
 

 

    

 

 

 

Αποχαιρετισμός σε ένα ιδανικό για τη μόρφωση 
  

[…..]  η  ζωή είμαι μια ποξρπάθεια πξσ ςηπ ανίζει έμαπ καλύςεοξπ ρκξπόπ.  

Καολ Κοάξσπ  (1874-1936), Ασρςοιακόπ ρσγγοατέαπ 

  

Τέρρεοα υοόμια μεςά ςημ έλεσρη ςηπ ςοόικαπ η υώοα στίρςαςαι μια απεοίγοαπςη κξιμχμική 
καςαρςοξτή, έμαμ ετιάλςη από ςξμ ξπξίξ δεμ μπξοξύμε μα νσπμήρξσμε! 

 Η παιδεία, η σγεία, ξ πξλιςιρμόπ, ςα βαρικά αγαθά όπχπ είμαι ςξ οεύμα και ςξ μεοό, είςε 
θεχοξύμςαι άυοηρςεπ δαπάμεπ, είςε μεςαβάλλξμςαι βίαια ρε πεδία κεοδξτξοίαπ για ςξ 
κετάλαιξ, εμώ ςασςόυοξμα  ςα άθλια καθερςχςικά ΜΜΔ, ρςα ξπξία έυξσμε αγκιρςοχθεί 
άπαμςεπ ραμ σπμχςιρμέμα υοσρόφαοα,  ρβήμξσμ από ςη ρσμείδηρή μαπ  ςιπ εμπειοίεπ ςηπ 
μμημξμιακήπ  τοίκηπ και κάμξσμ ςιπ ασςξκςξμίεπ από ςημ απελπιρία και ςξσπ θαμάςξσπ από 
ςημ πείμα και ςα μαγκάλια, ακόμη και μαθηςώμ μαπ, μα ταίμξμςαι ρυεδόμ τσριξλξγικξί. 

Σςη Θερραλξμίκη, και όυι μόμξ εδώ, η αμεογία νεπεομά πλέξμ ςξ 30%,  η εγκαςάλειφη ςξσ 
ρυξλείξσ έυει πάοει ετιαλςικέπ διαρςάρειπ,  εμώ πξλλξί μαθηςέπ και ξι ξικξγέμειέπ ςξσπ 
αμςιμεςχπίζξσμ άμερα και ξδσμηοά ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ αμθοχπιρςικήπ πλέξμ κοίρηπ υχοίπ μα 
ρκξςίζεςαι καμείπ μα ςξσπ ρσμπαοαρςαθεί, ξύςε καμ μα  ςξσπ εγγοάφει ρςξσπ «δείκςεπ» και 
ρςιπ «οξύμποικεπ» πξσ ερυάςχπ απξςελξύμ ςημ κύοια ποξςεοαιόςηςα ςξσ ρυξλείξσ και ςχμ 
ρσμαδέλτχμ μαπ. 

Τασςόυοξμα ςξ ακοξδενιό, πξλιςικό θέαςοξ ρκιώμ ςηπ ρσγκσβέομηρηπ πξσ εμιρυύεςαι από 
ςξ Υπξσογείξ Παιδείαπ, ςημ Διξίκηρη ςηπ Δκπαίδεσρηπ και ςξσπ ςξπικξύπ παοαριςικξύπ 
μηυαμιρμξύπ πξσ έυξσμ απλώρει παμςξύ ςα μημάςιά ςξσπ -και μέρα ρςξ ρσμδικάςξ ακόμη-, 
ρσμευίζει μα παίζει ςξ απευθέπ έογξ ςξσ πάμχ ρςημ καμπξύοα ςηπ κξιμχμίαπ και θα 
ρσμευίζει όρξ ξ  κξιμχμικόπ  και εογαριακόπ  Αομαγεδδώμαπ πξσ εναπέλσρε δεμ ρσμαμςά ςιπ 
ξτειλόμεμεπ ρθεμαοέπ αμςιδοάρειπ. 

Σςξ πεοιθώοιξ ασςήπ ςηπ καςαρςοξτήπ ςξσ ιδαμικξύ για ςημ καθξλική μόοτχρη, πξσ 
γμώοιρε καλύςεοεπ μέοεπ κάπξςε, αλλά και ςηπ κξιμχμικήπ ςξσ βάρηπ εμείπ ξι εκπαιδεσςικξί 
ιδιχςεύξσμε, καςαρχςεύξμςαπ ςξ κξιμχμικό κετάλαιξ πξσ μαπ άτηραμ ξι ρκληοξί αγώμεπ 
ςξσ ρσμδικάςξσ  ςηπ  ποξηγξύμεμηπ γεμιάπ, ξι ξπξίξι  μαπ εναρτάλιραμ ςα πιξ ρημαμςικά 
μαπ δικαιώμαςα: ςη μξμιμόςηςα, ςξ αμεςάθεςξ, ςξ αμθοώπιμξ χοάοιξ, ςξμ ανιξποεπή μιρθό, 
ςιπ εκπαιδεσςικέπ άδειεπ, ςα αρταλιρςικά δικαιώμαςα και ςημ επαοκή σγειξμξμική 
πεοίθαλφη. Όλα όρα θεχοξύραμε ασςξμόηςα και δεδξμέμα ποιμ ςα ραοώρξσμ ςα διαδξυικά 
Μμημόμια, όρξ εμείπ λαγξκξιμόμαρςαμ ρςξμ καμαπέ μαπ, μποξρςά ρςημ αμαμμέμη 
ςηλεόοαρη.   

Σσμευίζξσμε χρςόρξ  μα απαιςξύμε αλλαγέπ για ςημ ζχή μαπ. Ποξρδξκξύμε πεοιρρόςεοα 
από όρα δικαιξύμαρςε από ςημ έκβαρη ςχμ ποαγμαςικώμ πξλιςικώμ αμαμεςοήρεχμ, ρςιπ 
ξπξίεπ δε ρσμμεςέυξσμε, εμώ έυξσμε  μεςατέοει ςημ μικοξποεπή και αςελέρτξοη  λξγική 
ςηπ αμάθερηπ ςχμ εσθσμώμ για ςη ζχή μαπ  και ςη δξσλειά μαπ όυι μόμξ ρςημ 
εμδευόμεμη  πξλιςική λύρη πξσ θα ποξκύφει από ςιπ επόμεμεπ εκλξγέπ αλλά  και ρςξ 
ρσμδικάςξ ρςη ζχή ςξσ ξπξίξσ δεμ ρσμμεςέυξσμε , ρςξ ρσμδικάςξ πξσ καμξμικά μέρα ρςημ 



κοίρη έποεπε μα είμαι ςξ  καςατύγιό μαπ και ςξ ρσλλξγικό μαπ απξκξύμπι μαπ αλλά 
δσρςσυώπ δεμ είμαι! 

Έςρι, ςξ δενιό πξλιςικό ποξρχπικό ςηπ εκπαίδεσρηπ πξσ ρε ασςό πεοιλαμβάμεςαι πλέξμ 
αμςικειμεμικά και η πλειξφητία ςχμ διεσθσμςώμ και ςχμ ρυξλικώμ ρσμβξύλχμ, για μα μη 
μιλήρξσμε για ςα ρςελέυη ςηπ διξίκηρηπ, μπόοερε ςελικά μα εκμεςαλλεσςεί  ρςξ έπακοξ ςημ 
αμαιμική αςξμική και ρσλλξγική ρσμείδηρη ςχμ εκπαιδεσςικώμ. 

Για μα εδοαιώρει ςημ μέα ςάνη ποαγμάςχμ ασςό ςξ άθλιξ  ρσμάτι  απξθεώμει ςξ ποξληπςικό 
καφόμι, ςη λξγξκλξπή, ςξ copy paste και ςιπ  λαθοξυειοίεπ, δσρτημεί ςημ ιδέα ςηπ 
ρσλλξγικόςηςαπ και ςηπ αλληλεγγύηπ αλλά  και ςξσπ αγώμεπ πξσ ςη ρςεοεώμξσμ ρςη 
ρσμείδηρη ςχμ αμθοώπχμ. Παοαπλαμεί με άθλια και αμσπόρςαςα φεύδη ςξσπ ρσμαδέλτξσπ, 
ξι ξπξίξι με ςη ρειοά ςξσπ ατήμξμςαι παθηςικά μα ςοξμξκοαςηθξύμ  και μα διατθαοξύμ από 
ςξσπ «δείκςεπ» και ςιπ «οξύμποικεπ» ώρςε μα εγκαςαλειτθξύμ, μεοικξί  με αηδιαρςική 
απόλασρη κιόλαπ, ρε έμα αμανιξποεπή καμιβαλικό πόλεμξ «όλχμ εμαμςίξμ όλχμ». 

Μέρα ρςα ρυξλεία ξι αμςξυέπ και η ανιξποέπεια ςχμ λίγχμ πξσ αμςιρςέκξμςαι ακόμη ρε 
ασςήμ ςημ καςάρςαρη ποαγμάςχμ  ςοασμαςίζξμςαι καθημεοιμά, βξά σπόκχτα μέρα ρςξσπ 
ρσλλόγξσπ διδαρκόμςχμ η ταγχμάοα και ξ ταριρμόπ «υαμηλήπ έμςαρηπ». Μπξοεί  με γσμμό 
μάςι πλέξμ μα διακοίμει καμείπ ςα αμηρσυηςικά ρσμπςώμαςα απξδξυήπ ςξσ success story, 
δηλαδή ςημ κσοιαουία ςηπ καθξλικήπ ακοξδενιάπ βαοβαοόςηςαπ πξσ μαπ  κξσβάληραμ ξ 
Σαμαοάπ ξ Βεμιζέλξπ και ξι κλίκεπ ςξσπ. 

 Ολξέμα λιγόςεοξι, δίμξσμε  εδώ και ςέρρεοα υοόμια δύρκξλεπ μάυεπ εμαμςίξμ εμόπ 
αρτσκςικξύ, γοατειξκοαςικξύ και παοάλξγξσ πεοιβάλλξμςξπ ποξμξμιξύυχμ και λακέδχμ 
πξσ απξτάριραμ ςημ καςαρςοξτή ςξσ κλάδξσ και ςηπ εκπαίδεσρηπ, εμώ η πλειξφητία ςχμ 
ρσμαδέλτχμ επέλενε ςη λξύτα, ςη ρσμαίμερη και ςη γοαμμή ςηπ ελάυιρςηπ αμςίρςαρηπ αμςί 
μα αγχμιρςεί εμαμςίξμ όρχμ με ςημ αγχμία και ςξ τόβξ  χπ μξμαδικά ςξσπ «επιυειοήμαςα» 
παοαλύξσμ ςξμ εκπαιδεσςικό κόρμξ και ςξμ μεςαςοέπξσμ ρε «απξικία ςιμχοημέμχμ».  

Όμχπ η κακξπξίηρη ςηπ εκπαίδεσρηπ από ςη μεοιά ςχμ κσβεομώμςχμ, ξ ρκόπιμξπ, ρσμευήπ 
 διαρσομόπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ από ςα ΜΜΔ δεμ βοίρκξσμ πια  καμία ρυεδόμ αμςίρςαρη από 
όρξσπ ενεσςελίζξσμ και ασςό ςξ αμαμςίοοηςξ γεγξμόπ δεμ ποξξιχμίζεςαι ςίπξςα καλό. Τξ 
καλξκαίοι είμαι ναμά  κξμςά αλλά όυι μόμξ για ςιπ αμέμελεπ διακξπέπ πξσ ξμειοεύξμςαι ξι 
ατελείπ.   Η απειλή ςηπ  πειθαουικήπ  και ξικξμξμικήπ ενόμςχρηπ ςχμ λιγξρςώμ μάυιμχμ 
εκπαιδεσςικώμ πξσ λειςξσογξύμ ακόμη  χπ δημόριξι διαμξξύμεμξι, όπχπ μαπ θέλξσμ όλξσπ 
ξι αγχμιρςικέπ  παοαδόρειπ ςξσ κλάδξσ, μεγαλώμει. Μαζί μεγαλώμει και η απειλή ςηπ 
διξικηςικήπ ενόμςχρηπ αοκεςώμ από ςξσπ ετηρσυαρμέμξσπ. 

 Αμςί όμχπ μα ρσμέλθξσμε, απξγειώμεςαι ξ παοάλξγξπ ετηρσυαρμόπ  και η ιδιώςεσρη, 
θοιαμβεύει η καςαρςοξτική  λξγική ςξσ επιθεςικξύ αςξμικιρμξύ, εμώ η πλειξφητία ςχμ 
εκπαιδεσςικώμ ρςοξσθξκαμηλίζει αδιατξοώμςαπ  πλήοχπ για ςη οαγδαία  εγκαςάλειφη ςξσ 
ρυξλείξσ από ςημ πλεσοά  ςχμ πιξ τςχυώμ μαθηςώμ και  ςημ ενατάμιρη ςηπ μξοτχςικήπ 
ςξσπ ποξξπςικήπ. Τασςόυοξμα, εγκαιμιάζεςαι μεγαλξποεπώπ με ςιπ άγαομπεπ «ενεςάρειπ» 
ςηπ Α΄ Λσκείξσ και ςημ «ςοάπεζα θεμάςχμ» ςξ μεθξδικό οήμαγμα ςχμ σπξλειμμάςχμ ςξσ 
δημόριξσ ρυξλείξσ με ςη ρίγξσοη ένχρη από ςξ Γεμικό και Τευμικό  Λύκειξ δεκάδχμ 
υιλιάδχμ μαθηςώμ ςα επόμεμα υοόμια.  Τη ρςιγμή πξσ η κξιμχμία διαλύεςαι, η εκπαιδεσςική 
καθημεοιμόςηςα μεςαςοέπεςαι-και με δική μαπ εσθύμη -ρε ατόοηςη πίερη πξσ αρκείςαι 
αδιακοίςχπ ρε εκπαιδεσςικξύπ, γξμείπ και μαθηςέπ για επιδόρειπ και βαθμξύπ υχοίπ καμέμα 
μξοτχςικό ή κξιμχμικό αμςίκοιρμα. Ξαμά, όπχπ ρσμέβαιμε ρςημ δεκαεςία ςξσ 60 ςόςε πξσ 
ρςιπ διαδηλώρειπ ςα παμό ςχμ διαδηλχςώμ έγοαταμ «Να ρπξσδάζξσμ κι ξι Φςχυξί!» αλλά  
και ρςξμ καιοό ςηπ υξύμςαπ λίγξ αογόςεοα,  απαιςείςαι από ςα θύμαςα εςεοξμξμία, πξλιςική 
πειθαουία και ςάνη, αμςίθεςη με ςα ποαγμαςικά ρσμτέοξμςά ςξσπ.  

Δσρςσυώπ η ςιςάμια  ποξρπάθεια πξσ απαιςείςαι  για ςημ αμάρυερη ςηπ ποξιξύραπ 
βαοβαοόςηςαπ ρςξ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ έυει τξοςχθεί με ςημ πεοίτημη «αμάθερη» ρςιπ 
πλάςεπ ελάυιρςχμ «αμςιπαθηςικώμ, τχμακλάδχμ αοιρςεοώμ» πξσ καμείπ δεμ ςξσπ παίομει 
πια ρςα ρξβαοά. 

 Οι σπόλξιπξι, ποξςιμξύμ μα ζξσμ υχοίπ εσθύμη, υχοίπ ποόρχπξ, υχοίπ εασςό, 
γκοιμιάζξμςαπ για ςιπ σπαοκςέπ αμεπάοκειεπ, ςιπ αδσμαμίεπ και ςιπ αρςξυίεπ ςχμ 
«ρσμδικαλιρςώμ», όπχπ απξκαλξύμ σπξςιμηςικά  ασςξύπ ρςξσπ ξπξίξσπ αμέθεραμ ςημ 
εκποξρώπηρή ςξσπ! 

Να μη γελιόμαρςε!  Ο απελπιρμέμξπ αγώμαπ ςχμ ςελεσςαίχμ αλλόκξςχμ «Απάςρι» εμόπ 
κλάδξσ  δεμ αοκεί για μα αμςιμεςχπίρξσμε ςημ κοίρη πξσ ρξβεί μέρα μαπ και γύοχ μαπ. 

Κι όμχπ, η  ελπίδα, όπχπ έλεγε ξ Χέγκελ, βοίρκεςαι ρε ασςξύπ  πξσ δεμ ελπίζξσμ! 
 Βοίρκεςαι ρςη δοάρη πξσ ρςεγμώμει ςα δάκοσα, ρςη  δοάρη  πξσ γκοεμίζει ςα ςείυη ςξσ 



κξιμχμικξύ απξκλειρμξύ, πξσ  ρηκώμει ςη ρημαία ςηπ κξιμχμικήπ αλληλεγγύηπ, πξσ 
λειςξσογεί  χπ πόλξπ ρσρπείοχρηπ-ρύμθερηπ ςχμ απξρπαρμαςικώμ, διάρπαοςχμ 
κξιμχμικώμ αμςιρςάρεχμ και  ποξβάλλει  ςξ αμςίπαλξ δέξπ ρςξμ άγοιξ καπιςαλιρμό. 

Σςημ καοδιά ςχμ αιςημάςχμ ασςξύ ςξσ αγώμα πξσ αλλάζει διαοκώπ μξοτή, ποέπει μα 
 βοεθξύμ ναμά ξι διεκδικήρειπ για ςημ ξσριαρςική μόοτχρη όλχμ ςχμ παιδιώμ, και όυι μόμξ 
ςχμ «δικώμ» μαπ καμακάοηδχμ, ξ αγώμαπ για ςη διαρτάλιρη για όλξσπ ςχμ βαρικώμ  
κξιμχμικώμ αγαθώμ (παιδεία, σγεία, αρτάλιρη, οεύμα, μεοό), η απαίςηρη για μόμιμη, 
ρςαθεοή και ανιξποεπή εογαρία για όλξσπ, η σπεοάρπιρη ςηπ ελεσθεοίαπ  και ςξσ 
δικαιώμαςξπ ςξσ λαξύ μα απξταρίζει ασςόπ για ςιπ ςύυεπ ςξσ. Να απξταρίζει εμάμςια ρςα 
εμδημικά υξσμςικά αμακξιμχθέμςα ςξσ ςύπξσ «απξταρίζξμεμ και διαςάρρξμεμ» και ςημ 
ασςαουική  ςακςική ςχμ «εμςέλλερθαι» αλλά και ςηπ ποξξπςικήπ ςηπ πλήοξσπ απαγόοεσρηπ 
ςηπ ρσμδικαλιρςικήπ δοάρηπ μέρχ ςχμ επιρςοαςεύρεχμ από ςημ κσβέομηρη ςχμ  «νατμικώμ  
θαμάςχμ» ςχμ εογαζξμέμχμ και ςηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ ίδιαπ. 

Κάθε  δοάρη   για ςημ εκπαίδεσρη είμαι όμχπ ρήμεοα αμαγκαίξ μα εμπμέεςαι από έμα 
μαμιτέρςξ εκπαιδεσςικξύ διατχςιρμξύ.  

Δκεί  δεμ ποέπει μα ζηςάμε από καμέμαμ μα αμαλάβει απλώπ ςστλή δοάρη,  δηλαδή μα 
 τξοςχθεί ςημ εσθύμη ςχμ άλλχμ υχοίπ ςημ άδειά ςξσπ και ςημ επιθσμία ςξσπ !  

 

Η ποάνη ποέπει μα είμαι μια δοαρςηοιόςηςα πξσ καθξδηγείςαι ςελικά από ςη λξγική και όυι 
από ςξ τόβξ ξύςε από ςημ εμξυή. Ποέπει ναμά μα θέρξσμε μέρα ρςιπ εκπαιδεσςικέπ 
διαδικαρίεπ και ρςξσπ ςόπξσπ ςηπ μόοτχρηπ ςα τλέγξμςα ζηςήμαςα, μα αοθοώρξσμε 
ποξςάρειπ  για όλα ςα κοίριμα ζηςήμαςα για ςα ξπξία παοαμέμξσμε καςαρςοξτικά   
ριχπηλξί.  

Σήμεοα ςοέυξσμ παοάλληλα δύξ οεύμαςα: έμα φσυοό και έμα θεομό. Μαζί με ςημ 
καςαρςοξτή βιώμξσμε μία από ασςέπ ςιπ ρπάμιεπ ρσμαρςοίεπ  όπξσ ςα πάμςα μπξοξύμ και 
πάλι μα αμαςοαπξύμ. Σςξμ ςόπξ μαπ εμταμίζεςαι δειλά  η δσμαςόςηςα μιαπ ποαγμαςικήπ  
οήνηπ. Δεμ σπάουει ςίπξςε  πξσ μα  μημ μπξοξύμε μα κάμξσμε. Ασςή ςημ πεπξίθηρη όμχπ 
δεμ ποέπει μα ςη μεςαςοέφξσμε ρε ιδεξλόγημα, ρε κεμή θεχοία, αλλά ποέπει μα 
απξταρίρξσμε όςι μόμξ  με ςημ κξιμή  δοάρη, ςη ρσλλξγική μαπ εστσία  και ςη 
δέρμεσρη  μπξοξύμε μα ειράγξσμε ςα κοίριμα έμζσμα ρςξμ αγώμα  μαπ ώρςε μα επιτέοξσμε 
ςημ  αλλαγή. 

 Δεμ ποέπει όμχπ μα τεοόμαρςε με καμέμα ςοόπξ ραμ ασςό μα μπξοεί πλέξμ μα ρσμβεί 
ασςόμαςα. Τα πεοιθώοια ποαγμαςικά  ρςεμεύξσμ. Η ρσμείδηρη πχπ όμςχπ, ρήμεοα «κάςι 
λείπει!» ποέπει μα  γίμει ςξ κιμξύμ αίςιξ ςηπ δοάρηπ μαπ 

Η ρσλλξγική μαπ λειςξσογία δεμ είμαι πλέξμ με καμέμα ςοόπξ  αμςίρςξιυη με ςιπ αμάγκεπ ςξσ 
ρημεοιμξύ  βχβξύ ποξλεςαοιάςξσ. Όμχπ  η  τχμή μαπ ποέπει, ποιμ από όλα, μα γίμει ναμά 
η έκτοαρη, η τχμή ςχμ απξκλειρμέμχμ και ςχμ απελπιρμέμχμ. 

 Ποέπει μα  αμςιρςαθξύμε ρε όρξσπ ρήμεοα αρκξύμ ενξσρία ρςημ εκπαίδεσρη σπακξύξμςαπ 
άβξσλξι  ρςημ αμςιδημξκοαςική «σπεοπαιδαγχγική» ςχμ Μμημξμίχμ και ςχμ αγξοώμ, 
διαμξοτώμξσμ «κας΄εικόμα» ςξσπ ςημ εκπαιδεσςική πξλιςική ρςξμ ςόπξ μαπ, εμώ επιυειοξύμ 
ςασςόυοξμα  με ποχςξταμή για ςα μεςαπξλιςεσςικά υοξμικά ςοόπξ μα καςαρςείλξσμ και ςη 
διαμόοτχρη ςηπ δημξκοαςικήπ ρσμείδηρηπ ςχμ μέχμ.  

Ποέπει μα πξλεμήρξσμε με όλα ςα διαθέριμα μέρα, δημόρια, ασςξύπ πξσ επιδίδξμςαι με 
αοοχρςημέμξ πάθξπ ρςη ρσρςημαςική ρσκξταμςία όλχμ όρχμ αμςιποξρχπεύξσμ κάςι 
πεοιρρόςεοξ από ςημ ιδεξλξγία ςξσ επιθεςικξύ αςξμικιρμξύ πξσ επέβαλαμ χπ κξιμχμικό 
μξμόδοξμξ ξι μεςαπξλιςεσςικέπ κσβεομήρειπ και ςα ΜΜΔ, και μάλιρςα ςη ρςιγμή πξσ ασςή η 
ιδεξλξγία απξρσμςίθεςαι ρε ταριρςική ιδεξληφία. 

Ποέπει μα ςξσπ πξλεμήρξσμε  επειδή ασςξί πξσ τξβξύμςαι ςη ρσμάμςηρη ςηπ μεξλαίαπ με ςη 
δημξκοαςία, επεμδύξσμ κοστά ή ταμεοά ρςξσπ μεξμαζί, ξι ξπξίξι ρςοαςξλξγξύμ αμξιυςά 
πλέξμ μέξσπ και μαθηςέπ ρςιπ ματιόζικεπ ρσμμξοίεπ ςξσπ, ςξσπ υειοαγχγξύμ και ςξσπ 
εκβιάζξσμ. 

Απέμαμςι ρςημ «αιρθηςικξπξίηρη ςξσ ταριρμξύ» πξσ επιυειοξύμ ασςξί πξσ ελέγυξσμ ςημ 
δημόρια ρταίοα ρήμεοα, ξι εκπαιδεσςικξί ξτείλξσμ μα βξηθήρξσμ μα  αμαπςσυθεί  μια μέα 
δημόρια παιδαγχγική γλώρρα πξσ θα απξςελέρει ςη βάρη για μια εσούςεοη θεχοία πξσ θα 
αμςιπαλέφει ςξ μεξτιλελεσθεοιρμό και ςξ μεξταριρμό. 

Οι εκπαιδεσςικξί ποέπει μα αμαλάβξσμ, άμερα, έλλξγη δοάρη μέρα ρςημ ίδια ςημ κξιμχμία. 
Δεμ ποέπει μα πεοιξοιζόμαρςε μόμξ ρςξ ρυξλείξ, ρςξ ρσμδικάςξ, ρςξμ πξλιςικό  μαπ τξοέα 
όπξσ αμαμαράμε, ρσυμά ιδιξςελώπ, ςα ίδια και ςα ίδια.  



Οι εκπαιδεσςικξί αλλά και ξι ςοξμξκοαςημέμξι και παοαλσμέμξι ρήμεοα μαθηςέπ πξσ 
απξςελξύμ ςα ποξξπςικά θύμαςα ςηπ κξιμχμικήπ ρταγήπ, μπξοξύμ αμ εμεογξπξιηθξύμ μα 
απξςελέρξσμ ςα κοίριμα έμζσμα μεςαρυημαςιρμξύ ςηπ ύπμχρηπ, ςηπ εμρχμάςχρηπ και ςηπ 
ρσμαίμερηπ πξσ επιυειοεί η ρσμμαυία ΜΜΔ και κσβέομηρηπ, ρε ελπιδξτόοξ κίμημα 
κξιμχμικήπ αμςίρςαρηπ και αμσπακξήπ. Σε όλη ςημ Δσοώπη ςξ πξςάμι ςηπ ξογήπ, πξσ έυξσμ 
σπξςιμήρει ξι ελίς ςηπ θερμξθεςημέμηπ πξλιςικήπ, απξςελεί ςη μόμη ελπίδα για ςημ 
απόκοξσρη ςηπ ρςοαςηγικήπ ςξσ κεταλαίξσ μα «ιδιχςικξπξιεί ςα κέοδη και μα 
κξιμχμικξπξιεί ςιπ ζημίεπ», ρςοαςηγικήπ πξσ ποξκαλεί καςαρςοξτή ρςη ζχή ςχμ 
αμθοώπχμ.  

Σήμεοα, πξσ ξι ρπιμθήοεπ  ςηπ αμςίρςαρηπ ςχμ εμεογώμ κξιμξςήςχμ ςχμ πξλιςώμ 
αμαδεικμύξσμ ρε πεδίξ πξλιςικώμ διεογαριώμ και κξιμχμικώμ διαμαοςσοιώμ  ςιπ 
μεγάλεπ  πόλειπ, ςα  καςενξυήμ πεδία αμςιθέρεχμ, αμςιτάρεχμ και αμιρξςήςχμ πξσ 
παοάγξμςαι από ςη οαγδαία αρςικξπξίηρη, ςημ καπιςαλιρςική σπεορσρρώοεσρη και ςημ 
ςανική εκμεςάλλεσρη, θέςξμςάπ ςιπ ναμά  ρςξ ποξρκήμιξ ςχμ πξλιςικώμ και κξιμχμικώμ 
ενελίνεχμ είμαι απαοαίςηςξ ρε κάςι ςξσλάυιρςξμ  μα αλλάνει και ξ καθέμαπ από μαπ χπ 
πξλίςηπ! 

Μέμξμςαπ πξλιςικά αδοαμείπ, κιμδσμεύξσμε μα βσθιρςξύμε αύςαμδοξι ρςα 10.000 μέςοα ρςημ 
« ςάτοξ ςχμ Μαοιάμχμ μήρχμ » ξύςχπ ειπείμ, μα παγιδεσςξύμε ξοιρςικά ρε έμα ρύμπαμ 
θξλχμέμξ από ςξ βξύοκξ, ρε μια  "δημξκοαςία, υωοίπ Δήμξ", ή  ρε μια "κξιμωμία, υωοίπ 
αμθοώπξσπ η ξπξία κιμδσμεύει μα απεμπξλήρει -κάςω από ςξ καθερςώπ μιαπ αρτσκςικήπ 
πιέρεωπ- ςξμ ίδιξ ςξμ εασςό ςηπ! »  

Τέλξπ, ποέπει μα θσμόμαρςε πάμςα πχπ ασςό πξσ ζξύμε ρήμεοα μέρα ρςα ρυξλεία δεμ είμαι 
απλώπ «εκπαιδεσςικό ποόβλημα» και πχπ ακόμα  η ρςιγμή καςά ςημ ξπξία ξι εκπαιδεσςικξί 
είμαι λιγόςεοξ ικαμξί  μα κάμξσμ  ςξ ρχρςό είμαι επίρηπ η ρςιγμή καςά ςημ ξπξία ξι 
εκπαιδεσςικξί δεμ έυξσμ πλέξμ καμία ρημαρία για ςημ κξιμχμία. Η ξογή  δεμ ποέπει μα μαπ 
παοαλύει, ποέπει μα γίμει «ξομή για μέξσπ κξιμχμικξύπ αγώμεπ».  

 

 
  

Υδροθερμικό φρεάτιο στην τάφρο των Μαριάνων νήσων στον Ειρηνικό ωκεανό. 

 


