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• Δημοσίευση: kristali4545 

Εάν νομίζεις πως ένας παπαγάλος μπορεί να διατυπώσει καλύτερα οποιαδήποτε πρόταση 
από έναν μαθητή που φοιτά στο ελληνικό σχολείο, τότε μάλλον δεν είσαι από την Ελλάδα, ή 
καλύτερα δεν έχεις φοιτήσει σε Ελληνικό σχολείο. ΄Ισως είμαστε η μόνη χώρα της Ε.Ε που 
φέρουμε ένα τέτοιο ανούσιο και ψυχοφθόρο σύστημα. 
Έχουμε ξεχάσει τι θα πει «οξύνω την κριτική μου σκέψη» και «καλλιεργώ τον σπόρο της 
γόνιμης αμφιβολίας». Δεν ψάχνουμε, δεν κουραζόμαστε, δεν ελέγχουμε, δεν κρίνουμε, δεν 
σκεφτόμαστε τίποτα. Όλα είναι έτοιμα. Αναρωτηθήκαμε όμως ποτέ το γιατί????? ΠΟΤΕ. 
Μήπως αυτή η κοινωνία δεν μας θέλει ενεργούς?? Μήπως στοχεύει να μας οδηγεί εκείνη όπου 
θέλει??? Μήπως μας εκμεταλλεύεται για να εκπληρώσει δικά της συμφέροντα??? Τι γίνεται 
τελικά??? Μάλλον όλες οι ερωτήσεις γίνονται οι απαντήσεις στα ερωτήματά μου. Γιατί εάν 
πράγματι νοιαζόταν για μας, για την εξέλιξη και την πρόοδό μας, για την επιβίωσή μας σε αυτό 
τον κόσμο, δεν θα μας πρόσφερε τέτοια παιδεία. Η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο και 
η παιδεία μας τραβά τον ίδιο δρόμο. Όσο και να μην θέλουνε να δούνε, να δούμε την αλήθεια, 
τα πράγματα έτσι έχουν. Δεκάδες παιδιά μέσα σε μια τάξη, καθηγητές που βρίσκονται απλά 
σαράντα πέντε λεπτά μέσα σε μια αίθουσα, με την ελπίδα να περάσει και αυτή η ώρα, και 
ακόμα μια μέρα και αυτή η ζωή. Μιζέρια, έλλειψη χαράς, καλλιεργημένου πνεύματος, αγάπη 
για το παιδί. Κουρασμένοι μεσήλικες που περιμένουν πώς και πώς να βγουν στη σύνταξη και 
να φύγουν από εκεί μέσα. Αυτοί είναι οι δάσκαλοί μας, οι καθηγητές μας, οι άνθρωποι που 
περνούμε μαζί τους τη μισή μας ζωή. Και τα νέα παιδιά που περιμένουν με εκατοντάδες 
πτυχία στο χέρι και με όρεξη γεμάτα για δουλειά, παραγωγικότητα και προσφορά, σαπίζουν 
στην ουρά των κρατικών ταμείων για να λάβουν τα επιδόματα ανεργίας που δεν φτάνουν ούτε 
για μία εβδομάδα! Πόσο θα μας πληγώσει ακόμα αυτή η χώρα??? Εμάς τους μαθητές με το 
εξευτελιστικό σύστημα και τις ακατανόητες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ εξετάσεις που τίποτα άλλο παρά 
χιλιάδες χαμένα ευρώ στα φροντιστήρια και άλλα τόσα στους ψυχολόγους –μεταφορικά και 
κυριολεκτικά- μετά από αυτές δεν μας χαρίζουν. Τους νέους τελειόφοιτους, επιχειρηματίες, 
τους οικογενειάρχες, τους μεσήλικες που πλήττονται από την ανεργία και τη φτώχεια (ένα 
συντριπτικό ποσοστό του πληθυσμού). Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση??? Μέχρι πότε θα 
νομίζουν οι επαγγελματίες ηθοποιοί μας, που τους ονομάσαμε βουλευτές και τους δώσαμε 
θέση και δικαίωμα να αποφασίζουν για εμάς, ότι εμείς πιστεύουμε όλα αυτά που μας λένε… 
Μιλούν για ανερχόμενη ανάπτυξη, τη στιγμή που η υγεία, η οικονομία, οι πολίτες αλλά κυρίως 
η παιδεία καταρρέει. Μάλλον κανείς δεν τους είπε πως μια κοινωνία χωρίς παιδεία είναι σαν 
μια οικογένεια χωρίς εστία. 
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