
...Παρ᾿ ὅλα αὐτά, τὸ χειρότερο δὲν εἶναι ἡ διάλυση τῆς ἐκπαίδευσης 
ποὺ προκαλεῖ ἡ κυβερνητικὴ πολιτική, ἀλλὰ ἡ ἀποδόμηση τῆς Παιδείας.

Ἡ Κυβέρνηση ἐπιδιώκει μεθοδικὰ νὰ ξεριζώσει ἀπὸ τὶς νεανικὲς 
ψυχὲς ἀξίες, οἱ ὁποῖες συνιστοῦν τὴν ἐθνικο-πολιτιστική μας ταυτό-
τητα σὲ μία ἱστορικὴ συγκυρία ποὺ ὁ Ἑλληνισμὸς τὶς χρειάζεται, γιὰ 
νὰ ἀντέξει τὸν ἀποχρωματισμό, τὴν ἰσοπέδωση καὶ τὴν ἐπιθετικότητα 
μιᾶς ἄναρχης, ἀπρόβλεπτης Παγκοσμιοποίησης.

Ἄλλα κράτη κατασκευάζουν ταυτότητα γιὰ 
νὰ κτίσουν συνειδήσεις· καὶ ἐμεῖς ποὺ τὴν δια-
θέτουμε διαχρονική, διεθνῶς καταξιωμένη, τὴν
καταστρέφουμε, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν κάποιοι
τὰ ἰδεολογικὰ καὶ ἱστορικά τους ἀπωθημένα.

Ὁ κληρωτὸς σημαιοφόρος στὴν θέση τοῦ ἄρι-
στου μαθητή · ἡ Θρησκειολογία στὴν θέση τῶν Θρησκευτικῶν· ἡ προσ-
βολὴ τῆς Σημαίας ὡς Ἐθνικοῦ Συμβόλου, γιὰ τὸ ὁποῖο γενιὲς Ἑλλή-
νων ἔδωσαν τὴν ζωή τους· ἡ κατάργηση τῶν πρότυπων σχολείων ποὺ 
συμβολίζουν τὴν ἰσότητα εὐκαιριῶν καὶ τὴν κοινωνικὴ κινητικότητα· ἡ 
ἀλλοίωση τῆς Ἱστορίας καὶ ἡ ἀδυναμία τῆς Κυβέρνησης νὰ διαχωρίσει 
τὸν ὑγιῆ Πατριωτισμὸ ἀπὸ τὸν ἄρρωστο ἐθνικισμὸ τῶν ἄκρων, ἀναδει-
κνύουν παρακμή.

Ὅση ζημιὰ καὶ ἂν προκαλέσει αὐτὴ ἡ Κυβέρνηση σὲ διάφορους το-
μεῖς τῆς πολιτικῆς εἶναι ἴσως ἀνατάξιμη.

Ἡ ζημιὰ ὅμως στὸ πεδίο τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας εἶναι πλήρως κατα-
στροφική, διότι διαλύει τὸ DNA τοῦ  Ἔθνους. Συνθλίβει τὸν σκληρὸ 
πυρῆνα τῆς πολιτιστικῆς μας ταυτότητας. Σκοτώνει τὸν σπόρο ποὺ 
εἶναι ἡ νέα γενιά. 

Ἐκφυλίζοντας τὸν ἀξιακό μας κώδικα, δὲν κλονίζει ἁπλᾶ τὴν ἐλπί-
δα ἀνάκαμψης τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ὑπονομεύει τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη 
τῆς  Ἑλλάδας στὸν κόσμο τοῦ μέλλοντος.

Γιὰ αὐτό, ἡ μάχη στὸν χῶρο τῆς Παιδείας εἶναι «ἡ μάχη τῶν μαχῶν», 
τὴν ὁποία καλεῖται νὰ δώσει ἡ γενιά μας ὡς χρέος της στοὺς νεκροὺς 
καὶ τοὺς ἀγέννητους  Ἕλληνες.

Αὐτὴ θὰ προσδιορίσει τὸ στίγμα τοῦ «νέου πατριωτισμοῦ», ἐπιβε-
βαιώνοντας ὅτι «ὅλα εἶναι θέμα Παιδείας».

Ἡ μάχη στὸν χῶρο τῆς Παιδείας:
«ἡ μάχη τῶν μαχῶν» 
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