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Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο  εθδήισζεο θαη πξηλ πεξάζνπκε ζην 
κνπζηθό κέξνο, κε ην Μνπζηθό Σρνιείν Πηνι/δαο , ζα ήζεια λα 
κνηξαζζώ καδί ζαο κεξηθέο ζθέςεηο  γηα ηελ ηζηνξία ηεο 
εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδείαο ζηνλ ηόπν καο. 
 
Γλσξίδνπκε όηη ε πόιε καο θαηνηθνύληαλ από ηελ αξραηόηεηα θαη, 
απ’ όζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
δηαζώζεθαλ, απνηεινύζε ηόζν ην εκπνξηθό, όζν θαη ην 
πλεπκαηηθό θέληξν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. 
 

Μεγάινη δάζθαινη ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ θαηέζεζαλ ηελ 
πξνζπάζεηα, ηε ζέιεζε, θαη ηε ζνθία ηνπο ζε κεγάινπο άλδξεο θαη 
γπλαίθεο, πνπ δόμαζαλ θαη ηίκεζαλ ηε γελέηεηξά καο κε ηα 
επηηεύγκαηά ηνπο, ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη ζην 
εμσηεξηθό. 
«Ασηοί ποσ δίνοσν καλή εκπαίδεσζε ζηα παιδιά, πρέπει να ηιμώνηαι 
περιζζόηερο από εκείνοσς ποσ ηα γέννεζαν, γιαηί οι γονείς ηοσς 
έδωζαν μόνο ηε δωή, οι παιδαγωγοί όμως ηεν ικανόηεηα να δοσν 
καλά.» έγξαςε ν κεγάινο δάζθαινο ηνπ γέλνπο καο ν Αξηζηνηέιεο 
 
Εμπνευσμένοι άνθρωποι, δηαπλεόκελνη από παλαλζξώπηλεο 
αμίεο θαη ηδαληθά, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
θαη ηα ζηνηρεηώδε κέζα, θώηηζαλ θαη θαζνδήγεζαλ λένπο 
αλζξώπνπο γηα λα θαηαθηήζνπλ ηε γλώζε, κα πεξηζζόηεξν 
έζξεςαλ ην κηθξόβην ηεο κάζεζεο, ζπδαύιηζαλ ηε «θιόγα», γηαηί 
όπσο είπε ν ζπνπδαίνο Ιξιαλδόο πνηεηήο Οπίιηακ Γέηηο: «Η 
εκπαίδεσζε δεν είναι ηο γέμιζμα ενός κοσβά, αλλά ηο άναμμα μιας 
θλόγας». 
 
Δελ είρακε δειαδή κόλν ην πξνλόκην (πνπ όλησο πξνλόκην 
απνηεινύζε γηα ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο ζηε ρώξα καο) λα 
έρνπκε ζρνιεία, αιιά θαη ηελ ηύρε λα ππεξεηήζνπλ ζε απηά 
πξαγκαηηθνί Δάζθαινη, αιεζηλνί παηδαγσγνί. 
 
Σηνλ πεξηνξηζκέλν ρξόλν ηνπ ραηξεηηζκνύ κνπ δελ είλαη δπλαηό λα 
αλαθεξζώ πεξηζζόηεξν ζε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο, αιιά δε 
λνκίδσ όηη είλαη θαη απαξαίηεην.  
Άιισζηε, όινη ηνπο γλσξίδνπκε, όινη καο, είηε αθνύζακε γη’ 
απηνύο, είηε είρακε ηελ ηύρε λα ηνπο γλσξίζνπκε ζηηο ζρνιηθέο 



αίζνπζεο, ηόζν ηεο πξσηνβάζκηαο, όζν θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο.  
Κάζε γεληά είρε θαη ηνπο δαζθάινπο ηεο, απηνύο πνπ ζπκάηαη 
πάληα κε ζεβαζκό, αγάπε θαη κία αίζζεζε ρξένπο, γη’ απηά πνπ 
ηόζν γελλαηόδσξα ηεο πξνζθέξζεθαλ. 
Καη όηαλ κηιάκε γηα εθπαίδεπζε κηιάκε γηα πξνζθνξά, γηα δόζηκν, 
κηαο θαη ν πξαγκαηηθόο ζηόρνο ηεο δελ είλαη κόλν ε εθκάζεζε, 
αιιά, θαη απηό ην ζεσξώ πξνζσπηθά ζεκαληηθόηεξν, ην άλνηγκα 
ηεο ςπρηθήο καηηάο, ηεο αληίιεςεο ηνπ θόζκνπ καο θαη ηεο 
δεθηηθόηεηαο ζε ηδέεο θαη απόςεηο.  
Η εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ πξνηξέπεη ηνλ άλζξσπν λα 
μεκαθξύλεη ην βιέκκα ηνπ από ηνλ θαζξέθηε ηνπ απνδεθηνύ 
εηδώινπ θαη λα αλνίμεη ην παξάζπξν ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ 
πλεύκαηόο ηνπ. 
 
Επειπηζηώ θαη εύρνκαη ε ζπλέρεηα ηεο  πνξείαο ηεο εθπαίδεπζεο 
ζηνλ ηόπν καο λα ζηνιηζζεί, λα δηαλζηζηεί από ηελ παξνπζία 
επίζεο θσηηζκέλσλ αλζξώπσλ, ηέηνησλ γελλαηόδσξσλ 
δαζθάισλ, πνπ ζα πξνζθέξνπλ απιόρεξα ην κέιινλ ζηα παηδηά 
καο θαη έλα πην επνίσλν αύξην γηα ηνλ ηόπν καο.  
 
 
 
                 Σαο  Επραξηζηώ πνιύ. 


