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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 
 

«Ωξαία θαινθαηξηάηηθε κέξα, γπξίδσ ζηα ζηελά ραξηησκέλα δξνκάθηα ηνπ 

Ήηνλ, κπαίλσ ζηελ θνζκνμάθνπζηε ζρνιή, όπνπ ζπνπδάδεη, από ην Γεκνηηθό σο 

ην Γπκλάζην, ε αξηζηνθξαηία ηεο Αγγιίαο.  

Αλεβαίλσ παιηέο ζαξαθνθαγσκέλεο ζθάιεο, κπαίλσ ζηηο αίζνπζεο, ξίρλσ 

κηα καηηά ζηα θειηά όπνπ κέλνπλ νη εζσηεξηθνί καζεηέο, πεξλώ καθξηλνύο, 

ζθνηεηλνύο δηαδξόκνπο ζαλ λα βξίζθνκαη ζε κνλαζηήξη. Καη ηα θαινγεξάθηα εδώ 

θνξνύλ ππνρξεσηηθά από ην δεκνηηθό ζρνιεηό θξάγθν θαη αςειό θαπέιν. Απηό 

είλαη ην ξάζν ηνπο.  

Σην Ήηνλ ν αγέξαο είλαη περηόο από ςπρέο. Τέηνηα ζπκπύθλσζε πεζπκηάο 

θαη λνζηαιγίαο ληώζεηο αλαπλένληαο ηνλ αγέξα ηνύην ζην Ήηνλ. Όινη ζρεδόλ νη 

αξρεγνί ηνπ εγγιέδηθνπ έζλνπο ηνπο ηειεπηαίνπο αηώλεο πέξαζαλ εδώ, κέζα 

ζηνπο ηνίρνπο ηνύηνπο θαη ηηο πξαζηλάδεο, ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπο ειηθία, 

θαη ηνύηεο νη θιεηζηέο απιέο θη νη ηξηδνθνπνύζεο πακπάιαηεο ζθάιεο θαη ην 

γηαζεκί ηνύην πνπ αλζίδεη ζηηο δνμαξσηέο πόξηεο ζα ’κεηλαλ ζε όιε ηνπο ηε δσή ε 

κεγάιε ηνπο αγηάηξεπηε λνζηαιγία.  

Φεύγνληαο από ην ηεξό ηνύην πεξηαύιη, έλησζα πσο έζκημε κε ηνλ αγέξα ηνπ 

γηα πάληα πηα θαη κηα δηθή κνπ ιαρηάξα. Να έξζεη κέξα λα απνθηήζεη θαη ε ξάηζα 

καο ηέηνηα απζηεξή θαη ραξνύκελε ζρνιή αξρεγώλ. Έξρνληαη εδώ νη πην εθιεθηνί 

λένη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Όηαλ ηειεηώλνπλ ην γπκλάζην, κέλνπλ δπν-ηξία 

ρξόληα, γηα λα απνθηήζνπλ ηελ αξκνλία, ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ςπρηθή 

γύκλαζε. Τίπνη’ άιιν. Έπεηηα, αλ ζέινπλ, ζπλερίδνπλ εηδηθέο ζπνπδέο, θνηηώληαο 

ζε παλεπηζηήκηα, ζε λνκηθέο ζρνιέο, ζε πνιπηερλεία. Σηελ Ομθόξδε θαη ζην 

Κέηκπξηηδ δελ παίξλνπλ δίπισκα εηδηθνύ. Παίξλνπλ δίπισκα αλζξώπνπ. 

Σε έλα εμνρηθό ζπίηη ην θαινθαίξη είρα γλσξίζεη ην ζνθό, ηζηνξηθό θαη εμαίζην 

άλζξσπν Φίζεξ. Ωο Υπνπξγόο Παηδείαο, επί Λόηλη Τδνξηδ, είρε ςεθίζεη ην λόκν 

πνπ επθόιπλε ηνπο εθιεθηνύο λένπο ηνπ ιανύ λα κπαίλνπλ δσξεάλ θαη λα 

ζπνπδάδνπλ ζηα θνιιέγηα ηεο Ομθόξδεο θαη ηνπ Κέηκπξηηδ. Ήηαλ πεξήθαλνο γηα 

ην λόκν απηό θαη πξνζδνθνύζε πινύζηνπο ηνπο θαξπνύο ηνπ. Οη θησρνί απηνί 

λένη, κνπ έιεγε, παίξλνληαο έηζη ηελ αλώηαηε εγγιέδηθε κόξθσζε, είλαη 

πξννξηζκέλνη λα θπβεξλήζνπλ αξγόηεξα, καδί κε ηνπο αξηζηνθξάηεο θαη ηνπο 

αζηνύο, ηε βξεηαληθή απηνθξαηνξία».  

Πνηνο είλαη απηόο, ν νπνίνο ιαρηάξεζε θαη έγξαςε ην ’41 ζην βηβιίν ηνπ 

«Αγγιία» λα απνθηήζεη θαη ε ρώξα καο κηα ηέηνηα ζρνιή αξρεγώλ; Ο Νίθνο 

Καδαληδάθεο. Πξνθαλώο, ν Νίθνο Καδαληδάθεο ζα έρεη λα πεξηκέλεη πνιύ εηο ηελ 

εθπιήξσζε απηήο ηεο ιαρηάξαο, γηαηί νύηε εκείο, νύηε πξνθαλώο εζείο απνδίδεηε 

παξόκνηα ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Ζ εθπαίδεπζε από ηε Μεηαπνιίηεπζε θαη κεηά είλαη έλα πεδίν αζθήζεσο 

δεκαγσγίαο. Δίζηε ε ηειεπηαία πξάμε απηνύ ηνπ δξάκαηνο, ην νπνίν πξάγκαηη ην 

μεθηλήζακε εκείο, κόλν πνπ ζην ηέινο ηεο ζεηείαο καο θαη πάλσ ζε δύζθνιεο 

επνρέο απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε θάπνηεο νάζεηο, θάπνηνπο ζύιαθεο 



αξηζηείαο, θάπνηνπο ζύιαθεο δηόξζσζεο όιεο απηήο ηεο δεκαγσγίαο, ηεο 

επθνιίαο, ηνπ ιατθηζκνύ, ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ θαη θάλακε έλα 

λόκν ηνλ νπνίν ηνλ ςεθίζακε κε ζαπκαζηή πιεηνςεθία.  

Δζείο, πνπ απνηειείηε ηελ ηειεπηαία πξάμε ηνπ Μεηαπνιηηεπηηθνύ δξάκαηνο, 

άμηνη ζπλερηζηέο ηεο δηθήο καο αηνικίαο, αιιά ζε βαζκό δελίζ, νινθιεξώλεηε 

απηό πνπ δελ κπνξέζακε εκείο. Οινθιεξώλεηε ηελ απνδόκεζε ηεο παηδείαο, ηελ 

απνζέσζε ηεο επθνιίαο, ηελ επηθξάηεζε ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ. Καη ην θάλεηε 

απινύζηαηα γηαηί είζηε γλήζηα ηέθλα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Δίζηε εθείλνη νη νπνίνη 

ζεσξνύλ όηη κόλν απηνί εθπξνζσπνύλ ιαό, ιεο θαη ν νκηιώλ δελ εθπξνζσπεί 

ιαό, κε δύν ρέξηα, δύν πόδηα, δύν αθηηά. Άλζξσπνη ςήθηζαλ θη εκάο θαη 

επηηξέςηε κνπ λα ζεσξώ όηη δηθαηνύκαη εμίζνπ κ’ εζάο, λα έρσ αληίζεηεο απόςεηο 

από εζάο. Μόλν πνπ εγώ δελ θαηαδέρνκαη λα είκαη ηόζν θόιαθαο.  

Δηιηθξηλά, απνξώ πώο θαηαδέρεζηε λα είζηε ηόζν θόιαθεο, λα ρατδεύεηε ηόζν 

πνιύ ηα αθηηά. Να κηιάηε γηα ηνπο πνιινύο, γηαηί μέξεηε πξνθαλώο όηη απηνί 

ελδηαθέξνπλ πνιηηηθά θαη λα αγλνείηε ην γεγνλόο όηη ε παηδεία δελ είλαη ζηίβνο 

άζθεζεο δεκνθξαηίαο, κε ηελ έλλνηα ηεο πιεηνςεθίαο, αιιά είλαη έλαο ζηίβνο 

αλεθνξηθόο, ν νπνίνο βάζεη ηνπ Σπληάγκαηνο ζε πξνεηνηκάδεη γηα ηε δσή, ε 

νπνία δελ είλαη εύθνιε. Σνπ δίλεη εζηθή, πλεπκαηηθή, θπζηθή δηαπαηδαγώγεζε, 

εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγώγεζε, όπσο ιέεη ην Σύληαγκα, πνπ αθόκε 

ηζρύεη θαη ζην νπνίν νξθηζηήθακε όινη, είηε κε ζξεζθεπηηθό όξθν είηε κε ην ιόγν 

ηεο ηηκήο καο.  

Απνξώ κ’ εζάο πώο ζήκεξα, απηήλ ηελ επνρή πνπ ε ρώξα ζηελάδεη γηα 

αμηνζύλε, γηα δηάθξηζε θαη επηβξάβεπζε ηεο δηάθξηζεο, θάλεηε ηέηνην δξακαηηθό 

θαη αληηδξαζηηθό πηζσγύξηζκα ζε επνρέο νη νπνίεο έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο ζην 

1981. Θπκάκαη αίθλεο ην πξόγξακκα ηνπ ΠΑΣΟΚ πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ 

«Δμόξκεζε» ηνλ Αύγνπζην ηνπ ’81 λα ιέεη αθξηβώο ηα ίδηα κ’ εζάο, ηα ίδηα πνπ 

είπε ν Πξσζππνπξγόο, όηη δειαδή ε Παηδεία είλαη ην ζεκέιην ηεο κεγάιεο 

αιιαγήο, όηη εκείο ζα θαηαξγήζνπκε ηνπο ηόλνπο, ζα θάλνπκε απινύζηεξε ηελ 

νξζνγξαθία. Πξνο Θενύ, κελ θνπξαζηνύλ ηα παηδηά, κελ θαη δπζαξεζηεζνύλ.  

Έηζη όινο απηόο ν εθπαηδεπηηθόο εηαηηζκόο, όινο απηόο ν εθπαηδεπηηθόο 

ιατθηζκόο πήξε κηα ηέηνηα νξκή θαη κηα ηέηνηα θόξα, ε νπνία πξνθαλώο νδήγεζε 

ηνπο λένπο ζηα θξνληηζηήξηα θαη θαλείο δελ ηόικεζε λα αληηζηξέςεη απηήλ ηελ 

πνξεία, παξά κόλν ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα, κέζα ζηελ νηκσγή, κέζα ζηε 

κέγγελε ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ηεο ρώξαο θαηαθέξακε λα δεκηνπξγήζνπκε 

θάπνηνπο ζύιαθεο ζσζηήο αληηκεησπίζεσο ησλ παηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηεο 

ρώξαο, εληζρύνληαο θαη επαλαθέξνληαο ηα πξόηππα ζρνιεία, εληζρύνληαο ηελ 

αμηνθξαηία ζηελ εθπαίδεπζε. Όια απηά, ζαλ ην δηάβνιν πνπ θνβάηαη ην ιηβάλη, ηα 

απνξξίπηεηε θαη επαλαθέξεηε ηα πξάγκαηα ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε. Γελ είλαη 

απηό ην δεηνύκελν. Γελ είλαη απηό εθείλν ην νπνίν ζα ζπξώμεη ηελ Διιάδα 

κπξνζηά θαη ζα ηελ θάλεη αληαγσληζηηθή.   

Γηαηί είπε ε θπξία πνπ κίιεζε πξνεγνπκέλσο όηη ν ζθνπόο καο είλαη κία άιιε 

Δπξώπε, κηα άιιε πθήιηνο. Ναη, αιιά ε Δπξώπε ε άιιε δελ ππάξρεη παξά κόλν 

ζηα δηθά ζαο ηα κάηηα θαη ε άιιε πθήιηνο δειεύεη θαη δηεθδηθεί ηηο πξαθηηθέο ηεο 



Δπξώπεο, ε νπνία δελ έρεη θακία ζρέζε νύηε κε ηνλ ιατθηζκό νύηε κε ηελ 

επθνιία.  

Σήκεξα ζε έλα κεγάιεο θπθινθνξίαο γαιιηθό πεξηνδηθό, ην «Μarianne», 

δεκνζηεύεηαη έλα άξζξν κε ηίηιν «Ζ ζθαγή ησλ αζώσλ» γηα λα θαηαθξίλεη ηνλ 

Γάιιν Πξόεδξν Οιάλη, ν νπνίνο κεηαμύ ησλ άιισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ 

κεηαξξύζκηζε θαηαξγεί από ηηο κεγάιεο ζρνιέο, ηηο grandes écoles -απηέο πνπ 

βγάδνπλ ηνπο εγέηεο ηεο Γαιιίαο- ηηο ιεγόκελεο δήζελ λεθξέο γιώζζεο, ηα αξραία 

ειιεληθά θαη ηα ιαηηληθά. Καη όιε ε πλεπκαηηθή ειίη ηεο Γαιιίαο θαη όινη νη 

ζνβαξνί άλζξσπνη αλεζπρνύλ γη’ απηή ηελ ππνβάζκηζε ηεο παηδείαο, ε νπνία 

ζπληζηά «ζθαγή ησλ αζώσλ».  

«Σθαγή ησλ αζώσλ» ζπληζηά ε θαηάξγεζε ησλ πξνηύπσλ ζρνιείσλ, ε 

θαηάξγεζε ηεο αμηνιόγεζεο, ε επαλαθνξά ηνπ άβαηνπ σο άζπινπ δήζελ ζηα 

παλεπηζηήκηα θαη ε αηρκαισζία ησλ πξπηαληθώλ αξρώλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

θνηηεηηθέο νξγαλώζεηο.  

Έλα δείγκα απηήο ηεο επηζηξνθήο ζην ιατθηζκό θαη ζηε δεκαγσγία θαη ζηελ 

επθνιία είλαη θαη ε κνίξα πνπ επεθύιαμε ε παξνύζα Κπβέξλεζε ζηε γεξαξά 

Εσζηκαία Σρνιή Ησαλλίλσλ. Τελ θαηήξγεζε εληειώο –αξρηθά- ελώ είλαη ε πξώηε 

δεκόζηα ζρνιή από ην 1833 πνπ ιεηηνπξγεί κε δσξεά ησλ αδεξθώλ Εσζηκαδώλ 

θαη ηδηαίηεξα κε ην θιεξνδόηεκα ηνπ Νηθνιάνπ Εσζηκά.  

Σήκεξα ππάξρεη κία αζζελήο παξεγνξία εθ κέξνπο ηεο Κπβέξλεζεο έλαληη 

απηνύ ηνπ αλνκήκαηνο. Δπαλαθέξεη κόλν ην Γπκλάζην ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο 

ρσξίο λα επαλαθέξεη θαη ην Λύθεην κε απνηέιεζκα ε ιύζε λα είλαη ιεηςή.  

Καη δεηώ, θύξηε Υπνπξγέ, λα επαλαθέξεηε θαη ην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην ηεο 

Εσζηκαίαο Σρνιήο, όπσο ζαο ην δεηά ν Γήκνο Ησαλληηώλ, ν Σύιινγνο 

Απνθνίησλ Εσζηκαίαο θαη ν Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ κε αηηηνινγεκέλεο 

παξαζηάζεηο ηνπο  

 

 

 

 


