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            Σό θείκελν αὐηό ὀθείιεηαη ζέ ηξία παξάιιεια γεγνλόηα πνύ 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζέ δηαθνξεηηθέο πόιεηο ηῆο Παηξίδαο καο κέ 

δηαθνξεηηθνύο πξσηαγσληζηέο ἀπό ηήλ πιεπξά ηῶλ ὑθηζηακέλσλ, 

ἀιιά κέ ηνύο ἴδηνπο πξσηαγσληζηέο ἀπό ηήλ πιεπξά ηῶλ 

πξντζηακέλσλ. Οἱ πξντζηάκελνη εἶλαη ἐθπαηδεπηηθνἰ ιεηηνπξγνί θαί 

ηῶλ ηξηῶλ βαζκίδσλ ηῆο ἐθπαηδεύζεσο θαί νἱ ὑθηζηάκελνη εἶλαη 

καζεηέο θαί ζπνπδαζηέο θαί ηῶλ ηξηῶλ βαζκίδσλ ηῆο ἐθπαίδεπζεο. 

Καί ηά ηξία πεξηζηαηηθά ἔγηλαλ γλσζηά ζέ κέλα κέζα ζηήλ πεξίνδν 

ηῶλ ἑνξηῶλ. 

         ηήλ πξώηε πεξίπησζε ζέ ζπδήηεζε πνύ εἶρα κἐ κία θνηηήηξηα 

κνῦ εἶπε γηά ηήλ ἐπηκνλή Παλεπηζηεκηαθῶλ Καζεγεηῶλ θαί 

Καζεγεηξηῶλ λά ἐπηβάινπλ ζηνύο θνηηεηέο ηνπο ηήλ «Ρεπνύζηα» 

ἀληίιεςε ηῆο ἱζηνξίαο, θαζώο θαί ἄιισλ ζεκάησλ πνύ ζρεηίδνληαη κέ 

ζέκαηα πνύ ἀθνξνῦλ ηήλ παξάδνζή καο θαί ηήλ παξάδνζε ηῆο 

θθιεζίαο καο. Γἶλαη ἀξηζηεξνί νἱ πεξηζζόηεξνη ἀπό ηνύο Καζεγεηέο 

καο, κνῦ εἶπε, νἱ ὁπνῖνη πξνζπαζνῦλ λά κᾶο ἐπηβάινπλ ηίο ἀπόςεηο 

ηνπο. λνρινῦληαη δέ ἰδηαίηεξα ὅηαλ θνηηεηήο ἤ θνηηήηξηα ἔρνπλ 

δηαθνξεηηθή ἄπνςε ηήλ ὁπνία ὑπνζηεξίδνπλ κέ ἐπηρεηξήκαηα. 

         μήγεζα ζηήλ λεαξή θνηηήηξηα ὅηη πνιινί ἀπό ηνύο ἀλσηέξσ 

Καζεγεηέο ὀθείινπλ ηήλ ζέζε ηνπο εἰο ηό ὅηη εἶλαη παηδηά ηνῦ 

θνκκαηηθνῦ ζσιήλα ἤ «πλεπκαηηθά» ηέθλα ἀλζξώπσλ κέ 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ἀπέλαληη ζηήλ ἱζηνξία νἱ ὁπνῖνη ἐμειέγεζαλ ἀπό 

ἐπηιεγκέλεο πιεηνςεθίεο ἐθιεθηόξσλ θαί ὄρη γηά ηήλ ἐμαηξεηηθή 

ἐπηζηεκνζύλε ηνπο θαί ὅηη ὑπάξρνπλ  θαί κή ἐθιεγέληεο ὄρη γηαηί δέλ 

ἦζαλ ἱθαλνί ἀιιά γηαηί ἦηαλ ἐιεύζεξνη. Αὐηό δέλ ἀθνξᾶ κόλν κία 

ζρνιή, ἀιιά ηίο πεξηζζόηεξεο. θιεθηνί ἐπηζηήκνλεο κέ ἐμαηξεηηθά 

βηνγξαθηθά ἔκεηλαλ ἀπ’ ἔμσ θαί ἐμειέγεζαλ ἄλζξσπνη κέ πνιύ 

ὑπνδεέζηεξα βηνγξαθηθά, ὡο πλεπκαηηθνί θαξπνί ἐπηζηεκόλσλ κέ 

ζπγθεθξηκκέλεο ἀπόςεηο. 



         λ πάζεη πεξηπηώζεη αὐηό δέλ εἶλαη ἴζσο ηό κεγαιύηεξν θαθό. 

Πάληνηε θαί ζρεδόλ ζέ ὅιεο ηίο ρνιέο δέλ ἐμειέγνλην πάληα νἱ 

θαιύηεξνη. Σό πηό ζεκαληηθό εἶλαη ὅηαλ ἐλῶ ζά πξέπεη  λά 

ιεηηνπξγνῦλ ὡο ἐπηζηήκνλεο ιεηηνπξγνῦλ ὡο θνκκαηηθνί 

ἰλζηξνύρηνξεο ζέινληαο λά ἐπηβάινπλ ζπγθεθξηκέλε ἄπνςε, ἡ ὁπνία 

βέβαηα ἀπνβιέπεη ζέ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο. Σό εἴδακε αὐηό θαζαξά 

θαί ζηίο πεξίθεκεο ἐθπνκέο ηνῦ ΚΑΪ γηά ηό 1821 πνύ ἔβιεπε θαλείο, 

ὑπνηίζεηαη ζνβαξνύο ἐπηζηήκνλεο λά πξνζπαζνῦλ λά δηαζηξέςνπλ 

ηήλ ἱζηνξηθή ἀιήζεηα γηά λά πεξάζνπλ κηά ἄιιε ἄπνςε, ἡ ὁπνία 

ἀπνβιέπεη ζέ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο.  

         Σό Παλεπηζηήκην εἶλαη ἕλαο ρῶξνο ἐιεπζέξαο δηαθηλήζεσο ηῶλ 

ἰδεῶλ θαί ὄρη ἐπηβνιῆο κηᾶο ζπγθεθξηκέλεο ἄπνςεο θαί κάιηζηα κέ 

θίλδπλν ζηήλ ἐμέιημε ἀμηόινγσλ ζπνπδαζηῶλ. Μηά ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά ὅκσο ἐπί ηῆο νὐζίαο ὑπνβαζκίδεη ηήλ Παλεπηζηεκηαθή 

ἐθπαίδεπζε. Ἀμίδνπλ βέβαηα ζπγραξεηήξηα ζηνύο θνηηεηέο θαί ηίο 

θνηηήηξηεο πνύ ἀληηζηέθνληαη, πνύ ἔρνπλ πξνζσπηθόηεηα θαί ζζέλνο 

λά ἔρνπλ ηίο ἀπόςεηο ηνπο θαζώο θαί ἐπηρεηξήκαηα πνύ ηίο 

ὑπνζηεξίδνπλ, πνύ δέλ εἶλαη θαηξνζθόπνη. Σό ηίκεκα ηῆο ἐιεπζεξίαο 

θαί ηῆο ἀμηνπξέπεηαο εἶλαη πάληα βαξύ. 

         Σό δεύηεξν πεξηζηαηηθό ἀθνξᾶ καζήηξηα ιπθείνπ πνύ 

ἀληηκεησπίδεη ηήλ ἴδηα ζπκπεξηθνξά ἀπό θαζεγήηξηά ηεο, ἡ ὁπνία 

ὅηαλ βιέπεη ὅηη ἡ καζήηξηά ηεο ὑπνζηεξίδεη ηίο ζέζεηο ηεο κέ 

ἐπηρεηξήκαηα θαηαθεύγεη ζηήλ εἰξσλία, ἴζσο γηά λά γεινηνπνηήζεη ηήλ 

καζήηξηά ηεο ζηνύο ζπκκαζεηέο ηεο. Ἡ καζήηξηα ὅκσο ηπραίλεη λά 

ἔρεη πξνζσπηθόηεηα. 

         Καί ἐδῶ ηό ἐξώηεκα παξακέλεη ηό ἴδην. Μπνξεῖ λά ζεσξεῖηαη 

ἐθπαηδεπηηθόο ἐθεῖλνο ἤ ἐθείλε πνύ πξῶηνλ δέλ ζέβνληαη ηήλ 

πξνζσπηθόηεηα ηνῦ καζεηῆ ἤ ηῆο καζήηξηάο ηνπο θαί δεύηεξνλ δέλ 

εἶλαη ζέ ζέζε λά δηαρεηξηζηνῦλ κηά ἄιιε ἄπνςε ηῶλ καζεηῶλ ηνπο; 

Ἕλαο ηέηνηνο ἐθπαηδεπηηθόο δέλ εἶλαη ἄξαγε ἀπνηπρεκέλνο θαί 

ἀθαηάιιεινο γη’ αὐηή ηήλ ζέζε; Πῶο ἀιήζεηα ζά δηακνξθσζεῖ ἡ 



ὑπεύζπλε θαί ἐιεύζεξε πξνζσπηθόηεηα ηνῦ καζεηῆ ὅηαλ, ἀθόκε θαί 

ἐπί πνηλῆ ρακεινῦ βαζκνῦ, πξέπεη λά ἀπνδερζεῖ ηήλ ἄπνςε ηνπ 

ἐθπαηδεπηηθνῦ; Πεξηπνηεῖ  ἐπίζεο ηηκή γηά ηόλ ἐθπαηδεπηηθό ἡ ζησπή 

ηῶλ ἄιισλ καζεηῶλ ὄρη γηαηί ζπκθσλνῦλ κέ ηόλ θαζεγεηή ἤ ηήλ 

θαζεγήηξηά ηνπο, ἀιιά γηά λά πάξνπλ βαζκό. Μέ αὐηό ηόλ ηξόπν 

δηακνξθώλνληαη ὑγηεῖο θαί ἐιεύζεξεο  πξνζσπηθόηεηεο; 

      Σό ηξίην πεξηζηαηηθό ἀθνξᾶ καζεηή ηῆο ζηνηρεηώδνπο 

ἐθπαηδεύζεσο ἐθεῖ ὅπνπ ὁ ιόγνο ηνῦ δάζθαινπ ἤ ηῆο δαζθάιαο εἶλαη 

αὐζεληία γηά ηό κηθξό καζεηή. Ὅηαλ ινηπόλ κία δαζθάια δηδάζθεη 

ηνύο καζεηέο ηεο ὅηη δέλ ὑπάξρεη Θεόο θαί ὅηη ὅια ζά ηά ιύζεη ἡ 

ἐπηζηήκε θαί ὅζα ἀθόκε δέλ ἔρεη ιύζεη ζά ηά ιύζεη ζηό κέιινλ, δέλ 

θάλεη ἄξαγε θαηάρξεζε ἐμνπζίαο θαί κάιηζηα κέ ςεπδῆ ἐπηρεηξήκαηα 

ζέ κηά ἐπνρή κάιηζηα πνύ ὁ παηέξαο ηνῦ ἀλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο 

Κνllins,  πξώελ ἀγλσζηηθηζηήο γξάθεη ηό βηβιίν ηνπ κέ ηίηιν: «Σό 

ἀνθπώπινο γονιδίυμα ἤ ηό ζσέδιο ηοῦ Θεοῦ πού ἔθηιαξε ηόν 

ἄνθπυπο»; Καξπόο ηῆο ἐπηζηεκνληθῆο γλώζεο ηεο εἶλαη ἡ δηδαρή 

ζηνύο λεαξνύο καζεηέο ηεο ἤ ἡ ἐπιβολή κηᾶο παξσρεκέλεο 

θνκκαηηθῆο ἀληίιεςεο; Μηά ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζπληζηᾶ ἄμην 

ἐθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό πνύ ἡ Πνιηηεία, θαί ζηήλ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε  νἱ γνλεῖο ηῆο εκπηζηεύνληαη ηά παηδηά ηνπο γηά λά ηά 

κνξθώζεη ἤ λά ηά παξακνξθώζεη; Βέβαηα ηά κηθξά παηδηά ζά 

κεγαιώζνπλ, ζά δνῦλ ηόλ θόζκν θαί ηήλ δσή, ζά δνθηκαζηνῦλ θαί ζά 

θαηαιάβνπλ πόζν ἀλεπαξθή δάζθαιν ἤ δαζθάια εἶραλ. 

         Πξέπεη λά πῶ ὅηη γλώξηζα ζηή δσή κνπ θαί ἄζενπο θαζεγεηέο 

πνύ ὅκσο εἶραλ ζεβαζκό ζηήλ δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ηῶλ παηδηῶλ 

θαί ηῆο νἰθνγελείαο ηνπο. Κη’ ὅηαλ ἕλαο ηέηνηνο καζεηήο πνύ ἔραζε 

ηόλ παηέξα ηνπ θαί ἦηαλ ἀπαξεγόξεηνο εἶρε θαζεγεηή ἕλα ηέηνην 

ἄλζξσπν, ὁ ζπγθεθξηκέλνο Καζεγεηήο εἶρε ηό ζάξξνο, κά 

πεξηζζόηεξν ἀπό ηό ζάξξνο ηήλ ηηκηόηεηα λά πεῖ ζηόλ καζεηή ηνπ: 

«Ἐμένα ξέπειρ ηίρ ἀπότειρ μος, γιαηί δέν πηγαίνειρ ζηόν πάηεπ νά 



μιλήζειρ μαζί ηος»; Καί ὁ καζεηήο ἦιζε ζηαικέλνο ἀπό ηόλ ἄζεν, 

θαηά ηήλ ηόηε δήισζή ηνπ, πιήλ ὅκσο ηίκην θαζεγεηή ηνπ. 

         Αὐηό πνύ ηειηθά ζέισ λά πῶ εἶλαη ὅηη ηέηνηα θαηλόκελα εἶλαη 

θαηλόκελα παξαθκῆο πξνζσπηθῆο θαί παξαθκῆο ηῆο ἐθπαηδεπηηθῆο 

δηαδηθαζίαο θαί θαλεξώλνπλ ηό «ἐπηζηεκνληθό» ἐπίπεδν ἐλίσλ 

ιεηηνπξγῶλ ηῆο ἐθπαηδεύζεσο ἀιιά θαί ηίο «παηδαγσγηθέο» ηνπο 

γλώζεηο ἤ θαιύηεξα ηήλ παηδαγσγηθή ηνπ. 

 

Ὁ ιζανίος καί ιαηίζηηρ Παῦλορ 

 


