Συμμετοχικό σχολείο και αυτoοργάνωση
Εμπειρίες και προβληματισμοί

*Η ιέμε "πξνζπάζεηα" επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο ζηε ζθέςε καο, άξα
θαη ζηα γξαπηά καο, γηαηί κάιινλ ε απνηπρία είλαη αλαπόζπαζην
θνκκάηη ηεο απηνoξγάλσζεο θαη δελ κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά ε
γεθύξσζε ζεσξίαο θαη πξάμεο.Δελ ζεσξνύκε όηη θαηέρνπκε ηελ
αιήζεηα ή ηε ζπληαγή ηεο επηηπρίαο ή
όηη έρνπκε πεηύρεη ηνπο
ζηόρνπο πνπ νη ίδηεο ζέζακε.
Σηε Θεζζαινλίθε, εδώ θαη δύν ρξόληα, ζπλαληεζήθακε κηα νκάδα (θπξίσο
γπλαηθώλ), πξνζπαζώληαο λα βξνύκε ρώξν γηα λα εθθξάζνπκε ηηο
επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο καο, ηνπο θόβνπο θαη ηηο αλαζθάιεηέο καο,
ηηο ζεσξίεο θαη ηηο εκπεηξίεο καο, επηδηώθνληαο λα γεθπξώζνπκε
απηά ηα δίπνια.
Από δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη μερσξηζηνύο δξόκνπο πηζηέςακε πσο
είλαη απαξαίηεην λα ζπλεξγαζηνύκε θαη λα ζηαζνύκε απέλαληη ζε κία
αθόκα θνηλσληθή δηάθξηζε κε βάζε ηελ ειηθία - απηή ηνπ παηδηνύ.
Δίλνληαο πνιύ ρξόλν θαη ελέξγεηα,ζπδεηήζακε θαη θηηάμακε έλα ζρνιείν
γηα ηα παηδηά, καδί κεηα παηδηά. Πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε
έλα πεξηβάιινλ - θνηλόηεηα ρσξίο απνθιεηζκνύο, όπνπ ηα παηδηά, νη
γνλείο, νη ζπλνδνί έρνπλ άκεζε ζπκκεηνρή. Τν όξακα - ε πξνζπάζεηα
απηή, κπνξνύκε λα πνύκε όηη, πινπνηείηαη ζε ζηηγκέο θη έηζη
ελζνπζηαδόκαζηε, ραηξόκαζηε, θνπξαδόκαζηε θαη δπζαξεζηνύκαζηε. Αιιά,
έρνπκε δηαλύζεη κεξηθά βήκαηα από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε θαη νη
νλεηξνπνιήζεηο καο γηα έλα δηθό καο ζρνιείν έγηλαλ πξαγκαηηθόηεηα.
Σηελ πξνζπάζεηα, ινηπόλ, λα νξγαλώζνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο
επηιέμακε κέζα από δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο ηελ απηνoξγάλσζε ζε όιεο
ηηο
εθθάλζεηο
ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο
(ζηελ
πξσηλή-ζρνιηθή,
ζηηο
δνπιεηέο, ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο κέζσ ζπλειεύζεσλ θ.η.ι.). Μπνξεί κηα
αλάγλσζε λα είλαη "αλ όρη έηζη ηόηε πώο ". Ήηαλ ε απηoνξγάλσζε
γηα όιεο κία ιύζε ή κήπσο κηα απόθαζε; Είλαη ε απηνoξγάλσζε έλαο
κνλόδξνκνο πνπ νδεγεί ζηε κε αλάζεζε; Ίζσο έλαο ηξόπνο γηα λα
αλαιάβνπκε εμ' νινθιήξνπ ηελ ππόζεζε ηεο αγσγήο καο θαη απηήο ησλ
παηδηώλ καο;
Οη απαληήζεηο κπνξεί λα πνηθίιινπλ αλάκεζά καο θαη καο αξέζεη ηόζν,
όζν θαη καο πξνβιεκαηίδεη, γηαηί θάπσο έηζη θαληαζηήθακε ηελ
απειεπζέξσζε ησλ παηδηώλ καο. Άιισζηε ε ειεπζεξία ζηελ θαζεκεξηλόηεηα
είλαη κεγάιε επζύλε γηα αλήιηθνπο θαη ελήιηθεο.
"Η δξάζε, νη ζεσξεηηθέο αλαθνξέο, νη αξλήζεηο, ινηπόλ, αιιά θαη ε
αλζξώπηλε δηάζηαζε απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία. Η αλζξώπηλε δηάζηαζε
απνηειεί έλα αλακθηζβήηεην γεγνλόο, θαζώο ε ζεσξία θαη ε πξάμε δελ
κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ ε κία ζηα όξηα ηεο άιιεο".1
Έηζη, ην Μηθξό Δέληξν είλαη έλα απηνoξγαλσκέλν παηδαγσγηθό αλζξώπηλν- εγρείξεκα,
πνπ νξίδεη ην ζύληνκν ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ
κέζα από ηε ζπκκεηνρηθόηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία, ηελ νκνθσλία θαη ηε
ζπλδηακόξθσζε ησλ κειώλ-δεκηνπξγώλ ηνπ. Τα εξγαιεία πνπ έρνπλ
επηιεγεί ή πξνηαζεί ή βξεζεί κπξνζηά καο ζπληεινύλ θαη ηα πνιηηηθά
καο ραξαθηεξηζηηθά.
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θαη
ζπλαπνθαζίδνπκε, ε δηθηύσζε θαη επαθή κε αληίζηνηρα εγρεηξήκαηα,
γηα λα ζπλερίζνπκε λα ππάξρνπκε ζέηνληαο ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο σο
κία από ηηο πξνηεξαηόηεηέο καο.
Αδηάζπαζηε ελόηεηα κε ηα πνιηηηθά καο ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη
παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Σθνπόο καο είλαη κέζα από ηε βησκαηηθή
κάζεζε, ηα ζεκηλάξηα, ηηο απηνκνξθώζεηο, ηελ θαηαζθεπή παηδαγσγηθνύ
πιηθνύ θ.η.ι., λα ζπλδεζεί ην ζρνιείν κε ην ζπίηη ζαλ έλα εληαίν
ζύλνιν ηεο δσήο ηνπ παηδηνύ.
Ο ηξόπνο πνπ εκπιεθόκαζηε ζε απηό ην εγρείξεκα θαη νη αληηθάζεηο πνπ
βηώλνπκε είλαη γηα καο ηα βήκαηα από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, από ην
παξόλ ζην κέιινλ. Η αλαγθαία πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη απειεπζέξσζε ησλ
εαπηώλ καο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο θνηλόηεηαο. Έηζη θαη νη αληηθάζεηο
καο είλαη δσληαλέο θαη δπλακηθέο.

*Η εκπεηξία θαη νη πξνβιεκαηηζκνί καο από ηελ απηoνξγάλσζε
Τν πξώην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ παξόληνο εγρεηξήκαηνο πνπ
εληνπίζακε, είλαη ε ζπκκεηνρή γνλέσλ - νηθνγελεηώλ ζε απηό. Ζώληαο
θαη παξαηεξώληαο απηή ηελ ηδηαηηεξόηεηα αληηιεθζήθακε θαηαξρήλ όηη ε
νηθνγέλεηα – ζε δηάθνξεο κνξθέο ηεο- κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξία
θαη έλαπζκα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζην εγρείξεκα, αιιά
ηαπηόρξνλα θαη ηξνρνπέδε. Σε κηα γεληθόηεξε αλάγλσζε ζα ιέγακε πσο ε
πξνζσπηθή αλαγθαηόηεηα κπνξεί λα είλαη ζεκείν εθθίλεζεο, αιιά
παξάιιεια λα ζε ζηακαηά από ην «ζπιινγηθό». Επίζεο πξνέθπςε έλαο
κεγάινο πξνβιεκαηηζκόο ζρεηηθά κε ην γεγνλόο όηη κηιάκε γηα
ζπιινγηθόηεηα αιιά ελ ηέιεη ζπκκεηείραλ ζε απηήλ θαηά θύξην ιόγν νη
κακάδεο θαη όρη νη κπακπάδεο πξάγκα πνπ γελλά θαη ην εξώηεκα ηνπ
θαηά πόζν ελ έηε 2015 ε αλαηξνθή ησλ παηδηώλ είλαη δήηεκα ηεο κακάο.

* Απηoνξγάλσζε θαη αιιειεγγύε
Τν ζύλνιν ησλ κειώλ ηνπ εγρεηξήκαηνο αλαγλσξίδνπκε ηελ αιιειεγγύε
ζαλ βαζηθή αξρή θαη αμία καο. Έηζη, πξνζπαζήζακε λα ηελ πξαγκαηώζνπκε
κέζα ζε έλα πιέγκα ζρέζεσλ θαη δπλακηθώλ, ηόζν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα
όζν θαη ζηελ παηδαγσγηθή καο. Μέζα ζε κηα νκάδα κε ηόζν δηαθνξεηηθνύο
αλζξώπνπο αξρίζακε λα πξνβιεκαηηδόκαζηε γηα ην θαηά πόζν κπνξεί ε
αιιειεγγύε
λα
εθθξάδεηαη
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αλ
δελ
κπνξείο
λα
ζπλαηζζάλεζαη, λα κπαίλεηο ζηε ζέζε ηεο άιιεο ή ηνπ άιινπ, λα
θαηαλνείο, λα αληέρεηοθαη λα απνδέρεζαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα δηαξθώο,
ζαλ κηα λέα ζηάζε δσήο ζε δηαξθή εμέιημε.

* Απηνoξγάλσζε θαη νηθνλνκηθό δήηεκα
Σην Μηθξό Δέληξν νη ηξόπνη πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα λα θαιύπηνληαη ηα
έμνδα ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ησλ
νηθνγελεηώλ θαη νη δξάζεηο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο . Σε ζρέζε κε
ηνλ πξώην ηξόπν θαη επεηδή επηζπκνύκε έλα ζρνιείν αλεμάξηεην από

ηαμηθά θξηηήξηα, παξόιν πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αλάκεζά καο δελ ζα
εληνπίζεηε κεηνλόηεηεο, έρνπκε ζέζεη έλα κίληκνπκ, πνπ πνιιέο θνξέο
μεπεξλάκε πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα θάησ ή ζε βάζνο ρξόλνπ. Δειαδή, κε
ιίγα ιόγηα,ηα βξίζθνπκε κεηαμύ καο. Ωο πξνο ην δεύηεξν ηξόπν, έρνπκε
θάλεη θηλήζεηο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κε εθδειώζεηο, θαηαζθεπή
παηδαγσγηθνύ πιηθνύ πνπ πξνσζνύκε ζηηο νηθνγηνξηέο θαη ζε άιινπο
απηνξγαλσκέλνπο ρώξνπο θαη άιια –ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν επθάληαζηαπξάγκαηα. Τν βαζηθό πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη πάληα ζε ζρέζε κε ην
νηθνλνκηθό δήηεκα είλαη κε απιά ιόγηα όηη ηα ρξήκαηα δελ επαξθνύλ. Κη
έηζη απηό ήηαλ θαη είλαη έλα κόληκν ζέκα κε ην νπνίν εξρόκαζηε
αληηκέησπεο.

* Απηνoξγάλσζε θαη ρξόλνο
Πίζσ από ηελ αλαθνξά ηεο «ζπκκεηνρηθόηεηαο» θαη ηνπ «ελεξγνύ ξόινπ»,
θξύβεηαη κηα κεγάιε αιήζεηα πνπ ιέεη όηη δηαζέηνπκε πνιύ από ηνλ
ρξόλν καο θαη ηηο εαπηέο καο ζην εγρείξεκα. Έηζη, ήηαλ δηαξθώο έλα
θνηλό βίσκά καο, όηη ν ρξόλνο δελ καο θηάλεη, όηη ν πξνζσπηθόοειεύζεξνο ρξόλνο θαληάδεη ζαλ κηα πνιπηέιεηα.ηη ηειηθά, ππάξρνπλ
θνξέο πνπ αδπλαηνύκελα απνιαύζνπκε ηελ επραξίζηεζε ηεο
ζπκκεηνρήο εμαηηίαο ηεο έληνλεο πίεζεο.

* Απηνoξγάλσζε θαη νξηδόληηεο δηαδηθαζίεο
Απηό ην θνκκάηη καο πξνβιεκάηηζε ηόζν πνιύ, πνπ ελ ηέιεη, κόλν
πξνβιεκαηηζκνύο
θαη
εξσηήκαηα
έρνπκε
λα
θαηαζέζνπκε.
Έρνληαο
δηαθξίλεη, ινηπόλ, ζπιινγηθά ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ ηαρπηήησλ
κέζα ζηελ νκάδα, ηελ εθεκεξόηεηα γηα θάπνηα κέιε, αιιά θαη ηηο
δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, αλαξσηηόκαζηε. Μπνξεί, ππό απηέο ηηο
ζπλζήθεο λα ππάξμεη ηζόηηκε ζπκκεηνρή; Καη επηπιένλ, όηαλ δελ
ππάξρεη θνηλόο πνιηηηθόο ζηόρνο, όηαλ ην ζύλνιν ηεο νκάδαο δελ
εληνπίδεηεμίζνπ θαη από θνηλνύ δεηήκαηα αγώλσλ θαηδηεθδηθήζεσλ,
κπνξεί άξαγε λα ππάξμεη ζπιινγηθόηεηα;
Έρνληαο έξζεη αληηκέησπεο/νη νπθ νιίγεο θνξέο κε ην ζέκα ηνπ ηη ξόιν
θαηέρεη,
πνύ
ζηνρεύεη
θαη
πνύ
όλησο
κπνξεί
λα
θηάζεη
έλα
απηνoξγαλσκελν παηδαγσγηθό εγρείξεκα κέζα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηνπ
ζήκεξα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηέπνπλ, ηέζεθε έληνλα ν
πξνβιεκαηηζκόο ηνπ εάλ ε ύπαξμε ηνπ Μηθξνύ Δέληξνπ απνηειεί κία αθόκα
ελαιιαθηηθή αλαθνξηθά κε ηελ αγσγή ηνπ παηδηνύ, ή αλ απνηειεί θνκκάηη
ελόο αγώλα γηα ηελ ειεπζεξία.
Σε θάζε πεξίπησζε θαη κε όινπο απηνύο ηνπ πξνβιεκαηηζκνύο, κπνξνύκε
λα πνύκε κε ζηγνπξηά πσο ε ίδηα ε πξαγκάησζε ηεο απηννξγάλσζεο είλαη
έλαο ζπιινγηθόο, θνηλσληθόο θαη –θπξίσο- δηαξθήο αγώλαο.

*Σπκκεηνρηθόηεηαγνλέσλ #1
Η ελεξγεηηθή παξνπζία ησλ γνλέσλ ζην Μηθξό Δέληξν εθθξάδεηαη θαη
επεθηείλεηαη ζε όια ηα επίπεδα ηνπ εγρεηξήκαηνο κε ηε δηαρεηξηζηηθή

ζπλέιεπζε ησλ ελειίθσλ λα θαηέρεη ηνλ θεληξηθό ξόιν.Σε απηήλ νη
γνλείο ζπλδηακνξθώλνπκε θαη πξνγξακκαηίδνπκε κε θεληξηθό άμνλα ηελ
ηδηόηεηα καο σο γνλείο πέξα από ηνλ κηθξόθνζκν ηεο νηθνγέλεηαο.
Καινύκαζηε εθεί, όπσο ηα ππόινηπα κέιε ηεο θνηλόηεηαο, λα απνθηήζνπκε
ιόγν, επζύλε θαη δέζκεπζε κέζα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Ελεκεξσλόκαζηε γηα ηηο απνθάζεηο ηεο παηδηθήο ζπλέιεπζεο, έηζη
βξηζθόκαζηε ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία λα αιιειεπηδξνύκε κε ηα
παηδηά καο ζε κηα άιιε δηάζηαζε. Σε απηήλ πνπ ηα παηδηάκαο,σο κέιε
ελόο άιινπ ππνζπλόινπ ηεο θνηλόηεηαο,ζπλδηακνξθώλνπλ θαη πξνηείλνπλ
ηδέεο.Από κηα εθδξνκή έσο έλα ζνθνιαηέλην θέηθ. Καη πεξά από απηέο
ηηο πξνηάζεηο, πνπ δελ είλαη θαζόινπ αζήκαληεο, θαινύκαζηε λα
αλαγλσξίζνπκε πσο ηα παηδηά καο κπνξνύλ λα ππάξμνπλππεύζπλα θαη
απηόλνκα ζε δηαδηθαζίεο, όπνπ δελ ππάξρνπλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο
αγθπιώζεηο απέλαληί ηνπο. Ούηε ππάξρεη ε ππνηαγή θαη νη ρεηξηζκνί ή
νη δσξνδνθίεο, ζπλήζε κέζα επηβνιήο απόςεσλ ησλ ελειίθσλ ζηε
ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε παηδηά. Δεζκεπόκαζηε, δειαδή, από ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπκε ζέζεη ζηνλ παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ηνπ
εγρεηξήκαηνο γηα ηζόηηκε ζπκκεηνρή θαη βαξύηεηα ησλ απόςεσλ όισλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ. Καινύκαζηε λα κελ ελεξγήζεη παξνξκεηηθά ζε έλα πιαίζην
πνπ ζεσξεί ιηγόηεξν ζεκαληηθή ηελ άπνςε ελόο παηδηνύ, γηαηί νη
δνπιεηέο θαη νη επζύλεο ηξέρνπλ. Απηό είλαη ην ζηνηρείν πνπ απηόκαηα
ζέηεη άιινπο όξνπο ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηα παηδηά.

*Σπκκεηνρηθόηεηα γνλέσλ #2
Έλα από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μηθξνύ Δέληξνπ απνηειεί ν ηξόπνο
ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ. Πνιινί αθνύγνληαο ηε ιέμε
ζπκκεηνρή
ίζσο
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ζπλάληεζεο
γνλέσλ
θαη
παηδαγσγώλ ζηηο νπνίεο γίλνληαη ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζρνιηθή
θαζεκεξηλόηεηα όπνπ θαη εθθξάδνληαη δηάθνξνη πξνβιεκαηηζκνί θαη από
ηηο δύν πιεπξέο. Ωζηόζν ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά.
Σην Μηθξό Δέληξν ν γνλέαο δελ είλαη επηζθέπηεο ζην ζρνιείν, νύηε ην
κέζν κεηαθνξάο ηνπ παηδηνύ πνπ ζηακαηάεη κπξνζηά ζηελ θαγθειόπνξηα
θαη ην βιέπεη λα απνκαθξύλεηαη, ή λα έξρεηαη ην κεζεκέξη από ηα
απόθξπθα κέξε ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη πξνζβάζηκα κόλν ζε απηνύο πνπ
έρνπλ δηθαηνδνζία. Εδώ ε πόξηα είλαη αλνηρηή θάζε πξσί γηα λα κπεη
κέζα παηδί θαη κακά ή κπακπάο θαη λα απνραηξεηηζηνύλ όηαλ θαη νη δύν
είλαη έηνηκνη. Σε έλα «ζρνιείν – ζπίηη» όπσο ην νλνκάδεη ν
Λνπθάο, όπνπ όινη κπνξνύλ λα κπνπλ κε ην δηθό ηνπο θιεηδί, ζίγνπξα
έλα παηδί κπνξεί λα ληώζεη κόλν αζθάιεηα εθόζνλ πξόθεηηαη γηα έλα
αθόκε ζπίηη γηα κία αθόκε νηθνγέλεηα.
Σην Μηθξό Δέληξν νη γνλείο καγεηξεύνπκε θαη ηα παηδηά ξσηάλε λα
κάζνπλ πνηνο ήηαλ ν ζεκεξηλόο κάγεηξαο. Σην ζπίηη καγεηξεύεη θαη ν
Λνπθάο θαη θάλεη έλα δειέ γηα γιπθό γηαηί μέξεη όηη καγεηξεύνπκε γηα
ην ζρνιείν. Είλαη ηδηαίηεξν, ζε έλαλ θόζκν πνπ όια πξνζθέξνληαη
έηνηκα ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ή ζε κνξθή παξνρώλ έλαληη ακνηβήο,
λα πεξλνύλ μαθληθά όια από ηα ρέξηα ζνπ θαη λα γίλεζαη
κέξνο απηνύ, ρσξίο λα είζαη κόλν έλαο ζεαηήο. Ξαθληθά όια απνθηνύλ
κία άιιε αμία.Μία αμία πνπ γίλεηαη αηζζεηή θαη ζηα παηδηά.
Σην Μηθξό Δέληξν δελ θιείλνπκε ξαληεβνύ κε ηελ παηδαγσγό καο επεηδή
δελ κπνξνύκε λα εμεγήζνπκε πνπ νθείιεηαη κηα αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά
ηνπ παηδηνύ. Αιιά νύηε ε δαζθάια καο, καο πεξηκέλεη κπξνζηά ζηελ
πόξηα γηα λα καο «ελεκεξώζεη» γηα ηα θακώκαηά ηνπ. Εδώ βιεπόκαζηε
θαζεκεξηλά παίξλνπκε ην ρξόλν καο, ζπληνληδόκαζηε βξίζθνπκε

θνηλνύο δξόκνπο πνπ εθαξκόδνπκε ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν.
Αθόκε θαη ζηηο εθδειώζεηο καο πνπ θαη απηέο απνθαζίδνληαη θαη
νξγαλώλνληαη από εκάο αθηζνθνιινύκε νηθνγελεηαθώο θαη θάζε θνξά πνπ
βγαίλνπκε ζην δξόκν
ςάρλνπκε λα ηηο μαλαβξνύκε κε αγσλία γηα λα
δνύκε αλ είλαη αθόκα εθεί. Οη αθίζεο θξέκνληαη θαη ζηα δσκάηηά καο
θαη νη γηνξηέο δελ είλαη θάπνην δξώκελν πνπ έρνπλ νξγαλώζεη νη
ππεύζπλνη ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα αθόκε κηα θνξά είκαζηε απινί
θαιεζκέλνη ζεαηέο. Εκείο νη ίδηνη είκαζηε ε εθδήισζε. Αθόκε θαη απηό
ην θείκελν ην δηάβαζε θαη ην επηκειήζεθε ν Λνπθάο.
Αλ ινηπόλ ν ρξόλνο καο είλαη πεξηνξηζκέλνο γηαηί δνπιεύνπκε είκαζηε
απίζηεπηα θνπξαζκέλνη/λεο θαη δελ πξνιαβαίλνπκε λα αληαπνθξηζνύκε ζε
όια ηα παξαπάλσ ηόηε δελ ζα έπξεπε λα ηα ζεσξήζνπκε πνηέ ππνρξεώζεηο
αιιά ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ παηδηνύ καο.
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