ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το περιστατικό είναι πλέον σε όλους γνωστό. Με αφορμή την γιορτή για την 28 η
Οκτωβρίου στο νηπιαγωγείο στο Νυδρί Λευκάδας και με βάση την καταγγελία ενός
γονέα και την παρέμβαση της Χρυσής Αυγής για αντεθνική δράση ασκήθηκε
πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος της νηπιαγωγού, η οποία για αυτό τον λόγο μετατέθηκε
έστω προσωρινά σε άλλο νηπιαγωγείο. Οφείλουμε να αντιδράσουμε δυναμικά στην
απαράδεκτη και αυθαίρετη αυτή παρέμβαση των εξωθεσμικών παραγόντων στην
παιδαγωγική λειτουργία των σχολείων. Η σπουδή των θεσμικών οργάνων της
εκπαίδευσης να υιοθετήσουν αρχικά την αυθαίρετη εξω-θεσμική παρέμβαση
υπονομεύει ουσιαστικά την δυνατότητα των εκπαιδευτικών να ασκήσουν το
παιδαγωγικό τους έργο. Γιατί η θεσμική φοβική αντίδραση απέναντι στους εξωθεσμικούς παράγοντες οδηγεί σε αυταρχικές παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Και θα αποβεί πραγματικά επικίνδυνο το φαινόμενο, εάν, όπως
διαφαίνεται, αποτελέσει την αρχή μιας σειράς σχεδιασμένων παρεμβάσεων, που στο
όνομα της τόνωσης του εθνικού φρονήματος όχι μόνο θα εμποδίζουν την
παιδαγωγική ελευθερία στοχοποιώντας τους εκπαιδευτικούς αλλά και θα αλλοιώνουν
τον δημοκρατικό χαρακτήρα του σχολείου και την μορφωτική λειτουργία της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκειται για ένα ακόμη σύμπτωμα της ποικιλώνυμης
κρίσης, που επιτρέπει σε ακραίες ιδεολογικές τάσεις, ξενοφοβικές και ρατσιστικές, να
παρεισφρέουν στον αξιακό κώδικα της κοινωνίας μας. Για αυτό και πρέπει να
καταδικάσουμε απερίφραστα κάθε προσπάθεια ιδεολογικής τρομοκρατίας των
εκπαιδευτικών που θα σημάνει επάνοδο του φυλετισμού και του εθνικιστικού
φανατισμού στα σχολεία. Πρέπει να προασπίσουμε αρχές όπως η συλλογικότητα, ο
πλουραλισμός και ο σεβασμός της διαφορετικότητας με στόχο την απρόσκοπτη
ένταξη του συνόλου των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχές που ορίζουν
ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που αντιμάχεται την ξενοφοβία και το ρατσισμό και
προωθεί την συνταγματικά κατοχυρωμένη ισότητα του συνόλου των παιδιών. Αρχές
που μέχρι πρό τινος φάνταζαν αυτονόητες. Το σχολείο θα παραμείνει χώρος, όπου
καλλιεργείται το δημοκρατικό φρόνημα και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να
ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο με βάση σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι
οποίες άλλωστε αποτυπώνονται και στα θεσμικά κείμενα του Υπουργείου Παιδείας.
Οφείλουμε λοιπόν με κάθε μέσο και καθένας από τη θέση του να αντιστεκόμαστε
στις προκλήσεις της μισαλλοδοξίας και του εθνικιστικού μίσους. Έχουμε χρέος ως
παιδαγωγοί να τις καταγγέλλουμε, αποκαλύπτοντας όχι μόνο την αναχρονιστική τους
διάσταση, αλλά και τους κινδύνους που μια τέτοια στάση συνεπάγεται για την ίδια τη
δημοκρατία μας. Ας μην επιτρέψουμε να αλλοιωθεί η ιστορική μας μνήμη….
Βασίλης Τσάφος

