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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ  Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 
 Η δασκάλα του 4ου ∆ηµοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου Κρήτης Καλλιόπη 
Μαθιουδάκη κατηγορείται ότι υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωµα της «ανάρµοστης 
συµπεριφοράς µε απρεπείς εκφράσεις», επειδή τόλµησε να παρουσιάσει την ιστορική 
αλήθεια χωρίς παραποιήσεις. 
 Η δίωξη σε βάρος της εκπαιδευτικού είχε ασκηθεί  µετά από οµιλία της σε εκδήλωση 
της Νοµαρχίας Λασιθίου για τον εορτασµό της µάχης της Κρήτης και τη γενοκτονία των 
Ποντίων. 
 Τα όσα είπε η δασκάλα για τους πρώτες πυρήνες αντίστασης στην Κρήτη που 
δηµιούργησαν κοµµουνιστές καθώς και για τις ευθύνες της κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου 
σε σχέση µε τους Ελληνες του Πόντου ενόχλησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σεραφείµ 
Τσόκα, αποχώρησε από την αίθουσα κατηγορώντας την οµιλήτρια για  τα όσα  έλεγε, 
δίνοντας στη συνέχεια προφορική εντολή για την πειθαρχική δίωξη της δασκάλας. 
 Αρχικά, η Καλλιόπη Μαθιουδάκη, σύµφωνα µε το έγγραφο της κλήσης της  σε 
απολογία, κατηγορήθηκε γιατί χαρακτήρισε τον Περιφερειάρχη Κρήτης «αγενή» καθώς και 
γιατί όσα ανέφερε στην οµιλία της δεν αποτελούν την επικρατούσα άποψη (!) και 
προκαλούν, δήθεν, το δηµόσιο αίσθηµα. 

 Με επίσηµο, λοιπόν, έγγραφο της Περιφερειακής  ∆ιεύθυνσης  Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης ανακοινώνεται ότι επιβάλλεται στη συνάδελφο η 
ποινή της αυστηρής επίπληξης για ανάρµοστη συµπεριφορά, ενώ παράλληλα της γίνεται η 
σύσταση στο εξής να φέρεται µε ευπρέπεια. 

   Εγείρονται, όµως, ερωτήµατα όπως:  
- Από πότε εκπρόσωπος κυβέρνησης σε µια Περιφέρεια έχει το δικαίωµα να δίνει 
εντολή για πειθαρχική δίωξη σε βάρος εκπαιδευτικού, επειδή υποστηρίζει την ιστορική 
αλήθεια  και λέει ελεύθερα  τη γνώµη της;  
- Ποιος  είναι αυτός που ερµηνεύει  ή καθορίζει το ποια είναι η επικρατούσα   άποψη 
και το δηµόσιο αίσθηµα και πολύ περισσότερο θεωρεί τους εκπαιδευτικούς απλούς ιµάντες 
µεταβίβασης της κάθε φορά «επικρατούσας άποψης» χωρίς προσωπική επιστηµονική άποψη.   
 Φαίνεται ότι κάποιοι παράγοντες, που τόσο κόπτονται, κατά τα άλλα, για την 
ιστορική αλήθεια, παρουσιάζουν περίεργη δυσανεξία όταν γίνεται λόγος για τις ευθύνες των 
«συµµάχων» και για τα ιδιοτελή συµφέροντα που υπηρέτησαν σε κρίσιµες ιστορικές 
περιόδους  για τον τόπο µας. Η λύση που προκρίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όχι ο 
επιστηµονικός διάλογος και η αντιπαράθεση επιχειρηµάτων, αλλά η άσκηση διώξεων σε  µια 
προσπάθεια «φίµωσης» της άλλης άποψης.  
 Το ∆.Σ. της  ΟΛΜΕ ζητά να σταµατήσει τώρα η δίωξη της συναδέλφου  
Μαθιουδάκη Καλλιόπης και να απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες.  
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