Για αυτό, λοιπόν, παιδιά κερδίσαμε!

Ζευνέπ (Μαθήτρια Β λυκείου, 3ο λύκειο Ξάνθης)

Φανταστείτε μια ζωή που είναι πραγματικά δικιά σας, και όχι ανταλλακτικό σε επιχειρήσεις
αφεντικών.
Φανταστείτε πως σήμερα έστω, ότι είσαστε στην εξοχή, παρέα με τα πουλιά και τον αέρα...
με ένα βιβλίο στα χέρια.

Φανταστείτε ακόμα, αν τολμάτε βέβαια, ένα σχολείο που προσφέρει πολλά περισσότερα
και πολύ πιο χρήσιμα πράγματα από τώρα.
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο στην έρευνα, στο πάθος των μαθητών για απόκτηση
γνώσεων και όχι στην παπαγαλία, στην αποστήθιση. Ένα σχολείο που να μας παρέχει
γνώση αντικειμενική και αγνή. Όχι σαν κάτι άλλες «πειραγμένες» αλήθειες που μας
πλασάρουν για να φτιάξουν άτομα πειθήνια και εξαρτωμένα από το σύστημα. Ένα σχολείο
χωρίς την εμφύτευση του φασισμού, του μίσους και του φόβου στις καρδιές μας.
Ναι στην αγάπη, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, τη δικαιοσύνη, την ισότητα.
Ναι στην παιδεία!
Όχι στα ψέματα και την παραπαιδεία! Όχι επίσης σε οτιδήποτε άλλο μας οδηγεί σε αυτά.
Όχι λοιπόν στο Νέο Λύκειο.
Ξέρουμε την αλήθεια, την βιώνουμε.
Ξέρουμε επίσης πως είναι δύσκολο να την αλλάξουμε.
Γι’ αυτό σκύβουμε τα κεφάλια προχωράμε, ελπίζοντας πως κάποιος θα μας σώσει. Ενώ
ξέρουμε πως κανείς δε θα μας σώσει. Αλλάζουμε σχολεία, μισούμε τα βιβλία, μισούμε
ακόμη και τον εαυτό μας. Και μας κατηγορούν, λες και φταίμε εμείς, λες και εμείς είμαστε
αυτοί που δίνουν περισσότερη βαρύτητα στον βαθμό παρά στη γνώση . Κάνουν πως δεν
ξέρουν, πως δεν βλέπουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και περιμένουν από γάτες να πετάξουν
και από ψάρια να σκαρφαλώσουνε σε δέντρα. Γίνεται ρε συ όλοι να τα κατέχουμε όλα;
Γιατί ο άριστος μαθητής στα αρχαία, μένει στην ίδια τάξη από τα μαθηματικά; Γιατί
αναγκάζομαι να ζητάω από τους γονείς μου, να με στέλνουν φροντιστήρια;
Αν όχι όλα ρε παιδιά ,κάποια πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αν δεν πετύχουμε, θα
ξέρουμε πως προσπαθήσαμε. Για αυτό ακριβώς ενωθήκαμε. Διαμαρτυρηθήκαμε και είδαμε
ότι είμαστε πολύ πιο δυνατοί από όσο νομίζαμε.
Δεν σταματάμε γιατί έχουμε δρόμο ακόμα. Η αρχή έγινε και η 1η μας νίκη είναι φάρος για
να προχωρήσουμε στη 2η.
Για ένα άλλο λύκειο, ένα λύκειο όπως το ονειρευόμαστε!!!
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