

 

Οι μικροί μαθητές μου έφτιαξαν τη διάθεση. Καθώς έφερνα όμως 

στο μυαλό μου τον τρόπο που μιλούσαν και συμπεριφέρονταν 

μέσα στην τάξη, μπερδεύτηκα. 

Θυμήθηκα όσα καθημερινά, καταγγέλλονται για τους μαθητές μας, 

που όταν πάνε στο γυμνάσιο και το λύκειο, γίνονται βίαιοι, για τη 

συμπεριφορά τους την οποία κατακρίνουν εκπαιδευτικοί και όχι 

μόνο. 

Ειλικρινά είναι δύσκολο να φανταστώ ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές, σε μερικά χρόνια, όταν 

θα βρεθούν στο Λύκειο, θα αλλάξουν και θα μετατραπούν σε ατίθασα και ανεξέλεγκτα 

πλάσματα. Από την άλλη θυμήθηκα ότι πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως στην 

πλειοψηφία τους «τα παιδιά μας είναι πολύ καλά», αλλά δεν μπορούσα να ξεχάσω φυσικά 

ότι καθηγητές και δάσκαλοι έκαναν φέτος στάσεις εργασίας διαμαρτυρόμενοι για βίαιες 

συμπεριφορές εντός των σχολικών μονάδων. 

Αναζητούσα την απάντηση στο μυαλό μου, όμως το μόνο που κατάφερα ήταν να φτάσω στο 

συμπέρασμα ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία των μεγάλων. 

Για να «τρελαίνονται» τα παιδιά και να μετατρέπονται στην εφηβεία τους σε ατίθασα νιάτα, 

μάλλον σ’ εμάς βρίσκεται το λάθος. 

Από την εικόνα που είδα στη συγκεκριμένη Ε’ τάξη Δημοτικού, ένοιωσα ως ενήλικας να με 

βαραίνει η ευθύνη. Τα παιδιά μας είναι από καλό υλικό. Όπως στη μαγειρική δεν αρκεί να 

έχεις μόνο τα υλικά για να πετύχει το φαγητό. Κάτι τέτοιο μάλλον ισχύει και για τα παιδιά. 

Αν πάρουμε τα υλικά και τα ανακατέψουμε όπως πρέπει και 

όταν πρέπει, τότε το αποτέλεσμα είναι τέλειο και το φαγητό 

νοστιμότατο. Τα υλικά από μόνα τους δεν κάνουν το φαγητό. 

Εξαρτάται τι θα προσθέσεις στην κατσαρόλα, πόσο αλάτι και 

πόσο πιπέρι, πόσο θα τα ανακατέψεις και πόσο θα τ’ αφήσεις 

στη φωτιά. 

Αν στο καλό υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα 

παιδιά μας προσθέτουμε άγχος, στρες, νεύρα και διάφορα 

άλλα αρνητικά από την καθημερινότητά μας, αν τα 

φορτώνουμε με την αγωνία τη δική μας για το μέλλον τους και 

αν αντί για αγάπη και σημασία, απλώς ρίχνουμε στη συνταγή 

χρήματα και φροντιστήρια, μάλλον το «φαγητό» που θα 

παραχθεί θα είναι άγευστο. 

Ποιος θα βρει τη μαγική συνταγή και πώς θα μάθει όλους τους 

υπόλοιπους να την εφαρμόζουν, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι δεν 

φταίει πάντα ένα υπουργείο ή ένας δύστροπος εκπαιδευτικός. 

Φταίμε όλοι και γι’ αυτό τα μαθήματα  «μαγειρικής» μάλλον 

θα πρέπει να αφορούν ολόκληρο τον ενήλικα πληθυσμό αυτού 

του τόπου. 

 

 (Αντιγράφω για προβληματισμό, Φιλελεύθερος, 7 Ιουνίου 2009, Μ.Π.) 

 

Η κατασκήνωση προσφέρει εξαιρετική ευκαιρία. Ας την εκμεταλλευτούμε. 
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