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Πρζπει από τθν αρχι να διευκρινίςουμε ότι άλλο είναι το αντικείμενο τθσ Παιδείασ και άλλο τθσ Εκπαίδευςθσ. Όταν αναφερόμαςτε ςτθν Παιδεία πρζπει να εννοοφμε τθν ανκρωπιςτικι Παιδεία. Ο ρόλοσ τθσ ανκρωπιςτικισ Παιδείασ είναι ςθμαντικόσ ςτθ διαμόρφωςθ
ςωςτϊν πολιτϊν και παρζχεται κυρίωσ από τθν οικογζνεια και το ςχολείο. Ωςτόςο ακόμθ
και το φνταγμα τθσ Ελλάδοσ αναφζρει λανκαςμζνα τθν «επαγγελματικι αγωγι» ωσ περιεχόμενο τθσ Παιδείασ ενϊ ανικει κυρίωσ ςτθν Εκπαίδευςθ. το άρκρο 16, παράγραφοσ 2
διαβάηουμε :«H Παιδεία αποτελεί βαςικι αποςτολι του Kράτουσ και ζχει ςκοπό τθν θκικι,
πνευματικι, επαγγελματικι και φυςικι αγωγι των Ελλινων, τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και
κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ και τθ διάπλαςι τουσ ςε ελεφκερουσ και υπεφκυνουσ πολίτεσ».
Τπεφκυνοι πολίτεσ είναι οι Δθμοκρατικοί και ενεργοί πολίτεσ που ενδιαφζρονται για
τα προβλιματα του χϊρου τουσ και τθσ πατρίδασ τουσ. τθ ςυμπεριφορά των πολιτϊν πρζπει να λαμβάνουν όλοι υπόψθ τουσ ότι θ ελευκερία του ενόσ δεν πρζπει να κίγει τθν ελευκερία άλλων.
Εκπαίδευςθ είναι θ εκμάκθςθ μιασ τζχνθσ ι επιςτιμθσ και αποτελεί εφόδιο για τθν
επαγγελματικι αποκατάςταςθ. Γίνεται ςτα ΑΕΙ, ςτα ΣΕΙ, και από ικανοφσ τεχνίτεσ. Μζςα
ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να υπειςζρχονται και ςτοιχεία Παιδείασ, αλλά ςε άλλοτε άλλο
βακμό.
Η Παιδεία ςου μακαίνει να ξεχωρίηεισ το καλό από το κακό και ςε βοθκάει να γίνεισ
ενάρετοσ, δίκαιοσ, ιπιοσ, λογικόσ, πεικαρχικόσ ςτουσ ανωτζρουσ και τουσ νόμουσ, κακϊσ
και να είςαι ςυγκαταβατικόσ και να ζχεισ ορκι κρίςθ για κάκε τι ανκρϊπινο. Η Παιδεία δθμιουργεί ανκρωπιςτικι ςυνείδθςθ, αναπτφςςει πνεφμα αλλθλεγγφθσ και αλτρουιςμοφ κακϊσ και ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ φπαρξθ. Αυτά επιτυγχάνονται με τθ γνϊςθ Ιςτορίασ και
φιλοςοφίασ, με τθ κρθςκεία μασ, με τουσ καλοφσ δαςκάλουσ και τα καλά βιβλία, με τθ ςωςτι οικογζνεια, κακϊσ και με τουσ καλοφσ φίλουσ και τισ ςωςτζσ ςυναναςτροφζσ.
Σα κόμματα που κυβζρνθςαν από 1974 ζωσ τϊρα (2019) προςπάκθςαν πολφ ςυχνά
να αλλάξουν τα τθσ Παιδείασ ι μάλλον τθσ εκπαίδευςθσ. Ζτςι ςτα χρόνια τθσ 3θσ ελλθνικισ
δθμοκρατίασ (1974-2009) υπιρξαν 28 υπουργοί και είχαμε 22 Νόμουσ Παιδείασ ςε 45 χρόνια. Οι διαρκείσ αλλαγζσ με νζουσ νόμουσ περιςςότερο απορρφκμιςαν παρά τακτοποίθςαν
επί το καλφτερο τα κζματα τθσ κρατικισ Παιδείασ και εκπαίδευςθσ.
Παρακάτω παρατίκεται ζνασ κατάλογοσ των ςθμαντικότερων νόμων για τθν «Παιδεία»:
Ν. 309/1976=ωςτόσ νόμοσ γενικόσ, Ράλλθσ Γ. (Δθμοτικι γλϊςςα)
Ν. 576/1977=Νόμοσ τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, Ράλλθσ Γ.
Ν. 815/1978=Νόμοσ ΑΕΙ Βαρβιτςιϊτθσ Ι. (Απεργία 99 θμερϊν του ΕΔΠ1)
Ν. 1268/1982=Νόμοσ δθμοκρατίασ ςτα ΑΕΙ, Βερυβάκθσ Ελ. (4 βακμίδεσ διδαςκόντων)
Ν. 1351, ΦΕΚ 56Α/1983 Βερυβάκθσ Ελ.
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ΕΔΠ= Εκπαιδευτικό Διδακτικό Προςωπικό. ιμερα αναφζρεται ωσ ΔΕΠ.
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Ν. 1404, ΦΕΚ 173Α/1983 Βερυβάκθσ Ελ. χολιαςμόσ μεκοδολογίασ: Νυχτερινι τροπολογία
ςε άςχετο νομοςχζδιο κακιζρωςε το «μονοτονικό», με 30 ψιφουσ.
Ν. 1566, ΦΕΚ 167Α/1985 Κακλαμάνθσ Απ
Ν. 2083, ΦΕΚ 159Α/1992 ουφλιάσ Γ.
Ν. 2188, ΦΕΚ 18Α/1994 Φατοφροσ Δ.
Ν. 2517, ΦΕΚ 160Α/1997 Αρςζνθσ Γερ. (Λογικζσ ρυκμίςεισ).
Ν. 2530, ΦΕΚ 218Α/1997 Αρςζνθσ Γερ. (όριςε ΔΕΠ πλιρουσ και μερικισ απαςχόλθςθσ).
Νόμοσ 3549, ΦΕΚ 69Α/2007 Κουτςίκου Μ. (δζχκθκε προτάςεισ από πανεπιςτθμιακοφσ).
Ν. 3685/2008 για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ τυλιανίδθσ Ε.
Ν. 4009, ΦΕΚ 195Α/2011 Διαμαντοποφλου Α.. (Με ευρεία πλειοψθφία) Κατάργθςθ του
αςφλου, ςυμβοφλια διοίκθςθσ ΑΕΙ, δθμιουργία επιτροπϊν αξιολόγθςθσ, κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου χρόνου φοίτθςθσ.
Ν. 4076, ΦΕΚ 159Α/2012 Αρβανιτόπουλοσ Κ. (Κατάργθςθ δομισ προθγοφμενου νόμου).
υγκεραςμόσ Ν. 4009 & 4076 /2012 Αρβανιτόπουλοσ Κ
υγκεραςμόσ του Ν. 4009 και με μετζπειτα νόμουσ ζωσ Φεβ. 2014 Αρβανιτόπουλοσ Κ
υγκεραςμόσ του Ν. 4009/2012 και με μετζπειτα νόμουσ ζωσ επτ. 2016 Φίλθσ Ν.
Ν. 4009/2011 (Διαμαντοποφλου) μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του Ν. 4485/2017 Γαβρόγλου Κ.
Ν. 4485/2017 Γαβρόγλου Κ.
Ν. 4521/2018 Γαβρόγλου Κ.
Ν. 4459/2018 Γαβρόγλου Κ. (ενοποίθςθ ΣΕΙ με ΑΕΙ).
Θα επιςτρζψουμε για λίγο ςτο ζτοσ 1978. Βάςει του Ν. 815/1978 οι επιμελθτζσ μετά
από δυο τριετίεσ υπθρεςίασ κα απολφονταν! Οι κακθγθτζσ Αϋ βακμίδασ κακίςταντο απόλυτοι άρχοντεσ τθσ ζδρασ τουσ. Αυτόσ ο νόμοσ δθμιοφργθςε κφελλα αντιδράςεων ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ βοθκοφσ και επιμελθτζσ με ςυνζπεια μια απεργία θ οποία κράτθςε 99 μζρεσ. Αιτιματα των απεργϊν ιταν:
1. Μονιμότθτα για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ λειτουργοφσ
2. Ενιαίοσ φορζασ διδαςκόντων
ε αυτιν τθν απεργία ςυμμετείχα με ςυνζπεια και μαχθτικότθτα. Αγνοοφςα όμωσ ότι
υπιρχαν εκτόσ από τα ουςιϊδθ και κομματικά κίνθτρα. Όταν τελείωςε θ απεργία των 99
θμερϊν θ εφθμερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, θ οποία κρατοφςε μετριοπακι και καλι ςτάςθ απζναντι ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ απεργοφσ, δθμοςίευςε ζνα άρκρο με πλιρθ αναςτροφι τθσ
μζχρι τότε γραμμισ τθσ. Αποφάςιςα αμζςωσ να απαντιςω και ςυνζταξα μια εκτεταμζνθ
επιςτολι τθν οποία θ εφθμερίδα προσ τιμιν τθσ τθ δθμοςίευςε. Παρακάτω παρακζτω τθν
κατακλείδα τθσ επιςτολισ μου:
«Όλο το άρκρο (τθσ εφθμερίδασ τθσ 7θσ Ιουνίου) βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τθν μζχρι τϊρα
γραμμι τθσ εφθμερίδασ και τθ μόνθ εξιγθςθ που δίνω είναι ότι οι γνωςτοί αντιδραςτικοί
κφκλοι των Ακθνϊν, που αντιδροφν ςε κάκε ιδζα δθμοκρατικισ εξζλιξθσ, κατάφεραν να εκφραςτοφν από τισ ςτιλεσ μιασ εφθμερίδασ που κάκε άλλο παρά αντιδραςτικι είναι. Για να
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λειτουργιςει, όμωσ, ςε ζνα τόπο ςωςτά θ Δθμοκρατία χρειάηεται ςωςτι Παιδεία. Και θ
ςωςτι Παιδεία χρειάηεται Δθμοκρατία. Εμείσ, το ΕΔΠ, αγωνιηόμαςτε να ςπάςουμε επιτζλουσ αυτόν τον φαφλο κφκλο που ευκφνεται για πολλά από τα πακιματα του Ζκνουσ μασ».
Μετά τθν απεργία των 99 θμερϊν ζγιναν κάποιεσ βελτιϊςεισ ςτον Ν. 815/1978 και
φςτερα από τισ επόμενεσ εκλογζσ θ νζα κυβζρνθςθ (ΠΑΟΚ) ψιφιςε τον νόμο 1268/1982
που ιταν το προϊόν τθσ απεργίασ και τθσ αναγκαςτικισ αποδοχισ των αιτθμάτων του ΕΔΠ
από τθ νζα κυβζρνθςθ. τθ ςφνταξι του νόμου ςυμμετείχαν και οι ςυνδικαλιςτζσ του ΠΑΟΚ που είχαν πρωτοςτατιςει ςτθν απεργία.
Με αυτόν τον νόμο κακιερϊκθκαν:
-4 βακμίδεσ διδαςκόντων ςτα ΑΕΙ
-Μονιμότθτα του ΕΔΠ
-Δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ (υπζρ το δζον και χρονοβόρεσ)
-υμμετοχι φοιτθτϊν ςε εκλογι διευκυντϊν τομζων, προζδρων και πρυτάνεων
-υμμετοχι φοιτθτϊν ςτθ ςφγκλθτο, ςτισ ςυνελεφςεισ χολϊν και Σομζων
Ωςτόςο αυτόσ ο νόμοσ ιταν δυςλειτουργικόσ ςτα ΑΕΙ λόγω των μαηικϊν ςυνεδριάςεων και
ςυχνϊν ψθφοφοριϊν.
Η μεταπολίτευςθ είχε, όμωσ, και άλλα προβλιματα. Η διακοπι επί 7 χρόνια ομαλισ
πολιτικισ ηωισ επζφερε ςοβαρζσ ςυνζπειεσ. τθν Πολιτικι όπωσ και ςτθ Φυςικι «θ δράςθ
φζρνει αντίδραςθ» οπότε το εκκρεμζσ τθσ πολιτικισ ηωισ κινικθκε ςτθν άλλθ άκρθ. Η νεολαία αντζδραςε λόγω τθσ προθγοφμενθσ επτάχρονθσ πολιτικισ καταπίεςθσ με ςυχνζσ απεργίεσ και καταλιψεισ ςχολείων και πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν από μακθτζσ και φοιτθτζσ.
Αυτζσ οι εκδθλϊςεισ αποδιοργάνωναν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Πολυιμερεσ απεργίεσ
εκπαιδευτικϊν τθσ μζςθσ και τθσ κατϊτατθσ εκπαίδευςθσ διαδζχονταν θ μία τθν άλλθ. Οι
οικογζνειεσ με εργαηόμενουσ δυο γονείσ δεν είχαν που να αφιςουν τα παιδιά τουσ τισ ϊρεσ που δεν πιγαιναν ςτα ςχολεία τουσ. Σα κομματικά κίνθτρα ςε όλα αυτά ιταν εμφανι.

Καταστολή

Ελευθερία*

1967-1974

Ασυδοσία
1975-2019

*Η Δθμοκρατία είναι πολίτευμα του μζτρου
Εικόνα 1. Σο πολιτικό εκκρεμζσ δεν ςταμάτθςε ςτθ μζςθ αλλά πιγε ςτο άλλο άκρο

Μετά από κάκε πορεία και διαδιλωςθ διαμαρτυρόμενθσ ομάδασ πολιτϊν ακολουκοφςαν ςοβαρά επειςόδια με ρίψθ βομβϊν βενηίνθσ (μολότοφ) αλλά και ρίψθ χθμικϊν από
τθν αςτυνομία. Σα επειςόδια αυτά προκαλοφςαν οι αποκαλοφμενοι «αναρχικοί» ι «αρι3

ςτεριςτζσ» οι οποίοι είχαν ζδρα τθσ καταςκευισ βομβϊν μολότοφ πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ ι κατειλθμμζνα κτιρια.
Σο 2008 ςτθ διάρκεια επειςοδίων ςε διαδιλωςθ κατά του Αϋμνθμονίου , κάθκε από
βόμβεσ βενηίνθσ το υποκατάςτθμα τθσ τράπεηασ Marfin, με αποτζλεςμα να βρουν τον κάνατο τρεισ άνκρωποι και μεταξφ αυτϊν μια ζγκυοσ γυναίκα.
Μεταξφ των διαφόρων ακραίων εκδθλϊςεων των φοιτθτϊν ιταν το κτίςιμο τθσ πόρτασ του γραφείου κάποιων κακθγθτϊν ι αίκουςασ ςυνεδριάςεων τθσ πρυτανείασ, οι επικζςεισ ςε κακθγθτζσ και πρυτάνεισ και γενικά τελείωσ ανάρμοςτεσ και αντιδθμοκρατικζσ
και ποινικά κολάςιμεσ ςυμπεριφορζσ. Ο κακθγθτισ Α. υρίγοσ ςτοχοποιικθκε με ειδικι
αφίςα, γιατί αντζδραςε και επζπλθξε φοιτθτζσ που ζγραφαν ςυνκιματα ςε ζναν τοίχο μζςα ςτο πανεπιςτιμιο. Ασ ςθμειωκεί ότι οι φοιτθτζσ (;) τον προπθλάκιςαν και τον χτφπθςαν.
Για το κζμα αυτό ο ίδιοσ διλωςε: «το αυτονόθτο τθσ ελεφκερθσ ζκφραςθσ παραμζνει ακόμα ηθτοφμενο ςτο ελλθνικό πανεπιςτιμιο, αφοφ ομάδεσ περικωριακϊν ςυνεχίηουν να
ςπζρνουν τον τρόμο και να απειλοφν, όποιον δεν ζχει τισ ίδιεσ απόψεισ μαηί τουσ». Προςωπικά είχα τθν εμπειρία τθσ ειςβολισ 20 φοιτθτϊν (ίςωσ δεν ιταν όλοι φοιτθτζσ) ςε αίκουςα
όπου δίδαςκα μζςα ςτο νοςοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενϊ εκείνεσ τισ μζρεσ οι φοιτθτζσ είχαν κάνει
κατάλθψθ μζςα ςε κτιριο τθσ διοίκθςθσ τθσ ιατρικισ ςχολισ. Οι ειςβολείσ προςπάκθςαν να
με τρομοκρατιςουν για να ςταματιςω να κάνω μακιματα, με ςυμπίεηαν αφόρθτα ανάμεςά τουσ, και όταν τουσ προςκάλεςα να κακίςουν και να ςυηθτιςουμε ςχετικά με το κζμα
τουσ, μου απάντθςαν ότι «Δεν ιρκαμε να ςυηθτιςουμε». Σότε τουσ είπα ότι «αυτό δεν είναι δθμοκρατικι ςυμπεριφορά να αρνοφνται τον διάλογο». Αυτό το επειςόδιο ζλθξε ευτυχϊσ χωρίσ άλλθ επίπτωςθ και το κυμάμαι ωσ τθ μεγαλφτερθ ςφγχυςθ που ζνιωςα ςτθ ηωι
μου.
Πρόβλθμα αιςκθτικισ. ε πολλοφσ τοίχουσ ςπιτιϊν αλλά και δθμόςιων κτθρίων γράφονται ςυνκιματα ι ςχεδιάηονται διάφορα ςχζδια με πλιρθ αςυδοςία αλλά και εμφανι
ζλλειψθ αιςκθτικισ.
Η κατάλθψθ ςχολείων ΣΕΙ και ΑΕΙ υπιρξε μια μόδα διαρκείασ που μασ τθν κλθρονόμθςαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου του 1973. Όμωσ, οι καταλιψεισ ςτθ διάρκεια μιασ
δθμοκρατικισ περιόδου είναι απαράδεκτθ ενζργεια, ςυνικωσ ζχουν κομματικι υποκίνθςθ
και προκαλοφν βλάβθ ςτθ Δθμοκρατίασ και ςτθν παρεχόμενθ Παιδεία. Ωςτόςο, ακόμθ και
οι πανεπιςτθμιακζσ αρχζσ ζφταςαν ςτο ςθμείο να ακροβατοφν λεκτικά αναφερόμενεσ ςτισ
καταλιψεισ. Ζτςι ςτο τεφχοσ 22 (Μάρτιοσ 2007) του ενθμερωτικοφ δελτίου (είδοσ εφθμερίδασ) τθσ Ιατρικισ χολισ ΑΠΘ αναγράφθκε:
«Οι καταλιψεισ τθσ Ιατρικισ χολισ ΑΠΘ»: «Η επιλογι των καταλιψεων ωσ μορφι αγϊνα
ζγινε δεκτι από τθν Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα με τθν προχπόκεςθ πάντοτε τθσ δθμοκρατικότθτασ των αποφάςεων»!!!
Μετά τθ δθμοςίευςθ αυτοφ του απαράδεκτου αρκριδίου, χωρίσ κακυςτζρθςθ ςυνζταξα μια επιςτολι προσ τον υπεφκυνο του ενθμερωτικοφ δελτίου, τθν οποία ςυνυπζγραψαν και άλλοι κακθγθτζσ. Παρακάτω παρζχεται το κυριότερο μζροσ τθσ επιςτολισ:
«Η κατάλθψθ αποτελεί μια ζκνομθ ενζργεια που γίνεται κάτω από τθν ομπρζλα τθσ ατιμωρθςίασ του “αςφλου” και ταυτόχρονα κίγει το άςυλο όςων επικυμοφν να εργαςτοφν (μζλθ
ΔΕΠ) και να εκπαιδευτοφν (φοιτθτζσ). Άρα είναι ενζργεια κατά του αςφλου. Επιπλζον θ επι4

λογι τθσ “κατάλθψθσ” αποτελεί προτίμθςθ ζναντι τθσ απλισ απεργίασ ―αποχισ δθλαδι
από τα μακιματα― γιατί εκβιαςτικά παρεμποδίηει αυτοφσ που κζλουν να παρακολουκιςουν κανονικά τα μακιματά τουσ και δίνει προσ τα ζξω τθν ψευδι εικόνα τθσ μαηικισ ςυμμετοχισ».
Η επιςτολι με τισ υπογραφζσ των κακθγθτϊν δθμοςιεφκθκε ςτο ενθμερωτικό φυλλάδιο
του επόμενου μινα.
Η ποιότθτα διδακτικϊν βιβλίων είναι μζτρια και μερικζσ φορζσ απαράδεκτθ. Πολλά
βιβλία είναι γραμμζνα ςτο πόδι, γιατί οι προκθρφξεισ για νζα βιβλία γίνονται με μικρζσ
προκεςμίεσ. Επιπλζον ςτα νζα βιβλία:
-Ζπαψε να υπάρχει εκνικι και κρθςκευτικι ορκόδοξθ προςζγγιςθ.
-Εμποδίηεται θ διατιρθςθ εκνικισ μνιμθσ και αυτογνωςίασ.
-Πολλζσ περιγραφζσ είναι ελλειπτικζσ και θκελθμζνα ι ακζλθτα παραπλανοφν.
-Χρθςιμοποιείται ακατάλλθλθ γλϊςςα ςε βιβλία που απευκφνονται ςε μικρά παιδιά.
-τα βιβλία ιςτορίασ δια τθσ παραλείψεωσ δθμιουργείται απατθλι διδαςκαλία.
-τθ γλϊςςα που διδάςκονται τα παιδιά δεν διδάςκεται ι δεν μακαίνεται θ Γϋ κλίςθ.
Αποτζλεςμα όλων των παραπάνω είναι:
-Εκφραςτικι ανεπάρκεια
-Λεξιπενία
-Βαρβαριςμοί (φωνολογία)
-ολοικιςμοί (ςφνταξθ)
-Άγνοια ιςτορίασ
Αποκορφφωμα: αποτελεί το Βιβλίο ιςτορίασ Σϋ τάξθσ Δθμοτικοφ χολείου.
Θα αναφερκϊ ςε τρία ςθμεία:
1. «(…) απομάκρυνςθ των Ιταλϊν από τα ελλθνοαλβανικά ςφνορα»
2. «Χιλιάδεσ Ζλλθνεσ ςυνωςτίηονται ςτο λιμάνι προςπακϊντασ να μπουν ςτα πλοία
και να φφγουν για τθν Ελλάδα»
3. «Η εξζγερςθ του Πολυτεχνείου, το Νοζμβριο του 1973, γίνεται γνωςτι ςε όλο τον
κόςμο και επθρεάηει τθ διεκνι κοινι γνϊμθ εναντίον του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ
ςτθν Ελλάδα. Η ςτρατιωτικι δικτατορία καταρρζει, ςχθματίηεται κυβζρνθςθ εκνικισ ενότθτασ και πρωκυπουργόσ ορίηεται ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ».
χολιάηω τισ παραπάνω ελλειπτικζσ και ανιςτόρθτεσ περιγραφζσ ωσ εξισ:
1. Οι Ιταλοί δεν απομακρφνκθκαν απλϊσ από τα ελλθνικά ςφνορα. Είχαν ειςβάλει ςτθν
Ελλάδα και ο ελλθνικόσ ςτρατόσ αμφνκθκε και κατάφερε να προχωριςει αρκετά χιλιόμετρα μζςα ςτο αλβανικό ζδαφοσ νικϊντασ ςε διαδοχικζσ μάχεσ τον τότε εχκρό.
2. Οι Ζλλθνεσ ναι μεν ςυνωςτίςτθκαν ςτθν παραλία τθσ μφρνθσ, αλλά ταυτόχρονα
ςφαγιάςτθκαν από τουσ ςτρατιϊτεσ και τουσ «ατάκτουσ» του Κεμάλ. Η μφρνθ πυρπολικθκε.
3. Σο Πολυτεχνείο δεν ζριξε τθ Δικτατορία. Απεναντίασ ζδωςε ευκαιρία για τθ νζα
ςκλθρι δικτατορία του ταξίαρχου Ιωαννίδθ και να επιχειρθκεί (8 μινεσ αργότερα) επζμβαςθ ςτθν Κφπρο για να δολοφονθκεί ο πρόεδροσ Μακάριοσ, ενζργεια ανικικθ και
θλίκια!
Αποτζλεςμα: το 1974 πραγματοποιικθκε θ ειςβολι και θ κατοχι ςτθ Β. Κφπρο από τθν
Σουρκία. Σότε αυτοδιαλφκθκε θ δικτατορία και άρχιςε θ μεταπολίτευςθ του 1974.
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Με ενζργειεσ του υπουργείου Παιδείασ επιχειρείται υποχϊρθςθ τθσ ανκρωπιςτικισ και χριςτιανικισ Παιδείασ και εκνικι αποδόμθςθ ςτα ςχολεία: Αυτι γίνεται με τουσ
παρακάτω τρόπουσ:
- το Λφκειο γίνεται πολφ νωρίσ ο διαχωριςμόσ τθσ κατεφκυνςθσ ςπουδϊν
-Καταργικθκε θ ζπαρςθσ τθσ ςθμαίασ
-Καταργικθκε θ πρωινι προςευχι
- Καταργικθκε ο εκκλθςιαςμόσ
- Καταργικθκε ο εορταςμόσ των τριϊν Ιεραρχϊν
-Οι ιερζσ εικόνεσ και ο ταυρόσ ςτισ τάξεισ ενοχλοφν και απομακρφνονται…!
-Ειςάγονται ςτοιχεία κρθςκειολογίασ προϊρωσ ςε παιδιά δθμοτικοφ ςχολείου!
-Εγκρίνονται απαράδεκτα βιβλία «αποεκνοποίθςθσ», με απάλειψθ κεφαλαίων τθσ
ελλθνικισ ιςτορίασ
-Κατθγορικθκε θ αριςτεία ωσ ρετςινιά (το είπε ο Αρ. Μπαλτάσ ,Τπουργόσ Παιδείασ!)
-Οι ςθμαιοφόροι επιλζγονται με κλιρωςθ
Κατόπιν όλων των παραπάνω δεν είναι περίεργο ότι βρίςκονται Ζλλθνεσ να καίνε τθν
Ελλθνικι ςθμαία και να βεβθλϊνουν το μνθμείο του Αγνϊςτου τρατιϊτθ. Απαράδεκτο
κεωρϊ και τον μεγάλο αρικμό δαςκάλων οι οποίοι φοίτθςαν ςτα κόπια ι ςτθ όφια! Αν
είναι τυχαίο ι ςχεδιαςμζνο δεν το γνωρίηω.
Ο μεγάλοσ αρικμόσ φοιτθτϊν ςε ΑΕΙ και ΣΕΙ ζχει δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο επίπεδο
ςπουδϊν διότι:
-Ειςάγονται φοιτθτζσ με πολφ χαμθλι βακμολογία.
-τον μεγάλο αρικμό ςπουδαςτϊν χάνεται θ ποιότθτα.
-Κυριαρχεί θ ςυμπεριφορά όχλου.
-Η πρακτικι άςκθςθ πάςχει.
- Ειςάγεται μζςα ςτισ ςχολζσ ο κομματιςμόσ.
-Είναι ςυχνζσ οι κομματικζσ απεργίεσ και καταλιψεισ.
-Τπάρχει κατάχρθςθ και διαςτρζβλωςθ τθσ ζννοιασ του πανεπιςτθμιακοφ «αςφλου»
και πλιρθσ ανομία ςτα ΑΕΙ, όπου δεν κυκλοφορεί αλλά οφτε και επεμβαίνει θ αςτυνομία.
Οι απεργίεσ και οι καταλιψεισ αποτελοφν ταυτόχρονα «επαναςτατικι γυμναςτικι» μζςω τθσ οποίασ ςτρατολογοφνται και εκπαιδεφονται νζοι ταραξίεσ. Οι ςυχνζσ κινθτοποιιςεισ προκαλοφν μείωςθ διδακτικϊν ωρϊν, επομζνωσ θ διδαςκαλία είναι ελλιπισ και θ
παρεχόμενθ γνϊςθ ατελισ.
Ζνδειξθ αποτυχίασ τθσ κρατικισ Παιδείασ είναι:
1. Η μεγάλθ αφξθςθ των φροντιςτθρίων και φροντιςτϊν.
2. Ότι ηθτείται αποςτικιςθ και όχι κριτικι ςκζψθ.
3. Η λεξιπενία και γλωςςικι ανεπάρκεια που χαρακτθρίηουν τουσ νζουσ ανκρϊπουσ.
4. Σο ζντονο δθμογραφικό πρόβλθμα (ουδεμία αναφορά ςτα μακιματα) ςε ςυνδυαςμό με τον μεγάλο αρικμό των εκτρϊςεων.
5. Ο αυξθμζνοσ αρικμόσ των ναρκομανϊν.
6. Η χαμθλι κατάταξθ Ελλινων μακθτϊν διεκνϊσ (μεμονωμζνεσ οι λαμπρζσ εξαιρζςεισ).
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7. Οι πολίτεσ διακρίνονται για κακι ι ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Ζτςι ζχουμε:
-κλθρι εγκλθματικότθτα, βιαςμοφσ.
-Επικετικότθτα γονζων ςε κακθγθτζσ.
-Περιπτϊςεισ ενδο-οικογενειακισ βίασ.
-Κακι οδικι ςυμπεριφορά οδθγϊν και πεηϊν – πολλοί είναι οι τροχαίοι κάνατοι.
-Μθ κόςμιεσ αντιπαρακζςεισ ςτθ Βουλι.
-Ζλλειψθ τουριςτικισ ςυνείδθςθσ.
-Ακάκαρτουσ δρόμουσ, γιατί ρυπαίνουν οι πολίτεσ.
-Κακι ςυμπεριφορά προσ ςτα ηϊα.
-Ζλλειψθ αιςκθτικισ (άςχθμεσ πολυκατοικίεσ, γκράφιτι παντοφ).
-Πυρκαγιζσ δαςϊν λόγω εμπρθςμοφ ι αμζλειασ.
-Τιοκζτθςθ κάκε απαράδεκτθσ μόδασ, π.χ. ςχιςμζνα παντελόνια.
-Ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ.
-Τπερβολικό αρικμό καπνιςτϊν.
-Σο φαινόμενο ανκρϊπων που φτφνουν ςτον δρόμο.
τθν ζκπτωςθ τθσ Παιδείασ ςυμβάλλουν και διάφορεσ ψθφοκθρικζσ ρυκμίςεισ
όπωσ:
-Ψιφοσ ςτα 17 ζτθ, οπότε ειςάγεται ο κομματιςμόσ ςτα λφκεια.
-Ζνταξθ ΣΕΙ ςε ΑΕΙ, γεγονόσ που οδθγεί περαιτζρω ςε δθμιουργία επιςτθμονικοφ
προλεταριάτου.
-Καταγγελία τθσ «Αριςτείασ» από υπουργό Παιδείασ.
-Ελλθνοποιιςεισ ακρόεσ χωρίσ ςωςτζσ προχποκζςεισ.
-Πελατειακό ςφςτθμα ςτισ ςχζςεισ πολιτϊν με βουλευτζσ.
-Ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ για κακοπλθρωτζσ και καμιά επιβράβευςθ των ςυνεπϊν.
Η οικογενειακι παιδεία πάςχει επειδι:
-Οι εργαηόμενεσ μθτζρεσ είναι πολλζσ και βρίςκονται όλθ τθν θμζρα εκτόσ οικίασ.
-Τπάρχει ςυςκευι τθλεόραςθσ ςε 2-3 χϊρουσ ςε κάκε ςπίτι, οπότε τα μζλθ τθσ οικογζνειασ βρίςκονται ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ και δεν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ.
-Όλοι ζχουν τα νζα «ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα» και με αυτά είναι ςε ςυνεχι απαςχόλθςθ με τισ ςυςκευζσ τουσ, οπότε δεν ςυνομιλοφν ωσ οικογζνεια.
-Είναι ςυχνά τα διαηφγια γονζων και κακι θ παιδεία των γονζων (φαφλοσ κφκλοσ).
-Οι πολιτικοί ςυηθτοφν απρεπϊσ ςτθν ΣV ι ομιλοφν πολλοί ταυτοχρόνωσ.
-Δθμοςιογράφοι κάνουν απαράδεκτα λεκτικά λάκθ.
Γενικϊσ τα μζλθ τθσ οικογζνειασ δεν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και πολλά προβλιματα μζνουν άλυτα ςαν τα ςκουπίδια κάτω από το χαλί.
Επίδραςθ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Παιδεία
Η οικονομικι κρίςθ αφξθςε τθ ροι νζων ανκρϊπων ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ για ανεφρεςθ εργαςίασ. Κάποιοι από αυτοφσ μάλιςτα διαπρζπουν, δεδομζνου ότι είναι εκλεκτοί. Σο φαινόμενο αποκλικθκε Βrain drain, δθλαδι διοχζτευςθ εγκεφάλων (προφανϊσ
ταλαντοφχων). Πολλοί από αυτοφσ δεν πρόκειται να επιςτρζψουν . Άρα μειϊνεται ςτθν
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Ελλάδα ο αρικμόσ των ικανϊν δθμιουργικϊν ανκρϊπων και επομζνωσ είναι λιγότεροι οι
δθμιουργικοί και ικανοί άνκρωποι που ςυμμετζχουν ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ μασ.
υνδζεται θ Παιδεία με τθν Οικονομία;
Η ποιότθτα τθσ Παιδείασ των ανκρϊπων επθρεάηει τθ ςυνεργαςιμότθτά τουσ όταν
λειτουργοφν ςε ομάδεσ πχ μζςα ςε επιχειριςεισ. Η αντιδθμοκρατικι ςυμπεριφορά επθρεάηει τθ λειτουργία κρατικϊν δομϊν. Η ζλλειψθ ανκρωπιςτικισ Παιδείασ ζχει ςχζςθ με παραβατικότθτα, ναρκωτικά και εγκλθματικότθτα, αλλά και τθν υπερβολικι γραφειοκρατία. Σα
επειςόδια ςτουσ δρόμουσ με τισ ςυγκροφςεισ διαδθλωτϊν και αςτυνομικϊν αποκαρρφνουν
μελλοντικζσ επιχειριςεισ και ξζνουσ επενδυτζσ να εγκαταςτιςουν επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα και αλλοιϊνουν τον χαρακτιρα του κζντρου των μεγάλων πόλεων.
Η Παιδεία διδάςκει ότι οι πολίτεσ πρζπει να τθροφν τουσ νόμουσ. Χαρακτθριςτικό
είναι το παράδειγμα του ωκράτθ, ο οποίοσ ιπιε το κανατθφόρο κϊνειο και πζκανε για να
τθριςει τον νόμο. Σο ηιτθμα είναι αν διδάςκεται ςτα ςχολεία θ ιςτορία του ωκράτθ.
«Δει δθ χρθμάτων και άνευ τοφτων ουδζν εςτί γενζςκαι των δεόντων» ζλεγε ο Δθμοςκζνθσ. Αυτό ςιμερα ιςχφει εξίςου με εκείνθ τθν αρχαία εποχι, αλλά μποροφμε να παραφράςουμε το παραπάνω και να ποφμε «δει δθ Παιδείασ…!».
«Η Δθμοκρατία χρειάηεται ςωςτι Παιδεία και θ Παιδεία χρειάηεται ςωςτι δθμοκρατία»
Φοβάμαι πωσ οφτε ςωςτι Δθμοκρατία ζχουμε οφτε καλι Παιδεία. Ο φαφλοσ κφκλοσ
ςυνεχίηεται. Εξάλλου, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι το επίπεδο Παιδείασ του λαοφ κακορίηει το
επίπεδο των κυβερνϊντων.
το ςθμείο αυτό ασ κυμθκοφμε τον Αριςτοτζλθ, ο οποίοσ δίδαξε όχι μόνο τον Αλζξανδρο αλλά και όλθ τθν ανκρωπότθτα. Ζγραψε ο μεγάλοσ φιλόςοφοσ:
«Επιδίωξθ τθσ τυραννίασ είναι να πτωχεφουν οι πολίτεσ, αφενόσ για να ςυντθρείται με τα
χριματά τουσ θ φρουρά του κακεςτϊτοσ, και αφετζρου για να είναι απαςχολθμζνοι οι πολίτεσ και να μθν τουσ μζνει χρόνοσ για επιβουλζσ (πολιτικι δράςθ). ε αυτό το αποτζλεςμα
αποβλζπει τόςο θ επιβολι μεγάλων φόρων, θ απορρόφθςθ των περιουςιϊν των πολιτϊν,
όςο και θ καταςκευι μεγάλων ζργων που εξαντλοφν τα δθμόςια οικονομικά».
Μιπωσ ςασ κυμίηει αυτι θ περικοπι του Αριςτοτζλθ τθν εποχι μασ με τα μνθμόνια;
Γεγονόσ είναι ότι υφίςταται ςτθν Ελλάδα μια χρόνια κρίςθ ςτθν Παιδεία. Σο επίπεδο
τθσ ανκρωπιςτικισ Παιδείασ ςυνεχϊσ χειροτερεφει. Όλοι οι πνευματικοί άνκρωποι διαπιςτϊνουν μια δραματικι ζκπτωςθ τθσ Παιδείασ ςτθ χϊρα μασ, γεγονόσ που ζχει επιπτϊςεισ:
-ςτθν κοινωνικι ςυνοχι
-ςτο πολιτιςτικό επίπεδο
-ςτθν ιςτορικι μνιμθ και αυτοςυνειδθςία
-ςτθν οικονομία
-ςτθν πολιτικι (ποδοςφαιροποίθςθ «οπαδϊν» των κομμάτων και των εκλογϊν)
Αναπόφευκτθ ςυνζπεια από τα παραπάνω είναι ότι κάκε νζοσ χρόνοσ είναι χειρότεροσ από
τον προθγοφμενο.
Είναι προφανζσ ότι απαιτείται προβλθματιςμόσ και δράςθ. Οι πολίτεσ πρζπει να αποβάλουν τθν ατομικιςτικι νοοτροπία και ςυμπεριφορά και να λειτουργοφν με πνεφμα ομάδασ που μπορεί να αφορά το χωριό, τθν πόλθ, και φυςικά τθ χϊρα.
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Ο Ριγασ Φεραίοσ είχε γράψει: «Σουσ δοφλουσ δεν τουσ παραςκευάηει μόνο το δόρυ
του κατακτθτι, αλλά και των καταδυναςτευομζνων θ αμάκεια»!
Πϊσ κα ςπάςει ο φαφλοσ κφκλοσ μεταξφ μειονεκτικισ Δθμοκρατίασ και προβλθματικισ παρεχόμενθσ Παιδείασ; Απαντϊ: Απαιτείται ςυςτράτευςθ όλων των πνευματικϊν
ανκρϊπων ςε μια προςπάκεια για πνευματικι επανάςταςθ, ϊςτε να αςκθκεί πίεςθ προσ
τουσ κυβερνϊντεσ για μια πραγματικά «ανκρωπιςτικι Παιδεία» που κα αποβλζπει ςτθ δθμιουργία ςωςτϊν δθμοκρατικϊν ανκρϊπων, με χριςτιανικι ςυμπεριφορά και με αγάπθ για
το κοινωνικό ςφνολο. Πρζπει όλοι να καταλάβουν και να ενςτερνιςτοφν ότι «το καλό του
ςυνόλου είναι και ατομικό καλό». Η αγάπθ για τθν πατρίδα είναι φψιςτθ αρετι. Αλλιϊσ θ
πατρίδα μασ, αλλά και θ Ορκοδοξία που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν Ελλάδα, κινδυνεφουν να αφανιςτοφν και μάλιςτα πολφ ςφντομα.
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