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Νζοι και Νζεσ, εκφραςτζσ τθσ ακλθτικισ παιδείασ του τόπου μασ,
Αγαπθμζνοι Συνάδελφοι, ςυνετοί ςφμβουλοι και κακοδθγθτζσ των μακθτϊν των ςχολείων μασ,
Κφριοι, κφριοι Αξιωματικοί των λόχων λζςχθσ και διοίκθςθσ των

Κ.Α.Α.Υ

Αγ. Ανδρζα,

Μία ακόμα θμζρα του ςχολικοφ ακλθτιςμοφ ζφκαςε! Ασ νοιϊςουμε τθν χαρά τθσ άκλθςθσ, χωρίσ το άγχοσ
τθσ νίκθσ και το φόβο τθσ αποτυχίασ, γιατί ο ακλθτιςμόσ είναι δικαίωμα για όλουσ. Με αυτό το μινυμα το
Υπουργείο Παιδείασ, Έρευνασ και Θρθςκευμάτων, μασ ενκαρρφνει να ςυμμετζχουμε ςε ακλθτικζσ, κινθτικζσ,
καλλιτεχνικζσ, εικαςτικζσ, διαδραςτικζσ, λογοτεχνικζσ, δθμιουργικζσ, ψυχαγωγικζσ, δραςτθριότθτεσ, που κα
τονίςουν και κα προβάλλουν τθν ακλθτικι κουλτοφρα , ωσ υψθλι πολιτιςμικι και μορφωτικι αξία.
Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ζνα ςυνεχζσ και αναβακμιςμζνο πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ
ακλθτικϊν προγραμμάτων , με φιλοςοφία τθν ςυςτθματικι άςκθςθ, ωσ πρότυπθ κοινωνικι επζνδυςθ του
πολιτιςμοφ και τθσ παιδείασ , τθσ υγείασ και τθσ επιςτιμθσ. Επιμζρουσ ςκοπόσ, θ διάπλαςθ τθσ υγιοφσ
ακλθτικισ ςυνείδθςθσ, θ οποία κα αξιοποιθκεί για τθν καλφτερθ και ουςιαςτικότερθ ενδυνάμωςθ των
διαπροςωπικϊν ςχζςεων των πολιτϊν ςε ςυνεργαςία με επίςθμουσ φορείσ.
Ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ δίνονται ςε όλουσ ανεξαρτιτωσ, ϊςτε θ ροι τθσ άςκθςθσ- άκλθςθσ να περνά με
παροχζσ υψθλϊν υπθρεςιϊν ςε όλο το χρονικό φάςμα (ζτοσ, εποχι, μινασ, εβδομάδα, θμζρα, ϊρα)
εντάςςοντασ τουσ πολίτεσ , όχι μόνο ωσ ακλοφμενουσ, αλλά και ωσ εκελοντζσ, ωσ παράγοντεσ, ωσ γνϊςτεσ,
ενεργοφσ να υποςτθρίηουν και να προωκοφν δομθμζνεσ ι μθ, εραςιτεχνικζσ ι επαγγελματικζσ, πολιτιςμικζσ
ι κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ για όλεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ και με βάςθ τισ εδαφικζσ, ιςτορικζσ,
οικονομικζσ, ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε περιοχισ ι χϊρασ.
Είναι όμωσ θ φπαρξθ αυτϊν των καινοτόμων και κατθγοριοποιθμζνων δραςτθριότθτων ικανι να προβάλει
κριτιρια υγιοφσ, αλθκινισ, ακλθτικισ μόρφωςθσ: Το ακλθτικό ιδεϊδεσ ϋϋανκίηειϋϋ όταν αναδεικνφονται
ακλθτικά γεγονότα που ςυνδυάηουν τζτοιεσ ψυχαγωγικζσ και κινθτικζσ δράςεισ; Η ποιότθτα τθσ ηωισ των
ατόμων και τθσ κοινωνίασ γενικότερα εξαςφαλίηεται; ι αντιμετωπίηεται χρθςιμοκθρικά; Ο ακλθτιςμόσ
αναπτφςςεται; ι μετατρζπεται ςε προπαγάνδα, ζχοντασ τουσ ακλθτζσ- ακλοφμενουσ, αναλϊςιμα ςτοιχεία
και αγακά, που εκφράηουν τον καταναλωτιςμό, προκειμζνου να αυξθκοφν τα κζρδθ των χορθγϊν,
παραγκωνίηοντασ τισ θκικζσ αξίεσ;
Θα αντλιςουμε τθν απάντθςθ από τον ακαδθμαϊκό ςυγγραφζα Ευ. Παπανοφτςο:
<<Σι ωφζλεια ζχω, που, με αναγνωρίηει το φνταγμα τθσ χώρασ μου, ωσ ελεφκερο πολίτθ, ι, που ο νόμοσ
κατοχυρώνει τα ατομικά μου δικαιώματα, όταν είμαι υποδουλωμζνοσ ςε αμζτρθτεσ ανάγκεσ του εγώ και
δεν μπορώ να απαλλαγώ από τον κλοιό τουσ;>>
Η εςωτερικι και εξωτερικι ελευκερία του ανκρϊπου δεν επθρεάηεται από τθν ανάγκθ του εγϊ, δεν
ανταλλάςςεται με τθν κοινωνικι αναπθρία υποδοφλωςθσ ςε υλικά πάκθ και τυποποιθμζνεσ εκδθλϊςεισ.
Αποτελεί ελεφκερα τθν αυτόνομθ διαχείριςθ τθσ προςωπικότθτασ του ατόμου, που λυτρϊνεται και

εκφράηεται με τθν ειρινθ, τθν δικαιοςφνθ, τθν ιςότθτα, που καταργεί τον φόβο και τθν δουλεία, ενϊ
ςτακερά προςδιορίηεται ωσ ςθμείο αναφοράσ του ελεφκερου πνεφματοσ του καλοφ και αγακοφ
αρχαιοελλθνικοφ ιδεϊδουσ. Ωφελεί και προάγει τισ φιλικζσ ςχζςεισ, ςεβόμενθ και τθν ελευκερία των άλλων,
καταπολεμά το άγχοσ και τθν αναςφάλεια, αφοφ δεν καταφεφγει ςε διαπλεκόμενεσ και διεφκαρμζνεσ
ςχζςεισ, για να ικανοποιιςει επικυμίεσ και ςυμφζροντα και που απαλλαγμζνθ από αυτά τα πάκθ του
υλιςμοφ και του ευδαιμονιςμοφ, ωκεί τον άνκρωπο και τθν ομάδα που εκφράηει ςε ζνα αξιοκρατικά
ιςορροπθμζνο κοινωνικό γίγνεςκαι.
Η εςωτερικι και εξωτερικι ελευκερία του ανκρϊπου, είναι ζνα εξαίρετο ςφνολο, αλλθλοτροφοδοτοφμενο,
από τουσ αγϊνεσ τθσ ψυχισ, του ςϊματοσ, και του πνεφματοσ μζςα από τισ υγιείσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ςε
άψογθ ςυνεργαςία με το φυςικό περιβάλλον και όχι μζςα από τισ φιζςτεσ και τουσ εορταςτικοφσ
πανθγυριςμοφσ, που λειτουργοφν ωσ αναφορζσ με θμερομθνία λιξθσ. Αποτελεί μια όμορφθ εικόνα από
δράςεισ και δραςτθριότθτεσ με αξιοπρζπεια, πλιρθ αποδεςμευμζνθ από βίαιεσ, ενςτικτϊδικεσ, φαιδρζσ,
τυποποιθμζνεσ, νομοτελειακζσ ι άλλεσ υποταγζσ. Αντανακλά εκείνθ τθν άςκθςθ και άκλθςθ όπου θ
βοφλθςθ φζρνει τθν ενεργι ςυμμετοχι, το ςυναίςκθμα, τθν προςδοκία.
Το πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ακλθτικϊν προγραμμάτων εμφανίηει να ζχει , όλα τα παραπάνω
ςτοιχεία τθσ ελευκερίασ του ανκρϊπου και καταβάλει μεγάλεσ προςπάκειεσ μζςω των προςϊπων που τα
διαχειρίηονται να καταπολεμθκοφν όποιεσ πακογζνειεσ τα χαρακτθρίηουν. Αναγνωρίηει όλεσ τισ ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ, που ωφελοφν τον ελεφκερο πολίτθ και που τον απομακρφνουν από
τα « εγϊ», τα «κζλω». Οραματίηεται τα ιδεϊδθ του Ολυμπιακϊν Αγϊνων, ειςαγάγει τισ αξίεσ και τισ
επαναπροωκεί ςε πολλοφσ αποδζκτεσ, διαγράφοντασ τθν ζννοια τθσ αποτυχίασ από τον ζντιμο αγϊνα .
Συνειςφζρει ςε μια ακλθτικι παιδεία, προβάλει προςωπικότθτεσ, ανοίγει δθμόςιουσ χϊρουσ και
εγκαταςτάςεισ, ϊςτε θ εςωτερικι και θ εξωτερικι ελευκερία των ςυμμετεχόντων να μθν υποδουλϊνεται
ςε ζνα κυνιγι πελατϊν και χριματοσ. Ο ακλθτιςμόσ αναπτφςςεται , εξαςφαλίηοντασ τθν καλφτερθ ποιότθτα
ηωισ και υγείασ ςε πολλζσ κοινωνικζσ κατθγορίεσ και ομάδεσ.
Το φυςικό περιβάλλον τίκεται ωσ ορόςθμο, που ζχει τθν ιςχυρότερθ δράςθ ςτθν χαρά και τθν ευεξία, τθν
ευφορία και τθν κετικι ςκζψθ. Άλλωςτε θ φφςθ αποτελεί τον καλφτερο νομοκζτθ τθσ ηωισ και τθσ κοινωνίασ
γιατί ςζβεται τθν υπόςταςθ και τθν υγεία του ανκρϊπου διϊχνοντασ το άγχοσ, το φόβο, τθν αβεβαιότθτα. Η
άςκθςθ και θ άκλθςθ ςτθ φφςθ, ζρχεται ωσ κεςμικι υποχρζωςθ του οργανωμζνου ακλθτιςμοφ με γνϊμονα
το δθμόςιο ςυμφζρον και τθ διάπλαςθ ελεφκερων ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων. Βζβαια οι ζννοιεσ τθσ
αγοράσ και τθσ χορθγίασ, των επενδυτϊν και των κεφαλαίων των επιχειριςεων, πολλζσ φορζσ ςτζκονται
αρνθτικά ,αλλά δεν παραςφρουν τον ακλοφμενο μακριά από τισ θκικζσ άξιεσ και τα ολυμπιακά μθνφματα του
αρχαίου και ςφγχρονου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Όςον αφορά τθν χρθςιμοκθρικι εκμετάλευςθ του
ακλοφμενου όπωσ πολλζσ φορζσ ακοφγεται, ασ λάβουμε υπ’ όψιν ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίσ τθν κζλθςι
μασ και χωρίσ τισ δεςμεφςεισ, που εμείσ οι ίδιοι ζχουμε τοποκετιςει ςτισ επιλογζσ μασ.
Δικαίωμα για όλουσ ο ακλθτιςμόσ, όταν απαλλαγμζνοι από τον κλοιό του «εγώ» δεν ςυρρικνώνουμε το
«είναι», απλώνουμε το «εμείσ» και ιςορροποφμε ςτισ αμζτρθτεσ ανάγκεσ του μοντερνιςμοφ, δεν
γινόμαςτε «αυτοκτόνοι τθσ ανκρωπιάσ, ςκλάβοι τθσ ανάγκθσ, νοςταλγοί τθσ ελευκερίασ, εκελόδουλοι,
μθτροκτόνοι του πολιτιςμοφ»(Α. Σερηάκθσ).

