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

 
 ISSN 1792-7587 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ                                                                   ΑΘΗΝΑ     15/1/2016         

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ, 

ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ:  

E-MAIL: aepapas@gmail.com     

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ: 

protocol@minedu.gov.gr  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ:ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

ΝΑ  ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ   ΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

 

ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ  ΥΠΟΥΡΓΕ    

ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: 

ΚΥΡΙΕ Ν. ΦΙΛΗ. 

Ζητώ συγνώμη εκ των προτέρων, που σάς κουράζω  με το αίτημά μου ,αλλά δεν 

είναι προσωπικό. Συνέβη δηλαδή σε εμένα,  το εξαμαρτείν, να γίνει  δις και τρις εξαμαρτείν. 

Σάς το γράφω αυτό, επειδή σχετίζεται άμεσα με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , 

καθώς  και  με  τον απελθόντα πρωθυπουργό της Ελλάδας, που δεν απάντησαν στα τρία 

επαναλαμβανόμενα   αίτηματά μου: Να ξαναλειτουργήσει το Μαράσλειο Διδασκαλείο  καθώς 

και τα Διδασκαλεία όλης της Ελλάδας, που παραμένουν κλειστά από το 2011. Μετά από δύο 
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αναπάντητα υπομνήματα στους πρώην, στις 7/7/2015  έστειλα νέο υπόμνημα στον  πρώην 

αξιότιμο  Υπουργό Παιδείας του Σύριζα  κ. . Αριστείδη   Μπαλτά , με το ίδιο αίτημα να 

ξαναλειτουργήσει :το Μαράσλειο Διδασκαλείο καθώς και τα Διδασκαλεία όλης της Ελλάδας.  

Δυστυχώς, Κύριε Υπουργέ ,το τρίτο κατά σειράν υπόμνημά μου και το πρώτο στην 

Κυβέρνηση του Σύριζα έμεινε  επίσης  αναπάντητο. Η τρίτη αυτή ψυχρολουσία δεν 

ανέστειλε  τις προσπάθειές μου. Για να είμαι ειλικρινής δεν το πήρα προσωπικά ,γιατί  είναι 

αίτημα ,που αφορά  χιλιάδες Δασκάλους και Νηπιαγωγούς της πατρίδας μας.  Δεν ξέρω αν 

σάς έχει συμβεί προσωπικά, αλλά  αν και  πίστευα ότι η ανταπάντηση είναι στοιχειώδες καθήκον 

διαψεύστηκα. Συμβαίνει επίσης  σε αυτή   την Μετεκπαίδευση του  Μαρασλείου Διδασκαλείου, 

που η πολιτεία ΈΚΛΕΙΣΕ  το 2011, να έχω υπηρετήσει  και εγώ   πριν και 

μετά  την  αναβάθμισή του Μ.Δ.Δ.Ε. και την ένταξή του  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τρία 

υπομνήματα  μου με ένα πανελλήνιο αίτημα πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων.  

Γι αυτό, κύριε Υπουργέ, και σάς γράφω  για το τρις εξαμαρτείν. Έχετε τώρα ενώπιόν 

σας  έναν  αιτούντα και σε τρεις αμαρτίες περιπεσόντα έλληνα πολίτη, που εκλιπαρεί, 

αλλά  κανείς δεν τον ακούει ,και κανείς δεν του  απαντά ,αλλά αυτός επιμένει ελληνικά…με 

αίτημα     να ανοίξετε το ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ  ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.  Πίστευα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα έδινε 

τη δέουσα λύση. Για του λόγου το αληθές στη συνέχεια  ,σάς  επισυνάπτω  το υπόμνημά μου 

προς τον  Π. ΥΠΟΥΡΓΟ  ΚΥΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΑΛΤΑ ,για να  δείτε και να αξιολογήσετε 

το αίτημά μου.  Τα επιχειρήματα και οι λόγοι που επιβάλλουν  το άνοιγμα των 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ καταγράφονται αναλυτικά . 

Σας παρακαλώ να   διαθέσετε  λίγο χρόνο ,να αφήσετε  στην άκρη όλα τα άλλα, και να 

διαβάσετε αυτό το υπόμνημα ,καθώς και τα άλλα που επισυνάπτω, τα οποία εκτός από μένα , 

σάς τα στέλνουν όλοι οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί της Ελλάδας. Είναι δηλαδή πανελλήνιο 

αίτημα ,Σας παραθέτω και μερικά αποσπάσματα από το ποίημα του  Κ. ΚΑΒΑΦΗ με τον τίτλο: 

ΜΑΡΤΙΑΙ ΕΙΔΟΙ, που ταιριάζει  στο αίτημά μου, και στο γράμμα, που σάς φέρνει ο 

Αρτεμίδωρος και γράφει τα εξής.:   
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«…ΤΟΤΕ ΚΥΡΙΩΣ πρόσεξε σα βγεις στον δρόμον έξω, 

εξουσιαστής περίβλεπτος με συνοδεία, 

αν τύχει και πλησιάσει από τον όχλο 

κανένας Aρτεμίδωρος, που φέρνει γράμμα, 

και λέγει βιαστικά «Διάβασε αμέσως τούτα, 

είναι μεγάλα πράγματα που σ’ ενδιαφέρουν…μη λείψεις τους διαφόρους 

που χαιρετούν και προσκυνούν να τους παραμερίσεις 

(τους βλέπεις πιο αργά)· ας περιμένει ακόμη 

κ’ η Σύγκλητος αυτή, κ’ ευθύς να τα γνωρίσεις 

τα σοβαρά γραφόμενα του Aρτεμίδωρου». 

Αφήστε για λίγο τα άλλα ,Κύριε Υπουργέ,και διαβάστε αυτό το υπόμνημα: Διάβασε 

αμέσως τούτα…είναι μεγάλα πράγματα που σε ενδιαφέρουν…».Παραμερίστε  λίγο, 

ΚΎΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, τους διαφόρους ΠΟΥ ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ…τους 

βλέπετε πιο αργά …κ΄ευθύς να γνωρίσετε τα  σοβαρά γραφόμενα του 

ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ…αυτά από τον  Κ. Καβάφη. Ο  Οδυσσέας Ελύτης το διατυπώνει 

διαφορετικά: «Χίλιοι δυο παραφυλάνε σε κοιτάν και δεν μιλάνε -είσαι σήμερα μονάρχης- κι 

ώσαμ ΄αύριο δεν υπάρχεις». Δικό  μου  αίτημα είναι: 

Ανοίξτε τα  Διδασκαλεία, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, γιατί η πράξη σας  αυτή θα 

μείνει ανεξίτηλη και θα δώσει τέλος  στον  μετεκπαιδευτικό 

αποκλεισμό  χιλιάδων  Νηπιαγωγών και  Δασκάλων της χώρας μας. Περιμένω ,κύριε 

υπουργέ, μια άμεση  και θετική απάντηση για το άνοιγμα των Διδασκαλείων. Και μην ξεχάσετε 

να  πείτε στους βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, αυτό που διατύπωσε το 1905 ο 

Διευθυντής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Μ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ:  «το έθνος, όπερ εργάζεται 

σκοπίμως και λελογισμένως υπέρ της δημοτικής παιδείας, τούτο σπείρει εις γην εύφορον 
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γενναία σπέρματα και συγκομίζει καλλίστους και αφθόνους καρπούς. Τα εισοδήματα του 

κράτους αυξάνουσι μάλιστα δια του πολλαπλασιασμού των καλώς λειτουργούντων 

δημοτικών   σχολείων.»  

Σας παρακαλώ, μην παραπέμψετε το αίτημά μου σε  αρμόδιους και αναρμόδιους, ώστε 

να αιωρείται στο διηνεκές. Δις δίδει ο δίδων ταχέως. Ελπίζω ,κύριε Υπουργέ, ότι  με την 

απόφασή σας, για το ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ και όλα τα  άλλα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ της 

Ελλάδας,  θα  ανοίξετε μια νέα σελίδα στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, και  θα 

διαψευστούν και ο Αρτεμίδωρος και ο Καβάφης και ο Ελύτης για τα περί τού αντιθέτου 

,και τα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ, θα  αποκτήσουν ξανά και «… παγάν λαλέουσαν …  και το λάλον 

ύδωρ». 

Στη διάθεσή σας, Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 

Α.Ε.ΠΑΠΑΣ 

 


