
Το Ηµερολόγιο του Σχολείου της Φύσης και των Χρωµάτων

Το “τσαλάκωµα” του εκπαιδευτικού

Σήµερα µια µαµά του σχολείου µας ανέβασε στο φατσοβιβλίο µια φωτογραφία µας µε τον γιο 
της και έγραφε ως σχόλιο, το “τσαλάκωµα” των δασκάλων µας. Οµολογώ ότι ήταν µια φράση που 
µου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί την χρησιµοποιούµε και εµείς πάρα πολύ, µιλώντας για τους 
εαυτούς µας, και που ουσιαστικά αντανακλά τους δασκάλους που θέλουµε να είµαστε. 
Τσαλακωµένοι. Ένα κουβάρι µαζί µε τα παιδιά. Λερωµένοι, κουρασµένοι, εξαντληµένοι, 
θυµωµένοι, χαρούµενοι, συγκινηµένοι, παλαβοί και ό,τι άλλο νιώσουµε χωρίς τον φόβο να το 
νιώσουµε.
Πολλές φορές ο φόβος ότι θα χάσουµε το σεβασµό των παιδιών, µας εµποδίζει στο να βγάλουµε 

από µέσα µας, το “µέσα µας παιδί”. Δε χρειάζονται όµως πολλά για να τον κερδίσεις εξ αρχής. 
Αλήθεια και αγάπη νοµίζω ότι είναι αυτό που πραγµατικά σε τοποθετεί σε περίοπτη θέση στη 
καρδιά και στο µυαλό των παιδιών. Καµιά φορά και ο φόβος κάνει δουλειά. Θυµάµαι µια από τις 
πρώτες συµβουλές που άκουσα ήταν το ΙΕΡΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ, φόβος-σεβασµός-αγάπη. Για πολύ 
καιρό αναρωτιόµουν αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή ο φόβος φέρνει τον σεβασµό και 
αυτός µετά την αγάπη. Τώρα που κοιτάζω πίσω σκέφτοµαι... Αυτό είναι το βάθος που µπορούµε να 
φτάσουµε; Ναι, µε τον φόβο πετυχαίνεις µια τάξη που σε κοιτάζει και κάθεται σούζα. Και µετά; 
Είναι άραγε η διαπαιδαγώγηση, σπορ για το µάτι; Αν µας ενδιαφέρει να βλέπουµε µια τάξη σούζα, 
ναι, το παραπάνω τρίπτυχο είναι ο δρόµος, αν όµως θέλουµε τα διδάγµατα µας να αποκτούν ουσία 
και συνέχεια, µάλλον το παραπάνω σύστηµα δε βοηθάει και πολύ. Όµως όλα αυτά είναι θεωρίες 
και τελικά το να είσαι καλός γονιός όπως και καλός δάσκαλος, δεν έχει µια συνταγή. 
Το προηγούµενο καλοκαίρι σε ένα ταξίδι µας µε το καράβι, είδα µια τάξη που ξάπλωνε 

στρωµατσάδα µε τους δασκάλους τους στο πάτωµα. Ήθελα να τους ξυπνήσω και να τους πω πόσο 
πολύ τους ζηλεύω. Δε ξέρω να σας πω τα ονόµατα τους αλλά την εικόνα δεν την ξέχασα ποτέ. 
Σκεφτόµουν -και ακόµα σκέφτοµαι- πόσο τέλεια σχέση µπορούν να έχουν αυτοί µεταξύ τους! Ο 
δάσκαλος πέφτει από το βάθρο του και βγάζει “αν είναι δυνατόν” τα παπούτσια του µπροστά στα 
παιδιά. “Κύριε ροχαλίζεις” , “Νικολάκη άλλαξε κάλτσες γιατί µυρίζουν τα πόδια σου”, αυτές είναι 
ατάκες που εκφράζουν την τέλεια παιδεία. Και δε θα δεχτώ από κανέναν να µου πει ότι αυτά τα 
παιδιά είχαν λιγότερο σεβασµό για τους δασκάλους τους. Γιατί ο σεβασµός δε χτίζεται ούτε µέσα 
από τιµωρίες ούτε και µέσα από αµοιβές. Χτίζεται µέσα από τη συνειδητοποίηση του παιδιού 
κοιτώντας τον δάσκαλο, ότι αυτός ο άνθρωπος µπορεί να µε αγαπήσει όποιος και να ‘µαι κι από 
που και να ΄µαι. Βέβαια για να µπορεί ο οποιοσδήποτε να αγαπήσει, πρέπει πρώτα να αγαπήσει τον  
εαυτό του, που λέει και η φίλη µου η Βέτα από το Σχολείο της Φύσης. Αλλά αυτό είναι µια άλλη 
µεγάλη κουβέντα. 


