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 Πξνρηέο ζην Ωξαηφθαζηξν, ζηε Λακία  θαη 

ζην Πέξακα, ρηεο ζηε Φίν θαη ζην Σθνχηαξη 

Σεξξψλ, ε πξνζπάζεηα  εθθαζηζκνχ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο παίξλεη ρξφλν κε ην ρξφλν λέεο 

δηαζηάζεηο πνπ δελ απαζρνινχλ ζηελ 

πξαγκαηηθή πνιηηηθή ηνπο έθηαζε νχηε ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο αιιά, δπζηπρψο, νχηε θαη ηε 

ΔΟΕ. Τη ζήκα δίλεη ε Κπβέξλεζε ζηελ αθξνδεμηά 

αηδέληα θαη ζηα μελνθνβηθά ζηεξεφηππα, φηαλ 

ζηνηβάδεη κεηαλάζηεο θαη κηθξά παηδηά ζε 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο, θηηάρλεη 

απνγεπκαηηλά "ζρνιεία"- γθέην κφλν γηα 

πξνζθπγφπνπια θη εληζρχεη φιν ην αληηδξαζηηθφ 

πιαίζην θαζεκεξηλήο ηδενινγηθήο επηβνιήο θαη 

θξνλεκαηηζκνχ ζην δεκφζην ζρνιείν; Πνηα 

πνιηηηθή, αλ φρη απηή πνπ ρατδεχεη θαη ζπλνκηιεί 

κε ηνπο ζθνηαδηζηηθνχο θχθινπο  γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζέξλεη ζήκεξα ζηνλ 

εηζαγγειέα γηα αλάθξηζε Δηεπζπληέο ζρνιείσλ 

ηνπ Αγξηλίνπ γηα ην ηη δηδάζθεηαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία; Πψο λα εξκελεχζεη θαλείο ηελ άξλεζε 

ηεο Οκνζπνλδίαο λα ζηειηηεχζεη ηελ πιεηνςεθία ηεο ΕΛΜΕ  Λέζβνπ, πνπ θιείλεη ην κάηη ζηε 

κηζαιινδνμία θαη ηε ξαηζηζηηθή ξεηνξηθή παξνπζηάδνληαο καζεηέο σο "ιαζξαίνπο"; Πνηα 

αληαλαθιαζηηθά ρατδεχεη ην ζπλδηθάην, φηαλ αξλείηαη κηα θαζαξή ηνπνζέηεζε γηα ην δηθαίσκα 

φισλ ησλ παηδηψλ λα είλαη ζην ζρνιείν, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο;  

 Όπσο θαηαγξάθεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο μελνθνβηθψλ επεηζνδίσλ, γνλείο πνπ 

δηακαξηπξφκελνη  αξλνχληαη λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν καδί κε πξνζθπγφπνπια, 

αθνινπζνχλ ππνβνιηκαίεο ελέξγεηεο ζπγθεθξηκέλσλ γνλέσλ κειψλ ή ππνζηεξηρηψλ θαζηζηηθψλ 

θαη λενλαδηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Απηέο νη ξαηζηζηηθέο θαη κηζαιιφδνμεο αληηδξάζεηο 

θαξπνθνξνχλ ζην εχθνξν έδαθνο ηνπ εθθαζηζκνχ ηεο ειιεληθήο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ έρνπλ 

θαιιηεξγήζεη, θπξίσο εδψ θαη κηα δεθαεηία, νη κλεκνληαθέο πνιηηηθέο. Οη πνιηηηθέο ηεο ιηηφηεηαο, 

ηεο αλέρεηαο ησλ εξγαδφκελσλ, ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δεκφζηαο Εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο 

απαμίσζήο ηεο. Η «άπνςε» πνπ ιέεη φηη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ππαίηηνη 

είλαη νη πξφζθπγεο θαη νη μέλνη, θαιιηεξγείηαη ζπλάκα θη  εληζρχεηαη θαη απφ ΜΜΕ πνπ παίδνπλ 



αληηδξαζηηθφ ξφιν, γηαηί κε δήζελ αληηθεηκεληθφ πξφζεκν πξνβάιινπλ ξαηζηζηηθέο θαη 

κηζαιιφδνμεο  απφςεηο, εληζρχνπληαο ηηο «αζψεο αλεζπρίεο» - γνλέσλ θαη κε.   

 Όκσο, παξφιν πνπ θαηά θαηξνχο ε μελνθνβία παίξλεη δηαζηάζεηο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δείρλεη αξθεηέο αληηζηάζεηο θη απηφ νθείιεηαη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ- γη απηφ θαη ην ζρνιείν έρεη κπεη επαλεηιεκκέλα ζην ζηφραζηξν θαζηζηηθψλ 

θαη λενλαδηζηηθψλ απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ. Πξνζπαζψληαο λα θαιιηεξγήζνπλ αλχπαξθηνπο 

θφβνπο ή θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ππαξθηέο θνβίεο ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ αλακελφκελεο 

επαηζζεζίεο γηα ηα παηδηά ηνπο, νη θαζηζηηθέο θαη λενλαδηζηηθέο νξγαλψζεηο πξνζπαζνχλ λα 

ζηξέςνπλ απηέο ηηο αλεζπρίεοελάληηα ζηα πξνζθπγφπνπια θαη λα επηβάιινπλ ηελ άπνςή ηνπο 

ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, πνπ δελ είλαη άιιε  απφ ην "θαζαξά ζρνιεία γηα ηελ 

θαζαξφηεηα ηεο θπιήο».  

 Μπξνζηά ζ’απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα γεγνλφηα πνπ απμάλνληαη, ε πνιηηεία φθεηιε 

λα είλαη άηεγθηε, δηαθπιάζζνληαο θαη ππεξαζπίδνληαο ηνλ παλαλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ ξφιν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ην ζρνιείν ησλ φισλ θαη ησλ ίζσλ, ην ζρνιείν θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξσπηζκνχ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Η Πνιηηεία δηα ηεο Κπβέξλεζεο φθεηιε λα κπεη θξαγκφο ζηε 

κηζαιινδνμία θαη ην ξαηζηζκφ, κελ επηηξέπνληαο αλάινγεο θσλέο θαη πξαθηηθέο λα πιεζηάζνπλ 

ζην ζρνιείν. Αληί λα νιηγσξεί ή λα θσθεχεη, δίλνληαο ηελ επρέξεηα ζηηο θαζηζηηθέο ζηνρεχζεηο 

θαη πξαθηηθέο λα δξνπλ αλελφριεηα θαη λα αλαπαξάγνληαη, έρεη ππνρξέσζε άκεζα - ηψξα λα 

εληζρχζεη θαη λα επεθηείλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο γηα ηελ έληαμε φισλ ησλ παηδηψλ ζην πξσηλφ 

ζρνιείν θαη φρη ζε απνγεπκαηηλά ή ηκήκαηα γθέην πνπ θαιιηεξγνχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηα 

μελνθνβηθά ζηεξεφηππα. 

 Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θξίζηκνο ζηε δηαθχιαμε ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη 

αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα πνπ έρνπλ παξαθαηαζήθεο, απφ ηνπο Σπιιφγνπο 

Δηδαζθφλησλ θη απφ ηελ ζπκπφξεπζε κε ην δεκνθξαηηθφ γνλετθφ θίλεκα εμαξηάηαη ε δηαθχιαμε 

ηνπ ζρνιείνπ απφ ηα θαηλφκελα θνηλσληθνχ εθθαζηζκνχ πνπ πιεζαίλνπλ.  

 Εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο νθείινπκε λα κελ αλερηνχκε θαη λα αληηηαρζνχκε  ζηε 

κηζζαιινδνμία θαη ην ξαηζηζκφ, ψζηε ε βαξβαξφηεηα λα κε βξεη ξσγκέο γηα λα εηζρσξήζεη ζην 

ζρνιείν. Με ελεκεξψζεηο, πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη εθδειψζεηο κε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ 

αιινδαπψλ, πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, λα ζπάζνπκε ην θφβν θαη ηηο θνβίεο! Να κπνχκε 

θξαγκφο ζε θάζε ηη πνπ απεηιεί ην θαζνιηθφ δηθαίσκα ζηε κφξθσζε, ζε θάζε έλαλ πνπ 

ζηνρνπνηεί καζεηέο, ζε θάζε αληίιεςε πνπ δηαηξεί θαη απνθιείεη ηα παηδηά, ζε θάζε πξνζδνθία 

εθθαζηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ! Τα πξσηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ζσκαηεία δελ έρνπλ άιιν δξφκν, απφ 

ην λα ζπλερίζνπλ ηελ ζπνπδαία δξάζε ηνπο γηα ην ζρνιείν ησλ φισλ ησλ ίζσλ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ, ηε γξακκή αιιειεγγχεο γηα θάζε ιαφ, ηνλ αγψλα γηα αμηνπξεπή δσή θαη 

εθπαίδεπζε γηα θάζε άλζξσπν θαη θάζε παηδί  πνπ δεη ζε απηή ηε ρψξα 

 Απηή ηελ ππνρξέσζε έρνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο, νθείινληαο φρη κφλν λα  

θαηαγγείινπλ θάζε ξαηζηζηηθή θσλή θαη πξαθηηθή απφ φπνπ θη αλ εθπνξεχεηαη, πξάγκα πνπ 

έπξεπε ήδε κε ζαθή ηξφπν λα είραλ πξάμεη, αιιά θαη λα ζπληαρζνχλ κε ηηο δηεθδηθήζεηο  θαη ηε 

δξάζε ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ, απνκνλψλνληαο θάζε ξεηνξηθή πνπ αλνίγεη ην δξφκν 

ζηελ εθδήισζε  θαηλνκέλσλ εθθαζηζκνχ ζην δεκφζην ζρνιείν. 

 Σπλερίδνληαο απηφλ ηνλ αγψλα, ραηξεηίδνπκε ηε καρφκελε εθπαίδεπζε θη φιε ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα πνπ κε ζπιινγηθφηεηα, αιιειεγγχε θη απνθαζηζηηθφηεηα ζε φιε ηε ρψξα κπαίλεη 

θξαγκφο ζηα  θαηλφκελα ζθνηαδηζκνχ, ξαηζηζκνχ, μελνθνβίαο θαη θαζηζκνχ θξαηψληαο 

αλνηρηφ ην ζρνιείν γηα φια ηα παηδηά θαη δσληαλή ηε κάρε γηα ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε. 


