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ΑΠΕΣΤΗ ΜΑΚΡΑΝ ΗΜΩΝ 

 

Ο ΠΡΩΗΝ  ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ: 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΝΑΣΣΗΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ.
1



2 
 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11, 2020 

 
ISSN 1792-7587 

 

1. ΤΑ ΕΞΙΤΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2020, σε ηλικία 85 ετών, απέστη μακράν ημών, ο καθηγητής της 

Φιλοσοφικής σχολής και Αντιπρύτανης του πανεπιστημίου Αθηνών: Αντώνιος Δανασσής-

Αφεντάκης. Ο αιφνίδιος θάνατός του προκάλεσε θλίψη και οδύνη σε πανελλήνια κλίμακα, 

γιατί ο εκλιπών, τόσο ως διδάσκων, όσο και από τις υψηλές θέσεις ευθύνης στον θώκο του 

αντιπρύτανη, ήταν γνωστός στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και πέραν αυτών. Η κηδεία του 

έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου διατηρούσε οικογενειακό τάφο. Τον εκλιπόντα 

αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι. 

 

Το μικρό αυτό πόνημα αποτελεί πολλοστημόριο τιμής, αγάπης, φιλίας και μνήμης για την 

προσωπικότητα και το έργο του εκλιπόντος με παράθεση κειμένων, όπως έχουν καταγραφεί 

σε παρελθόντα χρόνο. 

 

Τύχη αγαθή για εμένα να συναντήσω, στη δεκαετία του 1980, τον καθηγητή της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Αντώνιο Δανασσή-Αφεντάκη, όταν 

υπηρετούσα ως Καθηγητής Παιδαγωγικών μαθημάτων στη Μαράσλειο Παιδαγωγική 

Ακαδημία. Ο εκλιπών ήταν πάντα παρών σε όλες τις εκδηλώσεις της Μ.Π.Α., βοηθός στην 

επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων της Σχολής, αλλά ταυτόχρονα συμπαραστάτης και 

μετέπειτα συνών και εταίρος  καθ' όλη τη διάρκεια του βίου μου. Με τίμησε με τη φιλία του, 

με ενθάρρυνε στην πορεία μου και πάντα με παρότρυνε να συνεχίσω τον αγώνα τον καλόν 

προς τα πρόσω. Έτσι αναπτύχθηκε μια σχέση αμοιβαιότητας. Ήταν από τους πρωτεργάτες 

της ίδρυσης των Παιδαγωγικών Τμημάτων και ο εισηγητής στο εκλεκτορικό σώμα που 

εξέλεξε τα πρώτα μέλη Δ.Ε.Π για τη στελέχωσή τους. Εκφράζω για πολλοστή φορά την 

ευγνωμοσύνη μου για την αναγνώριση των σπουδών και του έργου μου από τον εκλιπόντα. 

       

Έκτοτε η επικοινωνία μας συνεχίστηκε, καθώς ο καθηγητής με την επιστημονική του 

παρουσία, αλλά και τις διοικητικές του ικανότητες, εκτός από Πρόεδρος του Φ.Π.Ψ.  και 

κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κλήθηκε να αναλάβει παράλληλα και την 

προεδρία άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, μεταξύ των οποίων και του Π.Τ.Δ.Ε - 

Ε.Κ.Π.Α, του οποίου υπήρξε και ο πρώτος Πρόεδρος. Μετά από κρίση, απέκτησε παράλληλα 

και θέση καθηγητή στην Α.Σ.Κ.Τ Αθηνών, για την οποία μιλούσε πάντα με θαυμασμό, για 
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την προσφορά της στην επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό.
2
 Έτσι εκλέχτηκε 

επανειλημμένα Πρόεδρος διαφόρων πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και για τρεις τριετίες 

κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επανειλημμένως 

Αντιπρύτανης, με πρυτάνεις τον Άλκη Αργυριάδη και μετέπειτα τον Μιχάλη Σταθόπουλο και 

τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο. 

 

Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν η επιτυχημένη σταδιοδρομία των πέντε παιδιών του, που μετά 

από πανεπιστημιακές σπουδές εντός και εκτός της Ελλάδας, κατέχουν σήμερα περίοπτες 

θέσεις ευθύνης, στην πατρίδα μας, αλλά και πέραν αυτής.
3
 Μεγάλη ήταν η απώλεια και η 

οδύνη, για τον ίδιο και την οικογένειά του, που ήρθε με την απώλεια της αγαπημένης του 

συζύγου Κατερίνας,
4
 η οποία δημιούργησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό , το οποίο δεν μπόρεσε 

ποτέ να ξεπεράσει. 

 

Ένας πλανόδιος μουσικός που περνούσε κατά διαστήματα από την πλατεία Κολωνακίου  

έπαιζε με το ακορντεόν του αγαπημένο του τραγούδι αφιερωμένο πάντα στην Κατερίνα του, 

τους στίχους του οποίου παραθέτω και ελπίζω να συνεχίζει να τους ακούει εκεί που 

βρίσκεται... 

 

"Πού να 'σαι αλήθεια το βράδυ αυτό; 

Που με χτυπάει τ' άγριο τ' αγέρι. 

………………………………… 

Ας ερχόσουν για λίγο μονάχα για ένα βράδυ 

Να γεμίσεις με φως το φριχτό μου σκοτάδι 

Και στα δυό σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά 

Ας ερχόσουν για λίγο και ας χανώσουν μετά 

Πού να 'σαι να ρθεις το βράδυ αυτό; 

Σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε." 

 

Ας ερχόσουν για λίγο 

1948 

Στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος 

 



4 
 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11, 2020 

 
ISSN 1792-7587 

Θυμάμαι, τις καθημερινές μας συναντήσεις στο Κολωνάκι και στο Ζάππειο, αλλά και τις 

αξέχαστες  διακοπές μας στο φιλόξενο σπίτι του, στη Φολέγανδρο, πριν και μετά την 

ομοτιμία μας στο Ε.Κ.Π.Α. Οι συζητήσεις μας περιστρέφονταν γύρω από το παρελθόν, σε 

θέματα παιδείας, κοινωνικά, αλλά και στο εναπομείναν αύριον.  

 

Έτσι έμαθα λεπτομέρειες για τα μαθητικά χρόνια του εκλιπόντος. Χρόνια δύσκολα για τον 

ίδιο, αφού χρειάζονταν να διασχίσει το κυκλαδικό πέλαγος, από τη Φολέγανδρο μέχρι τη 

Μήλο και τη Σύρο, για τις γυμνασιακές του σπουδές. Πολλές φορές η θάλασσα 

λυσσομανούσε και τα μικρά καϊκάκια, που επέβαινε, τα καταπονούσε ο «θυμωμένος 

Ποσειδώνας». Ο νεαρός τότε γυμνασιόπαις, πολλές φορές αναμετρήθηκε με τα αφρισμένα 

κύματα για να φτάσει από τη Φολέγανδρο στο Γυμνάσιο της Μήλου και της Σύρου.
5
 

Αριστούχος απόφοιτος Γυμνασίου έρχεται στην Αθήνα με όνειρα και ευγενείς στόχους. 

 

Μετά από εισαγωγικές εξετάσεις εισάγεται στο Τμήμα της Κλασσικής Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νέοι αγώνες επιβίωσης και νέο ξεκίνημα. 

Μετά την αποφοίτησή του αναχωρεί για σπουδές στην Ευρώπη. Στα πανεπιστήμια της Βόνης 

και της Κολωνίας, όπου έλαβε το Magister στην ψυχολογία και στη συνέχεια το Διδακτορικό 

του στην Παιδαγωγική. Συνεχείς ήταν οι αναφορές, με νοσταλγία, στις σπουδές του στη 

Γερμανία. Με στέρεες σπουδές επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου κατάκτησε κατ΄ αξίαν, όλες 

τις τότε Πανεπιστημιακές βαθμίδες, μέσα από σκληρό ανταγωνισμό πάντα νικητής και 

τροπαιούχος, πάντα βαδίζοντας σταθερά προς τα πρόσω. 

  

Τα επιτεύγματα στην περαιτέρω εξέλιξή του, αλλά και τις τιμές που απένειμαν στον 

τετιμημένο άνδρα οι κρατικοί και κοινωνικοί φορείς, καθώς και συναφείς τιμητικές 

εκδηλώσεις, που ακολουθούν στη συνέχεια, αναφέρονται σε τρεις σταθμούς. Τα τεκμήρια 

παρατίθενται με επιλογή, ώστε να καταστούν ανεξίτηλα και να διαιωνίζουν τη μνήμη του. 

Εκεί θα βρει ο αναγνώστης, του μικρού αυτού πονήματος, εξειδικευμένες πληροφορίες για 

τη ζωή και το έργο του Αντωνίου Δανασσή-Αφεντάκη.     

 

2.Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΝΝΑΣΗ-ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ Η 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Παράθεση στοιχείων για την ταυτότητα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης που έλαβε παμψηφεί την απόφαση να ανακηρύξει τον πρώην 

Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνιο Δανασσή-Αφεντάκη σε Επίτιμο Μέλος. 

Η επίδοση μεταλλίου και περγαμηνής με το Αριστείον Παιδείας, , που απονέμεται σε 

προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους για την προσφορά τους στην επιστήμη, την έρευνα, τη 

διδασκαλία, τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό, και συνολικότερα στην παιδεία στην Ελλάδα 

αλλά και πέραν αυτής. 

 

Μια σύντομη αναφορά για ενημέρωση, σε όσους δεν γνωρίζουν το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευση
6
ς. Το Ελληνικό Ινστιτούτο με τα αρχικά:  

ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ, ιδρύθηκε το 1997, από τον γράφοντα. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και έχει πραγματοποιήσει οκτώ πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. 

 

Το ένατο διεθνές συνέδριο που είχε προγραμματιστεί για τις 3&4 Απριλίου 2020, στο 

ξενοδοχείο: Αμαλία Hotel, λεωφόρος Αμαλίας 10, στο Σύνταγμα, αναβλήθηκε, λόγω  της 

πανδημίας που ενέσκηψε, για ευθετότερο χρόνο.
7
 

 

Στα συνέδρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

συμμετείχαν εισηγητές και από το εξωτερικό. Οι εισηγήσεις ακολουθούν τη διαδικασία της 

διπλής τυφλής κρίσης και τα ονόματα των κριτών δεν γνωστοποιούνται στους εισηγητές και 

τανάπαλιν. Στην ιστοσελίδα του ελληνικού ινστιτούτου: www.elliepek.gr παρέχονται όλες οι  

πληροφορίες για τη λειτουργία του Ινστιτούτου που αριθμεί 23 χρόνια ζωής και δράσης. 

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΔΑΝΑΣΣΗΣ-ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 

«ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ
8
». 

ΑΘΗΝΑ, 7/5/2010 

 

Κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου, 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 



6 
 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 11, 2020 

 
ISSN 1792-7587 

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, 

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Παπάς, με τα εκάστοτε συνέδριά 

του εκτός των άλλων μας αιφνιδιάζει και με τα θέματα των Συνεδρίων του. «Μαθαίνω πώς 

να μαθαίνω», είναι ο γενικός τίτλος του σημερινού θέματος. Τι να θέλει να συμπεριλάβει 

κάτω από το γενικό, όμορφο, σύντομο και περιεκτικό τίτλο; Τη βασική θέση της 

συναντησιακής σχέσης δασκάλου και μαθητή, που είναι η πεμπτουσία της όλης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας; Οραματίζεται τη δημιουργική και κριτική διαδικασία της 

μάθησης, που απορρέει από ένα δημιουργικό σχολείο της θεωρίας και της πράξης με την 

αυτενεργό παρουσία του μαθητή. Αποβλέπει σε μία μέθοδο διδασκαλίας που είναι γνωστή 

ως «μέθοδος του προβλήματος», σύμφωνα με την οποία η γνώση δεν χωρίζεται από την 

πράξη; Θεωρεί μήπως την καθοδήγηση ως προϋπόθεση στην αυτενεργό μάθηση των 

μαθητών; Αυτήν την καθοδήγηση που δεν σχετίζεται με την εξωτερική επιβολή, αλλά 

χαρακτηρίζεται ως απελευθέρωση της πορείας και κατάλληλη πλήρωση της ζωής. Αυτό 

απαιτεί την δημιουργία κινήτρων και διαφέροντος του μαθητή, που απομακρύνει από την 

μηχανική μάθηση. Η αυτενέργεια απαιτεί την ύπαρξη ενδιαφέροντος, αναρρίπιση 

περιέργειας, ανησυχίας και αμφιβολίας, την παρατήρηση και την αντιμετώπιση της μάθηση 

ως ιδιαίτερου και προσωπικού προβλήματος του μαθητή. Αυτός ο προβληματισμός ωθεί τον 

μαθητή στη σκέψη και στη δράση, απομακρύνει τον μαθητή από την αυθεντία του ενήλικα 

και μεταχειρίζεται κανείς τον μαθητή ως ισότιμο ερευνητή. Μήπως κάτω από αυτόν τον 

τίτλο του Συνεδρίου, το περιεχόμενο του οποίου απορρέει από όλη την συναντησιακή σχέση 

δασκάλου και μαθητή, που αναφέρθηκα στην αρχή, κρύπτεται η διαλεκτική διάσταση, η 

μαιευτική τέχνη και ο παιδαγωγικός έρωτας του Πλατωνικού μοντέλου διδασκαλίας; 

 

Η παρουσία του δασκάλου που έρχεται να εκδιπλώσει μαιευτικά και διαλεκτικά το 

δυναμισμό του μαθητή αποτελεί και το σκοπό του παιδαγωγικού έρωτα, που εκλαμβάνει τον 

έφηβο όχι όπως είναι στην πραγματικότητα αλλά όπως μπορούσε ή όφειλε να είναι. Με άλλα 

λόγια ο παιδαγωγικός έρωτας ερευνά τον πραγματικό ορίζοντα του παρόντος και ρίχνει το 

βλέμμα του στις μελλοντικές δυνατότητες. Αυτή η διάγνωση από το πραγματικό στο δυνατό, 

από το «είναι» στο «οφείλειν», από το παρόν στο μέλλον πρέπει να αποτελεί το πάθος και 

την ορμή του Εκπαιδευτικού. 
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Ο εκπαιδευτικός μεταμορφώνει τον εγκέφαλο της ζωικής ύπαρξης σε ανθρώπινο νου. 

Δυστυχώς στις μέρες μας βλέπουμε το έργο του εκπαιδευτικού, που τεχνουργεί ανθρώπους, 

τους υψώνει στην οντολογική μοναδικότητα του νοήμονος πλάσματος και τους προετοιμάζει 

να ζήσουν στην κοινωνία και τον πολιτισμό, να χάνει τον χαρακτήρα της λειτουργίας και να 

μεταβάλλεται σε επάγγελμα ρουτίνας, και η δυστυχία από το σχολείο να απλώνεται στην 

κοινωνία. Αυτή η υποβάθμιση -οικονομική και κοινωνική- του έργου του εκπαιδευτικού 

είναι το μεγάλο λάθος στην παιδεία. Ο δάσκαλος πρέπει να αποτελεί δύναμη. Ο μαθητής 

πράξη και το σχολείο γιορτή. Το έργο του πρέπει να χαρακτηρίζεται από την διαλεκτική του 

διάσταση. Εκφραστής αυτής της διάστασης θα παραμείνει στην ιστορία του ανθρώπινου 

πνεύματος ο ιδεώδης δάσκαλος, ο Σωκράτης. 

 

Αυτός ως βασικό πυρήνα της σοφίας του κηρύσσει την γνώση της άγνοιάς του την ίδια 

στιγμή που οι άλλοι προκλητικά φαντάζονται ότι τα γνωρίζουν όλα. Και το ουσιώδες μέσα 

στην καινοτομία του και την επαναστατικότητά του για την ιστορία του πνεύματος είναι το 

γεγονός ότι ο Σωκράτης, ως δάσκαλος, δεν διδάσκει ένα δογματικά προσφερόμενο 

αντικείμενο. Αντίθετα ωθεί τον εαυτό του και τους μαθητές του σε αυτοελεγκτική 

περισυλλογή. Ιδιαίτερα η διαφορά του από τους δασκάλους της φαινομένης σοφίας και 

τέχνης είναι τεράστια ακόμα, γιατί σκοπός του δεν είναι να μεταδώσει έτοιμες, 

ετοιμοπαράδοτες, τυποποιημένες γνώσεις, αλλά διερευνά, διαλέγεται και μαιευτικά ανασύρει 

από τα υπνώττοντα βάθη της ψυχής των νέων την αλήθεια. Με την έννοια αυτή η τέχνη του 

εκπαιδευτικού και η διαδικασία του πώς να μαθαίνω δικαιολογημένα καταξιώνεται ως 

ζητητική, εξεταστική, διαλεκτική, ερευνητική, κριτική, δημιουργική και ελεγκτική 

διαδικασία. Μήπως ο Σωκράτης είναι και σήμερα επίκαιρος; 

 

Ασφαλώς μέσα στο γενικό προβληματισμό της θεματικής του συνεδρίου αυτού υπάρχουν και 

πολλές άλλες διαστάσεις, περισσότερο μοντέρνες, και περιμένουμε με αγωνία να τις 

ακούσουμε από τους εξαίρετους ομιλητές. Αρκούμαι να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο 

του Ινστιτούτου, εκλεκτό Καθηγητή, ακάματο μαχητή της θεωρητικής και πραξιακής 

Παιδαγωγικής, δημιουργικό και ανήσυχο άνθρωπο, και φίλο κ. Αθανάσιο Παπά και να 

ευχηθώ να πραγματοποιήσει ακόμα πολλά συνέδρια και να συνεχίσει να μας αιφνιδιάζει με 

τα περιεκτικά θέματα της προβληματικής του. 

Κηρύσσω την έναρξη του συνεδρίου και εύχομαι επιτυχία στις εργασίες του. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΔΑΝΑΣΣΗΣ-ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ. 
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3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

 

 

Η ΠΡΑΞΗ 44 ΣΤΙΣ 5/10/2012  ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΔΑΝΑΣΣΗ-ΑΦΕΝΤΑΚΗ, ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr 

ΑΘΗΝΑ 5/10/2012 

 

Το Δ.Σ. του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ με την υπ. αριθ. 44 στις 5/10/2012 πράξη του αποδέχτηκε 

ομόφωνα  την  εισήγηση  του προέδρου του  Ομότιμου Καθηγητή  του  Παν. Αθηνών  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. ΠΑΠΑ, που έχει ως εξής: 

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και πρώην Αντιπρύτανης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΝΑΣΣΗΣ - ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ έχει πλαισιώσει και  

ενθαρρύνει τόσο την ίδρυση όσο και τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με την 

παρουσία του, στην κήρυξη των εργασιών των συνεδρίων, αλλά και με τον ΕΝΔΙΑΘΕΤΟ 

προφορικό, επιστημονικό και παιδαγωγικό του λόγο προσέδωσε ιδιαίτερη αίγλη στο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ώστε να συνεχίσει αταλάντευτο την πορεία του προς τα πρόσω. 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου, μνήμων των φιλικών αισθημάτων του τιμώμενου, της 

αναγνωρισμένης επιστημονικής και παιδαγωγικής αξίας του, της αδιάλειπτης παρουσίας και 

συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα, τόσο των Φιλοσοφικών Σχολών, αλλά και των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας  μας, καθώς και την ανάληψη της προεδρίας μεταξύ των 

άλλων Τμημάτων και του Π.Τ.Δ.Ε του Παν. Αθηνών, τις συνεχόμενες θητείες του στην 

προεδρία του τμήματος Φ.Π.Ψ, στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και της 

Αντιπρυτανείας του Παν. Αθηνών, ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ να ανακηρυχθεί  ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και να του αποδοθεί ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ, με το 

ακόλουθο  περιεχόμενο: 

http://www.elliepek.gr/
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΗΡΎΣΣΕΙ ΤΟΝ κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΑΝΑΣΣΗ - ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΟΜ. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΙΜΗΤΙΚΗ 

ΠΛΑΚΕΤΑ - ΠΟΛΛΟΣΤΗΜΟΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΤΑΘΜΗΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, 

ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ STATUS ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ. ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ 

ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΩΣ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 

ΕΝΔΙΑΘΕΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΙΔΑ ΤΟΥ, ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΙΣ  

ΠΑΡΕΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

                             

 

4. Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ 

 

05.10.2012 

Ξενοδοχείο Τιτάνια, αίθουσα «Ευρώπη» 

Εναρκτήρια Ομιλία-Χαιρετισμός του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου, του Ελλ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Ομ. καθ. της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργίου Στυλ. Βαγιανού. 

 

Αιδεσιμολογιώτατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 

Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, 
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Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρε, 

Αξιότιμε Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και 

Εκπαίδευσης, Καθηγητά κ. Αθανάσιε Παπά.  

Αξιότιμε πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητά κ. Κωνσταντίνε 

Δημόπουλε, 

Αξιότιμε πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητά κ. Αντώνιε Δανασσή-

Αφεντάκη, 

Αξιότιμε εκπρόσωπε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δρα Νικόλαε Λυμπέρη, 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Καθηγητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Αξιότιμε Κύριε εκπρόσωπε της Περιφέρειας Αττικής, 

Εκλεκτοί Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, του 6
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου του Ινστιτούτου, 

 

Σας καλωσωρίζουμε θερμά. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο παρόν 6
ο
 Πανελλήνιο 

Συνέδριο του Ινστιτούτου, που μόλις αρχίζει. 

 

Ξεκινώντας την εναρκτήρια Ομιλία-Χαιρετισμό μου, οφείλω προ παντός να επισημάνω, το 

κατ’ εξοχήν ποιοτικό, έργο του Προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου, Καθηγητή κ. 

Αθανασίου Παπά. Ο Πρόεδρος, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος με μακρά ακαδημαϊκή 

προσφορά, και, επιπλέον, ως ιδρυτής και οργανωτής του Ελληνικού Ινστιτούτου, έχει βάλει 

ανεξίτηλη τη σφραγίδα της προσωπικότητάς του στα επιστημονικά και εκπαιδευτικά 

δρώμενα του τόπου μας. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου, ακούραστος, συνεχίζει το 

έργο του. Έχει άμεσους στόχους, πέρα άλλων, τη διεύρυνση της συνεργασίας του 

Ινστιτούτου με παράγοντες της εκπαίδευσης, με συλλόγους εκπαιδευτικών, με σχολικούς 

συμβούλους, με επιμέρους φορείς θεμάτων εφαρμοσμένης παιδαγωγικής ή με την ανάληψη 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την εφαρμοσμένη παιδαγωγική και τη συναφή 

επιστημονική έρευνα. 

  

Κεντρικό του όραμα είναι για μεν τους παιδαγωγούμενους, η κατάκτηση των πλέον επίζηλων 

σύγχρονων μορφωτικών αγαθών. Για δε τους παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς, αφενός η 

καταξίωσή τους ως επιστημόνων ερευνητών, και αφετέρου η προβολή του επιστημονικού 

τους έργου. – Κι αυτά, προφανώς, δεν είναι καθόλου λίγα!  
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Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινώς σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε και προσφέρετε στην 

εκπαίδευση, στην επιστήμη και στο Ελληνικό Ινστιτούτο. 

  

Κυρίως, σας ευχόμαστε να συνεχίζετε και στο μέλλον, εξίσου δυναμικά, την ποιοτική 

προσφορά σας. 

Κυρίες, Κύριοι Σύνεδροι, 

 

Το Ινστιτούτο, αριθμεί ήδη υπερδεκαετή βίο. Πιστώνεται δε, με μια δημόσια παρουσία, που, 

ομολογουμένως, είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, ότι το 

Ινστιτούτο υπάρχει ως επίνευση, ως οργάνωση και ως εφαρμογή, πρωτοβουλία του 

Προέδρου του, Καθηγητού κ. Αθανασίου Παπά. Στην εξέλιξή του απέβη προϊόν και της 

συνέργειας, τόσο των Μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, όσο και πλειάδας 

θεραπόντων των Επιστημών της Αγωγής. Επικαλούμαι, ιδίως, τη συνεργασία του 

Ινστιτούτου με πλειάδα παιδαγωγών-εκπαιδευτικών. Αυτοί, άλλωστε, είναι που βρίσκονται 

στο επίκεντρο του καταστατικού ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου. 

 

Αξίζει, ακόμα, να θυμίσω, ότι μοχθούν πολλές ώρες στα σχολεία. Κι όμως, δεν διστάζουν να 

αφιερώνονται παράλληλα στην επιστημονική έρευνα. Αυτό αξίζει να αναδειχθεί, και να 

επαινεθεί δημόσια. Αξίζει, επίσης, να εξαρθεί ότι: από τον Πρόεδρο, το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τους παιδαγωγούς-επιστημονικούς συνεργάτες  του Ινστιτούτου, έως και τα 

γραμματειακά στελέχη του, όλοι-μα-όλοι εργάζονται εθελοντικά. Όλοι-μα-όλοι στοχεύουν 

στην βελτιστοποίηση της ελληνικής εκπαίδευσης.  

 

Κι αυτά, μέσω εκσυγχρονισμού και προαγωγής της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και της 

εκπαίδευσης και σε επιστημονικό-ερευνητικό επίπεδο. Η δουλειά τους έχει κατορθώσει 

κάποια, όχι λίγα, ενδιαφέροντα πράγματα στον χώρο των επιστημών της αγωγής, όπως θα 

φανεί κατά την εξέλιξη αυτού του Συνεδρίου.  

Η δημόσια αναγνώριση της προσπάθειάς τους, λοιπόν, ενδείκνυται.  

Κι αυτό, τόσο περισσότερο, όσο το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ελληνικού 

Ινστιτούτου, που είναι οι Έλληνες παιδαγωγοί-εκπαιδευτικοί, βιώνουν το γνωστό ρήμα:  

“μη ρωτάς τι κάνει, η πατρίδα σου, για σένα. Αναζήτησε τι κάνεις εσύ γι’ αυτήν”.  
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Αυτό είναι η πεμπτουσία της λογικής και του Ινστιτούτου. Και όχι μόνο τώρα, την περίοδο 

των ισχνών αγελάδων, αλλά συνολικά στη διάρκεια της δεκαετίας και πλέον του βίου του.  

Η αναγνώριση του έργου του Ινστιτούτου, αναμένεται και εύχομαι να γίνει και δημόσια, 

τουλάχιστον από τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού. Καθόλου λιγότερο, βέβαια, και 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και από τα επιστημονικώς συγγενή Τμήματα των 

Πανεπιστημίων μας. 

 

Λέγοντας “αναγνώριση” από τους φορείς αυτούς, εννοούμε την εν γένει συμπαράσταση και 

το ενδιαφέρον τους: Να σκύψουν κάποια στιγμή πάνω στο έργο του Ινστιτούτου.  

Να υπάρξει υποβοήθηση του έργου αυτού, για χάρη της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και 

εκπαίδευσης της πατρίδας μας, και των συναφών επιστημονικών ενεργημάτων.  

Είναι βέβαιο ότι, από ένα τέτοιο ενδιαφέρον, η εθνική μας παιδεία θα έχει μόνο να ωφεληθεί. 

Επιτρέψτε μου, όμως, να προωθήσω λίγο τη σκέψη μου και να παρατηρήσω ότι:  

Όλοι έχουμε ακούσει για χρήματα που δαπανώνται εδώ κι εκεί. π.χ. σε διάφορες λεγόμενες 

μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σε κάποιες, μάλιστα, απ’ αυτές που δραστηριοποιούνται στο 

εξωτερικό. Διερωτάται κανείς: γιατί να μη βοηθείται, η φιλότιμη και ποιοτική δουλειά 

επιστημονικών μονάδων στο εσωτερικό της πατρίδας μας, όπως είναι το Ελληνικό 

Ινστιτούτο; Πιστεύω ότι δεν εκφράζομαι ανακριβώς, ούτε είμαι αιθεροβάμων κάνοντας αυτή 

τη σκέψη. Η αξιοκρατική ενίσχυση του Ελληνικού Ινστιτούτου, πρέπει να κατανοηθεί ως μια 

αυτόχρημα κοινωνική και πολιτιστική επενδυτική πρόταση.  

Κι αυτό είναι κάτι που συμφέρει και την εκπαίδευση, και τις επιστήμες της αγωγής, και 

συνολικά την κοινωνία μας. 

 

Κυρίες, Κύριοι Σύνεδροι, το Ινστιτούτο από την ίδρυσή του έχει τοποθετηθεί σε σχέση με 

τους μαχόμενους παιδαγωγούς- εκπαιδευτικούς. Έχει πει, ότι: δεν είναι μόνο ότι μοχθούν στα 

σχολεία. Διότι πράγματι μοχθούν. Είναι και ότι αρκετοί από αυτούς υποθηκεύουν την ικμάδα 

τους στην καλλιέργεια της επιστήμης τους. Και θα ήταν τελείως άδικο να αντιπαρέλθουμε 

την επιστημονική προσπάθειά τους. Από την άλλη μεριά, ας λάβουμε υπόψη ότι οι 

παιδαγωγοί μας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Π.χ. κάποιοι απ’ αυτούς στερούνται 

εργασιακής απασχόλησης. Όσοι, πάλι, εργάζονται, έχουν να αντιμετωπίσουν σκληρές 

συνθήκες εργασίας. Πέρα, όμως, απ’ αυτά, στερούνται ή δυσκολεύονται να έχουν ένα 

δημόσιο βήμα για την προβολή των υπαρκτών επιστημονικών τους προσπαθειών. Ωστόσο, 

τέτοιες δυσκολίες βαραίνουν υπέρμετρα, και, κάποτε, φθάνουν να τους απογοητεύουν! 
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Και μια τέτοια απογοήτευση δεν συμφέρει καθόλου την εθνική μας κοινωνία. Το Ελληνικό 

Ινστιτούτο επιδιώκει να διευκολύνει τους παιδαγωγούς μας σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά 

τους ενδιαφέροντα. Να διευκολύνει τη δημόσια προβολή του επιστημονικού έργου τους. 

Παράλληλα, προσπαθεί να παρακολουθεί, όσο οι δυσκολίες του το επιτρέπουν, τα ζητήματα 

των εκπαιδευτικών εφαρμογών και του εκπαιδευτικού έργου που ασκεί ο παιδαγωγός-

εκπαιδευτικός στα σχολεία, τους τόπους εργασίας τους. Εκτιμά, επίσης, ότι οι παιδαγωγοί-

εκπαιδευτικοί δικαιούνται να έχουν μια εύκολη πρόσβαση σε ένα δημόσιο επιστημονικό 

βήμα. Το έχουν ανάγκη, προκειμένου να δημοσιοποιούν τις επιστημονικές τους προσπάθειες. 

Εξάλλου, είναι απολύτως θεμιτή η επιθυμία τους να τις δημοσιοποιούν και επικαίρως. 

 

Κι όμως. δεν είναι σπάνιο το να μη διευκολύνονται να δημοσιοποιούν έγκαιρα τον 

επιστημονικό τους λόγο. Έχει, μάλιστα, συμβεί, ενδιαφέρουσες επιστημονικές προτάσεις να 

μένουν αδημοσίευτες για καιρό, έως, κάποτε, να ξεπερνιώνται από τις εξελίξεις. Το 

Ινστιτούτο έχει εντάξει στην σκοποθεσία του και εργάζεται, στην κατεύθυνση να καλύπτεται, 

όσο του είναι δυνατόν, η υπαρκτή αυτή καχεξία ή, τουλάχιστον, να ελαχιστοποιείται.    

 

Στο παρόν Συνέδριο θα καταστεί σαφής η υλοποίηση της συγκεκριμένης αυτής προσπάθειας 

του Ελληνικού Ινστιτούτου, που γίνεται ιδίως υπέρ των νεότερων παιδαγωγών-

εκπαιδευτικών μας. Εξάλλου. επεσήμανα ήδη ότι είναι θέση του Ελληνικού Ινστιτούτου πως 

οι νέες και άξιες προσοχής επιστημονικές προτάσεις των παιδαγωγών μας, συμφέρει να 

δημοσιοποιούνται έγκαιρα. “Έγκαιρα”, δηλ. επίκαιρα, να γίνονται κτήμα και της ευρύτερης 

επιστημονικής κοινότητας. Κάτι που θα συντελέσει στην προαγωγή των επιστημών της 

αγωγής, και στην ενθάρρυνση των παιδαγωγών για παραπέρα επιστημονικές προσπάθειες. 

 

Ειδικότερα αυτή την έγκαιρη = επίκαιρη δημοσιοποίηση, λοιπόν, θέλει και προσπαθεί να 

υπηρετήσει το Ελληνικό Ινστιτούτο. Του λόγου μας το αληθές για ό,τι αφορά τις σχετικές 

δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου, βρίσκεται ήδη καταχωρημένο στα Πρακτικά 

των προηγηθέντων πέντε πανελλήνιων Συνεδρίων του, και, παράλληλα, στο επιστημονικό 

περιοδικό του με τον τίτλο “Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική”. 

 

Δεν παραλείπω να επισημάνω και ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο έχει εστραμμένα τα 

ενδιαφέροντά του ξεχωριστά στους χώρους της Τέχνης. Οι μορφές της Τέχνης. όλες, 
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(ζωγραφική, πλαστική, χειροτεχνία, μουσική, χορός, θέατρο, λογοτεχνία κ.λπ.) προτείνουν 

στους παιδαγωγούμενους και στους εκπαιδευτές τους γνώσεις και δεξιότητες, που 

μορφωτικά αναμφισβήτητα συμφέρει και αρμόζει να αξιοποιούνται, στο πλαίσιο μιας 

ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής προσπάθειας.  

 

Λέω “αρμόζει και συμφέρει”, διότι όλες οι μορφές της Τέχνης καθεαυτές, είναι γνήσιες 

μορφωτικές αξίες. Και μάλιστα επιπέδου υψηλού. Κι αυτό, τουλάχιστον, διότι διαμορφώνουν 

την καλαισθητική κατάρτιση των παιδαγωγούμενων νέων στελεχών της κοινωνίας μας. 

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο έχει στους στόχους του, λοιπόν, και την επιστημονική έρευνα με 

θεματολογία και προτάσεις αισθητικής αγωγής, όπως, καθόλου λιγότερο, έχει στους στόχους 

του και γενικότερα την Τέχνη. Φυσικά και τη σχέση της με την εφαρμοσμένη παιδαγωγική 

και την εκπαίδευση. 

 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι νομίζω θα συμφωνήσετε πως οι προσπάθειες του Ελληνικού 

Ινστιτούτου, τις οποίες σας εκθέτω, δεν είναι καθόλου εύκολα πράγματα! Τόσο δε μάλλον, 

όσο καταστατικό ιδεώδες και στόχος του Ινστιτούτου παραμένει σταθερά η προσπάθεια για 

την καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση των νέων της κοινωνίας μας, μέσω και της 

ενθάρρυνσης για δραστηριοποίηση των παιδαγωγών-εκπαιδευτικών μας στα πεδία της 

έρευνας των επιστημών της αγωγής. Και δεδομένου ότι κάθε έργο ποιοτικό, όπως και ο 

χρόνος δουλειάς για την παραγωγή του, είναι στοιχεία πολύτιμα, αξίζει, αντίστοιχα, να 

αναγνωριστεί στον Πρόεδρο, στα στελέχη και στους επίλεκτους συνεργάτες του Ελληνικού 

Ινστιτούτου και το ποιοτικό τους έργο, όπως και η αφιέρωση πολύτιμου χρόνου στη 

προαγωγή των αφορώντων την εφαρμοσμένη παιδαγωγική και εκπαίδευση και τη συναφή 

επιστημονική έρευνα. Ιδίως, αξίζει να αναγνωρισθεί η προσπάθειά τους για την υποβοήθηση 

της επισήμανσής μου: της προβολής δηλ. των υπαρκτών επιστημονικών προσπαθειών των 

παιδαγωγών-εκπαιδευτικών μας. 

 

Δεν θα ήταν δυνατόν, πάντως, να παραλείψω, ότι η στήριξη και η επιβράβευση των 

προσπαθειών του Ελληνικού Ινστιτούτου γίνεται αφειδώλευτα από εσάς, τους εκλεκτούς 

εταίρους και φίλους του. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. 
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Το Ινστιτούτο, όμως, δικαιούται κάτι παραπέρα: Δικαιούται να επιθυμεί την αναγνώριση και 

την υποβοήθηση του έργου του και, από μέρους των θεσμικών παραγόντων της εθνικής μας 

εκπαίδευσης, όπως παραπάνω τους επεσήμανα.  

 

Στο σημείο αυτό, θέλω να αναφερθώ σε ένα σημαντικό συνάδελφο, φίλο και συμπαραστάτη 

του Ελληνικού Ινστιτούτου, που είναι και η τιμώμενη προσωπικότητα του παρόντος 

Συνεδρίου: τον πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Αντώνιο 

Δανασσή-Αφεντάκη. Δυο λόγια να πω για τον άνδρα: Έχοντας κάνει τις διδακτορικές 

σπουδές του στα Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας της Γερμανίας, και έχοντας ποιοτικό 

επιστημονικό έργο, κλήθηκε, νεώτατος, να υπηρετήσει την Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Και δεν είναι μόνο ότι υπηρέτησε τη Σχολή πιστά ως ένα μέλος 

Δ.Ε.Π. Είναι και ότι τιμήθηκε από την πανεπιστημιακή κοινότητα εκλεγόμενος, με μεγάλες 

πλειοψηφίες, σε ορισμένα δε αξιώματα επανειλημμένως. Σημειώνουμε: Αντιπρύτανης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Πρόεδρος του Τμήματος 

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Διευθυντής του Τομέα Παιδαγωγικής. 

Ακόμα, υπηρέτησε ορισθείς: Πρόεδρος του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ, κατ’ ανάθεση, διετέλεσε Πρόεδρος και οργανωτής πλειάδας 

νεοπαγών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

  

Ιδίως, όμως, είναι, ότι στη μακρόχρονη ακαδημαϊκή θητεία του αποδείχθηκε υποδειγματικός 

επιστήμων, ελκυστικός ακαδημαϊκός δάσκαλος έμπλεος παιδαγωγικής αγάπης, και, επιπλέον, 

αποτελεσματικός διοικητής των ακαδημαϊκών υποθέσεων. Θα θυμίσω, ακόμα, ότι τιμήθηκε 

και πέρα της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Ενδεικτικά αναφέρω ότι ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της Μήλου, της Χίου και των 

Οινουσών νήσων, όπως, επίσης, ύπατος αξιωματούχος της Ιταλικής Δημοκρατίας, για την 

καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτιστικών σχέσεων Ελλάδος και Ιταλίας. Επισημαίνω, 

όμως, ξεχωριστά τον αγώνα του για να ιδρύσει και οργανώσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Αγωγής, και ήδη Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Και, ας προσεχθεί, όλως 

ιδιαίτερα ότι: το άκρως σημαντικό αυτό έργο του, να τύχει από τον Τομέα Παιδαγωγικής του 

ενδιαφέροντος που εκείνος χάραξε, όσο το διαχειριζόταν ο ίδιος. 

 

Θέλω επ’ αυτού να τονίσω, ακόμα, ότι ο Καθηγητής Α. Δανασσής-Αφεντάκης προηγήθηκε 

χρονικά και οργανωτικά διαφόρων και άλλων, που καθυστέρησαν πολύ να συλλάβουν, ό,τι 
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εκείνος είχε συλλάβει πολύ-πολύ ενωρίτερα, αναφορικά με το περιβάλλον και την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

  

Είπαν: Τι θέλει ένας παιδαγωγός να καταγίνεται με τεχνολογικά ζητήματα. Ο καθαρισμός 

του μολυσμένου περιβάλλοντος αφορά τεχνικούς και τεχνολόγους, και μόνον αυτούς(!) 

Απήντησε: «Στόχος μου είναι να εργασθώ, προκειμένου να διαπαιδαγωγήσω 

παιδαγωγούμενους και παιδαγωγούς να αγαπήσουν το περιβάλλον. Να βιώσουν, έτσι, μια 

σχέση σεβασμού με αυτό - και, κατά συνέπεια, να μη το μολύνουν».  

 

Ετόνισε δε, και ορθώς, ότι «ο στόχος αυτός είναι καθαρά και μόνο παιδαγωγικός. Και όταν 

παιδαγωγοί και παιδαγωγούμενοι θα έχουν κατορθώσει, με την προσπάθειά τους, να βιώσουν 

περιβαλλοντική συνείδηση, τότε είναι βέβαιο ότι το περιβάλλον θα έχει προστατευθεί. Αν 

παρά ταύτα συμβεί να μολυνθεί, τότε…τότε ας αναλάβουν οι τεχνολόγοι τον καθαρισμό 

του!...». Μόλις πρόσφατα, εξάλλου, ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο 

Καθηγητής κ. Κων. Δημόπουλος, εχαρακτήρισε τον τιμώμενο ως προσωπικότητα 

χαρισματική και τη συνεργασία με αυτόν ως έργο ευχάριστο. Πρόκειται, είπε, για ένα 

ακαδημαϊκό άνδρα, που μπόρεσε να σταθεί μακριά από μεμψιμοιρίες και μικροψυχίες. 

 

Αυτά, λοιπόν, ως μια μικρή επιλογή, από όσα συνιστούν λόγους καταξίωσης του Καθηγητή 

Α. Δανασσή-Αφεντάκη. Αυτός έχει ήδη καταγραφεί στις πανεπιστημιακές δέλτους ως ο 

έγκριτος επιστήμων, ο θελκτικός ακαδημαϊκός δάσκαλος, ο έμπλεος παιδαγωγικής αγάπης, 

και ο αποτελεσματικός διαχειριστής των ακαδημαϊκών ζητημάτων. 

 

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, 

κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι: το Ελληνικό Ινστιτούτο και τα στελέχη του, με 

επικεφαλής τον ρέκτη Πρόεδρο Καθηγητή κ. Αθανάσιο Παπά, και αρνούνται κάθε 

επιστημονική και επαγγελματική περιθωριοποίηση των παιδαγωγών-εκπαιδευτικών μας, και 

προ παντός εργάζονται συστηματικά για να διευκολύνουν την προβολή του επιστημονικού 

τους έργου. Εξίσου, όμως, αρνούνται την απέλπιδα σκέψη να στραφούν οι νέοι παιδαγωγοί 

μας προς τον επαγγελματικό εκπατρισμό τους. 
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Το Ινστιτούτο επιθυμεί και εργάζεται: για να παραμείνουν στην πατρίδα, για να προσφέρουν 

στην εκπαίδευση των παιδιών μας, και για να συνδράμει στην επιστημονική τους προαγωγή, 

και την προαγωγή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής και εκπαίδευσης στον τόπο μας. 

  

Σας ευχαριστώ, 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΒΑΓΙΑΝΟΣ 

 

 

5.    5/10/2012: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟ Ε. 

ΠΑΠΑ. 

 

ΣΕΒΑΣΤΟ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟ, 

ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ, ΤΙΜΩΜΕΝΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡ.ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤ. ΔΑΝΑΣΣΗ-ΑΦΕΝΤΑΚΗ, 

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ, 

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, 

 

Στην αρχαία Κόρινθο ζούσε ο γνωστός σε όλους μας, κυνικός φιλόσοφος, με το όνομα: 

Διογένης ο κυνικός. Κυνικός λέγεται ο φιλόσοφος από τον κύνα, σκύλο. Ο Διογένης έλεγε 

ότι «εμείς διαφέρουμε από τους σκύλους - διότι δεν δαγκώνουμε τους εχθρούς μας, αλλά 

τους φίλους μας για να τους διορθώνουμε». O ίδιος φιλόσοφος, έλεγε ότι το καλύτερο 

προτέρημα στον άνθρωπο είναι η παρρησία. Όταν κάποτε τον επισκέφθηκε ο Μ. Αλέξανδρος 

και του συστήθηκε, ως βασιλιάς των Μακεδόνων, ο Διογένης του είπε: «και εγώ είμαι ο 

Διογένης». Ο Αλέξανδρος τον ρωτάει, θέλεις να σού κάνω καμία χάρη; Τότε ο Διογένης 

απάντησε:  «ΑΠΟΣΚΟΤΙΣΟΝ ΜΕ Η ΟΛΙΓΟΝ ΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕΤΑΣΤΗΘΙ». 

Δηλαδή: παραμέρισε λίγο, γιατί μου κρύβεις τον ήλιο. Το πιο σημαντικό όμως, κυρίες και 

κύριοι, είναι οι συστατικές επιστολές, που έδινε ο Διογένης. Νομίζω, ότι πολλοί σε αυτή την 

αίθουσα θα έχετε ζητήσει ή θα έχετε δώσει κάποια συστατική επιστολή. Ο Διογένης στις 

συστατικές επιστολές του έγραφε: «Το ότι ο κομιστής της παρούσας είναι άνθρωπος σου το 

δείχνει το πρόσωπό του, οποίος δε άνθρωπος είναι θα το μάθεις αν συναναστραφείς μαζί 
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του». Αυτό συνέβη και σε μένα, όταν πριν από πολλά χρόνια είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή 

να γνωρίσω τον τιμώμενο σήμερα, πρ. Αντιπρύτανη του Παν. Αθηνών Αντώνιο Δανασσή-

Αφεντάκη.   

 

Γνώρισα στο πρόσωπό του, εκτός των άλλων χαρισμάτων,  και την αρετή της παρρησίας. 

Αρχικά βέβαια, είχα γνωρίσει τον επιστήμονα και συγγραφέα - γιατί τα συγγράμματά του  

αποτελούσαν πηγή και πλαίσιο αναφοράς για μένα, αλλά και για όσους ήθελαν να 

εντρυφήσουν στην παιδαγωγική επιστήμη. Και να το πω πιο απλά: Μελετήσαμε και 

«λεηλατήσαμε», με την καλή έννοια του όρου, τα βιβλία του για να οικοδομήσουμε, σε 

στέρεες βάσεις, το δικό μας έργο. Για όσους δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες, ο τιμώμενος 

σήμερα καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και πρ. Αντιπρύτανης του Παν. Αθηνών 

Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης, έχει νησιωτική καταγωγή. Ελπίζω να σάς αποκαλύψει ο 

ίδιος τη γενέτειρά του. Κατάγεται από ένα πανέμορφο νησί του Αιγαίου, τη 

Φολέγανδρο.Μετά από δύσκολες εγκύκλιες σπουδές, λόγω της απόστασης, εγγράφεται με 

εισαγωγικές εξετάσεις στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα της 

Κλασσικής Φιλολογίας. Η έφεσή του για την αρχαιομάθεια, τον κατέστησε πτυχιούχο της 

Φιλοσοφικής Σχολής. Φιλομαθής και πολυμαθής, ανήσυχος, λάτρης των κλασσικών 

γραμμάτων και των επιστημών της Αγωγής, μετέβη στη Γερμανία ως υπότροφος του 

Αφεντακείου Ιδρύματος. Εγκρατής της Γερμανικής γλώσσας, άρχισε τις σπουδές στα 

κλασσικά γράμματα, στη φιλοσοφία, στην παιδαγωγική και την ψυχολογία. Το πρώτο του 

δίπλωμα ήταν το magister. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Απώτερος στόχος του ήταν το 

διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο αποτελεί και καταληκτικό τίτλο στις επιστημονικές σπουδές. 

Ευδόκησε να έχει  καθηγητές διεθνούς φήμης, όπως ο Bollnow. Θυμάμαι, τιμώμενε σήμερα 

Αντιπρύτανη, τη συζήτησή μας για τα γνωστικά αντικείμενα στην Παιδαγωγική. Όταν 

πρότεινα στο Τμήμα μου, το μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ένας συνάδελφος 

μου, χαρακτήρισε την πρότασή μου και το μάθημα αυτό παρωχημένο και όπως είπε, τού 

θύμιζε τη δεκαετία του 1950 και μάλιστα τον συντηρητικό Νικόλαο Εξαρχόπουλο. Φαίνεται 

ότι ο ίδιος ως «προοδευτικός», μάλλον δεν είχε διαβάσει τον Εξαρχόπουλο. Ο τιμώμενος 

σήμερα καθηγητής, μου ανέφερε έναν διάσημο Γερμανό Καθηγητή, που όταν αποχώρησε 

λόγω ηλικίας από το Γερμανικό Πανεπιστήμιο, είπε στο ακροατήριο: τώρα είμαι έτοιμος να 

γράψω ένα βιβλίο: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Είχα δικαιωθεί πλήρως. Το οφείλω και 

αυτό, στον τιμώμενο σήμερα Αντιπρύτανη. 
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Στην Ελλάδα, άρχισε να εργάζεται ως βοηθός στη Φιλοσοφική Σχολή και μετά από κρίση  

εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής και αργότερα καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Το έργο του  

ωστόσο στη Γερμανική γλώσσα, όσο και στην ελληνική, έτυχε πλήρους αναγνώρισης και 

καθιερώθηκε στην βιβλιογραφία ως πηγή και αφετηρία για την εξέλιξη της Παιδαγωγικής 

Επιστήμης και της έρευνας. Στο διάστημα αυτό γνώρισε την Κατερίνα, τη σύζυγό του, που 

είχε πρωτεύσει στις εισαγωγικές εξετάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής, μια πολυτάλαντη 

προσωπικότητα, ευγενέστατη και περινούστατη, γόνος ευγενούς οικογενείας, με 

πανεπιστημιακή εμπειρία και με έφεση στις ξένες γλώσσες, που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, 

και συνέδεσε τη ζωή του μαζί της. Καρπός αυτού του γάμου, ήταν πέντε τέκνα, όλα με 

πανεπιστημιακές σπουδές. Οι δύο κόρες του η Δέσποινα και η Χάρις σπούδασαν ιατρική, η 

Δαναΐς, φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος, 

πτυχιούχος ωσαύτως της Φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών είναι σήμερα 

υψηλόβαθμος Διπλωμάτης, στο υπουργείο εξωτερικών, και ο Σοφοκλής-Αλέξιος, πτυχιούχος 

της Παντείου και μεταπτυχιακός φοιτητής. Ένας οικογενειάρχης, με μια ευτυχισμένη και 

επιτυχημένη οικογένεια.  

1.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ 

Το ερευνητικό, συγγραφικό και επιστημονικό του έργο έχει διαποτίσει το ελληνικό  

εκπαιδευτικό σύστημα και συνίσταται σε μια σειρά από συγγράμματα, έρευνες και 

επιστημονικές αναζητήσεις. Ιδιαίτερα τα συγγράμματά του, διακρίνονται για την πρωτοτυπία 

και τον επαναπροσανατολισμό της παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψης στην Ελλάδα. Στο 

πεδίο της παιδαγωγικής ψυχολογίας, ο τιμώμενος καθηγητής, μάς έδωσε το απόσταγμα της  

ψυχολογικής επιστήμης και των μεγάλων θεμελιωτών της ψυχολογίας του βάθους ή του 

ασυνειδήτου. 

2. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. 

Ο  τιμώμενος σήμερα καθηγητής έχει διδάξει σε όλα σχεδόν τα τμήματα της Φιλοσοφικής 

σχολής: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΕΥΝΑ. Παράλληλα δίδαξε και σε 

άλλα Παν. Τμήματα όπως στη Θεολογική Σχολή του Παν. Αθηνών, στο Π.Τ.Δ.Ε του Παν. 

Αθηνών, στο Τ.Ε.Φ.Α.Α, στη Σχολή Καλών Τεχνών κ.λπ. Εκείνο που διέκρινε τη  

διδασκαλία του ήταν η επικοινωνιακή-διδακτική του ικανότητα, που του έδινε τη δυνατότητα 

να μεταβάλλει την επιστημονική αυτοτέλεια σε παιδαγωγική δράση, δηλαδή: Το γνώναι και 

ειδέναι σε βούλεσθαι και δραν. Οι φοιτητές του ήταν συνδιερευνητές -«συνόντες και 
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εταίροι»- σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας και ισότητας μεταξύ παιδαγωγού-παιδαγωγούμενου. 

Υπήρχε πάντα η κατανόηση και η βοήθεια, αλλά μέσα στο πλαίσιο της συνειδητής 

παρακολούθησης των μαθημάτων και της δίκαιης αξιολόγησης και της αυστηρότητας, που 

δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του. Δεν 

υπήρξε δηλαδή σύγχυση και απαξίωση ή αμφισβήτηση για τις υποχρεώσεις των φοιτητών 

στα μαθήματά του. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός στους φοιτητές, που πάντα 

τον αναγνώριζαν και τιμούσαν, όχι μόνο στη διδασκαλία, αλλά και στις διαδοχικές 

διεκδικήσεις του στα Διοικητικά αξιώματα του Πανεπιστημίου. 

3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ-ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ-ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών - Τιμητικές διακρίσεις. 

ΑΡΧΗ ΑΝΔΡΑ ΔΕΙΚΝΥΣΙ: τι να εννοεί άραγε αύτη η ρήση; 

Ο τιμώμενος σήμερα καθηγητής, έχει καθέξει υψηλές διοικητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Επανειλημμένα, εκλέχτηκε Πρόεδρος της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά παράλληλα 

και Πρόεδρος στο Π.Τ.Δ.Ε Παν Αθηνών, στο Τ.Ε.Φ.Α.Α κ.λπ. Η εκλογή στην κοσμητεία της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Παν. Αθηνών για τρεις τριετίες, άφησε ανεξίτηλα δημιουργικά 

ίχνη, στη μεγάλη των Φιλοσόφων Σχολή. Στο μεταξύ ήρθε η εκλογή του, τρις, στην 

πρυτανεία του Παν. Αθηνών και ανάληψη της Αντιπρυτανείας των Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων. Ήταν μια γόνιμη και αποτελεσματική παρουσία στο Παν. Αθηνών. Μια 

περίοδος συνεργασίας με τα μέλη Δ.Ε.Π της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπου προβλήματα 

χρονίζοντα, βρήκαν τη λύση τους. Εδώ επιθυμώ, κ. τιμώμενε καθηγητά, να κάνω μια μικρή 

αναφορά στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών. Πρόκειται για το κέντρο εκμάθησης ξένων 

γλωσσών - ένα εγχείρημα που έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες φοιτητές να εκμάθουν 

τη γλώσσα της επιλογής τους- με ελάχιστο κόστος και με άριστα αποτελέσματα. 

Σε όλες τις αιρετές θέσεις, οι φοιτητές από διαφορετικές παρατάξεις, σχεδόν ομόφωνα είχαν 

ταχθεί υπέρ της εκλογής του, στα πανεπιστημιακά όργανα. Μετά από όλες αυτές τις  υψηλές 

θέσεις και την αστάθμητη προσφορά του, ο δικός μας, σήμερα τιμώμενος, Καθηγητής έχει 

επανειλημμένα τιμηθεί από πολλά νησιά του Αιγαίου και έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. 

Από συλλόγους  και  σωματεία και ακόμα και από την Ιταλική Δημοκρατία με τον τίτλο του 

ύπατου αξιωματούχου, όπως έγινε από τον ιταλό πρέσβη, σε ειδική τελετή. 
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Κύριε καθηγητά, δώσατε πολλές μάχες. Συγκρουστήκατε με το κατεστημένο. 

Υπερασπιστήκατε τους συναδέλφους σας Λέκτορες, όταν η Σχολή τους έκρινε 

ακατάλληλους και τους έδειξε την πόρτα της εξόδου από το Πανεπιστήμιο. Δεν φεισθήκατε 

κόπων και θυσιών και παραβλέψατε τις συνέπειες και το προσωπικό σας κόστος. Τέτοιες 

πράξεις, ελάχιστοι μπορούν να επικαλεστούν -γιατί δείξατε την αγάπη στους συναδέλφους 

σας- και αγάπη χωρίς θυσίες, είναι γράμμα κενό. Υποβληθήκατε σε πολλές θυσίες. Να 

υπομνήσω, τη σθεναρή σας θέση, για την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων; Να 

αναφερθώ στα εκλεκτορικά σώματα που ως μέλος  στελεχώσατε  όλα σχεδόν τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας; Να καταγράψω τους επιστημονικούς σας αγώνες για την 

εδραίωση της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα; 

Δεν θα παραλείψω βέβαια και τη συνεισφορά σας με το συγγραφικό και επιστημονικό σας 

έργο. Σήμερα, τα συγγράμματά σας θεωρούνται αναντικατάστατα και οι φοιτητές έχουν σε 

πολλά πανεπιστήμια την ευκαιρία να αισθητοποιήσουν και να αντλήσουν τα παιδαγωγικά 

εφόδια για το εκπαιδευτικό τους έργο. Είστε πηγή έμπνευσης, αλλά και πλαίσιο αναφοράς. 

Είστε το αντίπαλο δέος σε όλους μας. Θα το πω πιο απλά: Παίρνετε χάος και κάνετε 

σύστημα. Δώσατε πνοή, κύρος, αυτοτέλεια και προβολή στην παιδαγωγική και την 

εκπαίδευση. Εμείς στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, 

αντλούμε δυνάμεις από την παρουσία σας. Είσαστε πάντοτε παρών δίπλα μας. Θέλουμε να 

σας τιμήσουμε και να σας εντάξουμε τιμητικά στους κόλπους του Ινστιτούτου μας. Γιατί 

είστε πηγή έμπνευσης και αισθανόμαστε, όλοι, ότι μας παρωθείτε να συνεχίσουμε. Αυτό 

κάνουμε σήμερα.  

Σε αντίθεση με τον T. S. ELIOT, που ισχυρίζεται ότι: «...είμαστε όλοι μόνοι». Το 

διακηρύσσουμε με στεντόρεια φωνή: Δεν είμαστε μόνοι! Αγαπούμε τους συναδέλφους μας 

και πιστεύουμε στην αμοιβαιότητα. Πιστεύουμε στις παρεζευγμένες αξίες, που εσείς 

υπηρετήσατε και συνεχίζετε να υπηρετείτε. Πιστεύουμε στη δύναμη της αγωγής. Πιστεύουμε 

στο σωκρατικό: «ουδείς εκών κακός». Πιστεύουμε, όπως και εσείς, στο ρήμα εκ-παιδεύω, 

που σημαίνει «οδηγώ τον άνθρωπο προς τα έξω. Τον οδηγώ από την αμάθεια στη γνώση - από 

ένστικτο στον κριτικό λογισμό - από το στοιχείο της αδιαμφισβήτητης και προστατευτικής 

ιερότητας, στην προσωπική περιπέτεια - στην αυτονομία - στην ανάληψη κινδύνων». 

 Πιστεύουμε σε αξίες. Θέλουμε, με τα συνέδριά μας, να βοηθήσουμε στην αγωγή των νέων 

μας. Θέλουμε τα παιδιά, τα παιδιά όλων μας, να έχουν ρωμαλέο νου και ήθος. Να γίνουν 

δυνατοί όπως οι βράχοι των βουνών μας και απαλοί όπως τα μελτέμια των πελάγων μας. 
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Θέλουμε τους εκπαιδευτικούς μας, να συνεχίσουν κάτω από αυτές τις σκληρές και αντίξοες 

συνθήκες, με έμβλημα την επιγραφή του παιδαγωγού της αγάπης, Pestalozzi:  «Όλα για τους 

άλλους, τίποτα για τον εαυτό του». Θέλουμε την πολιτεία να πάρει αυτό το μήνυμα του 

συνεδρίου μας: ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ ΒΡΟΤΟΙΣ. Να συνειδητοποιήσει το 

μήνυμα του ανθρωπισμού, για την παιδεία του νου και της ψυχής. Να πρυτανεύσει η 

πλατωνική ρήση: «Πάσα τε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής πανουργία 

τις και ου σοφία φαίνεται», και να σκύψει και στις ανάγκες των δασκάλων μας. Θέλουμε να 

πούμε σε όλους, ότι είμαστε παρόντες, ότι τιμούμε το πνεύμα, ότι τιμούμε όσους έχουν 

αναλωθεί στον στίβο της παιδείας και εσείς είστε πρότυπο: σοφίας, αρετής και παιδείας.  

Αγαπητέ μας καθηγητά. Το να πει κάποιος τον πρέποντα λόγο, για προσωπικότητες του 

δικού σας αναστήματος και να καταστεί ομιλητής εν μέτρω, είναι  έργο δυσχερέστατο. Γιατί 

αν μεν υπερβάλλει, θα προσκρούσει στη μετριοφροσύνη του τιμώμενου. Αν πάλι υποληφθεί 

στους λόγους του, θα διαπράξει μέγα ολίσθημα. Για το λόγο αυτό,  απευθύνομαι πρώτιστα σε 

σας, αλλά και σε όλους σας, και  θέλω να σας παρακαλέσω: Αν κάποια ακαιρολογία 

παρεισέφρησε στους λόγους μου, σας παρακαλώ να είστε επιεικείς.Αγαπητέ μας καθηγητά, 

εκδηλώσαμε με λόγια, συνειδητά όμως, την τιμή και την αγάπη μας στο πρόσωπό σας. Ο Τ. 

S. ELIOT θα μάς στείλει ένα απαισιόδοξο μήνυμα. Θα μάς πει: «Μπορούμε μόνο να 

αγαπούμε κάτι που δημιούργησε η φαντασία μας / στην πραγματικότητα κανείς δεν μας αγαπά 

και κανένα δεν αγαπάμε / είμαστε όλοι μόνοι9». Εμείς αγαπητέ μας Καθηγητά θα 

διαφωνήσουμε με τον νομπελίστα ποιητή. Θα αντιπαραθέσουμε τους στίχους του μεγάλου 

Γερμανού Ποιητή GOETHΕ, που γράφει: «Μα καμιά δεν θα αγγίξετε καρδιά, αν ο λόγος δεν 

βγαίνει από την καρδιά σας». ο GOETHE θεωρεί τα λόγια αξιόπιστα, και όταν βγαίνουν από 

το είναι μας, όταν αναδύονται από την καρδιά μας, όταν είναι γεμάτα συνείδηση και 

συναίσθημα, εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο.  

Η παρουσία σας εδώ, αγαπητέ μας  πρ. Αντιπρύτανη, η παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων 

αλλά και 200 περίπου εισηγητών, που πλαισιώνουν, από αύριο, το συνέδριό μας δείχνει, ότι 

δεν υπάρχει κοινωνική απομόνωση, δεν υπάρχει αστάθεια φιλικών σχέσεων - αλλά υπάρχει 

μια αξιακή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση - υπάρχει αυτό που διακηρύσσει ο 

Μένανδρος: «ως χαρίεν εστ-άνθρωπος – όταν άνθρωπος η». Την πολυσχιδή προσφορά: 

Δηλαδή πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος, όταν είναι πραγματικός άνθρωπος. 

Η  πολυσχιδής προσφορά, η σοφία, η ατσαλωμένη ψυχή, η θυσία και η αυταπάρνηση 

προσωποποιούνται στο έργο σας. Ο ποιητής Κωστής Παλαμάς, θα υμνήσει τον Δάσκαλο, με 
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το ποίημα που ακολουθεί: Αυτόν τον Δάσκαλό  μας, τιμούμε και εμείς σήμερα και του 

αφιερώνουμε τους στίχους του μεγάλου μας ποιητή: 

 

Σμίλεψε πάλι, Δάσκαλε, ψυχές! 

Κι ό,τι σ΄ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, 

Μην  τ΄ αρνηθείς! Θυσίασέ το στη στερνή πνοή  του.Χτίσ΄ το παλάτι, 

 Δάσκαλε, σοφέ! 

Κι αν λίγη δύναμη μεσ΄ το κορμί σου μένει, 

Μην κουραστείς. Είν΄ η ψυχή σου ατσαλωμένη. 

Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά, 

Ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. 

Σκάψε βαθιά. Τι κι αν πολλοί  σ΄ έχουνε λησμονήσει; 

Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί 

Τα βάρη, που κρατάς σαν  «Άτλαντας» στην πλάτη 

χτίσε σοφέ της κοινωνίας το παλάτι
10
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6. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΑΝΑΣΣΗ-ΑΦΕΝΤΑΚΗ.  

 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ανακηρύσσει τον Ομ. Καθηγητή του 

Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΑΝΑΣΣΗ-ΑΦΕΝΤΑΚΗ επίτιμο μέλος του και 

απονέμει την παρούσα τιμητική πλακέτα ως πολλοστημόριο τιμής και αναγνώρισης για την 

αστάθμητη προσφορά του στην  παιδαγωγική επιστήμη, στην έρευνα, στη διδασκαλία και 

στη συνδιαμόρφωση του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού status στην πατρίδα μας.  

 

Το Δ.Σ. θεωρεί τον τιμώμενο ως έναν από τους κορυφαίους παιδαγωγούς που με τον 

ενδιάθετο προφορικό λόγο και τη γραφίδα του, ανέδειξε τις παρεζευγμένες αξίες της 

επιστήμης και της παιδαγωγικής - της παιδείας και του ανθρωπισμού στην Ελλάδα. 

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:ΕΔΩ 

Ε.Κ.Π.Α. 
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7. ΤΟ ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟΝ ΠΕΦΙΛΗΜΕΝΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ: ΑΝΤΩΝΙΟ ΔΑΝΑΣΣΗ-

ΑΦΕΝΤΑΚΗ. 

 

Ανίκητος δεν είναι ο θάνατος, αλλά ο χρόνος. Ο θάνατος μάς απειλεί πολλές φορές στην 

πορεία της ζωής μας, αλλά οι αντιστάσεις μας τον απομακρύνουν, έστω και προσωρινά. Οι 

θνητοί φοβούνται τον θάνατο και δεν προσμετρούν κάθε μέρα, τον χρόνο που ακολουθεί τη 

ρήση του Ηράκλειτου: Τα πάντα ρει και ουδέν πάγιον μένει. Ο χρόνος προσμετράει τις ημέρες 

μας και υποθηκεύει τη ζωή μας. Πάντα, αγαπημένε φίλε, έκανες αναφορά στον χρόνο και 

στους στίχους του ποιητή Ανδρέα Κάλβου, ιδιαίτερα στην Ωδή του στον Ιερόν Λόχον. Ο 

ποιητής   θεωρεί τον χρόνο φθονερό και εχθρό της μνήμης, που περιτρέχει την υδρόγειο 

σφαίρα, αφανίζει τα πάντα, και χάνονται βασίλεια και έθνη.ια μόνη εξαίρεση κάνει ο χρόνος, 

όταν πλησιάζει τη γη των ιερολοχιτών, αλλάζει τον δρόμον του, υποκλινόμενος στο 

θαυμάσιον χώμα που τους σκεπάζει: 

   

«Ο Γέρων φθονερός, και των έργων εχθρός, και πάσης μνήμης, έρχεται· περιτρέχει την 

θάλασσαν και την γην όλην· 

 

Από την στάμναν χύνει τα ρεύματα της λήθης, και τα πάντα αφανίζει. Χάνονται οι 

πόλεις, χάνονται βασίλεια, κι έθνη 

………………………………………………… 

Αλλ’ ότε πλησιάσει την γην οπού σας έχει, θέλει αλλάξειν τον δρόμον του ο Χρόνος, το 

θαυμάσιον  χώμα σεβάζων.
11

 

 

Θα παραφράσω τους τελευταίους στίχους του Κάλβου και θα σημειώσω για εσένα 

τετιμημένε μου φίλε: «αλλά όταν πλησιάσει τον ευκτήριον οίκον που σε έχει, θέλει 

αλλάξειν τον δρόμον του ο χρόνος, τον ευγενή άνδρα σεβάζων». 

 

Δεν μπορεί ο χρόνος να αφανίσει τη μνήμη σου, που θα είναι αιώνια. 
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Χαίρε φίλε, τώρα μας χωρίζει η ζωή και ο θάνατος. Θέλω, όπως έλεγες πάντα, όσοι θα μας  

επισκέπτονται να χαμογελάνε και να χαίρονται, και αν τώρα η θλίψη ότι τον κόσμο άφησαν   

τους κυριεύει, ας παρηγορηθούν. Ιδού οι στίχοι του Κάλβου: «Μειδίασον, χαίρου φίλε μου, 

μάλλον· αλλ’ αν η πίκρα, ότι τον ήλιον άφηκα, τώρα σε κυριεύει, παρηγορήσου».
12

 

Χαίρε φίλε, όχι, δεν ταιριάζουν κλαυθμοί και οδυρμοί. Όχι δάκρυα, όχι θλίψη, αλλά μνήμη 

και θαυμασμός για την ανεξίτηλη πορεία σου. 

Χαίρε, για την αξιοζήλευτη επιστημονική σου πορεία στην εκπαίδευση, στο Πανεπιστήμιο 

και τη κοινωνία. 

Χαίρε, για την αγάπη που έδωσες και εισέπραξες από όλους μας. 

Χαίρε, για την δημιουργία σου, στο φιλόξενο σπίτι σου στη Φολέγανδρο.  

Ανεξίτηλη παραμένει η ευεργετική φιλία σου σε εμένα και πιστεύω σε πολλούς φοιτητές, 

συναδέλφους και φίλους σου.  

 

Ήταν παράλληλο το ξεκίνημά μας, αλλά τα δικά σου επιτεύγματα, έφθασαν σε δυσθεώρητο 

ύψος.
13

 Εσύ έφτασες στην κορυφή, κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες, και αναδείχτηκες 

νικητής. Ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης
14

, εκφράζει αυτόν τον θαυμασμό στην Απόκριση στον 

Κωστή Παλαμά, με στίχους, και επειδή εγώ δεν μπορώ να τον εκφράσω σε εσένα με στίχους,  

παραθέτω το ποίημα του Γ. Δροσίνη, που εκφράζει και τον δικό μου θαυμασμό - και τα δικά 

μου συναισθήματα: 

 

 

... Πώς αλλιώς 

να σε πω; ο συνοδοιπόρος, 

χαίρε... 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
15

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
16

 

Συνοδοιπόροι ναι, μαζί κινήσαμε 

στης Τέχνης το γλυκοξημέρωμα - όμως 

με του καιρού το πέρασμα, χαράχτηκε 

του καθενός μας χωριστός ο δρόμος: 

 

Εσύ το Ωραίο μες στα μεγάλα ζήτησες 

κι εγώ στα ταπεινά κι απορριμμένα, 
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και δούλεψες το μπρούντζο και το μάρμαρο 

κι άφησες τον πηλό της γης σ’ εμένα. 

 

Στις αλπικές χιονοκορφές ανέβηκες 

και στάθηκα στις λιόφωτες ραχούλες 

αρχόντισσες και ρήγισσες οι Μούσες σου 

κι εμένα ψαροπούλες και βοσκούλες. 

 

Εσύ στης δάφνης τ’ ακροκλώναρα άπλωσες 

κι εγώ σε κάθε χόρτο και βοτάνι 

στεφάνι έχεις φορέσει από δαφνόφυλλα - 

λίγο θυμάρι του βουνού μου  φτάνει. 

Γεώργιος Δροσίνης: 

«Απόκριση στον Παλαμά» 

 

Επειδή αυτός ο χρόνος, το 2020, αγαπημένε μου φίλε, έφερε πολλά δεινά σε όλους μας, του 

αφιερώνω ένα μικρό κείμενο που πρωτοδημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1960 και δείχνει, ότι  

ο χρόνος είναι ο τελικός νικητής, γιατί ματαίωσε τις προσδοκίες μας και τις μετέθεσε για το 

2020,  αλλά ταυτόχρονα εδραίωσε και την ελπίδα των πιστών στην αθανασία της ψυχής.
17

 

 

ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ:
18

 

 

«Εχτές το βράδυ στη νυχτιά, στην άψυχη και παγωμένη φύση 

βήματα ακούστηκαν βαρειά στην άκρη απ'του χωριού τη βρύση. 

Ο χρόνος παλαιός περνά, τρέχει χωρίς να σταματήση 

Τα μάτια του σφιχτά σφαλνά, η δύναμη του έχει δύσει. 

 

Ακούει πίσω βογγητά κατάρες άγριες και μίση 

τον αλυχτάνε τα σκυλιά, όλοι τον έχουν λησμονήσει. 

Άρρωστοι, γέροι και παιδιά ξοπίσω τρέχουν σαν μελίσσι 

Στάσου! προστάζουν τη χρονιά, σκληρά μας είχες τυραννήσει. 

 

Το ερημοκκλήσι απο ψηλά κοιτάζει τη θλιμμένη φύση 
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Και βλέπει στον Ωκεανό κοντά τον γέροντα που πάει να ξεψυχήση! 

 

Πίκρες, λαχτάρες φονικά, ένα αιώνιο παραμύθι 

Όλα τα πνίγει, τα σκορπά, πέφτει, γκρεμίζεται στη λήθη! 

 

Έφυγε ο χρόνος βιαστικά, πολλοί τον έχουν μηδενίσει 

Μα αυτός γελάει ειρωνικά με τη ζωή μας που θα σβήση. 

Σαν φύγει κάθε μιά χρονιά και στα μαλλιά μας θα χιονίση 

Θε να μας πάν στην εκκλησιά που ο χρόνος πέθανε και εσβήστη. 

 

Εκεί πιασμένοι αγκαλιαστά, μακριά απ'την πρόσκαιρη τη ζήση 

Θα περιμένωμε πιστά, ΑΥΤΟΝ που θα μας αναστήση!» 

 

 

Θα μου λείψει ο καθημερινός περίπατος, από την πλατεία Κολωνακίου στον εθνικό κήπο και 

στο Ζάππειο. Το τηλέφωνο δεν θα ξαναχτυπήσει και φωνή σου δεν θα ακουστεί να με καλεί:  

«Φίλε μου! Σε περιμένω να βαδίσουμε μαζί μέχρι το Ζάππειο
19

». 

 

Σε μένα, τον απλό δάσκαλο, θα λείψει η μεγάλη τιμή να συγχρωτίζομαι με τον αγαπημένο 

μου φίλο, τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Αντώνιο Δανασσή-Αφεντάκη. 

 

Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας για τις σπουδές στην Ευρώπη, για τα παιδιά μας, για την 

αρχαία ελληνική γραμματεία, για την παιδαγωγική, για την περιβαλλοντική αγωγή
20

 και το 

κέντρο που ίδρυσες στη Φιλοσοφική Σχολή, για το παρόν και το μέλλον, για το Αφεντάκειο 

Ίδρυμα
21

 για τους συνανθρώπους μας, αλλά και για το εναπομείναν αύριο. 

 

Θα μου λείψει η άποψή σου, για το βιβλίο μου: Αχαριστίας και Αγνωμοσύνης Εγκώμιον και οι 

συχνές αναφορές σου, που δεν ολοκληρώθηκαν γραπτώς. Θα θυμάμαι, φίλε μου, ότι έδειχνες 

κατανόηση για τους αχάριστους και τους αγνώμονες και ανέφερες πάντα τον Ιερό 

Χρυσόστομο, που αποδίδει αυτές τις ελλείψεις, στην ατέλεια της ανθρώπινης ύπαρξης:   

«Ενδεής ημίν η φύσις παρά του πεποιηκότος εγένετο και ουκ αυτάρκης
22
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Θυμάμαι να μού τονίζεις να μην απογοητεύομαι για τη συμπεριφορά όσων ευεργετήσαμε, με 

τους στίχους του ποιητή
23

 Κώστα Μόντη που γράφει:  

«…ας τους ανθρώπους να νομίζουν πως δεν σε χρειάζονται πια, πως δίχως λόγο σε 

χρειάστηκαν τότε, πως κατά λάθος».αλλά και   την αναφορά σου στον Ιησού που θεράπευσε  

δέκα λεπρύς από τη λεπρα και μόνο ένας επέστρεψε-γονυκλινής να τον ευχαριστήσει τον 

ευεργέτη του. Και ο ιησούς ρώτησε:»Ουχί οι δέκα εκαθαρισθησαν οι δε εννέα  πού:» 
24

. 

 

Θυμάμαι τη συνεχή παρουσία σου στα συνέδρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης και την ενθάρρυνσή σου να συνεχίσουμε την πορεία μας 

προς τα πρόσω
25

.  

 

Χαίρε πεφιλημένε Αντιπρύτανη. Τα έργα και η προσφορά των ανθρώπων διαρκούν 

περισσότερο από τη ζωή τους. Όλβιος όποιος είχε την τύχη να σε γνωρίσει ως δάσκαλο και  

ως συνόντα και εταίρο. Μνήμων των μέχρι τούδε υπαρξάντων, προσπάθησα να καταγράψω 

ένα πολλοστημόριο της ανεξίτηλης πορείας σου, που στηρίχτηκε στις παρεζευγμένες αξίες 

της αρετολογίας και του ανθρωπισμού, της αγάπη σου για την ελληνική διανόηση, την 

παιδαγωγική επιστήμη και την παιδεία. Η ζωή σου συνοδεύτηκε από: το διδάσκειν, το 

γράφειν, το λέγειν, το πράττειν, αλλά και το δημιουργείν. Η παρηγοριά των συγγενών και 

φίλων βρίσκεται στους στίχους του Κώστα Ουράνη: «τότε οι νεκροί πεθαίνουν, όταν τους 

λησμονούμε».
26 

 

Ο Λορέντζος Μαβίλης επίσης, καλοτυχίζει τους νεκρούς που λησμονάνε τις πίκρες της ζωής 

και οικτίρει τους ζωντανούς, που θρηνούν για την απώλεια αγαπημένων προσώπων, μα δεν 

μπορούν να λησμονήσουν, στο ποίημά του:  

 

Η Λήθη: 

 

«Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε 

την πίκρα της ζωής. Όντας βυθίσει 

ο ήλιος και το σούρουππο ακλουθήσει, 

μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και νά ’ναι 

…………………………………………… 

Αν δε μπορείς παρά να κλαις το δείλι, 
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τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν: 

θέλουν, μα δε βολεί να λησμονήσουν».
27

 

 

 

Το ύστατο χαίρε απευθύνει ο δαιμόνιος έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης στους μαθητές του.   

Παρά τη σοφία του, αφήνει αναπάντητο το ερώτημα τι είναι το καλύτερο: η ζωή ή ο θάνατος;   

Αυτό, υποστηρίζει ο Σωκράτης, το ξέρει μόνον ο Θεός. Αποχαιρετώντας τους μαθητές του, 

μας δίνει τη δική του εκδοχή για τη ζωή και το θάνατο «άλλα τώρα πια (αυτό μπορώ να σας 

πω ακόμα) είναι καιρός να φύγουμε, εγώ για να πεθάνω κι εσείς για να συνεχίσετε τη ζωή σας. 

Ποιός από μας κατευθύνεται προς το καλύτερο είναι άγνωστο σε όλους, εκτός από τον θεό».
28

 

 

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ, ΤΕΤΙΜΗΜΕΝΕ ΦΙΛΕ. 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ε. ΠΑΠΑΣ
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1
 Το βιβλίο που θα εκδοθεί αφιερώνεται στη μνήμη του πρώην Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ: Αντωνίου 

Δανασσή Αφεντάκη. 
2
 Ο Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης, υπήρξε εκλεγμένος καθηγητής και στην Α.Σ.Κ.Τ  Αθηνών, όπου 

και δίδαξε Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. 
3
  Η σταδιοδρομία των πέντε παιδιών του πρώην Αντιπρύτανη έχει ως εξής: 

Η Δέσποινα, πτυχιούχος ιατρικής με σπουδές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατέχει υψηλή θέση 

ευθύνης σε μεγάλο ιατρικό κέντρο των Αθηνών.  

Ο Κωνσταντίνος, με σπουδές στο εξωτερικό και στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 

κατέχει θέση επιτετραμμένου Πρέσβη, σήμερα, στην Ελληνική Πρεσβεία στο Όσλο της Νορβηγίας.  

Η Χάρις, πτυχιούχος ιατρικής, με σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σήμερα κατέχει θέση ευθύνης 

σε μεγάλο ιατρικό κέντρο των Αθηνών.  

Η Δαναΐς, αριστούχος φιλόλογος, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Σοφοκλής-Αλέξιος, πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με 

μεταπτυχιακές σπουδές, έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης, σε εταιρείες και κοινωφελείς οργανισμούς της 

Κοινωνίας των Πολιτών. 
4
 Η Κατερίνα, αριστούχος Ιστορικός - Αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αδόκητος θάνατός 

της, βύθισε σε πένθος την οικογένειά της. 
5
 Ήταν υποχρεωμένος να πηγαινοέρχεται από τη Φολέγανδρο, στη Μήλο και στη Σύρο και να  

αντιμετωπίζει τις καιρικές συνθήκες, ταξιδεύοντας με τα μικρά καϊκάκια της εποχής. 
6
 Τα στοιχεια που παραθέτουμε για  to ELLIEPEK  είναι δηλωτικά  της ταυτότητας του Ινστούτου που 

σήμερα διάγει 24
ο
    έτος της ζωής του. 

7
 Το διεθνές συνέδριο αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωναϊού. Περισσότερες πληροφορίες 

μπορεί κανείς να βρει, στην ιστοσελίδα www.elliepek.gr. 
8
 Παραθέτουμε το κείμενο της προσφώνησης-κήρυξης εργασιών του συνεδρίου,όπως μάς το κατέθεσε ο 

πρώην Αντιπρύτανης και όπως δημοσσιεύτηκε  στα πρακτικά του συνεδρίου,με τον τίτλο:Μαθαίνω πως 

να Μαθαίνω.. 
9
 Μόνικα Α.  Παπά: Ο Τ. S. ELIOT: Λογοτεχνική κριτική και η διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων: 

Αθήνα 2009, σελ. 17. 
10

 Κωστής Παλαμάς: Ύμνος στον δάσκαλο. 
11

 Ανδρέας Κάλβος: Ωδή εις Ιερόν Λόχον. 
12

 Ανδρέας Κάλβος: Ωδή εις θάνατον. Αυτοί οι στίχοι είναι χαραγμένοι στονοικογενειακό μου  ευκτήριο 

οίκο ΣΤΟ Α κοιμητήριο  Αθηνών. 
13

 Η Πορεία του αποστάντος  ήταν όντως δυσθεώρητη. 
14

 Ο ποιητής Γεώργιος Δροσίνης απευθύνεται με θαυμασμό στον Κωστή Παλαμά. 
15

 Το ανθρώπινο μεγαλείο στην τελειότερη έκφρασή του. Ο Παλαμάς εκθειάζει τον Γ. Δροσίνη. 
16

 Ο Δροσίνης υποκλίνεται στον Παλαμά τον συνοδοιπόρο. 
17

 Στο Σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, είναι γραμμένο το: «προσδοκώ ανάστασιν νεκρών…». 
18

 Το ποίημα αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε πριν από 60 χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 1960. Αν και το 1960 δεν 

υπήρχε η σημερινή πανδημία και όλα τα άλλα δεινά, οι άνθρωποι της τότε εποχής, εκφράζουν τη 

δυσαρέσκειά τους και καταρώνται τον χρόνο. Αυτός όμως γελάει ειρωνικά, γιατί γνωρίζει τα  χρονικά 

μας όρια είναι τα 100 και σε μάς μένει μόνο η ελπίδα και για τον θάνατον, αλλά και για μετά τον 

θάνατον. 
19

 Ήταν μία από τις συχνές επιλογές στις καθημερινές μας εξόδους. Εκεί ο αντιπρύτανης  συναντούσε 

τους συμφοιτητές του, από την περίοδο της φοίτησής του, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. 
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 Προτείνω στους αγαπητούς συναδέλφους αν δεν έχει γίνει μέχρι τούδε να πάρει το κέντρο το όνομά 

του. Είναι μια πράξη τιμής και αναγνώρισης για τον αποστάντα. 
21

 Ο εκλιπών υπήρξε επί σειράν ετών πρόεδρος του Αφεντακείου Ιδρύματος και η προσφορά υπήρξε 

αστάθμητη. 
22 

Danassis Antonios, Johannes Chrysostomos, padagogisch-psychologische Ideen, in seinem Werk, 

Bouvier Verlag Herbert Grud nmann, Bonn 1971, Seite. 53..(Joh.,Hom. X.I.X,1,P.G., 59,119-120): Βλ. 

και: Αθανάσιος Ε. Παπάς: Αχαριστίας και Αγγνωμοσύνης Εγκώμιον: Αθήνα 2018, σελ.12. 
23

 Κώστα  Μόντη:Φοβού την εκδίκησιν των υπό σου ευεργετηθέντων.  

Ο ποιητής  προειδοποιεί ευεργέτες να φοβούνται την εκδίκηση εκείνων που  βοήθησαν να φτάσουν εκεί 

που βρίσκονται σημερα.Σε εκείνους που αυτοαναιρέθηκαν  και πηραν τον τίτλο του αχάριστου και του 

αγνώμονα. 

 «Μην απογοητεύεσαι που σ’ εκδικούνται/ 

εκείνοι που ευεργέτησες./ 

Άσ’ τους ανθρώπους να σου δείξουν/ 

πως δεν σε χρειάζονται πια,/ 

άσ’ τους ανθρώπους να σου δείξουν/ 

πως εκ περισσού σε χρειάστηκαν τότε/ 

πως χωρίς λόγο σε χρειάστηκαν τότε/ 

πως κατά λάθος.» 
24 ΛΟΥΚΆ :1β ρμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

 «Και καθώς εισήρχετο εις ένα χωριό, το απήντησαν δέκα λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν από μακρυά, διότι 

ο μωσαϊκός νόμος διέτασσε να μη πλησιάζουν ποτέ οι λεπροί τους υγιείς. Και αυτοί εφώναξαν δυνατά 

και είπαν· 

“Ιησού διδάσκαλε, σπλαγχνίσου μας, ελέησέ μας, δος μας την υγείαν μας”. Και όταν τους είδεν ο Ιησούς 

τους είπε· “πηγαίνετε και δείξετε το σώμα σας στους ιερείς, δια να βεβαιώσουν αυτοί επισήμως την 

θεραπείαν σας”. 

Και καθώς επήγαιναν εκαθαρίσθησαν από την λέπραν. Ένας δε από αυτούς, όταν είδεν ότι εθεραπεύθη, 

επέστρεψε δοξάζων και ευχαριστών τον Θεόν με μεγάλην φωνήν. Και έπεσε με το πρόσωπον κατά γης 

κοντά εις τα πόδια του Ιησού, ευχαριστών αυτόν εκ βάθους ψυχής.Και αυτός ήτο Σαμαρείτης. Απεκρίθη 

δε ο Ιησούς και είπε· “δεν εκαθαρίσθησαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα που είναι;»Διερωτήθηκε ο Ιησούς 

για τους ενέα λεπρούς που ενώ εκλιπαρούσαν να τους γιατρέψει από την επάρατη αρρώστια.η οποία  

τους είχε απομονώσει κοινωνικά,μόλις ιάθηκαν εξαφανιστηκαν και δεν  αισθάνθηκαν την ανάγκη να  

γυρίσουν και να ευχαριστήσουν τον ευεργέτη τους.΄΄Ετσι τα στίγμα  «α της λέπρασς θα παραμείνουν 

ανεξίτηλα στο σώμα αλλά και στην ψυχή τους:΄«Όλοι οι άνθρωποι μάλιστα μπορούν να εκπαιδεύουν 

το μυαλό τους να ξεχνά τις ντροπιαστικές ή τις δυσάρεστες στιγμές…πώς (όμως) είναι δυνατόν να 

διαγράφονται ξαφνικά κομμάτια της ταυτότητας κάποιου;... πώς μπορεί να νιώθει μέσα του 

κάποιος χωρίς να ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί που είναι σήμερα;» 

25
 Ο αποστάς Αντιπρύτανης, υπήρξε πάντα παρών στα συνέδρια και στις δραστηριότητες του Ελληνικού 

Ινστιτούτου και το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση τον ανακήρυξε επίτιμο μέλος. 

26
 Κώστας Ουράνης.Τότε οι νεκροί πεθαίνουνε όταν τους λησμονάμε. 

27
 Λορέντζος Μαβίλης: Η ΛΗΘΗ. 

 


