβάρη µήνα, ένας µαθητής προηγούµενης χρονιάς. Ήταν
από τις καλύτερες φιλοφρονήσεις που έχω δεχθεί.
Γιατί ερµηνεύουµε την ποίηση;
Ο καθένας δικαιούται να προσλαµβάνει όσα νιώθει και καταλαβαίνει ανάλογα µε τις εµπειρίες, τις γνώσεις
και την ευαισθησία του. Μα γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί ψάχνουµε να βρούµε αυτό το σηµείο του
υποκειµενισµού που είναι κοινό σε όλους ή που µπορεί να γίνει κοινό για όλους. ∆ηλαδή µιλώντας µε µαθηµατική
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σαφήνεια αναζητούµε το µέγιστο κοινό διαιρέτη που θα απλοποιήσει τους λόγους. Και στην καλύτερη ακόµα
περίπτωση αναζητούµε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο που θα µας οδηγήσει σε πράξεις µεταξύ των λόγων...
Εξάλλου ας µη ξεχνάµε ότι η ποίηση, όπως και κάθε τέχνη, απευθύνεται στον καθένα ξεχωριστά, δηλαδή σε όλους.
Μετά το σουρεαλισµό
Θα συµφωνούσα µε τον Πολ Ελυάρ ότι «ποιητής είναι περισσότερο αυτός που εµπνέει παρά αυτός που
εµπνέεται». Οπότε, αν ένα κείµενο µπορεί να αποκτήσει και άλλο νόηµα που του προσδίδει ο αναγνώστης του, γιατί
να µην είναι ποίηση; το ζήτηµα είναι πόσους θα συγκινήσει και για να φανεί αυτό, το κείµενο θα πρέπει να εκτεθεί
στο χώρο και το χρόνο (ας µην ξεχνάµε τα χλευαστικά σχόλια που δέχθηκαν ο Α. Εµπειρίκος και Ν Εγγονόπουλος
όταν εµφανίστηκαν στα γράµµατά µας).
Λυπάµαι,
όταν συναισθάνοµαι πόσο αυστηρός γίνοµαι µε ορισµένους ανθρώπους που είναι πολύ αυστηροί.
Εγωισµός
είναι να επιτρέπουµε στον εαυτό µας αυτό που κατακρίνουµε στους άλλους.
Ηράκλειτος
Η αρµονία των αντιθέσεων στους ανθρώπους. Όπως η ανηφόρα είναι ο ίδιος δρόµος µε την κατηφόρα, έτσι
πολλά πράγµατα που στους ανθρώπους θεωρούµε ελαττώµατα κρύβουν προτερήµατα αν τα δούµε από άλλη
οπτική. ∆ηλαδή αυτός που εκνευρίζεται µε το παραµικρό ίσως απλά είναι ειλικρινής απέναντι στα συναισθήµατά
του και τους άλλους.
Παρελάσεις
Τι οξύµωρο σχήµα: οι παρελάσεις ήρθαν, αλλά δε λεν να φύγουν ακόµη.
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260 λέξεις για το δώρο του Άγιου Βασίλη
http://www.schooltime.gr/2013/12/29/260-lekseis-gia-to-doro-tou-agiou-vasili

Πλησίαζαν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο Άγιος Βασίλης ήταν ήδη ζωντανός
στη φαντασία των παιδικών ονείρων. Αυτός που έκανε τα χατίρια τους και έφερνε το δώρο που του ζητούσαν. Η
Αλεξάνδρα ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη ένα σπιτάκι, «ψεύτικο», να χωράει η ίδια µέσα, αλλά µικρό ώστε να µη
χωρούν οι µεγάλοι...
Η ίδια δεν ήταν ακόµη έξι χρονών, δεν πήγαινε ακόµα σχολείο και έπρεπε να ζητήσει τη βοήθεια της
µαµάς για να γράψει και να στείλει το γράµµα εκεί µακριά, στη χώρα του Άγιου... Και η µαµά συζητούσε µε την
Αλεξάνδρα για τον Άγιο Βασίλη και το δώρο που θα ζητούσε να της φέρει. Κάτι πιο «εκπαιδευτικό», κάτι όχι τόσο
µεγάλο ώστε να µη γεµίζει τον περιορισµένο χώρο ενός διαµερίσµατος, ας πούµε έναν «προτζέκτορα ζωγραφικής»,
ένα όµορφο παιχνίδι που προβάλλει σκίτσα για να τα σχεδιάζουν τα παιδιά. Συµφώνησαν και γράψαν το γράµµα µε
την επιθυµία, το στείλανε και όλα είχαν τακτοποιηθεί...
Έφτασε η πολυπόθητη µέρα, φέτος ο Άγιος θα ερχόταν την παραµονή της Πρωτοχρονιάς. Η µικρή
Αλεξάνδρα κοιµήθηκε σκεφτική χωρίς να πει αυτό που την απασχολούσε. Το πρωί ξύπνησε, πάλι σιωπηλή έτρεξε
στο στολισµένο δέντρο. Ο Άγιος είχε έρθει, τα δώρα ήταν εκεί. Άνοιξαν τα κουτιά, για την Αλεξάνδρα είχε φέρει
τον «προτζέκτορα ζωγραφικής»...
- Α!!! Ο Άγιος Βασίλης έφερε το δώρο για τη µαµά!!! Πότε θα φέρει και το δικό µου;..
Ο Άγιος ξαναπέρασε το βράδυ και το πρωί της Πρωτοχρονιάς η Αλεξάνδρα βρήκε το δώρο της.
ΥΓ. Το κείµενο αυτό γράφτηκε, όταν τα δώρα για τα παιδιά ήταν αυτονόητη χαρά τις µέρες που
έρχονται…
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361 λέξεις για ένα παραµύθι για τα πρωτάκια του ∆ηµοτικού
http://www.schooltime.gr/2014/01/07/361-lekseis-gia-ena-paramithi-gia-ta-protakia-tou-dimotikou/

Μια φορά και ένα καιρό (γιατί έτσι πρέπει να αρχίζουν τα παραµύθια) ήταν ένα βιβλίο που τριγυρνούσε
µόνο του. Έψαχνε κάποιο παιδάκι να το διαβάσει.
Καθόταν στις παιδικές χαρές, στα πάρκα και όπου αλλού µαζεύονται παιδιά και περίµενε σε µια άκρη.
Ίσως κάποιο παιδάκι που βαρέθηκε το παιχνίδι ερχόταν δίπλα του να µιλήσουν. Ο τρόπος να µιλάς µε ένα βιβλίο
είναι να το διαβάζεις…
Άδικα περίµενε, τα παιδιά συνέχιζαν το παιχνίδι τους µέχρι αργά και κουρασµένα γυρνούσαν µε τους
γονείς τους στα σπίτια τους.
Άλλες φορές, λυπηµένο το βιβλίο µας, έκανε τον περίπατό του. Κοιτούσε στους δρόµους ελπίζοντας ότι
κάποια παιδική µατιά θα το προσέξει. Ίσως το πάρει µαζί του και συζητήσουν. Ο τρόπος να συζητάς µε ένα βιβλίο
είναι να το διαβάζεις…
Άδικα έλπιζε, τα παιδιά συνέχιζαν το δρόµο τους προσέχοντας περισσότερο τα αυτοκίνητα που τρέχανε
βιαστικά.
Το βιβλίο έκανε ότι φανταζόταν για να βρει κάποιο παιδάκι να το διαβάσει. Παιδιά τρέχανε δίπλα του,
χαρούµενα, γελαστά, µε φωνές, συζητώντας µεταξύ τους, παίζοντας. Ίσως κάποιο ρωτούσε τι ήθελε το µικρό
βιβλίο. Ο τρόπος να ρωτάς ένα βιβλίο είναι να το διαβάζεις…
Όµως κανένα αποτέλεσµα. Οι παρέες των παιδιών δε νοιαζόταν καθόλου για το βιβλιαράκι.
Σε κάποιον του περίπατο πρόσεξε ένα κατάστηµα γεµάτο βιβλία. Αποφάσισε να µπει µέσα. Έτσι θα είχε
παρέα. Έστω και σιωπηλή. Ο τρόπος για να µιλήσουν τα βιβλία µεταξύ τους είναι να τα διαβάζουν οι άνθρωποι…
Για πολύ καιρό άνθρωποι έµπαιναν στο βιβλιοπωλείο. Πολλά βιβλία έφευγαν µαζί τους, ερχόταν άλλα. Το
δικό µας βιβλιαράκι έµενε σιωπηλό στη θέση του.
Μια µέρα ένα µικρό παιδάκι τράβηξε το βιβλίο από το ράφι και άρχισε να γυρίζει τις σελίδες του. Όµορφες
εικόνες που είχε ! Αλλά, τα γραµµατάκια; Τι να έγραφαν άραγε; Το παιδάκι ήταν τόσο µικρό και δεν ήξερε να
διαβάζει.
Όµως τόσο άρεσε στο παιδάκι που το πήρε µαζί του. Το βιβλιαράκι χάρηκε όσο ποτέ. Βρισκόταν στα χέρια
ενός παιδιού.
Τώρα που το παιδί πηγαίνει στο σχολείο και έµαθε να διαβάζει, συζητά πολλές φορές µε αυτό το βιβλίο
που κρατά στα χέρια του…
Όπως κατάλαβες το παιδάκι είσαι εσύ…
(Για τα πρωτάκια που µέσα σε τρεις µήνες µαθαίνουν να διαβάζουν. Κι ας µην ξεχνάµε: όλοι πρωτάκια
είµαστε στη ζωή).
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µε λίγες λέξεις

106 λέξεις και 1 φωτογραφία για τις µορφές στις πέτρες
http://www.schooltime.gr/2014/01/23/106-lekseis-kai-1-fhotografia-gia-tis-morfes-stis-petres/

Οι πέτρες έχουν µεγάλο ενδιαφέρον. Εννοώ τα σχήµατα, τα χρώµατα, την υφή, το
βάρος, τις µορφές τους. Μιλώ για τις πέτρες που έχουν περίπου το µέγεθος της παλάµης.
Τον τελευταίο καιρό ψάχνω, παρατηρώ στην παραλία. Από αυτή την άποψη έχει πολλές
παραλίες ιδανικές, όσες είναι γεµάτες βότσαλα.
Κάποιες πέτρες µιλούν πιο εύκολα... Τις παρατηρώ επίµονα, ξανά και ξανά, σε
διάφορες ώρες της µέρας µε διαφορετικό φωτισµό. Κάποιες φορές για πολλές µέρες.
Βρίσκω µορφές σχηµατισµένες πάνω τους, κάποιες φορές κάθε πέτρα «κρύβει» δύο και
περισσότερες µορφές. Σίγουρα πολύ περισσότερες αν τις παρατηρήσει και άλλο βλέµµα.
Καταλήγω σε µία. Κάνω πιο ευδιάκριτη τη µορφή που βλέπω. Όπως εδώ:
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599 λέξεις για το έθνος και τα ερείπιά του
http://www.schooltime.gr/2014/08/27/599-lekseis-gia-to-ethnos-kai-ereipia-tou/

∆ιάβασα το βιβλίο του Γιάννη Χαµηλάκη «το
έθνος και τα ερείπια του» µετά από σύσταση φίλου, που
ζήτησε τη γνώµη µου κυρίως για το κεφάλαιο «Ο
αρχαιολόγος ως σαµάνος: η αισθητηριακή αρχαιολογία του
Μανόλη Ανδρόνικου». Έτσι ξεκίνησα από τις σελίδες 151194. Το βιβλίο διαβάζεται µε όποια σειρά θέλει κάποιος και
άφησα για το τέλος… τον πρόλογο.
Από τις σκέψεις που τριγυρνούσαν στο µυαλό µου,
καθώς διάβαζα, ήταν η εξής: µε πόσο άνετο τρόπο µιλά για
πράγµατα που για τους περισσότερους είναι ταµπού.
Μπορεί, για παράδειγµα, να µπει στο φακό της κριτικής ο
Ανδρόνικος; Από ποιον; Με ποιους όρους; κλπ, κλπ… Το
ίδιο ισχύει για όλα τα κεφάλαια, που εξετάζουν την χρήση των υλικών στοιχείων της αρχαιότητας από τους
σύγχρονους φορείς στα πλαίσια του εθνικού φαντασιακού. Τέτοια πράγµατα µπορεί να γράφονται µόνο αν ζεις
µακριά…
Έρχονταν στο µυαλό µου και άλλοι Έλληνες επιστήµονες του εξωτερικού που τόλµησαν να ανοίξουν
δρόµους και να δώσουν νέες οπτικές στην επιστήµη τους, για παράδειγµα ο ∆ηµήτρης Τζιόβας στις νεοελληνικές
σπουδές και τη λογοτεχνία, από το Πανεπιστήµιο του Birmingham. Κατά κάποιο τρόπο είναι σοκαριστικό να
αποκαθηλώνεις γίγαντες που αποτελούν συστατικά στοιχεία µιας ελληνικότητας, έστω και αν αυτή είναι πλέον
ουσιαστικά δυσλειτουργική και τρίζει, όταν δουλεύει.
Πρόκειται για την ελληνικότητα έτσι όπως διαµορφώθηκε και µε την εξιδανίκευση της αρχαιότητας
(άσχετα αν µέχρι πρόσφατα υλικά υπολείµµατα γίνονταν εύκολα οικοδοµικά υλικά σε νέα κτίσµατα)· µε τη
αξιοποίησή της στην κατασκευή του «εθνικού φαντασιακού στην Ελλάδα», όπως είναι ο υπότιτλος στο βιβλίο του
Χαµηλάκη. Ήξερα ότι ο συγγραφέας γράφει από το πανεπιστήµιο του Southampton όπου είναι καθηγητής
αρχαιολογίας. Απ’ έξω και αυτός. Εξαιρετικό βιβλίο, κυρίως για όσους νιώθουν ότι δύσκολα θα µοιραστούν
παρόµοιες σκέψεις στη µεσαιωνική Ελλάδα. Παρηγοριά. Εστίαση σε θεµατικές όπως η χρήση της αρχαιότητας από
τη µεταξική δικτατορία, η αρχαιότητα ωσάν φάρµακο και θεραπεία για τους µακρονησιώτες, τα µάρµαρα (και όταν
λέµε µάρµαρα τώρα πια εννοούµε µόνο συγκεκριµένα). Η αρχαιολογία αναδεικνύεται ωσάν να είναι ο βηµατοδότης
στην καρδιά του έθνους· και καρδιά βεβαίως οι αρχαιότητες, δηλαδή τα «ερείπια». Πόσο δύσκολο είναι να µιλήσει
κάποιος για όλα αυτά;
Και τέλος, έφτασα στον πρόλογο για να διαβάσω: «Η απόσταση που µε χώριζε από την Ελλάδα και την
ελληνική κοινωνία από το 1988 και µετά, καθώς και η επαφή µου µε τις τότε σφύζουσες και παθιασµένες διεθνείς
συζητήσεις σχετικά µε τη φύση του αρχαιολογικού έργου και τα νοήµατα του παρελθόντος ήταν τα στοιχεία που µε
βοήθησαν να συναρθρώσω τα επιχειρήµατα µου και να τα τοποθετήσω σε σχέση µε το κοινωνικό πλαίσιο της
αρχαιολογίας στην Ελλάδα. Χωρίς να θέλω να υπαινιχθώ ότι η κριτική του έθνους δεν είναι δυνατή εκ των «ένδον»,
αυτή η απόσταση στάθηκε καίρια, διότι µε βοήθησε να αποφύγω τη φυσικοποίηση του εθνικού φαντασιακού και
συγχρόνως να εξετάσω το ελληνικό πλαίσιο µέσα από συγκριτικό πρίσµα, και σε σχέση µε άλλα εθνικά
εγχειρήµατα» (σ. 13-14).
Έτσι λοιπόν.
Με αφορµή την ανασκαφή στον τάφο της Αµφίπολης, που φυσικά δεν πρόκειται µε τίποτα να ταράξει την
ζωή των νεκρών, αλλά ίσως να ενταφιάσει τα προβλήµατα της ζωής όλων, συζητώ για το βιβλίο του Χαµηλάκη.
Προφανώς όχι για τα τεχνικά θέµατα της ανασκαφής ή τη σηµασία και την επιστηµονική διάστασή της, αλλά για το
πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται και την αλληλεξάρτησή της µε την συγκυρία. Τους κοινωνικούς και ιστορικούς
προσδιορισµούς της, δηλαδή. Το συνηθέστερο είναι ότι πέφτω πάνω σε ανασφαλείς συνειδήσεις που ταράζονται,
όταν τα πράγµατα τίθενται και έτσι.
Είναι δύσκολο να συζητηθούν τέτοια θέµατα· και δεν είναι πρόβληµα εγγραµµατοσύνης, αλλά ταυτοτήτων
συγκροτηµένων στα πλαίσια φαντασιακών κοινοτήτων. Το βιβλίο του Χαµηκάκη µεταφράστηκε και εκδόθηκε στα
ελληνικά. Το ερώτηµα είναι αν θα µπορέσει να συζητηθεί και έξω από τους ακαδηµαϊκούς χώρους, δηµόσια.
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