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Μάκε μου μπάτςε γράμματα
«Εκεί που ανοίγει ζνα ςχολείο, κλείνει μια φυλακι.» (Βίκτωρ Ουγκϊ)
Μία διαχρονικι υπζροχθ διαπίςτωςθ, που δυςτυχϊσ αδυνατεί να επαλθκευτεί ςε
μία Ελλάδα που αυτοκζλθτα επιμζνει να παραμζνει ζγκλειςτθ, ςτθ φυλακι του
χουντικοφ τρίπτυχου «πατρίσ - κρθςκεία - οικογζνεια».
Και πϊσ αλικεια να δραπετεφςει;
Οπιςκοδρομικζσ εκπαιδευτικζσ νοοτροπίεσ και δάςκαλοι (με ελάχιςτεσ
φωτεινότατεσ εξαιρζςεισ) γεννθμζνοι μζςα ςτθν παρακμιακι κοινωνικι φυλακι και
μζςω αυτισ.
Ρλιρωσ περιοριςμζνοι και απαξιωμζνοι.
Ευνοφχοι.
Μελετάω τισ βάςεισ των ςχολϊν για το 2019 και τα απαιτοφμενα ανά περίπτωςθ
μόρια.
Ζχουμε και λζμε: Εντυπωςιακά υψθλι είναι θ απαιτοφμενθ βακμολογία για όλεσ τισ
ςχολζσ ζνςτολων αξιωματικϊν (18.000 μόρια και πάνω), αλλά και για τισ
Αςτυνομικζσ Σχολζσ (16.550 μόρια). Τθν ίδια ςτιγμι, για τθν Φιλολογία Ακινασ
χρειάηονται 14.682 μόρια και για το Ραιδαγωγικό Δευτεροβάκμιασ 13.339.
Γιατί άραγε;
Η ςυνικθσ απάντθςθ και θ πρϊτθ εξιγθςθ που μπορεί να ςυναντιςει κανείσ είναι
μεν λογικι, αλλά ανεπαρκισ κακότι μερικι. Αςφαλϊσ και θ δυνατότθτα
μελλοντικισ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ είναι επόμενο και κατανοθτό να
παίηει βαςικό ρόλο κατά τθν επιλογι τθσ ςειράσ των πικανϊν ςχολϊν ενόσ εφιβου.
Μα αφενόσ αυτό είναι ζνα μθ ικανό από μόνο του κριτιριο για να αποφαςίςει ζνασ
άνκρωποσ τον χϊρο, τον τρόπο και πρϊτιςτα τον Λόγο ςτον οποίο κζλει να περάςει
και να αφιερϊςει τθ μιςι του ηωι και αφετζρου, μια τζτοια αφετθρία ηωισ εγείρει
ςοβαρότατα ερωτιματα και αμφιβολίεσ για τθν κοινωνικι μασ ποιότθτα ςε επίπεδα
ανκρϊπινων αξιϊν. Αποκαλφπτεται θ ςυνολικι μασ ανοχι και κατά ςυνζπεια
ςυνυπευκυνότθτα ςχετικά με τθν προκλθτικι πολιτικι αδιαφορία παροχϊν ςτισ
ατομικζσ και ομαδικζσ ψυχικζσ και πνευματικζσ υπαρξιακζσ πλευρζσ μασ. Ρωσ είναι
δυνατόν ςτο ςθμερινό κεωρθτικά ανϊτερο κοινωνικοπολιτικό ςτάδιο οι ςυνεχιςτζσ
τθσ παλιάσ βαςιλικισ φρουράσ (οι τωρινοί ζνςτολοι) να χαίρουν υψθλότερθσ
αμοιβισ και εκτίμθςθσ από τουσ φρουροφσ του πνεφματοσ και τθσ ψυχισ;
Η βαςικι εξιγθςθ του προβλιματοσ βρίςκεται ςτο ότι θ ελλθνικι κοινωνία
ουςιαςτικά δεν πζραςε ποτζ ςτθν αςτικι κουλτοφρα. Συγκεντρϊκθκε άτακτα ςτα
αςτικά κζντρα χωρίσ να αποκτιςει τθν αναγκαία κοινωνικι μόρφωςθ. Ο Ζλλθνασ
μπικε ςτο ρόλο του αςτοφ χωρίσ να γίνει αςτόσ. Μιμικθκε απλϊσ τθν πράξθ του
γαλλικοφ διαφωτιςμοφ χωρίσ όμωσ να τον υιοκετιςει. Στθν δικι του πράξθ ζμεινε
ςτο ςκοτάδι και εκεί είναι ακόμα. Από το Ραρίςι κράτθςε μόνο τθ Galeries

Lafayette και τθν κοροφλα του Λεπζν… Οφτε λόγοσ για το υπζροχο Καντιανό αξίωμα
Supere Aude («Τόλμα τθ γνϊςθ»).
Από το δίκαιο του τςιφλικά και του φιλότουρκου, άρον-άρον ςτο άνευ
προςαρμογισ δυτικό ςφςτθμα και ςφνταγμα που εγκατζςτθςε ο Καποδίςτριασ.
Από τισ υπαίκριεσ τουαλζτεσ του χωριάτικου ςπιτιοφ, άρον-άρον ςτα διαμερίςματακελιά των αςχθμόμορφων πολυκατοικιϊν, που τόςο προκλθτικά επζτρεψαν οι
πολιτιςμζνεσ κυβερνιςεισ τθσ μεταπολίτευςθσ (και ειδικά του «εκνάρχθ»
Καραμανλι) να καταςπαράξουν με αντιπαροχι το πολιτιςμζνο και το κάκε λογισ
εφμορφο.
Ομοίωσ και ςτθν εκπαίδευςθ: Ο δάςκαλοσ τθσ πόλθσ δεν οδθγικθκε και οφτε
οδθγεί ςτο φωσ. Ραραμζνει ςτο ςκοτάδι του «πατρίσ - κρθςκεία»... Οφτε λόγοσ για
φωτιςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ και μεταρρυκμιςτζσ, όπωσ ο Σελεςτζν Φρενζ, που
οραματίςτθκε και δθμιοφργθςε πρότυπα ςχολεία (τα οποία λειτουργοφν και
ςιμερα), εφαρμόηοντασ παιδαγωγικζσ τεχνικζσ που βαςίηονταν και προωκοφςαν
τθν ελεφκερθ ζκφραςθ των παιδιϊν.
Πχι, ο Ζλλθν αςτόσ δεν μπικε ςτον κόπο να μορφωκεί και να εξελιχκεί. Ριρε τον
δάςκαλο από το υψθλό ςθμείο που τον είχε ςτο χωριό του (τότε που τουλάχιςτον
τον ςζβονταν, αν και επίςθσ τον χάλαγε, βάηοντάσ τον να κάκεται ςε ξεχωριςτό
τραπζηι, παρζα με τον διμαρχο και τον παπά) και άρον-άρον τον υποβίβαςε ςε
δαςκαλάκο. Μζςα από ολοζνα χαμθλότερεσ μορφωτικζσ παροχζσ, κίνθτρα και
αποδοχζσ, αλλά και ςτθ ςυνζχεια μζςα από αυτοκαταςτροφικζσ κλαδικζσ μιηζριεσ,
το εκπαιδευτικό λειτοφργθμα απαξιϊκθκε πλιρωσ, από τθν κοινωνία και το
χειρότερο, από τουσ ίδιουσ τουσ λειτουργοφσ.
Και να ‘μαςτε τϊρα μπροςτά ςτα κλιβερά δεδομζνα:
Η αλικεια είναι πωσ πλζον θ κοινωνία δεν κζλει να ζχει ποιοτικοφσ δαςκάλουσ. Δεν
τουσ ζχει ανάγκθ. Δεν τουσ χρειάηεται πια. Άλλωςτε κα τθσ ιταν επικίνδυνοι. Το
πολιτικό ςφςτθμα και θ εκκλθςία αρζςκονται να ζχουν τθ μάηα υπνωτιςμζνθ ςτο
ςκοτάδι τθσ άγνοιασ, μακριά από τον διαφωτιςμό και τθν τόλμθ τθσ γνϊςθσ. Μα
και ακόμα περιςςότερο: ζνασ πατζρασ προτιμά να δει το παιδί του ςυμβιβαςμζνο
και προςαρμοςμζνο, παρά αφυπνιςμζνο. Δεν κζλει οφτε αποτολμά καν να ςκεφτεί
πωσ ο ίδιοσ ζηθςε τθ ηωι του με τα μάτια κλειςτά. Κι φςτερα, «τι να τον κάνουμε
τον δάςκαλο; Γιατί να μασ φωτίςει; Σάμπωσ κα μασ βρει δουλειά; Πχι, όχι, δεν
είναι καιρόσ για χαηοεπαναςτάτεσ. Καλφτερα ο ευνοφχοσ μπζιμπι-ςίτερ με τα
βρεμζνα ςπίρτα. Δαςκαλάκοσ και πάλι δαςκαλάκοσ.»
Κι εδϊ είναι θ διαφορά μασ με τθ Γαλλία, διότι παρότι κι εκεί οι φανατικοί τθσ
πατρίδοσ και τθσ κρθςκείασ κυνιγθςαν με επιμονι τον Φρενζ και τουσ άλλουσ
μεταρρυκμιςτζσ, τελικά το υγιζσ και μορφωμζνο ςϊμα τθσ κοινωνίασ τουσ ζδωςε το
δικαίωμα φπαρξθσ (απόδειξθ ότι μζχρι και ςιμερα υπάρχουν τα ςχολεία Φρενζ),
δίνοντασ ταυτόχρονα ςτον εαυτό του τθν αξιοπρζπεια του ψυχικοφ και πνευματικοφ
ευ ηθν. Δυςτυχϊσ, παρά τισ εκάςτοτε φανταχτερζσ - δικεν εκςυγχρονιςτικζσ
πολιτικζσ εξαγγελίεσ, αλλά και τισ ελάχιςτεσ μεμονωμζνεσ πραγματικζσ φωτεινζσ

εξαιρζςεισ, ακόμα και ςιμερα, ςτθ δικι μασ ελλθνικι πράξθ δεν παρατθροφμε
απλϊσ μία διαφορά ταχφτθτασ ςτθν υιοκζτθςθ των προοδευτικϊν εκπαιδευτικϊν
τάςεων, αλλά μία αντίκετθ ςτάςθ. Οι επιλογζσ των πολιτικϊν μασ αρχθγϊν
αντιςτζκονται ςκεναρά ςτθν βαςικι ελπίδα μίασ κοινωνίασ, που είναι θ παροχι
υγιοφσ παιδείασ. Ξεκάκαρα και προκλθτικά αντιτάςςονται ςτθν πρόοδο και ςτθν
ανφψωςθ. Ρϊσ να το κάνουμε, δεν είναι δυνατόν ςε όλον τον κόςμο θ παιδεία να
ζχει διαχωριςτεί από τθ κρθςκεία και ςτθ χϊρα μασ να κάνουμε ζνα βιμα μπροσ
και τρία πίςω… (Ραρενκετικά, αξίηει να ςθμειωκεί θ πρόςφατθ απόφαςθ του
Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, με τθν οποία κρίκθκαν αντιςυνταγματικζσ οι
προςπάκειεσ τθσ προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ να απελευκερωκεί θ παιδεία από τον
κλιρο. Αξιοςθμείωτθ, οπιςκοδρομικι και δυςτυχϊσ ενδεικτικι είναι και θ
μεςαιωνικι αιτιολόγθςθ αυτισ τθσ απόφαςθσ, κατά τθν οποία οι εκπαιδευτικζσ
ςτοχοκετιςεισ οφείλουν «να αποβλζπουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κρθςκευτικισ
ςυνείδθςθσ». Ρωσ είναι δυνατόν να παρακάμπτουμε προκλθτικά τθν επιςτιμθ και
να ςυνεχίηουμε να αςπαηόμαςτε το χζρι του ραςοφόρου; Ρωσ είναι δυνατό να
αφινουμε το μζλλον των παιδιϊν ςτθν κρίςθ αμόρφωτων ανκρϊπων; Ρωσ είναι
δυνατό να οραματιηόμαςτε το μζλλον επιλζγοντασ -ι αποδεχόμενοι τισ επιλογζσ
των «εκπροςϊπων μασ»- να παραμζνουμε ςτο μεςαίωνα;)
Η ςειρά κατάταξθσ των ςχολϊν και ειδικότερα των αςτυνομικϊν και των
παιδαγωγικϊν - φιλολογικϊν αντιςτοιχεί πλιρωσ ςτθν εκτίμθςθ του μζςου ζλλθνα
απζναντι ςτα δφο επαγγζλματα (δυςτυχϊσ ελάχιςτα μποροφμε πια να
αναφερκοφμε ςε λειτουργιματα). Ο μπάτςοσ είναι ανϊτεροσ από τον δάςκαλο.
Είπαμε, ο πατζρασ προτιμάει τον γιο του μπάτςο. Μόνο προβλιματα κα του φζρει
ο δάςκαλοσ. Ο μπάτςοσ κα τον ςϊςει. Πντασ μζροσ του ςυςτιματοσ κα τον
ξελαςπϊςει. Θα περάςει τθ ηωι του ςτθν ευκολία, τθν αςφάλεια και βεβαίωσ τθν
εφνοια τθσ ςφγχρονθσ διευρυμζνθσ βαςιλικισ αυλισ και παρότι κα
αυτοαποκαλείται αςτόσ, ςε ςυναντιςεισ με φίλουσ και γνωςτοφσ, με μία χωριάτικθ
χοντροκομμζνθ αναίδεια κα περθφανεφεται κιόλασ.
Και μθν ξεχνάτε να είςτε φίλοι του «κι αν ζχετε καμία κλιςθ, πείτε μου να ςασ τθ
ςβιςει.»
Μα είναι τόςο λάκοσ ο δρόμοσ που ζχουμε πάρει…
Αν κυμθκοφμε το μζςα μασ, αν αντζξουμε κάποια μνιμθ, κα δοφμε πωσ μ’ αυτά και
μ’ αυτά είναι ο άνκρωποσ και το ανκρϊπινο που ζχουν ςβιςει.
Είναι το κάκε παιδί και το παιδί μζςα μασ που αφινουμε να ςβιςει.
(Κι εδϊ επιβάλλεται μία ακόμα παρενκετικι ςκζψθ - διευκρίνιςθ: Το ότι μασ κλίβει
και μασ κίγει θ χαμθλι βάςθ των φιλολογικϊν και των παιδαγωγικϊν ςχολϊν δεν
πρζπει να μασ αποτρζπει από το να αναγνωρίςουμε πωσ είναι ωφζλιμο και
ςφμφωνο με τθν κοινωνικι πρόοδο το να απαιτείται ο αςτυνομικόσ να ζχει ζνα
υψθλό μορφωτικό επίπεδο.
Θεωρθτικά τουλάχιςτον ζνασ περιςςότερο
μορφωμζνοσ αςτυνομικόσ είναι ςε κζςθ να χειριςτεί με καλφτερο τρόπο τθν
εξουςία που του εμπιςτεφεται το ςφςτθμα. Στθν πράξθ βζβαια, θ ποιότθτα αυτι

κάποιων μονάδων, που προςωπικά ζχει τφχει να ςυναντιςω και να εκτιμιςω, δεν
είναι ακόμα ικανι να αντιταχτεί απζναντι ςτθν ομαδικι μαγκιά που ορμϊμενθ
δυναμικά από το παρελκόν μασ ζχει κάνει να λζμε τον αςτυνόμο μπάτςο.
Δυςτυχϊσ, όταν μαηεφονται όλοι μαηί οι ζνςτολοι, για κάποιο λόγο ςυνικωσ
ξεχνοφν τόςο τον άνκρωπο ςυμπολίτθ τουσ, όςο και τον άνκρωπο μζςα τουσ.)
Η ςειρά κατάταξθσ των ςχολϊν είναι επίςθσ αντίςτοιχθ με τα εκλογικά
αποτελζςματα και ποςοςτά. Οι πολλοί προτιμοφν τθν λογικι τθσ επαγγελματικισ
αποκατάςταςθσ και του «αυλικοφ βολζματοσ», εντάςςοντασ εαυτοφσ ςτισ κλιβερζσ
και τυφλζσ κομματικζσ ςτρατιζσ. Ελάχιςτοι βλζπουν και ακόμα λιγότεροι τολμοφν
να υποςτθρίξουν τθν αλικεια, παραμζνοντασ αξιοκράτεσ. Οι ειλικρινείσ προτάςεισ
που μιλοφν για πρόοδο και διαφωτιςμό δεν επιλζγονται. Υςτεροφν πάντα ςε ςχζςθ
με εκείνεσ που μιλοφν για τθν φπνωςθ ςτθν αςφάλεια μίασ φυλακισ. Μίασ
φυλακισ που είναι αδφνατο να κλείςει όταν τα ςχολεία που ανοίγουν,
επανδρωμζνα από δαςκαλάκουσ, λειτουργοφν ςτο ςκοτάδι. Είναι τόςο λυπθρό και
απαιςιόδοξο… Η παιδεία είναι θ μόνθ ελπίδα αυτοφ του κόςμου και εμείσ τθ
ναρκοκετοφμε….
Είναι αυτοκτονικό.
Μεταςτρζφοντασ λοιπόν τα λόγια του Ουγκϊ και προειδοποιϊντασ εαυτοφσ,
οφείλουμε να αναγνωρίςουμε ότι «όταν το πραγματικό ςχολείο κλείνει ανοίγει μία
φυλακι».
Δυςτυχϊσ, εμείσ οι νεοζλλθνεσ ςυνθκίηουμε να κρατάμε μόνο τθ κεωρία τθσ ςοφίασ
των προγόνων μασ και όχι να τθν κάνουμε πράξθ. Τι κι αν ο Σοφοκλισ μασ είχε
προειδοποιιςει δυόμιςι χιλιάδεσ χρόνια πριν για τον ίδιο κίνδυνο, λζγοντασ πωσ
«όποιοσ αμελεί τισ μοφςεσ όταν είναι νζοσ, χάνει το παρελκόν και ςκοτϊνει το
μζλλον»; Τι κι αν ο Ρυκαγόρασ ζκετε ωσ βαςικό κεμζλιο τθσ κάκε πολιτείασ τθν
ανατροφι των νζων; Εμείσ οι νεοβάρβαροι εφορμοφμε αλαλάηοντασ ενάντια ςτο
μζλλον, δείχνοντασ αςζβεια ςτθ κεία αυτι πνευματικι, ψυχικι και κοινωνικι τάξθ
και πρϊτιςτα ςτουσ εαυτοφσ μασ. Ραρόλα αυτά, παρότι θ ςθμερινι ρεαλιςτικι
εκτίμθςθ και πρόβλεψθ τθσ κατάςταςθσ κάνει τα κεμζλια να φαίνονται αδφνατα,
μθ αφινοντασ πολλά περικϊρια αιςιοδοξίασ, όποιοσ αςχολείται με τθν παιδεία και
το μζλλον των παιδιϊν μασ οφείλει να ψάχνει το φωσ -ι εν ανάγκθ να το
δθμιουργεί- και να μθν παφει να αγωνίηεται, κρατϊντασ άςβεςτθ τθν ελπίδα
ανάκαμψθσ:
"Seamos realistas, pidamos lo imposible!"
(«Είμαςτε ρεαλιςτζσ, επιδιϊκουμε το αδφνατο!». Ερνζςτο Τςε Γκεβάρα)
Γι’ αυτό και το παρόν κείμενο είναι ωραίο να αντιπαρζλκει τθσ άπνοιασ των καιρϊν
και να ολοκλθρωκεί με τον οφριο άνεμο τθσ αιςιοδοξίασ, αλλά και τθσ τόλμθσ που
αξίηει το κοινωνικό μασ μζλλον, αλλά και το κάκε παιδί μασ ξεχωριςτά!
Ασ μθν τελειϊςουμε λοιπόν με διατυπϊςεισ προβλθμάτων, αλλά με ενδεικτικζσ
προτάςεισ.
Ρροτάςεισ όχι απλϊσ κεωρθτικζσ,

αλλά προτάςεισ που ζγιναν και γίνονται επιτυχισ πράξθ.
Οι βαςικζσ λοιπόν ζννοιεσ τθσ παιδαγωγικισ εργαςίασ (pédagogie du travail) του
Φρενζ ςυνοψίηονται ςτα εξισ:
 οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να μάκουν καταςκευάηοντασ προϊόντα ι
προςφζροντασ υπθρεςίεσ.
 Η μάκθςθ που βαςίηεται ςτθν δοκιμι και ςτο λάκοσ (tâtonnement
expérimental).
 Συνεργατικι μάκθςθ (travail coopératif): οι μακθτζσ ςυνεργάηονται ςτθν
διαδικαςία τθσ παραγωγισ.
 Κζντρα ενδιαφζροντοσ (complexe d'intérêt): τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν
και θ φυςικι τουσ περιζργεια είναι τα ςθμεία εκκίνθςθσ για μία διαδικαςία
μάκθςθσ.
 Η μζκοδοσ του περιβάλλοντοσ (méthode naturelle): αυκεντικι μάκθςθ με
τθν χριςθ των πραγματικϊν εμπειριϊν των παιδιϊν.
 Δθμοκρατία: Πταν τα παιδιά διοικοφν δθμοκρατικά , μακαίνουν να
αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ για τθν εργαςία τουσ και για ολόκλθρθ τθν
κοινότθτα.
Ο Φρενζ ζμεινε ςτθν ιςτορία ςαν ο δάςκαλοσ που άφθνε τα παιδιά να
ονειρεφονται.
Ασ το κάνουμε κι εμείσ.

ΥΓ.1: Σε όλθ αυτιν τθν προςπάκεια, ασ μθν ξεχνάμε τθν διαχρονικι προτροπι του
Σιδθρόπουλου:
«Ζχε το νου ςου ςτον παιδί.
Υπεραςπίςου το παιδί,
γιατί αν γλιτϊςει το παιδί
υπάρχει ελπίδα.»
Και ασ μθν απογοθτευόμαςτε. Ροτζ δεν είναι αργά. Διότι όπωσ ζλεγε με
αξιαγάπθτο και ειλικρινι τρόπο ο Ράμπλο Ρικάςο:
«Μου πιρε τζςςερα χρόνια να μάκω να ηωγραφίηω ςαν τον αφαιλ και μια
ολόκλθρθ ηωι να μάκω να ηωγραφίηω ςαν παιδί.»
ΥΓ. 2: Η ταινία «Ο δάςκαλοσ που άφθνε τα παιδιά να ονειρεφονται» (Daniel Losset ,
2007) είναι μια από τισ ταινίεσ που περιγράφουν γλαφυρά τθ ηωι και το
όραμα του Σελεςτζν Φρενζ. Είναι διακζςιμθ ςτο:
https://www.youtube.com/watch?v=lV5rfV3u-2U

ΥΓ.3: Ρθγι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ βάςεισ ειςαγωγισ ςτισ ςχολζσ για το 2019
αποτζλεςε θ επίςθμθ ιςτοςελίδα aeitei.gr:
https://aeitei.gr/index.php?year=2019&pedio=1&likio_type=gh&order=2

