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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗΣ: 

ΑΠΕΣΤΗ ΜΑΚΡΑΝ ΗΜΩΝ,  

ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2020. 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,  

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.  

 

 

 

 

Ο εκλιπών με σπουδές στην παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης. Οι σπουδές του στην 

Ακαδημία δύσκολες οικονομικά, κραταίωσαν τη βούλησή του να υπηρετήσει το λαϊκό σχολείο. 

Υπηρέτησε στη δημοτική εκπαίδευση με μια διακοπή τα χρόνια της δικτατορίας από  το1968, 

που αποκαταστάθηκε  μετά την πτώση της, με τον νόμο 76.74. 

Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε  στον  συγγραφικό και εκδοτικό τομέα και στη διακίνηση του 

βιβλίου σε πανελλήνιο επίπεδο αλλά και στο εξωτερικό. 
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Το 1985 γνώρισα τον εκλιπόντα, όταν μετά την αποκατάστασή του ήρθε να αναλάβει υπηρεσία 

ως αποσπασμένος  εκπαιδευτικός στη Γραμματεία της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

Γνώρισα  έναν ευγενέστατο, μειλίχιο και συγκροτημένο εκπαιδευτικό, που εντάχτηκε στη 

γραμματειακή υποστήριξη της Μ.Π.Α. η οποία έσφυζε από ζωή και δραστηριότητα με πληθώρα 

1000 και πλέον σπουδαστών.  

Η συνεργασία  μας ήταν  αγαστή  η αναγνώρισή  και η συνεργασία  του  από το διοικητικό και 

εκπαιδευτικό προσωπικό  ήταν υπεράγαν αρμονική. 

Η συνεργασία μας συνεχίστηκε και μετά την κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών καθώς 

και της Μ.Π.Α. Στον εκδοτικό τομέα, υπήρξε ο εκδότης του πρώτου βιβλίου μου, με τον τίτλο: 

Η ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ.  

Γνώρισα τον  ακούραστο εργάτη  του   βιβλίου και τις εκδοτικές του δραστηριότητες  στη 

διακίνηση βιβλίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, σε όλο  το φάσμα της επιστήμης 

και της διανόησης, που συμπληρώθηκε και με τα λογοτεχνικά του βιβλία και τα ημερολόγια.  
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Παραθέτουμε δύο επιλεγμένα ποιήματά του, που έχουν συμπεριληφθεί σε ποιητικά ημερολόγια 

του εκδοτικού οίκου ΙΩΛΚΌΣ. 
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Ο Άρης Κανδηλάπτης, με τον εκδοτικό του οίκο, όντως έκανε το βιβλίο προσιτό οικονομικά  στο 

ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και παρέμεινε ταπεινός και ακούραστος εργάτης, με πνεύμα προσφοράς 

στους απανταχού αναγνώστες. 

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης με πρότασή μας 

τίμησε τον Άρη Κανδηλάπτη με την απονομή του:  ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, στις 10/10/2014, με 

ομόφωνη πράξη   

«ως πολλοστημόριο τιμής και αναγνώρισης για την προσφορά του στις παρεζευγμένες αξίες της 

εκπαίδευσης και της παιδείας, του ανθρωπισμού και του πολιτισμού».  

Το 2018 ο Άρης Κανδηλάπτης  έγινε αποδέκτης του βιβλίου μου: Αχαριστίας και Αγνωμοσύνης 

Εγκώμιον.  

Έχω καταχωρήσει ένα από τα ποιήματά του, στο βιβλίο μου. 

 Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, μου απέστειλε την ιδιόγραφη επιστολή, που παραθέτω, 

δείγμα της ευγένειας αλλά και της νηφαλιότητας που τον χαρακτήριζε.  

Στην  εφημερίδα του: Βιβλία για Όλους, είχε ασχοληθεί  και ο ίδιος με το κοινωνικό φαινόμενο της 

αχαριστίας και της αγνωμοσύνης. Παραθέτω την επιστολή του, όπου ο ίδιος αναφέρεται εκτός των άλλων  
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και στη δοκιμασία της υγείας του: 

 



7 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11,2020 

ISSN 1792-7587 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11,2020 

ISSN 1792-7587 

 

4/8/18: Παραθέσαμε ήδη την επιστολή του Αριστείδη Κανδηλάπτη: Κριτική στο βιβλίο 

μας: Αχαριστίας και Αγνωμοσύνης Εγκώμιον: Αθήνα 2018, που του στείλαμε τιμής ένεκεν. 

Στο βιβλίο, έχουμε συμπεριλάβει και το ποίημα του, με τον τίτλο: ΓΙΑΤΙ. Παραθέτουμε και 

το άρθρο του Αριστείδη Κανδηλάπτη που γράφει για την αχαριστία και τη συκοφαντία στην 

εφημερίδα του: βιβλία για όλους. 
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο έχασε ένα ενεργό, δραστήριο και πολύτιμο μέλος του. Εκφράζει τα 

θερμά  του συλλυπητήρια στους οικείους του και  δημοσιεύει  το κείμενο αυτό στο περιοδικό : 

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, ελάχιστο δείγμα τιμής στον εκλιπόντα ,που άφησε όντως ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό σε όσους άμεσα ή έμμεσα τον γνώρισαν, και συνεργάστηκαν μαζί του. 

Εκφράζουμε επίσης τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του και θα δημοσιεύσουμε 

οποιαδήποτε επιστολή, που θα αναφέρεται  στο έργο και την προσωπικότητά του.  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ 

 


