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Ο ρόλος της Αριστεράς απέναντι στο πλέγμα Εκκλησίας-

Παιδείας 

Μερόπη Τσιμίλλη-Μιχαήλ 

Οποιαδήποτε αναφορά στο ρόλο της Παιδείας και της Εκκλησίας στο Κυπριακό Ζήτημα 

δεν μπορεί παρά να συμφράζεται με αναφορά στον εθνικισμό που τις διαποτίζει, τον 

οποίο παράγουν και αναπαράγουν. Αποτολμώντας μια τόσο σύντομη ομιλία πάνω σε 

αυτό το τεράστιο ζήτημα, υποχρεωτικά θα αναφερθώ πολύ περιληπτικά σε κάποια από 

αυτά που θεωρώ σημεία – κλειδιά. 

Η Κύπρος πέρασε από την Αποικιοκρατία στην Ανεξαρτησία μέσα από εθνικισμό, ο οποίος 

στηρίχτηκε στην Εκκλησία, και που συνεχίζει να στηρίζεται από αυτή. Ο εθνικισμός 

υιοθετεί στη ρητορική του μεταφυσικές – άρα θρησκευτικής μορφής – 

επιχειρηματολογίες και ο φανατισμός, η φαντασίωση για κυριαρχία και “λύτρωση“, 

ακόμα και η βιαιότητα στη διεκδίκησή τους, παραπέμπουν στις πιο σκοτεινές σελίδες 

θρησκευτικής μισαλλοδοξίας. 

Η Εκκλησία, διεκδικώντας και αποκτώντας το ρόλο κύριου ιδεολογικού εκφραστή της Ε/Κ 

κοινότητας, επέβαλε μετά το 1960 την αποδοχή της και ως ενός παράλληλου πολιτικού – 

εθναρχικού – θεσμού. Έτσι δεν κατορθώθηκε, ούτε και μέχρι τώρα, ο διαχωρισμός της 

κοσμικής από την εκκλησιαστική εξουσία. 

Μαζί με την πολιτικοποίηση της Εκκλησίας εμφανίζεται και η θρησκευτικοποίηση της 

πολιτικής, υπό την έννοια ότι ο πολιτικός λόγος και πράξη κυριαρχούνται από 

μεταφυσικές δοξασίες. Η πολιτική ρητορική, και συνακόλουθα η κουλτούρα της Ε/Κ 

κοινωνίας, κυριαρχείται από εθνικοπατριωτικές κορώνες, μεγαλοστομίες, μυθοπλασίες, 

συγκρουσιακές “αλήθειες” για το παρελθόν, επίκληση συναισθημάτων και εμμονές. Να 

θυμίσω “το μεγαλείο της φυλής“, “Ο θεός της Ελλάδος θα μας δικαιώσει“, “Η Ανάσταση 

του Κυρίου θα φέρει την Ανάσταση του Έθνους“, “Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη“, καθώς 

ακόμα την υιοθέτηση της Αγίας Βαρβάρας ως προστάτιδος του πυροβολικού και του 

αρχαγγέλου Μιχαήλ ως προστάτη της αεροπορίας! 

Η μεταφυσική, όντας και άρνηση της αλλαγής, αποτελεί δογματικό αξίωμα για την 

άρχουσα τάξη. Η ιδεολογία της διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία, και, βέβαια, και στην 

παιδεία – τόσο την ιδρυματική, δηλαδή τη σχολική, όσο και την ευρύτερη που απορρέει 

από την κυρίαρχη κουλτούρα. 



Η εκπαίδευση είναι μηχανισμός αναπαραγωγής της εξουσίας με την κατασκευή, 

ανακατασκευή, αντανάκλαση και διάχυση δοξασιών και μυθοπλασιών που εξυπηρετούν 

τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. 

Είναι γιαυτό υπεραπλουστευμένο το να εναποτίθενται γενικώς οι ελπίδες σε μια 

“μεταρρυθμισμένη” εκπαίδευση, όταν οι όποιες μεταρρυθμίσεις, ακόμα και ορθών 

αρχικών προθέσεων, περνούν κατά την επεξεργασία τους από μύρια φίλτρα δοξασιών και 

αλλοιώνονται, προσαρμοζόμενες κατά περίπτωση, με αποτέλεσμα να γίνονται 

αντιφατικές και αυτοαναιρούμενες μέσα στην ίδιά τους την “εσωτερική  λογική”. 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί, έστω και επιγραμματικά, ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

της τωρινής κυβέρνησης ούτε καν καλές προθέσεις έχει. Αντανακλά τον 

νεοφιλελευθερισμό των εμπνευστών της και διακατέχεται από συντηρητική, αυταρχική 

και εθνικιστική νοοτροπία. Αρκεί να σημειωθεί ότι, στις επετειακές αναφορές που 

θεσμοθετεί με Κανονισμούς, όχι μόνο είχε εντάξει εκείνη για το Ενωτικό Δημοψήφισμα 

του 1950, αλλά και αγνόησε εντελώς τα φασιστικά πραξικοπήματα της 21ης του Απρίλη 

του 1967 στην Ελλάδα και της 15ης του Ιούλη του 1974 στην Κύπρο. Οι στόχοι των 

Κανονισμών αποκαλύπτονται και από το ότι καθιερώνουν και “Ημέρα μνήμης πεσόντων 

στο Μαρί”, και μάλιστα ετεροχρονισμένα (στις 11 του Μάη), αφού το γεγονός συνέβηκε 

κατά τις θερινές διακοπές. 

*  *  * 

Ακόμα όμως και αν μια μεταρρύθμιση θα είχε ορθές προθέσεις και θα παρέμενε πιστή σε 

αυτές, μεταξύ εκπαιδευτικού περιεχομένου – βιβλίων, εγκυκλίων και κατευθυντήριων 

γραμμών – και του μαθητή διαμεσολαβεί ο εκπαιδευτικός. Κατά κανόνα, έχει ήδη 

διαπαιδαγωγηθεί μέσα από ένα συντηρητικό, εθνικιστικό και αυταρχικό – στην ουσία του 

– παιδευτικό περιβάλλον, που δεν του επιτρέπει, χωρίς την αναγκαία πλην όμως απούσα 

στήριξη, να κατανοήσει το πνεύμα της μεταρρύθμισης ώστε να πεισθεί και να θελήσει να 

την αφομοιώσει για να μπορεί να μεταγγίσει τα μηνύματα στους μαθητές. 

Ως παράδειγμα θέλω να αναφέρω την περίπτωση του βιβλίου “Η ιστορία του Ανθρώπινου 

Γένους”, που εισάχθηκε στα σχολεία της Ελλάδας το 1984 (πρώτη περίοδος ΠΑΣΟΚ) και, 

ταυτόχρονα, στα Ε/Κ σχολεία για το μάθημα ιστορίας της Α’ Λυκείου. Πρόκειται για ένα 

εξαιρετικό βιβλίο, γλαφυρό στην αφήγηση, απλό χωρίς να είναι απλοϊκό και, κυρίως, με 

μια διαλεκτική, ολιστική προσέγγιση στις μόλις 175 σελίδες του. Το βιβλίο γνώρισε 

σφοδρές αντιδράσεις στην Ελλάδα από τη Δεξιά και την Εκκλησία, που το κατηγόρησαν 

ότι “υπονόμευε τους πυλώνες της ελληνικής εκπαίδευσης, δηλαδή το έθνος και την 

ορθοδοξία”. Και τελικά,  αποσύρθηκε το 1989, μόλις η Δεξιά έγινε κυβέρνηση. Στην Κύπρο 

όμως είχε ήδη αχρηστευτεί, καθώς δόθηκε, σιωπηλά, η ευχέρεια στους καθηγητές να μην 

το διδάσκουν, μετά που στην πλειονότητά τους αντέδρασαν αρνητικά απέναντί του – 

χωρίς να διαφωνήσουν ανοικτά με το περιεχόμενό του αλλά, όπως διατείνονταν, διότι το 

έβρισκαν δυσνόητο για τα παιδιά. Μια πρόσθετη αποσιώπηση μέσα στην αποσιώπηση. 

Η διδασκαλία της Ιστορίας είναι θέμα βαθιά πολιτικό. Για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση 

τετριμένη ίσως, αλλά πολύ αληθινή, “Η ιστορία γράφεται από τους νικητές”. Η έμφαση 



δίνεται στις “αλήθειες” της πλευράς που κυριαρχεί. Πράξεις και επιλογές 

δικαιολογούνται με επιλεκτικό υπερτονισμό ή υποτονισμό, αν όχι με πλήρη αποσιώπηση. 

Στην αφήγηση των ιστορικών γεγονότων όχι μόνο εκλείπει η ταξική παράμετρος, αλλά 

αναδεικνύεται μια φαντασιακή, αρμονική συνύπαρξη και σύμπνοια των τάξεων, ώστε να 

εξυπηρετείται η καλλιέργεια και προβολή μιας «εθνικής συνείδησης». 

Αυτές οι “αλήθειες” διαποτίζουν το σύνολο της σχολικής λειτουργίας – παρελάσεις, 

εορτασμοί εθνικών επετείων και η αξιοποίησή τους στην εμπέδωση ενός συλλογικού 

ναρκισσισμού περί της “ανωτερότητας της φυλής” και τη δαιμονοποίηση του άλλου, του 

κάθε άλλου, του εχθρού. 

Ακόμα και σε μαθήματα που μοιάζουν να είναι πολιτικά ουδέτερα, εμφυσάται η 

πεποίθηση ότι υπάρχουν απόλυτες αλήθειες και άρα εδώ και πάλι το πάνω χέρι παίρνει 

η δογματική, ηθικιστική προσέγγιση, στον αντίποδα της ερευνητικής – επιστημονικής. 

Σε αντίθεση με τις μεγαλοστομίες περί «ανάγκης διαπαιδαγώγησης κριτικά σκεπτόμενων 

πολιτών», με ανοικτό πνεύμα, με αλληλοσεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας, η 

κυρίαρχη ιδεολογία θέλει να παράγονται απολίτικοι τεχνοκράτες και χειραγωγούμενοι 

υπάκουοι υπήκοοι. 

Ακόμα και στην ιδανική περίπτωση, ιδανικών επιτροπών, φωτεινών προοδευτικών 

μυαλών και εμπνευσμένων εκπαιδευτικών, η  μεταρρύθμιση θα καλείτο να λειτουργήσει 

μέσα σε μια κοινωνία όπου ο ρόλος της εκπαίδευσης δεν είναι καθόλου κυρίαρχος 

απέναντι σε όλες τις άλλες “παιδευτικές” εκφράσεις και επιδράσεις – απέναντι δηλαδή 

στη γενική “Παιδεία-Κουλτούρα”. 

Ο μαθητής βομβαρδίζεται καθημερινά και συνεχώς με το δογματισμό των κυρίαρχων 

πολιτικών, από τα  ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Εκκλησία, τα πολιτικά 

λογύδρια για  ήρωες και θύματα που βαφτίζονται ήρωες, τους επικήδειους και τα “εθνικά 

μνημόσυνα” με τις εθνικές «εμψυχωτικές» κορώνες. Βομβαρδίζεται και άμεσα και μέσα 

από το στενό του περιβάλλον που επίσης υπόκειται  στις ίδιες ακριβώς ιδεολογικές 

επιδράσεις. 

Όλα αυτά αποδομούν ότι θα μπορούσε να οικοδομηθεί μέσα στο σχολείο. Σήμερα, που η 

εκπαίδευση έχει εκπέσει στη συνείδηση μιας κοινωνίας στην οποία τείνει να κυριαρχεί ο 

ατομικισμός, η χρησιμοθηρία και η θεοποίηση του χρήματος και, εμμέσως και αυτής της 

διαφθοράς της ίδιας, οι εκτός σχολείου επιδράσεις έχουν καταστεί ισχυρότερες από τις 

εντός σχολείου. 

*  *  * 

Παρά τη ζοφερή αυτή εικόνα, οφείλουμε να αρνηθούμε την απαισιοδοξία. Ναι μεν η 

εκπαίδευση είναι εποικοδόμημα, εξαρτημένο από τις βουλές της οικονομίας – και 

σήμερα της νεοφιλελεύθερης –  αλλά και η γνώση, άρα η παιδεία σε όλες της τις μορφές, 

συμπλέκεται και με τη βάση του οικοδομήματος. Και εδώ έγκειται η δυνατότητα για 

αλλαγή, που μπορεί να πραγματωθεί μόνο με τους αγώνες των εκπαιδευτικών, με την 



Αριστερά να  απορρίπτει – και οφείλει να απορρίπτει έμπρακτα – το δόγμα πως τάχα “δεν 

υπάρχει εναλλακτική” (“Τhere is no alternative”).  Ο δρόμος δεν είναι εύκολος αλλά 

πρέπει να διαχυθεί στην κοινωνία το όραμα μιας άλλης, μιας ανθρώπινης κοινωνίας. 

Αντί λοιπόν οι κατακλείδες των συζητήσεων για κάθε κοινωνικό πρόβλημα να λένε ότι 

“αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης”, έχουμε ευθύνη να τονίζουμε ότι “αυτό είναι θέμα 

ιδεολογικό, είναι, τελικά, θέμα αγώνα”. Η Αριστερά οφείλει να διαπαιδαγωγεί την 

κοινωνία και να μεταγγίζει τη δική της κουλτούρα, αρχής γενόμενης με την κουλτούρα 

της κοινωνικής δικαιοσύνης, του αντιρατσισμού και του έμπρακτου διεθνισμού. Να 

καλλιεργεί την κουλτούρα ειλικρινούς συνύπαρξης στην Κύπρο και της πραγματικής – όχι 

της τυπικής – ισότητας. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε στο «περίμενε». Σε συνθήκες 

απροσμέτρητης βαρβαρότητας, όπως είναι οι σημερινές, βασικοί δημοκρατικοί στόχοι 

όπως οι πιο πάνω είναι και επαναστατικοί. 

 


