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ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ: θ. ΑΡΙΣΔΙΓΗ  

ΜΠΑΛΣΑ: 

ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: 

ΝΑ  ΞΑΝΑΛΔΙΣΟΤΡΓΗΔΙ   ΣΟ ΜΑΡΑΛΔΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΟ ΚΑΘΩ ΚΑΙ 

ΟΛΑ ΣΑ ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ. 

 

 

ΑΞΙΟΣΙΜΔ ΚΤΡΙΔ  ΤΠΟΤΡΓΔ   ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Σν παξόλ αίηεκα έρεη ππνβιεζεί δηο ,ηόζν ζηνλ απειζόληα Τπνπξγό 

Παηδείαο,όζν θαη ζηνλ απειζόληα Πξσζππνπξγό:9/8/2014 θαη 20/11/2014 

αληίζηνηρα.Οη αηηήζεηο κνπ έκεηλαλ αλαπάληεηεο.Καζώο ην αίηεκα απηό δελ 

είλαη πξνζσπηθό επαλέξρνκαη ,παξαθάκπηνληαο ηε ξήζε ηνπ 

ΜΔΝΑΝΓΡΟΤ,όηη:ΣΟ ΓΙ ΔΞΑΜΑΡΣΔΙΝ ΟΤΚ ΑΝΓΡΟ ΟΦΟΤ,κε ηελ 

ειπίδα όηη: ΣΟ ΓΙ ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΔΙ :ΣΡΙ ΔΞΑΜΑΡΣΔΙΝ.Παξαζέησ κεξηθά 

απνζπάζκαηα από ην αίηεκά κνπ πξνο ηόηε Τπνπξγό Παηδεηαο: 

1.«ηελ  νδό ΜΑΡΑΛΗ, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, θείηαη «ην πεξηθαιιέο θαη 

πεξίνπηνλ», ην εθπάγινπ  αξρηηεθηνληθνύ θάιινπο Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν. 

Δδώ ζηεγάζηεθε θαη Η ΜΑΡΑΛΔΙΟ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ  ΑΚΑΓΗΜΙΑ. Η 

αξρηθή νλνκαζία ηεο νδνύ  ήηαλ γλσζηή σο νδόο   Αξηζηνκέλνπο πξνο ηηκήλ ηνπ 

Μεζζήληνπ ήξσα Αξηζηνκέλε. ην 1905 ν θηιόκνπζνο  επεξγέηεο ΓΡΗΓΟΡΙΟ 

ΜΑΡΑΛΗ   κε ηε γελλαία  ρξεκαηηθή ρνξεγία ηνπ ζπλεηέιεζε  ζηελ νινθιήξσζε 

θαη ζηε ιεηηνπξγία  ηνπ  ΜΑΡΑΛΔΙΟΤ  δηδαζθαιείνπ. Δθηόο ησλ άιισλ 

επγλσκόλσλ επραξηζηηώλ ηεο πνιηηείαο  κεηνλνκάζηεθε( 1 ) ε  νδόο 

Αξηζηνκέλνπο , ζε νδό  ΜΑΡΑΛΗ.   κεηαμύ ησλ ηόηε θξαηνύλησλ  

ζπγθαηαιέγεηαη  θαη  ν αείκλεζηνο ζπλάδειθνο  ζαο, ΛΑΜΠΡΟ  Γ. 

ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΑ, ν νπνίνο γεξαίξεη ηνλ  θηινγελέζηαηνλ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ 

ΜΑΡΑΛΗΝ  γηα  ηε γελλαία ρνξεγία ηνπ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ  δηδαζθαιείνπ  Μ. 

ΒΡΑΣΑΝΟ  νκηιώλ ζηα εγθαίληα ηνπ δηδαζθαιείνπ   ην 1905 είπε κεηαμύ ησλ 

άιισλ  (2)  όηη:   «ην έζλνο, όπεξ εξγάδεηαη ζθνπίκσο θαη ιεινγηζκέλσο ππέξ ηεο 

δεκνηηθήο παηδείαο, ηνύην ζπείξεη εηο γελ εύθνξνλ γελλαία ζπέξκαηα θαη 
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ζπγθνκίδεη θαιιίζηνπο θαη αθζόλνπο θαξπνύο.. Σα εηζνδήκαηα ηνπ θξάηνπο 

απμάλνπζη κάιηζηα δηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ θαιώο ιεηηνπξγνύλησλ 

δεκνηηθώλ   ζρνιείσλ. πλερίδνληαο Ο Μ. ΒΡΑΣΑΝΟ( 3) είπε:   « …επί ηεο 

πςειήο ηαύηεο ζέζεσο, ηεο απνβιεπνύζεο πξνο ηελ Αθξόπνιηλ, ηαο θαιεξηθάο 

αθηάο θαη ηνλ ζαξσληθόλ θόιπνλ, θαη εληόο ηνπ πεξηθαιινύο ηνύηνπ δηδαζθαιείνπ, 

ζα θαηαξηίδσληαη ηνπ ινηπνύ επηζηεκνληθώο θαη ζα δηακνξθώλνηαη 

θαιιαηζζεηηθώο νη ιεηηνπξγνί ηεο πξώηεο παηδεύζεσο ηνπ ιανύ. Αθνύ ην 

Γηδαζθαιείνλ είλαη σξηζκέλνλ λα κεηνρεηεύε εηο ηαο θιέβαο ηνπ ιανύ γλήζηνλ 

ειιεληθόλ αίκα, λα κεηαιακπαδεύε εηο ηαο κειινύζαο γελεάο θσο θαη ζεξκόηεηα εθ 

ηεο ιακπξάο εζηίαο, ελ εθιεξνδόηεζαλ εκίλ νη πξόγνλνη εθείλνη, λ’ αζθή ηαο 

αηζζήζεηο θαη ηνλ λνπλ εηο επηηέιεζηλ ησλ ρξεζίκσλ πξνο βίνλ επηηεδεπκάησλ, λα 

ζπλδέε ην παξόλ κεηά ηνπ παξειζόληνο, λα δηαζώδε ηα γλήζηα ειιεληθά θξνλήκαηα 

θαη λα θαζνδεγή ην όινλ έζλνο εηο ηδαληθόλ ηη ζεκείνλ, ζεξκαίλνλ θαη δσππξνύλ ηελ 

θαξδίαλ εηο επηηέιεζηλ κεγάισλ θαη πςειώλ έξγσλ ελ ηε ηαηο ηέρλαηο θαη ηαηο 

επηζηήκαηο, αθνύ πάληα ηαύηα ώξηζηαη λα επηηειέζε ην παλεπηζηήκηνλ ηνύην ηνπ 

ιανύ, θαιώο εγέλεην, όηη αλεγέξζε νύησ πεξηθαιιέο θαη πεξίνπηνλ»( 4 ).  

2. «΄Δθηνηε  ,ΚΤΡΙΔ  ΤΠΟΤΡΓΔ, θαη γηα έλα πεξίπνπ αηώλα ην Μαξάζιεηνλ 

Γηδαζθαιείνλ απνηέιεζε ην πλεπκαηηθό θπηώξην, ην ζπίηη ησλ Γαζθάισλ (5),όπνπ 

κεηά από  απζηεξέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο νη δεκνδηδάζθαινη είραλ πξόζβαζε ζηελ  

δηεηή  κεηεθπαίδεπζε. από ην 1995  ε ειιεληθή πνιηηεία έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα 

ηδξπζνύλ Γηδαζθαιεία  Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ , λα εληαρηνύλ  θαη όρη λα 

ζπλδεζνύλ(6) ζηα αληίζηνηρα ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ζε νιόθιεξε ηε ρώξα. 

ην 2011 άξρηζε ε θαηεδάθηζε ησλ Γηδαζθαιείσλ θαη  νη ρηιηάδεο  εθπαηδεπηηθνί 

ηεο  Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαδηθάζηεθαλ ζην δηελεθέο λα ζηεξεζνύλ ηεο 

δηεηνύο κεηεθπαίδεπζεο ,πνπ απνηεινύζε ην  πιαίζην  ηεο   παηδαγσγηθήο  θαη 

επηζηεκνληθήο   αλαθνξάο   ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο. Πώο ζα αλαπιεξσζεί ην  θελό 

απηό θαη  πνύ ζα βξνπλ  πλεπκαηηθό  θαηαθύγην  νη  εθπαηδεπηηθνί καο;( 7) 

Ση ζθέπηεηαη ην ΤπνπξγείνΠαηδείαο λα πξάμεη  γηα απηόλ ηνλ απνθιεηζκό ησλ 

Γαζθάισλ θαη Νεπηαγσγώλ από ηε θπζηθή θνηηίδα ηνπο ,πνπ ήηαλ ηα 

ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ; Θα κείλνπλ θιεηζηά ΣΑ ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ; Πνύ  ζθέπηεηαη ην 

Τπνπξγείν  Παηδείαο  λα  κεηεθπαηδεύζεη ηνπο  εξγάηεο ηνπ ιατθνύ  ζρνιείνπ;  

Δίλαη δπλαηόλ  λα ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ θιεηζηά ηα Γηδαζθαιεία θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί καο λα είλαη κεηέσξνη ζε πιήξε  επηζηεκνληθή απνκόλσζε;  

Μήπσο  ,Κύξηε Τπνπξγέ  ηεο παηδείαο, νη ζύκβνπινί ζαο( 8 )  κπνξνύλ λα  πνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο καο-ηη ελλννύζε  ν Μ. ΒΡΑΣΑΝΟ(  9 ) ,όηαλ   ην 1905 

είπε: .  « ηα εηζνδήκαηα ηνπ θξάηνπο απμάλνπζη κάιηζηα δηα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ θαιώο ιεηηνπξγνύλησλ δεκνηηθώλ   ζρνιείσλ;» Ωζαύησο 

ην εύινγν εξώηεκα είλαη:, αθνύ ηα εηζνδήκαηα ηνπ θξάηνπο   

«…ΑΤΞΑΝΟΤΙ…»,ζα κπνξνύζαλ επίζεο λα κάο πνπλ ,πσο είλαη δπλαηόλ λα 

έρνπκε «θαιώο ιεηηνπξγνύληα ζρνιεία», όηαλ νη Γάζθαινη θαη νη Νεπηαγσγνί  

ζηεξνύληαη ηεο κεηεθπαίδεπζεο; Γηαηί  δελ εηζεγνύληαη λα αλνημνπλ ηα 

Γηδαζθαιεία;  Γηαηί ,θύξηε ΤΠΟΤΡΓΔ, αθνύ ηα ζρνιεία  απμάλνπζη ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ θξάηνπο , ε πνιηηεία  θιείλεη ΣΑ ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ;  Γελ  ζα ήηαλ  

παξαγσγηθό ζηελ παξνύζα θάζε ηεο νηθνλνκίαο λα απμήζεηε ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

θξάηνπο αλνίγνληαο ηα ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ;»(10) 

 Δπεηδή δελ έιαβα απάληεζε από ηνλ ηόηε αμηόηηκν Τπνπξγό Παηδείαο ππέβαια 

ην αίηεκα ζηνλ ηόηε Πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο,όπσο ζα δείηε από ηα 
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παξαζέκαηα: 

1. «Σύρε  αγαζή  γηα κέλα ,εμνρόηαηε  θύξηε Πξσζππνπξγέ, λα δηαβάζσ ζην 

δηαδίθηπν   έλα θείκελν  κε ηνλ ηίηιν: «  Οη καζεηέο πνπ έγηλαλ αξρεγνί:Σα 

ζρνιηθά ρξόληα ηνπ Αληώλε ακαξά, ηνπ Δπάγγεινπ Βεληδέινπ θαη ηνπ Αιέμε 

Σζίπξα. Σξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο, ηξεηο δηαθνξεηηθνί 

καζεηέο:(Πεγή: ΓΗΜΟΙΔΤΗ:  11/09/2012 12:31,  BHMagazino Βιέκκαηα).  

ηελ πξνζπάζεηά κνπ  λα βξσ εξείζκαηα γηα λα  πξνσζήζσ ην αίηεκά κνπ ,πνπ  

ζπλνςίδεηαη  ζην εμήο: ΝΑ ΞΑΛΔΙΣΟΤΡΓΉΔΙ ΣΟ ΜΑΡΑΛΔΙΟ 

ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΟ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΑ ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΏΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ, πηζηεύσ όηη  βξήθα ηε ιύζε. Ο  

Πξσζππνπξγόο  ηεο Διιάδαο ππήξμε γηα ηξία νιόθιεξα ρξόληα καζεηήο  « ηνπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μαξαζιείνπ» .Απηά ηα ηξία ρξόληα ,εμνρόηαηε, ήηαλ 

θαζνξηζηηθά γηα  λα δώζεηε ηηο  επηηπρείο  εηζηηήξηεο εμεηάζεηο ζην Κνιιέγην 

Αζελώλ θαη λα μεθηλήζεηε  ηελ πνξεία ζαο πξνο ηα πξόζσ. πσο γξάθεη   έλαο   

κεγάινο Παηδαγσγόο,ηα πξώηα ζρνιηθά ρξόληα  απνηεινύλ ερέγγπν  γηα ηελ 

κεηέπεηηα εμειηθηηθή δηαδνρή ησλ ςπρνπλεπκαηηθώλ θαηλνκέλσλ  ελόο 

εθάζηνπ,γηαηί: « .ηη  δελ καζαίλεη ν Γηαλλάθεο δελ κπνξεί λα ην κάζεη αξγόηεξα 

θαη ν Γηάλλεο».Γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο άο παξαζέησ  ην θείκελν, όπσο ην 

δηάβαζα ζην δηαδίθηπν:   «Σν ςειό παηδί: Ο Αληώλεο ακαξάο σο καζεηήο 

παξαθνινύζεζε ηηο ηξεηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζην Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν θαη έπεηηα έδσζε εμεηάζεηο, όπσο γηλόηαλ ηόηε, γηα λα θνηηήζεη 

ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνύ ηνπ Κνιιεγίνπ Αζελώλ. Ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο θαη 

ζύληνκα ζα γηλόηαλ έλαο εθ ησλ πξσηαγσληζηώλ ηεο ηάμεο ηνπ…» :(Πεγή: 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ:  11/09/2012 12:31,  BHMagazino Βιέκκαηα). Απηό   ην  

Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν, πνπ έζθπδε από δσή  θαη ζηέγαδε ηε ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΩΝ ΓΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ είλαη ήδε  εξκεηηθά θιεηζηό. Μόλνλ νη 

κλήκεο ησλ απνθνίησλ ηνπ αησξνύληαη   «ζην πεξηθαιιέο θαη εθπάγινπ  

αξρηηεθηνληθνύ θάιινπο Νενθιαζηθό θηήξην».Έηζη  ηαηξηάδνπλ εδώ νη κειαγρνιηθνί 

ζηίρνη ηνπ  καληείνπ ησλ Γειθώλ πξνο ηνλ Απηνθξάηνξα  Ινπιηαλό ηνλ 

επνλνκαζζέληα θαη απνζηάηε ή  παξαβάηε:  «Δίπαηε ησ βαζηιεί ρακαί πέζε 

Γαίδαινο απιά νπθέηη Φνίβνο έρεη θαιύβελ νπ κάληηδα δάθλελ νπ παγάλ ιαιένπζαλ 

απέζβεην  θαη ην ιάινλ ύδσξ.» Δπεηδή κπνξεί λα δηεξσηεζείηε ,εμνρόηαηε θύξηε 

Πξσζππνπξγέ, γηα ηα θίλεηξα ηνπ αηηήκαηόο κνπ, άο γλσξίδσ όηη  πξνζσπηθά  

δελ είρα ηελ ηύρε λα θνηηήζσ  ζηα πξόηππα Γεκνηηθά ρνιεία ηνπ Μαξαζιείνπ.  

Σν Γεκνηηθό ζρνιείν ηεο γελέηεηξάο κνπ απέρεη 500 ρηιηόκεηξα από ην θιεηλόλ άζηπ.  

Δίρα  όκσο  ηε κεγάιε ηηκή  λα ππεξεηήζσ  γηα 20 θαη πιένλ έηε ζηνλ 

Μαξαζιεηαθό ρώξν: σο θαζεγεηήο Παηδαγσγηθήο, σο Γηεπζπληήο ηεο 

Μαξαζιείνπ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο  ,σο  εθιεγκέλνο  Πξόεδξνο ηνπ   

Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ  θαη ηαπηόρξνλα σο επόπηεο ησλ  πξνηύπσλ θαη 

κεηέπεηηα πεηξακαηηθώλ ζρνιείσλ  ηνπ.  Δζείο, εμνρόηαηε θύξηε Πξσζππνπξγέ, 

κείλαηε ηξία ρξόληα ζην   Γεκνηηθό ζρνιείν ηνπ Μαξαζιείνπ . Δγώ έκεηλα  ζηνλ 

Μαξαζιεηαθό ρώξν  πεξίπνπ 23 ρξόληα. Οη   ρξπζέο θισζηέο θαη ηα βηώκαηα πνπ 

κάο ζπλδένπλ κε ην Μαξάζιεην θάλνπλ γηα κέλα πην εύθνιε ηελ επηθνηλσλία καο. Σα  

αίηεκά κνπ απηό λα μαλαιεηηνπξγήζεη ην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν θαζώο θαη ηα 

Γηδαζθαιεία όιεο ηεο  Διιάδαο ην ππέβαια αξρηθά  ζηνλ εμνρόηαην Τπνπξγό 

Παηδείαο θαη  Θξεζθεπκάησλ  θαηά κήλα Αύγνπζην ηνπ 2014, από αγάπε γηα ην 

Γάζθαιν ,κηαο θαη εγώ δελ είκαη παξά έλαο απιόο Γάζθαινο. Καζώο παξήιζε ν 

εύινγνο ρξόλνο θαη δελ πήξα απάληεζε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζθέθηεθα λα 

αιιάμσ ην πξόβιεκα. Να αθνινπζήζσ δειαδή ηε ξήζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή 
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ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη  ππνζηεξίδεη όηη: « ηαλ  έρεηο έλα πξόβιεκα θαη δελ 

κπνξείο λα ην ιύζεηο, αιιάδεηο ην πξόβιεκα θαη  ην πξόβιεκα ιύλεηαη ακέζσο.» 

πλερίδνληαο παξέζεζα εθ λένπ ηε ξήζε ηνπ Μ.ΒΡΑΣΑΝΟΤ,γηα ην πώο «Σα 

εηζνδήκαηα ηνπ θξάηνπο απμάλνπζη κάιηζηα δηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ 

θαιώο ιεηηνπξγνύλησλ  δεκνηηθώλ ζρνιείσλ απμαλνληαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

θξάηνπο» 

2.  «Η  ζέζε ηνπ Μ. Βξαηζάλνπ ,Γηεπζπληή ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ,ν νπνίνο 

ζηα εγθαίληα ηνπ Γηδαζθαιείνπ ην 1905 δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη:   « Σα 

εηζνδήκαηα ηνπ θξάηνπο απμάλνπζη κάιηζηα δηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ 

θαιώο ιεηηνπξγνύλησλδεκνηηθώλζρνιείσλ.»(Αξρείν Μαξαζιείνπ Παηδαγσγηθήο 

Αθαδεκίαο:ΥΡΟΝΙΚΌ:Αξηζ.πξση.  

2.Γηα λα έρνπκε θαιώο ιεηηνπξγνύληα ζρνιεία πξέπεη λα  αλνίμνπκε ηα 

Γηδαζθαιεία θαη λα κεηεθπαηδεύζνπκε  ηνπο εθπαηδεπηηθνύο καο . Με αλνηρηά  ηα 

Γηδαζθαιεία ,ηα εηζνδήκαηα ηνπ θξάηνπο απμάλνπζη… κε θιεηζηά δπζηπρώο 

ζπξξηθλώλνληαη.» 

Σέινο πξόηεηλα ζηνλ ηόηε πξσζππνπξγό  ζε αγαζηή ζύκπλνηα κε ηνπο άιινπο 

πνιηηηθνύο αξρεγνύο λα ΑΝΟΙΞΔΙ  ηα ΓΙΓΑΚΑΛΔΊΑ θαη  κε ηελ πξάμε ηνπ απηή 

λα θαηαζηεί ΑΝΔΞΙΣΗΛΟ.Γπζηπρώο νύηε θσλή νύηε αθξόαζε.Κάπνηνη  

απνδέθηεο ησλ θεηκέλσλ κνπ ,κνύ ζπλέζηεζαλ λα απνθύγσ ηνλ ΟΤΜΑΝΙΣΙΚ 

ΛΟΓΟ  θαη λα γίλσ  θπληθόο. Απηό θπζηθά  ην απνξξίπησ θαη ζπλερίδσ λα 

επηθνηλσλώ κε ην πξνζήθνλ ήζνο.ηνλ ρώξνπ πνπ δίδαμαλ νη κεγάινη 

κεηαξξπζκηζηέο: Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο,Γεκήηξεο Γιελόο ,Ρόδα Ικβξηώηε θαη 

ηόζνη αιινη, ζην ρώξν πνπ ζεκαδεύηεθε κε ηα ΜΑΡΑΛΔΙΑΚΑ,ππάξρεη ζε 

εκθαλέο ζεκείν ε   ξήζε ηνπ ΜΔΝΑΓΡΟΤ:  ΠΑΙΓΔΊΑ ΚΆΛΛΙΣΟΝ ΔΣΙ 

ΚΣΉΜΑ ΒΡΟΣΟΙ.ΓπζηπρώοΔπεηδή παξαθνινπζώ ηηο παξεκβάζεηο ζαο  γηα ηελ 

παηδεία θαη ηελ αγσλία ζαο,γηα ηε κάζεζε,γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ,γηα ηνπο καζεηέο θαη ηα ζρνιεία θαζώο θαη γηα ηνλ ελδηάζεην 

πξνθνξηθό ιόγν θαη όρη γηα ηνλ βεξκπαιηζκό ηεο εηθόλαο,παξαζέησ έλα θείκελν ηνπ 

BERTOLT BRECHT, πνιύ επίθαηξν θαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην αίηεκά κνπ, κε 

ηνλ ηίηιν : ΔΓΚΩΜΙΟ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: 

 

 

ΣΟ  ΠΟΙΗΜΑ ΣΟΤ  BERTOLT  BRECHT:  

ΔΓΚΩΜΙΟ ΣΗ ΜΑΘΗΗ
1
: 

 

                                                            
1 Μartin Hoyles: H πολιτική τησ Παιδείασ: Μτφρ. Κ. Σφρρου: Αθήνα 1981, ς. 76. 
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   «Να καζαίλεηο σο θαη ηα πην απιά πξάγκαηα 

Γη  απηνύο πνπ ε ώξα ηνπο έθηαζε  

πνηέ δελ είλαη αξγά 

Να κάζεηο ηελ ΑΒ  δελ είλαη ζπνπδαίν  κα  

λα ηελ κάζεηο κελ ληθεζείο  

Πξνρώξα ! πξέπεη λα ηα μέξεηο όια  

πξέπεη λα αλαιάβεηο ηελ αξρεγία. 

Να καζαίλεηο ηξειέ ηνπ αζύινπ! 

Να καζαίλεηο θπιαθηζκέλε! 

Να καζαίλεηο λνηθνθπξά! 

Να καζαίλεηο εμεληάρξνλε
2
!  

Πξέπεη λα  αλαιάβεηο ηελ αξρεγία. 

ςάμηε λα βξείηε ζρνιείν εζείο πνπ είζηε άζηεγνη 

Δμαζθαιίζηε  γλώζε ,εζείο πνπ μεπαγηάδεηε ζην θξύν 

Δζείο πνπ πεηλάηε θξαηείζηε γεξά ην βηβιίν 

 είλαη έλα όπιν 

Πξέπεη λα αλαιάβεηε ηελ αξρεγία. 

Μελ ληξέπεζαη λα ξσηάο ζύληξνθε  

Σίπνηα λα κελ ζε μεγειά . 

Απόθηεζε δηθή ζνπ γλώκε  

,ηη δελ μέξεηο εζύ ν ίδηνο  

Γελ ην μέξεηο θαζόινπ 

Έιεγμε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζα πιεξώζεηο 

                                                            
2 Αξιότιμε  κφριε Υπουργζ τησ Παιδείασ,για τουσ ομότιμουσ δηλαδή 

τουσ ςυναδζλφουσ ςασ ,που είναι ομοίασ τιμήσ με τουσ εν ενεργεία 
,ζχετε ςκεφτεί να   αξιοποιήςετε αυτό το επιςτημονικό  δυναμικό, που 
είναι παροπλιςμζνο και το μόνο αμάρτημά  τουσ  είναι η ημερομηνία 
γζννηςησ τουσ;Θα μποροφςαν άραγε να βοηθήςουν; 
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Γείμε κε ηα δάρηπιά ζνπ όια ηα λνύκεξα 

Ρώηα πώο κπήθε απηό ην λνύκεξν εδώ; 

Πξέπεη λα αλαιάβεηο ηελ  αξρεγία.» 

Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ ηεο Παηδείαο, Ο B. BRECHT  ηα ιέεη μεθάζαξα. Σν 

αίηεκα είλαη απιό θαη ζαθέο. Να μαλαιεηηνπξγήζεη ην ΜΑΡΑΛΔΙΟ 

ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΟ θαζώο θαη ηα Γηδαζθαιεία όιεο ηεο Διιάδαο ,γηα ηνπο ιόγνπο 

πνπ εμέζεζα ήδε.Σνλ επηέκβξην ηνπ 2015 ζα μαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα 

ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ;  Θα πεξηκέλσ κία επζεία απάληεζε.Μηα απάληεζε πνπ 

πηζηεύσ όηη ηελ πεξηκέλνπλ νη Γάζθαινη θαη Νεπηαγσγνί ηεο Διιάδαο. 

 «  Έζησ δὲ ὁ ιόγνο ὑκῶλ λαὶ λαί, νὒ νὔ· ηὸ δὲ πεξηζζὸλ ηνύησλ ἐθ ηνῦ πνλεξνῦ 

ἐζηηλ. [Μαηζ. ε' 37]. 

Με  ηελ πξνζήθνπζα ηηκή 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ Δ. ΠΑΠΑ 

Πξ. πξόεδξνο ηνπ ΜΑΡΑΛΔΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΟΤ,ΟΜ. ΚΑΘ. ΠΑΝ. 

ΑΘΗΝΩΝ. 

 

 

 

 

 

                     


