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γ) Τὰ περὶ παιδείας ἀπὸ τὸ Μήνυµα τῆς Πρωτοχρονιᾶς 1999 
 

« α) ῾Η  διαβρωτικὴ πολιτικὴ εἰς τὴν Παιδείαν ἐγκαινιάσθηκε µὲ 
τὴν νοµοθετικὴν δολοφονίαν τῆς ῾Ελληνικῆς µας γλώσσης. ῾Η κατάργησις 
τῆς συστηµατικῆς διδασκαλίας τῆς ᾽Αρχαίας ῾Ελληνικῆς καὶ ἡ εἰσαγωγὴ 
ἰδιοτύπου σὲ πολλὰ δηµοτικῆς, ποὺ δὲν εἶχε µιληθῆ ποτέ, ἀφ᾽ ἑνός, καὶ ἡ 
καθιέρωσις τοῦ ἀθλίου µονοτονικοῦ, κυριολεκτικῶς ἀτόνου καὶ 
ἀπνευµατίστου συστήµατος γραφῆς, ἀφ᾽ ἑτέρου, συνετέλεσαν, ὥστε οἱ νέοι 
µας σήµερα, εἰς τὴν πλειονοψηφίαν των, νὰ µὴ ἠµποροῦν πλέον νὰ ἔχουν 
πρόσβασι ὄχι µόνον εἰς τὰ ἀνεπανάληπτα κείµενα τῆς προγονικῆς µας σοφίας, 
ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ κείµενα τῆς µέχρι περίπου καὶ τοῦ 1980 γραµµατείας, 
ἐπιστηµονικὰ ἢ καὶ λογοτεχνικά !  Καὶ συµπληρώθηκε µὲ τὴν βαθµιαία 
µετατροπὴ τῆς Παιδείας σὲ ἀνεθνική, διὰ τῆς ἀπαλείψεως ἀπὸ τὴν 
διδασκαλίαν κάθε φρονηµατιστικῆς διδασκαλίας καὶ ἀναφορᾶς εἰς τὶς 
παραδοσιακὲς ἀξίες τοῦ ῾Ελληνισµοῦ, σὲ µερικὲς δὲ περιπτώσεις καὶ σὲ 
ἀντεθνική, διὰ παραχαράξεως συγκεκριµένων ἱστορικῶν γεγονότων εἰς 
ἀπίστευτον βαθµόν, µέχρι καὶ ἡρωοποιήσεως ἐθνοπροδοτῶν ! ῎Ετσι περιήλθαµε 
πλέον σὲ κατάστασι ἀπολιτίστων, ἀφοῦ ξεκινᾶµε τώρα ὡς ἐθνικὴ κοινότης 
τήν, µόνη χρησιµοποιήσιµη, πνευµατική µας παραγωγὴ, χωρὶς δυνατότητα 
ἀναγωγῆς εἰς τὸ παρελθόν καὶ χωρὶς ἀξίες ζωῆς, ἀπὸ τὸ µηδέν ! 
Συνακολούθησε ἡ θεσµοθέτησις οὐσιαστικῶς κάθε ἀσυδοσίας εἰς τὴν 
ἐκπαίδευσιν, ἀφοῦ µὲ τὴν ἀπαγόρευσιν εἰσόδου ᾽Επιθεωρητοῦ (τοῦ ὁποίου 
καὶ ὁ τίτλος ἤλλαξεν εἰς «σχολικὸν σύµβουλον» !) εἰς τὴν αἴθουσαν 
διδασκαλίας, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἔγιναν οἱ µόνοι παντελῶς ἀνεξελέγκτως 
ἀπασχολούµενοι δηµόσιοι ὑπάλληλοι ! Καὶ τώρα βλέπουµε τὸ χάος νὰ 
κυριαρχῇ εἰς τὴν Παιδείαν, µὲ τὶς ἐλεεινὲς κινητοποιήσεις ἐναντίον κατὰ 
πρῶτον, τοῦ ὀρθοτάτου µέτρου τῆς διὰ διαγωνισµοῦ προσλήψεως τῶν 
ἐκπαιδευτικῶν, µὲ τὸ ὁποῖον τίθεται ἐπὶ τέλους τέρµα εἰς τὴν θλιβερὰν 
«ἐπετηρίδα» (τὴν χωρὶς διαγωνισµὸ πρόσληψι, µὲ τὴν χρονολογικὴ τῆς 
αἰτήσεως σειρὰ), τὴν ἀποθέωσιν αὐτὴν τῆς ἀναξιοκρατίας, ποὺ µόνον τὴν 
ἀγραµµατωσύνην τῶν παιδιῶν µας ἐξησφάλιζεν (ὅπως ἀπέδειξε καὶ ὁ 
διενεργηθεὶς διαγωνισµὸς τοῦ Α.Σ.Ε.Π., µὲ τὰ τροµακτικὰ ποσοστὰ ἀποτυχίας 
τῶν ὑποψηφίων ἐκπαιδευτικῶν, 86   τῶν φιλολόγων, 79   τῶν µαθηµατικῶν, 95   
τῶν διδασκάλων, κλπ.)· καὶ κατὰ τὶς τρέχουσες ἡµέρες, ἐναντίον µέτρων, πού, 
παρὰ τὶς τυχὸν ἐπὶ µέρους  ἥσσονες ἐπιφυλάξεις, ἐµφανῶς ἀποσκοποῦν εἰς 
καλλιτέρευσιν τῆς στάθµης τῆς Παιδείας µας. Συµµέτοχοι δὲ εἰς τὸν 
συστηµατικὸν αὐτὸν ἀρνητισµόν, δυστυχῶς καὶ ἐκπαιδευτικοί ! Καὶ ἔτσι 
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ἐξωθοῦνται οἱ µαθηταί, - µὲ τὸν ἐνθουσιασµὸν καὶ τὴν ὁρµὴν τῆς νεότητος, ἡ 
ὁποία βεβαίως πολλὰ ἠµπορεῖ νὰ ἀποτολµήσῃ, ἀλλὰ ἐλάχιστα εἰς τὶς 
ἀληθινές των διαστάσεις ἀντιλαµβάνεται, - ἀπὸ ἀνευθύνους, ἐξωσχολικοὺς 
κυρίως, δηµαγωγούς, ποὺ ἄλλα ἐπιδιώκουν, εἰς τὰς καταλήψεις τῶν 
Σχολείων καὶ ἄλλας ἀξιοποίνους πράξεις, ἐναντίον ρυθµίσεων, ποὺ ἐπὶ 
τέλους δηµοκρατικῶς κατεστηµένη πολιτικὴ ἐξουσία ἀποφασίζει. Θλιβερὸν 
µάθηµα ἀνυπακοῆς, µὲ ἀνυπολόγιστες φυσικὰ ἐπιπτώσεις εἰς τὸ µέλλον καὶ 
δι᾽ αὐτὴν τὴν λειτουργίαν τῆς ∆ηµοκρατίας µας...».   
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