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Για τη γραυή, αντιγραυή,
υωτογράυιση,
ανατύπωση και διανομή…
Σαπρίκης Χρίστος

Ρλίνκοι και κζραμοι Χ3
Κείμενα που γράφτθκαν όχι για να ενθμερϊςουν, να κακοδθγιςουν. Κείμενα, αφορμζσ ελπίηουμε για ςυηιτθςθ. Ζνα χάρτινο blog για να είμαςτε και μζςα ςτθ μόδα των καιρϊν. Κι επειδι θ τεχνολογία ζχει προχωριςει υπάρχει και το «κανονικό» blog ςτο www.xsap.gr/blog
Ρλίνκοι και κζραμοι Χ3
Ρλίνκοι και κζραμοι ατάκτωσ ερριμζνοι διαφορετικϊν ανκρϊπων ζχοντασ μαηί με τα δικά μου κείμενα
ςκζψεισ του Κανάςθ Βάςιου, και του Κϊςτα Χριςτοδουλι.

*ελπίδα θ *αρχ. ελπίσ+: α.θ ςχετικι ι απόλυτθ βεβαιότθτα ότι κα ςυμβεί κάτι | ό,τι ελπίηει, προςδοκά κάποιοσ. β. το πρόςωπο ι το πράγμα από το οποίο ελπίηει κάποιοσ κάτι.
Ελπίδα: Μια λζξθ με δφναμθ. Φορτιςμζνθ με κετικι ενζργεια. Μια λζξθ που μπορεί να ανοίξει νζουσ δρόμουσ. Να βοθκιςει να ανατραποφν δεδομζνεσ καταςτάςεισ.
*ελπίδα θ *αρχ. ελπίσ+: Kαμιά ελπίδα ςωτθρίασ δεν
ζχουν. Kαμιά ελπίδα δεν υπάρχει. Διαψεφδεται θ ελπίδα. Φροφδεσ ελπίδεσ, μάταιεσ, ανϊφελεσ.
Ελπίδα: Μια λζξθ που ζχει μζςα και το ςπζρμα τθσ
απογοιτευςθσ.
Μια λζξθ που μπορεί να αδειάςει γριγορα απ’ τθν
ενζργειά τθσ.
Και ςτθν πολιτικι θ ελπίδα γριγορα μπορεί να
διαψευςτεί. Γριγορα θ ανικανότθτα και θ αδυναμία τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ να δϊςει απαντιςεισ
ςε χρόνια αλλά και κακθμερινά προβλιματα τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ κα ςταματιςει να είναι το
άλλοκι για τθν πολιτικι του ΡΑΣΟΚ.
Γιατί όλοι είμαςτε πια πιο υποψιαςμζνοι. Γιατί
όλοι περιμζνουμε τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα να γίνουν και κακθμερινζσ πράξεισ. Γιατί το «πρϊτα ο πολίτθσ» πρζπει από ςφνκθμα
να γίνει πράξθ.
«Βιάηεςαι – βιάηεςαι!!!» Μου λζει ο Σπφροσ από απζναντι.
Δεν βιάηομαι κακόλου. Ζχω πολφ μεγάλθ υπομονι. Θ κακθμερινότθτα όμωσ βιάηεται. Αυτι επιβάλλει τουσ
ρυκμοφσ τθσ, αυτι απαιτεί τα βιματα και όχι θ επικυμία θ δικι μου…
*ελπίδα θ *αρχ. ελπίσ+: H ελπίδα πεκαίνει πάντα τελευταία, για να δθλϊςουμε ότι ο άνκρωποσ ελπίηει πάντα ωσ τθν τελευταία ςτιγμι.
…αλλά αν πεκάνει δεν κα υπάρχει τίποτε άλλο
*Από το Λεξικό τθσ κοινισ νεοελλθνικισ του Ιδρφματοσ Μ. Σριανταφυλλίδθ
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Σκυμμζνοσ ςτο γραφείο κοιτάω το ωρολόγιο πρόγραμμα του ςχολείου.
Νοζμβρθσ μινασ και λείπουν ακόμα δάςκαλοι. Χαμζνεσ ϊρεσ μακθμάτων για το τίποτα. Αποτζλεςμα τθσ
ανικανότθτασ ; τθσ αδιαφορίασ ; ανκρϊπων που τουσ επιλζγουμε να μασ διοικοφν και να λφνουν προβλιματα. Τον 21ο αιϊνα θ Ελλαδίτςα μασ δεν ζχει καταφζρει ακόμα να ζχει δαςκάλουσ ςτθν ϊρα τουσ ςτα ςχολειά και να μθν λείπουν βιβλία.
«Βιάηεςαι!!!» θ φωνι του Σπφρου ςτο κεφάλι. «Τϊρα ανζλαβαν και βρικαν ζνα μπάχαλο. Κα ζρκουν…»
Πλιγκ!!!
Ο ιχοσ από τον υπολογιςτι.
Θ ματιά πζφτει ςτθν οκόνθ. «Ζχετε ζνα νζο μινυμα». Αςυναίςκθτα το χζρι ανοίγει το ιμζιλ:
4ο Γραφείο, κοινοποίθςθ από το Υπουργείο, 6 ςελίδεσ επιςυναπτόμενο.
κζμα: «Αλλαγι τίτλου του Τπουργείου»
…παρακαλοφμε να αλλάξετε…
ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
1. Σα περικϊρια ςελίδασ κα είναι 2,5 (αριςτερά) και 1,5 (πάνω).
Προβλζπεται θ χριςθ νραμματοςειράσ «Calibri».
Εναλλακτικά, ςε περιπτϊςεισ προβλθμάτων ςυμβατότθτασ κ.ο.κ. μπορεί να γίνεται θ χριςθ τθσ γραμματοςειράσ «Arial»,
με αντίςτοιχο μζγεκοσ γραμμάτων.
Οι τίτλοι χωρίηονται ςε τρεισ ενότθτεσ, όπωσ φαίνονται ςτθ ςυνζχεια:
2. Σο εκνόςθμο κα είναι αςπρόμαυρθ εικόνα με μζγεκοσ 42X42 pixels.
Σο μζγεκοσ γραμμάτων τθσ 1θσ ςειράσ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ) είναι 12 Σο μζγεκοσ γραμμάτων τθσ 2θη ςειράσ (ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ) είναι 11 Σο μζγεκοσ γραμμάτων τθσ 3θσ ςειράσ (ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ) είναι 10
κλπ κλπ κλπ

6 ςελίδεσ οδθγίεσ και υποδείγματα για μθ γίνει κανζνα λάκοσ…
...Νοζμβρθσ μινασ δάςκαλοι λείπουν ςτα ςχολεία. Ώρεσ χαμζνεσ για να λουφάρουν κάποιοι ελζω υψθλϊν
γνωριμιϊν και απ’ τισ πρϊτεσ ενζργειεσ του «νζου» Υπουργείου ιταν να μασ δϊςει οδθγίεσ για το πόςα εκατοςτά περικϊριο πάνω και δεξιά κα ζχουν τα υπθρεςιακά ζγγραφα. Και το ςθμαντικότερο. Το εκνόςθμα να
ζχει διαςτάςεισ 4χ4 πιξελ. Στθ γραμματοςειρά πρζπει να αναγνωρίςω πωσ είναι πιο ευζλικτο. Αν δεν ζχουμε
καλιμπρι μποροφμε να επιλζξουμε και αριαλ.
6 ςελίδεσ με τον χαρακτθριςμό ΕΞΑΛΕΤΛΚΑ ΕΡΕΛΓΟΝ
Θ εκπαίδευςθ μπαίνει ςτθν νζα θλεκτρονικι εποχι με αιχμι του δόρατοσ το Γουόρντ!!!
Βιάηομαι!!!
Να φφγω…
Είπεσ· «Θα πάγω ς’ άλλθ γθ, κα πάγω ς’ άλλθ κάλαςςα.
Μια πόλισ άλλθ κα βρεκεί καλλίτερθ από αυτι.
Κάκε προςπάκεια μου μια καταδίκθ είναι γραφτι·...»
…
Καινοφριουσ τόπουσ δεν κα βρεισ, δεν κάβρεισ άλλεσ κάλαςςεσ.
Η πόλισ κα ςε ακολουκεί. τουσ δρόμουσ κα γυρνάσ
τουσ ίδιουσ. Και ςτεσ γειτονιζσ τεσ ίδιεσ κα γερνάσ·
και μεσ ςτα ίδια ςπίτια αυτά κ’ αςπρίηεισ.
Πάντα ςτθν πόλι αυτι κα φκάνεισ. Για τα αλλοφ — μθ ελπίηεισ—
δεν ζχει πλοίοανάκαμψθ…
για ςε, δεν ζχει οδό…
Αναηθτείται
δεν ζχει πλοίο για ςε, δεν ζχει οδό…
Κωνςταντίνοσ Π. Καβάφθσ

…Δεν μπορϊ να φφγω…
Εδϊ κα μείνω…
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Αναηθτείται ανάκαμψθ…
(Βάςιοσ Ακανάςιοσ)
Ρζραςε ζνασ χρόνοσ και κάτι μζρεσ από τθ μζρα κατάρρευςθσ τθσ αμερικανικισ επενδυτικισ τράπεηασ
Lehman Brothers, μζρα που κεωρείται ότι ξζςπαςε θ μπόρα τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ. Σιμερα οι
μεγάλοι οικονομικοί οργανιςμοί, όπωσ το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο και ο ΟΟΣΑ, αναηθτοφν μια ακτίνα
ανάκαμψθσ. Τα μαφρα ςφννεφα τθσ φφεςθσ όμωσ, καλφπτουν τον παγκόςμιο οικονομικό ουρανό και είναι
περιςςότερο πικανό να ξεςπάςει μια νζα μπόρα, παρά να ζρκει θ ξαςτεριά τθσ ανάκαμψθσ. Τα μζτρα που
πιραν μζχρι ςιμερα οι κυβερνιςεισ των Δυτικϊν χωρϊν ιταν πακζτα πολλϊν διςεκατομμυρίων δολαρίων ι
Ευρϊ για να ςτθρίξουν το τραπεηικό ςφςτθμα. Να ςτθρίξουν, δθλαδι, εκείνουσ που με τισ υπερβολζσ και τα
μεγάλα ρίςκα ςτθν προςπάκειά τουσ να αποκτιςουν γριγορα και όςο το δυνατόν μεγαλφτερα κζρδθ, δθμιοφργθςαν τισ ςυνκικεσ να ξεςπάςει θ κρίςθ. Θ δικαιολογία για τθ ςτιριξθ είναι ότι, αν κατζρρεε το τραπεηικό
ςφςτθμα κα γυρίηαμε ςτθν «εποχι του λίκου».
Ρράγματι, ζςτω και με μερικζσ απϊλειεσ, το τρα- να καταναλϊςουν τα προϊόντα που αυτζσ παράγουν.
πεηικό ςφςτθμα διαςϊκθκε και εν μζςω κρίςθσ πα- Οπότε ανοίγει ζνασ φαφλοσ κφκλοσ που δθμιουργεί
ρουςιάηει μεγάλθ κερδοφορία. Τα πακζτα ςτιριξθσ φφεςθ και κανείσ δεν ξζρει πϊσ κα κλείςει.
δόκθκαν, πζρα από τθ διάςωςθ του τραπεηικοφ ςυΕκείνοι όμωσ που πλθρϊνουν το μεγαλφτερο τίςτιματοσ και για να αυξθκεί θ ρευςτότθτα ςτθν α- μθμα τθσ κρίςθσ, που ςυγκλονίηει τθν παγκόςμια
γορά, να δοκοφν δάνεια ςτισ επιχειριςεισ, ϊςτε να οικονομία, είναι οι εργαηόμενοι. Μζςα ςε ζνα χρόνο
ανακάμψει και θ πραγματικι οικονομία. Οι τραπεηί- ζχουν χάςει τόςα δικαιϊματα, όςα το παγκόςμιο
τεσ όμωσ, εφαρμόηοντασ τθν τακτικι « κάθκε θ γριά εργατικό κίνθμα με αγϊνεσ και κυςίεσ κατζκτθςε ςε
ςτο κουρκοφτι φυςάει και το γιαοφρτι», δίνουν τα ζναν αιϊνα. Με τισ ςυνεχείσ απολφςεισ οι ςτρατιζσ
δάνεια με το ςταγονόμετρο, ακόμθ και ςε παλιοφσ των ανζργων αυξάνονται και πλθκφνονται. Θ ανκαλοφσ πελάτεσ. Στθν ουςία κάκονται πάνω ςτα κρϊπινθ αξιοπρζπεια καταργείται με τισ ενοικιάςεισ
«χρυςά αυγά» των πακζτων ςτιριξθσ, βελτιϊνουν τθ εργαηομζνων. Θ εκμετάλλευςθ από τουσ εργοδότεσ
δικι τουσ οικονομικι κζςθ και ποφ και ποφ ςπάηουν με τθ μζκοδο τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ γίνεται κακαι κανζνα «χρυςό αυγό» και το μοιράηονται μεταξφ κεςτϊσ. Ο προςχθματικόσ περιοριςμόσ τθσ αμοιβισ
τουσ τα «χρυςά παιδιά». Είναι μάλιςτα ςε αναμονι, εργαςίασ με τισ τρεισ ι τζςςερισ θμζρεσ εργαςίασ τθν
ϊςτε με τθν πρϊτθ ευκαιρία να εφαρμόςουν τθν εβδομάδα είναι κανόνασ. Θ εντατικοποίθςθ τθσ ερπαλιά τακτικι για γριγορα κζρδθ.
γαςίασ και θ απειλι τθσ ανεργίασ οδθγοφν ςε αυτόΚαι θ αγορά; Θ αγορά, οι βιομθχανίεσ, οι επιχειριςεισ, θ πραγματικι οικονομία δθλαδι, ςτενάηει
από ζλλειψθ ρευςτότθτασ. Το χριμα είναι ςυγκεντρωμζνο ςτισ τράπεηεσ, ςτουσ μεγάλουσ διεκνείσ
επενδυτικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ και ςε χϊρεσ τισ
ανατολικισ Αςίασ (Κίνα). Ππωσ όμωσ, είπε και ο Άγγλοσ Φιλόςοφοσ Φραγκίςκοσ Βάκων: «Τα χριματα
είναι ςαν τθν κοπριά. Αν τα ςκορπίςεισ τριγφρω, κάνουν καλό. Αν τα μαηζψεισ ς’ ζνα ςωρό, βρωμάνε
απαίςια». Γι αυτό και θ παγκόςμια οικονομία βρίςκεται ςε φφεςθ, με εξαίρεςθ κάποιεσ χϊρεσ τθσ ανατολικισ Αςίασ (Κίνα, Λνδία) που κι αυτζσ όμωσ άρχιςαν να παρουςιάηουν μείωςθ ανάπτυξθσ.
Μζςα ςτισ δφςκολεσ αυτζσ ςυνκικεσ, οι βιομθχανίεσ και οι επιχειριςεισ, προκειμζνου να αμβλφνουν
τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ και να βελτιϊςουν τθν οικονομικι τουσ κζςθ, κατζφυγαν ςτον εφκολο δρόμο
των απολφςεων των εργαηομζνων και των περικοπϊν ςτουσ μιςκοφσ. Αυτι θ τακτικι, μαηί με κάποιεσ
μικρζσ ενιςχφςεισ από τισ κυβερνιςεισ ( μικρζσ ςε
ςφγκριςθ με τθ βοικεια ςτισ τράπεηεσ) μπορεί να
ζφεραν κάποια πρόςκαιρθ βελτίωςθ, μακροπρόκεςμα όμωσ, οι ςτρατιζσ ανζργων που δθμιοφργθςαν και δθμιουργοφν, δεν κα ζχουν τθ δυνατότθτα
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κτονίεσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Το εργατικό κίνθμα
βαδίηει ανάποδα ςτθν ιςτορικι του διαδρομι.
Αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι θ διεφρυνςθ του
οικονομικοφ χάςματοσ μεταξφ πλουςίων και φτωχϊν. Σφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα πάνω από
1 διςεκατομμφριο άνκρωποι ηουν ςε απόλυτθ φτϊχεια. Ζχουν, δθλαδι, θμεριςιο ειςόδθμα κάτω από 1
δολάριο. Για αυτοφσ κρίςθ υπιρχε, υπάρχει και κα
υπάρχει ςτο μζλλον ανεξάρτθτα από αυτό που εμείσ
ονομάηουμε οικονομικι κρίςθ. Τθν ίδια ςτιγμι το
πλουςιότερο 1% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ κατζχει
περιςςότερο από το 40% του παγκόςμιου πλοφτου.
Στισ ΘΡΑ τα ποςοςτά φτϊχειασ αυξικθκαν ςτο 13,2%
του πλθκυςμοφ. « Κανείσ δεν πρζπει να εκπλιςςεται
από τθ διεφρυνςθ των ανιςοτιτων. Θ ανεργία πλιττει κατά προτεραιότθτα τουσ απλοφσ εργαηόμενουσ,
κακϊσ δεν διακζτουν «χρυςά αλεξίπτωτα» όπωσ αυτά που απολαμβάνουν τα ανϊτερα ςτελζχθ», λζει ο
οικονομολόγοσ του Ρανεπιςτθμίου Χάρβαρντ ίτςαρντ Φρίμαν. Αλλά και ςτθ χϊρα μασ το Λνςτιτοφτο

Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ καταγράφει ςε ζκκεςι του
δραματικι ζξαρςθ τθσ φτϊχειασ και επιδείνωςθ των
οικονομικϊν ανιςοτιτων. Και μπορεί ςιμερα θ διεφρυνςθ του οικονομικοφ χάςματοσ να μθν δθμιουργεί ριγματα ςτθν κοινωνία, λόγω και τθσ ψυχολογίασ του φόβου που καλλιεργείται, όςο όμωσ το
χάςμα κα μεγαλϊνει, ο φόβοσ κα μετατρζπεται ςε
οργι και οι κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ κα είναι αναπόφευκτεσ.
Ροφ είναι λοιπόν τα ςθμάδια ανάκαμψθσ που
βλζπουν οι διεκνείσ οργανιςμοί;
Μπορεί τεχνθτά, ςφμφωνα με διάφορεσ μετριςεισ θ φφεςθ να δείχνει πωσ παρζρχεται. Για τα εκατομμφρια νοικοκυριά όμωσ, που αντιμετωπίηουν ανεργία και τεράςτια χρζθ, οι οικονομικοί δείκτεσ δεν
ζχουν καμιά ςχζςθ με τθν κακθμερινι πραγματικότθτα. Κα ζχουμε δθλαδι ςε παγκόςμια κλίμακα το
φαινόμενο που είχαμε ςτθν Ελλάδα, όπωσ είχε πει ο
Γεϊργιοσ Ραπανδρζου: « Οι αρικμοί ευθμεροφν , οι
Ζλλθνεσ(άνκρωποι) πζνονται!»

Έχω ζνα όραμα…
…πρϊτα να ενεργοφν και μετά να μιλοφν...
Ζχει πολφ ενδιαφζρον να παρακολουκείσ τισ δθλϊςεισ των υπουργϊν τισ πρϊτεσ μζρεσ ανάλθψθσ των κακθκόντων τουσ. Ακόμθ και αν ανικουν ςτθν ίδια κυβζρνθςθ «ανακαλφπτουν» μια άςχθμθ κατάςταςθ που
βζβαια υπόςχονται να τθ διορκϊςουν. Αν δε ζχουμε και αλλαγι κυβζρνθςθσ τότε οι «ανακαλφψεισ» τουσ
είναι ακόμθ μεγαλφτερεσ και θ ζκπλθξθ και «αγανάκτθςθ» του νζου Υπουργοφ τεράςτια!!!
…Ζτςι παρακολοφκθςα και τισ δθλϊςεισ τθσ νζασ μασ Υπουργοφ για τισ χιλιάδεσ των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ςτο Υπουργείο Ραιδείασ και ςε άλλεσ υπθρεςίεσ άςχετεσ με το εκπαιδευτικό ζργο. Για τισ χιλιάδεσ των αποςπαςμζνων ςε περιοχζσ που ΔΕΝ ζχουν ανάγκθ εκπαιδευτικϊν με αποτζλεςμα ςτθν Ακινα και ςε
άλλεσ πόλεισ να υπάρχουν τμιματα ςτο κόκκινο όςο αφορά τον αρικμό μακθτϊν, να υπάρχουν κενά ςε εκπαιδευτικοφσ.
Ρροςωπικά το ομολογϊ δεν περίμενα να μζνει τόςο
ζκπλθκτθ. Μποροφςε να είχε ρωτιςει τουσ ςυντρόφουσ
τθσ Υπουργοφσ και βουλευτζσ που ψιφιςαν το 1998 το
νόμο που επιτρζπει τισ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν ςε
υπθρεςίεσ εκτόσ εκπαίδευςθσ.
Τουσ ίδιουσ που ψιφιςαν το 2002 το νόμο που ζδινε
τα μόρια τθσ οργανικισ ςτουσ βολεμζνουσ.
Μποροφςε να είχε ρωτιςει τουσ ςυντρόφουσ τθσ ςτθ
ΔΟΕ για τισ αποςπάςεισ που ηθτάνε κάκε χρόνο να γίνουν
και τισ καταγγελίεσ που κάνουν αν δε γίνουν.
Γιατί δε μπορεί να μθν είχε ακοφςει όλα αυτά τα χρόνια
για τα ατζλειωτα χαρτιά και τθλζφωνα από δεξιοφσ – παςόκουσ - αριςτεροφσ για να εξυπθρετθκεί «το παιδί» γιατί ζχει
πρόβλθμα…
Να κάνει τθν οργανικι του κζςθ ςε μια καρζκλα ςτο
Υπουργείο Ραιδείασ και όχι ςτισ Κυκλάδεσ. Αλλά να παίρνει βζβαια τα μόρια των Κυκλάδων ϊςτε να πετφχει μετά
«με το ςπακί του και αξιοκρατικά» τθ μετάκεςθ.
Για να πάει ςτο χωριό ςτα Τρίκαλα, να είναι κοντά
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ςτθν οικογζνεια και να κάνει μαηί με άλλουσ 4 μάκθμα ςε 20 πιτςιρίκια.
…Και θ Ντίνα, θ Βάςω, θ … ο … να τρελαίνονται με 26 πρωτάκια…
Να τισ βλζπω να τελειϊνουν το ωράριό τουσ και να καταρρζουν…
«Ράλι γκρινιάηεισ…» λζει ο Γρθγόρθσ. «Κάναμε κι εμείσ παλιότερα αποςπάςεισ αλλά είχαμε ζνα μζτρο.
Δεν αποςποφςαμε δζκα χιλιάδεσ αλλά πζντε.»
Ράςο… Αν το πρόβλθμα είναι μόνο αρικμθτικό και όχι ουςιαςτικό.
Θ Νζα Δθμοκρατία το παραξεφτίλιςε αλλά το ερϊτθμα παραμζνει:
Γιατί ζνασ εκπαιδευτικόσ που ςποφδαςε για να διδάςκει ςτα παιδιά, που διορίςτθκε για το ςκοπό αυτό,
που πλθρϊνεται για το ςκοπό αυτό να κάνει τον κλθτιρα και τον γραφιά ςε ζνα γραφείο;
Γιατί χρειάηεται ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ π.χ. τθσ Δ’ Ακινασ ιδιαιτζρα γραμματζα δαςκάλα ι νθπιαγωγό; Δεν μπορεί ζνασ απόφοιτοσ Λυκείου να ςθκϊνει τα τθλζφωνα να κανονίηει τα ραντεβοφ και να φζρνει
τον καφζ;
Κατανοϊ ότι μπορεί να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που για διάφορουσ αντικειμενικοφσ λόγουσ δεν μποροφν
να διδάξουν. Ασ γίνει θ μετάταξι τουσ ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου. Και να αναλάβουν τθ
δουλειά αυτι μζχρι να πάρουν ςφνταξθ. Οργανωμζνα, με ςυνζχεια και κατά ςυνζπεια αποτελεςματικά. Οι
υπόλοιποι όμωσ; Τι χρειάηονται ς’ αυτζσ τισ υπθρεςίεσ; Ροια προβλιματα λφνουν με βάςθ αυτό που ςποφδαςαν και διορίςτθκαν; Γιατί ςτθ κζςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ που μπορεί ανάλογα με τα ρουςφζτια να αλλάηει
και κάκε χρόνο δε διορίηεται για παράδειγμα ζνασ διοικθτικόσ υπάλλθλοσ με τα κατάλλθλα προςόντα για να
αςχολθκεί με τθν μθχανογράφθςθ του Γραφείου μόνιμα και ςτακερά; Και ασ διοριςτεί ζνασ εκπαιδευτικόσ
λιγότεροσ. Ζτςι κι αλλιϊσ περιςςεφουν 10.000 κατά τα λεγόμενα του Υπουργείου.
«Βιάηεςαι!!!» θ φωνι του Σπφρου ςτο κεφάλι. «Τϊρα ανζλαβαν και βρικαν ζνα μπάχαλο.»
Ρεριμζνω…
Και ακοφω:
Να λζνε ότι κα μπει τάξθ.
Να λζνε ότι κα γίνει μια ορκολογικι κατανομι του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ.
Ρεριμζνω… Μζχρι τον Λοφνιο που κα γίνουν οι αποςπάςεισ.
Για να δω αν πάλι εκπαιδευτικοί κα ςυνεχίςουν να κάνουν τον κλθτιρα και τον γραφιά
ςτισ Διευκφνςεισ και τα Γραφεία εκπαίδευςθσ.
Για να δω αν εκπαιδευτικοί κα ςυνεχίςουν να κουβαλάνε τα χαρτοφυλάκια βουλευτϊν, νομαρχϊν,
παπάδων και πανεπιςτθμιακϊν.
Για το αν κα ζχουμε τουσ δαςκάλουσ ςτθν ϊρα τουσ ςτα ςχολεία…
Ρεριμζνω τα αυτονόθτα…
…και όςο περιμζνω διαβάηω και ςτον ιηοςπάςτθ (25/10]2009) τθν «αριςτερι κριτικι»: «…Είναι επίςθσ
άκρωσ αποκαλυπτικό ότι ςτθν τοποκζτθςι τθσ ςτθ Βουλι, ορμϊμενθ από τα κενά, θ υπουργόσ Παιδείασ άρχιςε να αγορεφει για τισ... αποςπάςεισ των εκπαιδευτικϊν ςε άλλεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ(!) αφινοντασ να
εννοθκεί ότι αντί για μαηικζσ προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν που υπαγορεφουν οι ςφγχρονεσ ανάγκεσ κα «μερεμετιάςει» το ςφςτθμα των αποςπάςεων…». Αλικεια τι ακριβϊσ εννοοφν και επικυμοφν οι ςφντροφοι;


Έχω ζνα όραμα…
…τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ…
Μ’ αρζςουν πολφ οι δθλϊςεισ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Για τθν κατάργθςθ τθσ περιττισ γραφειοκρατίασ, τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν. Απελευκερϊνονται ϊρεσ και ανκρϊπινο δυναμικό
για πιο ουςιαςτικι δουλειά. Γίνεται πιο γριγορα αυτό που κεσ και με λιγότερο κόπο…
Αγόγγυςτα λοιπόν ςυμπλιρωςα όλα τα ςτοιχεία του ςχολείου ςτθ κεντρικι βάςθ δεδομζνων του ΥΡΕΡΚ.
Τόςοι δάςκαλοι, τόςα παιδιά, τόςοι αλλοδαποί τόςοι παλιννοςτοφντεσ.
Αυτοί απουςιάηουν, αυτοί ιρκαν, τόςα χρόνια υπθρεςίασ ζχει ο Σπφροσ, τόςεσ ϊρεσ διδάςκει ο Μανόλθσ… και πάει λζγοντασ.
Ζγραφα ςτον υπολογιςτι και ο Ευκφμθσ απζναντι όλο να μου λζει:
«Βγάλε μου κι ζνα αντίγραφο να το ζχω».
Κι εγϊ όλο να γκρινιάηω. «Είςαι οπιςκοδρομικόσ, το μζλλον είναι εδϊ. Τι τθ κζλεισ τθ χαρτοφρα;
Τα περνάμε μία ςτον υπολογιςτι και μετά τα ζχουν όλοι!»
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Αυτόσ να χαμογελά και να ξαναλζει. «Βρε βγάλε μου ζνα αντίγραφο να το ζχω…»
Πλιγκ!!!
Ο ιχοσ από τον υπολογιςτι.
Θ ματιά πζφτει ςτθν οκόνθ. «Ζχετε ζνα νζο μινυμα.». Αςυναίςκθτα το χζρι ανοίγει το ιμζιλ.
4ο Γραφείο, κοινοποίθςθ από το Υπουργείο:
Ραρακαλείςτε να ςυμπλθρϊςετε το παρακάτω ζγγραφο για τισ ανάγκεσ τθσ Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ: …πόςοι δάςκαλοι, πόςα παιδιά, πόςοι αλλοδαποί πόςοι παλιννοςτοφντεσ… κλπ κλπ κλπ …να το
ςτείλετε ςτο Γραφείο, αυτό ςτθ Διεφκυνςθ, αυτι ςτο
Τπουργείο και αυτό ςτθ τατιςτικισ Τπθρεςία…
Γραπτά εννοείται ς’ ζναν πίνακα.
Το κοιτάω και ςκζφτομαι φωναχτά: «Μα γιατί δεν
παίρνουν τα ςτοιχεία από τθ βάςθ δεδομζνων του Υπουργείου;»
Ο Ευκφμθσ απζναντι χαμογελάει και ξαναλζει.
«Βρε βγάλε μου ζνα αντίγραφο να το ζχω και κα τον
κάνω εγϊ τον πίνακα…»
Μ’ αρζςει αυτι θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.
Μια να περνάσ τα ςτοιχεία ςτον υπολογιςτι και μετά
να τα ξαναπερνάσ ςτο χαρτί… Ρολφ μ’ αρζςει…
«Βρε βγάλε μου ζνα αντίγραφο να το ζχω…»
Δίκιο ζχει… Βιάηομαι… Κα περιμζνω…


Ρολλζσ φορζσ ςυηθτάμε για τθν υλικοτεχνικι υποδομι, τα βιβλία, τα αναλυτικά προγράμματα. Ράντα
όμωσ θ ςυηιτθςθ επιςτρζφει ςτθ δικι μασ δουλειά, τθ δικι μασ παρζμβαςθ. Σ’ αυτό το πλαίςιο κυμικθκα
ζνα κείμενο που δθμοςιεφτθκε ςτθν ΕΛΕΥΚΕΟΤΥΡΛΑ ςτισ 07/04/2008 που επιμελικθκε ο Τάκθσ Μίχασ.
Στθρίηεται ςε μια παγκόςμια ζρευνα για τθν ποιότθτα των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων. Τϊρα που περιμζνουμε ζνα ακόμθ διςεκατομμφριο για τθν εκπαίδευςθ οι προβλθματιςμοί που εμπεριζχει είναι άκρωσ ενδιαφζροντεσ.
Θ ΡΟΛΟΤΘΤΑ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ςε μια χϊρα δεν εξαρτάται οφτε από τισ κρατικζσ δαπάνεσ, οφτε από το μζγεκοσ τθσ τάξθσ, οφτε από
τον «προοδευτικό» χαρακτιρα των εκπαιδευτικϊν μεταρρυκμίςεων!
Εξαρτάται από ζναν και μοναδικό παράγοντα: τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Τα επιτυχθμζνα
εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςτον κόςμο είναι εκείνα που
καταφζρνουν να εντάςςουν ςτο διδακτικό τουσ προςωπικό τουσ πιο ταλαντοφχουσ. Αυτό είναι το ςυμπζραςμα
ςτο οποίο καταλιγει θ ζρευνα τθν οποία ζκανε θ γνωςτι
εταιρεία ςυμβοφλων McKinsey. Στόχοσ τθσ ογκϊδουσ ζρευνασ -που πραγματοποιικθκε τα ζτθ 2000 με 2007ιταν να εντοπίςει τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που παίηουν
τον κακοριςτικό ρόλο ςτθν ποιότθτα τθσ πρωτοβάκμιασ
και δευτεροβάκμιασ παιδείασ.
Από τισ 122 μελζτεσ του ΟΟΣΑ, μόνο οι 9 ζδειξαν ότι θ
μείωςθ των μακθτϊν ανά τάξθ και θ αφξθςθ κακθγθτϊν
βελτιϊνει τισ μακθτικζσ επιδόςεισ. Οι άλλεσ 103 κατζγραψαν ωσ κυριότερο παράγοντα τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ
Ραίρνοντασ ωσ άξονα αναφοράσ τισ επιδόςεισ των διάφορων εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςτον κόςμο -όπωσ

προκφπτει από τθ γνωςτι ζκκεςθ Piza του ΟΟΣΑ κακϊσ
και άλλεσ ανάλογεσ μελζτεσ- κακϊσ και ςυνεντεφξεισ με
πάνω από 100 ειδικοφσ, πολιτικοφσ και εκπαιδευτικοφσ ςε
όλο τον κόςμο, θ ζρευνα τθσ McKinsey προςπάκθςε να
εντοπίςει τα κοινά ςτοιχεία τα οποία ζχουν όλα τα top
εκπαιδευτικά ςυςτιματα- όπωσ τθσ Φινλανδίασ, τθσ Σιγκαποφρθσ, τθσ Νότιασ Κορζασ κ.λπ. Ζνα από τα πρϊτα
ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ είναι ότι οι δαπάνεσ για τθν
παιδεία κακϊσ και το μζγεκοσ τθσ τάξθσ δεν φαίνεται να
παίηουν ουςιαςτικό ρόλο ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν.
Μεταξφ των ετϊν 1980 και 2005, οι δθμόςιεσ εκπαιδευτικζσ δαπάνεσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτισ
ΘΡΑ ανά μακθτι αυξικθκαν κατά (αποπλθκωριςμζνο)
73%. Τθν ίδια περίοδο οι ΘΡΑ προςζλαβαν περιςςότερουσ
δάςκαλουσ/κακθγθτζσ με αποτζλεςμα θ αναλογία εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν να μειωκεί κατά 18%. Το μζγεκοσ των
τάξεων ςτισ ΘΡΑ το 2005 ιταν το μικρότερο ςτθν ιςτορία
τθσ χϊρασ. Πμωσ οι επιδόςεισ των μακθτϊν το 2005 παρζμειναν ςτα επίπεδα του 1980. Ανάλογα είναι και τα αποτελζςματα και ςε άλλεσ χϊρεσ. Μεταξφ των ετϊν 19952004 χϊρεσ όπωσ θ Νζα Ηθλανδία, θ Αυςτραλία, θ Σουθδία, θ Νορβθγία, θ Ολλανδία και θ Λαπωνία αφξθςαν κεαματικά τισ δαπάνεσ τουσ για τθν παιδεία. Πμωσ οι μζςεσ
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επιδόςεισ των παιδιϊν ςτα μακθματικά θλικίασ 13 και 14 ετϊν, είτε
παρζμεναν οι ίδιεσ είτε χειροτζρευςαν.
Τα τελευταία ζτθ κάκε χϊρα
ςτον ΟΟΣΑ αφξθςε τον αρικμό του
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των μακθτϊν.
Πμωσ όλεσ οι ζρευνεσ δείχνουν ότι θ
μείωςθ του μεγζκουσ τθσ τάξθσ δεν
ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν. Από τισ 112
μελζτεσ, μόνο οι 9 ζδειξαν ότι υπάρχει ζνασ κετικόσ ςυςχετιςμόσ. Οι
άλλεσ 103 βρικαν είτε ότι δεν υπάρχει καμιά ςχζςθ είτε ότι υπάρχει
αρνθτικι ςχζςθ -δθλαδι θ μείωςθ
του αρικμοφ των μακθτϊν ςε μια
τάξθ όχι μόνο δεν βελτιϊνει τισ επιδόςεισ αλλά ενίοτε τισ χειροτερεφει. Θ εξιγθςθ είναι απλι: ςτο βακμό που θ μείωςθ του μεγζκουσ των τάξεων
ςθμαίνει περιςςότερουσ κακθγθτζσ, αυτό ςυνεπάγεται με ςτακερό το επίπεδο των δαπανϊν- αφ' ενόσ λιγότερα
χριματα για κάκε κακθγθτι και αφετζρου -και αυτό είναι
το πιο ςθμαντικό- μειωμζνεσ απαιτιςεισ ςτθν επιλογι του
διδακτικοφ προςωπικοφ. Ο κυριότεροσ παράγοντασ που
φαίνεται να επθρεάηει τισ μακθτικζσ επιδόςεισ είναι θ
ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Διάφορεσ μελζτεσ που λαμβάνουν υπόψθ τουσ όλουσ τουσ παράγοντεσ
δείχνουν ότι οι μακθτζσ που διδάςκονται από καλοφσ εκπαιδευτικοφσ κα προχωριςουν με τριπλάςια ταχφτθτα
από ότι μακθτζσ με κακοφσ εκπαιδευτικοφσ. Οι επιπτϊςεισ
για τον μακθτι, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ, ενόσ χαμθλισ
ποιότθτασ δαςκάλου ςτα πρϊτα χρόνια του ςχολείου,
μπορεί όχι απλϊσ να είναι αρνθτικζσ αλλά και μθ αντιςτρζψιμεσ. Ππωσ δείχνει μια ςειρά ερευνϊν, οι μακθτζσ
που δεν κάνουν αρκετι πρόοδο τα πρϊτα χρόνια ςτο δθμοτικό ςχολείο, λόγω ενόσ κακοφ δαςκάλου, ζχουν ελάχιςτεσ πικανότθτεσ να ανακάμψουν αργότερα.

Τα καλφτερα εκπαιδευτικά
ςυςτιματα ςτρατολογοφν ςυςτθματικά τουσ πιο προικιςμζνουσ
για να τουσ εντάξουν ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό.
Αυτό το επιτυγχάνουν μζςω
τθσ αυςτθρισ επιλογισ των ατόμων που κα φοιτιςουν ςε παιδαγωγικζσ ακαδθμίεσ ι ανάλογα
ιδρφματα. Τα καλφτερα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςτον κόςμο ςτρατολογοφν τουσ δαςκάλουσ από το
κορυφαίο 5%- 30% των αποφοίτων. Στθν Κορζα από το 5%, ςτθ
Φινλανδία από το 10% και ςτο
Χονγκ Κονγκ και τθ Σιγκαποφρθ
από το 30%. Αντίςτροφα τα κακά
εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςυνικωσ ελκφουν τουσ χειρότερουσ.
Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτθ Μζςθ Ανατολι -όπου το επίπεδο τθσ παιδείασ είναι ιδιαίτερα χαμθλό- οι δάςκαλοι
προζρχονται από το χειρότερο 30%. Το ίδιο παρεμπιπτόντωσ ίςχυε και μζχρι πρόςφατα ςτισ ΘΡΑ!
Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των καλϊν εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων είναι ότι δίνουν μεγάλθ ζμφαςθ
ςτθ ςωςτι επιλογι των ατόμων που κα αναλάβουν θγετικό ρόλο ςτο ςχολείο (διευκυντζσ, γυμναςιάρχεσ λυκειάρχεσ). Πλεσ οι ζρευνεσ δείχνουν ότι χωρίσ ζναν αποτελεςματικό και ικανό θγζτθ, ζνα ςχολείο είναι αδφνατο να
αναπτφξει μια κουλτοφρα υψθλϊν προςδοκιϊν ι να
προςπακεί να επιτφχει ςυνεχι βελτίωςθ. Ο μοναδικόσ
ρόλοσ και θ μοναδικι υποχρζωςθ του διευκυντι ενόσ
ςχολείου είναι να επιβλζπει τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ
του απαςχολοφμενου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Δεν
ζχει καμιά άλλθ γραφειοκρατικι υποχρζωςθ, ζτςι ϊςτε να
μπορεί να αφοςιωκεί απερίςπαςτα ςτο ζργο του, που
είναι θ βελτίωςθ τθσ διδαςκαλίασ των υφιςταμζνων του.


Καπνοαπαγόρευςθ;
Η υπόκεςθ ςθκϊνει τςιγάρο!
(Κϊςτασ Χριςτοδουλισ)
Ιταν τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’80, όταν ο μζντορασ και ςφηυγοσ τθσ Άννασ Βίςςθ, ο γνωςτόσ τραγουδοποιόσ
Νικόλαοσ Καρβζλασ, τάραηε τα νερά τθσ διςκογραφίασ μ’ ζνα προφθτικό και άκρωσ επαναςτατικό τραγοφδι.
Ιταν λίγο μετά, αφότου το οιδιπόδειο ςφμπλεγμα του Νίκου εκφραςτεί ςτο πρόςωπο τθσ sexy κείασ Λόλασ
με τα πρόςτυχα τα μαφρα τα εςϊρουχά τθσ, made in Kallithea. Ακόμα θχεί ο επιτακτικόσ τρόποσ με τον οποίο
ο Καρβζλασ, με το πετςετζ μαλλί, τραγουδοφςε ωσ απόλυτοσ ροκάσ ςτθν Άννα Βίςςθ, το επίκαιρο όςο ποτζ:
«ι το τςιγάρο ι εγϊ, τελεςίγραφο». Θ Άννα ανιμπορο κορίτςι τότε, περίμενε υπομονετικά να εκτοξευκεί θ
διεκνισ τθσ καριζρα ςτα φψθ, για να μπορζςει να ςτακεί ςτα πόδια τθσ και να απαντιςει ςτο τελεςίγραφο
του μζντορά τθσ. Αυτό δεν άργθςε να γίνει. Μετά τθν τεράςτια επιτυχία τθσ ςτθν Eurovision, όπου ακόμθ παραμιλάει ςφμπαςα θ Ευρϊπθ, βρικε το ςκζνοσ όχι μόνο να παραμείνει φανατικι καπνίςτρια και ςτο δίλλθμα
του Νίκου να απαντιςει «τςιγάρο» αλλά τον καταράςτθκε λζγοντάσ του «απόψε κζλω να βγεισ, μ’ όλεσ τισ
τςοφλεσ τθσ γθσ». Ζκτοτε ο Καρβζλασ παραπαίει καλλιτεχνικά φτιάχνοντασ κιτσ τραγουδάκια –μάλλον παρα-
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τραγουδάκια- και ςυμβιϊνοντασ με τθν Ανίτα Ράνια, ενϊ αντίκετα θ Άννα Βίςςθ, φζτοσ το καλοκαίρι τραγοφδθςε ςτο Θρϊδειο.
Με τον ίδιο απολυταρχικό τρόπο ζρχεται
τϊρα και το Υπουργείο Υγείασ βάηοντασ ωσ Δαμόκλειο ςπάκθ ςε όλουσ μασ το ίδιο δίλλθμα,
με τθ διαφορά, πωσ οι απαντιςεισ ςαν τθσ
Αννοφλασ, κα πλθρϊνονται με 500ευρα.
Πλα αυτά βζβαια ζχουν μια εκνικι βάςθ:
να προςτατζψουμε το ςφςτθμα Υγείασ που
είναι προ των πυλϊν να τιναχτεί ςτον αζρα
εξαιτίασ των αςκενειϊν του πνεφμονα. Άντε
πεσ τϊρα ςτουσ κατοίκουσ του Αςπρόπυργου
και τθσ Ελευςίνασ, κακϊσ και ςτουσ ενοίκουσ
τθσ οδοφ Ρατθςίων, πωσ για τισ χρόνιεσ νόςουσ
του πνεφμονα ευκφνεται αποκλειςτικά το τςιγάρο. Ακόμθ κι θ φουκαριάρα θ μάνα μου δεν
κα είχε τόςθ πρεμοφρα να κόψω το τςιγάρο,
όςθ το Υπουργείο Υγείασ. Είναι βλζπετε θ καινοφργια πολιτικι υγείασ που ακολουκείται
όπωσ θ ςκιά που δε μασ αποχωρίηεται ποτζ.
ςτθν Ευρϊπθ.
Ρϊσ λοιπόν, κφριε υπουργζ, μασ ηθτάσ να ξεΜθν εκπλαγείτε αν ςε μερικά χρόνια, με τθν ίδια
λογικι μασ κόψουν το κρζασ, επειδι αυξάνει τθ χο- φφγουμε απ’ αυτόν τον εκιςμό κι απ’ αυτι τθν απόλθςτερίνθ, θ οποία είναι κι αυτι μια ςοβαρι αιτία λυτθ ταφτιςθ; Οι fan τθσ 7θσ Τζχνθσ ζχουν ταυτίςει
πολλοφσ αγαπθμζνουσ τουσ θκοποιοφσ, μ’ ζνα τςιαςκενειϊν.
Το τςιγάρο, εκτόσ από απόλαυςθ, κεωρείται από γάρο ςτο ςτόμα. Πταν αναφερόμαςτε ςτθ Rita Heyπολλοφσ ο μοναδικόσ φίλοσ που καίγεται για ςζνα worth πάντα κα μασ ζρχεται ςτο μυαλό θ κλαςικι
ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ. Ρόςα βράδια δεν τα ζχουμε ςκθνι με τθν πανζμορφθ Gilda να φυςά νωχελικά
περάςει καταρρίπτοντασ το ρεκόρ των Ολυμπιακϊν τον καπνό τθσ ζτοιμθ για το πιο αιςκθςιακό ςτριπτίη
αγϊνων ςτθ ςκυταλοδρομία, αφοφ θ ςκυταλοδρομία ςτθν ιςτορία του κινθματογράφου, ζςτω αν αυτό το
των τςιγάρων είναι μοναδικι: με τθν καφτρα τθσ τε- ζκανε βγάηοντασ μόνο το γάντι τθσ. Το ίδιο ιςχφει με
λευταίασ τηοφρασ, ανάβεισ το επόμενο. Ακόμθ το τθ Lauren Bacall και τον Humphrey Bogard, που τουσ
τςιγάρο εκτελεί χρζθ ρολογιοφ, αφοφ είναι πολλζσ οι μάκαμε ςτθν ταινία «Θ ςειρινα τθσ Μαρτινίκα», όφορζσ, που ο χρόνοσ μετριζται μ’ αυτό. «Ζλα μωρζ, που ξεκίνθςε ο ζρωτάσ τουσ, όταν θ Bacall μπαίνονζνα τςιγάρο δρόμοσ είναι…», ι «ζνα τςιγάρο και φφ- τασ ςτο μπαρ ηθτά φωτιά… για να ανάψει το τςιγάρο
γαμε» είναι οι ςυνθκιςμζνεσ φράςεισ των καπνιςτϊν τθσ. Να κυμθκοφμε τον Gable, από τουσ πιο γοθτευκαι όχι μόνο. Δε χρειάηεται να αναφζρουμε τθν αξία τικοφσ του κινθματογράφου, που τον ζχουμε ταυτίτου τςιγάρου ςτθ διαδικαςία του ζρωτα και τθσ ςυ- ςει μ’ ζνα ποφρο ςτο ςτόμα, κυρίωσ ςτθν κλαςικι
νεφρεςθσ των ηευγαριϊν. Είναι ο αφζτθσ που κθρφτ- ταινία «Ο Ραίχτθσ», αλλά και οι «ςκλθροί» του Holτει τθν ζναρξθ και τθ λιξθ των «εχκροπραξιϊν», α- lywood, όπωσ ο Marlon Brando, o James Dean κ.ά.
φοφ «ζνα τςιγάρο πριν κι ζνα τςιγάρο μετά», ςθμα- φωτογραφίηονταν πάντα μ’ ζνα τςιγάρο ςτο χζρι ι
τοδοτεί τθν πλιρθ επιτυχία τθσ ςυναίνεςθσ των ηευ- ςτα χείλθ. Επίςθσ ασ κυμθκοφμε τισ ντίβεσ τθσ εποχισ, τθ Sophia Loren Marlene Dietrich, αλλά και τθ
γαριϊν.
Θ αλικεια είναι πωσ θ βιομθχανία του τςιγάρου, ςθμερινι Monica Belucci και τθν πιο χαρακτθριςτικι
εδϊ και χρόνια, αργά αλλά ςτακερά ζχει καταφζρει ςκθνι των θμερϊν μασ, με τθν Sharon Stone να απονα ταυτίςει το τςιγάρο με κάκε δραςτθριότθτα τθσ λαμβάνει τθ λάμψθ τθσ γοθτείασ τθσ ςτο Basic
ηωισ μασ. Σ’ αυτό, εκτόσ από τθ διαφιμιςθ βοικθςε Instict. Δεν ξεχνάμε βζβαια τον Robert De Niro, Niκαι ο κινθματογράφοσ ο οποίοσ ςτισ δεκαετίεσ του colson και πολλοφσ άλλουσ που δε χάνουν τθν ευκα’60 και του ’70 ζκανε καλι δουλειά και πζραςε ςτο ιρία να απολαφςουν ζνα ποφρο μπροςτά ςτο φακό,
υποςυνείδθτο το τςιγάρο ωσ απαραίτθτθ ςυντροφιά αλλά και τθ δικι μασ τθ Μελίνα Μερκοφρθ που πάνςε κάκε μασ κίνθςθ. Χρειάηεται ςκζψθ για τθ λφςθ τα ιταν μ’ ζνα τςιγάρο αναμμζνο. Το μεγαλφτερο
ενόσ προςωπικοφ ι κοινωνικοφ προβλιματοσ; Θ πρόβλθμα κα το ζχει θ Λιάνα Κανζλλθ, θ οποία ειςιφλόγα του τςιγάρου είναι απαραίτθτθ για τθν καλφ- γαγε ςτον τθλεοπτικό φακό τθ «ςκυταλοδρομία τςιτερθ δυνατι λφςθ. Υπάρχει μοναξιά; Μελαγχολία; γάρων» που αναφζραμε παραπάνω, και τϊρα είναι
Κοφραςθ; Χαρά; Το τςιγάρο εκεί, πιςτόσ ςφντροφοσ αναγκαςμζνθ ι να εξαφανιςτεί από τθν τθλεόραςθ ι
να ξεςπάει τα νεφρα τθσ ςτουσ καλεςμζνουσ.
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Άςε που επικρατεί ζνα μπάχαλο με τισ οδθγίεσ και
τουσ κανονιςμοφσ που ακόμθ δεν ζχουν φτάςει ςτα
χζρια των καταςτθματαρχϊν. Οι απορίεσ είναι πολλζσ… Π,τι καπνίηει, ςυλλαμβάνεται; Αν ασ ποφμε, ςε
μία ταβζρνα καπνίηει το τηάκι γιατί ζχει νοτιά, κα το
ςυλλάβουνε; Ο ναργιλζσ επιτρζπεται; Θ πίπα; Το
τςιμποφκι; Το πιο ωραίο όμωσ είναι, πωσ για τθν τιρθςθ των κανονιςμϊν -που τϊρα κεςμοκετοφνται-,
κζλουν να πετάξουν το μπαλάκι ςτθ Δθμοτικι Αςτυνομία. Αυτό ςθμαίνει πωσ βρζκθκε το άλλοκι για να
μεταφζρει ο ςερίφθσ τθσ πόλθσ μασ το γραφείο του
ςτο καφενείο, ζτςι ϊςτε να ελζγχει άμεςα τουσ πα-

ραβάτεσ και να κόβει τισ κλιςεισ πάραυτα. Εκτόσ κι
αν οι καμϊνεσ κάνουν τα ςτραβά μάτια και τον αφινουν να κερδίηει ςτθν «ξερι», ζτςι ϊςτε να κάνει κι
αυτόσ «τθ ςτραβι μφτθ» και να μθ μυρίηει τον καπνό
από τα τςιγάρα.
Μεγάλθ προςοχι κι αυτοςυγκράτθςθ χρειάηεται
ςτουσ δθμόςιουσ χϊρουσ όταν βριςκόμαςτε ςε κατάςταςθ ντερτιοφ και καψοφρασ, γιατί ελλοχεφει ο
κίνδυνοσ να πζςουμε ςτθν παγίδα και να τραγουδιςουμε τα απαγορευμζνα από το Υπουργείο τραγοφδια, όπωσ:
1)Στο άδειο μου πακζτο απόψε μπικεσ- Φ. Νικολάου
2)Τςιγάρο ατζλειωτο – Σ. Μάλαμασ
3)Στο τςιγάρο που κρατϊ – Γ. Κότςιρασ
4)Τα τςιγάρα, τα ποτά και τα ξενφχτια – Χ. Κυριαηισ
5)Ανάβω δυο τςιγάρα – Χ. Αλεξίου
6)Τι ςου ’κανα και πίνεισ τςιγάρο ςτο τςιγάρο – Ρ. Ράνου
7) Άναψε το τςιγάρο – Μ. Αγγελόπουλοσ
8) Ρρωινό τςιγάρο – Νότθσ Μαυρουδισ.
9) Τι μου τθ χάριςεσ λοιπόν τθν ταμπακιζρα
10) Smoke on the water – Deep Purple
11) Cigarettes and Alcohol – Oasis
12) Smoke, smoke that cigarette – Willie Nelson


Έχω ζνα όραμα μια ςκζψθ…
Ωρομίςκιοσ ςτθν εκπαίδευςθ… Μιςκόσ με τθν ϊρα..
Μάκθμα με τθν ϊρα… Εκπαιδευτικοί να τρζχουν
από ςχολείο ςε ςχολείο. Κομματιαςμζνθ «εκπαίδευςθ».
Λίγο από εδϊ, λίγο από εκεί. Ζνασ ολόκλθροσ κόςμοσ μζςα
ςτα ςχολεία, δίπλα μασ αλλά τόςο μακριά μασ.
Νζα παιδιά οι περιςςότεροι, με τθ φλόγα πολλζσ φορζσ να τρεμοςβινει κάτω από τισ κατακλιπτικζσ καταςτάςεισ που κουβαλάνε ςτο τζλοσ κάκε μινα από διευκυντι
ςε διευκυντι για να «βεβαιϊςει» τθν παρουςία τουσ.
Αγϊνασ για λίγα ευρϊ που πάντα ζρχονται μετά από
πολφ καιρό. Αγϊνασ για να ςυγκεντρωκεί μια προχπθρεςία, το ςκαλοπάτι που κα βοθκιςει τθ πολυπόκθτθ
είςοδο ςτο «πάνω μζροσ» τθσ εκπαίδευςθσ. Στουσ
μόνιμουσ…
Να τουσ γράψουμε ςτουσ ςυλλόγουσ μασ!!! Είναι ζνα
κομμάτι από εμάσ. Μαλϊματα ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Δ.Ο.Ε. Για τθ
ςυνδρομι που κα πλθρϊνουν. Για το αν κα ψθφίηουν και με ποιεσ διαδικαςίεσ.
Να τουσ γράψουμε ςτουσ ςυλλόγουσ μασ!!! Είναι ζνα κομμάτι από εμάσ.
Και κοντά ς’ αυτό ο ςυνθκιςμζνοσ διαγωνιςμόσ επαναςτατικότθτασ.
Να διοριςτοφν όλοι!!! Τϊρα!!!
Τ’ ακοφω όλα αυτά και νιϊκω πωσ είναι πολφ υποκριτικά. Ζχω τθν αίςκθςθ πωσ το μάλωμα γίνεται για τουσ ψιφουσ
τουσ και όχι για τα προβλιματά τουσ.
Ζχω τθν αίςκθςθ πωσ πρζπει να βρουν τισ δικζσ τουσ ςυλλογικότθτεσ και να ψθλαφίςουν τουσ δικοφσ τουσ δρόμουσ
που κα βελτιϊςουν τθν κακθμερινότθτά τουσ. Να ςτθριχτοφν ςτισ δικζσ τουσ πλάτεσ και μετά να το παίξουμε εμείσ
«προςτάτεσ». Μςωσ κα πρζπει να μελετιςουμε καλφτερα τθν ιςτορία με τισ ςυλλογικότθτεσ των αναπλθρωτϊν όταν καταργικθκε θ επετθρίδα. Και δεν εννοϊ φυςικά τθν πάλαι ποτζ Ρ.Ε.Α.Ε…
…Και αυτοί κι εμείσ…
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Κι εκεί που όλα είχαν τελειϊςει να και ο Γιάννθσ ο Στεφανίδθσ με το κείμενο του. Αυκαίρετεσ ςκζψεισ και αυκαίρετα μπαίνει
ςτο τζλοσ αυτοφ του φυλλαδίου.
Συμμετοχι τθσ τελευταίασ ςτιγμισ γιατί χατίρι δεν μπορϊ να χαλάςω ςε φίλουσ που εκκζτουν τον εαυτό τουσ και τισ ςκζψεισ
τουσ…
Γιατί ςιμερα ζχουμε ανάγκθ από το να εκκζτουμε τισ ςκζψεισ μασ. Έςτω και αυκαίρετα… Έςτω και τθν τελευταία ςτιγμι…
Ρλίνκοι και κζραμοι λοιπόν Χ4…


Μπάρμπα – Γιάννθ γιατί δοφλευεσ με τα κανάτια ;
Δεκαετία του 1870. τουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ κυκλοφορεί ο Μπάρμπα - Γιάννθσ ο κανατάσ. Σα κανάτια του είναι περιηιτθτα. Ζξι μζρεσ τθσ βδομάδασ, ο Μπάρμπα - Γιάννθσ, ρακζνδυτοσ και ξυπόλυτοσ,
περιφζρεται με τον ψωραλζο γαϊδουράκο του ςτουσ δρόμουσ τθσ Πλάκασ και του Ψυρρι, πουλϊντασ τα κανάτια του Και τθν Κυριακι, με φφοσ εκατομμυριοφχου χρυςοκάνκαρου, …κάνει τθ
μεγαλοπρεπι εμφάνιςι του ςτθν πλατεία υντάγματοσ, ευςταλισ και ωραίοσ. Καλοηωιςμζνοσ
δανδισ, ντυμζνοσ με τθν τελευταία λζξθ τθσ μόδασ. Με ζνα ςάλι βαρφτιμο ςτον ϊμο, το μπαςτουνάκι με τθν αςθμζνια λαβι ςτο χζρι και ποφρο Αβάνασ ςτο ςτόμα..
Να γιατί δοφλευα με τα κανάτια κυρ- δάςκαλε, το επάγγελμα του κανατά ιταν προςοδοφόρο. Είχα κάνει λεφτά που μου επζτρεπαν ηωι «λουςάτθ».
…..………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κυριακι 5 Οκτϊβρθ 2008 ...εφθμερίδα αναφερόμενθ ςτον Μπαρμπα- Γιάννθ:
… «Σι ιτο κατά βάκοσ;» ο Μπάρμπα - Γιάννθσ, «Σρελόσ ι φιλόςοφοσ; …. `Η μεγαλοφυισ και μζγασ φαρςζρ και ςατιριςτισ, ο οποίοσ εκορόιδευςε, εγλζντθςε και ενζπαιξεν εκατόν και πλζον χιλιάδασ ζξυπνων δικεν και εκ ςυνκικθσ ςοβαρϊν Ακθναίων;»... …φκάνει μόνον να φορεί γάντια διά να ειςζλκει εισ τον καλόν κόςμον - και μ' ζνα υψθλό καπζλο είχε μάκει, φαίνεται ότι εισ το ρωμζικο θμπορείσ να ζχεισ πζραςιν χωρίσ κεφάλι, όχι όμωσ και χωρίσ καπζλο του λοφςου κατόρκωςε να γίνει εισ μίαν εβδομάδα πανελλινιοσ.
...Απλοφσ καραγκιόηθσ, … Ή μεταρρυκμιςτισ και επαναςτάτθσ κοινωνικόσ… Ή μιπωσ εξ υπολογιςμοφ, διά να κερδίςει
όνομα, φιμθν, πελάτασ, κζρδθ και ευμάρειαν;
…..………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δεκαετία του 2010. τα ςχολεία τθσ Ακινασ ( και όχι μόνον ) κυκλοφορεί ο Μπαρμπα- Γιάννθσ ο Ζλλθνασ δάςκαλοσ.
Οι μακθτζσ του τον αγαποφν πολφ αλλά μερικζσ φορζσ τον λυποφνται το φουκαρά όπωσ περιφζρεται από ςχολείο ςε
ςχολείο φτάνοντασ ιδρωμζνοσ και κατάκοποσ. Σουσ μιλά για μια όμορφθ κοινωνία που μποροφν να διαμορφϊςουν με
αξίεσ και ιδανικά ,με ανκρϊπινθ κατανόθςθ και αγάπθ για το περιβάλλον και αποροφν που το βρίςκει το κουράγιο να
τουσ μιλά για κζματα που οφτε ςτα δευτεροκλαςάτα παιδικά προγράμματα δεν «παίηουν» πια ςτθν τθλεόραςθ. Φαίνεται πωσ δεν ζχει κατανοιςει ακόμα ότι «εισ το ρωμζικο θμπορείσ να ζχεισ πζραςιν χωρίσ κεφάλι, χωρίσ νόθςιν, όχι όμωσ
και χωρίσ μζςον, χωρίσ τθν χείραν θ οποία κα ςε ανυψϊςει ωσ τον φελόν εισ τον αφρόν… - εςφ λοιπόν γιατί δουλεφεισ
κυρ- δάςκαλε εισ ζνα επάγγελμα που δεν ςου επιτρζπει ηωι « λουςάτθ»;
…..………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κυριακι 3 Μαΐου 2009 …εφθμερίδα αναφερόμενθ ςτον Μπαρμπα- Γιάννθ το δάςκαλο:
Δάςκαλε, γιατί δίδαςκεσ; (τουσ μακθτζσ ςου….)
Οι αυριανοί δάςκαλοι, όμωσ, φαίνεται πωσ είναι ρεαλιςτζσ. Ζτςι, το 90,6% προτιμά το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα επειδι προςφζρει ςτακερζσ και ςίγουρεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Σο 86% διότι αφινει περιςςότερο χρόνο εναςχόλθςθσ με τθ
δικι του οικογζνεια. Σο 84,3% λόγω του μεγαλφτερου διαςτιματοσ διακοπϊν. Σο 76% εξαιτίασ τθσ εφκολθσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ… Σο 69,9% γιατί το κεωρεί ξεκοφραςτο επάγγελμα!!!!!!!!!!!!!!
…..………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Και δυο ςκόρπιεσ ςκζψεισ …. Ίςωσ και να ΄ναι ςυναφείσ:
Αν και όλεσ οι κοινωνίεσ δθμιουργοφν οι ίδιεσ τισ φανταςιακζσ ςθμαςίεσ τουσ (δθλαδι τουσ κεςμοφσ, τουσ κανόνεσ,
τισ πεποικιςεισ, τισ αντιλιψεισ κτλ.), δεν ζχουν όλεσ ςυνείδθςθ του γεγονότοσ αυτοφ….. Ρολλζσ κοινωνίεσ ςυγκαλφπτουν τον κοινωνικό χαρακτιρα τθσ κζςπιςθσ των ςθμαςιϊν τουσ, αποδίδοντασ τθ κζςμιςθ και τθ κεμελίωςι τουσ ςε εξωκοινωνικοφσ παράγοντεσ.
Ρϊσ κα ιταν τα μζςα ενθμζρωςθσ αν δεν εγκλωβίηονταν ςτον ξφλινο πολιτικό λόγο, ςτα δρϊμενά του και ςτο «ψζμα
- αίμα – ςπζρμα»; Κ. ΚΑΣΤΟΛΑΔΘΣ, Θ ΑΝΟΔΟΣ ΤΘΣ ΑΣΘΜΑΝΤΟΤΘΤΑΣ
….Τπάρχει μια νοοτροπία που κζλει να τα απλοποιιςει όλα. Κι αναρωτιζμαι γιατί; Γιατί οι άνκρωποι δεν πρζπει να
μοχκοφν; Γιατί ο καρπόσ τοφ μόχκου περιφρονείται τόςο πολφ, ενϊ τόςο ανάγκθ τον ζχουμε τϊρα;
…. Αναρωτιζται λοιπόν κανείσ τι κα παραλάβει και από ποιουσ θ νζα γενιά με τθν οποία τόςο πολφ αςχολείται θ παροφςα κατάςταςθ. Σι ςκοπό ζχουν άραγε οι υπεφκυνοι που μεταχειρίηονται τόςο άςχθμα τθν κοινωνικι ενθμζρωςθ; Σι
τζλοσ πάντων κζλουν να παραδϊςουν και από ποιουσ το παρζλαβαν;
Για τθν αυκαίρετθ ςφνταξθ: Γιάννθσ τεφανίδθσ, Δάςκαλοσ
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