Λοιπόν, η υάση έχει κάπως έτσι…
Δδώ θαη θάκπνζν θαηξό αθνύο γηα ηελ πεξηβόεηε θξίζε πνπ
καζηίδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ νηθνγέλεηά ζνπ.
Γνπιεηέο ράλνληαη, κηζζνί κεηώλνληαη, ζπληάμεηο θόβνληαη.
Καη κπνξεί λα ζθέθηεζαη :ηη κε λνηάδεη εκέλα; Δζύ έρεηο
λ’αληηκεησπίζεηο κηα αληαξή θαη βάξβαξε θαζεκεξηλόηεηα
ζην δηθό ζνπ ζρνιηθό κηθξόθνζκν. Τα πξάγκαηα, όκσο, δελ
είλαη μέρσξα θαη πνηέ δελ ήηαλ. Γηαηί απηή ε θξίζε πνπ όιν
ζπδεηηέηαη δελ αθνξά απιώο ηελ «ειιεληθή νηθνλνκία», αιιά
νιόθιεξν ην ππάξρνλ ζύζηεκα πνπ πξνθεηκέλνπ λα εμειηρζεί
θαη λα ζπλερίζεη λα καο εθκεηαιιεύεηαη, πξαγκαηνπνηεί
αιιαγέο θαη ρηππά όινπο ηνπο ηνκείο. Καη έμσ από όια απηά
δε ζα κπνξνύζε λα βξίζθεηαη νύηε ην ζρνιείν. Ήδε ζηελ
αηδέληα ηεο ππνπξγνύ Παηδείαο Α.Γηακαληνπνύινπ
παξειαύλεη κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ
εθπαίδεπζε, από ην λεπηαγσγείν κέρξη ην παλεπηζηήκην, θαη
ζηόρν έρνπλ λα ζε κεηαηξέςνπλ ζ’ έλα θαινθνπξδηζκέλν
ξνκπνηάθη πνπ ζα ιεηηνπξγεί δνπιηθά ζηηο επηηαγέο ηεο
αγνξάο θαη ηαπηόρξνλα λα εληείλνπλ ηνπο ηαμηθνύο
απνθιεηζκνύο.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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πξνγξακκαηηζκνύο ηνπο είλαη νη ζπγρσλεύζεηο ησλ
ζρνιείσλ. Πξαθηηθά ηη ζεκαίλεη απηό; Αίζνπζεο όπνπ ζα
ζηνηβάδνληαη 30 καζεηέο-ξηεο, θαζεγεηέο ζηα πξόζπξα
λεπξηθνύ θινληζκνύ θαη έλα κάζεκα πνπ ζα πεξηνξίδεηαη
αθόκα πεξηζζόηεξν ζηελ

επηβνιή ηεο ηάμεο θαη ηεο

πεηζαξρίαο θαη ζηνλ βνκβαξδηζκό ηνπ κπαινύ ζνπ κε
ζθόξπηεο, άρξεζηεο επί ησ πιείζηνλ πιεξνθνξίεο. Καη επεηδή
ην μεθύιιηζκα ησλ βηβιίσλ ζεκαίλεη ρξόλν θαη ρξήκα γηα ην
θξάηνο, μεθίλα ηε ρξνληά ζνπ κε ρηιηάδεο

θσηνηππίεο θαη

δύν dvd ώζηε λα απνραπλώλεζαη αθόκα πεξηζζόηεξν
κπξνζηά ζε κηα νζόλε ππνινγηζηή. Βέβαηα, αλ επηκέλεηο ζηελ
πνιπηέιεηα ηνπ βηβιίνπ, κπνξείο λα δεηήζεηο θαη ιίγα ρξήκαηα
απ’ηνπο γνλείο ζνπ γηα ηε ζεκεξηλή «δεκόζηα θαη δσξεάλ
παηδεία». Καη αθνύ ζ’απηή ηελ θνηλσλία ν ειεύζεξνο ρξόλνο
ζνπ ζεσξείηαη πνιπηέιεηα, είπαλ λα πεξάζνπλ θαη

κηα

αύμεζε ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ (ιεο θαη δελ ζνπ’θηαλαλ
νη άπεηξεο θξνληηζηεξηαθέο ώξεο) πξνθεηκέλνπ
λ’αμηνπνηεζεί πην «επνηθνδνκεηηθά» θαη λα κπεηο ζηγά-ζηγά
ζην ξόιν ηνπ εληαηηθνπνηεκέλνπ εξγαδόκελνπ-δνύινπ πνπ ζα
ζε ζέινπλ αύξην. Όκσο, κελ αλεζπρείο. Αλ ληώζεηο όηη
αξρίδεηο λα ηα παίδεηο ή αθόκε ρεηξόηεξα αλ ληώζεηο επηηέινπο
ηελ αλάγθε λα αληηδξάζεηο, ζα’λαη εθεί γηα ζέλα «κνλάδεο
ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο» ηνπ ΟΚΑΝΑ(Οξγαληζκόο Καηά
ησλ Ναξθσηηθώλ!) πξόζπκεο λα θαηαζηείινπλ ηελ όπνηα
«παξεθθιίλνπζα» θαη «παξαβαηηθή» ζνπ ζπκπεξηθνξά.

Βέβαηα, δνύκε ζε θαηξό θξίζεο θαη επεηδή «ιεθηά δελ
ππάξρνπλ» (ή ηνπιάρηζηνλ έηζη καο ιέλε), ηα νηθνλνκηθά
βάξε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ έρνπλ επσκηζηεί νη
ρξεσθνπεκέλεο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο, πνπ κε ηε ζεηξά
ηνπο αδπλαηνύλ λα ζεθώζνπλ έλα ηέηνην θνξηίν. Αιιά ε
ζσηεξία βξέζεθε γηα άιιε κηα θνξά ζηελ θαιή
πξναίξεζε «επαγώλ» ηδξπκάησλ θαη δηάθνξσλ

Μήπσο ζηγά-ζηγά αξρίδεη
λα ζνπ μεδηαιύλεηαη ην ηνπίν; Πνιύ πηζαλό ην
επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ.

ζρνιείν ζνπ λα είλαη κηα απνδνηηθή επηρείξεζε, πνπ ζηελ
θνξπθή ηεο ζα βξίζθεηαη ν δηεπζπληήο σο έλαο
ηθαλόηαηνο κάλαηδεξ θαη ζηνλ πάην ηεο εζύ, δέθηεο κηαο
ζηείξαο, εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο θνκκέλεο θαη ξακκέλεο
ζηα θεξδνθόξα ζρέδηά ηνπο. Οη αλάγθεο ηεο αγνξάο
,όκσο, είλαη πνιιέο θαη ζπλερώο εμειίζζνληαη. Γη’ απηό
θαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο πεξηιακβάλεη ζηηο
δηαθεξύμεηο ηνπ ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, ώζηε λα
θαηαξηίδεζαη θαη λα εμεηδηθεύεζαη δηαξθώο, λα
ιεηηνπξγείο πάληα ζαλ έλα θαινιαδσκέλν γξαλάδη ηνπ
ζπζηήκαηνο. Αληηζηνίρσο απνδνηηθά ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγνύλ θαη νη θαζεγεηέο ζνπ, θαη πνηνο θαιύηεξνο
ηξόπνο λα εθβηαζηεί ε ζπκκόξθσζή ηνπο παξά κε ηελ
απεηιή ηεο αμηνιόγεζεο;
-------------------------------------------------------------------

Γηα λα απνθεπρζνύλ παξαλνήζεηο, ζε θακία πεξίπησζε

δελ επηδεηνύκε ην ζεκεξηλό ζρνιείν λα κείλεη σο
έρεη. Πξνθαλώο πάληνηε απνηεινύζε θαη απνηειεί έλα
πεδίν όπνπ θαηαπλίγεηαη ε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή
ζθέςε, ε γλώζε ηεζηάξεηαη κε παπαγαιίεο θαη αγρσηηθά
δηαγσλίζκαηα, ελώ παξάιιεια πηζηνπνηείηαη κε ειέγρνπο
θαη βαζκνινγίεο πνπ βάδνπλ ηελ ηακπέια ηνπ θαινύ θαη
θαθνύ καζεηή. Πάλσ θάησ έηζη ζε βάδνπλ ζηε δηαδηθαζία
λα αληαγσλίδεζαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ, λα θπλεγάο
βαζκνύο ε ηειηθά λα παξαηηείζαη, αλ ληώζεηο αλίθαλνο λα
αληαπνθξηζείο ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Απνπζηνιόγηα θαη
ηηκσξίεο εθβηάδνπλ ηελ ππαθνή ζνπ θαη ζε καζαίλνπλ λα
ζθύβεηο ην θεθάιη ζηα απξηαλά αθεληηθά. Καη γηα λα δεηο
κε ηελ απηαπάηε όηη έρεηο θη εζύ έλα ιόγν ζ'όια απηά, ζνπ
δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ςεθίδεηο ηα πεληακειή θαη
δεθαπεληακειή ζπκβνύιηα, γηα λα κάζεηο όηη έηζη αθξηβώο
θαη αύξην ζα πξέπεη λα αλαζέηεηο ζε άιινπο ηελ
δηαρείξηζε ηεο δσήο ζνπ. Βέβαηα, είλαη ηόζν
ηξνκνθξαηεκέλνη πνπ αθόκα θαη ζηελ αλάζεζε
«δηαβιέπνπλ θηλδύλνπο» νπόηε είπαλ λα θαηαξγήζνπλ θαη
όπνηα ςήγκαηα καζεηηθήο αληηπξνζώπεπζεο.
------------------------------------------------------------------------

Μηα κηθξνγξαθία ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο είλαη
νπζηαζηηθά ην ζρνιείν θαη επνκέλσο γηα καο ε
νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ ,όπσο αληηζηνίρσο θαη
ηεο θνηλσλίαο δε κπνξεί παξά λα είλαη ζπλνιηθή.
Καη ηα ζαζξά ζεκέιηα ηνπ δε γίλεηαη λα μαλαρηηζηνύλ από
ηνπο «από πάλσ», απηνύο πνπ καο εμνπζηάδνπλ, παξά
κόλν λα θαηαζηξαθνύλ από ηνπο «από θάησ», εζέλα, ηνπο
ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ζνπ, θαζέλα πνπ
νλεηξεύεηαη λα νηθνδνκήζεη έλα ζρνιείν ειεύζεξν ζε

κηα ειεύζεξε θνηλσλία. Όρη έλα θηηξηαθό έθηξσκα
πεξηζηνηρηζκέλν κε θάγθεια θαη θξάρηεο αιιά έλα
ειάρηζην ζεκείν αλαθνξάο όπνπ όινη νη εκπιεθόκελνη,
ηζόηηκα θαη ζπιινγηθά, ζ’ αλαπηύζζνπλ ζην εδώ θαη ηώξα
ηηο δηθέο ηνπο κεζόδνπο θαη κνξθέο, ηνπο δηθνύο ηνπο
ζεζκνύο απηνκόξθσζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
επηζπκίεο ηνπο. Ώζηε λα θαηαθηνύκε θαη λα κνηξαδόκαζηε
ηελ γλώζε όρη σο εκπόξεπκα θαη θαηαλαγθαζκό αιιά σο
δεκηνπξγηθή εκπεηξία, σο αλαδήηεζε θαη πεηξακαηηζκό,
σο ζπιινγηθό βίσκα. Φσξίο εμεηάζεηο θαη βαζκνύο, ρσξίο
θξνληηζηήξηα θαη άγρνο, ρσξίο εηδήκνλεο, ηεξαξρηθνύο
ξόινπο θαη απνθιεηζκνύο.
---------------------------------------------------------------------

Καη σξαία όια απηά αιιά ζα αλαξσηεζείο εύινγα:
Καη πσο ζα ηα πεηύρσ; Έηνηκεο ιύζεηο θαη ζπληαγέο
δελ ππάξρνπλ. Απηά πνπ νξακαηίδεζαη γηα ην

αύξην κπνξνύλ λ’απνηειέζνπλ ηα όπια ζνπ
ζην ζήκεξα. Έλλνηεο όπσο αιιειεγγύε,
απηννξγάλσζε, ηζόηεηα θαη ζπιινγηθόηεηα
κπνξνύλ λα πάξνπλ ζάξθα θαη νζηά κέζα θαη έμσ
απ’ηα ζρνιεία, κέζα ζε αλνηρηά θαη κέζα ζε
θαηεηιεκκέλα ζρνιεία πνπ ζα γεκίδνπλ κε ηε
δσληάληα θαη ηε ραξά αλζξώπσλ πνπ ζα απνθαζίδνπλ
ηζόηηκα, ζα θαζνξίδνπλ νη ίδηνη ηηο δσέο ηνπο θαη ζα
αγσλίδνληαη θαζεκεξηλά από θνηλνύ γηα κηα ειεύζεξε
θνηλσλία. Γηαηί αλ δελ αληηιεθζνύκε ηελ

κόξθσζε θαη ηελ θπθινθνξία ηεο γλώζεο σο
ππόζεζε ηεο θνηλσλίαο, ζα ζπλερίζνπκε λα
θαηαπίλνπκε ακάζεηα ηα ζθνππίδηα ηεο
εμνπζίαο. Σε κνξθή βηβιίσλ ή θαη dvd.
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