Σημείωμα τησ Διεφθυνςησ για τη λήξη τησ ςχολικήσ χρονιάσ 2010-2011
«Ο άνκρωποσ δεν είναι ό,τι γεννιζται, αλλά ό,τι γίνεται» είχε πει ο Γκαίτε.
Στο ςχολείo λοιπόν ερχόμαςτε για να γίνουμε.
Ο κακζνασ, βζβαια, κουβαλά τθν προίκα του - αυτό με το οποίο γεννικθκε δθλαδι.
Η προςπάκεια, ο μόχκοσ, το ενδιαφζρον και το άνοιγμα των ματιϊν μασ ςτο «λίγο
παραπζρα» είναι απαραίτθτα για να γίνουμε οι δυνατότθτεσ & οι επιλογζσ μασ, αλλά αυτό
δεν είναι πάντα οφτε ευχάριςτο οφτε εφκολο. Χρειάηεται να ςυγκρουςκοφμε με ςτάςεισ &
ςτερεότυπα του παρελκόντοσ που μασ εφθςυχάηουν, μασ βολεφουν & μασ εγκλωβίηουν
ςτον παλιό κακό μασ εαυτό, τον εγωιςτι και ακατζργαςτο.
Το ςχολείο μάσ μορφϊνει, λζμε.
Το καλό ςχολείο ωςτόςο, με τθ βοικεια τθσ οικογζνειασ πάντα, παςχίηει να μασ μεταμορφϊςει και να μθ μασ παρα-μορφϊςει… Να μθ μασ αφιςει ά-λογα & φοβιςμζνα
«βατράχια» που «κοάηουμε» ότι είμαςτε «μορφωμζνοι βάτραχοι» ςτα ακίνθτα νερά του
βάλτου αλλά με τθν Αγάπθ και των δαςκάλων μασ να μεταμορφωθοφμε ςε «πρίγκιπεσ»,
άλλουσ Ανθρώπουσ! Σε ανκρϊπουσ που αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των πράξεϊν τουσ
απζναντι ςτθ Φφςθ, απζναντι ςτο ςυμπολίτθ, απζναντι ςτθν πατρίδα τουσ … δθλαδι ςτον
ίδιο τουσ τον εαυτό! Σε ανκρϊπουσ που δεν αναλϊνονται ςε φωναςκίεσ και κατθγόριεσ για
τισ παραλείψεισ των άλλων και αςχολοφνται μόνο με το «τι δεν πρζπει να κάνουν αυτοί»
αλλά ξζρουν να κάνουν αυτό που οφείλουν – τη δουλειά τουσ !Τίμια και με τον καλφτερο
δυνατό τρόπο. Κι αν αυτό δεν το ζχουμε μάκει από τθν οικογζνειά μασ κι αν θ Πολιτεία δεν
μασ παρζχει τθν Παιδεία που αξίηει ϊςτε να το αντιλθφκοφμε και να το πράττουμε -το
ρθμάδι το κακικον εννοϊ- ασ μθν αυταπατάςκε ότι ωσ ενιλικεσ δεν ζχουμε ευκφνθ για το
ςτρατόπεδο που κα επιλζξουμε: ςυμμετοχι ι ωχαδελφιςμόσ; Συνζπεια ι υπεκφυγι;
μικροςυμφζρον ι ςυλλογικότθτα & αλλθλεγγφθ; Λόγια ι πράξεισ;… Ωσ το τζλοσ τθσ ηωισ
μασ ζχουμε τθν ευκαιρία! Θα παραμείνουμε ςτα ςτάςιμα νερά του βάλτου «κοάηοντασ και
αλλοφ τυρβάηοντασ» ι κα γίνουμε «πρίγκιπεσ» με λόγο και ευκφνθ απζναντι ςε ό,τι
ιςχυριηόμαςτε ότι αγαπάμε; (…)
Με αυτόν το μφκο - αλλθγορία τθσ μεταμόρφωςθσ ικελα να επιςθμάνω για μια φορά
ακόμθ τθ ςθμαντικότθτα του μφκου, του παραμυκιοφ & τθσ αλλθγορίασ ςτθν ουςιαςτικι
μόρφωςθ των παιδιϊν μασ. Γιατί ςτόχοσ τουσ δεν είναι να τα αποκοιμίςει, όπωσ κάποιοι
βολεφονται να πιςτεφουν ακόμθ, αλλά να τουσ μεταφζρουν με ιδανικό τρόπο τα
παγκόςμια αλθκινά μθνφματα που άντεξαν ςτο χρόνο. Τθν αποδεκτι αλικεια των πολλϊν
που οφείλει να αφυπνίηει τουσ μεγάλουσ και να μασ αλλάηει όλουσ προσ το καλφτερο:
παιδιά, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ!
Χαιρετιςμοφσ ςτο ςπίτι, φιλιά ςτα παιδιά
και «καλό καλοκαίρι»!
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