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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΕΚΤΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ.  

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1941-1944 

 

«ΚΛΕΑΝΘΗΣ: ∆εν αισχύνεσθε να ατιµάζετε το γήρας 

σας µε τοιαύτας ληψοδοσίας, να κάµνετε πέντε άσπρα 

την τιµήν σας και την υπόληψίν σας µε την αχόρταστον 

επιθυµίαν τού να σωρεύετε γρόσσι επάνω εις το γρόσσι, 

και να αυξάνετε τους τόκους σας µε τας πλέον 

χαµερπεστέρας λεπτολογίας, αφ’ όσας εφεύρηκαν ποτέ οι 

πλέον περιφηµότατοι τοκογλύφοι;» 

Μολιέρος1  

 

Ο Αλέξανδρος ∆ελµούζος, ο ιδρυτής του Πειραµατικού Σχολείου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

ορίζοντας τον ανθρωπισµό ως ένα από τα ιδανικά της αγωγής γράφει: ανθρωπισµός θα πει να 

πλάσουµε ανθρώπους µε καθαρό στοχαστικό νου, µε δυνατή θέληση και σεβασµό και αγάπη στους 

συνανθρώπους τους.
2
  

Θεωρώ ότι η σκέψη του σήµερα είναι άκρως επίκαιρη και ιδιαίτερα χρήσιµη. Ο λόγος κατά τη 

γνώµη µου είναι ότι η διαµόρφωση προσωπικοτήτων µε στοχαστικό νου, µε βαθιά, διερευνητική 

µατιά στα πράγµατα του κόσµου, είναι η πιο αποτελεσµατική θωράκιση, ένα ανάχωµα στην 

επελαύνουσα αλλοτρίωσή µας, µια αλλοτρίωση µε σηµαίνουσα την κατανάλωση ως τον αυτονόητο 

στόχο της ανθρώπινης βιοτής.  

Το νόηµα του ανθρώπινου βίου σήµερα δυστυχώς ταυτίζεται µε τη διαρκή ανταγωνιστική πάλη 

για πληρέστερη καταναλωτική ευχέρεια. Ο άνθρωπος εργάζεται όχι για να κοινωνεί τις ανάγκες του, 

όχι για να ενεργεί την προσωπική του ετερότητα µέσω της εργασίας του, όχι γιατί η δηµιουργική 

πρωτοτυπία είναι υπαρκτική του ανάγκη, ούτε για την κοινωνική αναγνώριση της προσωπικότητάς 

του µέσω της παραγωγικής µετοχής του στις σχέσεις που συγκροτούν την ανθρώπινη κοινότητα. 

Αντιθέτως, φαίνεται να εργάζεται µόνο για να µπορεί να καταναλώνει, να επιλέγει µε όλο και 

µεγαλύτερη ευχέρεια µέσα από µια συνεχώς διευρυνόµενη ποικιλία προσφερόµενων αγαθών, να 

ενεργεί, να σκέπτεται, να νοηµατοδοτεί εντέλει την ύπαρξή του µε µοναδικό κριτήριο την 

καταναλωτική ικανότητα.  

                                                 
1 Κωνσταντίνος Οικονόµος, Ο φιλάργυρος του Μολιέρου, επιµ. Κ. Σκαλιώρας, Αθήνα, Εστία, 1994, σ. 69. 
2 Αλ. ∆ελµούζος, Μελέτες και Πάρεργα, Αθήνα 1958, τόµ. Α΄, σσ. 31-32. 
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Είναι µια µορφή αλλοτρίωσης που τη βαθαίνουν οι εσωτερικές αντιφάσεις και οι 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες ενός συστήµατος σχέσεων παραγωγής, στο οποίο η υπερτροφία του 

χρηµατιστικού κεφαλαίου αποδιαρθρώνει και καταβροχθίζει το παραγωγικό,
3
 δηλαδή τις 

προϋποθέσεις διευρυνόµενης αναπαραγωγής του στο άµεσο µέλλον, υπερφαλαγγίζοντας και στη 

χειρότερη περίπτωση διαρρηγνύοντας τις αξιακές ορίζουσες του κοινωνικού µέτρου. Στερεί µε αυτόν 

τον τρόπο την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας, µε ορατές τις αρνητικές 

συνέπειες: ανεργία, µανιακή κερδοσκοπία, οικονοµικός παρασιτισµός.
4
  

Ο ποιητής µας Τάσος Λειβαδίτης άλλοτε µε τον αιχµηρό και άλλοτε µε τον τρυφερό ποιητικό του 

λόγο, εγκαίρως µας προειδοποίησε για µια κατάσταση, η οποία στις µέρες µας έχει πάρει διαστάσεις 

χιονοστιβάδας: 

 

Οι τράπεζες ξαπλωµένες στα φαρδειά πεζοδρόµια 

σαν προϊστορικά ζώα που χωνεύουν τη λεία τους.5  

 

Σε µια κοινωνία λοιπόν ακατοίκητη από όραµα, όπου το καθετί γύρω µας αντιστρατεύεται την 

ψυχική µας ανάταση, η πρόσληψη της γνώσης γίνεται µε κριτήρια χρησιµοθηρικά, αγοραία.  

Καλούµεθα, εποµένως, όλοι εµείς, ως δάσκαλοι συνειδητοποιηµένοι, να προσφέρουµε τη γνώση, 

κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες και να αποκαταστήσουµε το αξιακό κύρος του σχολείου, ως 

ένα χώρο παίδευσης και διάπλασης κοινωνικών όντων.  

Το µερίδιο ευθύνης, που µας αναλογεί και έχουµε χρέος να το αναλάβουµε, έγκειται στην 

αξιοποίηση των βαθµών ελευθερίας, που απορρέουν από τη διασταλτική ερµηνεία του ισχύοντος 

νοµικού πλαισίου,
6
 όπως, εξάλλου, υποδηλώνει και ο τίτλος «εκτός διδακτέας ύλης», αυτού του 

µικρού άρθρου. 

                                                 
3 Στην Ευρώπη η οικονοµία αυξανόταν το 2007-2008 µε ετήσιο ρυθµό 3%, τα κέρδη µε 15%, ενώ τα οφέλη των τραπεζών και 

των κερδοσκοπικών κεφαλαίων µε ρυθµούς της τάξης του 40% έως 80%. (Βλ. Κώστας Βεργόπουλος, «Η ψυχορραγία του 

κεφαλαίου», εφηµ. Ελευθεροτυπία, 7.11.2008.) Το 2006, το παγκόσµιο ΑΕΠ έφθασε τα 47 τρισεκατοµµύρια δολάρια, η 

συνολική αξία των µετοχών τα 51 τρισεκατοµµύρια, η αξία των οµολόγων τα 68 τρισεκατοµµύρια και εκείνη των παραγώγων 

(τα οποία ο µεγαλοχρηµατιστής Γουόρεν Μπάφετ ονοµάζει «τα πραγµατικά όπλα µαζικής καταστροφής») τα 473 

τρισεκατοµµύρια! Τα διαθέσιµα του πιστωτικού συστήµατος (καταθέσεις, µετοχές, οµόλογα κ.ά.) ήταν το 1980 το 100% του 

παγκόσµιου ΑΕΠ, ενώ το 2007 ξεπέρασαν το 350%. Το 2006, η χρηµατοπιστωτική σφαίρα απορροφούσε το 40% των 

συνολικών κερδών των αµερικανικών επιχειρήσεων. (Βλ. Niall Ferguson, The Ascent of Money, Allen Lane, 2008, σσ. 4-5.) 
4 Η ανάλυση του Κέινς, η οποία είναι εξαιρετικά επίκαιρη στις µέρες µας, επικεντρώνεται στην κατάσταση κατά την οποία η 

κερδοσκοπική δραστηριότητα κυριαρχεί ως επενδυτική πρακτική έναντι της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Σηµειώνει 

χαρακτηριστικά ότι η Γουόλ Στρητ υποτίθεται ότι πρέπει να κατευθύνει την επένδυση στις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες. 

Ωστόσο, καθώς η κερδοσκοπία στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου αυξάνεται, η κατανοµή των πόρων σε επιχειρηµατικές 
επενδύσεις κάθε άλλο παρά µε ορθολογικό πλούτο πραγµατοποιείται. Το αποτέλεσµα είναι η µείωση της παραγωγικότητας και 

της οικονοµικής µεγέθυνσης. Επιπρόσθετα, η κερδοσκοπία στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, όπως και οι δραστηριότητες 

στο καζίνο, δεν δηµιουργούν απασχόληση και εισόδηµα. Η κερδοσκοπία ανακατανέµει την ιδιοκτησία πάνω στον ήδη 

παραγόµενο πλούτο. Συνεπώς, όταν η κερδοσκοπία γίνεται κυρίαρχη επενδυτική πρακτική, η απασχόληση, η παραγωγή 

αγαθών και το εισόδηµα µειώνονται, χειροτερεύοντας το επίπεδο διαβίωσης της χώρας. (Βλ. Τζον Μέιναρντ Κέινς, Η γενική 

θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήµατος, µτφρ. Θ. Αθανασίου, Αθήνα, Το Βήµα, 2010, σσ. 101-102.) 
5 Τάσος Λειβαδίτης, «Φυσάει στα σταυροδρόµια του κόσµου», Ποίηση, Κέδρος 1979, σ. 88. 
6 «Ξεκινάµε, λοιπόν, µε έννοιες οικείες. Απτές αναπαραστάσεις, για να δείξουµε ότι πίσω από την απλότητα κρύβεται µια 

πολύπλοκη πραγµατικότητα. Στο έργο αυτό πρέπει να επιστρατεύσουµε όχι µόνο την οικονοµική θεωρία και τα πορίσµατα της 

οικονοµικής έρευνας, αλλά και γνώσεις από τις λοιπές κοινωνικές επιστήµες. Την κοινωνιολογία, την πολιτική επιστήµη, την 

κοινωνική ανθρωπολογία, την κοινωνική και οικονοµική ιστορία. Πρέπει ταυτοχρόνως να µιλήσουµε στους µαθητές µε τρόπο 

που να οξύνουµε την κριτική τους σκέψη, την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης. Να τους βοηθήσουµε να κατανοήσουν το 

σήµερα, αλλά και το χθες. Το µάθηµα δε στοχεύει στην αποστήθιση, αλλά στην κατανόηση. Μπορεί να γίνει ελκυστικό, αν η 

συµµετοχή των µαθητών ενισχυθεί µε έρευνες του άµεσου βιωµατικού τους χώρου, µε επισκέψεις, µε ενσωµάτωση της 
λογοτεχνίας και άλλων µορφών τέχνης στο µάθηµα. Αν η συζήτηση στην τάξη επεκταθεί, µε αφορµή τη συγκεκριµένη 
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Όταν πριν από κάποια χρόνια σχεδίαζα µια διαφορετική, αντισυµβατική παρουσίαση της 

ενότητας του χρήµατος, το κίνητρο ήταν µια «ενοχή» που µε στοίχειωνε· και αυτή η ενοχή δεν ήταν 

τίποτε άλλο παρά αυτή η µεστή νοήµατος για µένα λανθάνουσα πλήξη,
7
 αυτή η «ευγενής» 

αποστασιοποίηση των µαθητών και των µαθητριών από τα διαλαµβανόµενα στη σχετική ενότητα.  

Αναζήτησα τα βαθύτερα αίτια και κατέληξα ότι αυτή η µονοδιάστατη διαπραγµάτευση όρων, οι 

οποίοι από τη φύση τους ενέχουν ψυχρότητα, και η εµβάθυνση σ’ αυτούς, που απαιτεί προπαίδεια 

αναλυτικής σκέψης, οδηγεί αντικειµενικά τους µαθητές, µε εν δυνάµει υψηλό δείκτη 

συναισθηµατικής νοηµοσύνης, στην απόρριψη. Προέβαλε εποµένως επιτακτικότατη η ανάγκη 

αναθεώρησης του σχεδίου µαθήµατος.  

Ο Βασίλης Τατάκης, στενός συνεργάτης του ∆ελµούζου, διευθυντής του Πειραµατικού Σχολείου 

στη δεκαετία του ’30, υπόδειγµα δασκάλου ασκητή, γράφει –κι έχει ενδιαφέρον η ανάγνωση του 

σχετικού αποσπάσµατος– στα Αποµνηµονεύµατά του πώς στοχάζεται για την αδιαφορία των µαθητών. 

«Ήταν παρόντες µόνο σωµατικά. Όλα έδειχναν ότι δίδασκες εις ώτα µη ακουόντων. Χρησιµοποίησα 

όλους τους τρόπους της παιδαγωγικής µου σοφίας. Του κάκου. Το µεταξύ µας χάσµα έµενε 

αγεφύρωτο. Κατάλαβα τώρα βαθύτερα ότι χωρίς την κάποια έστω συγκατάθεση και της άλλης 

πλευράς δεν υπάρχει αγωγή, αφού λείπει η ψυχική επαφή και επικοινωνία. Από τότε γεννήθηκε µέσα 

µου η σκέψη ότι ουσία της αγωγής, της παιδείας, είναι αυτό ακριβώς, ότι είναι επικοινωνία ψυχών.»
8
 

Η επιλογή του ιστορικού πλαισίου της Κατοχής ως πλαισίου αναφοράς για την µελέτη του 

χρήµατος, υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι η λειτουργία του εδώ είναι οριακή, η δε παθογένειά του 

εκδηλώνεται µε τον πλέον «εύγλωττο» τρόπο. Όλα αυτά θα συστήσουν µια ευνοϊκή συνθήκη για την 

κατανόηση των σχετικών εννοιών.  

Η αυξηµένη προσφορά χρήµατος και η µειωµένη προσφορά αγαθών (µειωµένη παραγωγή) 

παρήγαγαν µε την έναρξη του αλβανικού πολέµου ένα µέτριο πληθωρισµό, ο οποίος κατά τη διάρκεια 

και ιδίως προς το τέλος της Κατοχής έλαβε τροµακτικές διαστάσεις. Σε καµία άλλη χώρα ο 

πληθωρισµός δεν πήρε την έκταση που πήρε στην Ελλάδα και σε καµία άλλη χώρα οι τιµές των 

προϊόντων και των αγαθών δεν έφθασαν σε τέτοια υψηλά επίπεδα.  

Σε έκθεσή του ο καθηγητής Γ. Ιωακείµογλου, τον Μάρτιο 1942, γράφει: «Εκείνοι οι οποίοι δεν 

ηδυνήθησαν να πληρώσουν τας τιµάς της Μαύρης Αγοράς λόγω ελλείψεως περιουσιακών στοιχείων, 

απέθανον. Ο λαός τρώγει τας σάρκας του και την περιουσίαν του. Ελάττωσις βάρους του σώµατος 

µέχρι 15-20% παρατηρείται ακόµη και εις τας ανωτέρας κοινωνικάς τάξεις. Ελαττουµένων αφ’ ενός 

µεν των αποθεµάτων του σώµατος, αφ’ ετέρου δε των περιουσιακών στοιχείων, η κατάστασις του 

Λαού θα χειροτερεύση. Όταν εξαντληθούν τ’ ανωτέρω αποθέµατα ο αριθµός των θυµάτων θα αυξηθή 

                                                                                                                                          
ενότητα, να δειχθεί η διαπλοκή των οικονοµικών φαινοµένων µεταξύ τους, αλλά και η διαπλοκή και η αλληλεξάρτηση µεταξύ 

οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών.» (Αρχές Οικονοµίας, Βιβλίο για τον καθηγητή, Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου,  

Αθήνα, ΟΕ∆Β, 2010, σ. 11.) 
7 «Βαριούνται που ζουν… στις τάξεις των ελληνικών σχολείων περισσότεροι από τους µισούς µαθητές της Γ΄ Λυκείου. Τους 

λείπει, λένε, η διδασκαλία µε δηµιουργικότητα, εφευρετικότητα, αλλά και χιούµορ! Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύει 
επιστηµονική έρευνα, η οποία παρουσιάζεται σε διεθνές συνέδριο ψυχολογίας του ΑΠΘ. […] Περισσότεροι από τους µισούς, 

το 51,6% θεωρούν «βαρετή, πληκτική, ανιαρή και µονότονη» τη διδασκαλία στις τάξεις τους.» (Ν. Φωτ., «Τα θρανία της 

βαρεµάρας», εφηµ. Ελευθεροτυπία, 3.12.2010.) 
8 Βασίλειος Τατάκης, Αποµνηµονεύµατα, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1993, σ. 406. 
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εις πολύ ανώτερα επίπεδα. Και αν µεν ο πόλεµος δεν διαρκέση επί µακρόν, οι ενήλικες θα δυνηθούν, 

ίσως, να επανορθώσουν τας βλάβας των. Ανεπανόρθωτοι, όµως οπωδήποτε, είναι αι βλάβαι δια τα 

παιδιά. Το Ελληνικόν Κράτος θα έχη, µετά τον πόλεµον ν’ αντιµετωπίση προβλήµατα των 

κοινωνικών νόσων (φυµατίωσις κλπ.) εις βαθµόν αφάνταστον!»
9
 

Η αδιάκοπη λειτουργία της εκδοτικής µηχανής, για την κάλυψη των εξόδων του Κράτους και των 

Αρχών Κατοχής και η έλλειψη αγαθών είχαν ως αποτέλεσµα τη συνεχή αύξηση των τιµών και την 

απαξίωση της δραχµής ως µέσου συναλλαγής. Ήταν τέτοια η ποσότητα των τυπωθέντων 

χαρτονοµισµάτων, ώστε ήρθε εποχή που οι διαδοχικές εκτυπώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος 

ήταν αδύνατον να καλύψουν τον καλπάζοντα πληθωρισµό και να εξουδετερώσουν την ανυποληψία 

στην οποία είχε περιπέσει το εθνικό νόµισµα. Το καλοκαίρι του 1944 η υποτίµηση της δραχµής 

έφτασε σε µη µετρήσιµα επίπεδα. Τον δε Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του ίδιου έτους, η Τράπεζα της 

Ελλάδος τύπωνε πλέον χαρτονοµίσµατα των δύο και των δέκα δισεκατοµµυρίων δραχµών, χωρίς µε 

αυτά να µπορέσει να ανταποκριθεί στις τεράστιες καθηµερινές αυξήσεις των τιµών. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την εποχή της Απελευθέρωσης η νοµισµατική κυκλοφορία 

στην Ελλάδα είχε αυξηθεί 5 εκατ. περίπου φορές σε σχέση µε την προπολεµική περίοδο, ενώ σε 

καµιά άλλη χώρα, που καταλήφθηκε από τους Γερµανούς, η κυκλοφορία δεν αυξήθηκε περισσότερο 

από τρεις έως πέντε φορές. 

Έτσι την ηµέρα που έφθασε η κυβέρνηση της Απελευθέρωσης στην Αθήνα (19 Οκτωβρίου 1944) 

η νοµισµατική κυκλοφορία είχε φθάσει στο επίπεδο των 102 τετράκις εκατοµµυρίων 

(102.053.000.000.000) έναντι των 19.370.000 στην αρχή της Κατοχής, είχε αυξηθεί δηλαδή 

5.260.465 φορές.
10

 Με τον πληθωρισµό αυτό εξανεµίσθηκε η αγοραστική δύναµη 27 εκατοµµυρίων 

χρυσών λιρών. 

Η ανάγνωση κειµένων,
11

 η προβολή εικόνων από φωτογραφικά λευκώµατα µε ζωντανή µουσική 

επένδυση,
12

 η ακρόαση των ρεµπέτικων της Κατοχής, η προβολή αποσπασµάτων από τη βραβευµένη 

ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη Τι έκανες στο πόλεµο Θανάση του 1971, η προσοµοίωση των 

συνθηκών που οδήγησαν στην εκτόξευση των τιµών των βασικών αγαθών, ο ζωντανός διάλογος 

δηµιούργησαν µια δυναµική προς την κατεύθυνση µιας καθολικής θεώρησης της κατοχικής 

κοινωνίας.  

                                                 
9 Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1941-1974, Εκδόσεις Polaris, 2009, τόµ. Α΄, σ. 147.  
10 Βλ. Μάριος Κοκκώνης, Τα χαρτονοµίσµατα της Κατοχής, 1941-1944, Αθήνα, «Συλλογές» - Αργύρη Βουρνά, 2008. 
11 Παραθέτω αποσπάσµατα-εικόνες από λογοτεχνικά έργα τα οποία µε ενάργεια περιγράφουν το κλίµα εκείνης της εποχής:  
«Σε όλη τη διάρκεια του λόγου, ο Σκίρπας σκεφτόταν τις λίρες. Έδενε γερά τα σακουλάκια. Τα έκρυβε σ’ ένα παλιό τενεκέ, 

στη σκοτεινιά της ξεραµένης άλµης. Στη κρυψώνα του τοίχου. Κάθε βράδι τραβούσε τις κουρτίνες,στουµπωνε τα παράθυρα µε 
πανιά. Άπλωνε τις λίρες ανάµεσα στα σκέλια του. Τις µετρούσε. Τις έτριβε µ’ ένα µικρό πανάκι να γυαλίσουν. Η προίκα της 

Ρηνούλας. Η προίκα της Μαρίας Γεωργίου. Άλλαξαν χέρια µε παρακάλια και κλάµατα, για µία οκά λάδι.» (Σ. Νικολαϊδου, 

Απόψε δεν έχουµε φίλους, Μεταίχµιο, 2010, σσ. 174-175.) « Ήταν µια φοβερή περίοδος παρακµής, όπου το ζωικό ένστικτο για 

την επιβίωση είχε παραµερίσει όλα τα άλλα αισθήµατα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο κατακτητής έκαµνε ό,τι µπορούσε για 

να µεγαλώσει την απόγνωση του κόσµου και να ενθαρρύνει κάθε ταπεινή εκδήλωση, που υπαγορευόταν από το ένστικτο της 

αυτοσυντήρησης. Οι σκοτεινοί τύποι του υποκόσµου έγιναν προσωπικότητες της εποχής, µε την άσκηση του «µαύρου 

εµπορίου». Ήταν µια µορφή εµπορίου όπου το ψωµί ανταλλασσόταν µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.» (Γ. Θ. Βαφόπουλος, Το 

Παραµύθι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1997, σ. 60.)  
12 Οι µαθήτριες Θ. Ζουργού, όµποε, και Μ. Πετσάνη, φλάουτο, συνόδευσαν την προβολή των εικόνων µε τη µελωδία «Μητέρα 

και αδελφή» από το µουσικό έργο του Μάνου Χατζηδάκι Η εποχή της Μελισσάνθης.  
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Έχει ενδιαφέρον η περιγραφή, από τον µαθητή Θ. Κώττα, µιας εµπορικής συναλλαγής µε 

αντικείµενο ένα δυσεύρετο διατροφικό αγαθό, δραµατοποιηµένης από τον διδάσκοντα, έτσι ώστε να 

ψαύσουµε τα συναλλακτικά ήθη εκείνης της περιόδου, τα οποία βέβαια ελαύνονται από το νόµο της 

προσφοράς και της ζήτησης στην πλέον αποκρουστική του έκφραση.  

«Προκειµένου να κατανοήσουµε το µέγεθος του πληθωρισµού, την αξία του χρήµατος και τον 

τρόπο των εµπορικών συναλλαγών εκείνης της εποχής, µοιράστηκαν σε κάθε µαθητή φωτοτυπίες 

αυθεντικών κατοχικών χαρτονοµισµάτων, πληθωριστικής αξίας. Τότε ο καθηγητής µας ζήτησε να 

παίξουµε εµείς το ρόλο των υποψηφίων αγοραστών, ενώ εκείνος τον ρόλο του µαυραγορίτη εµπόρου, 

που διέθετε προς πώληση σε όποιον πρόσφερε τα περισσότερα χρήµατα, δύο πακέτα µπισκότα. 

Άρχισε τότε µε τη συµµετοχή όλων των µαθητών µία δηµοπρασία για τη µεγαλύτερη προσφορά. 

Επικράτησε η εξυπνάδα και η πονηριά, όταν δύο συµµαθητές µας άθροισαν τα χρήµατά τους σε µία 

προσφορά και έτσι τα µπισκότα κατοχυρώθηκαν σε αυτούς.»  

Η οργάνωση έκθεσης βιβλίου στον χώρο της τάξης, µε πρωτοβουλία του διδάσκοντος καθηγητή, 

εµπειρία πρωτόγνωρη για όλους µας, ευαισθητοποίησε και απελευθέρωσε την αυτενέργεια των 

µαθητών.  

Η αξιοποίηση των υποδοµών του σχολείου µας, όπως της Βιβλιοθήκης και του Εργαστηρίου 

Πληροφορικής, όπου οι µαθητές και οι µαθήτριες χωρισµένοι σε µικρές οµάδες πλοηγούνται στους 

σχετικούς διαδικτυακούς τόπους, συνεισέφεραν στη ροή πληροφοριών, οι οποίες αποτέλεσαν βάσεις 

δεδοµένων για την ανάληψη και τη σύνθεση εργασιών.
13

  

Η διδασκαλία δε στοχεύει στην παροχή πληροφοριών ούτε ο ρόλος του δασκάλου είναι να 

συµµετέχει σε µια  διαδικασία αφήγησης – αποµνηµόνευσης - εξέτασης. Είναι ξεπερασµένη πλέον 

αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση του µαθήµατος, ο αφηγηµατικός σχολαστικός τρόπος διδασκαλίας 

που οδηγεί στην στείρα αποµνηµόνευση. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η διαχείριση της µάθησης, η 

µελέτη της ανθρώπινης εµπειρίας, η κριτική άσκηση της σκέψης, η διερευνητική διεργασία της 

πληροφορίας, η δόµηση νοηµάτων του παρελθόντος µέσα από τα γεγονότα, η απόδοση των 

πραγµατικών διαστάσεων των γεγονότων, η γλωσσική - επικοινωνιακή µάθηση και η απόπειρα 

διαθεµατικής προσέγγισης του θέµατος. Πρέπει εν γένει να δίδεται βάρος στο «γνώριζε πως…» και 

όχι στο «γνώριζε ότι…». Οι ερωτήσεις, οι οποίες τίθενται από το διδάσκοντα, µπορούν να 

διαφωτίζουν την πληροφόρηση (ανάκληση, ενθύµηση, επαγωγικό συµπέρασµα), την κατανόηση 

(έκφραση, συµπεριφορές, αιτίες), τη σκέψη (κρίση, δηµιουργία, αιτιολόγηση).  

Η αξιολόγηση µιας διδακτικής καινοτοµίας προσδιορίζεται από την ποιότητα του γνωστικού 

αποτελέσµατος. Η πιστοποίηση δε του βαθµού αποτελεσµατικότητάς της συνάγεται µε τους 

επιστηµονικά καθιερωµένους τρόπους της εξέτασης, προφορικής ή γραπτής, επί της διδαχθείσας 

ύλης, την ανάληψη εκ µέρους των µαθητών συνθετικών εργασιών.  

Ένας άλλος δίαυλος «λήψης του µηνύµατος από τον δέκτη», ενδεικτικός ως προς τον βαθµό 

επίτευξης των παιδαγωγικών και γνωστικών στόχων, είναι η καταγραφή και η κατάθεση της 

                                                 
13 Συγκινητική η στιγµή κατά την οποία µαθήτρια Π. Αλεξοπούλου µου ανακοίνωσε ότι κατέγραψε ψηφιακά σε δίσκο (CD) τις 
διηγήσεις του παππού της από την περίοδο της Κατοχής στη Θεσσαλονίκη.  
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εµπειρίας της διδασκαλίας, όπως αυτή βιώθηκε και την επεξεργάστηκε ο νους και η ψυχή του µαθητή 

και της µαθήτριας.  

Η Β. Μαυρίδου µετά από ένα χρόνο θυµάται: «Μάρτιος 2010. Οι συµµαθητές και οι 

συµµαθήτριές µου συγκεντρώνονται στην αίθουσα προβολών για το µάθηµα της Οικονοµίας. Κάπως 

διαφορετικά θα γίνει τούτο το µάθηµα. Το θέµα της διδακτικής µας ενότητας είναι το χρήµα. Η 

ανάπτυξη του θέµατος θα έχει ιστορική διάσταση. Η περίοδος της κατοχής 1941-1944 θα αποτελέσει 

το πεδίο αναφοράς.  

Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης, τι σηµαίνει πρακτικά πληθωρισµός, λογοκρισία, µαύρη 

αγορά, φασισµός, πείνα, θάνατος; 

Νοµίζω ήταν απ’ τις λίγες φορές που κατανοήσαµε, προσεγγίσαµε και νιώσαµε  τις έννοιες, τα 

γεγονότα και τις ιδέες που µορφώνουν (δίνουν µορφή) την τραγική αυτή περίοδο της νεότερης 

ιστορίας της Πατρίδας µας.  

Ο καθηγητής µας προέβαλε ένα πλήθος εικόνων από αυτή την περίοδο: όπως ανθρώπων που 

υπόφεραν και πέθαιναν στις σχάρες της Οµόνοιας, µαυραγοριτών µε αδηφάγα µάτια και άτεγκτη 

ψυχή. Μας προέβαλε επίσης αποσπάσµατα από ταινίες, όπως Το ξυπόλητο τάγµα, µας µοίρασε υλικό 

µε εικόνες, κείµενα και άρθρα εφηµερίδων, σηµειώµατα ανθρώπων που οδηγούνταν για εκτέλεση, 

διαγράµµατα για τον πληθωρισµό, την έκπτωση του νοµίσµατος, αποσπάσµατα λογοτεχνικών έργων, 

αναφερόµενα σε καταστάσεις της Κατοχής, όπως το µυθιστόρηµα Απόψε δεν έχουµε φίλους, 

παραθέµατα από ιστορικά βιβλία, όπως Ο φόρος του αίµατος στην κατοχική Θεσσαλονίκη και άλλα 

πολλά. 

Η ολοκλήρωση της ενότητας έγινε µε µία εκδήλωση, γιορτή. Σε µία µεγαλύτερη αίθουσα του 

σχολείου ήρθαµε, σε επαφή µε βιβλία της συλλογής του κυρίου Σωτηρόπουλου, σχετικά µε την 

περίοδο της Κατοχής. Συζητήσαµε µετά µουσικής, δοκιµάσαµε ένα γλυκό που µας κέρασε ο 

καθηγητής µας και στη συνέχεια ερευνήσαµε οι ίδιοι τη βιβλιοθήκη του σχολείου για περισσότερες 

πληροφορίες. Τέλος, κληθήκαµε να γράψουµε µία εργασία µε σχετικό θέµα. ∆εν ήταν δύσκολο. 

Είχαµε πλήθος υλικού, όσο και ιδεών. Η εργασία µας συνέβαλε θεωρώ, σηµαντικά στην αφοµοίωση 

της ενότητας, καθώς ασχοληθήκαµε οι ίδιοι και γράψαµε απ’ τη δική µας οπτική γωνιά.  

Έτσι ‘‘αντιταχθήκαµε’’ στον συµβατικό, στείρο, τρόπο διδασκαλίας της ενότητας, µε διάλογο και 

ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων. Πραγµατικά πιστεύω πως καλύψαµε ένα ευρύ φάσµα 

καταστάσεων και φωτίσαµε διάφορες πτυχές της περιόδου. Τόσο που ορισµένες φορές ξαφνιάζοµαι 

όταν σκέφτοµαι ότι γεννήθηκα το 1994.» 

Επιλογικά θα έλεγα ότι οι γνωστικοί και οι παιδαγωγικοί στόχοι που ετέθησαν πριν από τη 

διαδικασία του µαθήµατος εκπληρώθηκαν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.
14

 Το σχολείο οφείλει να 

                                                 
14 «Ο διδακτικός χρόνος πληρώνεται µε ουσία, µε νόηµα. Η γνώση οικοδοµείται σε στέρεες βάσεις, αποκτά υπόσταση, 

αναδεικνύεται η διαπλοκή των οικονοµικών φαινοµένων µεταξύ τους αλλά και η διαπλοκή και η αλληλεξάρτηση µεταξύ 

οικονοµικών και πολιτικών διεργασιών. Η γνώση µόνο στην ενιαιοποιηµένη και διεπιστηµονική της µορφή αποκτά νόηµα για 

τις πραγµατικές καταστάσεις ζωής και καθίσταται χρηστική και αποτελεσµατική στην επίλυση προβληµάτων. Με άλλα λόγια, 

µόνο σε αυτή τη µορφή παρέχει η γνώση στους κατόχους της νέες δυνατότητες σκέψης και πράξης, δηλαδή, δυνατότητες 

νοηµατοδότησης των εµπειριών τους και διαµόρφωσης θέσεων για τα πράγµατα και διαµόρφωσης προθέσεων στην προσωπική 

και κοινωνική δράση τους.» (Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2003, 

σ. 35.) Προωθητικός λόγος της διαθεµατικότητας είναι και ο λόγος των Νευροεπιστηµών για την ανάπτυξη και λειτουργία του 
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προετοιµάσει µε κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη της αναδυόµενης Κοινωνίας της Γνώσης, 

προκειµένου να είναι σε θέση ως υπεύθυνος, δηµοκρατικός, ενεργός και σκεπτόµενος πολίτης να 

αντιµετωπίσει τις προκλήσεις, αλλά και να αδράξει τις ευκαιρίες της νέας εποχής, µετασχηµατίζοντας 

την κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα που τον περιβάλλει.  

Στο Σχολείο µαθητές και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να αυτενεργούν και να 

διαχειρίζονται µε κριτικό και δηµιουργικό τρόπο τον τεράστιο όγκο της παρεχόµενης πληροφορίας, 

ώστε να µετεξελιχτούν σε παραγωγούς περιεχοµένου που θα αντανακλά τις δικές τους αξίες και 

προτεραιότητες, οικοδοµώντας, κατά συνέπεια, τη δική τους εναλλακτική οπτική για τη «διδακτέα 

ύλη» της τάξης τους.  

Θεωρώ ότι επιχείρησα στη διαδικασία του µαθήµατός µου, πειραµατίστηκα δηλαδή πάνω στον 

«αυτονόητο», στη σύλληψή του, στόχο αλλά τόσο αδιανόητο στην καθηµερινή πράξη και πρακτική: 

το όραµα ενός σχολείου δηµιουργικού και χαρούµενου, όπου µαθητές και δάσκαλοι 

αυτοολοκληρώνονται µέσα από την παιδευτική διαδικασία, όπως ακριβώς συµβαίνει και στις µεγάλες 

µορφές της τέχνης: «Άσαρκες σκιές ονείρου που τις συλλαµβάνει ο ποιητής, ενώ καλείται ο 

δηµιουργός να τις καταστήσει όντως εµπράγµατες, µεταστοιχειώνοντας την ίδια του τη σάρκα. Αν 

ψαύσεις τη µυθική ουσία τους στα δάχτυλά σου, θα µένει εκεί, σ’ αυτά, φως, όπως όταν τρίβεις τη 

φτενή σάρκα της πυγολαµπίδας µέσα στη νύχτα.»  

                                                                                                                                          
εγκεφάλου όπως το νοητικό  υπόβαθρο. Η αρµονία που παίζεται από το γενετικό οπλισµό του κάθε ανθρώπινου όντος και του 

παιδαγωγικού του περιβάλλοντος είναι εκείνη που διαµορφώνει τον ισορροπηµένο «νευρωνικό άνθρωπο». Οι 1,5 τετράκις 

εκατοµµύρια συνάψεις µεταξύ των 100 δισεκατοµµυρίων νευρώνων δηµιουργούν τα νευρωνικά δίκτυα που παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στη µάθηση, στη λειτουργία της µνήµης και της νόησης, ενώ ο ρόλος των ποιοτικών «παιδαγωγικών» ερεθισµάτων στη 

σωστή διαµόρφωση των νευρωνικών δικτύων φαίνεται να είναι καταλυτικός ιδιαίτερα για τις µικρές ηλικίες, καθώς πολλοί 

υποστηρίζουν ότι είµαστε ό,τι γινόµαστε µέχρι τα 5-6 µας χρόνια. Η ολιστική λοιπόν λειτουργία του εγκεφάλου µέσω των 

νευρωνικών δικτύων επικαιροποιεί σε επιστηµονικότερο το πεδίο τη σηµαντικότητα της διαπαιδαγώγησης, του σχολείου, του 

εκπαιδευτικού συστήµατος εν τέλει.» (Στ. Ν. Αλαχιώτης, «Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα. Η διαθεµατικότητα και η 

ευέλικτη ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης», Παναγιώτης Α. Αγγελίδης & Γεώργιος 

Μαυροειδής (επιµ.), Εκπαιδευτικές καινοτοµίες για το σχολείο του µέλλοντος, Αθήνα, Τυπωθήτω - Γεώργιος ∆αρδανός, 2004, 

σ. 12.) 


