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«Το καθήκον έγινε άγνωστη λέξη…». 
Στη μνήμη του αείμνηστου εκπαιδευτικού – ιστορικού – συγγραφέα 

Σαράντου Καργάκου! 
 

Σύνταξη – Επιμέλεια  
Ευάγγελος Μαυρογόνατος 

 

 
“Ο ουρανός πλουσιότερος, το σπίτι μας φτωχότερο”. 
 
13 Ιανουαρίου 2021, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια, χωρίς τον αείμνηστο Σαρά-
ντο Καργάκο, αναρτώ -στη μνήμη του- ένα από τα πολλά άρθρα του, με το 
οποίο θέλω να επισημάνω μια σκληρή πραγματικότητα, μάλλον μια παθογόνο 
νοοτροπία, της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και του εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος γενικότερα, με την οποία, δυστυχώς, γαλουχήσαμε – γαλουχούμε και 
εκπαιδεύουμε τη νεολαία μας. 
 
Προσωπικά με έχει αγγίξει - προβληματίσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι αξίζει 
να το διαβάσουμε όλοι!!! 
 
 
Σύντομο βιογραφικό 

1(…) Ὁ ἱστορικός, φιλόλογος καί δοκιμιογράφος κ. 
Σαράντος Ἰ. Καργάκος, γεννήθηκε τό 1937 στό Γύθειο 
Λακωνίας.  
 
Στή διάρκεια τοῦ Ἐμφυλίου ἐγκαταστάθηκε στήν 
Ἀθήνα. Σπούδασε, ἐργαζόμενος ἀπό μαθητής, Κλασ-
σική Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὅπου εἶχε 
τρίτος εἰσαχθεῖ χωρίς νά τοῦ δοθεῖ ὑποτροφία.  
 
Πρωταγωνίστησε στό φοιτητικό κίνημα τῶν ἐτῶν 
1961-1963 καί ὑπῆρξε εἰσηγητής τοῦ 15% γιά τήν παι-
δεία. 
 

 Ἐργάστηκε ἐπί 35 ἔτη στά μεγαλύτερα ἰδιωτικά ἐκπαιδευτήρια τῶν Ἀθηνῶν καί 
στούς μεγαλύτερους φροντιστηριακούς ὀργανισμούς, στούς ὁποίους πάντα ἦταν 
ἱδρυτικό μέλος («Ἡράκλειτος», «Ἀριστοτέλης»). 
 
Στίς 19 Μαρτίου 1969 παραιτήθηκε ἀπό τήν ἰδιωτική ἐκπαίδευση (Λύκειο Μπαρ-
μπίκα), ἀρνούμενος νά εκφωνήσει τόν «προκατασκευασμένο» λόγο γιά τήν Ἐθνική 
Ἐπέτειο. 
 
Δύο φορές τό στρατιωτικό καθεστώς ἔβαλε λουκέτο στόν φροντιστηριακό ὀργανι-
σμό στόν ὁποῖο ἦταν ἱδρυτικό μέλος («Ἡράκλειτος»). 

 
1  Απόσπασμα – πολυτονικό - από το βιογραφικό του όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
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Ἐπανῆλθε γιά μερικά χρόνια στήν ἰδιωτική ἐκπαίδευση (Σχολή «Ζηρίδη»), χωρίς 
νά ζητήσει «ἀναγνώριση» γιά τά ἔτη τῆς ἀναγκαστικῆς ἀπουσίας του, ἀλλά καί πάλι 
παραιτήθηκε λόγῳ τῆς κατιούσας πορείας πού ἔλαβε ἡ ἑλληνική παιδεία μετά τή 
μεταπολίτευση. 
 
Παρόλο πού τό στρατιωτικό καθεστώς τοῦ εἶχε ἀρνηθεῖ ἔκδοση διαβατηρίου, ὁ κ. Σ. 
Ἰ. Καργάκος δέν ἐδίστασε μετά τό 1991 νά διδάξει στή Σχολή Πολέμου τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ναυτικοῦ, στή Σχολή Ἐθνικής Ἀμύνης (ΣΕΘΑ) καί στή Διακλαδική Σχολή τῆς 
Θεσσαλονίκης.  
 
Δέν βαρύνεται μέ καμμιά ἐπίσημη (κρατική) τιμητική διάκριση. 
 
Ἔφυγε ἀπὸ τὴ μάχη στὶς 13 Ἰανουαρίου 2019.2 
 
Σὲ ἕνα ἰδιόχειρο σημείωμά του γράφει:  
 

"Δέν θά παραστήσω τον σκληρό ἄντρα. Θά φύγω 
μέ ἔνα λυγμό. Ὄχι γιατί φεύγω ἀπό τή ζωή 

ἀλλά γιατί ἀποχωρώ ἀπό τή μάχη." 
 
 
Το άρθρο του 
 
«Ακούω ότι το μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα των νέων μας είναι η ανεργία. 
Διαφωνώ. Εδώ και τριάντα χρόνια είναι η … εργασία. 
 
Ο νέος δε φοβάται την αναδουλειά, φοβάται τη δουλειά.  
 
Μια οικογενειακή αντίληψη, ότι δουλειά είναι ό,τι δεν λερώνει, επεκτάθηκε 
και στο νέο-σουσουδιστικό σχολείο με ευθύνη των κομμάτων, που για λόγους 
ψηφοθηρίας απεδύθησαν σε μια χυδαία πολιτική παιδοκολακείας, η οποία 
μετά τη δικτατορία εξέθρεψε και διαμόρφωσε δύο γενιές «κουλοχέρηδων»… 
παιδιών δηλαδή που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους -πέρα 
από τη μούντζα- για καμιά εργασία από αυτές που ονομάζονται χειρωνακτι-
κές, επειδή -τάχα- είναι ταπεινωτικές. 
 
Κι ας βρίσκεται μέσα στη λέξη «χειρώναξ», σαν δεύτερο συνθετικό το «άναξ» 
που κάνει τον δουλευτή, τον άνακτα χειρών, βασιλιά στο χώρο του, βασιλιά 
στο σπιτικό του, νοικοκύρη δηλαδή, λέξη άλλοτε ιερή που ποδοπατήθηκε κι 
αυτή μες στην ασυναρτησία μιας πολιτικής που έδειχνε αριστερά και πήγαινε 
δεξιά και τούμπαλιν.  
 
Γι’ αυτό τουμπάραμε…Κάποτε, έγραφα πως η ανεργία στον τόπον μας είναι 
επιλεκτική, ότι δουλειές υπάρχουν αλλά ότι δεν υπάρχουν χέρια να τις δουλέ-
ψουν.  

 
2 Μετὰ τὸν θάνατό του ἐκδόθηκε Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 (3 τόμοι). 
   Τὸ συνολικὸ ἔργο του -μέχρι στιγμῆς - ἀριθμεῖ 105 βιβλία. (…) 
 

http://www.sarantoskargakos.gr/content/%E1%BC%A1-%E1%BC%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%E1%BC%90%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-1821-3-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%E1%BC%A1-%E1%BC%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%E1%BC%90%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-1821-3-%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9
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Κι έπρεπε να κατακλυσθεί ο τόπος από 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες, 
για να αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα υπήρχε δουλειά πολλή αλλ’ όχι διάθεση για 
δουλειά.  
 
Τα παιδιά -τα μεγάλα θύματα αυτής της ιστορίας- είχαν γαλουχηθεί με τη νο-
οτροπία του «White color workers». 
 
Έτσι σήμερα το πιο φτηνό εργατικό και υπαλληλικό δυναμικό είναι οι 
...πτυχιούχοι, που ζητούν εργασία ακόμη και στον ΟΤΕ ως έκτακτοι, τηλεφω-
νητές, προσκομίζοντας στα πιστοποιητικά προσόντων ακόμη και διδακτορικά!  
Γέμισε ο τόπος πανεπιστήμια, σχολές επί σχολών, επιστημονικούς κλάδους 
αόριστους, ομιχλώδεις και ασαφείς, απροσδιορίστου αποστολής και χρησιμό-
τητας.  
 
Πτυχία-φτερά στον άνεμο σαν τις ελπίδες των γονιών, που πιστεύουν ότι τα 
παιδιά και μόνον με τα «ντοκτορά» θα βρουν δουλειά.  
 
Έτσι παράγονται επιστήμονες που είναι δεκαθλητές του τίποτα, ικανοί μόνον 
για το δημόσιο ή για υπάλληλοι κάποιας πολυεθνικής.  
 
Παρ’ όλο που γέμισε η χώρα μας τεχνικές σχολές (τι ΤΕΛ, τι ΤΕΙ, τι ΙΕΚ!) οι 
πιο άτεχνοι νέοι είναι οι νέοι της Ελλάδος. 
 
Παίρνουν πτυχίο τεχνικής σχολής και δεν έχουν πιάσει κατσαβίδι οι πιο πολ-
λοί. Δεν ξέρουν να διορθώσουν μια βλάβη στο αυτοκίνητό τους, στο ραδιόφω-
νο ή στο τηλέφωνό τους. 
 
Είναι άχεροι, ουσιαστικά χωρίς χέρια. Τώρα με τα ηλεκτρονικά ξέχασαν να 
γράφουν, ξέχασαν να διαβάζουν, εκτός φυσικά από «μηνύματα» του αφόρη-
του «κινητού» τους. 
 
Τούτη η παιδεία, που όχι μόνο παιδεία δεν είναι αλλ’ ούτε καν εκπαίδευση, 
αφού δεν καλλιεργεί καμμιά δεξιότητα, εκτός από την ραθυμία, την αναβλη-
τικότητα και το φόβο της δουλειάς, όχι μόνο δεν καλλιεργεί τον νέο εσωτερικά 
αλλά τον πετρώνει δημιουργικά σαν τα παιδιά της Νιόβης.  
 
Τα κάνει άχρηστα τα παιδιά για παραγωγική εργασία, γιατί ο θεσμός 
της παπαγαλίας και η νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας, με το πρόσχημα 
να μην τα κουράσομε, τους αφαιρεί την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, τη 
φαντασία και την πρωτοτυπία. 
 
Το σχολείο, αντί να μαθαίνει τα παιδιά πώς να μαθαίνουν, τα νεκρώνει πνευ-
ματικά. 
 
Δεν τα μαθαίνει πώς να σκέπτονται αλλά με τι να σκέπτονται. Έτσι τα κάνει 
πτυχιούχους βλάκες.  
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Βάζει όρια στον ορίζοντα της σκέψης και των ενδιαφερόντων. Τα χαμηλο-
ποιεί. Τα κάνει να βλέπουν σαν τα σκαθάρια κοντά, κι όχι να θρώσκουν άνω, 
να έχουν έφεση για κάτι πιο πέρα, πιο τρανό και πιο μεγάλο.  
 
Το έμβλημα πια του ελληνικού σχολείου δεν είναι η γλαύξ, είναι 
ο παπαγάλος, ο μαθητής – βλάξ που καταπίνει σελίδες σαν χάπια και που θε-
ωρεί ως σωστό ό,τι γράφει το σχολικό. 
 
Και το λεγόμενο «σχολικό» είναι συνήθως αισχρό και ως λόγος και ως περιε-
χόμενο. Και τολμώ να λέγω αισχρό, διότι πρωτίστως το «Αναγνωστικό» που 
πρέπει να είναι ευαγγέλιο πνευματικό ειδικά στο Δημοτικό, αντί να καλλιεργεί 
την αγάπη για τη δουλειά, καλλιεργεί την απέχθεια. Πού πια, όπως παλιά, ο 
έρωτας για την αγροτική, τη βουκολική και τη θαλασσινή ζωή; 
 
Ο ναύτης δεν είναι πρότυπο ζωής. Πρότυπο ζωής είναι ο «χαρτογιακάς». Όσο 
κι αν ήσαν κάπως ρομαντικά τα παλιά «Αναγνωστικά», καλλιεργούσαν τον 
έρωτα για τη δουλειά.  
 
Ακούω πως δεν πάει καλά η οικονομία. Μα πώς να πάει, όταν με τη ναυτιλία 
που προσφέρει το 5,6% του ΑΕΠ ασχολείται μόνο το 1% των Ελλήνων; (Με 
τον αγροτικό τομέα που προσφέρει το 6,6% του ΑΕΠ ασχολείται το 14,5% του 
πληθυσμού).  
 
Διερωτώμαι, τι είδους ναυτικός λαός είμαστε, όταν αποστρεφόμαστε τη θά-
λασσα και στα ελληνικά καράβια κυριαρχούν Φιλιππινέζοι, Αλβανοί και με-
λαψοί κάθε αποχρώσεως;  
 
Το σχολείο καλλιεργεί τον έρωτα για την τεμπελιά, όχι για δουλειά. Τα πανε-
πιστήμια και οι ποικιλώνυμες σχολές επαυξάνουν τον έρωτα αυτό.  
 
Πράγματα που μπορούν να διδαχθούν εντός εξαμήνου – και μάλιστα σε σεμι-
ναριακού τύπου μαθήματα – απαιτούν τετραετία!  
 
Βγαίνουν τα παιδιά από τις σχολές και δικαίως ζητούν εργασία με βάση τα 
«προσόντα» τους, αλλά τέτοιες εργασίες που ζητούν τέτοια προσόντα δεν υ-
πάρχουν.  
 
Αν δεν απατώμαι, υπάρχουν δύο σχολές θεατρολογίας – πέρα από τις ιδιωτι-
κές θεατρικές σχολές – που προσφέρουν άνω των 300 πτυχίων το έτος. Πού 
θα βρουν δουλειά τα παιδιά αυτά; 
 
Αν όμως το σχολείο από το Δημοτικό καλλιεργούσε την τόλμη, την αυτενέρ-
γεια, βράβευε την πρωτοβουλία, την ανάληψη ευθυνών, την αγάπη για την 
οποιαδήποτε δουλειά ακόμη και του πλανόδιου γαλατά, θα είχαμε κάνει την 
Ελλάδα Ελδοράδο, όπως έγινε Ελδοράδο για τους εργατικούς Αλβανούς, 
Βουλγάρους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αιγυπτίους αλιείς, Πακιστανούς και 
Ουκρανούς. 
 
Σήμερα αυτοί είναι η εργατική κι αύριο η επιχειρηματική τάξη της Ελλάδος.  
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Κι οι Έλληνες, αφήνοντας την πατρώα γη στα χέρια των Αλβανών που την 
δουλεύουν, την πατρώα θάλασσα στα χέρια των Αιγυπτίων που την ψαρεύ-
ουν, θα μεταβληθούν σε νομάδες της Ευρώπης ή των ΗΠΑ ή θα τρέχουν για 
δουλειά στην Αλβανία που ξεπερνά σε νόμιμη και παράνομη επιχειρηματική 
δραστηριότητα όλες τις χώρες της Βαλκανικής.  
 
Γέμισαν τα Τίρανα ουρανοξύστες, κτήρια γιγάντια, κακόγουστα μεν, σύγχρο-
να δε.  
 
Περίπου 100 ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν στην πρωτεύουσα της χώρας των 
αετών. Εμείς αφήσαμε αδιαπαιδαγώγητη την εργατική και την αγροτική τάξη.  
 
Στην πρώτη περάσαμε σαν ιδεολογία – θεολογία το σύνθημα «Νόμος είναι το 
δίκιο του εργάτη» και υποχρεώσαμε πλήθος επιχειρήσεις να κλείσουν ή να 
μεταφερθούν αλλού. 
 
Μετά διαφθείραμε τους αγρότες με παροχές χωρίς υποχρεώσεις και τους δη-
μιουργήσαμε νοοτροπία μαχαραγιά.  
 
Γέμισε η επαρχία με ...«Κέντρα Πολιτισμού», όπου «μπαγιαντέρες» κάθε λο-
γής και φυλής άναβαν πούρο με φωτιά πεντοχίλιαρου! Το μπουκάλι με το ουΐ-
σκυ βαπτίστηκε … αγροτικό!  
 
Τώρα, όμως, που έρχονται τα «εξ εσπερίας νέφη» χτυπάμε το κεφάλι μας. Και 
πού να φθάσουν τα «εξ Ανατολής» σαν εισέλθει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση! Θα γίνει η Ελλάς vallis flentium (=κοιλάς κλαυθμώνων) και θα κινεί-
ται quasi osculaturium inter flentium et dolorum (=σαν εκκρεμές μεταξύ θλί-
ψεως και οδύνης). 
 
Δεν είμαι υπέρ μιας παιδείας που θα υποτάσσεται στην οικονομία. Θεωρώ ο-
λέθριο να χαράσσεται μια εκπαιδευτική πολιτική με κριτήρια οικονομικής α-
ναγκαιότητας.  
 
Θεωρώ ολέθρια όμως και την παιδεία που εθίζει τα παιδιά στην οκνηρία, που 
τα κουράζει με την παπαγαλία και το βάρος αχρήστων μαθημάτων. 
 
Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας είναι τα κεφάλια των παιδιών της. Τούτη 
η παιδεία αποκεφαλίζει τα παιδιά. Τα κάνει ικανά να μην κάνουν τίποτε. Ούτε 
να βλαστημήσουν. Ακόμη και η αισχρολογία τους περιορίζεται στη λέξη που 
τα κάνει συνονόματα. Αν τους πεις βρισιά της περασμένης 20ετίας θα νομί-
σουν ότι μιλάς αρχαία Ελληνικά! 
 
Είναι θλιβερή η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα, παρουσίαζε χθες και θα πα-
ρουσιάζει κι αύριο η ελληνική κοινωνία: να υπάρχουν άνθρωποι άνω των 65 
ετών, άνω των 70 ετών, που, ενώ έχουν συνταξιοδοτηθεί, εργάζονται νυχθη-
μερόν, για να συντηρούν τα παιδιά τους μέχρι να τελειώσουν τις ατελείωτες 
σπουδές τους, τα παιδιά που λιώνουν τα νιάτα τους στα «κηφηνεία», που πά-
νε σπίτι τους να κοιμηθούν την ώρα που οι Αλβανοί πάνε για δουλειά.  
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Θα μου πείτε, τι δουλειά; Οποιαδήποτε δουλειά, αρκεί να είναι τίμια. Όταν 
μικροί – ακόμη στο Δημοτικό – μαθαίναμε απέξω τον Τυρταίο (ποιος τολμά 
σήμερα να διδάξει Τυρταίο;) δεν τον μαθαίναμε για να γίνουμε πολεμοχαρείς, 
αλλά για να νοιώθουμε ντροπή, όταν στην μάχη της ζωής, στην πρώτη γραμμή 
είναι οι παλαιότεροι, οι «γεραιοί» και οι νέοι κρύβονται πίσω από τη σκιά 
τους. «Αισχρόν γαρ δη τούτο… κείσθαι πρόσθε νέων, άνδρα παλαιότερον». 
 
Σήμερα, βέβαια, οι χειρωνακτικές εργασίες ελέγχονται σχεδόν κατ’ αποκλει-
στικότητα από ξένους.  
 
Στις οικοδομές μιλούν αλβανικά, στα χωράφια πακιστανικά. Σε λίγο οι χειρω-
νακτικές επιχειρήσεις θα περάσουν στα χέρια των Κινέζων που κατασκευά-
ζουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών ειδών που θυμίζουν … Ελλά-
δα.  
 
Ακόμη και τις σημαίες μας στην Κίνα τις φτιάχνουν! Κι εμείς; Εμείς, όπως πά-
ντα, φτιάχνουμε τα τρία κακά της μοίρας μας. «Φτιάχνουμε» τη ζωή μας 
στην τηλοψία, που δίνει τα μοντέρνα πρότυπα οκνηρίας στη νεολαία, ποθούμε 
μια χρυσίζουσα ζωή σαν αυτήν που προσφέρει το «γυαλί», αγοράζουμε πολυ-
τελή αυτοκίνητα με δόσεις, κάνουμε διακοπές με «διακοποδάνεια», εορτά-
ζουμε με «εορτοδάνεια» και πεθαίνουμε με «πεθανοδάνεια». 
 
Έλεγε ο Φωκίων, που πλήρωσε τέσσερις δραχμές τη δεύτερη δόση του κωνεί-
ου που χρειαζόταν για να «απέλθει», πως στην Αθήνα δεν μπορεί ούτε δωρε-
άν να πεθάνει κανείς. 
 
Έπρεπε να ζούσε τώρα… Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω: το 
σχολείο, οι σχολές και τα ΜΜΕ σακάτεψαν και σακατεύουν τη νεολαία, γιατί 
μιλούν συνεχώς για τα δικαιώματά της – δικαιώματα στην τεμπελιά – και πο-
τέ για υποχρεώσεις, ποτέ για χρέος, ποτέ για καθήκον.  
 
Το καθήκον έγινε άγνωστη λέξη». 
 
 
Σχόλιο μου 
Δυστυχώς, είναι μια αλήθεια, όπως μας λέει ο ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΝΤ, ότι: «Καθή-
κον είναι αυτό που περιμένουμε εμείς από τους άλλους». 
 
       
 


