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 «ΗΜΕΡΑ ΕΚΑΝΑ ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ» 

Δπηζηνιή Ιζπαλνύ δαζθάινπ 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

 

 Μεηά από πεξηζζόηεξα από 35 ρξόληα ππεξεζίαο ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, 

ζήκεξα έθαλα ην ηειεπηαίν κνπ κάζεκα. πληαμηνδνηνύκαη. Γελ είρα ζθνπό λα 

ην θάλσ, αιιά κε αλαγθάδνπλ νη θαηαζηάζεηο, αο ην πνύκε έηζη. Θα κπνξνύζα 

λα πσ όηη ε αηηία είζηε εζείο, αιιά ζα ήηαλ αξθεηά απιό θαη επηπιένλ ζα βξί-

ζθαηε αξθεηνύο ιόγνπο γηα λα δηθαηνινγεζείηε, θαζώο δελ αληηιακβάλεζηε θα-

ζόινπ όζα ζπκβαίλνπλ ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δίζηε εζείο πνπ ππνβάιιεηε 

ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε ζε κία ζηαδηαθή ππνβάζκηζε θαη νδεγείηε ηνπο εθπαη-

δεπηηθνύο ζην λα πηνζεηήζνπλ ακπληηθή ζηάζε, θάηη πνπ δελ ζα είρε λόεκα ζε 

κία ρώξα πνπ πίζηεπε όηη ζηελ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ην κέιινλ ησλ πνιηηώλ 

ηεο θαη όρη νη κειινληηθνί θαηαλαισηέο. 

 Έθαλα ην ηειεπηαίν κνπ κάζεκα θαη ήδε κνπ ιείπνπλ νη καζεηέο κνπ θαη 

νη ζπλάδειθνί κνπ. Αλάκεζα ζηηο επθαηξίεο πνπ κνπ δόζεθαλ μεθηλώληαο ηνλ 

εξγαζηαθό κνπ βίν δηάιεμα απηή πνπ ήηαλ πην θνληά ζηηο επηζπκίεο κνπ θαη ηα 

όλεηξα πνπ είρα όληαο λένο. Βξέζεθα ζε έλαλ θόζκν όπνπ ε ζπλεξγαζία κνπ 

πξνθαινύζε κεγαιύηεξε ηθαλνπνίεζε από ηνλ αληαγσληζκό. Οκνινγώ όηη πνηέ 

δελ επηζύκεζα λα είκαη αληαγσληζηηθόο, αιιά θαηάιιεινο, δελ πξνζπάζεζα λα 

είκαη ν θαιύηεξνο αιιά θαιύηεξνο, γηα λα επηηύρσ απηό πνπ θαηά βάζνο όινη 

αλαδεηνύλ πεξηζζόηεξν από ρξεκαηηθέο αληακνηβέο ή βξαβεία θαη δηαθξίζεηο, 

ηελ ηθαλνπνίεζε λα κπνξνύκε λα θάλνπκε απηό πνπ καο ηθαλνπνηεί, καο αξέζεη, 

καο θάλεη λα αηζζαλόκαζηε ρξήζηκνη θαη ζεκαληηθνί. Γελ ληώζσ ληξνπή επεηδή 

ήκνπλ δάζθαινο ή δεκόζηνο ππάιιεινο, ην αληίζεην, αηζζάλνκαη ππεξήθαλνο. 

 Γελ αληηιακβάλεζηε ηίπνηα. 

 Σν κεγαιύηεξν πξνλόκην ελόο δαζθάινπ είλαη πνπ επηθνηλωλεί κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνπο κεηαθέξεη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ, ηνπο δίλεη ηνλ θα-

ιύηεξν εαπηό ηνπ, ππεξεηεί κε εληηκόηεηα έλα από ηα παιαηόηεξα επαγ-

γέικαηα ηνπ θόζκνπ. Η ζηηγκή πνπ έλα αλζξσπνεηδέο πξνζπάζεζε λα εθπαη-
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δεύζεη έλα άιιν, λα ηνπ κεηαδώζεη πνιηηηζκό απνηειεί ην ζεκείν θακπήο γηα 

ηελ εμέιημε ζην αλζξώπηλν είδνο. Δζείο δελ ην βιέπεηε έηζη. Γελ γλσξίδεηε θαη, 

πξάγκα πνπ είλαη θαη ην ρεηξόηεξν, δελ κπνξείηε λα ην αληηιεθζείηε, απηό πνπ 

αηζζάλεηαη ν δάζθαινο όηαλ θάπνηνη καζεηέο ζπλερίδνπλ λα ζρνιηάδνπλ ην ζέκα 

πνπ ζπδήηεζαλ ζηελ ηάμε κεηά ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο, επεηδή ηνπο έρεη δηε-

γείξεη ην ελδηαθέξνλ. Γελ αληηιακβάλεζηε ηελ αίζζεζε πνπ πξνθαιεί ζε έλα 

δάζθαιν ε εξεπλεηηθή καηηά ελόο καζεηή πνπ ζθέθηεηαη θαη πξνζπαζεί λα θα-

ηαιάβεη απηό πνπ ηνπ έρεη παξνπζηαζηεί, πνπ αλαθαιύπηεη από κόλνο ηνπ θάηη 

ζρεηηθό κε ηνλ ίδην ή κε ηνλ θόζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. 

 Μηιάηε κόλν γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο πξνζπάζεηαο: ζα ήηαλ πην ρξήζηκν λα 

πξνζπαζνύζαηε πεξηζζόηεξν γηα ηνλ πνιηηηζκό! αο απαζρνιεί κόλν λα επηιέ-

γεηε καζεηέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πνιύ παξάμελνπ γηα κέλα ζηόρνπ πνπ ιέγε-

ηαη «αξηζηεία». Η αξηζηεία ζαο κνπ ζπκίδεη άιιεο επνρέο, ειπίδσ νξηζηηθά πε-

ξαζκέλεο. Δπηζπκείηε λα επηιέγεηε άξηζηνπο αληαγσληζηηθνύο εγέηεο πνπ ζα 

θαηαθέξνπλ λα απνζπάζνπλ από ηηο ζπζίεο ησλ άιισλ πνιηηώλ ηελ απαξαίηεηε 

απνδνηηθόηεηα ώζηε ε ρώξα λα γίλεηαη ζπλέρεηα πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθή ζε 

απηή ηελ βάξβαξε νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Τπνθξίλεζηε όηη πξνεηνηκάδεηε ηνπο 

πνιίηεο γηα ηελ αγνξά θαη όρη γηα ηε δσή. Γελ ζαο ελδηαθέξεη ηίπνηα πεξηζζόηε-

ξν από ην λα ηνπο ηαμηλνκήζεηε κε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη λα ηνπο πξνζθέξε-

ηε ζηελ αγνξά γηα λα απνδώζνπλ ην κέγηζην θέξδνο. Θα είλαη πνιύ ιίγνη απηνί 

πνπ ζα μερσξίζνπλ, «νη άξηζηνη», θάπνηνη πεξηζζόηεξνη πνπ ζα ρεηξίδνληαη ηα 

κέζα παξαγσγήο θαη ζα απνηειέζνπλ κία κεζαία ηάμε θαη ε πιεηνςεθία ζα απν-

ηειέζεη ην εξγαηηθό ρέξη πνπ ζα γίλεηαη πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθό όζν πεξηζ-

ζόηεξν ρεηξαγσγεκέλν είλαη. Πνιινί πηπρηνύρνη είλαη αλαγθαζκέλνη λα κεηαλα-

ζηεύζνπλ ζε άιιεο ρώξεο. Γελ ζαο ελδηαθέξνπλ πνιίηεο κνξθσκέλνη θαη κε 

θξηηηθή ζθέςε, αιιά απνηειεζκαηηθνί ππάιιεινη. Η παηδεία είλαη δηθαίσκα όρη 

επέλδπζε. Αιιά απηό εζείο δελ ην θαηαιαβαίλεηε. 

 Οη άληζεο επθαηξίεο αξρίδνπλ από ηνλ ηόπν θαη ηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία 

θάπνηνο γελληέηαη. Δίλαη πνιύ δύζθνιν νη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαη από ρακειά 

θνηλσληθά ζηξώκαηα λα επηηύρνπλ πςεινύο ζηόρνπο, θαζώο ην ζεκείν αθεηε-

ξίαο ηνπο βξίζθεηαη πνιύ καθξηά από απηνύο. Γη΄ απηό είλαη απαξαίηεην λα θα-

ηαβάινπκε ηε κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα πξνο ράξε ηεο ηζνξξνπίαο θαη όρη ηεο ε-

πηινγήο. Γλσξίδεηε πόζν δύζθνιν είλαη λα θαηνξζώζεηο λα δώζεηο ειπίδα ζε λέ-
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νπο πνπ πξνέξρνληαη από θαηαζηάζεηο πνπ ζα ζαο πξνθαινύζαλ ηξόκν αλ ηηο 

γλσξίδαηε; Γλσξίδεηε ηελ θαηάζηαζε ζηελ πεξηθέξεηα ησλ κεγάισλ πόιεσλ ό-

πνπ ε κόλε ειπίδα γηα ηνπο λένπο γηα λα μεθύγνπλ από ηε κηδέξηα είλαη ην πν-

ιηηηζηηθό θέληξν ηεο γεηηνληάο ηνπο; Σα δεκόζηα ζρνιεία ήηαλ θέληξα πνιηηη-

ζκνύ κε δαζθάινπο πνπ δηέηξεραλ όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο παγθόζκηαο γλώζεο. 

 Πξάγκαηη νη δάζθαινη είκαζηε πξνλνκηνύρνη, ληώζνπκε πην επηπρηζκέλνη 

κε ην λα κνηξαδόκαζηε από ην λα αληαγσληδόκαζηε. Αιιά εζείο πνηέ δελ ζα θα-

ηαιάβεηε άιιν θίλεηξν από ηνλ αληαγσληζκό θαη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηη-

θόηεηα θαη νύηε πνπ ζα ζθεθηείηε όηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ νη επηζπκίεο ηνπο 

θαη ηα θίλεηξά ηνπο είλαη δηαθνξεηηθά από ηα δηθά ζαο. Γε θεύγσ επεηδή ζέισ 

λα αθήζσ ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ καζεηέο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ κε ηνπο 

νπνίνπο απνιακβάλνπκε ακνηβαία εθηίκεζε. Καηαιαβαίλεηε όηη θάπνηνο επηδηώ-

θεη πξσηίζησο ην ζπλαίζζεκα από ην πξνλόκην; Δζείο καο ππνηηκάηε δηαξθώο 

θαη είλαη δύζθνιν λα αληέμνπκε απηό πνπ ζα θέξεη ε «αληαγσληζηηθόηεηά» ζαο. 

 ήκεξα είπα ζηνπο καζεηέο κνπ όηη ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα ηνπο πάξνπλ 

ηα ρξήκαηα ή ηα θαηαλαισηηθά αγαζά, αιιά πνηέ δελ ζα κπνξέζνπλ λα ηνπο 

θιέςνπλ ηε γλώζε, ηελ θνπιηνύξα ηνπο, νύηε θαη λα ηνπο ηηο πεξηθόςνπλ. Σνπο 

ελζάξξπλα λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Σνπο επρήζεθα θαιή επηηπρία γηα 

λα επηηύρνπλ λα εξγαζηνύλ ή λα αλαπηύμνπλ έλα επάγγεικα πνπ ηνπο επραξη-

ζηεί θαη ηνπο θάλεη πεξηζζόηεξν επηπρείο. Να εξγάδνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

κε επγελή άκηιια θαη όρη αληαγσληζηηθά. Σόηε ζα απνιαύζνπλ πεξηζζόηεξα θαη 

ζα απνδεκησζνύλ θαιύηεξα, όπσο έρσ δηαπηζηώζεη επηθνηλσλώληαο κε δύν γε-

ληέο πνιηηώλ, πνπ ήηαλ καζεηέο κνπ. 

 ήκεξα έθαλα ην ηειεπηαίν κνπ κάζεκα, αιιά θνβάκαη όηη εζείο δελ έρεηε 

θαηαιάβεη ηίπνηα. 
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Αζθήζεηο 

 

 Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 120 ιέμεηο πεξίπνπ. 

(Μνλάδεο 25) 

 

 Β1. «Σν κεγαιύηεξν πξνλόκην… ηνπ θόζκνπ» Να ζρνιηάζεηε ηε θξάζε ζε 

100 ιέμεηο πεξίπνπ. 

(Μνλάδεο 10) 

 

 Β2. «Οη άληζεο επθαηξίεο… παγθόζκηαο γλώζεο» Πνηα ζπιινγηζηηθή πνξεία 

ρξεζηκνπνηεί ν ζπγγξαθέαο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν; 

(Μνλάδεο 10) 

 

 Β3. «Μηιάηε κόλν… δελ ην θαηαιαβαίλεηε» Να εληνπίζεηε ηνλ ηξόπν αλά-

πηπμεο ηεο παξαγξάθνπ. 

(Μνλάδεο 5) 

 

 Β4. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν θαη έλα αληώλπκν γηα θάζε κία από ηηο 

παξαθάησ ιέμεηο: πηνζεηήζνπλ, ζεκαληηθνί, δηεγείξεη, πεξαζκέλεο, κηδέξηα. 

(Μνλάδεο 10) 

 

 Γ. Να γξάςεηε έλα άξζξν γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο κε ζέκα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο αιιά θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηελ 

θνηλσλία θαη ηε δσή. Η έθηαζε ηεο αλάπηπμεο λα είλαη 600 ιέμεηο πεξίπνπ. 

(Μνλάδεο 40) 
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Ελδεηθηηθέο πξνηεηλόκελεο απαληήζεηο 

 

Α. Πεξίιεψε 

 Σν θείκελν επηθεληξώλεηαη ζην ραξαθηήξα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαί-

δεπζεο κε αθόξκεζε ηε ζπληαμηνδόηεζε ελόο Ιζπαλνύ δαζθάινπ. ύκθσλα κε 

ηνλ ηειεπηαίν ε εθπαίδεπζε ππνβάιιεηαη ζε ζπλερή ππνβάζκηζε, θαηαιύνληαο 

ηα όλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. Ο αληαγσληζκόο θπ-

ξηαξρεί ελώ ε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηα αηζζήκαηα πιεξόηεηαο απαμηώλνληαη. Οη 

αξκόδηνη αγλννύλ όηη ε κεγαιύηεξε ακνηβή ηνπ δαζθάινπ είλαη ε επραξίζηεζε, 

λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ ηνπ, θαζώο εζηηάδνπλ ζηελ «αξηζηεία». Ο 

ζηόρνο ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο είλαη κηα δηαδηθαζία επηινγήο γηα λα δηαθξη-

ζνύλ νη θαιύηεξνη θαη λα απαμησζνύλ νη άιινη. Η εθπαίδεπζε δελ πξνζθέξεη ί-

ζεο επθαηξίεο ζε όινπο θαη ιεηηνπξγεί ερζξηθά γηα ηνπο λένπο από ρακειό θνη-

λσληθό θαη νηθνλνκηθό ππόβαζξν. Ο ζύγρξνλνο δάζθαινο αγσλίδεηαη λα κεηα-

ιακπαδεύζεη αμίεο, ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο πνιηηείαο, ζ΄ έλα ζρνιείν αληαγσλη-

ζηηθό. 

 

Β1. 

 Σν κεγαιύηεξν πξνλόκην ηνπ δαζθάινπ είλαη ε επαθή κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί κέζα από ηελ επηθνηλσλία δαζθάινπ θαη καζεηή ζπ-

ληειείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Η δηαδηθαζία απηή είλαη δηαδξαζηηθή θαη   

δηαπνιηηηζκηθή κε ηελ έλλνηα όηη ν δάζθαινο δελ πξνζθέξεη ζηείξεο γλώζεηο, 

αιιά πνιηηηζκό, αμίεο θαη ηδαληθά. Έηζη ν εθπαηδεπόκελνο αζθείηαη ζ΄ έλαλ ηξό-

πν ζθέςεο, εθηηκά ην δηάινγν, δέρεηαη κεζνδνινγία θαη ζπλεξγάδεηαη ζηελ πξν-

ζπάζεηά ηνπ λα γλσξίζεη ηνλ θόζκν. Η «ρεκεία» πνπ αλαπηύζζεηαη ζηε ζρέζε 

εθπαηδεπηή – εθπαηδεπόκελνπ θέξλεη ηθαλνπνίεζε ζηνλ πξώην θαη αγάπε γηα ηε 

κάζεζε ζην δεύηεξν. Σν πιενλέθηεκα ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ δαζθάινπ είλαη 

ηειηθώο ε επαθή ηνπ κε ηε λέα γεληά θαη ηηο αλεζπρίεο ηεο θαζώο θαη ε ζπκβν-

ιή ηνπ ζηελ νηθνδόκεζε ηνπ κέιινληνο. 
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Β2. 

 Η ζπιινγηζηηθή πνξεία πνπ εθαξκόδεη ν γξάθσλ είλαη παξαγσγηθή. Σν 

γεληθό «νη άληζεο επθαηξίεο… γελληέηαη» νδεγεί ζην εηδηθό «είλαη πνιύ δύζθνιν… 

γλώζεηο». 

 

Β3. 

 Η κνξθή αλάπηπμεο είλαη ζύγθξηζε – αληίζεζε. 

 

Β4. ιέμεηο   ζπλώλπκα   αληώλπκα 

 πηνζεηήζνπλ  ελζηεξληζηνύλ  απνξξίςνπλ 

 ζεκαληηθνί   αμηόινγνη   δεπηεξεύνληεο 

 δηεγείξεη   εμάπηεη   κεηώλεη 

 πεξαζκέλεο   παξσρεκέλεο  ζύγρξνλεο 

 κηδέξηα   δπζηπρία   επδαηκνλία 

 

Γ. Παξαγωγή ιόγνπ 

 Σίηινο άξζξνπ: Η εθπαίδεπζε πξνβιεκαηίδεη… θαη πξνβιεκαηίδεηαη. 

   ή ρνιηάδνληαο… ην ζρνιείν 

   ή Μάζε παηδί κνπ γξάκκαηα 

 

Σα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο 

1. Σερλνθξαηηθόο θαη εμεηαζηηθνθεληξηθόο ραξαθηήξαο. 

2. Διιείςεηο πιηθώλ κέζσλ (εξγαζηήξηα, ρώξνη άζιεζεο θ.ιπ.) 

3. Αδπλακίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ λα ζπληνληζηεί κε ηηο ζύγρξνλεο 

θνηλσληθέο αλάγθεο. 

4. Διιείςεηο εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε θαηάιιειε επηζηεκνληθή θαη παη-

δαγσγηθή θαηάξηηζε. 

5. Βηβιία πνιιέο θνξέο παξσρεκέλα θαη αλαπνηειεζκαηηθά σο εξγαιεηαθή 

επηθνπξία. 

6. Έιιεηςε δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλά-

δαο. 
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7. Αληζνηηκία επθαηξηώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ππνβάζκηζε ησλ λέσλ από ρα-

κειά θνηλσληθά ζηξώκαηα. 

8. Κπξηαξρία ηνπ αληαγσληζηηθνύ πξνηύπνπ έλαληη ηεο επγελνύο άκηιιαο. 

 

πλέπεηεο πξνβιεκάηωλ εθπαίδεπζεο 

1. Σν ζρνιείν ιεηηνπξγεί σο πξνζάιακνο γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε. 

2. Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή. 

3. Οη καζεηέο απαμηώλνπλ ην ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (θαηλόκελα 

παζνγέλεηαο, ελδνζρνιηθή βία θ.ιπ.). 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ, θαζώο δελ ηνπο πξνζθέ-

ξνληαη νη ππνδνκέο. 

5. Αλαπαξαγσγή ηνπ αληαγσληζηηθνύ πξνηύπνπ θαη άξζε ηεο ζπλεξγαζίαο. 

6. Πνιινί καζεηέο απαμηώλνληαη θαη εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαίδεπζε. 

7. Αίξεηαη ε αγάπε γηα έξεπλα, κάζεζε, δεκηνπξγία. 

 

Δπηκέιεηα – ζύληαμε: Υαληδή Μαξία. 


