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Σα παξαθάησ ηξία ζρόιηα ηνπ παξαπάλσ ιηλθ δηαβάδνληαη θαη εξήκελ ηνπ.
σαπηρ says:
February 10, 2018 at 10:07 am
Κάζε ινγῆο ζθιαβηά, ὑιηθὴ ἢ πλεπκαηηθή, ζειεκαηηθὴ ἢ ὄρη· θάζε ὑπνδνύισζε,
ζπλεηδεηὴ ἢ ὄρη, ζὲ πλεπκαηηθὲο αὐζεληίεο, ζὲ θεξύγκαηα, ζπλζήκαηα, δόγκαηα· θάζε
ὑπνηαγὴ ζὲ ὑπεξνξγαληζκνύο: ἔζλε, παηξίδεο, θξάηε· θάζε πίζηε, θάζε ἀξρὴ θ’ ἐμνπζία,
θάζε λόκνο, θάζε ὑπνρξέσζε, θάζε θαζῆθνλ ἀπέμσ, θάζε ηπθιὴ πεηζαξρία, θάζε βία,
θάζε ἰδενιεςία, ὀξζνδνμία, θαλαηηζκόο, ἀδηαιιαμία· θάζε ινγῆο ἡξσνιαηξηθὸο
ζαπκαζκὸο ζὲ πξόζσπα, ζὲ πξάγκαηα, ζὲ ἰδέεο· θάζε πξνζθόιιεζε ζὲ ζπζηήκαηα, ζὲ
λνεζηαξρηθέο, ινγνθξαηηθέο, ἀπνιπηνθξαηηθὲο ζεσξίεο· θάζε ἰδαληθό, πνὺ ζὰλ ηέηνην
ἐπηβάιιεη ὡξηζκέλε ζηάζε θη ὡξηζκέλε ζπλέπεηα· θάζε ἀλαδήηεζε ηέξκαηνο θαὶ
θαηεπζπληήξησλ πξάμεο θαὶ δσῆο δνζκέλσλ ἀπέμσ· θάζε δόγκα πνὺ ηνπνζεηεῖ η’
ἀθεηήξηα θαὶ θξηηήξηα ηῆο δσῆο ηνῦ ἀλζξώπνπ ἔμσ ἀπ’ αὐηὸλ θαὶ πέξα ἀπ’ ηὴλ
πξνζσπηθή ηνπ δύλακε θαὶ πεῖξα· θάζε ἐμαλαγθαζκόο, θάζε θαηαπίεζε, θαηαδπλάζηεςε
ὅπνηαο κνξθῆο· θάζε ὠξγαλσκέλν ζύζηεκα δσῆο θαὶ γλώζεο – ὅια, ὅι’ αὐηὰ θαὶ η’
ἀλάινγά ηνπο, εἶλαη ἐθδήισζεο ἢ ἀπνηειέζκαηα ηῶλ ηάζεσλ ἐθείλσλ ἡζπραζκνῦ, εἶλαη
λῖθεο ηνῦ λόκνπ ηῆο ἀδξάλεηαο, εἶλαη θινπβηά-ηάθνη θαὶ ηίπνη’ ἄιιν!
Σν καληθεζην ησλ κεδεληζησλ
reply
Ούηιρ says:
February 14, 2018 at 3:38 am
Πώο απηνεμαηξέζεθε απηή ε ηδέα από ηηο “ζειεκαηηθέο πλεπκαηηθέο ζθιαβηέο” ;
Πώο απηό ην καληθέζην δελ είλαη ηδενινγία; Πώο δελ εθθξάδεη θάπνην “ηδαληθό” , πνπ
ζαλ ηέηνην επηβάιιεη σξηζκέλε (ηελ κεδεληζηηθή) ζηάζε;
reply
Γιάννηρ Αλεβίζορ says:
March 10, 2018 at 11:44 am
To καληθέζην ησλ κεδεληζηώλ πνπ αλέθεξε ν Υάξεο αλ βξεη ηξόπν λα ζπλδπαζηεί κε
ηελ πξνθαλή εξώηεζε πνπ ακέζσο ηνπ ππέβαιε ν Ούηηο ζαλ απάληεζε κπνξεί λα γίλεη
κέρξη θαη πνιύ εκπλεπζηηθό ηξαγνύδη αλ κεινπνηεζεί, αιιά έηζη μεξνζθύξη όπσο
ζεξβηξίζηεθε κόλν γηα καληθέζην δηαλνεηηθά απηνππξνβνιεκέλσλ θάλεη (θαη κάιηζηα
ηύπνπ καληθέζηνεπαγγέιηνπ θαη Βίβινπ κε απζεληία θαη κε απηνεξσνιαηξεία ηύπνπ
«δνμάζηε κε, δνμάζηε ζε, αιιά όρη δνμάζηε ηνλ. Γνμάζηε καο, δνμάζηε ζαο, γηα όπνηα
ηεηξηκκέλε κπνύξδα θάλνπκε ή ζθεθηνύκε εθ ηνπ κεδελόο αιιά λα κε ηνπο δνμάζεηε
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(θαη νύηε θαλ λα ζαπκάζεηε κπαο θαη δνπιέςεηε λα δηδαρηείηε θάηη πξνο απηνβειηίσζε
αληί πξόο απηναλαγσγή πξνο ηνλ πάην) όζνπο έθαλαλ θαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ν
ειάρηζηνο θνηλόο παξνλνκαζηήο θαη γηα λα κε καο πεηξάδεη λα καο πνύλε πάηνπο αο
απηνβαθηηζηνύκε κεδεληζηέο» Υάξε, λα’ζαη ζίγνπξνο νηη θη ν Καξαλίθαο (πνπ ζίγνπξα
δελ ζαπκάδεηο πιένλ) ηέηηα καληθέζηα ζαύκαδε πξηλ γίλεη αθόκα πην κεδεληθό από απηά.
Σν ζε πνηά ειηθία αξρίδεηο λα ζεσξείο όηη δελ έρεηο ηίπνηε λα ζαπκάζεηο θαη λα κάζεηο
από θαλέλαλ, απιώο θαζνξίδεη θαη ην ζε πνηάο παγησκέλεο ειηθίαο θξεηίλν ζέιεηο λα ζε
κεηαηξέςεη ε πλεπκαηηθή αλαπεξία πνπ ζα πξνθαιέζεηο απηνππξνβνινύκελνο. Γειαδή
αλ νη έρνληεο ηαιέλην γηα κπνπδνύθη δελ βάινπλ γηα θάπνην δηάζηεκα πόζηεξ ηνλ
Σζηηζάλε (κέρξη θη νη ίδηνη λα δνπλ πνύ θηάλνπλ, πνύ πήγαλ παξαπέξα θαη πνύ λα
αξάμνπλ ζηα θπβηθά ηνπο) θαη νη έρνληεο ηαιέλην γηα άξαγκα θαη θαθέ δελ βάινπλ
πόζηεξ ην «έθαζηνο ζην είδνο ηνπ θη ν Λνπκίδεο ζηνπο θαθέδεο», γηα λα ζεβαζηνύλ ηα
απηηά θαη ηελ γεύζε ησλ άιισλ θαη κείλνπλ θαζπζηεξεκέλνη, ζα πξέπεη καο
ηαιαηπσξνύλ ζη’απηηά θαη ζηνπο γεπζηηθνύο θάιπθεο αησλίσο κε ηελ επηκνλή λα
δνθηκάδνπκε ηηο πελληέο θαη ηα λεξνδνύκηα ηνπο θαη λα ηνπο δίλνπκεθαη παξάζεκν γηα ην
όηη δελ δέρνληαη ήξσεο θαη απζεληίεο αληη λα αθνύκε θακηά ζνβαξή πεληά;» Δγώ δειαδή
πνπ είκαη θαζεγεηήο θπζηθήο θαη πνπ ζεσξώ γηα πέηακα ηηο καιαθίεο ηνπ Γαβξόγινπ
πόηε ζα πξνζθέξσ πην πην πνιιά ζηελ ηάμε; Άκα πάξσ ην βηβιίν θαη ην ζθίζσ ελώπηνλ
ηεο ηάμεο γηα λα πάξνπλ ην «θαιό παξάδεηγκα»; (νηη κε έλα ζθίζηκν πνπ νύηε θαλ
αληίρεηξα θαη θαλα δπν αθόκα δάρηπια δελ γπκλάδεη, γίλεζαη θαηλνηόκνο θαη Μπξνύλν
θαη Γαιηιαίνο;) Σν θαιό παξάδεηγκα ζα ην πάξνπλ αλ ηνπο πσ «ειάηε λα θάλνπκε όζα
είλαη θπζηθή–θπζηθή αλεμάξηεηα από όηη κπνύξδεο πνπλ ν Μπαιηάο, ν Φίιεο θη ν
Γαβξόγινπ θη όπνηνο ζέιεη λα ζθηζηεί (επεηδή ηνπ αξέζεη ε θπζηθή) λα κείλεη, θαη νη
άιινη κε ηελ επρή κνπ ηνλ πνύιν πξνο όπνην θιάδν ηνπο αξέζεη, κπνπδνύθη, κπάζθεη,
θαθέδεο, Γώξα ηξάηνπ θιπ (θαη πάξηε ηηο κπνύξδεο ηνπ βηβιίνπ, ηα εθηόο θαη ηα εληόο
ύιεο θαη ηα Ο θαη κάζεηε κόλν όζε θπζηθή ζέιεη ν Γαβξόγινπ θη ν Καξαλίθαο γηα λα
ζαο πεξάζνπλ)
ΤΓ: Πώο ζπλδπάδνληαη όζα είπαλ Υάξεο θαη Ούηηο; Όπσο πάληα ζε θάζε ζνβαξή
πξνζπάζεηα: π.ρ. ν Φάηλκαλ αληί λα δηαβάζεη ην βηβιίν ηνπ Νηηξάθ πνπ ζαύκαδε πήγε
ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζειίδα , είδε ηη κέλεη άιπην θαη είπε κελ λα θαηλνηνκήζεη γηαηί αλ
ιπλόηαλε κε ηηο ελδηάκεζεο ζειίδεο ζα ην έιπλε ν ίδηνο ν Νηηξάθ αιιά όηαλ ην έθαλε
απηό είρε ήδε κάζεη αξθεηή θπζηθή έηζη πνπ όηαλ ηειηθά έηπρε, ζπδεηώληαο, λα βξεη ζε
πνηαλ ελδηάκεζε ζειίδα θάπνηα ζνβαξε πξνέθηαζε είρε όλησο μεθύγεη από ηελ πξνζνρή
ηνπ Νηηξάθ ηόηε…θιπ θιπ Καη αξγόηεξα έγξαςε «Σν λα πξνζεγγίδεηο έλα λέν ζέκα κε
αλνηρηό κπαιό δελ ζεκαίλεη λα ην πξνζεγγίδεηο κε θελό κπαιό». Ο δε αλαηξνπεύο ησλ
απζεληηώλ Ατλζηατλ έιεγε γέξνο «Δίδε ν Θεόο νηη αλέηξεπα λένο ηηο απζεληίεοο θαη γηα
λα κνπ θάλεη πιάθα κε έθαλε απζεληία θαη κάιηζηα κε ηξόπν πνπ λα κε έρνπλ ζαλ
απνιίζσκα ζε κνπζείν θαη θαλείο δελ θάζεηαη πξαγκαηηθα λα αθνύζεη ηη ιέσ θαη λα δεη
αλ θάλσ ιάζνο»
Αλ γηα ζέλα είλαη απζεληηνιαηξεία θαλ ην λα αθνύζεηο ην ηη ιελε νη αλαηξνπείο
απζεληηώλ γηα ηελ απζεληία, θάηζε λα αλαηξέπεηο απηνήξσεο ζην γεηηνληθό ηξαπεδάθη λα
απηναλαδείμεηε ην αληίπαιν δένο ηνπ Καξαλίθα ζαλ ηνλ επόκελν Καξαλίθα (ην λέν
θνπθαξνραιίθε ζηε ζέζε ηνπ θνπθαξνραιίθε) Αξθνύλ γηα ηέηην έξγν απιά
επηρεηξήκαηα ζαλ απηά πνπ θάλνπλ νη θπιέο από γνξίιιεο ο ζηα Μίθπ Μάνπο: «Οπγθ»
«Κεξπ» «Υαιθ» θιπ
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http://www.kathimerini.gr/953181/opinion/epikairothta/politikh/oi-ntoyntoykes-askoazoyn-thn-e3hli8iwsh
Οι νηοςνηούκερ αρ κοάζοςν ηην εξηλιθίωζη
ΔΣΗΚΔΣΔ:EΠIΦYΛΛIΓA
Μόιηο πξηλ από δύν εβδνκάδεο (27 Φεβξνπαξίνπ ην βξάδπ) ην ΚΚΔ πξαγκαηνπνίεζε
ζπιιαιεηήξην ζην ύληαγκα. θνπόο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ, λα «απαληήζεη» ην θόκκα
«ζηηο αλεζπρίεο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ γηα ηηο εμειίμεηο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή». Οπσο είλαη παζίγλσζην, ην ΚΚΔ (από θάζε ηδενινγηθό, εμαζθαιηζηηθήο
παηξσλίαο πνηκληνζηάζην) αλεζπρεί «πξηλ από ηνλ ιαό, γηα ηνλ ιαό», όπσο θαη
απνθαζίδεη πξσζύζηεξα. Καινύζε ην ζπιιαιεηήξην ηνλ ιαό λα αληηζηαζεί «ζηνλ
απνπξνζαλαηνιηζκό πνπ θαιιηεξγνύλ ηόζν ε θπβέξλεζε όζν θαη νη δπλάκεηο πνπ
επελδύνπλ ζηνλ εζληθηζκό, (δειαδή) ζηε δηαίξεζε ησλ ιαώλ».
Πξνζέμηε ηηο ηειεπηαίεο ιέμεηο: Γηα ην ΚΚΔ (θαη όινπο ηνπο ζπλεπείο νπαδνύο ηνπ
Ηζηνξηθνύ Τιηζκνύ) θάζε νξγαληθά ζπγθξνηεκέλν ζώκα ζρέζεσλ θνηλσλίαο, θνηλώλ θαη
θνηλσλνύκελσλ ζρέζεσλ κε παηξώα γε, κε εζηίεο, βσκνύο, ηάθνπο πξνγόλσλ, εκπεηξηθό
θεθάιαην «λνήκαηνο» ηεο ύπαξμεο θαη ηεο ζπλύπαξμεο, λνήκαηνο πνπ γελλάεη ηελ
Σέρλε, ηε ζνθία ηνπ θάιινπο, ηε ραξά ηεο γηνξηήο – όια απηά καδί ηα ζεζαπξίζκαηα
«δηαηξνύλ» ηνπο ιανύο, επεηδή ηνπο ιανύο ηνπο ελώλνπλ κόλν ηαμηθά ζπκθέξνληα
δηεζλή. Καη ειπίδσ ν επαξθήο αλαγλώζηεο λα έρεη ελαξγή ηελ επίγλσζε όηη ηηο αθέιεηεο
ηνπ Ηζηνξηθνύ Τιηζκνύ ηηο έρνπλ ζαλ «αιάζεηε» ππνδνκή θαη νη ινηπέο «πξννδεπηηθέο»
πνιηηηθέο καο θαηδξόηεηεο: Πνηάκη, Ν.Γ., ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ.
Ωο πξνο ηε ζπκκεηνρή πνιηηώλ, ην ζπιιαιεηήξην ηνπ ΚΚΔ είρε θαηαθαλή επηηπρία.
ηελ πνξεία πξνο ηελ ακεξηθαληθή πξεζβεία, πνπ αθνινύζεζε, ήηαλ εληππσζηαθό ην
πιήζνο θαη απίζηεπηε δαςίιεηα νη θόθθηλεο ζεκαίεο κε ην ζθπξνδξέπαλν. Καη κόλν ην
θόζηνο απηήο ηεο ζεκαηνθνξίαο βεβαίσλε ηελ απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ηεο έγλνηαο γηα ηε
δηαθεκηζηηθή εληύπσζε, όρη βέβαηα γηα ηε ιατθή «αλεζπρία». Σν ζπιιαιεηήξην
νξγαλώζεθε ζαλ αληίδξαζε ζηνλ «εζληθηζκό», πνπ γελλάεη «δηαηξέζεηο θαη αληηκαρίεο
ησλ ιαώλ». Αιιά νξγαλώζεθε κε ηε ινγηθή, ηηο κεζόδνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο επηβνιήο
ηνπ εληππσζηαζκνύ, πνπ είλαη ην παληνδύλακν γέλλεκα ησλ «αγνξώλ» – ην θύξην όπιν
ηνπ επηθαηάξαηνπ γηα ην ΚΚΔ ηκπεξηαιηζκνύ, δειαδή ηεο ζηπγλήο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ
θέξδνπο, ηνπ «ηδίνπ νθέινπο».
Οη αληηθάζεηο θαη αζπλέπεηεο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ΚΚΔ (θαη θαηά πξνέθηαζε,
νιόθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ πνιηηηθώλ εθθάλζεσλ ηνπ Ηζηνξηθνύ Τιηζκνύ) είλαη
ζπρλόηαηεο θαη ηόζν θξαπγαιέεο πνπ γίλνληαη θάπνηε ζρεδόλ δηαζθεδαζηηθέο.
Παξάδεηγκα: πξνηνύ μεθηλήζεη ην ζπιιαιεηήξην, ε πιαηεία πληάγκαηνο, ζε δηεπξπκέλε
έθηαζε, εζείεην θπξηνιεθηηθά από ηελ εθθσθαληηθή ηζρύ ησλ κεγαθώλσλ πνπ κεηέδηδαλ
ηηο πην έμαιιεο επηινγέο ακεξηθάληθεο κνπζηθήο. Καη θάζε ηόζν παξεκβάιινληαλ ζηε
κνπζηθή ζπλζήκαηα ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζκό: «Ούηε ρώκα νύηε λεξό ζηνλ ηκπε-ξηαιηζκό». Γειαδή, βδειπζζόκαζηε, ζρεδόλ πζηεξηθά, ηνλ ηκπεξηαιηζκό, αιιά ρνξεύνπκε
ζηε κνπζηθή ηνπ. Καη ηελ θάλνπκε θαη θξάρηε, γηα λα καδέςνπκε ζην θνκκαηηθό καο
πάξηη αλεγθέθαινπο.
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Γεύηεξε παξαδεηγκαηηθή έλδεημε, πνπ παξέπεκπε επζέσο ζε θνηλσληθή παζνινγία, όρη
ζηελ πνιηηηθή: Ζ ληνπληνύθα ζηηο «δηαδειώζεηο» - «πνξείεο» ηνπ ΚΚΔ εμεπηειίδεη ηε
ζπκκεηνρή, κεηακνξθώλεη ην πιήζνο ζε αγέιε, ζε εληειώο παζεηηθό ζπληειεζηή.
Μνηξαζκέλνη ζε κπνπινύθηα νη δηαδεισηέο θαη ζε θάζε κπνπινύθη κπξνζηά ε
ληνπληνύθα πνπ ππαγνξεύεη ηελ θξαπγή, ελώ ην θνπάδη βαξηεζηεκέλν, πεηζαξρεκέλν
ζηελ αλία, ηελ αλακεξπθάδεη. Γελ ππάξρεη ζιηβεξόηεξν ζέακα από κηα πίζηε, έλα όξακα,
έλαλ θαεκό πνπ γίλεηαη ξνπηίλα, πεηζαξρία ζε εληνιέο, ζηξάηεπζε θαη απηεπλνπρηζκόο.
Αλ ππάξμεη πνηέ πνιηηηθό θόκκα ζηελ Διιάδα απνθαζηζκέλν λα αληηπαιαίςεη ηνλ
Ηζηνξηθό Τιηζκό (ηνλ εγρώξην θόθθηλν, γαιάδην, πξάζηλν) πώο νη πνιίηεο ζα ην
μερσξίζνπκε γηα λα ην εκπηζηεπζνύκε; Αζθαιώο όρη από ηηο δηαθεξύμεηο ηνπ – κε
δηαθεξύμεηο αθόκα θαη ν Σζίπξαο είλαη «ξηδνζπάζηεο αξηζηεξόο» θαη ε Φώθε
«ζνζηαιίζηξηα»! Ο Ηζηνξηθόο Τιηζκόο είλαη κηα ηδενινγία, ε άξλεζε ηνπ Ηζηνξηθνύ
Τιηζκνύ, αλ είλαη επίζεο ηδενινγία απηνθαηαξγείηαη, παίδεη ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ
ηεο. Ζ πνιηηηθή αληίζηαζε ζηνλ Ηζηνξηθό Τιηζκό ζα γελλεζεί όρη από δηαθνξεηηθέο
ηδέεο, αιιά από δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ηεξαξρήζεηο αλαγθώλ.
Δλα πνιηηηθό θόκκα απνθαζηζκέλν λα αληηπαιαίςεη ηνλ Ηζηνξηθό Τιηζκό, ζα ην
μερσξίζνπκε ακέζσο, γηαηί ζα κηιάεη άιιε γιώζζα: ηε γιώζζα ησλ θνηλσληθώλ, όρη ησλ
νηθνλνκηθώλ πξνηεξαηνηήησλ. Γηα λα αρξεζηεπζνύλ ηα ζπζζίηηα ησλ πεηλαζκέλσλ δελ
ρξεηάδεηαη, «εγγπεκέλε» δήζελ, επαλαπξνζθπγή ζηε δηεζλή ηνθνγιπθία, ρξεηάδεηαη λα
ιεηηνπξγήζεη κηθξή, απηνδηαρεηξηδόκελε θνηλόηεηα θαη αθνκκάηηζηνη ζπλεηαηξηζκνί. Γηα
λα ιεηηνπξγήζεη «ζύζηεκα πγείαο» θαη πγηήο «εζσηεξηθή αγνξά», πξναπαηηνύληαη
πξαθηηθέο ζπλεπέζηαηεο αμηνθξαηίαο ζηνλ δεκόζην ηνκέα θαη θαηαμίσζε ηεο αξηζηείαο –
ηα παξαδείγκαηα είλαη απιώο ελδεηθηηθά.
Σελ άξλεζε ππνηαγήο ζηνλ Ηζηνξηθό Τιηζκό ζα ηελ αληηιεθζνύκε κε ηα κέηξα ξηδηθήο
αιιαγήο ησλ ζεζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: Κύηηαξν ηνπ ζύλνινπ θξαηηθνύ βίνπ, ε
κηθξή απηνδηαρεηξηδόκελε θνηλόηεηα, ε άζθεζε θεληξηθήο εμνπζίαο νπσζδήπνηε
ζπλάξηεζε ηνπ θνηλνηηθνύ ζπζηήκαηνο, ην ίδην θαη ε θξαηηθή νηθνλνκία. ίγνπξα, πξηλ
από θάζε ηη άιιν, άθξα ζπλέπεηα ζηελ απεμάξηεζε ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγήκαηνο
ελεκέξσζεο - ςπραγσγίαο (ηειεόξαζεο - ξαδηνθώλνπ) από ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε.
Ζ εθνύζηα εμειηζίσζε ειεύζεξε, αιιά κόλν θαισδηαθή, παλάθξηβε.
Δλα πνιηηηθό θόκκα απνθαζηζκέλν λα αληηπαιαίςεη ηνλ Ηζηνξηθό Τιηζκό, ηνλ πληγκό
από ηελ νηθνλνκηθή κνλνηξνπία, ηελ εθηαιηηθή αγισζζία - αγξακκαηνζύλε - κηθξόλνηα,
ηνλ θαηαλαισηηθό εμαλδξαπνδηζκό, ζα ην εληνπίζνπκε ακέζσο ην θόκκα απηό από ηα
κέηξα πνπ ζα εμαγγείιεη ξηδηθήο αιιαγήο ζηα ζρνιεηά θαη ζηα παλεπηζηήκηα:
Μέηξα έκπξαθηεο άξλεζεο ηεο ρξεζηηθήο εθδνρήο ηεο παηδείαο. ηόρνο ε θνηλσλία ησλ
ζρέζεσλ, ε ραξά ηεο άκηιιαο. Κεληξηθόο άμνλαο ηεο εθπαίδεπζεο: ε γιώζζα σο ινγηθή,
ηα καζεκαηηθά σο γιώζζα, ε κνπζηθή σο άκηιια εκπεηξηθήο κεηνρήο.
Οη ληνπληνύθεο αο θνάδνπλ ηελ εμειηζίσζε.
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Παξαδείγκαηα γηα θαηαλόεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη ην, κεηά ηελ θξηηηθή, πξόηαγκα πνπ κόιηο είδακε:
https://www.youtube.com/watch?v=KOndLCkPXOY
https://www.youtube.com/watch?v=7oqlEli2PvU

https://www.youtube.com/watch?v=5kYvBd2D9iI
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23vyI
Μάπηιορ 9, 2018 at 8:23 μμ

Γερζήθακε ζήκεξα ζην ζρνιείν ηελ αληδηνηειή επίζθεςε πέληε θνβεξώλ θαιιηηερλώλ
πνπ κε ηελ κνπζηθή ηνπο, ην ηξαγνύδη ηνπο θαη ηηο ζνθόηαηεο επηινγέο ηνπο ζε
ξεπεξηόξην θαη ζε ζεηξά παξνπζίαζεο απηνύ, θαζήισζαλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ λα
ηνπο παξαθνινπζεί κε θνκκέλε αλάζα θαη έθαλαλ ηελ δσληάληα ηνπο λα δηνρεηεύεηαη ζε
ζπληεηαγκέλε θαη ξπζκηθή θιηκάθσζε ηνπ κεξαθιώκαηνο πνπ έλησζαλ. ηνλ θαζέλα
από ηνπο δηδάζθνληεο, απηά βεβαίσο ζύκηζαλ ηνπο θαιύηεξνπο νξηζκνύο ηνπ θιάδνπ
ηνπ γηα ην ηη εζηί κόξθσζε, θαιιηέξγεηα, παηδεία, αγσγή ςπρήο θιπ θαη ηνπ πνηό είλαη
ην δεηνύκελν απηώλ. ηνλ γξάθνληα, ζαλ θπζηθό, ζύκηζαλ θπζηθά δπν αηάθεο ηνπ
Ατλζηατλ: «Μόξθσζε είλαη απηό πνπ ζνπ κέλεη όηαλ μεράζεηο όζα έκαζεο», «ηα ληάηα
κνπ ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, έθηαζαλ κεξηθνί λα ιέλε όηη επεηδή έρνπκε ζηνκάρη
έπξεπε λα μεράζνπκε όηη έρνπκε επίζεο θαη κπαιό θαη θαξδηά».
Πάληα ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα ζπζηήζεηο θάπνηνλ είλαη λα ηνλ αθήζεηο λα απηνζπζηεζεί
κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ. Αθνύ δελ έγηλε καγλεηνζθόπεζε αο ηνπο δνύκε/αθνύζνπκε επί ησ
έξγσ ζηελ Ζιηνύπνιε θαη κεηά ζηε ηαδίνπ κε θνκκάηηα πνπ έπαημαλ θαη ζε καο,
https://www.facebook.com/1016662798419699/videos/1042542775831701/ ,
θαη αο πξνζζέζνπκε όηη ην θνκκάηη κε ην νπνίν καο απνραηξέηεζαλ ήηαλ ν ύκλνο ζηε
δσή ησλ δπν ηειεπηαίσλ ιηλθ πνπ είδακε παξαπάλσ, αο ηνλ μαλαδνύκε θη αιιηώο:
https://www.youtube.com/watch?v=4ggzsyN6WkQ
Μάπηιορ 13, 2018 at 8:21 μμ

ΥΓ: OK, είπακε γηα ηξίηε ή θαη ηέηαξηε θνξά λα κελ μαλαλαξηήζνπκε ηίπνηε, πόηε δηόηη
ηα πνιηηηζκηθά λέα δελ έπξεπε λα καο απνζπνύλ από ηα αθόκε ζεκαληηθόηεξα
ηεθηαηλόκελα θαη πόηε δηόηη δελ θαηλόηαλ δπλαηόλ λα βξεζεί θαιύηεξε νινθιήξσζε
πνιηηηζκηθώλ λέσλ από απηήλ πνπ είρε βξεζεί «θιείλνληαο θύθιν». Τη ην θαιύηεξν όκσο
από ην λα δηαςεύδνληαη «θιεηζίκαηα θύθισλ» από ζπλερή αλνίγκαηα λέσλ πξνο ηα δόξηθα
ηεθηαηλόκελα κέζσ πνιηηηζκηθώλ παξνπζηάζεσλ δηαιόγνπ ηνπο κε εθπξνζώπνπο ηεο
πξνπξνεγνύκελεο γεληάο θαη κάιηζηα όρη ηεο ηέρλεο ηεο αιιά ηεο πξάμεο ηεο;! Κάλνπκε
εθινγηθεύζεηο γηα λα δηαησλίζνπκε θάπνηα απεξαληνινγία ή είλαη όλησο ε Ειιάδα
αλεμάληιεηε, ηόζνλ σο πξνο ηε ιεγόκελε «πξώηε ύιε ηεο ηέρλεο» , δειαδή «απηνύο πνπ
γξάθνπλ ηελ ηζηνξία κε κηθξά νλόκαηα», όζνλ θαη σο πξνο ηνπο λένπο πνπ ληώζνπλ πνύ
λα ζηξαθνύλ θαη ηεο ηέρλεο ηεο πξνεγνύκελεο γεληάο πνπ μέξεη πνύ λα ηνπο ζηξέςεη; Η
απάληεζε είλαη απιή όηαλ απηό απιώο εξσηεζεί σο εμήο: Τν θνπARTέην καο
επηζθέθζεθε κέζσ ηνπ όηη έλα κέινο ηνπ ήηαλ πξηλ δεθαεηίεο ζπκκαζεηήο, εληόο ηνπ
ζρνιείνπ καο, κε θαζεγεηή καο πνπ ήηαλ θαη σο καζεηήο εδώ. Δελ ζα πιεξνθνξήζνπκε
ηνπο καζεηέο καο θαη, αληηζηξόθσο, δελ ζα επηζθεθηνύκε καδί ηνπο, ζεαηξηθή νκάδα πνπ
πεξηέρεη θαη εζνπνηνύο πνπ ήηαλ πξηλ ιίγα κόιηο ρξόληα ζην ζρνιείν καο, θαη ε νπνία
αλεβάδεη έξγν γηα ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηεο ηειεπηαίαο νκάδαο ηνπ Δεκνθξαηηθνύ
Σηξαηνύ ζην Γξάκκν; Θεαηπική Ομάδα 2510 Θέλοςμε να δώζοςμε θωνή ζε αςηούρ πος
ηη ζηεπήθηκαν Σπλέληεπμε ζηε Μαξία Αηζειέ (από ην ηειεπηαίν (εβδνκαδηαίν)θύιιν
(10/3νπ)ηνπ «Δξόκνπ ηεο αξηζηεξάο») Αληηγξάθνπκε...ζπλερίδεηαη ζην Μάπηιορ 13, 2018 at 8:21 μμ

5

