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Η προκήρυξη των βραβείων της Δ.Ν. Λαμπράκη. Περιοδικό «Η Γενιά μας» (13.7.1966). 

Πσο ζηξάβσζε απηό ην πξάγκα πνπ ζήκεξα επθεκίδεηαη σο «Αξηζηεξά»; 

Πσο κπόξεζε ην θόκκα ηνπ Λεσλίδα Κύξθνπ, ηνπ Μηράιε Παπαγηαλλάθε θαη 

ηόζσλ εγγξάκαησλ αλζξώπσλ, λα κεηακνξθσζεί ζε απηό ην ζπλνλζύιεπκα 

ζηειερώλ πνπ αγλννύλ ην παξειζόλ θαη δελ έρνπλ  λα πνπλ ηίπνηε γηα ην 

κέιινλ; Πσο κπόξεζαλ νη επίγνλνη ηεο «Γεκνθξαηηθήο Νενιαίαο Λακπξάθε» 

λα είλαη θαηά ηεο αξηζηείαο ζηελ Παηδεία; 

Αληηγξάθνπκε από ην όξγαλν ηεο Γ.Ν. Λακπξάθε «Ζ Γεληά καο» 

(13.7.1966): «Πξσηνβνπιία αληάμηα κε ηα ηδαληθά θαη ηνπο σξαίνπο αγώλεο 

ηεο γηα ηε Νενιαία θαη ηνλ Άλζξσπν αλαιαβαίλεη ε Γεκνθξαηηθή Νενιαία 

Λακπξάθε. Με αλαθνίλσζή ηνπ ην Κ.. Σεο Γ.Ν.Λ. Γλσζηνπνηεί, όηη 

“θαζηεξώλεη ζεηξά βξαβείσλ” γηα όινπο ηνπο αξηζηεύνληεο απνθνίηνπο ησλ 

Λπθείσλ θαη ηνπο πηπρηνύρνπο Αλσηάησλ ρνιώλ. Ζ αλαθνίλσζε έρεη σο 

εμήο: 

«Τν ζρνιηθό θαη αθαδεκαϊθό έηνο πιεζηάδεη πξνο ην ηέινο ηνπ, 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο λεαληθά θεθάιηα ζθύβνπλ εληαηηθά πάλω από ηα βηβιία 

αθνζηωκέλα ζηε κειέηε γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ ζα θιείζεη ηηο επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο ηεο ρξνληάο. Η Δεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε πηζηεύεη όηη ε 

θαιιηέξγεηα ζηα ζρνιεία θαη ζηα Παλεπηζηήκηα ελόο πλεύκαηνο άκηιιαο, ελόο 

πλεύκαηνο ζπζηεκαηηθήο θαη αθνύξαζηεο δνπιεηάο γηα ην “άξηζηα”, γηα 

αλώηεξεο ζπνπδέο, ζα δεκηνπξγήζεη θαιύηεξνπο καζεηέο, πνπ ζα απαηηνύλ 

όιν θαη πεξηζζόηεξα από ηνλ εαπηό ηνπο, κα θη από ηελ Παηδεία. Μαζεηέο θαη 

ζπνπδαζηέο, κε ηελ ζέιεζε λα θαηαθηήζνπλ ηελ επηζηήκε θαη ηνλ αιεζηλό 

αλζξωπηζκό, πνπ δίδεη ε γλώζε θαη ε κειέηε. 

Θέινληαο λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο άκηιιαο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο κόξθωζεο θαη πίζηε ζηνλ δηαπαηδαγωγηθό ηεο ξόιν ε 

Δεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε θαζηεξώλεη κηα ζεηξά βξαβείωλ γηα ηνπο 
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αξηζηεύνληεο απνθνίηνπο ηωλ Λπθείωλ θαζώο θαη ηνπο αξηζηεύνληεο 

πηπρηνύρνπο ηωλ Αλωηάηωλ Σρνιώλ... 

Η Δεκνθξαηηθή Νενιαία Λακπξάθε αθηεξωκέλε ζην κεγάιν ηδαληθό ηεο 

Δεκνθξαηηθήο Αλαγέλλεζεζ ηεο ρώξαο ζεωξεί ππνρξέωζή ηεο λα ζπκβάιιεη 

κε ηελ πξωηνβνπιία ηεο απηή ζηελ δηακόξθωζε ηεο λενιαίαο γηα ηελ νπνία ην 

“αηέλ αξηζηεύεηλ” δελ είλαη θελόο ιόγνο αιιά ππνρξέωζε ηωλ λέωλ πξνο ην 

Έζλνο θαη ηνλ εαπηό ηνπο, πξνζθνξά ηε ηεο λέαο γεληάο ζηελ Παηδεία, ζηελ 

Ειιάδα ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ Οπκαληζκνύ». 

Να πξνζέμνπκε όηη νη «Λακπξάθεδεο», ηνπο νπνίνπο επηθαινύληαη 

(θπζηθά κε ξερό ηξόπν) νη ζεκεξηλνί «Αξηζηεξνί» λενιαίνη δελ θαηαγγέιινπλ 

«εληαηηθνπνίεζε ζπνπδώλ» αιιά ζέινπλ θα θαιιηεξγήζνπλ έλα «πλεύκα 

ζπζηεκαηηθήο θαη αθνύξαζηεο δνπιεηάο»· δελ θαηαγγέιινπλ ηελ «αξηζηεία» 

σο ςπρνπιαθσηηθή ή ζαηαληθή ηελ  επηδηώθνπλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηελ 11.500 ιέμεσλ απόθαζε ηνπ Κεληξηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Νενιαίαο ΤΡΗΕΑ δελ ππάξρεη νύηε κία ιέμε γηα ηελ 

«Αξηζηεία». Αληηζέησο ζε παιηόηεξε αλαθνίλσζε (27.6.2014) ηελ ζεσξνύλ 

κέινο ηνπ ζρεδίνπ «δηάιπζεο θαη ζπξξίθλσζεο ηεο Γεκόζηαο θαη Γσξεάλ 

Παηδείαο». 

ην θείκελν ηεο 17.2.2015 δελ ππάξρνπλ θαλ νη ιέμεηο «κάζεζε», 

«δηάβαζκα», «δηδαζθαιία». Ίζσο γη' απηό ην θείκελν βξίζεη αλνεζηώλ ηνπ ζηηι 

γηα «Κακία πεξαηηέξσ εθαξκνγή ησλ δηαγξαθώλ, αλάθιεζε όζσλ έρνπλ ήδε 

δηαγξαθεί θαη επηζπκνύλ λα ζπνπδάζνπλ θαη θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ θνίηεζεο 

(λ+2). Οη δύν απηέο θηλήζεηο νξζώλνπλ έλα ηνίρνο ζηελ παξάινγε 

εληαηηθνπνίεζε πνπ είρε θπξηαξρήζεη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, 

επαλαλνεκαηνδνηνύλ ηελ έλλνηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο δσληαλό θνηλσληθό 

ρώξν θαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα λα ππάξρεη 

ειεύζεξνο ρξόλνο ζηνπο θνηηεηέο θαη λα κπνξνύλ λα ηνλ δηαζέηνπλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ αλεζπρηώλ θαη ελδηαθεξόλησλ ηνπο, πνπ 

δηακνξθώλνπλ ππνθείκελα ελεξγά θαη πνιηηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλα ζηε βάζε 

ηεο ζπιινγηθήο δσήο». 

Απηό ην πξάγκα πνπ ζήκεξα εκθαλίδεηαη σο «Αξηζηεξά», δελ είλαη 

Αξηζηεξά. Γελ είλαη θαλ Γεμηά. Δίλαη ό,ηη λα 'λαη. πλζήκαηα αηάθησο 

εξξηκκέλα, ρξήζηκα κόλν ζηνπο νπηζζνδξνκηθνύο πνπ ζηηίδνληαη από ην 

ζύζηεκα κεηξηνθξαηίαο πνπ θπξηαξρεί ζηνλ ηόπν. Ή όπσο έγξαθε θαη ν 

θαζεγεηήο θ. Γηάλλεο Βνύιγαξεο (ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Μνηξαία Πεληαεηία», εθδ. 

Πόιηο) «Απηό πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη επξύηεξε ηδενινγηθή επηξξνή ή 

ζπλερηδόκελε εγεκνλία ηεο “Αξηζηεξάο” είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθό θαη 

πεξηέρεη κηα ξηδηθή αζπλέρεηα: ηελ απνθνπή από ην ηζηνξηθό πιαίζην ηεο 

αξηζηεξήο ηαπηόηεηαο... Ζ “Αξηζηεξά” έρεη κεηαηξαπεί ζε εμάξηεκα ηνπ ιόγνπ 

ηεο, ζε εθθσλεηή ησλ θιηζέ πνπ ηζηνξηθά απηή παξήγαγε, αιιά πνπ ζήκεξα 

ηνλ δηαρεηξίδνληαη άιινη κε κεγαιύηεξε κάιινλ απνηειεζκαηηθόηεηα... Απηό 
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πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη» ζπλερίδεη ν θ. Βνύιγαξεο, «είλαη όηη ε θνηλσλία 

(ζ.ζ. ζηελ πεξίπησζή καο θαη ηα ινύκπελ ζηνηρεία ηεο) "θξύβεηαη" πίζσ από 

ηα παξαδνζηαθά αξηζηεξά θιηζέ γηα λα εμνξζνινγίζεη θαη λα λνκηκνπνηήζεη 

επηινγέο ζηαζηκόηεηαο... Ζ Αξηζηεξά έρεη απιώο απηνπαγηδεπηεί ζηελ 

ςεπδαίζζεζε επηξξνήο πνπ ηεο δεκηνπξγεί ε ζπρλή ρξήζε ησλ παιαηώλ 

έλδνμσλ ιέμεσλ. Γελ θαηαιαβαίλεη όηη “γπκλά νλόκαηα θξαηάκε” θαη όηη ε 

αλαγέλλεζε ηεο αξηζηεξήο πνιηηηθήο πξνϋπνζέηεη ηελ απνδέζκεπζε από ηα 

θιηζέ ηεο». 


