
Είναι γεγονός ότι η γλώσσα είναι
ένα βασικό και πολύπλοκο μέσο επι-
κοινωνίας, το τελειότερο από όσα
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, που κι-
νείται γύρω από 2 άξονες, τον προ-
φορικό και τον γραπτό. Συγχρόνως
δε παρουσιάζει και 2 πόλους. Ο
ένας ο πομπός κωδικοποιεί νοήματα
και τον άυλο εσωτερικό του κόσμο
γενικά και τον κάνει υλικά σύμβολα
φωνητικά ή γραπτά και τα στέλνει
στον δέκτη, ο οποίος με τη σειρά
του ακολουθεί αντίστροφη πορεία,
αποκωδικοποιεί τα υλικά σύμβολα
και τα κάνει νοήματα, έννοιες, πλη-
ροφορίες, συλλογισμούς, κρίσεις,
συναισθήματα.

Το Σχολείο κυρίως ασχολείται με
τον γραπτό λόγο και λιγότερο με τον
προφορικό παρόλο που αποτελεί
κυρίαρχη μορφή γλωσσικής επικοι-
νωνίας. Αλλά και από τον προφο-
ρικό άξονα προσέχουμε περισσό-
τερο τον πομπό και αγνοούμε τον
δέκτη ακροατή. Την έλλειψη αυτή
μπορούμε εύκολα να τη διαπιστώ-
σουμε στις καθημερινές συγκεντρώ-
σεις. Όλοι ζητούν συνεχώς τον λόγο
και αδιαφορούν ή δεν αντιλαμβά-
νονται καθόλου τι λέει ο άλλος, δεν
επικοινωνούν. Αυτό δείχνει ότι στο
σχολείο δεν έχουμε διδαχτεί τους
κανόνες του σωστού διαλόγου και τι
σημαίνει επικοινωνία, αλλά παραμέ-
νομε στη νηπιακή βαθμίδα, στον
ομαδικό φλύαρο μονόλογο. Η
γλώσσα μένει ακαλλιέργητη κατά το

ήμισυ. Μέρος δηλαδή της διαδικα-
σίας κατάκτησης της γλώσσας είναι
και η εκμάθηση της χρήσης της
γλώσσας για καλύτερη επικοινωνία.

Σταματώ στη γλωσσική επικοινω-
νία. Μια λέξη πολυχρησιμοποι-
ημένη που θεωρούμε αυτονόητη
και δεν μας απασχολεί η σημασία
της. Η ελληνική γλώσσα δίνει ιδιαί-
τερο βάρος στο περιεχόμενο των λέ-
ξεων το οποίο όμως θα αναζητή-
σουμε στην εσωτερική πλευρά της
γλώσσας στη βαθιά δομή του λόγου
και όχι στην επιφανειακή της ομι-
λίας. Επικοινωνώ σημαίνει στη
γλώσσα μας έχω τι κοινόν μετά τι-
νος, συγκοινωνώ. Ο ακροατής παίρ-
νει το μήνυμα κωδικοποιημένο
οπτικά ή ακουστικά, το αποκωδικο-
ποιεί με τη βοήθεια του δικού του
εσωτερικού γλωσσικού συστήματος
και μοιράζεται τον εσωτερικό του
κόσμο, επικοινωνεί. Προϋποθέτει
μια ιεροτελεστία στην οποία ανοί-
γονται οι κερκόπορτες του εσωτερι-
κού κόσμου πομπού και ακροατή
και μοιράζονται το περιεχόμενό
τους. Το γεγονός αυτό καθαυτό εί-
ναι ιερό. Διευρύνομαι σαν άτομο
και μπαίνω στα σκοτεινά και απά-
τητα μέρη που κρύβει καθένας.

Η πλήρης αλληλοκατανόηση προ-
ϋποθέτει απόλυτη ταύτιση ομιλητή
και ακροατή. Για να επιτευχθεί αυτό
χρειάζεται προσπάθεια και άσκηση,
γιατί η γλωσσική συγκρότηση πομ-
πού και δέκτη δεν ταυτίζονται
πάντα. Όλα τα μέλη της γλωσσικής
κοινότητας δεν ξέρουν τις ίδιες λέ-
ξεις ούτε τις δυνατές συντακτικές δο-
μές. Εκτός όμως από την καθαρά
γνωστική πλευρά υπάρχει και η βιω-
ματική, η πολυποίκιλη συναισθημα-
τική φόρτιση. Συχνά ο ακροατής κα-
κοποιείται από τη διαφήμιση και την
προπαγάνδα.

Στη γλώσσα το περιεχόμενο της
λέξης είναι ιδέα (άυλο) ενώ η έκ-
φραση υλικό κατασκεύασμα. Αυτή
η ανισομορφία δεν ευνοεί την από-
λυτη αντιστοιχία μεταξύ περιεχομέ-

νου και μορφής. Ορισμένο περιεχό-
μενο δεν έχει μια και μόνο μορφή
έκφρασης ( ίππος-άλογο). Ο ομιλη-
τής έχει περιθώριο πολλών επιλο-
γών. Οι επιλογές αυτές συνιστούν το
προσωπικό ύφος. Το ύφος συνδέε-
ται και με την ατομική διανόηση και
την εν γένει πνευματική καλλιέργεια
του ομιλητή. Επίσης έχει άμεση
σχέση με την κοινωνική και συναι-
σθηματική ζωή ιδιαίτερα την ώρα
της ομιλίας του, στοιχεία που δια-
μορφώνουν την γλωσσική ιδιαιτε-
ρότητα και οδηγούν στο ιδιόλεκτο.
Ο ομιλητής διατηρώντας πάντα μια
ισορροπία ανάμεσα στους κανόνες
της γλώσσας και στην παραβίασή
τους δημιουργεί το ατομικό ύφος
που πρέπει να γνωρίζει ο ακροατής
για την πλήρη κατανόηση.

Οι μαθητές πρέπει να διδαχθούν
τους όρους του παιγνιδιού που ονο-
μάζουμε γλωσσική επικοινωνία. Οι
κοινωνίες έχουν καθιερώσει κανόνες
κοινά αποδεχτούς που καθορίζουν
τον τρόπο διεξαγωγής μιας συζήτη-
σης επικοινωνίας.

Το πρόβλημα των ψυχογλωσσο-
λόγων ερευνητών είναι να διαπιστώ-
σουν σε ποια ηλικία το παιδί μπορεί
να κατακτήσει τους κανόνες της
γλωσσικής επικοινωνίας και να λει-
τουργήσει σαν καλός ομιλητής και
κατά συνέπεια και καλός ακροατής.
Οι δύο αυτοί πόλοι είναι αλληλένδε-
τοι. Πολλοί πιστεύουν ότι στη νη-
πιακή και πρώτη παιδική ηλικία ο
λόγος του παιδιού είναι εγωκεντρι-
κός μη επικοινωνιακός. Μιλά για τον
εαυτό του. Υπάρχουν όμως και «άλ-
λοι ερευνητές που δέχονται ότι τα
βασικά στοιχεία του διαλόγου όπως
η εναλλαγή, η αμοιβαιότητα (υπο-
χρέωση δηλαδή να εναλλάσσονται
οι ρόλοι ομιλητή ακροατή) και η
πρόθεση (να δεχτεί ή να απορρίψει
τον άλλο). Εναλλαγή, αμοιβαιότητα,
πρόθεση, βασικά στοιχεία του δια-
λόγου αποκτώνται πολύ νωρίς.
Γύρω στο 6ο έτος ο εγωκεντρικός
λόγος ελαττώνεται και γίνεται κοινω-

νικοποιημένος οπότε μπορεί να δέ-
χεται και να απαντά σε γλωσσικά
μηνύματα και να λειτουργεί σαν
ακροατής. Γενικά όμως η κατάκτηση
της γλώσσας είναι μια ενεργή διαδι-
κασία στην οποία όσο τα παιδιά κα-
λούνται να συμμετάσχουν τόσο πιο
θετικό είναι το αποτέλεσμα. Όσο το
παιδί πλουτίζει το λεξιλόγιό του και
κατακτά νέους γλωσσικούς μηχανι-
σμούς γίνεται και καλύτερος ακροα-
τής. Όταν το παιδί σαν ακροατής
διατηρεί στη μνήμη του πολύπλοκες
προτάσεις και τις επεξεργάζεται
εσωτερικά είναι έτοιμο και για σχο-
λική εργασία. Γενικά θα λέγαμε ότι
το να μπορέσει ο μαθητής να λει-
τουργήσει σαν ακροατής σε μια συ-
ζήτηση σε έναν διάλογο, αυτό απο-
τελεί ιδιαίτερη γλωσσική ικανότητα
βασική. Εάν δεν αποτελέσει διδα-
κτικό στόχο η δυνατότητα που 'φέρ-
νει το άτομο, δεν θα εξελιχθεί σε
ικανότητα. Εάν αφεθεί στην τυχαία
αγωγή που υφίσταται το άτομο
μέσω της κοινωνικής αλληλοεπίδρα-
σης, θα εξελιχθεί βραδέως και στρε-
βλά. Υποχρέωση λοιπόν της συστη-
ματικής σχολικής αγωγής είναι να
παρακολουθήσει την ιδιαίτερη αυτή
γλωσσική λειτουργία και να την ενι-
σχύσει. Η αγωγή που συνιστάται για
την ομαλή εξέλιξη κάθε ικανότητας
είναι η λειτουργική αγωγή. Αφού
πρώτα οδηγήσουμε τα παιδιά να
κατανοήσουν ανάλογα με το νοη-
τικό τους επίπεδο, τη στρατηγική
ενός καλού διαλόγου, ακολουθούμε
την παλιά διδακτική αρχή (άσκηση-
άσκηση-άσκηση-μακριά η απελπι-
σία).

Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει
ότι όταν λειτουργεί σαν ακροατής η
γνώμη του ομιλητή που του απευ-
θύνεται, είναι χρήσιμη όχι για να
την πολεμήσει και να βγει νικητής
αλλά για να κρίνει την ορθότητα της
δικής του άποψης. Οι λέξεις που του
απευθύνει ο ομιλητής κρύβουν
μέσα τους τον εσωτερικό του κό-
σμο, την ψυχή του, και πρέπει να τις

σεβαστεί τις λέξεις αυτές και να τις
αφήσει, όπως λέει ο Καζαντζάκης,
(να σκάσουν σαν οβίδες μέσα του
να ελευθερώσουν την ψυχή που φυ-
λακίζουν). Πρέπει να καταλάβει ο
κάθε συνομιλητής ότι η δική του
άποψη δεν είναι η απόλυτη αλήθεια
και ο καθένας ανάλογα με την προ-
σωπικότητά του βλέπει τα πράγ-
ματα από διαφορετική οπτική γω-
νιά. Η απόλυτη αλήθεια
προσεγγίζεται περισσότερο από τον
συνδυασμό πολλών απόψεων χωρίς
να κατακτάται με τα ανθρώπινα του-
λάχιστον δεδομένα. Και αλλοίμονο
αν στη γνώση υπήρχε τέλος. Διάλο-
γος λοιπόν σημαίνει να φωτίσουμε
το θέμα που συζητάμε από όλες τις
πλευρές και όχι να αντιδικούμε.
Όλα όμως αυτά δεν διδάσκονται με
λόγια αλλά κατακτώνται βιωματικά.

Όλες οι πτυχές της σχολικής ζωής
παρέχουν άπειρες ευκαιρίες στο μα-
θητή να λειτουργήσει ως ακροατής.
Η μορφή όμως του διαλόγου, κατά
την οποία ο δάσκαλος απευθύνει
ερωτήσεις σε 30 μαθητές, δεν είναι
φυσιολογικός. Ο μαθητής δεν διε-
ρευνά τη λύση του προβλήματος
αλλά προσπαθεί να μαντέψει τι έχει
στο μυαλό του ο δάσκαλος. Πολλοί
μαθητές δεν συμμετέχουν. Στον αι-
ώνα της πληροφορίας τα παιδιά
πρέπει να μάθουν να ελέγχουν αυτά
που ακούνε. Συχνά κακοποιούνται
από τη διαφήμιση και την προπα-
γάνδα. 

Η φυσική πλευρά της γλώσσας εί-
ναι η προφορική επικοινωνία, η
γραπτή είναι τεχνητή και προϋποθέ-
τει γνώση της γραφής. Το γραπτό
κείμενο είναι (μουγγό), δεν κάνει
διάλογο με τον αναγνώστη. Έτσι εί-
ναι ανοιχτό σε περισσότερες ερμη-
νείες και παρερμηνείες χωρίς να
μπορεί να αμυνθεί. Περνώντας στον
χώρο της λογοτεχνίας έχουμε μια
άλλη μορφή ύφους, το λογοτεχνικό,
το οποίο όμως είναι άλλο κεφάλαιο.

* Ο Στέλιος Μανουσέλης είναι
εκπαιδευτικός
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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Άφησα την γυναίκα μου στο
κομμωτήριο κι εγώ κατευθύν-
θηκα δίπλα στο καφενείο της πα-
λιάς μου γειτονιάς στην Θεσσα-
λονίκη. Είναι κολλητό με το
κομμωτήριο. Έσκυψα από την
πόρτα και κοίταξα μέσα, μήπως
δω κανέναν παλιό μου γνωστό.

Με είδε και με αναγνώρισε ο
μπαρμπα-Ανέστης, που ήταν
ήδη γέρος και όταν ακόμη εγώ
έφυγα από την πόλη, νεαρός τότε, για να δεχτώ τον διορι-
σμό μου στην Κρήτη. Κανένας άλλος δεν με είχε αναγνω-
ρίσει όσο με την γυναίκα μου γύριζα στην γειτονιά μου.
Ήταν όλοι πια, μετά από τόσα χρόνια, για μένα ξένοι.

Δέχτηκα την πρόσκληση του και κάθισα κοντά του. Δέ-
χτηκα και το κέρασμά του, ένα τσάι.

-Τυχερός είσαι, μπαρμπα-Ανέστη. Ζεις τόσα χρόνια. Και
μάλιστα είσαι όπως όταν εγώ έφυγα από εδώ. Δεν γέρα-
σες…

-Μη με κοροϊδεύεις, παιδί μου Αιμίλιε (παιδί εγώ,
ογδόντα τριών χρονών!) Τυχερός που ζω τόσα χρόνια δεν
είμαι. Μην το νομίζεις. Είμαι εκατόν έξι ετών. Έχω ζήσει τό-
σες δυστυχίες… Και έχω μείνει πια μόνος. Είδα να πεθαίνει
η γυναίκα μου. Να τι μου έμεινε από αυτήν (έβγαλε από
την τσέπη του και μου έδειξε το δαχτυλίδι της). Πέθαναν
τα δυο παιδιά μου – η κόρη μου μόνο ζει ακόμη - πέθανε
ένα εγγόνι μου, μικρό ακόμη, και ένα δισέγγονό μου, σχε-
δόν μωρό. Με έχουν βαρεθεί και οι γιατροί που με παρα-
κολουθούν, και το κράτος που μου δίνει σύνταξη. Αισθά-
νομαι παραπανίσιος. Και κυρίως είμαι πια μόνος. Βέβαια
αυτοεξυπηρετούμαι. Βάρος στους άλλους δεν θέλω να γί-
νομαι. Όμως ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ. Κι εγώ είμαι
εντελώς αλλιώτικος. Της παλιάς εποχής. Δεν ταιριάζω πια
στη νέα κοινωνία. Σήμερα οι άνθρωποι αλλιώς τρώνε, αλ-
λιώς τραγουδάνε, αλλιώς διασκεδάζουν, αλλιώς αγαπούν,
αλλιώς συνάπτουν τα ζευγάρια σχέσεις μεταξύ τους, αλ-
λιώς παντρεύονται, αλλιώς ανατρέφουν τα παιδιά τους, αλ-
λιώς συμπεριφέρονται… Εγώ δεν συμφωνώ . Όμως με τα
δισέγγονά μου δεν θέλω να μαλώνω. Σαν να με ξέχασε ο
Θεός και δεν μ’ έχει πάρει ακόμη κοντά του, αφού εδώ πια
δεν ταιριάζω.

Τις προάλλες που κινδύνευε να πεθάνει και η κόρη μου,
το τελευταίο μου παιδί, γριά κι αυτή τώρα πια, στο νοσο-
κομείο ΑΧΕΠΑ, ο γιατρός με ρώτησε: «Ποιος είσαι εσύ,
παππού;» Και όταν του εξήγησα ότι είμαι ο πατέρας της,
απόρησε και με ρώτησε πόσων χρονών είμαι. Όταν του
είπα την ηλικία μου, απάντησε κι αυτός όπως κι εσύ: «Τυ-
χερός είσαι που ζεις τόσα χρόνια». Κούνησα τότε το κεφάλι
μου. Και ο γιατρός μού έκανε την παρατήρηση: «Γιατί,
γέρο; Δεν είσαι ευχαριστημένος;» Πού να του εξηγώ…

Εκείνο όμως που με λύπησε πάρα πολύ και το θυμάμαι
και κάθε λίγο κλαίω – γιατί είναι και φρέσκο - είναι ο θάνα-
τος του δισέγγονού μου, του Σταύρου. Δυόμισι χρονών,
ξανθό, χαριτωμένο… Είναι σκληρό να βλέπεις τους δικούς
σου να πεθαίνουν. Ιδίως τα παιδιά. Πόνος ψυχής αξέχα-
στος.

Δάκρυσε ο μπαρμπα-Ανέστης και δεν μπόρεσε να συ-
νεχίσει.

Θυμήθηκα και τον παλιό μου καθηγητή στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης που πέθανε εκατόν οχτώ χρονών. Και
αυτός όλο παραπονιόταν ότι, ιδίως από τότε που έχασε την
σύζυγό του, αισθανόταν πολύ μόνος. Και όλο αυτό μας
έλεγε.

Αλήθεια, αξίζει να ζει κανείς πολλά χρόνια;
Στο μεταξύ είχε πιάσει μια τρομερή καταιγίδα. Άστρα-

φτε και βροντούσε. Μπήκα βιαστικά στο κομμωτήριο. Η
βροχή δεν έλεγε να σταματήσει. Χαρακτηριστικό φθινό-
πωρο της Θεσσαλονίκης. Μελαγχολία όπως και στο φθινό-
πωρο της ζωής. Αποφασίσαμε να τρέξομε μέχρι το αυτο-
κίνητο. 

Γίναμε μούσκεμα. Πάει τζάμπα και το χτένισμα της γυ-
ναίκας μου.

* Ο Αιμίλιος Ψαθάς είναι εκπαιδευτικός

Η συρρίκνωση της ανθρωπιστικής Παιδείας

Λες και οι υπουργοί Παι-
δείας του ΣΥΡΙΖΑ πήραν δια-
ζύγιο από τη σκέψη. Καμία
άλλη εξήγηση δεν μπορώ να
δώσω για αυτή τη γενικότερη
ιδεοληψία (έστω, πρόθεση)
καταδίωξης των Αρχαίων Ελ-
ληνικών και της ανθρωπιστι-
κής Παιδείας. Όσο πιο άδειο
το βαρέλι του λόγου, τόσο πιο
βαρύγδουπες οι δηλώσεις

περί εκπαιδευτικής «μεταρ-
ρύθμισης». Δεν χρειάζεται
πολλή τιμιότητα και ευστρο-
φία ώστε να καταλάβει κανείς
ότι οι έφηβοι στη Μέση Παι-
δεία, όποιο (μα πραγματικά
όποιο) επάγγελμα σήμερα και
να διαλέξουν, για να τα βγά-
λουν πέρα στον ανελέητο
αυτό κόσμο χρειάζονται βαθύ
διανοητικό εξοπλισμό και συγ-
κρότηση που μόνο μια γενι-
κευμένη παιδεία μπορεί να
προσφέρει. Μια παιδεία που
βασίζεται στις αρχές εκείνες
που κατέστησαν τον ανθρώ-
πινο πολιτισμό αξιοβίωτο. Από
πού νομίζουν ότι φορτώνει το
ποτάμι της σκέψης;

Για να είμαστε δίκαιοι, το
κακό δεν είναι σημερινό. Με
την περαιτέρω όμως συρρί-
κνωση της Αρχαίας Ελληνικής
Γραμματείας, της Ιστορίας και
της Λογοτεχνίας  οι νέοι άν-

θρωποι μεγαλώνουν χωρίς
μνήμη πατρίδας. Μακριά από
την ανακάλυψη των δυνατών
στιγμών στην ιστορία του
πνεύματος. Με φόβο για το
δάσος του ανθρώπινου δια-
νοητικού θαύματος. Χωρίς τη
συγκίνηση του πόνου, τη γνω-
ριμία του άλλου και την περι-
πέτεια της επιστροφής στην
πηγή. Δίχως μουσικές μυρω-
διές.

Φαίνεται ότι πρόκειται για
συνειδητή επιλογή των κυβερ-
νώντων να ανατραφεί «διαφο-
ρετικά» η νέα γενιά των Ελλή-
νων. Η σημερινή ελληνική
εκπαίδευση δεν εχθρεύεται
απλά την ανθρωπιστική παι-
δεία. Αποφεύγει μετά βεβαι-
ότητος να εργαστεί για την
ανάδειξη (υπό τους όρους της
ηθικής, της αισθητικής και της
ευαισθησίας) των ηγετών και
των ευαίσθητων πολιτών του

αύριο. Είναι ο πιο σίγουρος
τρόπος για να κατασκευα-
στούν ανυποψίαστοι κατανα-
λωτές ενός έτοιμου Μέλλον-
τος. Κανένας όμως λαός δεν
μπορεί να ζήσει έτσι. Θα εγ-
κολπωθεί νομοτελειακά τον
Φραγκολεβαντινισμό. Τι εί-
δους λοιπόν σχολείο ονει-
ρεύονται; Προφανώς ένα σχο-
λείο που εξαντλείται στο
μινιμαλισμό του «χρήσιμου»
και στην «αντικειμενικότητα»
της μεζούρας ώστε να εκπαι-
δεύεται ο πολίτης (αν μπορεί
να χαρακτηριστεί πλέον έτσι)
στην βολική για τις εξουσίες
αχρηστία. Καλός πελάτης για
την κομματική εξυπηρέτηση,
υπάκουος εντολοδόχος στις
διαταγές των αρχηγών. Πόσο
πιο δυνατά να το φωνάξει
ο  Δελμούζος; «… Ο κάθε άν-
θρωπος ζει αληθινά και εντατικά
τον εαυτό του κυρίως στον τόπο,

στο έθνος, που ασύνειδα τον έχει
μορφώσει. Το ίδιο και ο ανθρώ-
πινος πολιτισμός δεν είναι κάτι
αόριστο και αχρωμάτιστο, αλλά η
συνισταμένη από εθνικούς πολι-
τισμούς. […] Στους εθνικούς πο-
λιτισμούς έχει αποθέσει η ανθρω-
πότητα τους θησαυρούς της, και
σ’ αυτούς βρίσκομε ζωντανές τις
ανθρωπιστικές αξίες, όσες δη-
λαδή δεν αντιμάχονται την
ηθική». Αυτές τις ανθρωπιστι-
κές αξίες και την ηθική αντιμά-
χεται σήμερα εν πλήρη συνει-
δήσει η ελληνική πολιτεία.
Που δεν μπορεί να κατανοή-
σει, με το φαιδρό εσμό των
συμβούλων και παρακοιμω-
μένων, ότι όλα αυτά δεν είναι
θεωρία αλλά πράξη ζωής.

* Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου
είναι φιλόλογος 

στο 3ο Γενικό Λύκειο
http://kostaskonstantinou.com

Toυ Κώστα
Ν. Κωνσταντίνου

Όπως πληροφορήθηκα από τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης για την κοινή συνεδρίαση του συμβουλίου της Πε-
ριφέρειας Κρήτης με δημάρχους και εκπροσώπους των
αγροτών στις 17/02/2017 για το θέμα της δακοκτονίας
και τη στάση του υπουργείου απέναντι σ’ αυτό το με-
γάλο πρόβλημα, ως προβληματισμένος αγρότης ερωτώ

1. Γιατί φτάσαμε στο σημείο τέλη Φεβρουαρίου να γί-
νει η σύσκεψη αφού ξέρουμε πόσο χρονοβόρα είναι η
διαδικασία των διαγωνισμών (φαρμάκων -εργολάβων)

2. Γιατί οι Καποδιστριακοί- Καλλικρατικοί Δήμοι και η
Περιφέρεια Ηρακλείου δεν αντέδρασαν άμεσα για την
απίστευτη καθυστέρηση και

3. Γιατί χρειάστηκαν οι αγροτικοί παράγοντες για να
συζητηθεί το θέμα, ενώ έπρεπε το θέμα να είχε ήδη λυθεί
από το Δεκέμβριο;

Τώρα μετά από όλα αυτά ερωτώ, θα ξανασυνεδριάσει
η Περιφέρεια Ηρακλείου με τους αγροτικούς παράγοντες
για να τους ενημερώσουν τι αποφάσεις πάρθηκαν;

Σαν πολιτικοί και ειδικοί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης δεν ξέρουν ότι ο δάκος δεν περιμένει τις αποφά-
σεις τους;

Κατά τον κ. Ορφανό, που είπε ότι το σώμα πρέπει να
πάρει συγκεκριμένη απόφαση για το τι θα ζητήσει από
το υπουργείο και ποια τα αιτήματα ερωτώ,ο ελαιοπαρα-
γωγικός κόσμος θα το μάθει; Το πρόβλημα της δακοκτο-
νίας είναι χρόνιο και πολύ μεγάλο και είναι αποτέλεσμα
των 1ου 2ου 3ου..... μνημονίων.

Είναι στόχος της Τρόικας να διαλυθεί ο πρωτογενής το-
μέας και να εξοντώσουν τον ελληνικό λαό οικονομικά.

Δεν είναι μόνο θέμα Περιφέρειας, δημάρχων και
λοιπά, είναι και των 300 της βουλής να βγάλουν τον
άσσο από το μανίκι τους, το “ΟΧΙ” του δημοψηφίσματος
του ελληνικού λαού, το “ΟΧΙ” σε άλλα μέτρα λιτότητας
και να πιέσουν όσο μπορούν για την επιβίωση πλέον
μέσα σε μια χρεοκοπημένη και διαλυμένη Ε.Ε. 

* Ο Ιωάννης Λυραράκης 
είναι συνταξιούχος αγρότης, 

συνεταιριστής

Του Γιάννη Λυραράκη*

Τα ερωτήματα ενός αγρότη

Η ακρόαση στόχος στη διδασκαλία της γλώσσας

Το “όχι” ευκαιρία για πολλαπλή ανασύνταξη

Π
ριν από λίγες
μέρες το Κεν-
τρικό Αρχαιολο-
γικό Συμβούλιο
απέρριψε πρό-

ταση γνωστού ιταλικού οίκου
για να κάνει επίδειξη μόδας
στο χώρο του Παρθενώνα. Εί-
χαν προηγηθεί διάλογοι, δη-
λώσεις, τοποθετήσεις, ανακοι-
νώσεις και ενστάσεις, όπως
συνηθίζεται άλλωστε σε τέ-
τοιες περιπτώσεις.  Εάν δούμε
τα πράγματα σε παγκόσμιο
επίπεδο, θα παρατηρήσουμε
ότι και πολλοί άλλοι σπουδαίοι
χώροι στον πλανήτη μας έγι-
ναν τοποθεσίες ανάλογων πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων. Να
αναφέρουμε χαρακτηριστικά
μερικούς από αυτούς.  Το Σι-

νικό Τείχος (Μνημείο Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της Ουνέ-
σκο) στην Κίνα, το Αβαείο του
Γουέστμινστερ στο κέντρο του
Λονδίνου, εκεί δηλαδή που
στέφθηκαν για πολλούς αιώνες
οι βασιλιάδες της Μεγάλης
Βρετανίας, οι χώροι των Μου-
σείων Λούβρου και Ροντέν στο
Παρίσι, η Όπερα του Σίδνεϋ
στη μακρινή Αυστραλία, η
Φοντάνα ντι Τρέβι στο ιστο-
ρικό κέντρο της Ρώμης και τό-
σοι άλλοι. Να υπενθυμίσουμε
επίσης εδώ ότι ο χώρος της
Ακρόπολης χρησιμοποιήθηκε
κάποιες δεκαετίες πριν, το
1951 συγκεκριμένα, για φωτο-
γράφιση του οίκου Ντιόρ, δί-
νοντας καινούργια πολιτιστική
ώθηση σε μια ρημαγμένη από
τον εμφύλιο πόλεμο χώρα. 

Φυσικά και δεν υπάρχει
σύγκριση μεταξύ των αναφερ-
θέντων χώρων. Βεβαίως και ο
χώρος του Παρθενώνα πιθα-
νόν να μην έχει σχέση με τα
γαλλικά μουσεία, αλλά την ίδια
στιγμή κάποια άλλα πράγματα
δεν πρέπει να μας αφήνουν
αδιάφορους. Έχει αποδειχτεί
περίτρανα ότι η συντήρηση
των αμέτρητων αρχαιολογι-
κών μας χώρων απαιτεί υψηλά
κονδύλια. Υπάρχει μεγάλη

ανάγκη διορισμού φυλάκων
σε πάμπολλους χώρους ανά
την επικράτεια,  το θέμα της
πρόσβασης σε αυτούς είναι
υπαρκτό κι ακόμα εκείνο το
δεκαετίες άλυτο των βοηθητι-
κών χώρων, των απαραίτητων
υποδομών, της στάθμευσης,
της τουαλέτας και της αναψυ-
χής.

Είναι λεπτομέρειες οι οποίες
παραμένουν δυστυχώς άλυτες
δεκαετίες τώρα, παρά τις κατά
καιρούς μεγαλόστομες δηλώ-
σεις ανερυθρίαστων, ανεύθυ-
νων και ολίγιστων πολιτικών,
ότι δήθεν δηλαδή ο πολιτισμός
αποτελεί πρώτη προτεραι-

ότητα για τον τόπο και την πο-
λιτική τους. Όλα αυτά, καλώς
ή κακώς, είναι η εικόνα της χώ-
ρας προς το εξωτερικό και
απαιτείται σοβαρότερη αντι-
μετώπιση του θέματος από
τους αρμόδιους φορείς, η
οποία όμως σχετίζεται άμεσα
με τα διαθέσιμα για το σκοπό
αυτό κονδύλια. Κι αυτά δυστυ-
χώς που διατίθενται από το
επίσημο κράτος είναι απελπι-
στικά λίγα! Όλοι έχουμε επι-
σκεφτεί διάφορους χώρους κι
όλοι μας έχουμε, με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο, καυτηριάσει
τα κακώς κείμενα και στο
χώρο του πολιτισμού, μεταξύ

των άλλων.
Στη χώρα σήμερα, η σωστή

και έγκαιρη διόρθωση των
όποιων ελλείψεων φαντάζει
ανίκανη, παρά τις καλές προ-
θέσεις των ιθυνόντων. Η εκ
προοιμίου απόρριψη λοιπόν,
τέτοιων προτάσεων ίσως να
μην είναι η πλέον ενδεδειγ-
μένη λύση. Μια φωτογρά-
φηση σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους δεν αποτελεί πάντοτε
πανάκεια. Από την άλλη μεριά,
ίσως,  σε ορισμένες φυσικά πε-
ριπτώσεις αποδειχτεί πλεονέ-
κτημα, αφού θα προβάλει και
θα δώσει δημοσιότητα σε μο-
ναδικά στοιχεία του ελληνι-
σμού τα οποία για διάφορους
λόγους δεν έτυχαν της ανάλο-
γης προβολής και δημοσιότη-
τας. 

Η προσπάθεια, λοιπόν, ικα-
νοποίησης των υψηλών ιδανι-
κών που χαρακτηρίζουν τον
νεοέλληνα με δηλώσεις και
άστοχες τοποθετήσεις, με φα-
νατισμό και ταυτόχρονη κα-
χυποψία για παραπλάνηση και
παγίδευση ίσως σε τελική
ανάλυση να μην αποτελεί
καλό σύμβουλο. Αντ’ αυτού,
ας προσπαθήσουμε να βελ-
τιώσουμε άλλες ιδιότητες του
κακού μας χαρακτήρα. Ας

προσπαθήσει το επίσημο κρά-
τος να διορθώσει τα κακώς κεί-
μενα στο χώρο του πολιτι-
σμού, εδώ κι εκεί. Ποιος δεν
θυμάται πόσα χρόνια διήρ-
κεσε η συντήρηση του Αρχαι-
ολογικού Μουσείου Ηρα-
κλείου Κρήτης, το άνοιγμα του
Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης
στην Αθήνα, έτσι για να ανα-
φέρουμε δύο κλασικές περι-
πτώσεις συνδυασμού έλλειψης
χρημάτων από τη μια μεριά
και πιθανής ανικανότητας των
υπευθύνων από την άλλη;
Ποιος δεν βλέπει τις χειρόγρα-
φες ανακοινώσεις στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Αθηνών, ότι
τα πωλητήρια είναι κλειστά
λόγω έλλειψης υπαλλήλων;  

Ο άκρατος πολιτιστικός ναρ-
κισσισμός ίσως να μην αποτε-
λεί καλό σύμβουλο στο θέμα
μας. Ο ενσυνείδητος ενστερνι-
σμός του ενάρετου μακιαβελι-
σμού από τους Έλληνες, κρα-
τούντες και υπηκόους, πιθανόν
να υπερέχει αυτού! 

* Ο Γιώργος Σχορετσανίτης
είναι χειρουργός

και διευθυντής
του Χειρουργικού Τομέα

στο ΠΑΓΝΗ

Του Γεωργίου 
Νικ. Σχορετσανίτη*

Του Στέλιου 
Μανουσέλη*

Του
Αιμίλιου Ψαθά *

Μακροζωία
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