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Θπκάκαη, πξηλ από κεξηθά ρξόληα, ππεξεηνύζα ζε ζρνιείν ρσξηνύ πνπ 
βξίζθεηαη ζηηο ππώξεηεο ηνπ όξνπο Μπέιεο, ζηα ζύλνξα κε ην ππεξθίαιν 
αλζππνθξαηίδην ησλ Σθνπίσλ. Τν ζρνιείν παιηό, κε ζέα εμαηξεηηθή ζην 
θαηάθπην βνπλό, ρξεζηκνπνηνύζακε αθόκε ηηο μπιόζνκπεο. Κάπνηα κέξα κε 
επηζθέθηεθε ν ζρνιηθόο ζύκβνπινο. (Τν ΠΑΣΟΚ ην ’81, θαηά ην ζπλήζεηό 
ηνπ, θαηάξγεζε ηνπο επηζεσξεηέο θαη ηνπο κεηνλόκαζε ζε ζρνιηθνύο 
ζπκβνύινπο. Σπλνδεύηεθε ε θαηάξγεζε θαη κε αξθεηέο δόζεηο ζπθνθαληίαο 
θαη απαμίσζεο γηα ην έξγν ησλ επηζεσξεηώλ. Καη όκσο νη άλζξσπνη εθείλνη, 
ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, επηηεινύζαλ ζπνπδαίν έξγν, ηνπο δηέθξηλε ζπλέπεηα 
θαη επηζηεκνζύλε. Οη δάζθαινη, είηε από ζεβαζκό, νη εξγαηηθνί, είηε από 
θόβν, νη …«αξγόζπξηνη», εξγάδνληαλ κε δήιν ζηελ ηάμε, γηαηί ππήξρε 
έιεγρνο θαη δνθηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύο ηνπο έξγνπ. Η επί ην 
πξννδεπηηθόηεξνλ εμέιημε ηνπ ζεζκνύ νδήγεζε ζηε ζεκεξηλή, νπζηαζηηθά 
αλύπαξθηε, επίβιεςε ηεο δεκόζηαο, ελ γέλεη, παηδείαο. Δμάιινπ ν αείρισξνο 
ιόγνο ηνπ Πινύηαξρνπ ζηελ «πεξί παίδσλ αγσγήο» πξαγκαηεία ηνπ, 
νπδέπνηε μεπεξάζηεθε ζε ηνύηνλ εδώ ηνλ ηόπν: «Οπδέλ νύησ πηαίλεη ηνλ 
ίππνλ σο βαζηιέσο νθζαικόο», ηίπνηα δελ παραίλεη ην άινγν πεξηζζόηεξν 
όζν ην κάηη ηνπ βαζηιηά). 
 
Δπαλέξρνκαη ζηελ πξνινγηθή αθήγεζε. Μεο ζηελ ηάμε πνπ δίδαζθα, ήηαλ 
αλαξηεκέλεο εηθόλεο, δσγξαθηέο εξώσλ ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ ’21. Σύκθσλα 
κε ην ραδνραξνύκελν πλεύκα ηεο (λέαο) επνρήο, κνπ ζύζηεζε ν ζύκβνπινο 
λα απνθαζειώζσ (θπξηνιεθηηθά) ηνπο ήξσεο θαη λα θαζειώζσ (πάιη 
θπξηνιεθηηθώο) θάδξα κε ηνπία, γαηάθηα, ζθπιάθηα, απηά, ηέινο πάλησλ, πνπ 
βξίζθνπκε ζε παηδηθά δσκάηηα. Τα βινζπξά θαη ζηηβαξά πξόζσπα ησλ 
ελδόμσλ πνιεκαξρώλ δελ δεκηνπξγνύλ «θαηάιιειε παηδαγσγηθή 
αηκόζθαηξα». Αξλήζεθα. Σπλερίδσ θαη ζήκεξα λα αλαξηώ ζηελ αίζνπζα, 
πνπ θάζε θνξά δηδάζθσ, εηθόλεο εξώσλ. Καη πόζεο θνξέο, όηαλ νη καζεηέο 
θνπξάδνληαη, μεζηξαηίδεη ν ιόγνο ζηα ρξόληα ηα δνμαζκέλα… ηόηε, παηδηά, 
πνπ έλα δεθανρηάρξνλν λαπηάθη από ηα Χαξά, έθαλε ηνλ ζηαπξό ηνπ, θη 
αλαηίλαδε αηκαηνβακκέλεο λαπαξρίδεο ή ν άιινο, δίπια ηνπ, πνπ έζθηδε 
ράξηηλα δηπιώκαηα αξρηζηξαηεγίαο θαη θέξδηδε, ζην πεδίν ηεο κάρεο, 
παξάζεκα αζαλαζίαο. Καη νη καζεηέο αληηθξίδνπλ ηα πξόζσπα ηνπ Καλάξε, 
ηνπ Μπόηζαξε, ηνπ Γηάθνπ, ηνπ Παπαθιέζζα, κπξνο ζηα κάηηα ηνπο 
μαλνίγεηαη ην Δηθνλνζηάζη ηνπ Γέλνπο. Ξεθιεηδώλεη ε άγνπξε κλήκε θαη 
πιαγηάδνπλ ζηα θπιιώκαηά ηεο νη αγηαζκέλεο κνξθέο ησλ εξώσλ. Γηα 



πάληα, «θηήκα εο αεί». Ηκεξεύνπλ ηα παηδηά, ζπγθηλνύληαη, θακαξώλνπλ. 
Καη πώο αιιηώο; Μηιάο γηα πξόζσπα, όρη γηα κηθξά, μέςπρα, κίδεξα 
πξάγκαηα, ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη νδεγίεο ρξήζεο θαθεηηέξαο (βηβιία 
γιώζζαο Ση’ δεκνηηθνύ). Υπνζηηίδνπκε πλεπκαηηθά ηα παηδηά θαη κεηά 
απνξνύκε, γηαηί ληώζνπλ λαπηία θαη ζηραζηά γηα ηνλ «σξαίν» θόζκν καο. 
 
Βάδσ πάλσ από ηνπο ήξσεο ηελ εηθόλα ηνπ Φξηζηνύ, πάληνηε. Γηαηί; Γηόηη 
«ηνλ Φξηζηό θνβόκαζηε θαη απηείλε ε ζξεζθεία καο ιεπηέξσζελ θαη 
βγήθακε εηο ηελ θνηλσλία ηνπ θόζκνπ» θαλνλαξρεί ν Μαθξπγηάλλεο. «Θα 
βγνπλ πξάγκαηα από ηα ζρνιεία πνπ ν λνπο ζαο δελ θαληάδεηαη» 
πξνθήηεπε ν άγηνο Κνζκάο ν Αηησιόο. Τώξα θαηαλνώ πιήξσο ηελ 
πξνθεηεία. Θα βγεη από ην ειιεληθό ζρνιείν ν Φξηζηόο, νινθιεξώλεηαη ε 
«κεηαθέλσζηο» ησλ δπηηθώλ «θώησλ». Τα θόθαια ηνπ Κνξαή ζα 
αλαπαπηνύλ. Τα πλεπκαηηθά ηνπ έθγνλα θαη ινηπά απνιεηθάδηα ηεο Νέαο 
Τάμεο παλεγπξίδνπλ. Τν Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
ηειείσο αλππόιεπην γηα ηνπο ηζρπξνύο ηεο γεο, απνθάζηζε ηνλ εμνβειηζκό, 
από ηα ζρνιεία ηεο Ιηαιίαο, ηεο παξάζηαζεο κε ηνλ Δζηαπξσκέλν. Οη Ιηαινί 
αληέδξαζαλ ζηελ γεινία απόθαζε, ε παπηθή ζξεζθεία ζηειίηεπζε κε 
εηξσλεία ην πεξί νπ ν ιόγνο δηθαζηήξην. Όπσο αλακελόηαλ, ε θιαγγή ηεο… 
ζηαπξνκαρίαο πέξαζε ηα ζύλνξα ηεο Ιηαιίαο θαη, σζάλ ηα ζαιηγθάξηα πνπ 
μεκπηίδνπλ από ην θαβνύθη ηνπο κεηά από βξνρή, άξρηζαλ νη γεγελείο 
«αλζξσπνθάκπηεο» (Κόληνγινπ) θαη ηα γλσζηά ζαπξόθπηα ηνπ λενηαμηθνύ 
ζεξκνθεπίνπ λα μεξλνύλ ηα εκέζκαηά ηνπο θαηά ηεο Δθθιεζίαο». «Να 
θύγνπλ νη εηθόλεο από ηηο ηάμεηο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ. Δίκαζηε θνηλσλία 
πνιππνιηηηζκηθή», ην γλσζηό βιαθώδεο θαξύθεπκα ησλ εθθιεζηνκάρσλ. 
 
Μεηαμύ απηώλ θαη ν πξόεδξνο ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο 
(ΓΟΔ) Γεκήηξεο Μπξάηεο. Φσξίο λα ηνλ εμνπζηνδνηήζεη θαλείο ν ελ ιόγσ 
ραζνκέξεο – ζπλδηθαιηζηήο, δήισζε ηα εμήο ζηελ εθ. «ΝΔΑ»: «Σπκθσλώ 
απόιπηα κε ηελ απόθαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία ζύκβνια όπσο νη 
ζηαπξνί ή νη ζξεζθεπηηθέο εηθόλεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο καζεηέο. Τν 
ζρνιείν ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ίζεο επθαηξίεο ζε όινπο ρσξίο θαλέλαο 
καζεηήο λα αηζζάλεηαη κεηνλεθηηθά ιόγσ ηεο θαηαγσγήο, ηεο θπιήο ή ηνπ 
ζξεζθεύκαηόο ηνπ». Καη ζπλερίδεη ν ζπλδηθαιηζηήο, (ηη βξηζηά θη απηή), πνπ 
έρεη ζίγνπξα θακκηά εηθνζαξηά ρξόληα λα παηήζεη ην πνδάξη ηνπ ζε ζρνιηθή 
ηάμε «όηη θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηε ζεκεξηλή 
πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε βάζνο από όινπο ηνπο 
εκπιεθόκελνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε θαιύηεξε ιύζε ζην πιαίζην 
ηεο ηζόηεηαο ησλ πνιηηώλ όπσο νξίδεη ην Σύληαγκά καο» (Με ηέηνηα 
δηαπηζηεπηήξηα είλαη ζίγνπξν όηη ζα αλέιζεη ζε πςειόηεξα αμηώκαηα. Ο 



Λέληλ κηινύζε γηα «ρξήζηκνπο ειίζηνπο» ηνπ ζπζηήκαηνο). Γηάβαζα ηηο 
δειώζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΟΔ. «Κάπληζαλ ηα κάηηα κνπ». Τελ ίδηα ζηηγκή 
ζπλέηαμα επηζηνιή παξαίηεζεο από κέινο ηεο ΓΟΔ, ηελ νπνία απέζηεηια 
ζηνλ ηνπηθό ζύιινγν δαζθάισλ Κηιθίο. Γξάθσ πεξίπνπ ηα εμήο: 
 
«Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ, πξνζθάησο δήηεζε ηελ απνκάθξπλζε από ηα ζρνιεία ηεο 
Ιηαιίαο ηνπ ζηαπξνύ από ηηο ηάμεηο, απόθαζε πνπ απνδνθηκάζηεθε από ηα 
θόκκαηα θαη κεγάιε κεξίδα ηνπ ιανύ. Τν ζέκα απαζρόιεζε θαη ηα εκέηεξα 
Μ.Μ.Δ. Δίλαη γλσζηό πσο ην Σύληαγκά καο (άξζξν 16) πξνβιέπεη ηελ 
ζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγώγεζε ησλ καζεηώλ, εμππνλνώληαο ηελ νξζόδνμε 
αγσγή. Ταπηνρξόλσο, ν ζηαπξόο, νη εηθόλεο αλήθνπλ ζηα ζύκβνια ηεο 
παηξίδαο καο, ππνδειώλνπλ ηελ ηαπηόηεηά καο. Όκσο ν πξόεδξνο ηεο 
ΓΟΔ, ρσξίο εμνπζηνδόηεζε, εξρόκελνο ζε αληίζεζε θαη κε ην ιατθό αίζζεκα 
θαη κε ηελ πιεηνλόηεηα – όπσο πηζηεύσ – ησλ δαζθάισλ επηθξόηεζε ηελ 
αλσηέξσ απόθαζε. Ο ίδηνο άλζξσπνο, παιαηόηεξα, είρε επαηλέζεη θαη ην 
επαίζρπλην βηβιίν ηζηνξίεο ηεο Ση΄ δεκνηηθνύ, ην νπνίν απνζύξζεθε θαθήλ 
– θαθώο. Καηόπηλ ηνύησλ, επεηδή δελ αλέρνκαη, σο καρόκελνο Έιιελαο θαη 
ρξηζηηαλόο, δάζθαινο, λα εμεπηειηδόκαζηε ζηα κάηηα ηνπ ιανύ από ηηο 
αληνξζόδνμεο θαη αλζειιεληθέο ζέζεηο πνπ πξεζβεύεη ν θ. Μπξάηεο, 
επηζπκώ ηελ δηαγξαθή κνπ από κέινο ηνπ ζπιιόγνπ θαη ηεο ΓΟΔ. Η 
απόθαζή κνπ ηζρύεη γηα όζν θαηξό ν θ. Μπξάηεο ζα πξντζηαηαη ηνπ 
ζπλδηθαιηζηηθνύ καο νξγάλνπ». Πξνηξέπσ θη άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ 
ζίγνληαη από ηελ δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΟΔ, λα πξάμνπλ νκνίσο. Να 
ηειεηώλνπκε κε ηνπο αξγόζρνινπο θαη αξγόκηζζνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 
γάγγξαηλα ηνπ (λπλ) ζπλδηθαιηζκνύ, σο κέζν αλαξξίρεζεο ζε 
ρξπζνπινύκηζηα αμηώκαηα. 
 
Κιείλσ κε ηα ιόγηα ηνπ Ισζήθ Βξπέλληνπ, κεγάινπ δηδαζθάινπ ηεο 
Οξζνδνμίαο, πνπ έδεζε ιίγν πξν ηεο αιώζεσο ηεο Πόιεο από ηνπο 
Τνύξθνπο: «Οπθ αξλεζόκεζά ζε θίιε Οξζνδνμία, νπ ςεπδόκεζά ζε 
παηξνπαξάδνηνλ ζέβαο. Δλ ζνη εγελλήζεκελ, ελ ζνη δώκελ, ελ ζνη 
θνηκεζόκεζα. Δη δε θαη θαιέζεη θαηξόο θαη κπξηάθηο ππέξ ζνπ ηεζλεμόκεζα». 
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