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Αφορμι ιταν οι ςυηθτιςεισ γα τισ πλατείεσ τθσ Ιςπανίασ και θ
ελλθνικι εκδοχι τουσ, Ζφεραν ςτθν επιφάνεια ςκζψεισ και προβλθματιςμοφσ που γυροφζρνουν μζςα μου όλο αυτό το διάςτθμα.
Σκζψεισ και ερωτιματα που πολλζσ φορζσ αδυνατϊ να απαντιςω:
- Ο επαναςτατθμζνοσ λαόσ τθσ Λιβφθσ ηθτάει τθν βοικεια τθσ Δφςθσ, τθν «εγκαλεί» γιατί δεν επεμβαίνει πιο αποφαςιςτικά κι εμείσ αυτό το καταδικάηουμε ομοφϊνωσ ςχεδόν.
- Ο επαναςτατθμζνοσ λαόσ τθσ Ιςπανίασ κάνει κατάλθψθ ςτισ
πλατείεσ και τθν επομζνθ ςτισ εκλογζσ το Λαϊκό δεξιό κόμμα παίρνει 2.000.000 ψιφουσ παραπάνω.
Γζμιςε ο τόποσ κινιματα. Δεν πλθρϊνω, δεν δθλϊνω, δεν απόγράφομαι, δεν κζλω χωματερζσ, δεν, δεν, δεν... και θ ςυντριπτικι
πλειοψθφία των ςυμπολιτϊν μασ δε κζλει εκλογζσ, δθλαδι να
ςυνεχίςουμε ζτςι όπωσ πάμε, αλλά και όταν αυτζσ γίνουν, ανατροπζσ ουςιαςτικζσ δεν προβλζπονται. Μάλλον κάποιοσ απ' τουσ ςυνικεισ υπόπτουσ, βοθκοφμενοσ από τθν
αποχι, κα αναλάβει πάλι τθ διαχείριςθ τθσ ηωισ μασ.
Πλίνθοι και κέραμοι x 3
Κεύμενα που γρϊφτηκαν όχι για να
ενημερώςουν, να καθοδηγόςουν αλλϊ αφορμϋσ, ελπύζουμε, για ςυζότηςη. Ένα χϊρτινο blog για να εύμαςτε
και μϋςα ςτη μόδα των καιρών.
Πλύνθοι και κϋραμοι ατϊκτωσ ερριμϋνοι διαφορετικών ανθρώπων
ϋχοντασ μαζύ με δικϊ μου κεύμενα και
φωτογραφύεσ (ό,τι δεν ϋχει υπογραφό) ςκϋψεισ του Γρηγόρη Λυμπεράκη, του Κώςτα Χριςτοδουλή και
αποςπϊςματα ϊλλων που διϊβαςα
και κρϊτηςα.

Φτάνει να κατζβω ςτο δρόμο, να καταςκθνϊςω ςτθν πλατεία, να μθν πλθρϊςω διόδια; Μιπωσ μερικζσ
φορζσ, ίςωσ όχι για όλουσ αλλά για πολλοφσ, αυτά αποτελοφν μια «ςφγχρονθ» μεταφορά του «καναπζ» ςτο
δθμόςιο χϊρο;
Ερμθνεφει τθν πολυπλοκότθτα του κόςμου τα: «φονιάδεσ των λαϊν Αμερικάνοι», «είμαςτε όλοι Ζλλθνεσ!!!» ι δθμιουργεί ιδεολογικά παράδοξα και «περίεργουσ» ςυγχρωτιςμοφσ;

Δεν ζχω απαντιςεισ.
Ραλιότερα ιμουν πιο ευτυχιςμζνοσ. Ο κόςμοσ όλοσ ιταν τακτοποιθμζνοσ ςτα κουτάκια του. Το καλό εδϊ
το κακό εκεί. Ή νόμιηα πωσ ιταν τακτοποιθμζνοσ.
Ζφτανε το:
«Παιδιά ςθκωκείτε να βγοφμε ςτουσ δρόμουσ
γυναίκεσ και άντρεσ με όπλα ςτουσ ώμουσ
ςτο κόκκινο λάβαρο πάντα πιςτοί...»
...και θ πίςτθ!
Αχ αυτι θ πίςτθ! Αυτι θ βεβαιότθτα, θ ςιγουριά που ζχει κάποιοσ για
κάτι. Σου λφνει πολλά προβλιματα. Σε κάνει ςίγουρο. Ευτυχιςμζνο. Δεν
το ψάχνεισ. Είςαι ςίγουροσ πωσ κάνεισ το ςωςτό. Και όςοι δεν το βλζπουν, πρόβλθμά τουσ...

Σιμερα δε νιϊκω το ίδιο. Και ψάχνω. Πχι για νζα πίςτθ αλλά για
λόγια που κ’ ανοίξουν χαραμάδεσ ςκζψθσ. Ρου κα μποροφν να μετουςιωκοφν ςε δράςεισ και ςε πρακτικζσ όχι απλά εκτόνωςθσ αλλά
και αλλαγισ μιασ πραγματικότθτασ που φαντάηει πολλζσ φορζσ τόςο
πολφ άκαμπτθ, τόςο πολφ ςτζρεθ.
Σ' αυτι τθν αναηιτθςθ κράτθςα ςτθν άκρθ δυο κείμενα ανκρϊπων που «παρακολουκϊ» δικτυακά, για τισ ςυγκεντρϊςεισ των «Αγανακτιςμζνων» ςτο Σφνταγμα. Και τα δυο γράφτθκαν ςτθν αρχι
των ςυγκεντρϊςεων, ο λόγοσ που τα κράτθςα είναι αυτόσ. Ζχουν μια πιο πθγαία, πιο «αγνι» τοποκζτθςθ ςε ςχζςθ με τισ χιλιάδεσ αναλφςεισ που ακολοφκθςαν:
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 Το πρϊτο είναι του Ν. Σαραντάκου από το ιςτολόγιό του «Οι λζξεισ ζχουν τθ δικι τουσ ςθμαςία»
(http://sarantakos.wordpress.com):
Επειδή πήγα κι εγώ ςτο Σφνταγμα… (26 Μαΐου 2011)
…Η ςυγκζντρωςθ, κατά γενικι ομολογία, ιταν
πετυχθμζνθ. Δεν ξζρω να υπολογίηω αρικμοφσ,
πάντωσ είχε πολφ κόςμο. Ρολφ κόςμο και κυρίωσ
νζουσ, πολλζσ κοριτςοπαρζεσ, πολλά παιδιά με
ποδιλατα, όμωσ είχε και μεγαλφτερουσ. Σθμαίεσ
(ελλθνικζσ βζβαια) δεν είδα πολλζσ, ενϊ τα δελτία ειδιςεων διζκριναν πλικοσ, ίςωσ ιταν ςε άλλθ ςυγκζντρωςθ…
Το ιςπανικό πανό τθσ φωτογραφίασ είναι απάντθςθ ςτθν είδθςθ-αρβφλα ότι ςτθ Μαδρίτθ ςθκϊκθκε πανό που ζγραφε «Σιγά, οι Ζλλθνεσ κοιμοφνται» ι κάτι ανάλογο. Για τουσ μθ ιςπανομακείσ, γράφει: «Ξυπνιςαμε! Τι ϊρα είναι; Τϊρα
είναι ϊρα να φφγουνε!» Αυτό το πανό δεν είχε
υπογραφι, αλλά νομίηω ότι το ζφεραν (αόριςτοσ)
μζλθ του Μετϊπου Αλλθλεγγφθσ και Ανατροπισ.
Υπιρχε άλλο ζνα πανό που ζδειχνε ζνα ελικόπτερο, που ο ζλικάσ του είχε (νομίηω) ςχιμα ανοιχτισ παλάμθσ, και ζγραφε Ουςτ! Μετά ιρκε και
ζνα τρίτο πανό που το υπζγραφε ο Σφλλογοσ Επιςφαλϊν και Ανζργων και που ιταν ελλθνοϊςπανικό: Para todos todo – Για όλουσ όλα. Αυτά τα
τρία πανό ιταν ακίνθτα, τοποκετθμζνα μπροςτά
ςτον Άγνωςτο. Υπιρχε κι ζνα περιφερόμενο, που
ζλεγε «Ξυπνιςαμε». Άλλοι κρατοφςαν αυτοςχζδια αφιςάκια τυπωμζνα ςτον εκτυπωτι όπωσ
ERROR 404 – DEMOCRACY NOT FOUND. Και ζνασ
μοναχικόσ ςικωνε δφο «πικζτεσ» -μία για τθ διαφκορά και μία για τθ ςφνταξι του, 380,60 ευρϊ.
Επειδι πιγα απροειδοποίθτα, δεν είχα παρζα
κι ζτςι γφριηα όλθ τθν ϊρα πζρα-δϊκε -βρικα
αρκετοφσ γνωςτοφσ. Δεν υπιρχε ι δεν μου φάνθκε να υπάρχει κάποια πολυμελισ οργανωμζνθ
ομάδα που να φωνάηει ςυνκιματα, ενϊ λίγεσ ιταν και οι ντουντοφκεσ και οι περιςςότεροι που
είχαν ντουντοφκα λεσ και ζκαναν διαγωνιςμό
πoιοσ κα πει τθ μεγαλφτερθ εξυπνάδα. Από αυτά
τα περίπλοκα ςυνκιματα κανζνα δεν ζπιαςε, τουλάχιςτον εκεί που ιμουν εγϊ. Το ςφνκθμα που
άκουςα ςυχνότερα ιταν «Εεεε -Ωωωω Ράρτε το
μνθμόνιο και φφγετε από δω – Ουςτ». Ρολφ ακοφςτθκε και το «Κλζφτεσ!» ενϊ λιγότερο το «Φζρτε
πίςω τα κλεμμζνα». Δεν επιχείρθςα να φωνάξω
«Ρολιτικοί το δίκαιον!». Ακοφςτθκαν και κάμποςα
υβριςτικά ςυνκιματα που θ μαμά μου δεν με

αφινει να επαναλάβω -και που δεν κα τα επαναλάμβανα ζτςι κι αλλιϊσ γιατί δεν μ’ αρζςουν -να
καεί, να καεί και τζτοια. «Ο λαόσ απαιτεί τα λαμόγια ςτο Γουδί» (αλλά και «οι προδότεσ»), το
παλιό «Δεν ςε κζλει ο λαόσ πάρ’ τθ μάνα ςου και
μπροσ» (αλλά για άλλον γιο και άλλθ μάνα τϊρα).
Κάμποςα ςυνκιματα ιταν αφιερωμζνα ςτον αντιπρόεδρο τθσ κυβζρνθςθσ, όπωσ «Ράγκαλε χοντρομπαλά, φζρε πίςω τα λεφτά» ι το ςφνκετο
«Πςο νυχτϊνει το χρζοσ μεγαλϊνει – κι εςφ μ*
Ράγκαλε φουςκϊνεισ ςαν μπαλόνι». Επίςθσ,
«Ραπανδρζου παπατηι – δεν τα φάγαμε μαηί».
Για άλλουσ υπουργοφσ δεν ακοφςτθκαν ςυνκιματα.
Οι δυνάμεισ τθσ τάξεωσ είχαν αποκλείςει τθν
πρόςβαςθ ςτον Άγνωςτο -ιταν όμωσ χαλαροί και
είδα πολλοφσ να ςυηθτάνε με ςυγκεντρωμζνουσ.
Ζτςι κι αλλιϊσ, μπαγουδικά ςυνκιματα δεν άκουςα. Αντίκετα, ακοφςτθκε το γνωςτό ςφνκθμα για
τουσ αλιτεσ, ρουφιάνουσ δθμοςιογράφουσ, όταν
μια ομάδα ςυγκεντρωμζνων είδε κάποιουσ να
φωτογραφίηουν από τθν ταράτςα τθσ Μεγάλθσ
Βρετανίασ (από εκεί που πυροβολοφςαν ςτισ 3
Δεκεμβρίου 1944). Και βζβαια, πολλζσ ανοιχτζσ
παλάμεσ και πάρα πολλοί που φωτογράφιηαν είτε
με φωτογραφικζσ είτε με κινθτά.
Αυτά για τθ ςυγκζντρωςθ. Τι κα γίνει ςτθ ςυνζχεια, δεν το ξζρω, αλλά χάρθκα για τθν μεγάλθ
προςζλευςθ. Λζνε ότι οι ςυγκεντρϊςεισ αυτζσ
λειτουργοφν εκτονωτικά, δεν αποκλείω να ζχουν
δίκιο, αλλά προσ το παρόν δεν ςυμφωνϊ.
Τι κα γίνει γενικότερα, επίςθσ δεν το ξζρω. Ομολογϊ πάντωσ ότι με ξζνιςε πάρα πολφ θ διλωςθ τθσ Μαρίασ Δαμανάκθ, ότι Το ςενάριο τθσ απομάκρυνςθσ τθσ Ελλάδασ από το ευρϊ βρίςκεται
πλζον ςτο τραπζηι κακϊσ και θ μεκόδευςι του.
Το ίδιο κα με ξζνιηε, ασ ποφμε, αν ζβγαινε ζνασ
υπουργόσ κι ζλεγε ότι δρομολογείται αναςτολι
μερικϊν άρκρων του Συντάγματοσ. Το λζω αυτό
επειδι, απ’ όςο ξζρω, αποπομπι από τθν ευρωηϊνθ δεν νοείται - ςιμερα τουλάχιςτον. Και επειδι, όπωσ το βλζπω, το πρόβλθμα δεν είναι ελλθνικό, κάκε άλλο. Είναι όλθ θ περιφζρεια τθσ ευρωηϊνθσ που βρίςκεται λίγο-πολφ ςτθν ίδια μοίρα ι ίςωσ όλοι οι εργαηόμενοι τθσ Ευρϊπθσ.
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 Το δεφτερο είναι του Θ. Γεωργακόπουλου απ’ τθ δικι του ςελίδα (www.georgakopoulos.org) :
Τί Γίνεται Όταν Μζνουν Ελάχιςτα Να Μασ Ενώνουν:
Οι Αγανακτιςμζνοι, Η Ιςπανία Και Η Επανάςταςη (25 Μαΐου 2011)
Αν ξεδιαλζξεισ όλα όςα μποροφν να χωρίςουν
τουσ ανκρϊπουσ και τα βάλεισ ςτθν άκρθ, κα ςου
ζχουν μείνει μόνο αυτά που τουσ ενϊνουν. Αυτό
ζγινε χτεσ ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ πόλεισ, από
ότι φαίνεται: Μερικζσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ άφθςαν
ςτθν άκρθ οτιδιποτε κα μποροφςε να τουσ χωρίςει ςε ομάδεσ, και κατζβθκαν ςτθν πλατεία για να
διαμαρτυρθκοφν, μιμοφμενοι τουσ Ιςπανοφσ που
κάνουν το ίδιο εδϊ και δζκα μζρεσ. Η επιτυχία τθσ
εκδιλωςθσ είναι κάτι εξ’ οριςμοφ κετικό και ευχάριςτο, αν όμωσ ψάξεισ λίγο το κζμα και το
ςκεφτείσ, βγαίνουνε κι άλλα ςυμπεράςματα, πιο
λυπθτερά.
Εξθγοφμαι:
Το καλό τησ υπόθεςησ
Το καλό τθσ υπόκεςθσ είναι ότι αυτοί που πιγαν εκεί πζρα πζραςαν ωραία, κι αυτό δεν είναι
κάτι επιφανειακό ι αςιμαντο. Το να νιϊκεισ μζροσ ενόσ πράγματοσ ςθμαντικότερου από τον εαυτό ςου και να δραςτθριοποιείςαι ςε κάτι διαφορετικό από όςα κάνεισ κάκε μζρα είναι κεμελιϊδεσ κομμάτι τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ. Είναι
το ίδιο που νιϊκει ο Atenistas όταν μαηεφει τθν
πλαςτικι ςακοφλα, ασ ποφμε. Δεν αλλάηει τον
κόςμο, δε λφνει τίποτα, αλλά είναι κάτι, και ςε
κάνει να νιϊκεισ λίγο πιο πλιρθσ και λίγο πιο ενάρετοσ. Μπορεί βζβαια να γίνει και επικίνδυνο
αυτό, να νομίςεισ δθλαδι ότι όντωσ αλλάηεισ τον
κόςμο και να εφθςυχάηεισ, αλλά αυτό είναι άλλθ
ιςτορία. Η χαρά τθσ ςυμμετοχισ είναι ςθμαντικό
πράγμα.
Ακόμα πιο ςθμαντικό: Το ότι ζγινε μια διαδιλωςθ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και κανζνα κεφάλι δεν άνοιξε, κανζνα δακρυγόνο δεν ζπεςε, κανζνα αυτοκίνθτο δεν κάθκε και καμιά
βιτρίνα δεν ζςπαςε. Αυτό που πολφσ κόςμοσ
δεν ξζρει για τθν Ιςπανία είναι πωσ οι διαδθλϊςεισ εκεί είναι φαινόμενο ςπάνιο. Εδϊ είναι
φαινόμενο εξευτελιςμζνο. Ακοφει ο άλλοσ «διαδιλωςθ» και το μυαλό του δεν πάει ςε ενάρετεσ μάηεσ που διεκδικοφν το αφριο, αλλά ςε ςυνδικαλιςτζσ και κομματόςκυλα, μπαχαλάκθδεσ και
ΜΑΤ.
Η χτεςινι ςυγκζντρωςθ ζδειξε ότι το να γίνει
μια κανονικι ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ είναι

κάτι το εφικτό ς’ αυτι τθ χϊρα, δεν υπάρχει μόνο
ςτθ ςφαίρα τθσ φανταςίασ.
Το κακό τησ υπόθεςησ
Για το κακό τθσ υπόκεςθσ ασ επιςτρζψουμε
ςτθν πρϊτθ παράγραφο: Χτεσ οι παρευριςκόμενοι, αριςτεροί και δεξιοί, φαςίςτεσ και άνκρωποι,
νοικοκυραίοι και χίψτερ, βάλαν ςτθν άκρθ αυτά
που τουσ χϊριηαν για να μπορζςουν να ςυνυπάρξουν ειρθνικά ςτθν πλατεία τζςςερισ ϊρεσ. Το
αποτζλεςμα ιταν ότι ζβαλαν ςτθν άκρθ τόςα
πολλά πράγματα που τελικά δεν ζμεινε ςχεδόν
τίποτα.
Η επιτυχία τθσ ςυγκζντρωςθσ οφείλεται ακριβϊσ ςτο ότι δεν είχε κανζνα απολφτωσ ιδεολογικό
χρϊμα και κανζνα ςυγκεκριμζνο αίτθμα. Γιατί
μόλισ μπουν αυτά ςτθ ςαλάτα πάει περίπατο θ
ςυναίνεςθ: Οι ακροδεξιοί κα αρχίςουν τα δικά
τουσ, οι αριςτερζσ ςυνιςτϊςεσ τα δικά τουσ, οι
κομμουνιςτζσ το ίδιο, κάκε ζνασ κα κυμθκεί τον
πόνο του και κα πει το παραμφκι του που δεν κα
ςυμπίπτει με ςχεδόν κανενόσ άλλου. Πλοι αγανακτιςμζνοι είναι, αλλά ο κακζνασ για τουσ δικοφσ του λόγουσ.
Το ίδιο, βζβαια, ζγινε και ςτθν Ιςπανία. Το μανιφζςτο τθσ εκεί διαδιλωςθσ είναι τόςο κωμικά
αςαφζσ και γυμνό από κακζσ πολιτικζσ λζξεισ που
το μόνο μινυμα που περνάει είναι το «Δεν μασ
αρζςει θ κατάςταςθ όπωσ είναι. Δεν ξζρουμε τί
πρζπει να γίνει για να αλλάξει, και το ότι ψθφίηουμε ςυνζχεια τουσ ίδιουσ εδϊ και 50
χρόνια δεν μοιάηει
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να ζχει αποτζλεςμα, οπότε βρείτε τρόπο να γίνει
αλλιϊσ». Κι εκεί οι άνκρωποι καλά περνάνε, αλλά
ουςιαςτικό αποτζλεςμα χωρίσ αιτιματα δεν μπορεί να υπάρξει, και αιτιματα χωρίσ ιδεολογία
(δυςτυχϊσ, ςτθν πράξθ) δεν μποροφν να ςχθματιςτοφν. Και εκείνθ θ κινθτοποίθςθ και θ δικιά
μασ θ ςυγκζντρωςθ είναι ςτθν ουςία τουσ απολιτικζσ, κι αυτό δεν το λζω για κακό. Τθ λζξθ «απολιτικόσ» τθ χρθςιμοποιοφν ωσ κάτι αρνθτικό μόνο
ιδεολογικοί Ταλιμπάν και κομματόςκυλα – εγϊ τθ
χρθςιμοποιϊ ωσ κάτι το κεςπζςιο και επικυμθτό
για όλθ τθν ανκρωπότθτα. Αλλά θ ςυναίνεςθ που
χρειάηεται για τζτοιεσ εξεγζρςεισ ςτισ Δυτικζσ δθμοκρατίεσ μόνο απολιτικι μπορεί να είναι – και
ωσ εκ τοφτου δεν μπορεί να κάνει πολιτικι. Στισ
χοφντεσ του Μαγκρζμπ μπορεί: Εκεί υπάρχουν
πολφ περιςςότερα που ενϊνουν τουσ ανκρϊπουσ.
Εδϊ το μόνο μασ κοινό είναι ότι δεν μασ αρζςει
θ ηωι μασ. Πλα τα άλλα μασ χωρίηουν.

Υ.Γ. Μια άλλθ (εν μζρει) απολιτικι επανάςταςθ
πολφ γνωςτι και προβεβλθμζνθ που μου κφμιςε
αναγνϊςτθσ ιταν ο Μάθσ του ’68 ςτθ Γαλλία. Η
εξζγερςθ ξεκίνθςε από το πανεπιςτιμιο τθσ Ναντζρ επειδι ικελαν να χωρίςουν τα αγόρια από
τα κορίτςια ςτθν εςτία κι ζτςι οι φοιτθτζσ κα δυςκολεφονταν να κάνουνε ςεξ – πιο απολιτικι αφορμι για επανάςταςθ πικανότατα δεν ζχει ξαναχπάρξει.
Κάτι που επίςθσ ίςωσ δεν ιξερεσ για το Μάθ
του ’68: Ήταν μια αποτυχία. Στισ εκλογζσ που ακολοφκθςαν κριάμβευςε ο Ντε Γκολ, ενϊ θ αντιδιαδιλωςθ των Γάλλων νοικοκυραίων κατά του
Μάθ μάηεψε ζνα εκατομμφριο κόςμο ςτουσ δρόμουσ.
Τελικά οι εξεγερμζνοι άνκρωποι, ενωμζνοι από
τα πολφ βαςικά, μια χαρά πζραςαν. Αλλά δεν άλλαξε και τίποτα

απ’ το ημερολόγιο:
Bράδυ ςτα τραπεηάκια ζξω από το φροφριο τθσ Ράτρασ θ ςυηιτθςθ γυρνάει για άλλθ μια φορά ςτουσ μετανάςτεσ.
Υπαρκτά προβλιματα μπλζκονται με ιςτορίεσ (φανταςτικζσ ;;) για
ανοίκειεσ επικζςεισ, κλοπζσ, για περιοχζσ ολόκλθρεσ «απόκλειςμζνεσ» απ’ τουσ κατοίκουσ.
Ο φόβοσ για τουσ άγνωςτουσ αυτοφσ ανκρϊπουσ, αμοφςτακα
παιδιά οι περιςςότεροι, ότι πιο τολμθρό και δυναμικό ζχουν να
βγάλουν οι δικζσ τουσ κοινωνίεσ, μεγεκφνεται γίνεται ςυλλογικι
απόρριψθ του ξζνου…
Δεν ζχω πολλζσ φορζσ επιχειριματα για ν’ αντικροφςω αυτόν το
φόβο.
Η εφκολθ δαιμονοποίθςθ του υπαρκτοφ φόβου με το «αυτά τα
λζνε οι φαςίςτεσ», πιο πολφ φαντάηει ςαν δικό μου άλλοκι και κάλυψθ. Οφτε θ χριςτιανικοφ τφπου θκικι προτροπι «όλοι αδζρφια
είμαςτε» καταφζρνει κάτι…
Γιατί βζβαια φταίει ο καπιταλιςμόσ και οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ
αλλά μερικά πράγματα δεν μποροφν να περιμζνουν τθν κομμουνιςτικι επικράτθςθ ςε όλον τον κόςμο.
…
Σιωπϊ και ςκζφτομαι:
Είναι παράνομοι…
Ραιδιά που κυνθγάνε νταλίκεσ ςτθν Εκνικι για να κρυφτοφν μζςα και να περάςουν απζναντι, ςτθν Ιταλία, και από κει ςτθ Γθ τθσ
(δικισ τουσ) Επαγγελίασ.
Ραιδιά που ςτζκονται με τισ ϊρεσ ςτα ςυρματοπλζγματα που
χωρίηουν το δρόμο απ’ το λιμάνι τθσ Ράτρασ κοιτϊντασ τα καράβια
να φεφγουν.
Ραιδιά που ανακυκλϊνουν δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Φτιάχνουν τουσ
Συνζχεια ςτθν 6θ ςελίδα
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αθήζακε
λα απισζεί ε ζιίςε
ζαλ ηελ θαηαρληά
αθήζακε λα απισζεί
ν θόβνο
ζαλ θύθινο ζθνηαδηνύ.
αθήζακε
ηα όλεηξά καο
ζαλ ηελ απόηηζηε, ηε ρέξζα γε.
ηα παξακύζηα καο
θαη ηνπο ρνξνύο καο
ζηνπο δείθηεο ησλ ινγηζκηθώλ
ζηνλ παπαγαιηζκό ησλ εμεηάζεσλ
αθήζακε
Σε κάζηνξεο ησλ πιαζηηθώλ
ζε ραξηνκεραλέο
αθήζακε ηνλ πινύην καο
ΟΜΩΣ…
Σαλ λα είλαη ε ηζηνξία ηνπ
ρξόλνπ
ζηελ αθπιάθηζηε ζησπή ηνπ
θσλάδεη ν πνηεηήο!
Υπάξρνπλ ηα ρείιε
θαη ζέινπλ
λα ρακνγειάζνπλ
Υπάξρνπλ ηα κάηηα
θαη κπνξνύλ
λα θνηηαρηνύλ.
Υπάξρνπλ νη ςπρέο
θαη άθνβα
ζέινπλ λα εξσηεσηνύλ.
Υπάξρνπλ νη πιαηείεο
θαη ρσξάλε ρηιηάδεο
ινπινύδηα θαη όλεηξα…
ΓΛσκός καιρός, περίεργος

Εξαρτάται…

Ή

ταν μια επίςκεψθ ςτθ Φινλανδία.
Να δοφμε τι ιταν αυτό που κάνει το εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα πετυχθμζνο. Να «κλζψουμε» τα
παιδαγωγικά μυςτικά, να καυμάςουμε τισ υποδομζσ, να μιλιςουμε με τουσ καλοπλθρωμζνουσ
δαςκάλουσ.
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Να καταλάβουμε πϊσ μακθτζσ που ςτο Δθμοτικό κάνουν
τισ μιςζσ ϊρεσ ςε ςχζςθ με τα δικά μασ παιδιά, πϊσ
δάςκαλοι που δεν ζχουν κανζναν ςφμβουλο να τουσ
«ςυμβουλεφει» και να τουσ «αξιολογεί», πϊσ ςχολεία
που διοικοφνται από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ καταφζρνουν να δθμιουργοφν ζνα από τα καλφτερα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ς’ ολόκλθρο τον κόςμο.
Είναι δφςκολο να αποκόψεισ ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα
απϋ τθν κοινωνία που αυτό λειτουργεί και να βγάλεισ
ςυνταγζσ αλλά μια λζξθ που ακουγόταν ςυνζχεια, όπου
και αν πθγαίναμε, τριβελίηει ςτο μυαλό μου:
Εξαρτάται…
- Ρόςεσ ϊρεσ διδάςκει ο δάςκαλοσ;
- Εξαρτάται…
- Ρόςα παιδιά το ανϊτερο ζχει μια τάξθ;
- Εξαρτάται…
- Τα παιδιά δουλεφουν ςε ομάδεσ, τα κρανία ζχουν ςχιμα πι;
- Εξαρτάται…
- Ρόςα χριματα παίρνει το ςχολείο;
- Εξαρτάται…
- Τι βιβλία χρθςιμοποιείτε;
- Εξαρτάται…
Στα δικά μου αυτιά, τα αυτιά ενόσ πολίτθ που κεωρθτικά είναι ςυνθκιςμζνοσ ςτισ υποτίκεται ςτακερζσ
δομζσ τθσ χϊρασ μασ, που ό,τι ξεφεφγει απ’ αυτζσ κεωρείτε καταπάτθςθ κεκτθμζνων και διάλυςθ του
κοινωνικοφ κράτουσ, το εξαρτάται θχοφςε παράξενα…
Αυτι θ ευελιξία, θ λφςθ του κάκε προβλιματοσ ανάλογα με τισ κάκε φορά ςυνκικεσ, αυτό που ςτθν
προςωπική μασ ηωι το εφαρμόηουμε οι περιςςότεροι ιταν το αυτονόθτο και για τθ δημόςια ηωι ςτθ
Φινλανδία. Κι εκεί που περίμενεσ ότι κα ζφερνε το χάοσ, τισ ανιςότθτεσ, τθν καταςτροφι δθμιουργεί
ςτθν πράξθ ζνα πολφ λογικό ςφςτθμα με κζντρο τον άνκρωπο και τισ κάκε φορά ανάγκεσ του.
Ρροςωπικά δεν ανακάλυψα προχωρθμζνεσ παιδαγωγικζσ, τουλάχιςτον κάτι που δεν ξζρουμε και ςτθν
μικρι Ελλαδίτςα μασ. Οφτε τα ςοφπερ ςχολεία. Είδα ζνα ςφςτθμα που λειτουργεί ςτθ βάςθ τθσ κοινήσ
λογικήσ. Και αυτό φζρνει τα μζγιςτα αποτελζςματα, δθμιουργεί ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ, μεγιςτοποιεί τα
αποτελζςματα τθσ κάκε προςπάκειασ.
Σίγουρα δεν είναι μια κοινωνία αγγζλων αλλά ςίγουρα δίνει ςτουσ πολίτεσ τθσ πολφ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ να προχωριςουν. Δυνατότθτεσ που εμείσ οφτε το φανταηόμαςτε.

δικοφσ τουσ ιρωεσ, όχι αυτοφσ που πολζμθςαν τον εχκρό, αλλά αυτοφσ που τα κατάφεραν και πζραςαν απζναντι.
Ραιδιά που περιμζνουν. Μζχρι ν’ απελπιςτοφν. Μζχρι να καταλάβουν ότι το τζρμα του δρόμου είναι το λιμάνι τθσ Ράτρασ. Αλλά και επιςτροφι δεν υπάρχει. Και τότε…
Βγαίνει πολλζσ φορζσ ο κυμόσ για τουσ ζχοντεσ. Η αγανάκτθςθ για το δικό τουσ φανταςιακό εχκρό… Γίνονται αγανακτιςμζνοι πολίτεσ.
Μόνο που δεν είναι πολίτεσ για να «δικαιολογοφνται» πολλζσ πράξεισ τουσ. Για να δικάηονται και
να καταδικάηονται μόνο ατομικζσ ενζργειεσ. Κάκε τι παρεμβατικό κεωρθτικοποιείται ωσ ςυλλογικι
ευκφνθ όλων των «ξζνων».
Είναι παράνομοι…
Και ο κφκλοσ κλείνει για να αρχίςει πάλι ο ςυλλογιςμόσ απ’ τθν αρχι. Ξανά και ξανά…
Δεν ξζρω αν υπάρχουν εφκολεσ ςυνταγζσ για πολφπλοκα κοινωνικά προβλιματα αλλά διαβάηοντασ πρόςφατα ζνα κείμενο του Γ. Η. Χάρθ ςτα Νζα (Σάββατο 28 Μαΐου 2011) μου κφμιςε μια παλιά
ιςτορία που δείχνει ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι για να μθν κλείςει ο κφκλοσ:
6

Το πείραμα του Ριάτςε και ο Σαββόπουλοσ* (Γ. Η. Χάρησ)
Ο διμαρχοσ του Ριάτςε διλωςε ςτθν κυβζρνθςθ πωσ ο
διμοσ του είναι ζτοιμοσ να δεχτεί ζνα μζροσ από τουσ ανεπικφμθτουσ παντοφ αλλοφ Συνιςιουσ πρόςφυγεσ που
ζφταςαν ςτθ Λαμπεντοφηα (Le Monde, 27/4)
Ιοφλιοσ 1998, ζνα ςκάφοσ προςαράηει ςε μια παραλία
κοντά ςτο χωριό ιάτςε τθσ Καλαβρίασ, γνωςτό από τουσ
περίφθμουσ Ρολεμιςτζσ του ιάτςε, τα δφο χάλκινα ελλθνικά αγάλματα που είχαν βρεκεί εκεί το 1972. Το ςκάφοσ
μετζφερε γφρω ςτουσ 300 Κοφρδουσ, άντρεσ, γυναίκεσ,
παιδιά.
Οι ντόπιοι περιμαηεφουν τουσ ξζνουσ και τουσ παραχωροφν τα εγκαταλειμμζνα ςπίτια ςτο ορεινό πάνω χωριό,
που το είχαν αφιςει οι ίδιοι όταν κατζβθκαν ςτθ κάλαςςα. Ζτςι κι αλλιϊσ, και το παρακαλάςςιο χωριό τουσ τϊρα
ιταν ςε απόλυτο μαραςμό, ελάχιςτοι κάτοικοι είχαν απομείνει, καταςτιματα βαςικϊν ειδϊν δεν υπιρχαν πια, το
ςχολείο κόντευε να κλείςει.
Ο δάςκαλοσ του χωριοφ και κατοπινόσ διμαρχοσ Ντομζνικο Λουκάνο φτιάχνει ςφλλογο με τθ χαρακτθριςτικι ονομαςία «Ρόλθ του Μζλλοντοσ» και ςε ςυνεργαςία με τθν
Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ παρζχει νερό και θλεκτρικό
ςτουσ μετανάςτεσ, κι εκείνοι ανταποδίδουν με προςωπικι
εργαςία
«Ζνασ άνκρωποσ είναι άνκρωποσ, με νόμιμα χαρτιά ι όχι.
Οι πιο φτωχοί κι απ’ τουσ φτωχοφσ κα ςώςουν το Ριάτςε,
και ςε αντάλλαγμα κα ςωκοφν κι οι ίδιοι απ’ αυτό» ιταν
το ςφνκθμα με το οποίο εκλζχτθκε ο Λουκάνο διμαρχοσ
το 2004 και ξανά το 2009, ενϊ το 2010 ανακθρφχτθκε τρίτοσ καλφτεροσ διμαρχοσ ςτον κόςμο από το City Mayors
Foundation.
Και όντωσ, οι μετανάςτεσ ζςωςαν το ιάτςε και ςϊκθκαν
απ’ αυτό. Οι άντρεσ δοφλεψαν ςτθν οικοδομι, οι γυναίκεσ
ραπτικι και χειροτεχνία, δθμιουργικθκαν δουλειζσ και
για τουσ ντόπιουσ και για ανζργουσ από τισ γφρω περιοχζσ, ανακαινίςτθκαν ςπίτια του 17ου αιϊνα και νοικιάηονταν ςτουσ τουρίςτεσ, άνοιξαν ταβζρνεσ με κουρδικι κουηίνα, οργανϊκθκαν αποτελεςματικζσ ομάδεσ δαςοπροςταςίασ, κυρίωσ γζμιςε το ςχολείο.
Οι πρϊτοι Κοφρδοι ζφυγαν κάποια ςτιγμι για τθ Γερμανία. Στθ κζςθ τουσ ιρκαν μετανάςτεσ από τθν Ερυκραία,
τθν Ραλαιςτίνθ, το Αφγανιςτάν, τθ Σομαλία, το Ιράκ κ.ά. Η
ηωι για το αναγεννθμζνο πια ιάτςε ςυνεχίςτθκε.
Το πείραμα πζτυχε. Η «ρεαλιςτικι ουτοπία» προςζλκυςε
και τον Βιμ Βζντερσ, που γφριςε τθν «Ρτιςθ», μια τριαντάλεπτθ ταινία με τουσ ίδιουσ τουσ μετανάςτεσ και τουσ
ντόπιουσ κατοίκουσ.
Αυτιν τθ ςυγκλονιςτικι ιςτορία ενδζχεται να διάβαςε ο
∆ιονφςθσ Σαββόπουλοσ, μολονότι είδε το φωσ κυρίωσ ςτο
διαδίκτυο και ελάχιςτα ζωσ κακόλου ςτον Τφπο. Του διζ-

φυγε όμωσ το ουςιϊδεσ. Πτι ςτθν
περίπτωςθ του ιάτςε θ κοινωνία
αγκάλιαςε από μόνθ τθσ τουσ μετανάςτεσ κι ζγινε ζνα μαηί τουσ.
Δεν τθσ επιβλικθκαν από κάποιον
κεντρικό ςχεδιαςμό, μζςα από τον
κρατικό μθχανιςμό με τα όργανά
του, τθν αςτυνομία κτλ., και ζπειτα
από περινοφςτατθ υπόδειξθ ενόσ
οςοδιποτε μεγάλου μουςικοφ.
Πςο για τθ ρεαλιςτικι ουτοπία, ςκζτθ ουτοπία κα μζνει για μασ. Ενϊ θ
πραγματικότθτα, όλο και πιο εφιάλτθσ.
*Δικι μου ςθμείωςθ:
Το κείμενο κάνει αναφορά ςε δθλϊςεισ του Σαββόπουλου για τουσ
μετανάςτεσ:
«Μία λφςθ κα ιταν να μεταφερκοφν οι παράνομοι μετανάςτεσ ςε
μιςοαφθμζνα νθςιά ι χωριά, για να
καλλιεργιςουν τθ γθ και να ηιςουν
με τθ βοικεια του ΟΗΕ, γιατί μόνοι
μασ δεν μποροφμε. Κι όταν επιτζλουσ δειςει θ Ευρώπθ να ςχεδιάςει
κοινι πολιτικι για τουσ μετανάςτεσ
και φφγουν οι άνκρωποι, τότε οι
ιδιοκτιτεσ των εγκαταλελειμμζνων
ςπιτιών ςε χωριά και νθςιά μασ, κα
'χουν το ςπιτάκι τουσ ςυντθρθμζνο
κι απ' ζξω κανζνα αμπζλι ι χωράφι
καλλιεργθμζνο. ςτα νζα για τθν μεταφορά των μεταναςτών ςε νθςιά
και αγροτικζσ περιοχζσ.»
Δ. αββόπουλοσ ςτθν
Ελευκεροτυπία:
(www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277003)
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Άλλαξα καριέρα … κι έγινα καμαριέρα!!!

Ε

ίναι κάτι ςτιγμζσ που καρρείσ πωσ θ Ιςτορία φλερτάρει επίμονα με τθν κακθμερινότθτα μασ.
Μια βραδινι βόλτα ςτο Σφνταγμα αρκεί για να οςμιςτείσ ςταγόνεσ ιςτορίασ, που αιωροφνται
ςτον αττικό ουρανό. Και δεν μπορϊ να καταλάβω πωσ μερικά πρόςωπα ζχουν το ταλζντο να ςε
κάνουν να ανατριχιάηεισ οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι.
Μπορεί να είμαςτε «θ αδικθμζνθ γενιά του 60, δίχωσ κατοχι και πείνα, χωρίσ ρετςίνα», όπωσ ζχει
τραγουδιςει ο Τηίμθσ Ρανοφςθσ, όμωσ ωσ δάςκαλοι ςτισ ςχολικζσ μασ γιορτζσ ζχουμε ανατριχιάςει
πάρα πολλζσ φορζσ με τθν απεγνωςμζνθ φωνι τθσ Μαρίασ Δαμανάκθ να εκπζμπει από τουσ 1.050 χιλιόκυκλουσ. Τθν ίδια ανατριχίλα νιϊςαμε τισ προάλλεσ, αλλά για διαφορετικοφσ λόγουσ, όταν μασ νουκετοφςε να ακολουκιςουμε κατά πόδασ το μνθμόνιο. Βρε τι είναι θ ρουφιάνα! (όχι θ Μαρία… αλλά θ
Ιςτορία).
Η Μαρία Δαμανάκθ είναι θ απομυκοποίθςθ τθσ γενιάσ του Ρολυτεχνείου, που τελικά θ πορεία τθσ
ιταν ςτρωμζνθ με τριαντάφυλλα… μόνο που για κάποιουσ ο δρόμοσ τουσ ιταν ςτρωμζνοσ με τα ροδοπζταλα… και για άλλουσ με τ’ αγκάκια.
Από τθν άλλθ ζχουμε το Νζο Ολοιμερο Σχολείο να είναι θ νζα πραγματικότθτα ςτθν Ραιδεία μασ.
Αυτό το προςωνφμιο «Νζο» πολφ το γουςτάρω… Μου κυμίηει κάτι αντίςτοιχο που ςυμβαίνει και ςτο
ποδόςφαιρο. Πταν μια Ροδοςφαιρικι Εταιρία αποτφχει οικονομικά και πιάςει πάτο, δεν πειράηει… Αν
ζχει καλό πρόεδρο που ζχει τισ προςβάςεισ του ςτο υφυπουργείο, προςκολλάται το «Νζοσ» κι οφτε
γάτα οφτε ηθμιά. Ραραγράφονται χρζθ και λοιπζσ αταςκαλίεσ και όλα καλά.
Θυμθκείτε τον Ρανιϊνιο πριν λίγα χρόνια. Εκεί που θ νομοκεςία τον υποβίβαηε γιατί χρωςτοφςε ςε
όποιον μιλοφςε Ελλθνικά, ςε μια νφχτα αναβαπτίςτθκε από Ρανιϊνιοσ ςε «Νζοσ Ρανιϊνιοσ», για να
προςτεκεί μ’ αυτόν τον τρόπο μια απλι και εφκολθ οικονομοτεχνικι κεωρία ςτα εγχειρίδια των Οικονομικϊν Επιςτθμϊν.
Αυτά που ακολοφκθςε θ κυρία Διαμαντοποφλου και το Ολοιμερο Σχολείο, εκεί που είχε φτάςει ςτο
τζλμα του και θ αποτυχία του ιταν εμφανισ, το αναβάπτιςε ςε «Νζο Ολοιμερο Σχολείο», νομίηοντασ
πωσ πζτυχε τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ που επαγγελόταν. Πμωσ ωσ γνωςτόν με «με πορδζσ ποτζ
δεν βάφονται …κόκκινα τ’ αυγά». Τουλάχιςτον, αν
ιταν λίγο βροντερζσ μπορεί να τα ζςπαγαν και να ζφτιαχναν ομελζτα… αλλά ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ
μιλάμε για πορδίτςεσ χαμθλϊν ντεςιμπζλ.
Κλείνοντασ κα ικελα απϋ αυτι τθ ςτιλθ να ςασ κάνω μια αποκάλυψθ που αφορά ςτθν περιβόθτθ καμαριζρα. Η καμαριζρα λοιπόν δεν ιταν μιγάσ όπωσ ψευδϊσ διζδωςαν τα ΜΜΕ, αλλά ελλθνικισ καταγωγισ.
Ριο ςυγκεκριμζνα ο πατζρασ τθσ καταγόταν από τθ
Βερδικοφςα τθσ Λάριςασ, γι αυτό κι καμαριζρα χόρευε
επιδζξια μπεράτι και μιλοφςε απταίςτωσ τα «καρδιτςιϊτικα». Κι εδϊ ακριβϊσ οφείλεται θ παρεξιγθςθ
με τον Στροσ Καν. Ο φουκαράσ μεγιςτάνασ με το που
ξεςτόμιςε το όνομά του, είδε τθ κεςςαλι καμαριζρα
να τρζχει ωρυόμενθ ςτουσ διαδρόμουσ τθσ πολυτελοφσ ςουίτασ, και να φωνάηει βοικεια. Η άμοιρθ παρερμινευςε το «ςτρϊς’ καν’». Δθλαδι «ςτρϊςε και
κάντο».
Αυτά και καλό καλοκαίρι!!!
Κώστας Χριστοδουλής
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