
Μήνυμα του υπεφθυνου και ςυντονιςτή του διαγωνιςμοφ «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, αγαπθτζσ μακιτριεσ και αγαπθτοί μακθτζσ, 

Να μθν αφιςουμε το ζξω μαφρο να μαυρίςει τθν ψυχι μασ. Να κάνουμε τθν φρικτι 

ςυγκυρία ευκαιρία να ξαναβρεκοφμε, να δθμιουργιςουμε και να ξαναςυςτιςουμε τισ 

ςυλλογικότθτζσ μασ, να ζλκουμε εγγφτερα ο ζνασ με τον άλλον, να αναπτφξουμε τθν αλλθλεγγφθ 

μασ, να ςτοχαςτοφμε και να αναςτοχαςτοφμε πάνω ςτθν πρόςφατθ ιςτορία μασ και να δϊςουμε 

ςυλλογικζσ και αιςιόδοξεσ απαντιςεισ ςτθν απαιςιοδοξία και ςτθν παραίτθςθ. 

Μζςα από το αειφόρο ςχολείο να ξαναενϊςουμε το διαςπαςμζνο ςχολείο, να 

ξανακολλιςουμε τα κομμάτια του κρυμματιςμζνου από τον ατομικιςμό και τον ςκλθρό 

ανταγωνιςμό ςχολείου, να δϊςουμε ζνα εςωτερικό αγϊνα να γίνουμε ζνα όλον, ζνασ οργανιςμόσ 

μάκθςθσ, εμπειρίασ, αιςκιματοσ και αποτελζςματοσ. 

Ξαναςτινοντασ ςτα πόδια του ζνα μοντζλο αλλθλεγγφθσ και ςυλλογικισ προςπάκειασ, να 

αλλάξουμε το ςχολείο ςε κάτι που κα το μιςοφμε λιγότερο και κα το δεχόμαςτε περιςςότερο, να 

το αλλάξουμε ςε χϊρο ςυνδιαλλαγισ, ςε χϊρο διαλόγου, ςε χϊρο-πεδίο ανάδειξθσ ιδεϊν μζςα 

από τθν επιχειρθματολογία και τθ ςυμμετοχικι ςυηιτθςθ-διαλεκτικι. 

Το αειφόρο ςχολείο δεν μασ καλεί για επενδφςεισ ςε νζα και καινοτόμα τεχνολογικά 

προϊόντα «πράςινθσ» τεχνολογίασ. Αςφαλϊσ και αυτά ζχουν κζςθ ςτο ςχολείο μασ. Ωςτόςο, το 

αειφόρο ςχολείο μασ καλεί να δοφμε τθ ηωι μασ ςτο ςχολείο ωσ τθ ηωι μασ μζςα ςτθ 

μικροκοινωνία, να δοφμε τισ ςχζςεισ μασ, τα παράγωγά τουσ, τθ ςυμπεριφορά μασ και τισ 

επιπτϊςεισ τθσ, τθν κατανάλωςι μασ και το αποτφπωμά τθσ πάνω ςτο ςϊμα του περιβάλλοντοσ 

και τθσ κοινωνίασ.  

Δεν αφθνόμαςτε να μασ παραςφρει θ παραίτθςθ, θ λευκι ςθμαία, θ πετςζτα ςτο 

καναβάτςο! Θζλουμε να αγωνιςτοφμε ςυλλογικά για να κάνουμε το ςχολείο μασ χϊρο όπου κα 

ανκίςουν όλα τα άνκθ των ιδεϊν και δεν κα ανκίςουν μάταια. Από τθν δικι μασ προςπάκεια κα 

προκφψει το καινοφργιο, το νζο, το πιο φωτεινό και πιο ελπιδοφόρο.  

Συμμετζχουμε όλοι και όλεσ με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ. Δίνουμε και παίρνουμε ς’ αυτό το 

κοινό των ιδεϊν, καινοτομιϊν, προςπακειϊν. Μακαίνουμε ο ζνασ από τον άλλο και πολλοί μαηί 

κάνουμε νζα και όμορφα πράγματα.  

Λζμε όχι ςτο ζξω μαφρο, λζμε ναι ςτο μζςα φωσ. 

Λζμε ναι ςτο αειφόρο ςχολείο, λζμε ναι ςτο πυρφόρο ςχολείο των ιδεϊν, τθσ ςυνεργαςίασ. 

Σχθματίηουμε μια μεγάλθ ελλθνικι κοινότθτα ςχολείων τθσ χαράσ, τθσ ςυνομιλίασ, τθσ 

ςυνεργαςίασ, τθσ ανταλλαγισ καλϊν ιδεϊν και ωραίων δράςεων.  

Είμαςτε όλοι μαηί μια μεγάλθ δφναμθ που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μζςα προσ 

τα ζξω με μια μεγάλθ χρωματιςτι ζκρθξθ που κα βάψει με χρϊματα χαράσ τθ μαυρίλα και τθν 

απόγνωςθ. 

Είμαςτε πολλοί και κα γίνουμε όλοι γι αυτό πρζπει να είμαςτε κοντά. 

Δημθτρης Καλαϊτζίδης 

 
 


