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                    Όταν θυσιάζονται οι δάσκαλοι, η κοινωνία βουλιάζει 
 
Τρεις μέρες προτού αποφασιστεί η απεργία η κυβέρνηση έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό των 
καθηγητών. Η αστυνομία παρέδωσε το χαρτί της επίταξης. Όποιος το αγνοεί απολύεται 
πάραυτα. Πρέπει να απολύσουν 15000.Μετά από 2 χρόνια χαρακίρι τόλμησαν να σκεφτούν 
να αντιδράσουν? βέβαια ενόψει πανελληνίων εξετάσεων. 
Με απόλυτο σεβασμό στη συνθήκη, όπου η πίεση του συστήματος κορυφώθηκε. Οι μαθητές 
μας θυσίασαν την εφηβική τους ζωή κλεισμένοι « μέσα σε σκοτεινές κάμαρες επάνω κάτω 
τριγυρνούσαν, (επί ένα χρόνο) πέρασαν μέρες βαρυές, μ’ ένα βιβλίο στο χέρι, 
αναζητώντας ένα παράθυρο, που θα τους οδηγήσει στο μέλλον, το παράθυρο των 
εξετάσεων. 
Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει. Κι όμως ξέρουν και ξέρουμε όλοι ότι τα 
θηρία: ανεργία, φτώχεια, αδιέξοδα τους περιμένουν απ’ έξω. 
Οι δάσκαλοι έχουν την ευθύνη να ανακόψουν τη λαίλαπα που γκρεμίζει τα όνειρα της 
νεολαίας, που διαλύει τη Δημόσια - δωρεάν Εκπαίδευση. Οι καιροί είναι χαλεποί γι αυτούς. « 
Μέσα στο φόβο και στες υποψίες, με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια, λυώνουμε 
και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε για ν’ αποφύγουμε τον βέβαιο τον κίνδυνο που έτσι 
φρικτά μας απειλεί.». Ο φόβος απλώθηκε παντού, το φάντασμα της απόλυσης, της ανεργίας 
έγινε ο εφιάλτης όλων.              Μα πώς έγινε και φτάσαμε ως εδώ; 
«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ μεγάλα και υψηλά γύρω μου έκτισαν 
τείχη. Α όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω. ……Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν 
από τον κόσμον έξω.» 
«Ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα ( ή δεν τ’ ακούσαμε καλά ή δεν τα νοιώσαμε καλά) Άλλη 
καταστροφή που δεν τη φανταζόμεθαν, εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας…» 
Ποιος, ποιοι δούλεψαν γι αυτή την καταστροφή; Η τριαντάχρονη θητεία μου στην 
Εκπαίδευση και η εικοσάχρονη ενασχόλησή μου με το θέατρο, μου δίνουν το δικαίωμα να 
καταθέσω αυτό που έζησα. Το σύστημα, με σταθερό αρωγό τη διοίκηση, εφάρμοσε πολύ 
μεθοδικά επί 20ετία περίπου το σχέδιο της διάλυσης: μέσα από έναν ασύστολο λαϊκισμό 
έφθειρε τη συνείδηση του δασκάλου με τις εύκολες προσφορές: διευκολύνσεις, μειωμένο 
κατά περίπτωση προκλητικά ωράριο (σχεδόν αποκλειστικά στην περιοχή μας?), επιβράβευση 
της τεμπελιάς – αδιαφορίας  και ανελέητο πόλεμο για τους φιλότιμους και ευσυνείδητους. 
Αφού ξεχείλωσαν όλα από παντού και μουντζούρωσαν άθλια την εικόνα του δασκάλου, 
πέρασαν στον αυταρχισμό. Η τρικομματική  κυβέρνηση έστρεψε την κοινωνία εναντίον τους 
(αυτό ανατέθηκε αποκλειστικά σχεδόν στο δεύτερο συνεργό του εγκλήματος, στα Μ.Μ.Ε.) , 
έβαλε στο σιδερένιο χέρι των ΜΑΤ τα γκλομπ κι αυτοί τους έβαλαν το πιστόλι στον 
κρόταφο. 
 Στο ύπουλο έργο τους βρήκαν δυστυχώς συνδρομητές πολλούς από τους συνδικαλιστές. 
Αυτοί που είναι ταγμένοι για να υπηρετήσουν τα δίκια των εργαζομένων και της παιδείας, 
ενέδωσαν πολύ εύκολα στις προσφορές της Σατραπείας : «Ευτελείς συνήθειες (θέσεις-
χρήματα), μικροπρέπειες κι αδιαφορίες» τους εμπόδισαν να πουν το μεγάλο Ναι στο χρέος 
του δασκάλου και το μεγάλο Όχι στο δέλεαρ του συστήματος. 
Το τίμημα ήρθε βαρύ. «Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις (η μέρα που αφέθηκες κι 
ενδίδεις)». Μαζί τους παρέσυραν και άλλους οι οποίοι ενέδωσαν στο εύκολο κέρδος και στο 
ατομικό όφελος. Τώρα όμως ήρθε η ώρα. «Αλ’ όταν η μεγάλη κρίσις έλθει» να δούνε όλοι 
την αλήθεια κατά πρόσωπο: πως ο κίνδυνος είναι βέβαιος για όλους. Δεν υπάρχει περιθώριο 
για αδιαφορία, κανείς δεν μπορεί να πει «Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον» ή 
« Α όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω » Διότι σήμερα βογγάει ο κόσμος, οι 
κατατρεγμένοι, οι άνεργοι, οι άρρωστοι χωρίς περίθαλψη, οι πεινασμένοι, οι φοβισμένοι. Του 
χρόνου τα σχολεία θα είναι χωρίς δασκάλους, αν τώρα δεν είμαστε συμπαραστάτες τους. 
Και γνωρίζουμε καλά πως όταν κλείνουν τα σχολεία, ανοίγουν φυλακές, η κοινωνία 
βουλιάζει.  
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