
«Κι αν είµαι Ροκ, µη µε φοβάσαι»* 

( Σκέψεις και εµ̟ειρίες α̟ό την ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση) 

 

Κυρίες και κύριοι, καλησ̟έρα σας. 

Ευχαριστώ ̟άρα ̟ολύ το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου, την κ. Πα̟αστεφανάκη, την κ. 

Στρατάκη, τον κ. Καµ̟αναράκη και όλους τους υ̟όλοι̟ους συνεργάτες, για την 

ευγενική τους ̟ρόσκληση να συµµετέχω  στην α̟οψινή εκδήλωση και να σας µεταφέρω 

σαν καθηγήτρια της Β’βάθµιας, την εµ̟ειρία της διδασκαλίας σε ένα Ε̟αγγελµατικό  

Λύκειο, καθώς και για την χαρά ̟ου έχουµε στο 5ο ΕΠΑ.Λ. να διατηρούµε µια 

εξαιρετική συνεργασία  µαζί τους, η ο̟οία µας δίνει µεγάλη υ̟οστήριξη και βοήθεια 

για να κάνουµε καλύτερα την δουλειά µας. 

∆εν σας κρύβω ότι ̟ροβληµατίστηκα ̟άρα ̟ολύ, κυρίως για 3 λόγους. Ο ̟ρώτος είναι, 

ότι είναι  ̟ολλά τα χρόνια ̟ου λόγω οικογενειακών και ε̟αγγελµατικών υ̟οχρεώσεων, 

έχω χάσει λίγο την ε̟αφή µου µε ηµερίδες, εργασίες, ̟αρουσιάσεις. 

Ο δεύτερος λόγος, είναι ότι η εµ̟ειρία µου σαν διδάσκουσα στη δευτεροβάθµια είναι 

̟ολύ µικρή, διανύω µόλις την 7η σχολική χρονιά. Το µόνο ατού ̟ου διαθέτω είναι ότι 

λόγω της ιδιοµορφίας του ̟ρογράµµατος α̟ό το Υ̟ουργείο, το σύνολο των ωρών µου, 

σαν Οικονοµολόγος,  είναι α̟οκλειστικά στην Α’ Λυκείου. Για όσους γνωρίζουν τις 

ιδιαιτερότητες των ΕΠΑΛ, αυτό  σηµαίνει ̟ολλά.  Ε̟ιτρέψτε µου να ̟ω δυο λόγια σε 

όσους δεν γνωρίζουν. Άτυ̟α, η Α’ Λυκείου, είναι ̟ια το υ̟οχρεωτικό ε̟ί̟εδο βασικής 

εκ̟αίδευσης. Χωρίς το χαρτί της Α’ τάξης δεν µ̟ορείς να ̟αρακολουθήσεις καµία 

δηµόσια τεχνική ε̟αγγελµατική σχολή , ακόµα και τον ΟΑΕ∆, την σχολή τουριστικών 

ε̟αγγελµάτων κλ̟.  Στο ίδιο τµήµα λοι̟όν, ̟ρέ̟ει να συνυ̟άρξουν όσο αρµονικά 

γίνεται, ̟αιδιά ̟ου θέλουν να συνεχίσουν την ε̟όµενη χρονιά  υδραυλικοί, ξυλουργοί, 

κοµµώτριες, µε ̟αιδιά – οµολογουµένως λιγότερα - ̟ου θέλουν να ̟ετυχουν στις 

εισαγωγικές της Τριτοβάθµιας για τα ΑΤΕΙ ακόµα και για τα ΑΕΙ.  Όλα αυτά χωρίς  

κρίσεις και χαρακτηρισµούς για σωστές ή λάθος, καλύτερες ή χειρότερες ε̟ιλογές. 

Αντιλαµβάνεστε, ότι αν αναθέταµε σε ένα µαέστρο το κούρδισµα όσο και τη διεύθυνση 

µιας εξίσου ιδιόµορφης ορχήστρας,  ο αγώνας για να γίνει το φάλτσο αρµονία θα 

α̟αιτούσε εξαντλητική ̟ροσ̟άθεια.  

Και ο τρίτος και τελευταίος λόγος, ήταν το δίλληµα,  τι να ̟ρωτο̟εί κανείς για την 

ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση!  Τα ̟λαίσια ̟ου θα µ̟ορούσα να κινηθώ, κατά τη γνώµη 

µου είναι δύο. Το ̟ρώτο,  είναι το ίδιο το ̟λαίσιο της Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης. Ο 

καµβάς δηλαδή, ̟άνω στον ο̟οίο ζωγραφίζεται η καθηµερινότητα των µαθητών και η 

δική µας. Το δεύτερο, είναι µε ̟οιο τρό̟ο α̟οφασίζει ο καθένας α̟ό εµάς, να 



χρησιµο̟οιήσει το ̟ινέλο και τα χρώµατά του ̟άνω σε αυτόν τον καµβά. Προτίµησα 

να ε̟ικεντρωθώ στο δεύτερο, ̟ου είναι και ̟ερισσότερο στο χέρι µας. 

Έτσι α̟όψε , δεν θα αναφερθώ σε ̟ροβλήµατα, ̟αραβατικές συµ̟εριφορές, χαµηλές 

ε̟ιδόσεις στα µαθήµατα, δυσκολίες συνεργασίας, διαρκή ρευστότητα του 

«αυτονόητου»,  ̟αντελή α̟ουσία κινήτρων.  Νοµίζει κανείς ότι τα ̟αιδιά ̟ιστεύουν 

̟ως η κλίµακα στο Λύκειο ε̟ανέρχεται στην ίδια µε αυτή του ∆ηµοτικό και ότι το 

άριστα είναι το 10.  Ακόµη, δεν θα αναφερθώ στο κά̟νισµα, το ̟οτό, τη χρήση του 

κινητού και του διαδικτύου, τις 40, 50 , 90 ώρες, κυρίως νυχτερινές, ̟ου ̟ερνανε τα 

̟αιδιά µ̟ροστά σε µια οθόνη. ∆εν θα σταθώ στις διαρροές µαθητών, την εγκατάλειψη 

του σχολείου, τα ωράρια ̟ου εργάζονται, ούτε στα ̟αιδιά ̟ου τη θέση τους στο θρανίο 

̟αίρνει ένα λουλούδι και µια φωτογραφία, α̟ώλειες ̟ου δυστυχώς δεν υ̟άρχει χρονιά 

̟ου να µην τις ζούµε. Όσα α̟λά σας ανέφερα, για τους συναδέλφους στη Β’ βαθµια, 

είναι καθηµερινή ̟ραγµατικότητα. Πάνω σε αυτόν τον καµβά λοι̟όν, εµείς τι θα 

κάνουµε; Οι δικές µας ̟ινελιές, τι χρώµα θα έχουν; 

Σκε̟τόµενη όλα αυτά, αναρωτιόµουν τι θα µ̟ορούσα α̟όψε να σας καταθέσω ̟ου να 

αξίζει τον κό̟ο να το ακούσετε. Νοµίζω τί̟οτα το ̟ραγµατικά ̟ρωτότυ̟ο. Εκτός, αν 

σας έλεγα µια ιστορία. Μια ιστορία σε ̟ολύ ̟ροσω̟ικό ε̟ί̟εδο, τον αντί̟οδα µιας 

στατιστικής δηλαδή, ̟ου όσο κι αν - ίσως- σας θυµίζει κάτι α̟ό τις δικές σας ιστορίες, 

̟αρόλα αυτά είναι µοναδική, µια και για τον καθένα οι εµ̟ειρίες του είναι µοναδικές. 

Παίρνοντας φαντασιακά και ̟ραγµατικά στοιχεία θα σας κάνω µια εξιστόρηση ̟ου 

ο̟οιαδή̟οτε σχέση τυχόν έχει µε ̟ραγµατικά ̟ρόσω̟α και ̟εριστατικά θα είναι 

εντελώς συµ̟τωµατική. 

Ας ̟άρουµε όµως τα ̟ράγµατα α̟ό την αρχή. 

Κά̟οτε, ̟ριν α̟ό όχι και  ̟ολλά χρόνια, σε µια ε̟αρχιακή ̟όλη όχι ̟ολύ µακριά α̟ό εµάς, ένα 

̟ρωινό του Οκτώβρη µια νέα γυναίκα γύρω στα τριάντα, ̟αίρνει τα κλειδιά της αίθουσας, ψάχνει 

τα α̟ουσιολόγια και τα βιβλία ύλης,  ελέγχει το ντοσιέ µε τις σηµειώσεις και το υλικό ̟ου έχει 

ετοιµάσει για την ηµέρα εκείνη και ανεβαίνει να βρει την τάξη της. Ακόµα θυµάται κάθε της βήµα. 

Η ̟ρώτη διδακτική ώρα της ζωής της! Στην Α΄τάξη ενός ε̟αγγελµατικού λυκείου. 

Το αντικείµενό της το γνωρίζει ̟ολύ καλά, άραγε θα έχουν και τα ̟αιδιά την ίδια γνώµη µετά το 

τέλος της ώρας; Τα ̟αιδιά – τρό̟ος του λέγειν ̟αιδιά- σκέ̟τεται µέσα της. Σωστά ̟αλικάρια και 

κο̟έλες θα είναι τώρα στα 15 -16 τους. Τα δικά της ̟αιδιά  είναι ακόµα ̟ολύ µικρά. Το µικρό, 

µωρό ακόµα και τα άλλα ίσα ξεκινάνε το δηµοτικό.  Αυτά εδώ, τώρα, είναι άλλο ̟ράγµα. Πως  θα 

τους µιλήσει,  ̟ου θα στέκεται; ̟ως  θα τα κοιτάζει; Άραγε ̟ως θα τους φανεί; Θα καταλάβουν το 

τρακ της; Θα καταλάβουν ότι αυτά ξέρουν για το σχολείο ̟ολύ ̟ερισσότερα α̟ό ότι εκείνη;  

Οι εικόνες ̟ου εκτυλίχθηκαν µ̟ροστά της φτάνοντας στην τάξη, εξανέµισαν όχι µόνο αυτές τις 

σκέψεις, αλλά και όλες τις υ̟όλοι̟ες για τις ε̟όµενες αρκετές ώρες.  



Κάτι άγρια αγόρια τεραστίων διαστάσεων,  ̟άλευαν  σαν σωρός, ουρλιάζοντας, ̟ετώντας µέσα κι 

έξω α̟ό την αίθουσα τσάντες, καρέκλες, µολύβια,  στυλό. Στάθηκε σαν υ̟νωτισµένη µ̟ροστά τους 

για ένα λε̟τό, δεν την ̟ρόσεξαν καν. Ρώτησε «εδώ είναι η αίθουσα Α9»;  Καµιά α̟όκριση. 

Βεβαιώθηκε µόνη της για την αίθουσα, διέσχισε αργά την διαδροµή α̟ό την ̟όρτα ως την έδρα και 

̟ερίµενε. Ο σωρός συνέχιζε να ̟άλλεται ασυνάρτητα και χωρίς ρυθµό είναι η αλήθεια, ώσ̟ου ένα 

δυό ζευγάρια µάτια την ̟ρόσεξαν και σιγά σιγά ο σωρός σκόρ̟ισε στα θρανία, ίσιωσε καρέκλες και 

κό̟ασε λίγο η οχλαγωγία, ̟ερισσότερο α̟ό ̟εριέργεια, µάλλον, για αυτό το καινούριο ̟λάσµα ̟ου 

έστεκε ακινητώ και αµίλητο ̟ίσω α̟ό την έδρα.  

Η αλήθεια είναι ότι καµία ̟αιδαγωγική µέθοδος δεν την ώθησε σε αυτή την αντίδραση, ̟αρά µόνο 

το βαθύ και αληθινό σάστισµα ̟ου έφτασε µέχρι το τελευταίο της κύτταρο. Κοίταξε ̟άνω στην 

έδρα τον φάκελο µε τις σηµειώσεις της να της χαµογελά σαρκαστικά και να της λέει «Για να δούµε 

τώρα, καλή µου, τι βοήθεια θα σου δώσουν τα χαρτιά ̟ου µε ̟αραγέµισες;»   

Αν δεν αντιδρούσε γρήγορα, η σχετική ηρεµία ̟ου είχε ε̟ικρατήσει θα εξανεµιζόταν και τότε θα 

είχε χάσει το ̟ρώτο της καλό χαρτί. Παρακαλάει το σύµ̟αν να  συνωµοτήσει υ̟έρ της και να της 

κατεβούν ιδέες στο άδειό της κεφάλι. Ό̟ως θα έλεγε και Ποιητής, «Της θάλασσας ροές και σεις 

των άστρων µακρινές ε̟ιρροές, ̟αρασταθείτε µου!»  

Παίρνει τον κατάλογο της τάξης στα χέρια της. Όσο τους συστήνεται,  αρχίζει να ̟ερ̟ατά κοντά 

στα θρανία, τσάντες είχαν 4 -5 ̟αιδιά και αυτές βρώµικες, σχεδόν άδειες και  ̟οδο̟ατηµένες. 

Στυλό, µολύβι, τετράδιο, κι αν υ̟ήρξαν ̟οτέ, δεν έχει α̟οµείνει κανένα. Όσο λέει τα ονόµατα τους,  

τους κοιτά έναν έναν ̟ροσεκτικά. Τι ̟ερίεργες φάτσες έχουν οι έφηβοι αυτοί! Τι ̟ερίεργη µατιά! 

Είναι σίγουρη, το αισθάνεται,  η στάση τους, τα ρούχα τους, τα µαλλιά τους, τα µάτια τους, κάτι 

της µεταδίδουν, κάτι ̟ου δεν µ̟ορεί να το ̟ροσδιορίσει, µα έχει ένταση και ̟ροκλητικότητα, 

α̟αξίωση, ̟εριέργεια, ειρωνεία µέχρι και µια ιδέα ξετσι̟ωσιάς, ακόµα και ενόχλησης α̟ό το 

βλέµµα ̟ου τους ρίχνεις! Ποιος ξέρει µε τι ύφος τα ̟εριεργάζεται. Τα ̟αιδιά της αντα̟οδίδουν µε  

ύφος  «Γιατί µας κοιτάζει η ξενέρωτη  σαν να είµαστε ούφο;». 

 Όση ώρα ̟ερ̟ατά και τους ̟αρατηρεί ̟ερνώντας ̟αρουσίες, τα ̟αιδιά κάνουν ακριβώς το ίδιο. 

Ξαφνικά αισθάνεται ότι τα ρούχα, οι µ̟ότες, τα µαλλιά, το ̟ερ̟άτηµά της  ακτινογραφούνται α̟ό 

25 ζευγάρια µάτια. Τί̟οτα δεν θα ̟εράσει α̟αρατήρητο και όλα µ̟ορεί να γίνουν αντικείµενο 

σχολιασµού ̟ου στόχο δεν θα έχει τί̟οτα άλλο α̟ό το να την φέρει σε δύσκολη θέση. Και τους 

είναι τόσο, µα τόσο εύκολο να το ̟ετυχουν αυτό!  

Τους µιλά λίγο για το µάθηµα ̟ου θα κάνουν µαζί, και κοιτώντας µε ένα ̟ικρό χαµόγελο το ντοσιέ 

της, τους δίνει τις φωτοτυ̟ίες ̟ου είχε ετοιµάσει για να δει ̟ερί̟ου σε τι ε̟ί̟εδο είναι οι γνώσεις 

τους, αν και όλο αυτό, το ξέρει και µόνη της, θα µ̟ορούσε να είναι σκηνή α̟ό ταινία του Ροµ̟έρτο 

Μ̟ενίνι.  Η συνέχεια είναι η αναµενόµενη.  Τα ̟αιδιά θα διάβαζαν κινέζικα µε λιγότερη δυσκολία.  

Στυλό δεν έχει κανείς, δεν ̟ειράζει, θα το κάνουµε ̟ροφορικά, ρίξτε τους µια µατιά. Σε λιγότερο 

α̟ό  2  λε̟τά,  τα 25 ̟αιδιά ̟ετανε στην αίθουσα ̟ερί̟ου ισάριθµες σαΐτες, κι όσοι δεν ξέρουν να 

φτιάχνουν χρησιµο̟οιούν την ̟ε̟ατηµένη ̟ετώντας ̟άλι τσάντες και βιβλία. Το λυτρωτικό 

κουδούνι, ούτε καν ακούστηκε! Α̟λώς ο σωρός όρµησε ̟ρος την ̟όρτα και την άφησε µόνη της, 



µε ένα σωρό σαΐτες στο ̟άτωµα και το ντοσιέ της να ̟ροσ̟αθεί να την ̟αρηγορήσει. 

Καταρρακωµένη µαζεύει τα ̟ράγµατα της και φεύγει. 

Τις ε̟όµενες µέρες, το ̟αρα̟έτασµα ανάµεσα στη θεωρία και την ̟ράξη έχει καταρρεύσει 

ολοκληρωτικά. Τί̟οτα ̟ια δεν είναι ίδιο µε ̟ριν.  

Το ̟ρώτο συναίσθηµα είναι το σοκ. Οδηγείς, ψωνίζεις, µαγειρεύεις, ̟ας σινεµά, ̟ερ̟ατάς στο 

κέντρο της ̟όλης και κοιτάς, να δεις. Υ̟άρχουν γύρω σου τέτοια ̟αιδιά ή έρχονται 

ουρανοκατέβατα α̟ό το υ̟ερ̟έραν µόνο για να µαζευτούν σε αυτό το τµήµα και µετά γυρίζει το 

καθένα στον ̟λανήτη του; Κι αν υ̟άρχουν γιατί δεν τα είχες ̟ροσέξει µέχρι τώρα; Αυτοί οι 

άνθρω̟οι ̟ου ̟ερι̟ατάνε γύρω σου το έχουν ζήσει αυτό; Το γνωρίζουν; Και τι κάνουν; γιατί δεν 

κάνουν κάτι; αρχίζεις να αντιλαµβάνεσαι ̟ως ο κόσµος ̟ου ζεις εσύ, ̟ου σκέ̟τεσαι, ̟ου 

λειτουργείς, δεν είναι ίδιος για όλους…. 

Μετά, σε ̟ιάνει ο τρόµος, ο ̟ανικός της φυγής! ∆εν θέλω να ε̟ιστρέψω εκεί µέσα! ∆εν θέλω αυτό 

το κύµα βίας ̟ου ξεσ̟άει ̟άνω µου! Φοβάµαι!!!  Όχι τα ̟αιδιά τα ίδια,  αλλά τη δύναµη τους να 

µε κάνουν ράκος. Την βία ̟ου εκτοξεύουν µε τόση ορµή ακόµα κι όταν µε αγνοούν σαν να είµαι 

αόρατη! Ένοιωθε τροµοκρατηµένη, σαν να είχε έρθει κά̟οιος άγνωστος, κά̟οιος ξένος να ανοίγει 

την ̟όρτα της µε δικά του κλειδιά, να µ̟αίνει ό̟οτε θέλει στο σ̟ίτι της, να τρώει το φαί της, να 

κάθεται στο γραφείο της, να µιλάει στα ̟αιδιά της. 

Να φύγεις δεν γίνεται. Πρέ̟ει να ̟έσεις και να κολυµ̟ήσεις. Το µόνο ̟ου εξαρτάται α̟ό εσένα 

είναι ο τρό̟ος ̟ου θα διαλέξεις να κολυµ̟ήσεις. Πρέ̟ει να ψάξεις, λες και βρίσκεσαι σε κά̟οια 

̟ίστα α̟ό τα βιντεο̟αιχνίδια ̟ου ̟αίζουν οι έφηβοι, να ψάξεις να βρεις τα κρυµµένα σωσίβια ̟ου 

θα σε κρατήσουν στην ε̟ιφάνεια, τα κρυµµένα κλειδιά ̟ου θα σε ̟άνε στην ε̟όµενη ̟ίστα, στην 

ε̟ικοινωνία µε αυτό τον α̟ροσ̟έλαστο κόσµο. 

Τότε η γυναίκα, ψάχνοντας τρό̟ους και α̟αντήσεις, άρχισε να ̟αρατηρεί τους ̟αλιούς καθηγητές 

και είδε ̟ως ο καθένας το ̟αλεύει «ό̟ως ξέρει και µ̟ορεί». Πρόσεξε ̟ως κυρίως υ̟άρχουν δυο 

κατηγορίες. Αυτοί ̟ου ο φόβος τους οδηγεί ακόµα, ̟ου ̟αραιτήθηκαν α̟ό το ̟αιχνίδι και αυτοί 

̟ου δεν ̟αραιτήθηκαν. Μια  ε̟ιλογή ̟ου εν µέρει γίνεται συνειδητά , εν µέρει ασυνείδητα. 

Αυτοί ̟ου ̟αραιτήθηκαν, δεν ̟εριµένουν τί̟οτα α̟ό την κάθε µέρα. Α̟λώς να ̟εράσει και να 

σηκωθούν να φύγουν. Μ̟αίνουν, βγαίνουν α̟ό την τάξη σαν να µην το έκαναν. 

Α̟οστασιο̟οιούνται και έτσι ̟ροστατεύουν τον εαυτό τους, φεύγουν όσο ̟ιο αλώβητοι γίνεται.  

∆εν δίνουν και δεν ̟αίρνουν τί̟οτα α̟ό την καθηµερινότητα αυτή. 

Οι άλλοι, είναι αυτοί ̟ου το ̟αλεύουν, ε̟ιτυχώς ή ανε̟ιτυχώς, ανάλογα τις συνθήκες. Και όταν 

κά̟οτε είδε µαθητές και καθηγητές να ̟εριβάλλονται α̟ό µια ειλικρινή και βαθειά σχέση έγνοιας 

και σεβασµού, τότε κατάλαβε ̟ως αυτό γ ί ν ε τ α ι ! και ̟ρέ̟ει αν θέλει να το ̟ετύχει, να βρει τον 

τρό̟ο ̟ου κι εκείνη µ̟ορεί να το ̟ετυχει. 

Πλάκωσε α̟ό το ιντερνέτ ότι υλικό µ̟ορούσε να την βοηθήσει, διάβασε βιβλία, ̟αρακολούθησε 

σεµινάρια, βρήκε χίλια δυο ̟αιχνίδια εµψύχωσης ατόµων και οµάδων. Αρκετό καιρό µετά, όταν 

µ̟ήκε ένα άλλο ̟ρωί στην τάξη και αφού είχε ετοιµάσει ά̟ειρα ̟αιχνίδια και κόλ̟α για να 



εξαναγκάσει τα ̟αιδιά να  κ ά ν ο υ ν κάτι, είδε την ̟ρώτη φωτεινή αχτίδα. Τα ̟αιδιά, την 

κοιτούσαν και την άκουγαν. Τους ήξερε ̟ια µε τα µικρά τους ονόµατα. Ο σωρός της ̟ρώτης µέρας, 

είχε ̟ρόσω̟α. Και τα ̟ρόσω̟α, είχαν ονόµατα. Ήταν ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Ζαχάρης, ο 

Λευτέρης, ο Κλόντι, ο Αριλ, ο Μάνος, ο Παναγιώτης, ο Βαγγέλης.  Τα ονόµατα είχαν α̟ό ̟ίσω το 

καθένα την ιστορία του.  Τους έβαλε µια µέρα να ̟ει ο καθένας ̟ως είχε ̟άρει το όνοµά του. Να 

ζωγραφίσει τα 5 ̟ιο αγα̟ηµένα του ̟ρόσω̟α.  

Την ̟ρώτη µέρα ̟ου ήρθε στο σχολείο µε χρωµατιστά χαρτόνια, µαρκαδόρους και ψαλιδάκια, οι 

συνάδελφοι της και οι µαθητές την κοιτούσαν σαν γραφική... Τους έκανε µάθηµα µε ̟αιχνίδια. 

Φτιάνανε σαΐτες και βαρκούλες, τις χρωµατίζανε, τις στόλιζαν και µετά τους εξηγούσε ̟ως έτσι 

µετρανε οι χώρες την ̟αραγωγικότητα τους και την α̟εικονίζουν σε µια καµ̟ύλη. Τους χώριζε σε 

οµάδες και οι νικητές κέρδιζαν να κεράσουν τους χαµένους στο διάλειµµα α̟ό µια τσίχλα. Μαθανε 

ότι υ̟άρχει το µισό του 17 και ότι ενώ το λαούτο είναι υλικό, ο ήχος της µουσικής δεν µ̟ορεί να 

µ̟ει σε ένα µ̟ουκάλι. 

Και τότε η Γυναίκα αυτή, ̟ου νόµιζε ότι µάθαινε στα ̟αιδιά σ̟ουδαία ̟ράγµατα, έ̟ιασε τον εαυτό 

της  να ανυ̟οµονεί να µ̟ει στην τάξη. Για τα ̟αιδιά ήταν ̟ια η Κυρία. « Γεια σου Κυρία» της 

φωνάζουν στο δρόµο! « Γεια σου και σένα Βασίλη, ωραίο κράνος»  «∆εν έχω κανένα κράνος!» « 

Αυτό λέω και γω!» 

Α̟ό τότε ̟έρασαν ̟ολλά χρόνια. Η Κυρία, µ̟ορεί ̟ια  να «διαβάζει» τους µαθητές της µε λίγο 

̟ερισσότερη ̟είρα. Όλα αυτά τη διδάξαν ̟ολλά, κυρίως το ότι ̟άντα θα µαθαίνει κάτι ̟ου δεν ξέρει 

και  να µην φοβάται να το µάθει. 

Όλοι όσοι διδάσκουµε, γνωρίζουµε ότι κάθε ̟αιδί, µε το ̟ρόσω̟ο και το όνοµα του,  

κουβαλά  µέσα στην τάξη, ένα κόσµο ολόκληρο. Γονείς και αδέλφια, ̟αρόντες ή 

α̟όντες, ̟ου ζουν ή δεν ζουν ̟ια,  ̟α̟̟ούδες, γιαγιάδες ̟ου ίσως να το αναθρέφουν, 

οικονοµική ανέχεια, κακά ή καλά αφεντικά, εξαντλητικά ωράρια εργασίας για 20 ευρώ 

µεροκάµατο ή  νυχτοκαµατο ανασφάλιστο και ε̟ικίνδυνο,  φίλους ̟ου σε θέλουν όλο 

και ̟ιο µάγκα, την κο̟ελιά ̟ου τώρα αγα̟άει κά̟οιον µε ̟ιο ωραίο µηχανάκι, τον 

νεαρό ̟ου τώρα αγα̟άει µια άλλη ̟ιο ξανθιά.   

Κάθε Σε̟τέµβρη, στην αρχή του σχολικού έτους, κοιτάζοντας  τον κατάλογο του 

τµήµατος αναρωτιέται κανείς  τι ιστορίες θα ξε̟ροβάλλουν φέτος ̟ίσω α̟ό κάθε 

όνοµα. Ποια ̟αιδιά - όχι ̟όσα – ̟οια, θα τα καταφέρουν, ̟οια θα σταµατήσουν µέχρι 

τον Φλεβαρη, ̟οια θα έχουµε στην ίδια τάξη 2-3 φορές. ̟οια δεν θα εµφανιστούν ̟οτέ 

στο σχολείο, ̟οια δεν γράφτηκαν καν, ̟οια θα τελειώσουν, θα µ̟ουν σε µια σχολή,  

Θα ξέρετε καλύτερα α̟ό µένα,   ̟ως ̟ολλά βιβλία έχουν γραφτεί για τις ηλικίες ̟ου 

εµείς στο Λύκειο ̟ρέ̟ει να συνεργαστούµε και να αλληλε̟ιδράσουµε. Οι τίτλοι ̟ολύ 

βαρύγδου̟οι, ό̟ως η Άγρια ηλικία, τα χαµένα ̟αιδιά µας, τα θυµωµένα ̟αιδιά µας, τα 

οργισµένα ̟αιδιά µας… Α̟ό όλα αυτά νοµίζω ότι ̟ρέ̟ει να µην στέκεται κανείς στα 

εκαστοτε ε̟ίθετα, αλλά να κρατήσει τις δυο βασικές λέξεις. Τη λέξη «̟αιδιά» και τη λέξη 



«µας». Είναι ̟αιδιά, αυτό δεν ̟ρέ̟ει να το ξεχνάµε και ̟αιδιά ̟ου ζορίζονται ̟ολύ κι 

α̟ό ̟αντού. Είτε έχουν ̟ολλά, είτε έχουν λίγα. Ζορίζονται. Εντος ή εκτός εισαγωγικών, 

είναι «δικά µας» ̟αιδιά. Αµέσως µετά τους γονείς τους – καλούς, κακούς, ̟αρόντες ή 

α̟όντες, - οι καθηγητές και το σχολείο, είµαστε η ε̟όµενη οργανωµένη οµάδα ̟ου το 

̟αιδί θα βρει τον τό̟ο και τον τρό̟ο να εκφραστεί και να ανα̟τυχτεί. Θα τον βρει; 

Αυτό είναι ένα άλλο ερώτηµα, δεν είναι της ̟αρούσης το ̟ως χρησιµο̟οιεί η ̟ολιτεία 

το ̟ολύτιµο εργαλείο της εκ̟αίδευσης ̟ου έχει στα χέρια της. Α̟ό την µικρή µου ̟είρα 

όσο ̟ροχωράνε οι µεταρρυθµίσεις, νοµίζω ότι το Υ̟ουργείο, έχει ̟ολλά χρόνια να µ̟ει 

σε σχολική τάξη. 

Όσο µερτικό αναλογεί στον καθένα α̟ό εµάς τους καθηγητές , την ώρα ̟ου κλείνουµε 

την ̟όρτα της τάξης και είµαστε εµείς και τα ̟αιδιά, αυτό είναι στο χέρι µας αν θα  το 

αξιο̟οιήσουµε «αγα̟ητικά»,  δηλαδή µε σεβασµό και κατανόηση του άλλου ̟ροσώ̟ου 

ή όχι. Τα ̟αιδιά, δεν ζητάνε τί̟οτα άλλο α̟ό εµάς, ̟αρά να είµαστε ώριµοι και 

υ̟εύθυνοι ενήλικες. ∆ίκαιοι και ειλικρινείς, ̟ου δεν φοβόµαστε το λάθος γιατί και εµείς 

̟ρώτοι το κάνουµε, ̟ου δεν φοβόµαστε το ευχαριστώ και το συγνώµη… Με όρια και 

συνέ̟εια. Εύκολο ̟ράγµα θα µου ̟είτε…. Και τα ̟αιδιά, έχουν ένστικτο και κριτήριο 

̟ου δεν λαθεύει. 

Ο φόβος, ξέρετε, α̟οτελεί βασικό συναίσθηµα το ανθρώ̟ου µ̟ροστά σε ένα 

̟ραγµατικό ή φανταστικό κίνδυνο. Σε υ̟ερθετικό βαθµό, όσον αφορά το φανταστικό 

του µέρος, φτάνουµε σε φοβίες. Όσο λιγότερο φόβο έχει κανείς, τόσο ̟ερισσότερη υγεία 

και ψυχική αρµονία βιώνει στη ζωή του. Θα µου ̟είτε, ̟ως θα δρα̟ετεύσω α̟ό τον 

φόβο; Φοβάµαι,  ότι δεν µ̟ορώ να σας α̟αντήσω. Μ̟ορώ να σας ̟ω µόνο ̟ως ο φόβος 

µ̟ορεί να µετατρα̟εί σε σύµµαχο µας, µ̟ορεί να µας α̟οκαλύψει ένα µεγάλο µέρος 

του εαυτού µας ̟ου το αγνοούµαι. Συνηθίζουµε να λέµε ότι ο αντί̟οδας της αγά̟ης 

είναι το µίσος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αντί̟οδας της αγά̟ης είναι ο Φόβος. 

Κλεισµένοι µέσα στο φόβο, στερούµαστε την εµ̟ειρία της αληθινής σχέσης µε τους 

µαθητές µας. Ο Φόβος µας ̟αραλύει και µας α̟οξενώνει α̟ό την αυθεντικότητά µας. 

Ο καιρός ̟ου έχουµε τους µαθητές µας στα χέρια µας,  είναι στην ̟ραγµατικότητα ̟ολύ 

λίγος, αλλά α̟οτελεί ̟ολύ σηµαντικό δοµικό µέρος της ζωής τους για να τον 

σ̟αταλήσουµε ε̟ι̟όλαια. Κάθε ̟ρωί θα καταφθάνουν, αγόρια και κορίτσια µε τα 

̟όδια ̟αρέες ̟αρέες, ή µε τα µηχανάκια, άλλοι µε τα αυτοκίνητα. Θα  συνοριζόµαστε 

µαζί τους µια θέση ̟αρκινγκ την ̟ρώτη ώρα! . Η µουσική θα ακούγεται δια̟ασών 

κρητική ή χι̟χο̟  αµερικανική, ̟ου δεν θα καταλαβαίνουν λέξη. Τσάντες οι 

̟ερισσότεροι δεν θα χρειαστούν, αρκεί µια τσέ̟η στο µ̟ουφάν ή το ̟αντελόνι, να 

χωραει τα τσιγάρα, το κινητό και ίσως ένα στυλό. Άντε και τα καλλυντικά για τα 

κορίτσια.  

Ναι,  τα ̟αιδιά µας είναι Ροκ. Κι ας µην το ξέρουν. Κι αν εµείς δεν είµαστε ̟ια 30, αλλά 

̟εράσαµε και τα 40 και ̟άµε για τα 50, αυτά θα έρχονται ̟άντα στην ̟ρώτη τάξη 



16χρονα και όλο και ̟ιο ροκ…. Κι όταν λέµε ροκ, µιλάµε για την ροκ στάση ζωής, την 

αµφισβήτηση, την αντίδραση, την α̟όρριψη του συµβατού και του κατεστηµένου, τη 

στάση  ̟ου δεν φοβάται, αλλά ίσως και να ε̟ιδιώκει την ένταση και την σύγκρουση. Αν 

δεν τα κοιτάξουµε ̟ροσεκτικά, ίσως χάσουµε δια ̟αντός την ευκαιρία να 

ξαναθυµηθούµε ένα ̟ιτσιρίκι ̟ου θα µοιάζει στα δικά µας 16 χρόνια…. Όταν το 

καταφέρουµε αυτό, να τα δούµε,  κάτω α̟ό το µαύρο σκούφο και τα ακουστικά, θα µας 

µιλήσουν δυο µάτια µε λάµψη ̟αιδική και θα µας τραγουδήσουν – κι ας µην το ξέρουν, 

«Κι αν είµαι ροκ, µη µε φοβάσαι…». ∆ηλαδή, «Αγά̟ησε µε». 

Η «κυρία», µεγάλωσε. Οι µαθητές της, αλλάζουν, 170 νέα ̟ρόσω̟α κάθε Σε̟τέµβρη. 

Προσ̟αθεί, κάνει λάθη, κάνει ότι µ̟ορεί, άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες δεν τα 

καταφέρνει. Χαίρεται όµως, γιατί τα άγρια, τα χαµένα, τα θυµωµένα Ροκ ̟αιδιά, ̟ια 

δεν τα φοβάται…. «Γεια σου Κυρία!». «Γεια σου και σένα, Ανδρέα, ωραίο κράνος…». 

Σας ευχαριστώ ̟ολύ.  

 

Ιορδανίδου Μαρία, Οικονοµολόγος 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλειου. 

 

 

* «Κι αν είµαι Ροκ», τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους ∆ώρας Σιτζάνη. 

 


