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Σήμερα θα μιλήσουμε για τον συνάδελφο, τον καθηγητή που έχασε τη ζωή του 
διδάσκοντας, μαθαίνοντας στους μαθητές του πως να γίνουν πολίτες. Μαθαίνοντας 
τους τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον SAMUEL 
PATY.  

Το όνομα του συναδέλφου είναι Samuel Paty (Σάμουελ Πατί), ετών 47, καθηγητής 
ιστορίας και γεωγραφίας. Να το θυμόμαστε. Δεν θα γίνει ποτέ γνωστός όπως κάποιοι 
άλλοι ασήμαντοι.  

Ο ΣΑΜΟΥΕΛ ΠΑΤΥ, ιστορικός στην ειδικότητα, είχε αναλάβει στο γυμνάσιο Μπουά ντ' 
Ολμ, βόρεια του Παρισιού, τη διδασκαλία ενός μαθήματος σχετικά με την ελευθερία 
της έκφρασης. Ένα μάθημα ιδιαίτερα σημαντικό για το πρόγραμμα όλων των 
σχολείων της Ευρώπης,  που αφορά την αξία της ελευθερίας της άποψης (όποιας κι 
αν είναι αυτής), καθώς και της ελευθεροτυπίας – δηλαδή του θεμελιωδέστερου 
αγαθού κάθε δημοκρατικής πολιτείας.  

Στις αρχές Οκτωβρίου, για τις ανάγκες του μαθήματός του είχε χρησιμοποιήσει, ως 
ένα από τα παραδείγματα εργασίας, σκίτσα που σατίριζαν τον Μωάμεθ, 
προκαλώντας την οργή ορισμένων φανατικών μουσουλμάνων γονέων. Οι 
μουσουλμάνοι θεωρούν βλασφημία την απεικόνιση του Προφήτη. 

Στις 16 Οκτωβρίου ένας νεαρός 18 ετών,  μουσουλμάνος Τσετσένος πρόσφυγας στη 
Γαλλία, που δεν γνώριζε τον Πατί, πήγε έξω από το σχολείο που δίδασκε, πλήρωσε 
κάποιους για να του τον δείξουν και αφού σκότωσε με μαχαίρι τον καθηγητή, στη 
συνέχεια τον αποκεφάλισε, δημοσιεύοντας παράλληλα τις φωτογραφίες στο Twitter 
επαιρόμενος ταυτόχρονα ότι εκτέλεσε «ένα από τα σκυλιά της κολάσεως που 
τόλμησε να βλασφημήσει κατά του Μωάμεθ». 

Η εν ψυχρώ προμελετημένη δολοφονία του συναδέλφου καθηγητή ιστορίας στο 
Παρίσι από έναν ισλαμιστή γιατί τόλμησε να διδάξει την ελευθερία της πίστης ή της 
μη πίστης, αποτελεί μια μαύρη σελίδα για την εκπαίδευση, την Ευρώπη και συνιστά 
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απρόκλητη επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης και στις αξίες όλων των 
ευρωπαϊκών δημοκρατιών. 

Ο Σαμουέλ Πατί ήταν ένας αποφασισμένος δάσκαλος. Αποφάσισε συνειδητά να 
διακινδυνεύσει τη ζωή του προκειμένου να διδάξει την ελευθερία της έκφρασης.  

Ο Σαμουέλ Πατί είναι ένας πραγματικός ήρωας γιατί έχοντας πλήρη συνείδηση των 
πράξεών του καθώς και το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετώπιζε, τόλμησε.  

Ο Σαμουέλ Πατί είναι ένας πραγματικός ήρωας γιατί τόλμησε να μη σιωπήσει. 
Τόλμησε να αντισταθεί ξέροντας πως ο κίνδυνος για τη ζωή του είναι μεγάλος. 
Αψήφησε τον τρόμο.  

Θα μπορούσε να μην κάνει τίποτε. Να σκύψει το κεφάλι, να υποταχτεί, να κάνει τη 
«δουλειά του», ήσυχα, χωρίς «φασαρίες» με τους φανατικούς, όπως τόσοι και τόσοι 
συνάδελφοί του και να γυρίσει σώος στο σπιτάκι του. Θα μπορούσε να 
αυτολογοκριθεί και να μη μιλήσει στην τάξη του για την ελευθερία της έκφρασης με 
τον τρόπο που θα ήθελε. Θα μπορούσε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των 
φανατικών ισλαμιστών και να μην εξηγήσει στους μαθητές του με ακρίβεια γιατί 
δολοφονήθηκαν τόσοι άνθρωποι στο περιοδικό Σαρλί Εμπντό. 

Αυτός είναι και ο λόγος που είναι ένας πραγματικός ήρωας. Ένας από τους 
ελάχιστους που θα συναντήσετε.  

Το όνομά του πιθανόν δεν το ακούσατε. Ένας ήρωας που δεν προβλήθηκε. Ένας 
ήρωας που θα ξεχαστεί από τους πολλούς. Όχι όμως από εμάς. Όχι από το ευρωπαικό 
δημόσιο δημοκρατικό σχολείο. Από το σχολείο - σαν το δικό μας -  που είναι θεσμός, 
εκφραστής, φορέας και μεταλαμπαδευτής των αξιών του κοσμικού-δημοκρατικού 
κράτους.  

Είναι ένας ήρωας που υπερασπίστηκε με τη ζωή του την ελευθερία της έκφρασης που 
αποτελεί ένα από τα απαραίτητα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και είναι από 
τους βασικούς όρους για την εξέλιξη και ανάπτυξη κάθε ανθρώπου. 

Ο Σαμουέλ Πατί πέθανε υπερασπιζόμενος όλα αυτά. Βάδισε προς τον θάνατο 
υπερασπιζόμενος τις πιο σπουδαίες κατακτήσεις του πολιτισμού μας. 

Ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός στοχοποιήθηκε και δολοφονήθηκε γιατί τόλμησε να 
υπερασπιστεί τη γνώση που βασίζεται στην ελευθερία της έκφρασης. 

Δολοφονήθηκε γιατί υπερασπίστηκε το δημοκρατικό σχολείο απέναντι στον 
θρησκευτικό φονταμενταλισμό, το μεσαιωνικό σκοταδισμό και τη μισαλλοδοξία.   

Δολοφονήθηκε αλλά θα είναι πάντα εκεί για να μας θυμίζει ότι το σχολείο και οι 
εκπαιδευτικοί θα είναι εσαεί οι υπερασπιστές της γνώσης, της ελευθερίας της 
έκφρασης, της δημοκρατικής κοινωνίας. 

Τον ευχαριστούμε και στη μνήμη του τηρούμε ενός λεπτού σιγή. 
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Υ.Γ.: Το παρόν κείμενο να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των 
τμημάτων, στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου καθώς και στη ιστοσελίδα του 
1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων. 
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