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“Σε όσους βάδιζαν αντίθετα στο παλιό σκουριασμένο 

κλιμακοστάσιο κι ενώ τα περισσότερα πράγματα στη 

νέα πόλη γίνονταν  φωτογραφικά ενώ τα υπόλοιπα για 

μια φωτογραφία” 
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Νωρίς το πρωί έπιασα αποφασιστικά τη βαλίτσα 

στο χέρι, έριξα μια τελευταία βιαστική ματιά στο 

δωμάτιο και με γρήγορο βήμα ξεκίνησα για την 

έξοδο. Ανυπομονούσα να βρεθώ στη νέα λα-

μπερή και σύγχρονη πόλη. Αναζητώντας την έ-

ξοδο, έτρεχα όλο και πιο γρήγορα μέσα στους 

διαδρόμους, όταν βρέθηκα μπροστά σε μία τερά-

στια περιστρεφόμενη πόρτα μ' ένα φύλακα  πίσω 

της. 

- «Που πηγαίνετε κύριε;», με ρώτησε ευγενικά. 

- «Θέλω να βγω έξω» απάντησα και αυτός με κοί-

ταξε με απορία, καθώς διάβαζε την επιστολή που 

συνέταξαν τρεις υπηρέτες του ξενοδοχείου οι ο-

ποίοι επιχειρούσαν να μου ανακόψουν την έξοδο 

στη νέα πόλη.  

- «Είναι ανάγκη να βγω έξω» επέμενα. «Οι εικό-

νες, τα χρώματά της νέας πόλης, οι άνθρωποι, η 

ατμόσφαιρα, η ζωντάνια, η ιστορία της…» 

- «Μα είστε έξω μου είπε!...». 

Από την κεντρική είσοδο και στο κέντρο της 
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πόλης, κυριαρχούσε ένας λόφος στην κορυφή 

του οποίου ξεχώριζε ο επιβλητικός Πύργος της 

κεντρικής διοίκησης. Ξεκινώντας τη διαδρομή 

προς αυτόν, υπήρχαν πολλά σήματα κατά μήκος 

του δρόμου, όμως η δυσκολία ήταν πως αυτά δε 

σήμαιναν πάντα αυτό που έγραφαν.  

Σε κάθε στροφή και προς κάθε κατεύθυνση υπήρ-

χαν φύλακες που με κάθε τρόπο και με κάθε μέ-

σον ανέκοπταν την κυκλοφορία. Ελάχιστοι ήταν 

εκείνοι που προσπαθούσαν να βοηθήσουν, πολ-

λοί έστεκαν εμπόδιο και οι περισσότεροι έμοια-

ζαν αδιάφοροι.  

Πολλοί μιλούσαν για έλλειψη συνοχής και κοινού 

οράματος. Οι πιο ψύχραιμοι έλεγαν πως βρισκό-

μαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Άλλοι ομολο-

γούσαν πως ζούμε σε ένα κόσμο ατομικισμού, ι-

διοτέλειας και αποξένωσης, δίχως συλλογικό ό-

ραμα, με μοναδική πυξίδα το ατομικό και κομμα-

τικό συμφέρον. Απέναντι σε μία τόσο αντίξοη 

πραγματικότητα, κυριαρχούσαν συνθήκες, όπως 
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η ανασφάλεια, η απογοήτευση και συχνά ο συμ-

βιβασμός. Βεβαίως, υπήρχαν και λίγοι που έδει-

χναν να έχουν  τα ψυχικά αποθέματα να αναμε-

τρηθούν με τους φύλακες του Πύργου.  

Όμως το πρόβλημα στον Πύργο, δεν βρισκόταν 

τόσο στις παρυφές του Πύργου και στις μάχες 

που δίνονταν εκεί με τους φύλακες, όσο πρωτί-

στως στα υψηλότερα επίπεδα, στην κορυφή. Εκεί 

δηλαδή, όπου κατά γενική ομολογία, στο βωμό 

των συμφερόντων και των πελατειακών σχέ-

σεων, συντηρούνταν και αναπαράγονταν η διαφ-

θορά και η αναξιοκρατία. Αυτό συνέβαινε, μάλι-

στα, κατά ένα παράδοξο και αντιφατικό τρόπο 

από ανθρώπους που με κάθε τρόπο και εναγω-

νίως δήλωναν καθημερινά ότι αγωνίζονται για το 

κοινό καλό. Θα έλεγε μάλιστα κανείς πως το νο-

σηρό αυτό φαινόμενο είχε «στοιχειώσει» τον 

Πύργο σε μία αέναη επανάληψη του μύθου του 

Σίσυφου.  

Έτσι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, φιλόδοξες 
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ομάδες ανθρώπων με γνώσεις, αλλά και ιδανικά, 

σπρώχνουν το δικό τους βράχο προς την κορυφή 

του λόφου. Όμως λίγο πριν την κορυφή ο βράχος 

ξεφεύγει και κατρακυλά πίσω στις παρυφές, ώ-

στε άλλοι από την αρχή να ξεκινήσουν την ίδια 

προσπάθεια.  

Στην κοινή τοπική διάλεκτο του Πύργου, η διαδι-

κασία αυτή ονομάζεται «εκπαιδευτική μεταρ-

ρύθμιση» και ορίζεται ως μία νοσηρή διαδικασία 

ασυνέπειας και ασυνέχειας, κατά την οποία η 

κάθε γενιά φέρνει λίγο πριν την κορυφή τον δικό 

της βράχο, όμως  ο βράχος ξεφεύγει και κατρα-

κυλά, ώστε η προσπάθεια να ξεκινά πάλι από την 

αρχή.  

Όμως στις παρυφές του Πύργου υπάρχει ένα 

κοινό μυστικό: λένε πως ο κάθε «βράχος» είναι 

κατασκευασμένος με συγκεκριμένα υλικά, με 

«πιστεύω»  και ιδεοληψίες ανθρώπων που το μο-

ναδικό τους κίνητρο είναι η εξυπηρέτηση των α-

τομικών τους και των εκάστοτε παραταξιακών 
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συμφερόντων.  

Έτσι κάθε φορά δημιουργούνται τουλάχιστον 

δύο παρατάξεις: η μία εκπροσωπείται από όσους 

σπρώχνουν το βράχο προς την κορυφή και η άλλη 

από εκείνους που με κάθε τρόπο επιχειρούν να 

υποδαυλίσουν αυτή την προσπάθεια.  

Κατά συνέπεια, στο γνωστό και συμβολικό μύθο 

του Σίσυφου, υπάρχει μία ακόμη παράμετρος, 

μία ακόμη δύναμη: αυτή που σπρώχνει το βράχο 

από πάνω προς τα κάτω. Μία δύναμη η οποία συ-

ντηρείται από όσους και όσες, ένεκα των προσω-

πικών τους συμφερόντων, ανυπομονούν να πά-

ρουν τα ινία προκειμένου να ξεκινήσουν τη δική 

τους ανηφορική μα και τόσο μοναχική πορεία 

προς την κορυφή. 

Άρχισα να αναρωτιέμαι αν τελικά η λύση του 

προβλήματος στον Πύργο μπορεί να έχει μία κα-

θαρά ανθρωπολογική προέκταση, η οποία να 

συνδέεται με την προσωπική βελτίωση και αλ-

λαγή στάσεων των πολιτών. Το στοιχείο αυτό 



 

 
 

Οι φύλακες του Πύργου και η γυμνή αλήθεια: διαδρομές στην εκπαίδευση 

7 

βέβαια χρήζει μίας ιδιαίτερης προσέγγισης και 

ερμηνείας, πέρα από το γεγονός ότι μία παρό-

μοια συζήτηση μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί 

και ως γραφική.  

Το πρόβλημα πάντως ήταν γενικότερο και έ-

μοιαζε να συνδέεται και με μία σε μεγάλο βαθμό 

έλλειψη αυτογνωσίας των πολιτών της νέας πό-

λης. Λέγεται πως οι κάτοικοι στη νέα πόλη έχουν 

περιέλθει σε μία ιδιότυπη κατάσταση με βάση 

την οποία κατά ένα παράδοξο τρόπο έχουν πεί-

σει και τον ίδιο τους τον εαυτό, πως αυτό που 

πράττουν είναι το άριστο και αυτό το οποίο 

πραγματικά μπορεί να σώσει και να αλλάξει τον 

κόσμο γύρω τους.  

Ένα από τα στοιχεία που ανέκαθεν προξενούσαν 

εντύπωση στις παρυφές του κεντρικού λόφου ή-

ταν μια παλιά, προσφάτως ανακαινισμένη για 

πολλοστή φορά παράγκα, η οποία φιλοξενούσε 

τον περιφερειακό αρχιφύλακα του Πύργου, κα-

θώς και τη συνοδεία του.  
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Το έργο του αρχιφύλακα ήταν καθαρά ελεγκτικό. 

Τίποτε μάλιστα δε θα μπορούσε να περάσει προς 

τα πάνω εάν αυτό δεν ελεγχόταν από τους ειδι-

κούς μηχανισμούς ελέγχου που είχαν αναπτυχθεί 

εκεί. Πολλοί έλεγαν πως ο κεντρικός φύλακας 

του Πύργου θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά 

στην όλη διαδικασία, έχοντας έναν περισσότερο 

συντονιστικό, δημιουργικό και διευκολυντικό 

ρόλο. Ωστόσο, αυτό αποτελούσε μία μάταιη 

προσδοκία. 

Ο κεντρικός φύλακας αντλούσε  ουσιαστικά τη 

δύναμή του από τις σχέσεις του ή τις συστάσεις 

που διατηρούσε με την ανώτερη διοίκηση του 

Πύργου. Το στοιχείο αυτό του δημιουργούσε μια 

λανθασμένη βεβαιότητα πως σέρνει πίσω του 

μία μεγάλη και βαριά κληρονομιά και παράδοση 

την οποία πρέπει να υπερασπιστεί και να διαχει-

ριστεί. Έτσι ήταν πιστά προσηλωμένος στις επι-

ταγές της γραμμής που τον ανέδειξε, ενώ το έργο 

του σε κάθε περίπτωση ήταν καθαρά ελεγκτικό 
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και δε δίσταζε να συγκρουστεί με άλλους προκει-

μένου να υποστηρίξει τις αρχές της παράδοσής 

του. Πολύ συχνά μάλιστα δε δίσταζε να χρησιμο-

ποιήσει ακόμη και μη θεμιτά μέσα, καταστρατη-

γώντας ουσιαστικά και οποιαδήποτε ηθική περί 

πολέμου μπορεί να υπάρξει. 

Ωστόσο, εντύπωση στη νέα πόλη προξενούσε και 

η ύπαρξη ενός πολυτελούς και σύγχρονου ανελ-

κυστήρα που ένωνε την κορυφή του Πύργου με 

τη βάση. Ήταν ένας πραγματικά σύγχρονος, ευ-

ρύχωρος και ταχύτατος ανελκυστήρας, στον ο-

ποίο κατά ένα παράδοξο τρόπο δεν είχαν όλοι 

πρόσβαση. Η είσοδος σε αυτόν, τόσο από τις πα-

ρυφές, όσο και από τις ενδιάμεσες στάσεις, γινό-

ταν με μία ειδική κάρτα μέλους, τετραετούς κατά 

προσέγγιση διάρκειας, την οποία κατά ένα περί-

εργο τρόπο διέθεταν αρκετοί. Η αλήθεια είναι 

πως για την κατοχή της κάρτας δεν απαιτούνταν 

κάποια ιδιαίτερα κριτήρια ή χαρίσματα, λες και η 

ιδιότητα του μέλους μεταβιβαζόταν από μέλος 
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σε μέλος. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα μέλη 

αυτά φαινόταν να έχουν πολλά προνόμια, αρμο-

διότητες αλλά και σημαντική εξουσία, ενώ έδει-

χναν πως είχαν τη δυνατότητα να επηρεάζουν 

πρόσωπα και καταστάσεις. Εξαιτίας της ιδιαίτε-

ρης  δομής τους, αλλά και του πλήθους τους, ο-

νομάζονταν «ορδές». Βεβαίως, ο όρος «ορδή» 

συνδέεται περισσότερο με ένα άτακτο πλήθος 

πολεμιστών, που βιαιοπραγεί, λεηλατεί και κα-

ταστρέφει τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται, 

κάτι που δεν έδειχνε να συνάδει με το κοινωνικό 

προφίλ αυτής της ομάδας. Ωστόσο, σκεφτόμουν 

πως τελικά όλοι αυτοί  έβλαπταν το κοινό καλό 

και την πρόοδο στην πόλη, οπότε υπό την έννοια 

αυτή θα μπορούσαν πραγματικά και να εκφράζο-

νται από αυτή την ονομασία.  

Ένα βασικό σημείο αναφοράς της επιβλαβούς 

συμπεριφοράς όλων αυτών των ανθρώπων που 

περιφέρονταν στους ανελκυστήρες, συνδέεται 

με τις δυνατότητες παρέμβασης που φαίνεται να 
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είχαν στις διατάξεις και στις εντολές διακυβέρνη-

σης της νέας πόλης. Το πρόβλημα μάλιστα εδώ 

δεν αφορά την κατά τα άλλα υγιή εμπλοκή αν-

θρώπων σε ένα σχεδιασμό μιας πολιτικής - άλλω-

στε επίσημα δεν είχαν αυτή την αρμοδιότητα - 

όσο στην εκ των υστέρων εμπλοκή τους. Μιας ε-

μπλοκής που έρχεται ουσιαστικά να ανακατα-

σκευάσει και να προσαρμόσει ένα πλαίσιο νόμου 

κατά τα προσωπικά  συντεχνιακά και συνδικαλι-

στικά συμφέροντα, αλλά  και τις πολιτικές ιδεο-

ληψίες αυτών των ανθρώπων. 

Στη νέα πόλη όμως πέρα από το σύγχρονο και λα-

μπερό ανελκυστήρα, μπορούσε να διακρίνει κα-

νείς και πολλές σειρές από κινούμενους διαδρό-

μους. Κατασκευαστικά έμοιαζαν με κινούμενες 

σκάλες, αλλά στην ουσία ήταν ηλεκτρικοί διά-

δρομοι που ξεκινούσαν και κατέληγαν από διά-

φορα σημεία της πόλης στους πολυτελείς ανελ-

κυστήρες. Στους διαδρόμους αυτούς συναντούσε 

κανείς τα άτομα τα οποία έδιναν δύναμη στις 
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«ορδές» των ανελκυστήρων. Επί της ουσίας ήταν 

άτομα τα οποία είχαν αναπτύξει τη δική τους μα-

γική δύναμη και με την έννοια αυτή αποτελού-

σαν και αυτά πηγές άτυπης εξουσία και ονομάζο-

νταν «εκλεκτοί». Το χαρακτηριστικό τους γνώρι-

σμα ήταν πως δεν χρειαζόταν να εκτεθούν με την 

ευρεία έννοια στην υποστήριξη κάποιων θέσεων 

ή παραδοχών. Κάποιοι από αυτούς διέθεταν α-

πλώς καλές συστάσεις και αυτό ήταν πραγματικά 

αρκετό για να περιφέρονται στους διαδρόμους. 

Ορισμένοι μάλιστα περιφέρονταν αλαζονικά και 

έχοντας την αίσθηση αλλά και την πεποίθηση 

πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ό,τι εξυ-

πηρετεί τα ατομικά τους συμφέροντα. Κατά ένα 

παράδοξο μάλιστα τρόπο ήταν μεγάλο ατόπημα 

να βρεθεί κανείς εμπόδιο στο δρόμο τους.  

Στη δυτική πλευρά της πόλης υπήρχε ένα παλιό 

διώροφο κυκλικό κτίριο, που φιλοξενούσε τις εκ-

παιδευτικές αλλά και τις διοικητικές δομές της 

εκπαίδευσης πλην της κεντρικής διοίκησης που 
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από το λόφο της πόλης, δέσποζε στον επιβλητικό 

Πύργο. Οι δύο όροφοι του κτιρίου συνδέονταν με 

ένα σκουριασμένο εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Η 

αίσθηση και η αναγκαιότητα της ανακαίνισης ή-

ταν ορατή από κάθε οπτική γωνιά και αν προσέγ-

γιζε κανείς το οικοδόμημα. 

Στο ισόγειο του κτιρίου οι παιδικές φωνές κάλυ-

πταν το μουντό τοπίο, τη στιγμή που στο δεύτερο 

όροφο, πλήθος κόσμου περιφερόταν βιαστικά 

στους κυκλικούς διαδρόμους. Η κίνησή τους ήταν 

γρήγορη και αν έμενες για λίγο σταθερά σε ένα 

σημείο, θα συναντούσες τους ίδιους ανθρώπους 

να επαναλαμβάνουν την ίδια πορεία.  

Φυσικά ούτε λόγος γινόταν να κινηθεί κανείς α-

ντίθετα, αν και λίγοι το επιχειρούσαν, καθώς ή-

ταν βέβαιο πως θα παρασυρθούν από το πλήθος. 

Ανάμεσα μάλιστα στο πλήθος υπήρχαν και κά-

ποιοι φύλακες της τάξης, οι οποίοι εξυπηρετού-

σαν τα συγκεκριμένα συμφέροντα της συνεχούς 

ομοιότροπης ροής.  
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Υπήρχαν όμως και άλλοι που μη συνειδητά έ-

πρατταν το ίδιο. Αυτοί αποτελούσαν μία πολύ 

δύσκολη κατηγορία, ίσως γιατί ήταν μη προβλέ-

ψιμοι. Είχαν συνήθως ένα φιλικό ύφος, με απο-

τέλεσμα πολλοί να τους θεωρούν δικούς τους αν-

θρώπους, αλλά ουσιαστικά δούλευαν για το ατο-

μικό τους συμφέρον και με την έννοια αυτή επι-

δίδονταν σε μία συνεχή προσπάθεια υποβίβασης 

κάθε άλλης ενέργειας που θα μπορούσε να έχει 

θετική επίδραση στο κοινό καλό. Το βασικό τους 

όπλο ήταν η μεταφορά ψευδών ειδήσεων και 

πληροφοριών και στο σημείο αυτό η τακτική και 

η μεθοδολογία τους θύμιζε πολύ εκείνη που συ-

ναντούσε κανείς στις «ορδές» των ανελκυστήρων 

και στους «εκλεκτούς». Ήταν βέβαια διαφορετι-

κές κατηγορίες ανθρώπων, με διαφορετικές κα-

ταβολές, με άλλους στόχους, που χρησιμοποιού-

σαν ωστόσο κοινές πρακτικές.  

Σε αντίθεση με τις διευκολύνσεις που παρείχαν 

στους έχοντες την κάρτα μέλους οι ηλεκτρικοί 
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διάδρομοι και ο σύγχρονος ανελκυστήρας του 

Πύργου, η επικοινωνία ανάμεσα στο παλιό διώ-

ροφο κυκλικό κτίριο και στον Πύργο ήταν εξαιρε-

τικά δυσχερής. Το στοιχείο αυτό δημιουργούσε 

μία μελαγχολική διάθεση στο παλιό κτίριο, δεδο-

μένου ότι μία άμεση και ουσιαστική επικοινωνία 

θα είχε πολλά να προσφέρει στη γενική πρόοδο 

ή και να μετριάσει, τις δυσλειτουργικές και ιδιο-

τελείς παρεμβολές των εχόντων την ειδική πρό-

σβαση μελών. Μία μελαγχολική διάθεση όμοια 

θα έλεγε κανείς με το μελαγχολικό χαμόγελο  της 

Όλγας, όταν κάθε πρωί διαπιστώνει την πρόθεση 

του Βαρνάβα να επισκεφθεί τον Πύργο.1 

"Μελαγχολώ", λέει η Όλγα, "όταν το πρωί ο Βαρ-

νάβας μού λέει πως πάει στον Πύργο. Αυτή η α-

νώφελη, πιθανώς, πορεία, αυτή η χαμένη, πιθα-

νώς, μέρα, αυτή η - πιθανώς - μάταιη ελπίδα". 

Πραγματικά η επικοινωνία ανάμεσα στο χωριό 

και τον Πύργο είναι αδύνατη. Σε εκατοντάδες 

 
1 Φ. Κάφκα, Ο Πύργος 
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σελίδες ο Βαρνάβας θα προσπαθεί με πείσμα να 

βρει το δρόμο για τον Πύργο και θα προβεί σε 

κάθε διάβημα, λοξοδρομώντας. Κάθε κεφάλαιο 

θα είναι μια αποτυχία. Συνάμα  όμως θα είναι και 

μια νέα αρχή, καθώς θα συνεχίσει να ζει, να ονει-

ρεύεται και να ερωτεύεται. Κάθε φορά που τηλε-

φωνεί στον Πύργο ακούει συγκεχυμένες και ακα-

τάληπτες φωνές, αόριστα γέλια, μακρινούς ψιθύ-

ρους. Αυτό αρκεί για ν' αυξήσει την ελπίδα του - 

σαν τα λίγα σημάδια που παρουσιάζονται στον 

καλοκαιριάτικο ουρανό, σαν τις βραδινές υπο-

σχέσεις που δικαιολογούν τη ζωή. Σαν τα μικρά, 

όμως ιδιαίτερα φωτεινά αστέρια που μας κοι-

τούν επίμονα.  

Καθώς απομακρυνόμουν από το παλιό κτίριο, 

σκεφτόμουν πως δίχως αμφιβολία το μελαγχο-

λικό χαμόγελο της Όλγας θα ήταν η  πηγή ζωής 

και έμπνευσης του Βαρνάβα. Μελαγχολεί για την 

ανώφελη, πιθανώς, πορεία του Βαρνάβα, όμως 

καμία μέρα δε θα είναι χαμένη αν ο Βαρνάβας 
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συνεχίζει να προσπαθεί, να ζει, να εμπνέεται, να 

ονειρεύεται και να ερωτεύεται.  

Τελικά η νέα πόλη ήταν διαφορετική από οποια-

δήποτε άλλη πόλη είχα επισκεφτεί. Σύγχρονη, 

κοσμοπολίτικη και συνάμα γραφική, με αντιθέ-

σεις οι οποίες συνυπήρχαν σε ένα ψηφιδωτό 

γρήγορα εναλλασσόμενων εικόνων, χαοτική και 

όχι οργανωμένη.  

Βαδίζοντας στην κεντρική λεωφόρο στάθηκα έκ-

πληκτος μπροστά σε ένα μεγαλοπρεπές μουσείο. 

Στην είσοδο υπήρχαν περιοδικά, εφημερίδες και 

τεράστιες αφίσες που πρόσφεραν μία πρώτη 

γεύση της ιστορίας της νέας πόλης, προετοιμάζο-

ντας τους επισκέπτες για ό,τι θα μπορούσαν να 

δουν στο εσωτερικό του μουσείου. Το βλέμμα 

μου όμως έπεσε πάνω σε έναν επιβλητικό πίνακα 

ζωγραφικής που κοσμούσε την κεντρική είσοδο: 

ένα πίνακα που απεικόνιζε μία γυμνή γυναίκα να 

βγαίνει τρομαγμένη από ένα πηγάδι.  

Εκείνο που μου προξένησε πάντως μεγαλύτερη 
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εντύπωση ήταν πως σε κανένα ταξιδιωτικό οδηγό 

δεν είχα βρει κάτι σχετικό με  τον πίνακα αυτό. 

Πλησίασα τότε και ρώτησα διστακτικά μια παρέα 

ανθρώπων που με ενδιαφέρον έδειχναν να επε-

ξεργάζονται τον πίνακα. Μου είπαν  πως πρόκει-

ται για έργο του 1896, ενός Γάλλου ζωγράφου 

του Jean-Léon Gérôme. 

- «Πρόκειται για ένα πίνακα, ο οποίος εκφρά-

ζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύγ-

χρονη πραγματικότητα της νέας πόλης», συ-

μπλήρωσε ευγενικά κάποιος δίπλα μου. 

- «Δηλαδή; πώς;» αποκρίθηκα αυθόρμητα, δί-

χως να το καλοσκεφτώ  

- «Απεικονίζοντας ένα μύθο του 19ου αιώνα», 

συμπλήρωσε αυτός, «σύμφωνα με τον οποίο  

ζωγράφισε τη γυμνή αλήθεια να βγαίνει έ-

ντρομη από ένα πηγάδι». 

Αυτό βέβαια μου γέννησε περισσότερα ερωτή-

ματα και ευτυχώς ένας τρίτος από την παρέα, συ-

νέχισε τη διήγηση: 
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- Σύμφωνα με το μύθο αυτό, κάποτε συναντή-

θηκαν η Αλήθεια και το Ψέμα. Το Ψέμα απευ-

θύνθηκε στην Αλήθεια και της είπε: «Καλη-

μέρα! Ωραία μέρα σήμερα!».  

Η Αλήθεια για να βεβαιωθεί κοίταξε γύρω 

της τον ουρανό και όντως η μέρα ήταν πολύ 

ωραία. Η Αλήθεια και το Ψέμα περπάτησαν 

για λίγο μαζί, ώσπου έφτασαν σε ένα μεγάλο 

πηγάδι γεμάτο νερό. Το Ψέμα βούτηξε το 

χέρι του στο νερό και γυρίζοντας στην Αλή-

θεια της είπε:  

- «Ωραίο και ζεστό το νερό! Θες να κολυμπή-

σουμε μαζί;». 

 Και πάλι η Αλήθεια ήταν καχύποπτη. Δοκί-

μασε όμως με το χέρι της το νερό το οποίο 

πράγματι ήταν ζεστό. Μπήκαν λοιπόν και οι 

δυο τους στο νερό και κολυμπούσαν για αρ-

κετή ώρα, όταν ξαφνικά το Ψέμα, βγήκε από 

το πηγάδι, φόρεσε τα ρούχα της Αλήθειας 

και εξαφανίστηκε!  
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Η Αλήθεια θυμωμένη βγήκε γυμνή τρέχοντας 

παντού και ψάχνοντας το Ψέμα για να πάρει 

τα ρούχα της. Ο κόσμος που την έβλεπε γυ-

μνή, γύριζε το βλέμμα του αλλού, είτε από 

ντροπή είτε από θυμό. Η φτωχή Αλήθεια 

ντροπιασμένη γύρισε στο πηγάδι και χώθηκε 

εκεί για πάντα. Από τότε το Ψέμα γυρίζει α-

νενόχλητο ντυμένο σαν Αλήθεια, τη στιγμή 

που ο κόσμος με κανένα τρόπο δεν θέλει να 

δει τη γυμνή Αλήθεια…». 

Γυρίσαμε και κοιταχτήκαμε σχεδόν όλοι με όλους 

και φαντάζομαι πως ο καθένας για λίγα δευτερό-

λεπτα έκανε τους δικούς του συνειρμούς. Ευχα-

ρίστησα τότε ευγενικά και αποτραβήχτηκα σε μια 

γωνιά και κάθισα στο πεζούλι δίπλα σχεδόν από 

τον πίνακα κοιτάζοντας προς την κεντρική λεω-

φόρο. Όλα κινούνταν τόσο γρήγορα. Οι παραστά-

σεις εναλλάσσονταν στη στιγμή και οι άνθρωποι 

θαρρείς πως είχαν ένα τρελό ρυθμό, που παρέ-

συρε τα πάντα στο διάβα του.  
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Για δευτερόλεπτα πέρασε από το νου μου η πε-

ριήγηση που έκανα στη νέα πόλη, όλα όσα είδα 

και βίωσα, ο επιβλητικός Πύργος, η ανακαινι-

σμένη παράγκα, το παλιό διώροφο κτίριο, ο σύγ-

χρονος ανελκυστήρας, οι κινούμενοι διάδρομοι 

και οι σκουριασμένες σκάλες, οι λογής-λογής φύ-

λακες, όπως οι υπηρέτες του ξενοδοχείου, οι φύ-

λακες του Πύργου, ο αρχιφύλακας, οι ορδές, οι 

εκλεκτοί… 

Πραγματικά ανατρίχιασα με τις σκέψεις αυτές 

και σηκώθηκα από τη θέση μου. Γύρισα τότε το 

βλέμμα μου στον επιβλητικό πίνακα, προς τη γυ-

μνή αλήθεια. 

-  «Ποια να είναι τελικά η αλήθεια;» αναλογί-

στηκα.  

Απομακρύνθηκα με γρήγορο βήμα προς το ξενο-

δοχείο και καθώς περπατούσα ανάμεσα στους 

φωταγωγημένους πια δρόμους πέρναγαν από το 

νου μου τόσο γρήγορα διάφορες σκέψεις, λες και 

ήθελαν να με προσπεράσουν σε έναν αγώνα 
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ταχύτητας.  

- «Γι’ αυτό αυτός ο πίνακας δεν περιλαμβάνε-

ται σε κανένα ταξιδιωτικό οδηγό της πόλης!» 

σκέφτηκα. 

Ήταν αργά το βράδυ, όταν προβληματισμένος 

πλησίαζα προς το ξενοδοχείο. Η ζωή στη νέα 

πόλη συνέχιζε να ακολουθεί τους πιο τρελούς 

ρυθμούς. Για μία στιγμή, μια σταγόνα νοσταλγίας 

με πλημύρισε, σαν αναπόλησα τη γέφυρα που ε-

νώνει την παλιά με τη νέα πόλη. Η βροχή είχε μό-

λις κοπάσει και ένα είδος ατμού σηκωνόταν απ’ 

τα πλακόστρωτα, απ’ τη μια άκρη ως την άλλη. 

Καθώς οι περισσότεροι βάδιζαν αντίθετα αυτό 

πραγματικά για μια ακόμη φορά μου δυσκόλευε 

τις κινήσεις. 

 Αποκαμωμένος, αποτραβήχτηκα σε μια γωνιά 

και σκέφτηκα τα ποταμόπλοια στα γκρίζα νερά 

του Μολδάβα και το νερόμυλο με τον τεράστιο 

ξύλινο τροχό, την Όττλα, τον πλανόδιο ζωγράφο 

που αναζητούσε απεγνωσμένα τη χαμένη του 
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έμπνευση, την παρέα των μουσικών που χρωμά-

τιζε ζωηρά τις νότες στους ρυθμούς της τζαζ μου-

σικής.2 

Την στιγμιαία μου μελαγχολία διέκοψε μια ο-

μάδα επιστημόνων θαρρώ, που με ξεχωριστή πε-

ριέργεια παρατηρούσε και φωτογράφιζε, κάποια 

επιβλητικά μπαρόκ αγάλματα στην άκρη του 

δρόμου.  

Χαμογέλασα! «Σαν τους Γιαπωνέζους στη γέ-

φυρα!» σκέφτηκα, καθώς τους παρατηρούσα με 

μεγάλη συμπάθεια, αν και γρήγορα στη σκέψη 

μου ήρθε να προστεθεί ο πίνακας με τη γυμνή α-

λήθεια που γρήγορα με οδήγησε και σε δεύτερες 

σκέψεις. Τελικά φαίνεται πως με είχε επηρεάσει 

τόσο πολύ! 

Το βλέμμα μου έπεσε σε κάποιον από την παρέα 

των φωτογράφων, που κατά πως φαίνεται είχε 

και το γενικό έλεγχο. Μου έκανε αρχικά 

 
2 Σ. Κιουλάνης, Ζλατά Ούλιτσκα 
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εντύπωση πως ήταν αυστηρά ντυμένος, λες και 

ερχόταν από κάποια άλλη εποχή. Τουλάχιστον 

για τα δεδομένα αυτής της πόλης ή ακόμη και για 

τα δεδομένα των υπολοίπων της παρέας, σα να 

μη ταίριαζε.  

 Ο κύριος με το αυστηρό ντύσιμο έδειχνε να κα-

θορίζει τα πάντα γύρω του. Για την ακρίβεια φο-

ρούσε ένα παλιομοδίτικο καφέ κουστούμι, με γι-

λέκο και γραβάτα, κουμπωμένα όλα μέχρι τέ-

λους. Μιλούσε συνέχεια και έδινε οδηγίες, κοιτά-

ζοντας δεξιά κι αριστερά, σα να φοβόταν μη του 

ξεφύγει κάτι. Η αλήθεια είναι πως άρχισα να αι-

σθάνομαι άβολα ενώ τον κοίταζα, καθώς ήμουν 

βέβαιος πως θα το έχει καταλάβει. Πάντως για να 

μη τον αδικώ, αναγνώρισα αμέσως πως πρέπει 

να ήταν ένας καταπληκτικός φωτογράφος. 

Η νέα πόλη, άλλωστε, προσφέρεται για καλές και 

ποιοτικές φωτογραφίες. Ο επιβλητικός Πύργος 

είναι συνυφασμένος με ένα ειδυλλιακό καταπρά-

σινο τοπίο, με θέα στο καταγάλανο πέλαγος. Ένα 
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τοπίο ιδανικό.  

Ήμουν βέβαιος πως η  τέχνη της φωτογραφίας 

στην πνευματική ζωή του νέας πόλης θα βρίσκε-

ται σε εξέχουσα θέση και θα αποτελεί ίσως και 

πεδίο μελέτης και έρευνας στις σχολές καλών τε-

χνών της ανώτατης εκπαίδευσης.   

«Άλλωστε, τα περισσότερα πράγματα στη νέα 

πόλη γίνονται φωτογραφικά και τα υπόλοιπα για 

μια φωτογραφία», σκέφτηκα… 

Κοίταξα για μία ακόμη φορά τον  φωτογράφο της 

παρέας να εστιάζει  σε έναν περαστικό και με με-

γάλη ικανοποίηση να κοιτάζει στην κάμερα τη 

φωτογραφία που έβγαλε. Χαμογέλασε με με-

γάλη ικανοποίηση, σα να ήταν σίγουρος για τη 

συνέχεια. Την ίδια στιγμή οι υπόλοιποι της πα-

ρέας, αν και δεν είχαν δει τη φωτογραφία, κου-

νούσαν συγκαταβατικά και με την ίδια ικανοποί-

ηση το κεφάλι.  

Έκανα δύο βήματα διακριτικά προς τα πίσω ώστε 

να απομακρυνθώ από το οπτικό του πεδίο, ενώ 
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ένα μόνο πράγμα έδειχνα να σκέφτομαι:  

«Είναι αλήθεια πως ο κύριος αυτός είναι ένας 

πολύ καλός φωτογράφος. Είναι όμως αυτή η αλή-

θεια, ή είναι το ψέμα που ντύθηκε αλήθεια; Κι’ 

αν συμβαίνει αυτό, τότε ποια να είναι η γυμνή α-

λήθεια;». 

Είναι γεγονός πως μία φωτογραφία περιγράφει 

απλώς, αυτά τα οποία συχνά δεν μπορούν να ει-

πωθούν. Όλα όσα είναι δύσκολο κανείς να αφη-

γηθεί και να παραδεχθεί. Κατά συνέπεια σκέ-

φτηκα, ο μυστηριώδης φωτογράφος, θα μπο-

ρούσε να φωτογραφίζει και να προετοιμάζει κάτι 

που δύσκολα μπορεί να ειπωθεί.  

Άλλωστε, ένας εξειδικευμένος φωτογράφος σαν 

και αυτόν μπορεί να αποτυπώσει μέσα από το 

φακό μιας κάμερας, πληροφορίες που έχει στο 

μυαλό του και εν συνεχεία τις πληροφορίες αυ-

τές να τις εκτυπώσει σε ένα συνοδευτικό κείμενο 

και το κείμενο αυτό να προσδιορίσει μία πορεία 

ανθρώπων, μία καριέρα, κάποια όνειρα, να 
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αλλοιώσει μία αλήθεια, να εξυπηρετήσει σκο-

τεινά συμφέροντα, να ξεχρεώσει κάποια υποχρέ-

ωση.  

Βεβαίως, ένας τόσο καλός φωτογράφος γνωρίζει  

ό,τι η καταπάτηση εκ μέρους του των δικαιωμά-

των των άλλων, αποτελεί και βασική  πηγή της 

ευημερίας του. Ωστόσο συχνά προσποιείται ά-

γνοια, ή ακόμη αναπτύσσει και μία κοσμοθεωρία 

σύμφωνα με την οποία η αδικία συντελείται ως 

αναγκαία συνθήκη και προκειμένου να εξυπηρε-

τηθεί το κοινό συμφέρον, το οποίο για εθνικούς, 

πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους 

μόνο υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να εξυπηρε-

τηθεί!  

Αυτή η κατά τα άλλα τραγική προσέγγιση της α-

δικίας, προσφέρει και ένα ιδιότυπο άλλοθι ανά-

μιξης στα γεγονότα αυτά και σε ανθρώπους ε-

γνωσμένου κύρους και κοινωνικής θέσης, οι ο-

ποίοι εμπλέκονται σε παρόμοιες διαδικασίες έ-

χοντας αναπτύξει την άποψη ότι το πράττουν 
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αυτό για το κοινό καλό.  

Η αίσθηση μάλιστα αυτού του ιδιότυπου άλλοθι, 

εξυπηρετεί μία κοινωνική και ενίοτε θρησκευτική 

ψευδοηθική, η οποία επιτρέπει σε μία μερίδα 

ανθρώπων να νέμονται τα προϊόντα της παράνο-

μης συναλλαγής τους. 

Τελικά η συνάντηση με τη γυμνή αλήθεια νομίζω 

πως με βοήθησε να δω τα πράγματα μέσα από 

μία ενδιαφέρουσα αλλά και στενάχωρη οπτική.  

Κάνοντας αυτούς τους συνειρμούς και λίγο πριν 

πάρω οριστικά το δρόμο για το ξενοδοχείο, ανα-

λογίστηκα πως ο μυστηριώδης φωτογράφος πρέ-

πει να  καθορίζει τη μοίρα πολλών ανθρώπων στη 

νέα πόλη.  

Σκέφτηκα τότε πόσοι νέοι άνθρωποι εγκαταλεί-

πουν τη νέα πόλη αναζητώντας σε άλλες πολι-

τείες τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία και την αξιο-

πρέπεια. Σε πολιτείες ίσως λιγότερο λαμπερές  

για τους ίδιους, στις οποίες όμως οι εκεί φωτο-

γράφοι, βγάζουν πραγματικές φωτογραφίες που 
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απεικονίζουν αληθινά και ειδυλλιακά τοπία.  

Την ίδια ώρα στη νέα πόλη λαμπροί και επιφα-

νείς εκπρόσωπου της πόλης, μεταξύ των οποίων 

και ο φωτογράφος της παρέας επιδίδονται σε μία 

αξιόλογη καταγραφή και ανάδειξη σχετικών με 

το ανησυχητικό φαινόμενο δεδομένων, δίνοντας 

έμφαση στην οικονομική κρίση και στον μειω-

μένο αριθμό θέσεων εργασίας. Όσοι μάλιστα 

από αυτούς εντάσσονται σε μια πολιτική προο-

πτική ή κομματική σκοπιμότητα, υπόσχονται πα-

ράλληλα και την επίλυση του προβλήματος. Λί-

γοι, ωστόσο είναι εκείνοι που πραγματικά τολ-

μούν να προσεγγίσουν το πρόβλημα όχι μόνο ως 

προς την αλγεβρική του εξίσωση, ότι δηλαδή η 

αύξηση των θέσεων εργασίας θα οδηγήσει στην 

επιστροφή στην πόλη όσων έφυγαν, αλλά και ως 

προς την αναξιοκρατία και τη διαφθορά που μα-

στίζουν τη νέα πόλη.  

Η αυγή είχε κιόλας χαράξει, δεν είχε όμως καλά - 

καλά ακόμη φωτίσει, όταν ξεκίνησα για το παλιό 
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κτίριο της νέα πόλης. Σήμερα είχα σκοπό να επι-

σκεφτώ το ισόγειο και αυτό μου γεννούσε μία με-

γάλη προσμονή. Ωστόσο, είχα αρκετή ώρα για 

μία ακόμη βόλτα στους δρόμους της πόλης.  

Το ξεκίνημα μιας μέρας είναι συνυφασμένο  με 

μια νέα αρχή, με νέα όνειρα και προσδοκίες. Είχα 

μάλιστα την ευκαιρία να απολαύσω και την ανα-

τολή του ήλιου. Πάντα μου άρεσε να αγναντεύω 

την ανατολή, αλλά και να τη φωτογραφίζω, αν 

και αυτή τη φορά δεν έβγαλα ούτε μία φωτογρα-

φία! Ίσως η χθεσινή συνάντηση με το φωτο-

γράφο να έπαιξε το ρόλο της. Εύχομαι όχι για πά-

ντα! 

Σαν έφτασα στο παλιό κυκλικό κτίριο η ώρα είχε 

λίγο περάσει. Οι φωνές των παιδιών δεν ακούγο-

νταν καθώς τα μαθήματα είχαν ξεκινήσει. Πλησί-

ασα και με μια πρώτη ματιά διαπίστωσα πως ό-

λες οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας ήταν 

κλειστές. Από το βάθος όμως του διαδρόμου ξε-

πρόβαλε ο Διευθυντής.  
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Ήταν ένας καλοντυμένος κύριος με πολλά νομίζω 

χρόνια υπηρεσίας, αλλά και με αρκετά χρόνια 

στη διοίκηση των σχολείων. Από όσα κατάλαβα 

συζητώντας μαζί του, είχε γνώσεις, αν και σε 

πολλά θέματα στηριζόταν στη συνήθεια, δίχως 

διάθεση αιτιολόγησης ή κριτικής θεώρησης των 

γνώσεων, των πεποιθήσεων και των παραδοχών 

που τον χαρακτήριζαν.  

Στη συζήτηση που συνεχίστηκε μαζί του στο γρα-

φείο των καθηγητών μπήκαν σύντομα και εκπαι-

δευτικοί που ως φαίνεται είχαν την ώρα εκείνη 

κάποιο κενό.  

Η συζήτηση που είχαμε ήταν γενικού χαρακτήρα 

και ο Διευθυντής επέμενε πως παρά το γεγονός 

πως πέρασαν μήνες από την έναρξη του σχολικού 

έτους, το προσωπικό δεν έχει σταθεροποιηθεί, 

με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές χαμένες ώ-

ρες αλλά και εντάσεις με γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, οι ο-

ποίοι συνεχώς διαμαρτύρονται για θέματα που 
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αφορούν στη μάθηση αλλά και στην ασφάλεια 

των παιδιών τους.  

Ο Άγγελος  που άκουγε με ενδιαφέρον, μπήκε δυ-

ναμικά στη συζήτηση επισημαίνοντας πως αρκε-

τοί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου κα-

λούνται να συμπληρώσουν το ωράριό τους σε 

διαφορετικά σχολεία και αυτό αποτελεί ένα επι-

πλέον πρόβλημα.  

Η Κωνσταντίνα όση ώρα άκουγε τον Άγγελο χα-

μογελούσε και δεν έχασε την ευκαιρία να τον 

διακόψει και να του πει με στόμφο:  

- «μη ξεχνάς πως φέτος οι διορισμοί των ανα-

πληρωτών έγιναν για πρώτη φορά τόσο νω-

ρίς!». 

- «δε νομίζω», απάντησε ο Άγγελος, για να συ-

νεχίσει υψώνοντας τον τόνο της φωνής του: 

«θα παίζουμε με τις μέρες; Τόσα κενά επιτρέ-

πεται;». 

Η Κωνσταντίνα που δεν είχε σκοπό να αφήσει τί-

ποτε να πέσει κάτω, υπενθύμισε στο Άγγελο, πως 
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και πέρυσι οι διορισμοί των αναπληρωτών καθυ-

στέρησαν, «όμως τότε δεν έλεγες τίποτε»!  του 

είπε με νόημα. 

Καθώς η κουβέντα φάνηκε πως είχε ανάψει για 

τα καλά, κατάλαβα πως ο κύριος Μανώλης, ο 

Διευθυντής, άρχισε να νιώθει άβολα, ίσως λόγω 

της παρουσίας μου στο χώρο, γιατί κατά τα άλλα 

σίγουρα θα ήταν συνηθισμένος, σκέφτηκα. Παίρ-

νοντας λοιπόν με δυσκολία το λόγο, δικαιολό-

γησε την όλη κατάσταση λέγοντας  πως τα τελευ-

ταία χρόνια υφίσταται μία επαγγελματική και οι-

κονομική αβεβαιότητα στον κλάδο, η οποία μά-

λιστα δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να α-

σχοληθούν με το έργο τους. 

- «Ναι, αλλά ποιος ευθύνεται;» διερωτήθηκε 

με τη βροντερή του φωνή ο Άγγελος. 

- «Αυτό λέω κι’ εγώ» απάντησε η Κωνστα-

ντίνα, ρίχνοντάς μου μια κλεφτή γεμάτη νό-

ημα ματιά… 

Καθώς τους άκουγα σιωπηλός, σκεφτόμουν πως 
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τόσο ο Άγγελος, όσο και η Κωνσταντίνα, ουσια-

στικά υποστήριζαν με τόσο πάθος τη δική τους α-

λήθεια. Μια μοναχική αλήθεια που απέρρεε 

μέσα από τις δικές τους παραδοχές και καταβο-

λές. Και όλα αυτά τη στιγμή που η γυμνή αλήθεια 

είχε χαθεί για πάντα  στο πηγάδι, ώστε κανείς να 

μη μπορεί να τη δει… 

Στη συζήτηση δεν άργησε να μπει και ο Σταμάτης, 

ο οποίος θέλοντας να συμβιβάσει τα πράγματα, 

μάλλον έριξε λάδι στη φωτιά. 

Στην αρχή τόνισε πως τα προβλήματα της εκπαί-

δευσης είναι πολλά και σημαντικά, τη στιγμή ό-

μως που οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται 

πραγματικά γι’ αυτά, εστιάζοντας απλά σε αλλα-

γές στο εξεταστικό σύστημα και στις επιλογές 

στελεχών. 

 Η τελευταία αναφορά έδωσε αφορμή για ένα 

νέο κύκλο έντασης, που ευτυχώς δεν είχε μεγάλη 

συνέχεια.  

Ουσιαστικά αντέδρασε πρώτη η Κωνσταντίνα, η 
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οποία με αρκετή δόση ειρωνείας, αναφέρθηκε σε  

επιλογές στελεχών που πρόσφατα όπως είπε έγι-

ναν με ψηφοφορία. Ωστόσο ο Γρηγόρης αντέ-

δρασε άμεσα, κατακρίνοντας τις κατ’ επίφαση ό-

πως τις ονόμασε επιλογές, που στην ουσία δεν α-

ποτελούν επιλογές αλλά διορισμούς με καθαρά 

κομματικά κριτήρια, ενώ αναφέρθηκε και στα 

«δεινά», όπως χαρακτηριστικά τα ονόμασε, της 

συνέντευξης, όταν αυτή γίνεται από «διορι-

σμένα» όπως ανέφερε κομματικά στελέχη. 

- «Εγώ λέω να πάμε μια βόλτα να σας ξενα-

γήσω στους χώρους του σχολείου» διέκοψε 

αυτή τη φορά αποφασιστικά τη συζήτηση ο 

Διευθυντής, καθώς σηκωνόταν από την κα-

ρέκλα του, προφανώς για ευνόητους λόγους. 

Καθώς κάναμε τα πρώτα βήματα προς τον κυ-

κλικό διάδρομο και ενώ διερωτώμουν ποια να εί-

ναι τελικά η γυμνή αλήθεια, ανάμεσα σε όσα με 

τόση θέρμη και ένταση υποστήριζαν ο Άγγελος 

και η Κωνσταντίνα, σταματήσαμε έξω από μία 
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αίθουσα για την οποία ο Διευθυντής ήθελε να 

μου μιλήσει. Με περίσσια μάλιστα υπερηφάνεια 

και έμφαση μου είπε πως εδώ έχουμε τάξη μα-

θήματος και όχι μαθητών! 

Πραγματικά! έξω από την αίθουσα έγραφε: «Αί-

θουσα Πολιτικής Παιδείας». 

- «Να μπούμε μέσα να τη δούμε», είπα αυθόρ-

μητα και με ενθουσιασμό. 

- «Όχι», απάντησε άμεσα εκείνος «Έχουν α-

κόμη μάθημα. Γίνεται μέσα μάθημα». 

- «Μα έχει τόση ησυχία», απάντησα, «δεν πρέ-

πει να είναι κανείς. Μήπως, όμως γράφουν 

διαγώνισμα;», ρώτησα. 

- «Μπα δε νομίζω», απάντησε αυθόρμητα ο 

Διευθυντής, «θα το γνώριζα. Άλλωστε, πρό-

σφατα έγραψαν… Ίσως συζητούν τις απαντή-

σεις». 

- «Μα έχει τόση ησυχία» επανέλαβα. «Πώς 

μπορεί να συζητούν;» 
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- «Ίσως συζητούν την τελευταία ερώτηση», ε-

πέμενε ο κύριος Μανώλης. «Την ερώτηση 

κρίσεως που προξένησε και πολλές συζητή-

σεις..» 

- «Δηλαδή;», διερωτήθηκα με περιέργεια. 

- «Από όσο θυμάμαι» συμπλήρωσε, «τους ζή-

τησαν να σκεφτούν και να γράψουν για ποιό 

λόγο οι πολίτες θεωρούν, πολλές φορές, το 

κράτος ξένο και εχθρικό προς αυτούς, με α-

ποτέλεσμα οι σχέσεις τους με την πολιτεία, 

να χαρακτηρίζονται από δυσπιστία και έλ-

λειψη εμπιστοσύνης». 

- «Μάλιστα!» αναφώνησα, ενώ χαιρετούσα 

και ευχαριστούσα τον κύριο Μανώλη για τη 

τόσο θερμή φιλοξενία, όταν βαδίζοντας αργά 

προς την κεντρική έξοδο, «ταξίδευα» στην α-

πάντηση.  

Τελικά, σκέφτηκα, είναι σαν να έβαλαν τους μα-

θητές μπροστά σε ένα δίλημμα: «αν θα περά-

σουν την υπόλοιπη ζωή τους αναζητώντας την 
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ολοκλήρωση των ανεκπλήρωτων επιθυμιών τους 

και ζωντανεύοντας τις προσμονές και τις απογοη-

τεύσεις τους, ή αν θα ενδώσουν στο συμβιβασμό 

με ένα κατεστημένο, ικανό να τους οδηγήσει 

στην επιτυχία μέσα από την εξυπηρέτηση ιδεο-

λογικών συμφερόντων». 

Κοντοστάθηκα όταν κατάλαβα πως το διακύβευα 

μοιάζει να είναι σημαντικό. Εάν επιλέξουν την 

πρώτη οδό ενδεχομένως να προσωποποιήσουν 

την παρωδία της ύπαρξης του Γιόζεφ Κ στη δίκη 

του Κάφκα και να προσπαθούν σε όλη τους τη 

ζωή να εξηγήσουν δίχως αποτέλεσμα το «γιατί», 

τη στιγμή που σε κάθε τους βήμα κανένας δεν θα 

είναι διατεθειμένος να ασχοληθεί μαζί τους.  

Εάν επιλέξουν τη δεύτερη οδό, ίσως ως μελλοντι-

κοί πολίτες να μην έχουν όπως θα έλεγε και ο Α-

λέξανδρος Δελμούζος «καθαρό στοχαστικό νου», 

να μην είναι σε θέση να κρίνουν οι ίδιοι υπεύ-

θυνα όσα προβλήματα παρουσιάζει η ατομική 

και ομαδική τους ζωή και εύκολα ίσως «να 
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παρασύρονται από τον πρώτο δυνατό ή δημα-

γωγό της ημέρας». Όμως ενδεχομένως να οδηγη-

θούν στην επιτυχία. 

Έμεναν μόλις λίγα βήματα για την έξοδο. Έκλεισα 

το μπουφάν, ενώ σήκωνα τους γιακάδες και έ-

φευγα μάλλον πιο σοφός, μα και προβληματι-

σμένος. Πολλές διαπιστώσεις για την πραγματι-

κότητα, αλλά προσαρμοσμένες σε ένα κυκλικό α-

διέξοδο και δίχως απαντήσεις!  

«Όλοι έχουν την προσωπική τους αλήθεια, που 

συχνά είναι το ψέμα ντυμένο σε αλήθεια», σκέ-

φτηκα, όταν, επιτέλους κάποιες παιδικές φωνές 

διέκοψαν τις σκέψεις μου. Κοντοστάθηκα τότε 

λίγο πριν την τελευταία από την έξοδο αίθουσα, 

γιατί απλά ήταν η πόρτα μισάνοιχτη. Ήταν η 

πρώτη ανοιχτή πόρτα, μόλις μία αίθουσα πριν 

την έξοδο! 

Πλησίασα δειλά και διακριτικά, όταν το βλέμμα 

μου διασταυρώθηκε μ’ αυτό της εκπαιδευτικού. 

Το βλέμμα, η έκφραση, τα μάτια, το χαμόγελο της 
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Όλγας! Σχεδόν αμήχανος διέτρεξα με μια ματιά 

όλη την τάξη. Ήταν μια απλή, μα τόσο ζεστή αί-

θουσα!  

Κατά ένα παράξενο και ανεξήγητο τρόπο αισθάν-

θηκα τόσο οικεία, λες και ήταν η δική μου τάξη. 

Κατέβασα τους γιακάδες, ξεκούμπωσα το μπου-

φάν και μπήκα στην τάξη, εισπράττοντας το πιο 

αληθινό χαμόγελο από την εκπαιδευτικό και τα 

παιδιά που συνέχισαν να δουλεύουν χωρισμένα 

σε  ομάδες.  

Η κυρία τους περιφερόταν από ομάδα σε ομάδα, 

συζητώντας μαζί τους, βοηθώντας  και ενθαρρύ-

νοντας την προσπάθεια που έκαναν. Από ότι κα-

τάλαβα μάλιστα, δούλευαν πάνω στο ίδιο θέμα, 

αλλά σε διαφορετικές δραστηριότητες, προσαρ-

μοσμένες από ότι διαπίστωσα στις ανάγκες και 

στις ιδιαιτερότητές τους.  

Οι περισσότερες δραστηριότητες είχαν σχέση με 

την τέχνη, καθώς υπήρχαν εικόνες σχετικές προ-

φανώς με το θέμα που διαπραγματεύονταν και 
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στις οποίες τα παιδιά, έδιναν το δικό τους τίτλο, 

ή σκέφτονταν αν αυτές οι εικόνες ήταν το μέσον 

μιας ιστορίας τί προηγήθηκε ή τί θα ακολουθή-

σει.  

Σε κάθε ομάδα ένας μαθητής ή μία μαθήτρια κα-

τέγραφε όσα γίνονταν στην ομάδα, προφανώς 

για να τα ανακοινώσει στο τέλος στην ολομέλεια. 

Καθώς διάβαζα στον πίνακα τους στόχους της δι-

δακτικής ενότητας, η καθηγήτρια άνοιγε το βιντε-

οπροβολέα και με πολύ μεγάλη έκπληξη είδα 

πως συνδέθηκε διαδικτυακά με μία άλλη ομάδα 

της τάξης, τεσσάρων με πέντε παιδιών, που με τη 

συνοδεία ενός  εκπαιδευτικού που δίδασκε άλλο 

μάθημα είχαν επισκεφτεί ένα μουσείο της πόλης, 

στο οποίο έκαναν μία σχετική δραστηριότητα. 

Όταν ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εργασίας των 

ομάδων και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, 

όλα τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα σύντομο θεα-

τρικό δρώμενο, το οποίο βασιζόταν σε μία με-

λέτη περίπτωσης που είχε πολύ μεγάλη σχέση με 
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τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης. 

Σαν χτύπησε το κουδούνι για το τρίτο διάλειμμα 

και οι μαθητές κατευθύνονταν στο προαύλιο, τα 

χαμόγελα και η ικανοποίηση ήταν ζωγραφισμένα 

στα πρόσωπά τους. Ήταν η ίδια ακριβώς ευτυχία 

που διέκρινα στο βλέμμα της εκπαιδευτικού κα-

θώς το χαμόγελό της φώτιζε πραγματικά το μου-

ντό τοπίο που υπήρχε γύρω.  

Είναι αλήθεια πως ένιωσα μια πολύ μεγάλη ικα-

νοποίηση. Το παλιό διώροφο κτίριο, έμοιαζε το 

πιο όμορφο κτίριο της νέας πόλης. Το σκουρια-

σμένο κλιμακοστάσιο έδειχνε ανώτερο από τον 

σύγχρονο ανελκυστήρα και ήταν έτοιμο να συνα-

γωνιστεί τους τελευταίας τεχνολογίας κυλιόμε-

νους διαδρόμους της νέας πόλης. Ήταν πια σί-

γουρο πως εδώ, η δύναμη, οι ανέσεις και τα προ-

νόμια που είχαν οι κάθε είδους  φύλακες της πό-

λης είχαν εξανεμιστεί οριστικά. Η θέα από το ισό-

γειο του παλιού κτιρίου ήταν απείρως ανώτερη 

από την κατά τα άλλα «ειδυλλιακή» και 
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επιβλητική ατμόσφαιρα του Πύργου.  

Λίγο πριν φύγω ζήτησα από την εκπαιδευτικό και 

τα παιδιά της τάξης να βγάλουμε μία αναμνη-

στική φωτογραφία. Ήταν μια πολύ αυθόρμητη κί-

νηση και ήταν η πρώτη φωτογραφία μετά την ο-

δυνηρή συνάντηση που είχα με το φωτογράφο 

της νέας πόλης. Στην ουσία ήθελα να κρατήσω 

για πάντα αυτή τη στιγμή. Ίσως και να σταμα-

τήσω εκεί το χρόνο, γιατί αυτή η περίσταση ήταν 

η πιο κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει από 

αυτή ξανά ο χρόνος. Γιατί σε αυτή τη στιγμή συ-

νέβαινε κάτι καταπληκτικό: η εκπαιδευτικός με 

το φωτεινό χαμόγελο και οι μαθητές της, δεν εί-

χαν καμία μα καμία πραγματικά ανάγκη και κα-

μία εξάρτηση δεν είχαν από τους φύλακες που 

κατά ένα παράδοξο και υποκριτικό τρόπο «αγω-

νίζονταν» και «αγωνιούσαν» για την εκπαίδευση 

στη νέα πόλη.  

Στη ζεστή αυτή τάξη είχαν καταφέρει να απε-

γκλωβιστούν και να νικήσουν πραγματικά και 
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ουσιαστικά τις ορδές, τους εκλεκτούς, τους φύ-

λακες του Πύργου, τον αρχιφύλακα της παρά-

γκας με τη συνοδεία του, το συντηρητικό φωτο-

γράφο και μαζί με όλους αυτούς το τραγικό αδιέ-

ξοδο στο οποίο όλοι αυτοί έχουν φέρει τη νέα 

πόλη. Έτσι  είχαν ανοίξει οριστικά τις πόρτες στη 

γυμνή αλήθεια, δείχνοντας το δρόμο και στις ερ-

μητικά κλεισμένες άλλες πόρτες του κυκλικού 

διαδρόμου… 

Ήταν αργά το βράδυ, όταν η νέα πόλη είχε αρχί-

σει να στολίζεται σαν να 'ταν  κάποια παραμονή 

Χριστουγέννων, όταν τα πρώτα λαμπιόνια δειλά-

δειλά άρχισαν να φωτίζονται από τα γλυκά και 

ζεστά, γεμάτα συναισθήματα χαμόγελα των παι-

διών και να φωτίζουν με τη σειρά τους  τις εικό-

νες, τα χρώματα, τους ανθρώπους, την ατμό-

σφαιρα της  νέας πόλης… 
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Μία οπτική… 

 

Εκείνο που με γοήτευσε στη Ζλατά Ούλιτσκα ήταν 

μια ανέφικτη τελειότητα η οποία ξεκινά από τη ζωή 

και τερματίζεται στο όνειρο. Ο μυστικός σύνδεσμος 

που ενώνει το τραγικό και το παράδοξο που συμ-

βαίνει στη ζωή με το λογικό και καθημερινό. Το γε-

γονός ό,τι όσο πιο τραγική είναι η κατάσταση που 

παρουσιάζεται τόσο πιο προκλητική εμφανίζεται η 

έννοια της ελπίδας. Είναι άλλωστε γεγονός ότι ένα 

σύμβολο προϋποθέτει δύο θέσεις, δύο κόσμους ι-

δεών κι αισθήσεων. Στη Ζλατά Ούλιτσκα, αυτοί οι 

δύο κόσμοι ήταν, από τη μια μεριά ο κόσμος της κα-

θημερινής ζωής κι από την άλλη ο κόσμος της 
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μεταφυσικής ανησυχίας. Μία πόλη υπαρκτή - η νέα 

πόλη -  και τα άφεγγα, ακάθαρτα και στενά σοκάκια 

μιας παλιάς πόλης που συχνά υπάρχει μέσα μας. 

Στους φύλακες του Πύργου και στη γυμνή αλήθεια,  

οι διαδρομές συνεχίζονται σε μία νέα λαμπερή 

πόλη και είναι διαδρομές στην εκπαίδευση. Ω-

στόσο,  αν γυρίσει κανείς και κοιτάξει στο παρελ-

θόν, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της ίδιας τραγικής 

διαπίστωσης του Γιόζεφ Κ, όταν  άνοιξε την πόρτα 

της παλιάς αποθήκης και έντρομος αναφώνησε: 

«Καθαρίστε εκείνη την αποθήκη, μας έφαγε η 

σκόνη!». 

Είναι γεγονός πως ο κεντρικός ήρωας ξεκινά «απο-

φασιστικά» τη διαδρομή του στη νέα πόλη, αν και 

σύντομα διαπιστώνει πως στους φωταγωγημένους 

δρόμους της πόλης και ανάμεσα στο πλήθος που σε 

υπερβολικά γρήγορους ρυθμούς κινείται πάνω-

κάτω, κινούνται και οι φύλακες του Πύργου που δε-

σπόζει στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης.  

Προξενεί μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι 
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φύλακες μοιάζουν να ελέγχουν τα πάντα και πως 

παρά τις όποιες ιδεολογικές ή πολιτικές διαφορές 

που τους χωρίζουν, φαίνεται να εξυπηρετούν τον ί-

διο κοινό σκοπό.  

Τελικά οι φύλακες του Πύργου, περιφρουρούν τα 

κεκτημένα και ανακόπτουν ουσιαστικά την πρόοδο, 

καθώς εξυπηρετούν συγκεκριμένα ατομικά, πολι-

τικά και ιδεολογικά συμφέροντα, σε μία διαδρομή 

η οποία ούτως ή άλλως μοιάζει δύσκολη. Η νέα 

πόλη είναι πραγματικά λαμπερή, αν και οι οδοδεί-

κτες της δεν λένε πάντα την αλήθεια, καθώς συχνά 

παραπλανούν και εύκολα εκτρέπουν τους ανυπο-

ψίαστους οδοιπόρους από την πορεία τους.  

Στην κατάσταση  που διαμορφώνεται, ελάχιστοι εί-

ναι εκείνοι που προσπαθούν πραγματικά να βοη-

θήσουν, καθώς οι περισσότεροι μοιάζουν να είναι 

αδιάφοροι. Έτσι οι επιλογές περιορίζονται και συ-

χνά αποκτούν δύο τραγικές κατά κανόνα επιλογές: 

η μία από αυτές συνδέεται με τον ατομισμό και την 

ιδιοτέλεια και μοιάζει με μία περιχαράκωση 
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αυτοσυντήρησης. Η άλλη, περισσότερο ίσως τρα-

γική, συνδέεται με το συμβιβασμό. Για να βαδίσει 

κανείς απερίσπαστος στους όμορφους φωταγωγη-

μένους δρόμους της νέας πόλης θα πρέπει να τα έ-

χει καλά με τους φύλακες ή να έχει κάποιους από 

αυτούς με το μέρος του.  

Έρχονται στιγμές που θαρρείς πως στα εκπαιδευ-

τικά δρώμενα της νέας πόλης ισχύει μία αέναη επα-

νάληψη του μύθου του Σίσυφου, που συνδέεται με 

μία αυτοκαταστροφική εμμονή που χρωματίζεται 

με τα πιο μουντά χρώματα της εκάστοτε εκπαιδευ-

τικής μεταρρύθμισης.  

Ουσιαστικά καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δε 

μπορεί να είναι πετυχημένη για όσο διάστημα συ-

ντηρείται η ίδια κατάσταση ανάμεσα σε δύο συχνά 

εναλλασσόμενες παρατάξεις, η μία από τις οποίες 

εκπροσωπείται από εκείνους που σπρώχνουν το 

βράχο προς την κορυφή και η άλλη από όσους με 

κάθε τρόπο επιχειρούν να υποδαυλίσουν αυτή την 

προσπάθεια.  
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Συχνά γίνεται κάποιος λόγος για το αν η λύση του 

προβλήματος μπορεί να έχει μία καθαρά ανθρωπο-

λογική προέκταση, η οποία να συνδέεται με την 

προσωπική βελτίωση και αλλαγή στάσεων των πο-

λιτών.  

Σε μία τέτοια συζήτηση θα μπορούσε να εμπλακεί 

και το πεδίο  της εκπαίδευσης ενηλίκων, με αναφο-

ρές στο μετασχηματισμό εσφαλμένων αντιλήψεων 

και παραδοχών. Ωστόσο, το ζήτημα δε φαίνεται να 

συνδέεται τόσο με μία διδακτική προοπτική, όσο με 

μία μακροχρόνια διαδικασία κοινωνικής βελτίω-

σης, η οποία σε κάθε περίπτωση για τα δεδομένα 

που ισχύουν στον τόπο μας καθίσταται δυσλει-

τουργική.  

Βεβαίως στην ίδια συζήτηση θα μπορούσε να ε-

μπλακεί και μία χριστιανική θεώρηση της πραγμα-

τικότητας, η οποία μάλλον θα δημιουργήσει έναν 

μεγαλύτερο προβληματισμό, δεδομένου ότι στο 

χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην ορθόδοξη θεώ-

ρηση της χριστιανικής πίστης κυρίαρχα στοιχεία 
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είναι η ελευθερία και η ανιδιοτέλεια, που σε καμία 

περίπτωση δε συνάδουν με καμία από τις δύο τρα-

γικές κατά κανόνα επιλογές και διεξόδους που πε-

ριγράψαμε: την ιδιοτέλεια και το συμβιβασμό.  

Μέσα από αυτή τη συζήτηση μάλλον δύσκολα μπο-

ρεί κανείς να εξηγήσει την εκπληκτική πραγματικά 

διάσταση θεωρίας και πράξης που χαρακτηρίζει 

την καθημερινότητα της νέας πόλης. Ίσως μάλιστα 

το πιο τραγικό στο σημείο αυτό να συνδέεται και με 

την υποκρισία που καλύπτει την αδιέξοδη πραγμα-

τικά αυτή κατάσταση. Έτσι συχνά μπορεί να συνα-

ντήσει κανείς ανθρώπους να μιλούν και να υποστη-

ρίζουν με τα πιο κατάλληλα λόγια, βασικές αρχές 

και αρετές τη στιγμή που οι ίδιοι με τη στάση τους 

τις υποδαυλίζουν.  Συχνά μάλιστα η τάση αυτή 

μοιάζει να έχει και μία γενικότερη εκδοχή η οποία 

διατυπώνεται μέσα από μία τάση αυθυποβολής, 

που οδηγεί στην αντίληψη πως αυτό που πράτ-

τουμε είναι το άριστο και αυτό το οποίο πραγμα-

τικά μπορεί να σώσει και να αλλάξει τον κόσμο 
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γύρω μας. Ουσιαστικά πρόκειται για μία αντίληψη 

που περισσότερο θα μπορούσε να αναζητά ένα άλ-

λοθι.  

Κάτω από τις γενικότερες αυτές τάσεις θα μπο-

ρούσε κανείς να κατανοήσει ασφαλέστερα τα δε-

δομένα της νέας πόλης: τους φύλακες, τους οδοδεί-

κτες, τους σύγχρονους ανελκυστήρες, αλλά ακόμη 

και τα σκουριασμένα παλιά κλιμακοστάσια. Ίσως 

μάλιστα οι γενικότερες αυτές τάσεις και ενίοτε πα-

ραδοχές να είναι ικανές να εξηγήσουν ή και να νοη-

ματοδοτήσουν βασικά στοιχεία και δεδομένα της 

δομής του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Ένα βασικό δομικό στοιχείο αυτοσυντήρησης αυτής 

της κατάστασης είναι η αναξιοκρατία και η έλλειψη 

διαφάνειας. Είναι πραγματικά λάθος, ίσως και υπο-

κριτικό ως ένα βαθμό να θεωρούμε την έλλειψη α-

ξιοκρατίας και διαφάνειας, ως κάτι μεμπτό τη 

στιγμή που ουσιαστικά τα στοιχεία αυτά αποτελούν 

βασικά δομικά στοιχεία υποστήριξης μιας δεδομέ-

νης κατάστασης. Αυτός είναι μάλιστα και ο λόγος 
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για τον οποίο τα συστατικά αυτά δεν εκλείπουν 

ποτέ αλλά συντηρούνται και εναλλάσσονται ανε-

ξάρτητα από το εκάστοτε πολιτικό ή και ιδεολογικό 

σχήμα που επικρατεί. Μάλιστα συχνά παρατηρεί-

ται και μία ιδιάζουσα υποστήριξη και αποδοχή, έν-

θεν και ένθεν, ανεξάρτητη των όποιων ιδεολογικών 

ή κομματικών κατευθύνσεων, που φέρει και τα χα-

ρακτηριστικά μιας ιδιότυπης αλληλεγγύης. 

Ουσιαστικά λοιπόν η έλλειψη αξιοκρατίας δεν είναι 

ένα απλά νοσηρό φαινόμενο, αλλά μία αναγκαία 

συνθήκη οριοθέτησης και υποστήριξης καταστά-

σεων και συμφερόντων και αυτός μάλιστα είναι ο 

λόγος για τον οποίο ενώ υποκριτικά καταδικάζεται 

και μάλιστα καθολικά, στην πραγματικότητα ισχύει 

καθολικά. 

Βεβαίως η κατάσταση αυτή δημιουργεί νοσηρά δε-

δομένα και σχέσεις εξάρτησης που βλάπτουν την 

πρόοδο και την ανάπτυξη της νέας πόλης, με απο-

τέλεσμα συχνά να γίνονται  περισσότερο ορατά τα 

άφεγγα και ακάθαρτα παλιά σοκάκια, παρά οι 
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λαμπεροί φωταγωγημένοι δρόμοι. Αυτό στην κοινή 

λογική της νέας πόλης ισοδυναμεί με την παραδοχή 

πως ο ουσιαστικά «διορισμένος» σε μία θέση ευ-

θύνης, θα εξαργυρώνει εσαεί την υποχρέωση αυτή 

βλάπτοντας και αδικώντας τις μελλοντικές γενιές. 

Έτσι στην περίπτωση αυτή ικανοποιείται το εφή-

μερο, το κοντινό και βλάπτεται το διαχρονικό.  

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν μία ιδιάζουσα κα-

τάσταση η οποία καθορίζει και προσδιορίζει σημα-

ντικές παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήμα-

τος που αφορούν πρωτίστως σε επιλογές προσωπι-

κού και ιδιαίτερα σε θέσεις ευθύνης. Χαρακτηρι-

στικά παραδείγματα αποτελούν οι εκάστοτε και συ-

χνές νομοθετικές ρυθμίσεις επιλογής στελεχών εκ-

παίδευσης, ή ακόμη και οι επιλογές διδακτικού 

προσωπικού στην ανώτατη εκπαίδευση.  

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να υπάρχει μία κοινή 

παραδοχή σύμφωνα με την οποία η αξία ή η απαξία 

του όποιου πλαισίου κρίνεται σε ένα βαθμό από το 

σχεδιασμό του, αλλά πρωτίστως καθορίζεται  από 
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την εφαρμογή του. Ως προς την πρώτη περίπτωση 

συμβαίνει συχνά οι νόμοι ή οι προκηρύξεις να εξυ-

πηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή και συγκε-

κριμένους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα μία 

κατά κανόνα φωτογραφική προκήρυξη επιλογής 

μελών ΔΕΠ στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύμφωνα με 

τη δεύτερη περίπτωση, οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι 

διατεθειμένοι να εφαρμόσουν ένα νόμο κατά το 

δοκούν. Αυτό βέβαια θα συμβεί κατά κανόνα σε πε-

ριπτώσεις «διορισμένων» μελών συμβουλίων και 

επιτροπών επιλογής που θα κληθούν να εξαργυρώ-

σουν τη δική τους ανέλιξη στην επιστημονική ή διοι-

κητική ιεραρχία της εκπαίδευσης.  

Η κατάσταση αυτή όπως διαμορφώνεται δημιουρ-

γεί μία αντίφαση σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό 

που πραγματικά είναι η νέα πόλη. Μία αντίφαση 

μάλιστα η οποία οδηγεί πολλούς νέους κατά τεκμή-

ριο ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πόλη. Ουσια-

στικά πρόκειται για μία αντίφαση η οποία για μία 

ακόμη φορά επικαλύπτεται από μία υποκριτική 
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προοπτική. Είναι η στιγμή που εκείνοι που στην ου-

σία δημιουργούν αυτό το φαινόμενο δείχνουν να α-

νησυχούν περισσότερο από τον καθένα γι’ αυτό. 

Μάλιστα συχνά δεν αρκούνται σε αυτή την ανησυ-

χία, καθώς διατυπώνουν θέσεις ή και προτάσεις με 

σκοπό την αποτροπή του φαινομένου. Έρχονται 

τότε στιγμές που πολλοί μιλούν για νέους που ανα-

ζητούν σε άλλες πολιτείες θέσεις εργασίας και δια-

τυπώνουν απλά την άποψη πως η αύξηση των θέ-

σεων εργασίας θα αποτελέσει το ισχυρότερο κίνη-

τρο αντιμετώπισης του φαινομένου. Λίγοι ωστόσο 

παραδέχονται  πως ένας μεγάλος αριθμός νέων αν-

θρώπων εγκαταλείπουν τη νέα πόλη αναζητώντας 

ουσιαστικά σε άλλες πολιτείες τη δικαιοσύνη, την 

αξιοκρατία και την αξιοπρέπεια. 

Τελικά έρχονται στιγμές που η περιήγηση στους 

δρόμους της νέας πόλης φαίνεται να κυριαρχείται 

από μία απαισιόδοξη προοπτική και να μοιάζει με 

μία ανώφελη, πιθανώς, πορεία. Είναι αλήθεια πως 

η τέχνη της φωτογραφίας στην πνευματική ζωή του 
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νέας πόλης βρίσκεται σε εξέχουσα θέση. Όμως 

πίσω από τις όμορφες εικόνες κρύβεται η γυμνή α-

λήθεια: πως τα περισσότερα πράγματα στη νέα 

πόλη γίνονται φωτογραφικά και τα υπόλοιπα για 

μία φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα. 

Είναι βέβαιο πως οι ορδές, των εκλεκτών, οι φύλα-

κες του Πύργου, ο αρχιφύλακας της παράγκας με τη 

συνοδεία του και οι λογής-λογής φωτογράφοι, έ-

χουν φέρει τη νέα πόλη σε ένα τραγικό αδιέξοδο. 

Όμως η νέα πόλη  δεν αποτελείται μόνο από μεγα-

λοπρεπείς πύργους και φωτεινούς αυτοκινητόδρο-

μους, αλλά και από παλιά κτίρια, τα οποία μπορεί 

κανείς να προσεγγίσει  ακολουθώντας απλά κάποιο 

σκουριασμένο εξωτερικό κλιμακοστάσιο. 

 Εκεί, έστω και στην  τελευταία αίθουσα πριν την 

έξοδο, τα χαμόγελα των παιδιών, το μελαγχολικά 

γλυκό χαμόγελο της Όλγας, οι σχέσεις που ανα-

πτύσσονται στην τάξη, οι ξεχωριστές διδακτικές 

προσεγγίσεις, δίνουν έναν διαφορετικό τόνο στο 

μουντό τοπίο που υπάρχει γύρω. Γιατί μέσα από τη 
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σχέση αυτή κατάφεραν να μην έχουν καμία εξάρ-

τηση από τους φύλακες του Πύργου και  αυτή θα 

είναι μία προοπτική που θα κρατά πάντα ζωντανή 

την ελπίδα. 
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