	
  

6Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
(Σάββατο 12 Νοεµβρίου 2016 – Λεόντειο Λύκειο Νέας Σµύρνης)

«ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΣΥΠΡΗ

Δώδεκα Σχολεία σε διάφορα µέρη της Ελλάδας, στα Πατήσια, στη Νέα
Σµύρνη, στον Άλιµο, στο Ψυχικό, στην Πεύκη, στον Πειραιά, στη
Θεσσαλονίκη, στον Βόλο, στη Σύρο, το καθένα µε τη δική του ιστορία, τη δική
του µακρόχρονη παράδοση, τις δικές του παρακαταθήκες, τις δικές του
αναρίθµητες γενιές των αποφοίτων και βέβαια µε τα δικά του προβλήµατα και
τα δικά του σχέδια και προοπτικές για το µέλλον. Κι όµως, αυτά τα σχολεία
έχουν τόσα κοινά στοιχεία ταυτότητας, τόσες κοινές αρχές στη φιλοσοφία και
στο παιδαγωγικό σχέδιο που διαπνέει τη λειτουργία τους, τόσες παρόµοιες
µεθόδους στην εκτέλεση του καθηµερινού διδακτικού έργου, που είναι
απόλυτα φυσικό να συνεργάζονται στενά, να ανταλλάσσουν εµπειρίες και
βιώµατα, να µοιράζονται προβληµατισµούς, αλλά και να διακατέχονται από τις
ίδιες ελπίδες και ανησυχίες για το µέλλον. Όλος αυτός ο κοινός πλούτος των
αρχών και των αξιών και όλες αυτές οι κοινές προοπτικές για το αύριο
αποτελούν τη σταθερή βάση της µέχρι τώρα συνεργασίας των σχολείων αλλά
και της ανάγκης για περαιτέρω εµβάθυνσή της.
Στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της ανάγκης για στενότερη συνεργασία
τοποθετείται και το περιεχόµενο της σηµερινής Ηµερίδας. Για να µπορέσουµε
όµως να συζητήσουµε αργότερα σε οµάδες για τους αποτελεσµατικότερους
1	
  
	
  

τρόπους συνεργασίας µας, να σκεφθούµε την εξασφάλιση της ιδιαίτερης
ταυτότητάς µας και να εξετάσουµε την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση των
προκλήσεων που µας επιφυλάσσει το µέλλον, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε
βαθιά αυτά που µας συνδέουν, το κοινό µας υπόβαθρο, τις συγγενείς µας
ρίζες, τις χριστιανικές µας αρχές, όπως αυτές υλοποιούνται στα σχολεία µας,
το κοινό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό µας ύφος. Και όλα αυτά, όχι µε πνεύµα
ελιτισµού, όχι µε διάθεση αυτοπροβολής, αλλά µε τη σεµνότητα που µας
εµπνέει η χριστιανική µας πίστη και µε τη σοβαρότητα που επιβάλλει η ευθύνη
της εκπαιδευτικής και της κοινωνικής µας αποστολής.
Και πρώτα – πρώτα και πάνω απ’ όλα, συνεκτικός δεσµός των
σχολείων µας είναι η χριστιανική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των
εφήβων, όπως την οραµατίσθηκαν και την έθεσαν σε εφαρµογή οι Ιδρυτές,
Άγιοι και Αγίες της Καθολικής Εκκλησίας. Πράγµατι, η Αγία Άγγελα Marici, ο
Άγιος Βικέντιος de Paul, ο Άγιος Ιωάννης – Βαπτιστής De Lasalle, η Αγία
Αιµιλία de Vialar, ο Άγιος Μαρκελλίνος Champagnat, όλοι τους διακατέχονταν
από βαθιά χριστιανική πίστη, τόσο βαθιά, ώστε θεώρησαν ύψιστο καθήκον
τους να την µεταδώσουν στους συνανθρώπους τους. Όταν ίδρυαν ο Άγιος
Βικέντιος τις Αδελφές του Ελέους, η Αγία Άγγελα την Κοινότητα της Αγίας
Ούρσουλας, ο Άγιος Ιωάννης – Βαπτιστής Δελασάλ τους Αδελφούς των
Χριστιανικών Σχολείων, ο Άγιος Μαρκελλίνος Champagnat την Κοινότητα των
Μαριανών Αδελφών και η Αγία Αιµιλία την Κοινότητα των Αδελφών του Αγίου
Ιωσήφ της Εµφανίσεως, δεν ήθελαν παρά την προβολή και τη διδασκαλία των
αξιών του Ευαγγελίου στους νέους ανθρώπους αλλά και την έµπρακτη
εφαρµογή τους στο κοινωνικό σύνολο της εποχής τους και – κυρίως – στους
πιο ανήµπορους και στερηµένους συνανθρώπους τους. Και όλα αυτά σε
εποχές δύσκολες, σε περιόδους κοινωνικών εκρήξεων ή πνευµατικής άγνοιας
ή αµφισβήτησης.
Αυτή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση στηρίζεται στις ευαγγελικές
αρχές της ευσέβειας και της απλότητας, στη συνεχή παρουσία κοντά
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στα παιδιά, στη διαρκή διαθεσιµότητα, στην αγάπη για την εργασία,
στην ευγενή άµιλλα, στο οικογενειακό πνεύµα, στη συνεργασία «µαζί και
από κοινού», στη συναδελφικότητα.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των Ιδρυτών που απευθύνονται στους
συνεργάτες τους :
«Αδελφοί και Αδελφές µου, µην ξεχνάτε ότι ο σκοπός που έχουµε να
προτείνουµε δεν είναι η προσφορά της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Αυτή δεν είναι παρά
ένα µέσον. Ο πραγµατικός στόχος είναι η χριστιανική µόρφωση των παιδιών». (Άγιος
Μαρκελλίνος Champagnat)»
«Τα σχολεία µας από την ίδρυσή τους και από τη φύση τους είναι χριστιανικά.
Η παιδαγωγική των σχολείων µας είναι βαθιά σηµαδεµένη από την ιδιαιτερότητα αυτή».
(Αδελφές του Αγίου Ιωσήφ της Εµφανίσεως)
«Να είναι ο Χριστός το καταφύγιό σας και ο µοναδικός σας θησαυρός» (Αγία
Άγγελα)
«Να είστε ενωµένοι στην καρδιά και στη βούληση. Με µια ζωντανή και ένθερµη
επιθυµία, να διαθέτετε όλη σας την εξυπνάδα και όλη σας τη φροντίδα για να στολιστούν
τα παιδιά µε όλες τις αρετές, µε ευγενικούς και ωραίους τρόπους και να κάνουν το κάθε
τι µε υποµονή και αγάπη» (Αγία Άγγελα)
«Ο Θεός επιθυµεί όχι µόνο να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι την αλήθεια αλλά
και να σωθούν. Και είναι αδύνατον να το θέλει πραγµατικά, αν δεν δώσει και τα µέσα,
δηλαδή αν δεν δώσει στα παιδιά δασκάλους, οι οποίοι θα συµβάλουν στην
πραγµατοποίηση αυτού του σκοπού. Εσάς λοιπόν διάλεξε ο Θεός, για να τον βοηθήσετε
να υλοποιήσει αυτό το έργο, αναγγέλλοντας στα παιδιά το µήνυµα του Ευαγγελίου και
τις αλήθειες που περιέχει» (Άγιος Ιωάννης – Βαπτιστής Δελασάλ)
«Βασικός στόχος σας είναι να εµπνεύσετε δυνατή αγάπη για τον Κύριό µας»
(Αγία Αιµιλία)
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«Η χριστιανική µόρφωση ενός παιδιού συνίσταται στο να µάθει να αγαπά τον
Θεό. Πρόκειται για µια αποστολή πιο µεγαλειώδη και πιο αξιόλογη από τη
διακυβέρνηση του κόσµου» (Άγιος Μαρκελλίνος Champagnat)

Αυτές οι εντολές των Ιδρυτών θα µπορούσαν να θεωρηθούν ένα απλό
ευχολόγιο, µια σειρά θεωρητικών παραινέσεων ή, το χειρότερο, ένα σύνολο
ουτοπικών νουθεσιών ανεφάρµοστων στην πράξη, αν δεν πίστευαν και δεν
τόνιζαν ότι αυτές οι χριστιανικές αρχές διδάσκονται στην καθηµερινή σχολική
ζωή µέσω του παραδείγµατος των εκπαιδευτικών. Εµείς καλούµαστε να
δείχνουµε καθηµερινά τη χριστιανική µας ταυτότητα και το εφαρµόσιµο των
ευαγγελικών αξιών, εµείς να φανερώνουµε την απλότητα, την κατανόηση, την
επιείκεια, εµείς να µαρτυρούµε καθηµερινά ότι τις αρχές των σχολείων µας τις
ενστερνιζόµαστε πρώτα εµείς, για να έχουµε τη δύναµη αλλά και το δικαίωµα
να τις µεταδίδουµε στη συνέχεια στους µαθητές µας :
«Αν θέλετε να πιάσουν τόπο οι συµβουλές που δίνετε στους µαθητές σας, ώστε
να ζήσουν µε τρόπο ενάρετο τη ζωή τους, θα πρέπει ό, τι τους λέτε πρώτοι εσείς να το
εφαρµόζετε». (Άγιος Ιωάννης – Βαπτιστής Δελασάλ)
«Όλα τα λόγια µας, οι πράξεις µας, η συµπεριφορά µας, όλα να είναι πάντα µια
διδασκαλία και ένα κίνητρο εποικοδοµητικό για όποιον θα έχει να κάνει µε εµάς».
(Αγία Άγγελα)
«Ο ζήλος σας για τα παιδιά που µορφώνετε θα ήταν µηδαµινός και θα έφερνε
πενιχρά αποτελέσµατα, αν περιοριζόταν µόνο στα λόγια. Για να φέρετε αποτέλεσµα, θα
πρέπει το παράδειγµά σας να ανταποκρίνεται σε αυτά που λέτε. Μόνον έτσι θα
αποδείξετε ότι διαθέτετε ζήλο». (Άγιος Ιωάννης – Βαπτιστής Δελασάλ)
«Από όλα τα µαθήµατα που µπορείτε και οφείλετε να δώσετε στα παιδιά, το
πρώτο, το πιο σηµαντικό, το πιο αξιέπαινο για σας και το πιο αποτελεσµατικό γι’ αυτά
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είναι το προσωπικό σας παράδειγµα. Η διδασκαλία αφοµοιώνεται καλύτερα µε τα µάτια
παρά µε τα αυτιά». (Άγιος Μαρκελλίνος Champagnat)
Ας σκεφθούµε λοιπόν πόσο µεγάλη σηµασία έχει η δική µας στάση
στην καθηµερινή πρωινή προσευχή, κατά την τέλεση της Θείας
Λειτουργίας, κατά τις ποικίλες θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ας µην ξεχνάµε
πόσο πολύ οι µαθητές και οι µαθήτριες, ιδιαίτερα του Λυκείου, απεχθάνονται
την υποκρισία, την απόσταση λόγων και πράξεων και, αντίθετα, πόσο
γοητεύονται από την αλήθεια της χριστιανικής διδασκαλίας, όταν βλέπουν
αυτούς που την κηρύσσουν να προσπαθούν να την τηρήσουν – ο καθένας µε
τις δικές του δυνάµεις – και πόσο αντιλαµβάνονται την αξία της ποιµαντικής
που ασκείται στα σχολεία µας, όταν παρακολουθούν τους φορείς της να είναι
φωτεινά παραδείγµατα ευσέβειας, απλότητας, ηρεµίας και καταλλαγής.
Σε αυτό το σηµείο, θα ήταν απαραίτητο να αναφέρουµε ως βασικό
χαρακτηριστικό στοιχείο των σχολείων µας και την κυριαρχία του
οικουµενικού
Ορθοδόξων

πνεύµατος,
αλλά

και

τον

τον

αµοιβαίο

σεβασµό

σεβασµό

προς

τους

Καθολικών
αλλόδοξους

και
ή

αλλόθρησκους µαθητές µας. Βέβαια, το θέµα του διαθρησκειακού διαλόγου
αλλά και αυτού µεταξύ των χριστιανικών εκκλησιών είναι λεπτό και σε κάποιες
πτυχές του δύσκολο. Αυτό όµως δεν εµποδίζει όλους εµάς, Ορθόδοξους και
Καθολικούς, να ζούµε µαζί τη χριστιανική µας πίστη, να µετέχουµε στην κοινή
πρωινή προσευχή, σε κοινές θεοµητορικές εκδηλώσεις, σε κοινές ποιµαντικές
επιµορφώσεις, σε κοινές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και να
προσεγγίζουµε µαζί πνευµατικά θέµατα σε µεικτές Αδελφότητες (Fraternités) ή
Πυρήνες µυηµένων Συναδέλφων ή σε κοινές πνευµατικές ασκήσεις. Πάνω απ’
όλα, πρέπει να σκεφτόµαστε και να µένουµε όχι σε αυτά που µας χωρίζουν,
όσο κι αν αυτά µπορεί να είναι πολλά και φορτωµένα µε το βάρος µιας
χιλιόχρονης ιστορικής παράδοσης, αλλά σε αυτά που µας ενώνουν µπροστά
στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άλλωστε, η δική Του εντολή προς τους
µαθητές Του, λίγο πριν από το σωτήριο Πάθος του, δεν ήταν «Αὕτη ἐστίν ἡ
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ἐντολή ἡ ἐµή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑµᾶς» και «Ἐν τούτῳ
γνώσονται πάντες ὅτι ἐµοί µαθηταί ἐστέ, ἐάν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» ;
Αυτό το στοιχείο της µεταξύ µας αγάπης µας οδηγεί στο κυριότερο
ίσως κοινό χαρακτηριστικό των σχολείων µας : ότι ανώτατος σκοπός της
παρεχόµενης αγωγής είναι το καλό των παιδιών και των νέων και
ισχυρότερο κίνητρο η αγάπη. Αυτή η αγάπη για το παιδί είναι το κυρίαρχο
µέσο για τη διαµόρφωση του χαρακτήρα του. Και εδώ οι εντολές των Αγίων
Ιδρυτών είναι επίµονες και κατηγορηµατικές :
«Από τη φύση της αποστολής σας είστε επιφορτισµένοι µε τη µόρφωση των
παιδιών. Νιώθετε όµως πραγµατική αγάπη γι’ αυτά;» (Άγιος Ιωάννης – Βαπτιστής
Δελασάλ)
«Να αγαπάτε εξίσου όλα τα παιδιά σας, να µην προτιµάτε το ένα περισσότερο από
το άλλο, διότι όλα είναι πλάσµατα του Θεού και δεν ξέρετε τι θέλει να κάνει µε αυτά».
(Αγία Άγγελα)
«Σας συνιστώ πάνω απ’ όλα να κάνετε να βασιλεύσει το πνεύµα της αγάπης και της
ενότητας». (Αγία Αιµιλία)
«Για να διαπαιδαγωγήσουµε σωστά τα παιδιά, πρέπει να τα αγαπάµε και να τα
αγαπάµε όλα εξίσου». (Άγιος Μαρκελλίνος Champagnat)
Αυτή η αγάπη κινεί τον παιδαγωγό να µην παρουσιάζεται σαν ξένος και
αδιάφορος, αλλά να βρίσκεται κοντά στο παιδί, στο κάθε παιδί, στο πλευρό
του, χωρίς να ενοχλεί, να θίγει, να προσβάλλει, αλλά µε απλότητα, χωρίς
πολλά λόγια, αλλά µε µια παρουσία που ζεσταίνει, που ηρεµεί, που στηρίζει.
Καταλαβαίνουµε σε αυτό το σηµείο πόσο πιο πολύτιµη είναι αυτή η
αγάπη προς το δύσκολο παιδί, προς το παιδί που υστερεί, προς τον έφηβο
που βασανίζεται από την αναζήτηση ταυτότητας, προς τον µαθητή που
αντιµετωπίζει ποικίλα προβλήµατα, µαθησιακά, ψυχικά ή οικογενειακά, προς
το παιδί που φοβάται, που νιώθει µειονεκτικά, προς τον νέο που αναζητεί
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νόηµα και υγιή πρότυπα ζωής. Αυτή ακριβώς η αγάπη και το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τον αδύνατο µαθητή είναι ίσως το πιο βασικό στοιχείο της
ταυτότητάς µας, ο θεµέλιος λίθος των σχολείων µας :
«Να διατηρείτε χαραγµένα µέσα στο πνεύµα σας και µέσα στην καρδιά σας όλα
τα παιδιά σας, ένα – ένα ξεχωριστά, όχι µόνο τα ονόµατά τους, αλλά επίσης και την
κοινωνική τους τάξη, τον χαρακτήρα τους, την κατάστασή τους και ό, τι άλλο τα αφορά.
Αυτό δεν θα είναι δύσκολο, αν τα αγκαλιάζετε µε µια ζωντανή αγάπη». (Αγία Άγγελα)
«Οι δάσκαλοι να διδάσκουν µε ευσυνειδησία όλους τους µαθητές που ανέλαβαν
να µορφώσουν. Να µην παραµελούν κανέναν, να φροντίζουν εξίσου για όλους, κυρίως
για τους πιο αδύνατους και τους πιο αµελείς». (Άγιος Ιωάννης – Βαπτιστής Δελασάλ)
Αυτή την αγάπη και το ειλικρινές ενδιαφέρον το δύσκολο παιδί τα νιώθει,
τα καταλαβαίνει. Κι αν δεν ανταποκρίνεται αµέσως ή φαίνεται ότι δεν τα
αναγνωρίζει, αυτά φωλιάζουν στην ψυχή του. Και όταν περάσει ο παροξυσµός
της εφηβείας, όταν αρχίσει να βρίσκει τον εαυτό του, τότε θα βγάλουν φτερά
και θα βγουν στην επιφάνεια. Ο Γιώργος ήταν ένα πολύ δύσκολο παιδί. Οι δύο
γονείς του είχαν πεθάνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Μεγάλωνε µε
τους υπερήλικες παππού και γιαγιά, φορείς παλαιών αρχών και ιδεών και
πάντως αδύναµων να τον καταλάβουν και να µοιραστούν τις ανησυχίες του.
Όλος αυτός ο ταραγµένος ψυχισµός του ξέσπαγε στο σχολείο, τις ώρες των
µαθηµάτων, στα διαλείµµατα, στους πρωινούς περιπάτους, προκαλώντας τα
παράπονα συµµαθητών και γονέων. Το σχολείο θα µπορούσε να τον
αποµακρύνει και µάλιστα απόλυτα τεκµηριωµένα και σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις. Δεν το έκανε. Αντίθετα, όλοι οι εκπαιδευτικοί και η Διεύθυνση τού
έδειξαν περισσότερη αγάπη, κατανόηση, µακροθυµία, συγχωρητικότητα.
Τέσσερα χρόνια µετά την αποφοίτησή του, στην ηλικία των 22 ετών, σε µια
επίσκεψή του στο σχολείο, µας ρώτησε µε συστολή αλλά και συγκίνηση :
«Κύριε, έχω εδώ και χρόνια µια απορία : πώς µε αντέχατε ; Όταν σκέφτοµαι
πώς συµπεριφερόµουν, τι έκανα τότε, τροµάζω. Αναρωτιέµαι πόση υποµονή
πρέπει να είχατε όλοι σας µαζί µου, πόση ανεκτικότητα, πόση αγάπη. Τώρα
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που βρήκα τον εαυτό µου, σας υπόσχοµαι ότι αυτή την αγάπη που µου
δείξατε τότε θα την κάνω κανόνα και της δικής µου ζωής και θα προσπαθώ να
την δείχνω στους γύρω µου».
Αυτή η παιδαγωγική αγάπη, που βρίσκεται πέρα από λαϊκιστικές
υπερβολές ή κατάργηση των ορίων του σεβασµού, είναι κοινό στοιχείο των
σχολείων µας και φαίνεται και στους τρόπους καλλιέργειας της συνειδητής
πειθαρχίας ή ακόµα και της επιβολής ποινών, όταν αυτές είναι απαραίτητες.
Έτσι, οι οποιεσδήποτε κυρώσεις στοχεύουν στη µη επανάληψη του
παραπτώµατος όχι µέσω του εκφοβισµού αλλά µέσα από τη συνειδητοποίηση
των αιτίων του και κυρίως των συνεπειών του στους χώρους της οµαδικής
σχολικής ζωής. Το παιδί, ακόµα και το πιο µικρό, καταλαβαίνει πότε η τιµωρία
επιβάλλεται από έναν στιγµιαίο εκνευρισµό του διδάσκοντος ή από µια έκρηξη
θυµού και πότε τιµωρείται από παιδαγωγική αγάπη και µε µοναδικό στόχο να
καταλάβει το σφάλµα του και να προσπαθήσει σιγά – σιγά να λειτουργεί όχι
σαν ένα ανεξέλεγκτο άτοµο αλλά ως συνειδητό µέλος µιας οµάδας, της οποίας
η πορεία και η απόδοση εξαρτάται και από τη δική του σωστή στάση και
συµπεριφορά.
«Να προσπαθείτε να ενεργείτε σπρωγµένοι µόνον από την αγάπη του Θεού και
τον ζήλο για τις ψυχές, όταν θα κρίνετε τα παιδιά και θα τα συµβουλεύετε, όταν θα τα
προτρέπετε να κάνουν κάτι καλό ή όταν θα προσπαθείτε να τα αποτρέψετε από κάτι
κακό. Διότι θα αποκτήσετε περισσότερα από την αγάπη και τη γλυκύτητα παρά µε την
αυστηρότητα και τις σκληρές επιπλήξεις, τις οποίες να φυλάξετε µόνο για περιπτώσεις
ανάγκης, ακόµα και τότε ανάλογα µε τον τόπο και τον χρόνο και ανάλογα µε τα
πρόσωπα». (Αγία Άγγελα)
«Έχετε αισθήµατα αγάπης και τρυφερότητας για τα φτωχά παιδιά που πρέπει να
εκπαιδεύσετε; Επωφελείστε από την αγάπη πουν τρέφουν τα παιδιά απέναντί σας, για να
τα οδηγήσετε στον Θεό; Εάν έχετε απέναντί τους την αυστηρότητα ενός πατέρα, για να
τα αποτρέψετε και να τα αποµακρύνετε από την αταξία, οφείλετε επίσης να έχετε την
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τρυφερότητα µιας µητέρας, για να τα φέρετε κοντά σας και να τα εκπαιδεύσετε». (Άγιος
Ιωάννης – Βαπτιστής Δελασάλ)
«Ένας εκπαιδευτικός που αγαπά τα παιδιά, µπορεί να είναι αυστηρός µαζί τους
και να τα επιπλήττει. Γιατί τα παιδιά νιώθουν ότι οι ενέργειές του πηγάζουν από την
αγάπη του προς αυτά και όχι από προκατάληψη ή σκληρότητα. Ένας εκπαιδευτικός που
αγαπά τα παιδιά, ξέρει να συγχωρεί και να υποµένει. Τους δείχνει την αγάπη του
συνέχεια, σε όλα την ίδια, γιατί γνωρίζει ότι η αγάπη είναι ο µόνος τρόπος για να
αποδώσει καρπούς το έργο του και ότι µπαίνοντας στη θέση του πατέρα και της µητέρας
τους οφείλει να τους προσφέρει την ίδια τρυφερότητα». (Άγιος Μαρκελλίνος
Champagnat)
Αυτή η κοινή αξία της παιδαγωγικής αγάπης ιδιαίτερα για το
«δύσκολο» παιδί και της συνειδητής πειθαρχίας υλοποιείται στα σχολεία µας
µε την καθηµερινή παρουσία Παιδαγωγικών Συµβούλων – Ψυχολόγων,
που επιλαµβάνονται των δύσκολων περιπτώσεων, µε τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών µας µε τους Γονείς όλων των µαθητών και ιδιαίτερα των
υστερούντων, µε την εφαρµογή προγραµµάτων κατά του σχολικού
εκφοβισµού
εκπαιδευτικού

και,

κυρίως,

κλίµατος,

µε
όπου

την

επικράτηση

κυριαρχούν

οι

ενός
χαµηλοί

ξεχωριστού
τόνοι,

η

αλληλοκατανόηση, η αποφυγή απρεπών εκφράσεων ή προσβλητικών
χαρακτηρισµών, µε την επιβράβευση της αριστείας όχι µόνο στις επιδόσεις
στα µαθήµατα αλλά στην άµεµπτη συµπεριφορά.
Τα Σχολεία µας όµως διακρίνονται και για τη συστηµατική
προσπάθεια που καταβάλλουν, για να καλλιεργήσουν στους µαθητές και
στις µαθήτριές τους το συναίσθηµα της αγάπης προς τον πάσχοντα
συνάνθρωπο, της αλληλεγγύης, της προσφοράς και του εθελοντισµού.
Πιστεύοντας ότι σκοπός της παιδείας δεν είναι µόνον η µόρφωση του νου
αλλά και η ευαισθητοποίηση της ψυχής, οι Ιδρυτές επέµειναν ιδιαίτερα στο
κοινωνικό έργο των σχολείων :
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«Η αλληλεγγύη προς τους αδύναµους δεν είναι ευκαιριακό ή δευτερεύον
χαρακτηριστικό του σχολείου αλλά ένα βασικό του χαρακτηριστικό». (Άγιος Ιωάννης –
Βαπτιστής Δελασάλ)
«Θα εξακολουθήσουµε να αφιερώνουµε τις δυνάµεις µας στην ανακούφιση των
δυστυχισµένων, στην περίθαλψη των αρρώστων και των φτωχών, στην εκπαίδευση των
παιδιών και σε όλα τα έργα αγάπης». (Αγία Αιµιλία)
Αυτή η κοινωνική προσφορά είναι θεµελιώδες χαρακτηριστικό των
σχολείων µας, ισότιµο µε το υψηλό εκπαιδευτικό έργο. Αποτελεί βασική πτυχή
του Τοµέα της Ποιµαντικής και υλοποιείται µε ποικίλες δράσεις : µε εράνους,
µε επισκέψεις σε ευαγή ιδρύµατα, µε εθελοντική σίτιση αστέγων, µε οικονοµική
ενίσχυση ανθρωπιστικών οργανώσεων, µε συγκέντρωση τροφίµων και
ρουχισµού, µε οργάνωση bazaars τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, µε
προγράµµατα κατά του φανατισµού και της βίας, αλλά ακόµη και µε την
εθελοντική

συµµετοχή

αποφοίτων

µας

σε

διάφορες

δραστηριότητες,

διδακτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, µε τη λειτουργία Σχολής Γονέων κ.λπ. Τα
τελευταία µάλιστα χρόνια, έχει ενταθεί το κοινωνικό έργο, καθώς έχουν
αυξηθεί οι µορφές της φτώχιας, υλικής, πνευµατικής, ηθικής, οι ροές των
µεταναστών και των προσφύγων κ.λπ. Θυµάµαι πολλούς µαθητές και
µαθήτριες των σχολείων µας που, µετά από επίσκεψη σε κάποιο
ορφανοτροφείο, σε Ίδρυµα Φροντίδας Παιδιών µε Νοητική Υστέρηση ή σε
συσσίτια αστέγων, είπαν ότι έζησαν µια από τις πιο δυνατές και γι’ αυτό
αξέχαστες εµπειρίες της σχολικής τους ζωής και ότι αργότερα, ως ενήλικοι
πολίτες, θα συνέχιζαν να κάνουν τέτοιες επισκέψεις και να προσφέρουν την
αγάπη τους στους άλλους που την έχουν ανάγκη.
Χριστιανική πίστη και διαπαιδαγώγηση, αγάπη για το παιδί ως κέντρο
του εκπαιδευτικού έργου, κοινωνική προσφορά, αλλά, παράλληλα, παροχή
ολοκληρωµένης κατά το δυνατόν εκπαίδευσης. Ναι µεν διδασκαλία των
γνωστικών αντικειµένων που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραµµα
σπουδών του Υπουργείου Παιδείας αλλά και καλλιέργεια των ιδιαίτερων
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κλίσεων και των ταλέντων των µαθητών και των µαθητριών µέσα από την
εθελοντική συµµετοχή σε Μαθητικές Πολιτιστικές Οµάδες, που ασχολούνται µε
το θέατρο, τον κινηµατογράφο, τον χορό, τις εικαστικές τέχνες, σε χορωδίες,
σε αθλητικές οµάδες, σε οµίλους για την αειφορία και την προστασία του
περιβάλλοντος, σε Μαραθώνιους που οργανώνονται από διάφορους φορείς
µε κοινωνικούς στόχους, σε Μαθητικούς Διαγωνισµούς, στο Μοντέλο
Ηνωµένων Εθνών και της UNESCO και σε πολλές άλλες δραστηριότητες.
Εξαιρετικές είναι και οι εκδηλώσεις που οργανώνουν από κοινού τα σχολεία
µας, ενώ αξέχαστη έχει µείνει η σύµπραξη αντιπροσωπειών µαθητών τους
στην παράσταση του θρησκευτικού ορατορίου «Παύλος, ο Εθνών Άγγελος»
πριν από λίγα χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επιπλέον, καλούνται
εξειδικευµένοι επιστήµονες, για να µιλήσουν στους µαθητές µας σχετικά µε το
ερευνητικό τους αντικείµενο, για θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
σεξουαλικής αγωγής κ.λπ.
Ο Ανέστης, άριστος µαθητής, έφυγε από σχολείο µας µετά το
τέλος της Α’ Λυκείου µε µετεγγραφή σε µεγάλο ιδιωτικό σχολείο των
Νοτίων Προαστίων της Αθήνας, για να παρακολουθήσει Τµήµα I.B.
(International Baccalauréat). Ήταν τόση η αγάπη του για το σχολείο
που άφησε, ώστε ερχόταν σε όλες σχεδόν τις βραδινές πολιτιστικές
του εκδηλώσεις. Κάποια φορά, τον πήραµε ιδιαιτέρως και τον
ρωτήσαµε να µας πει πώς βλέπει το σχολείο µας σε σύγκριση µε το
νέο του σχολείο. Περιµέναµε και ζητήσαµε να ακούσουµε µάλλον τα
αρνητικά µας σηµεία. Η απάντησή του όµως ήταν η εξής : «Εσείς εδώ
βγάζετε ανθρώπους, εκεί βγάζουν yappies. Δεν έχω να σας πω τίποτε
άλλο. Ό, τι καταλαβαίνετε από αυτή τη φράση».
Η διαµόρφωση της προσωπικότητας των µαθητών µας από αυτή
την ολοκληρωµένη µόρφωση, σε συνδυασµό µε τις ανθρωπιστικές αρχές
που διέπουν τα σχολεία µας, συµπληρώνεται µέσα από την καλλιέργεια
της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, παράλληλα µε την προβολή των
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εθνικών µας παραδόσεων. Θεωρώντας ότι στην κοινωνικοποίηση των
εφήβων συµβάλλει µεταξύ άλλων η διεύρυνση των οριζόντων τους,
ενθαρρύνουµε τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές µε αντίστοιχα χριστιανικά
σχολεία του εξωτερικού και τη συµµετοχή σε διεθνή εκπαιδευτικά
προγράµµατα, έτσι ώστε να βιώσουν τις κοινές αξίες που τα διέπουν και να
συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουν σε µια ευρύτερη οικογένεια εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων µε παρόµοιο τρόπο λειτουργίας και κοινούς προσανατολισµούς.
Άλλωστε, αυτή η επαφή µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα υπάρχει από
την ίδρυση των σχολείων µας, όπως φαίνεται από την προσφορά ή την
επίσκεψη ξένων Αδελφών στη χώρα µας και από αντίστοιχη επιµόρφωση ή
παραµονή Αδελφών και Λαϊκών συνεργατών στο εξωτερικό.
Μια άλλη βασική αρχή των σχολείων µας είναι ότι, ενώ είναι
φορείς τόσο µακρόχρονης παράδοσης, παραµένουν συνεχώς ανοικτά στις
εξελίξεις της εποχής µας και παρακολουθούν και εφαρµόζουν τις νέες
τεχνολογίες και τις νέες παιδαγωγικές µεθόδους : χρήση διαδραστικών
πινάκων, εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας,
πλήρως εξοπλισµένα Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών.
Όλοι µας όµως ξέρουµε ότι το σχολείο, πάνω από την
υλικοτεχνική του υποδοµή και πάνω από την ιστορία του, είναι οι άνθρωποί
του, το προσωπικό του, διδακτικό, διοικητικό, τεχνικό. Στα σχολεία µας
επικρατεί – περισσότερο ή λιγότερο – και πρέπει πάντα να επικρατεί ένα
ιδιαίτερο κλίµα µεταξύ των ανθρώπων του, αυτό το οικογενειακό πνεύµα
που εξαρχής επιδίωξαν οι ιδρυτές τους για τους Αδελφούς και τις Αδελφές των
Ταγµάτων τους.
«Οι Αδελφοί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούν ότι µπαίνοντας στην κοινότητα
ενώνονται σε µια οικογένεια και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να αγαπούν ο ένας τον
άλλον σαν πραγµατικά αδέλφια (Άγιος Μαρκελλίνος Champagnat)
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«Η αµοιβαία αγάπη και η οµόνοια όλων σας θα είναι το σίγουρο σηµάδι πως
βαδίζετε στον σωστό δρόµο». (Αγία Άγγελα)
«Για τους Αδελφούς οι άνθρωποι πρέπει να λένε, όπως έλεγαν για τους
πρώτους χριστιανούς: Κοιτάξτε πώς αγαπούν ο ένας τον άλλον». (Άγιος Μαρκελλίνος
Champagnat)
Αυτό

το

οικογενειακό

πνεύµα

το

εξασφαλίζει

κυρίως

η

προσεκτική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, σε
ένα περιβάλλον επαγγελµατικής ασφάλειας, ειλικρινών και συναδελφικών
διαπροσωπικών σχέσεων, σεβασµού των εργαζοµένων και τήρησης της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Όλοι εµείς οι εργαζόµενοι στα Ελληνογαλλικά Σχολεία
βιώνουµε καθηµερινά αυτό το ξεχωριστό κλίµα και προσπαθούµε να δίνουµε
τον καλύτερο εαυτό µας. Στην προσπάθειά µας αυτή για διαρκή αυτοβελτίωση
µάς βοηθούν τρεις κυρίως παράγοντες : η απλότητα και η διακριτικότητα
των Αδελφών που υπηρετούν ακόµη στα σχολεία µας, η συνεχής και
συστηµατική επιµόρφωση µε την παρακολούθηση ηµερίδων, σεµιναρίων
και διαλέξεων σχετικών είτε µε τα ειδικά θέµατα των κλάδων µας είτε µε τις
εξελίξεις της παιδαγωγικής επιστήµης. Κυρίως όµως µας βοηθάει η αίσθηση
ότι ανήκουµε σε µια ευρύτερη οικογένεια και ότι υπηρετούµε µια κοινή
αποστολή που απλώνεται σε όλον τον πλανήτη. Αυτή η αίσθηση της
αποστολής περιορίζει τον ατοµισµό και το αίσθηµα της αυτάρκειας και ενισχύει
τη συνευθύνη, καθώς προσδίδει στο καθηµερινό ατοµικό µας έργο πολύ
µεγαλύτερες διαστάσεις. Πράγµατι, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να ξέρεις ότι
συνεχίζεις µια παράδοση αιώνων και ότι συµµετέχεις σε µια αποστολή που,
ενώ εκτελείται σε διαφορετικές χώρες, σε ποικίλα περιβάλλοντα, σε οµαλές ή
ανώµαλες πολιτικές, οικονοµικές ή κοινωνικές συνθήκες, ωστόσο έχει
παρόµοιους στόχους, εµφορείται από τα ίδια ιδανικά και τα ίδια οράµατα. Γι’
αυτό και όταν βρισκόµαστε στο εξωτερικό, για να παρακολουθήσουµε
επιµορφωτικά σεµινάρια ή για να επισκεφθούµε µε µαθητές µας χριστιανικά
σχολεία, νιώθουµε από την πρώτη στιγµή µια έντονη οικειότητα µε τους
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ξένους συναδέλφους µας και µια αίσθηση ότι υπηρετούµε την εκπαίδευση των
παιδιών µέσα από ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς.
Αυτές τις διαστάσεις, αυτή την ευρύτητα της λειτουργίας των
σχολείων µας, αυτό το άνοιγµά τους στον κόσµο φανερώνει η στενή και
αρµονική συνεργασία µε ποικίλους φορείς, µε τους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεµόνων αλλά και µε την Οµοσπονδία Γονέων των µαθητών των
Ελληνογαλλικών Σχολείων και τις Ενώσεις Αποφοίτων, καθώς και ο αµοιβαίος
σεβασµός και η συνεργασία µε τις τοπικές Εκκλησίες (Ορθόδοξη και
Καθολική),

τις

προϊστάµενες

διοικητικές

αρχές

Πρωτοβάθµιας

και

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τις Δηµοτικές Αρχές, µε τους ευρωπαϊκούς
θεσµούς της χριστιανικής εκπαίδευσης, αλλά κυρίως µεταξύ µας. Άλλωστε,
την περαιτέρω βελτίωση αυτής της ήδη στενής συνεργασίας στους κόλπους
της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. θα συζητήσουµε κατά οµάδες εργασίας στη συνέχεια της
Ηµερίδας.
Τέλος, ας µην παραλείψουµε να αναφέρουµε ως κοινό βασικό µας
χαρακτηριστικό τη διδασκαλία της γαλλικής ως πρώτης ξένης γλώσσας
µε αυξηµένο ωράριο κατά παρέκκλιση και την προβολή του γαλλικού
πολιτισµού σε στενή συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο. Αυτή η συµβολή
των σχολείων µας στη διάδοση της γαλλικής παιδείας και µέσω αυτής στη
σύσφιξη των παραδοσιακά φιλικών σχέσεων της χώρας µας µε τη Γαλλία
αναγνωρίζεται και από το γαλλικό κράτος, όπως δείχνουν οι επισκέψεις των
Γάλλων πρέσβεων στα σχολεία µας, η απονοµή τιµητικών διακρίσεων της
Γαλλικής Δηµοκρατίας σε δικούς µας ανθρώπους, Αδελφές, Αδελφούς και
εκπαιδευτικούς των σχολείων µας.
Μετά από αυτή την παρουσίαση των βασικότερων κοινών αρχών που
διέπουν τα σχολεία µας και υλοποιούνται στο καθηµερινό διδακτικό και
παιδαγωγικό έργο, θα νόµιζε ίσως κάποιος τρίτος ότι αποτελούµε τον
«παράδεισο» της εκπαίδευσης στη χώρα µας και ότι έχουµε επιτύχει τους
ιδανικούς χώρους µάθησης, διαµόρφωσης χαρακτήρων και ανθρώπινων
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σχέσεων. Μια τέτοια ακραία θεώρηση δεν είναι ασφαλώς σωστή και θα
µπορούσε να οδηγήσει σε ένα ανεπίτρεπτο και αδικαιολόγητο αίσθηµα
αλαζονείας, αυταρέσκειας και εφησυχασµού. Άλλωστε, γνωρίζουµε πολύ καλά
ότι η εκπαίδευση ως διαδικασία, η παιδαγωγική ως επιστήµη και η διδακτική
ως µέθοδος αλλά και η αποστολή του επανευαγγελισµού των νέων δεν έχουν
όρια, δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά µπορούν και οφείλουν συνεχώς να
ανανεώνονται, να εµπλουτίζονται, να προχωρούν µπροστά. Επίσης, έχουµε
και πρέπει να έχουµε συνείδηση των αναπόφευκτων ελλείψεων, ατελειών
και αδυναµιών µας και της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλουµε
για να βελτιωνόµαστε συνεχώς και να ανταποκρινόµαστε στα µηνύµατα των
καιρών και στις προσδοκίες των µαθητών, των µαθητριών µας και των γονέων
τους. Σε αυτήν όµως την προσπάθεια που είναι διηνεκής, έχουµε ως ισχυρά
όπλα το χάρισµα και την πνευµατική παρακαταθήκη των ιδρυτών µας, τη
µακραίωνη παράδοση, τον σεβασµό, την αναγνώριση του έργου µας από
την ελληνική κοινωνία και όχι µόνον, αλλά και την αγάπη των χιλιάδων
αποφοίτων µας. Πάνω απ’ όλα όµως έχουµε όλοι µας τη δική µας αταλάντευτη
βούληση

να

προσπαθούµε

συνεχώς

να

αυτοβελτιωνόµαστε,

να

συνεργαζόµαστε µεταξύ µας και να βλέπουµε την υψηλή µας αποστολή σαν
ένα νέο κάθε φορά ξεκίνηµα, σαν µια καινούργια αρχή.
Όταν πριν από δύο σχεδόν χρόνια έγινε σε αυτόν εδώ τον χώρο,
στο Λεόντειο Λύκειο Νέας Σµύρνης, συνάντηση των αποφοίτων του των
σχολικών ετών από το 1962 έως το 1985, οι απόφοιτοι του 1962, άνω των 70
ετών πια, ζήτησαν να επισκεφθούν τις αίθουσες όπου έκαναν µάθηµα πριν
από εξήντα χρόνια και να ξεναγηθούν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου,
απρόσιτο τότε για τους µαθητές, καθώς εκεί κατοικούσαν οι Μαριανοί Αδελφοί.
Όταν ανέβηκαν αγκοµαχώντας τη σκάλα και κάθισαν στα θρανία, όλοι
έκλαιγαν. Στην ερώτησή µας αν η συγκίνησή τους οφειλόταν στις αναµνήσεις
από το σχολείο τους ή στη νοσταλγία των εφηβικών τους χρόνων, απάντησαν
όλοι αυθόρµητα και µε µια φωνή : «Και στα δύο !

Δεν µπορούµε να

ξεχωρίσουµε τα νεανικά µας χρόνια από το σχολείο µας, και τους καθηγητές
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µας, όσο αυστηροί κι αν ήταν τότε, τους θυµόµαστε µαζί µε τους φυσικούς µας
γονείς. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Και αν κάτι κάναµε και
πετύχαµε στη ζωή µας, το οφείλουµε στα ερεθίσµατα και στις διδαχές που
πήραµε από το σπίτι µας και από το σχολείο µας». Δεν φανταζόµαστε πιο
τιµητική για τα σχολεία µας αξιολόγηση από ανθρώπους που έχουν ήδη
γνωρίσει πολλά στη ζωή τους, έχουν αποκοµίσει πολλές εµπειρίες, έχουν
συσσωρεύσει µεγάλη πείρα και, έχοντας αποκτήσει µεγάλη χρονική απόσταση
από τα µαθητικά τους χρόνια, διαθέτουν τη νηφαλιότητα και τη σοφία να
κρίνουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν αντικειµενικά.
Σε αυτή την εισήγηση προσπαθήσαµε να φέρουµε στο µυαλό µας
τις αρχές που µας ενώνουν και, όπως είδαµε, αυτές είναι πάµπολλες. Ας
κλείσουµε µε τα λόγια του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat προς τους
Μαριανούς Αδελφούς, λόγια που έχουν πει µε διαφορετικές λέξεις και οι άλλοι
Άγιοι Ιδρυτές των σχολείων µας προς τους συνεχιστές του έργου τους :
«Αν επρόκειτο να διδάξουµε µονάχα τις ανθρώπινες επιστήµες στα παιδιά,
δεν θα χρειάζονταν Αδελφοί, θα επαρκούσαν οι δάσκαλοι. Αν δεν διεκδικούσαµε τίποτα
περισσότερο από τη θρησκευτική µόρφωση, θα ήµασταν απλοί κατηχητές. Ο στόχος µας
αποβλέπει στην ολοκληρωµένη µόρφωση, γιατί θέλουµε να είµαστε ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ·
δηλαδή να διδάσκουµε στα παιδιά τα καθήκοντά τους, να τα καθοδηγούµε στην
εφαρµογή τους, να τους µεταδίδουµε το πνεύµα και τα αισθήµατα του χριστιανισµού, τις
αρετές του χριστιανού και του καλού και χρηστού πολίτη».
Σας ευχαριστούµε πολύ για την προσοχή σας.-
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