
Δκπνξείν, 26/3/2018 

Τελ Κπξηαθή 25
ε
 Μαξηίνπ 2018 εκείο, νη θαζεγεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ Δκπνξείνπ γίλακε γηα δεύηεξε θνξά ζηόρνο θαη κάξηπξεο, 

όπσο θαη ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ, γεγνλόησλ πνπ δε απνηεινύλ ζε θακηά 

πεξίπησζε έλδεημε ζεβαζκνύ θαη ηηκήο ζηελ ηζηνξία θαη ηνπο πξνγόλνπο 

καο.   

Βξήθακε ηελ πόξηα ηνπ ζρνιείνπ καο θνιιεκέλε κε 

νμπγνλνθόιιεζε, γηα λα κε κπνξέζνπκε λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ 

παξέιαζε. Γερηήθακε απεηιέο, ύβξεηο θαη πξνπειαθηζκνύο από κεξίδα 

ζπγθεληξσκέλσλ πνιηηώλ πνπ δελ επηζπκνύζαλ λα ηεξεζεί ν λόκνο θαη 

λα θξαηεζεί ε ζεκαία, όπσο νξίδεηαη ξεηώο, από ηνλ θαιύηεξν 

καζεηή/ηξηα ζε βαζκνινγηθή επίδνζε αλεμαξηήησο εζληθήο θαηαγσγήο 

θαη ζξεζθεύκαηνο. Η Γηεπζύληξηά καο έγηλε αλαίηηα ζηόρνο πξνζβνιώλ 

θαη ύβξεσλ, γηαηί καδί κε ζύζζσκν ην Σύιινγν Καζεγεηώλ εθάξκνζε ην 

λόκν κε πλεύκα δεκνθξαηηθόηεηαο, δηθαηνζύλεο, αμηνθξαηίαο θαη θπξίσο 

ζεβαζκνύ πξνο όινπο ηνπο καζεηέο καο.  

Δίλαη αλάγθε λα αλαθεξζεί ζην όλνκα ηεο αιήζεηαο όηη ην 

πξνεγνύκελν δηάζηεκα είρακε δερζεί πηέζεηο λα παξαθάκςνπκε ηηο 

ζύλλνκεο δηαδηθαζίεο θαη λα κελ απνδώζνπκε ηε ζεκαία ζηελ πξώηε ζε 

ζεηξά βαζκνινγηθήο επίδνζεο καζήηξηα κόλν θαη κόλν γηαηί  δελ ήηαλ 

ειιεληθήο θαηαγσγήο. Γλώζηεο, κάιηζηα, απηνύ ηνπ γεγνλόηνο ήηαλ ηόζν 

ε δεκνηηθή αξρή ηνπ ηόπνπ όζν θαη νη αζηπλνκηθέο αξρέο, αιιά θαη όινη 

νη αλώηεξνη καο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, ν Γ/ληεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπ/ζεο Κπθιάδσλ θαη ν Πεξηθεξεηαθόο Γ/ληεο Δθπ/ζεο Ν. Αηγαίνπ. Τν 

γεγνλόο όηη δελ ππνθύςακε ζηηο πηέζεηο ήηαλ ε αηηία όζσλ ζιηβεξώλ θαη 

πξνζβιεηηθώλ γεγνλόησλ ζπλέβεζαλ ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ γηα ηελ ζρνιηθή 

καο θνηλόηεηα. Τελ επηζηνιή απηή δε ηε γξάθνπκε, γηα λα πξνζάςνπκε 

επζύλεο θαη θαηεγνξίεο ζε θαλέλαλ, παξά κόλν γηα λα αθνπζηεί θαη ε 

δηθή καο θσλή γηα ηα όζα βηώζακε θαη αηζζαλζήθακε όιν απηό ην 

δηάζηεκα κε επηζηέγαζκα όισλ απηώλ ηα γεγνλόηα ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ.  

Άιισζηε, εκείο σο δάζθαινη έρνπκε ρξένο λα εκθπζήζνπκε ζηηο 

λέεο γεληέο έλαλ θόζκν απνδεζκεπκέλν από κίζνο θαη θαλαηηζκό, αιιά 

αληίζεηα λα εκπλεύζνπκε ηνλ ζεβαζκό πξνο ηνπο άιινπο, ηελ 

αιιειναπνδνρή, ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη ηελ πίζηε ζην όξακα γηα έλαλ 

θαιύηεξν θόζκν πνπ ζέβεηαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Δπίζεο, ν 



παηδαγσγηθόο καο ξόινο θαη ε πίζηε καο ζηηο παλαλζξώπηλεο αμίεο καο 

νξίδνπλ λα πξνζπαζήζνπκε νη καζεηέο καο λα γίλνπλ νη απξηαλνί 

ζθεπηόκελνη πνιίηεο ησλ δηακνξθσκέλσλ πιένλ πινπξαιηζηηθώλ, 

δεκνθξαηηθώλ εζληθώλ θξαηώλ, ρσξίο λα θαιθηδεύεηαη σζηόζν ε εζληθή 

ηνπο ζπλείδεζε. Αληηζέησο, κε έκπλεπζε πάληα θαη νδεγό ηνπο αγώλεο 

ησλ αλζξώπσλ απηνύ ηνπ ηόπνπ γηα ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία, 

νθείινπκε λα ηνπο ζηεξίδνπκε κε γλώζεηο θαη αμίεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλαλ θόζκν θαιύηεξν κε ιηγόηεξεο αδηθίεο θαη αληζόηεηα, αιιά κε 

πεξηζζόηεξε αγάπε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν αλεμαξηήησο εζληθήο ή 

ζξεζθεπηηθήο πξνέιεπζεο. Έηζη ινηπόλ, πεπεηζκέλνη όηη ζε έλαλ θόζκν 

πνπ όινη είκαζηε θηινμελνύκελνη θαη πεξαζηηθνί δελ ππάξρεη ρώξνο γηα 

κίζνο παξά κόλν γηα αγάπε, παξαθαινύκε ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο επξπζκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ 

Γπκλαζίνπ Δκπνξείνπ θαη θπξίσο γηα ην θαιό όισλ ησλ καζεηώλ καο, λα 

επηθξαηήζνπλ νη θσλέο ηεο ζύλεζεο θαη ηεο ινγηθήο. 

 

Ο Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ                                                                           

ηνπ Γπκλαζίνπ Δκπνξείνπ 

 

 


