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ΕΞΟΧΟΤΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

Τύχη  αγαθή  για μένα ,εξοχότατε  κύριε Πρωθυπουργέ, να διαβάσω στο 
διαδίκτυο   ένα κείμενο  με τον τίτλο: «  Οι μαθητές που έγιναν αρχηγοί: Τα 
σχολικά χρόνια του Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Αλέξη 
Τσίπρα. Τρεις διαφορετικές προσωπικότητες, τρεις διαφορετικοί μαθητές:
(Πηγή: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  11/09/2012 12:31,  BHMagazino Βλέμματα).  Στην 
προσπάθειά μου  να βρω ερείσματα για να  προωθήσω το αίτημά μου ,που  
συνοψίζεται  στο εξής: ΝΑ ΞΑΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ ΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΣΣΚΑΛΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΏΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, πιστεύω ότι  βρήκα τη λύση. Ο  
Πρωθυπουργός  της Ελλάδας υπήρξε για τρία ολόκληρα χρόνια μαθητής  « του 
Δημοτικού Σχολείου Μαρασλείου» .Αυτά τα τρία χρόνια ,εξοχότατε, ήταν 
καθοριστικά για  να δώσετε τις  επιτυχείς  εισιτήριες εξετάσεις στο Κολλέγιο 
Αθηνών και να ξεκινήσετε  την πορεία σας προς τα πρόσω. Όπως γράφει   ένας   
μεγάλος Παιδαγωγός,τα πρώτα σχολικά χρόνια  αποτελούν εχέγγυο  για την 
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μετέπειτα εξελικτική διαδοχή των ψυχοπνευματικών φαινομένων  ενός 
εκάστου,γιατί: « Ό.τι  δεν μαθαίνει ο Γιαννάκης δεν μπορεί να το μάθει αργότερα
και ο Γιάννης».Για του λόγου το αληθές Σάς παραθέτω  το κείμενο, όπως το 
διάβασα στο διαδίκτυο:   «Το ψηλό παιδί: Ο Αντώνης Σαμαράς ως μαθητής 
παρακολούθησε τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού στο Μαράσλειο 
Διδασκαλείο και έπειτα έδωσε εξετάσεις, όπως γινόταν τότε, για να φοιτήσει 
στην Δ΄ Δημοτικού του Κολλεγίου Αθηνών. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και 
σύντομα θα γινόταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της τάξης του…» :(Πηγή: 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  11/09/2012 12:31,  BHMagazino Βλέμματα). Αυτό   το  
Μαράσλειο Διδασκαλείο, που έσφυζε από ζωή  και στέγαζε τη ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ είναι ήδη  ερμητικά κλειστό. Μόνον οι 
μνήμες των αποφοίτων του αιωρούνται   «στο περικαλλές και εκπάγλου  
αρχιτεκτονικού κάλλους Νεοκλασικό κτήριο».Έτσι  ταιριάζουν εδώ οι μελαγχολικοί 
στίχοι του  μαντείου των Δελφών προς τον Αυτοκράτορα  Ιουλιανό τον 
επονομασθέντα και αποστάτη ή  παραβάτη:  «Είπατε τω βασιλεί χαμαί πέσε 
Δαίδαλος αυλά ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην ου μάντιδα δάφνην ου παγάν λαλέουσαν
απέσβετο  και το λάλον ύδωρ.» Επειδή μπορεί να διερωτηθείτε ,εξοχότατε κύριε 
Πρωθυπουργέ, για τα κίνητρα του αιτήματός μου, Σάς γνωρίζω ότι  προσωπικά  
δεν είχα την τύχη να φοιτήσω  στα πρότυπα Δημοτικά Σχολεία του Μαρασλείου.  Το 
Δημοτικό σχολείο της γενέτειράς μου απέχει 500 χιλιόμετρα από το κλεινόν άστυ.  
Είχα  όμως  τη μεγάλη τιμή  να υπηρετήσω  για 20 και πλέον έτη στον 
Μαρασλειακό χώρο: ως καθηγητής Παιδαγωγικής, ως Διευθυντής της 
Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας  ,ως  εκλεγμένος  Πρόεδρος του   
Μαρασλείου Διδασκαλείου  και ταυτόχρονα ως επόπτης των  προτύπων και 
μετέπειτα πειραματικών σχολείων  του.  Εσείς, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, 
μείνατε τρία χρόνια στο   Δημοτικό σχολείο του Μαρασλείου . Εγώ έμεινα  στον 
Μαρασλειακό χώρο  περίπου 23 χρόνια. Οι   χρυσές κλωστές και τα βιώματα που 
μάς συνδέουν με το Μαράσλειο κάνουν για μένα πιο εύκολη την επικοινωνία μας. 
Τα  αίτημά μου αυτό: να ξαναλειτουργήσει το Μαράσλειο Διδασκαλείο καθώς και
τα Διδασκαλεία όλης της  Ελλάδας το υπέβαλα αρχικά  στον εξοχότατο Υπουργό 
Παιδείας και  Θρησκευμάτων  κατά μήνα Αύγουστο του 2014, από αγάπη για το 
Δάσκαλο ,μιας και εγώ δεν είμαι παρά ένας απλός Δάσκαλος. Καθώς παρήλθε ο 
εύλογος χρόνος και δεν πήρα απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας, σκέφτηκα να 
αλλάξω το πρόβλημα. Να ακολουθήσω δηλαδή τη ρήση που στηρίζεται στην αρχή 
της δημιουργικότητας και  υποστηρίζει ότι: « Όταν  έχεις ένα πρόβλημα και δεν 
μπορείς να το λύσεις, αλλάζεις το πρόβλημα και  το πρόβλημα λύνεται αμέσως.» 
Απευθύνομαι σε Σάς ,εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, και επανυποβάλλω το 
αίτημά μου επικαλούμενος  4 σημαντικούς λόγους, που επιβάλλουν την άμεση 
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λειτουργία του Μαρασλείου Διδασκαλείου καθώς και των Διδασκαλείων όλης 
της Ελλάδας. 

1.Η  θέση του Μ. Βρατσάνου ,Διευθυντή του Μαρασλείου Διδασκαλείου,ο οποίος 
στα εγκαίνια του Διδασκαλείου το 1905 διατύπωσε την άποψη ότι:   « Τα 
εισοδήματα του κράτους αυξάνουσι μάλιστα δια του πολλαπλασιασμού των 
καλώς λειτουργούντων δημοτικών σχολείων.»(Αρχείο Μαρασλείου 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας:ΧΡΟΝΙΚΌ:Αριθ.πρωτ. 2.)

2.Για να έχουμε καλώς λειτουργούντα σχολεία πρέπει να  ανοίξουμε τα 
Διδασκαλεία και να μετεκπαιδεύσουμε  τους εκπαιδευτικούς μας . Με ανοιχτά  τα 
Διδασκαλεία ,τα εισοδήματα του κράτους αυξάνουσι… με κλειστά δυστυχώς 
συρρικνώνονται.

3. Τα βιώματα που  έχουμε όλοι μας από  το Δημοτικό σχολείο ,μάς  επιτάσσουν 
να  συστρατευτούμε ,  προσφέροντας ο καθένας ένα πολλοστημόριο βοήθειας  από 
το διακόνημά του.

4.Ο  πατέρας  της ιστορίας, ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασεύς, γράφει , εξοχότατε 
κύριε Πρωθυπουργέ , πως  μπορούν τα ανθρώπινα έργα  από εξίτηλα  να  γίνουν  
ανεξίτηλα.  Πηγή:.( «Ηροδότου Αλικαρνασσέως ιστορίης, Απόδεξις ήδε ως μήτε τα 
γενόμενα εξ Ανθρώπων τω χρόνω εξίτηλα γένηται…»).Τα εξίτηλα είναι αυτά που 
σβήνουν και ξεθωριάζουν στο  πέρασμα του χρόνου, ενώ τα ανεξίτηλα  
παραμένουν  άσβεστα και αιγλοβολούν στο διηνεκές. Πιστεύω ότι αν ξανανοίξετε
το Μαράσλειο Διδασκαλείο καθώς και τα  Διδασκαλεία της χώρας μας ,θα 
μείνετε στην ιστορία ,ως ο ανεξίτηλος Πρωθυπουργός της Ελλάδας.  Εν ταυτώ 
και  οι άλλοι  πολιτικοί άνδρες, δηλαδή: 1.Ο εξοχότατος    Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης  κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.  2. Οι  εξοχότατοι Αρχηγοί των πολιτικών 
κομμάτων  της  Αντιπολίτευσης κ. κ. Αλέξης Τσίπρας,  Δημήτρης Κουτσούμπας,
  Φώτης Κουβέλης,  Πάνος  Καμμένος  και Σταύρος Θοδωράκης  , καθώς και  3. 
Ο εξοχότατος  Υπουργός Παιδείας. κ. Ανδρέας Λοβέρδος, αν  ΣΥΝΑΙΝΈΣΟΥΝ 
στην επαναλειτουργία των ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ, πού πιστεύω ότι θα συναινέσουν , 
θα καταστούν   ωσαύτως   εσαεί  ανεξίτηλοι.

Εξοχότατε  Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Γνωρίζω ότι καταχρώμαι του πολυτίμου χρόνου Σας. Στο Μαράσλειο 
Διδασκαλείο υπάρχει  η επιγραφή : ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙ ΚΤΗΜΑ 
ΒΡΟΤΟΙΣ. Επειδή κήδεσθε  της παιδείας  των βροτών, Σάς παρακαλώ θερμά μην 
παραπέμψετε το αίτημά μου  σε άλλους φορείς  εξουσίας. Αυτό αποδείχτηκε ήδη 
αναποτελεσματικό.   Αν , εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει η βούληση να 
ξαναλειτουργήσει το ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ,  θα είμαι 
ευτυχής ,να έχω μία ευθεία απάντηση και να μην βαυκαλίζομαι  με φρούδες 
ελπίδες:  «  Έστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ 
πονηροῦ ἐστιν. [Ματθ. ε' 37].Πιστεύω ότι έχετε καλές προθέσεις. Το πρόβλημα 
είναι βουλησιαρχικό. Και ακόμα ότι   και το   ευκταίο  και  το  ανέφικτο μπορούν  
να γίνουν εφικτά .  Τότε οι στίχοι  του ποιητή Κ. ΚΑΒΆΦΗ, που   
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εξατομικεύονται  σε όσους θα πουν το μεγάλο ΝΑΙ και το μεγάλο ΟΧΙ, συνιστούν 
και επηρεάζουν  όλους μας: Εμείς οι ΔΆΣΚΑΛΟΙ, περιμένουμε ένα πελώριο ΝΑΙ. 
Επίσης  και ο  ΚΙΠΛΙΓΝΚ  μπαίνει   σε αυτήν τη συζήτηση ,θέτοντας το δίλημμα με
το  ποίημά του: ΑΝ…  και δίνει τον ορισμό του αληθινού  άντρα.  « ΑΝ 
ΜΠΟΡΕΙΣ…και να κρατιέσαι πάντα ορθός, όταν δεν σούχει τίποτε απομείνει  
παρά μονάχα η θέληση, κράζοντας σε όλα αυτά «βαστάτε» …δική σου θάναι τότε η 
Γη, μ’ όλα και μ’ ό,τι πάνω της κι’ αν έχει και κάτι ακόμα πιο πολύ: Άντρας 
αληθινός θάσαι, παιδί μου.»

ΔΙΑΤΕΛΩ:

Με την προσήκουσα στο Λειτούργημά  Σας τιμή.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ

Π.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΟΜ.ΚΑΘ.ΠΑΝ ΑΘΗNΩΝ
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