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ΜΑΡΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΕΙΟ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

 

Γηαλύνπκε ήδε ην πξώην ηέηαξην ηνπ 21νπ αηώλα. Οη ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζε εζληθό θαη παγθόζκην επίπεδν είλαη ζε κεγάιν βαζκό 

πξσηόγλσξεο, ζε ζρέζε κε ό,ηη γλσξίδακε κέρξη ζήκεξα. Οη πξνθιήζεηο είλαη 

πνηθίιεο θαη νη πξννπηηθέο απεξηόξηζηεο. 

Η πιεξνθνξηθή θαη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία, ε παγθνζκηνπνίεζε, ν 

κεηακνληεξληζκόο θαη ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα αλαηξέπνπλ εθ βάζξσλ ηηο 

παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ηηο αξρέο ηνπ παξειζόληνο θαη δεηνύλ επηηαθηηθά ηε 

δεκηνπξγία λέσλ, πνπ ζα αλαπιεξώζνπλ ην θελό πνπ δεκηνπξγήζεθε.  

Σαξσηηθέο είλαη νη αιιαγέο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζε όια ηα επίπεδα θαη ζε 

όινπο ηνπο ηνκείο. Τν Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν κε ηε καθξόρξνλε ηζηνξία ηνπ 

θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξσηνπνξηαθέο θαη αλαλεσηηθέο δξάζεηο 

πνπ ζεκαηνδόηεζαλ ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ, νθείιεη λα απνηειέζεη μαλά 

πξσηεξγάηε ζε λέα πεηξακαηηθά θαη πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο 

θαη εθαξκνγήο, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο νιηζηηθήο ζύγρξνλεο 

άπνςεο γηα ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα ηνπ 21νπ αηώλα. 

Σηελ πξνζπάζεηα καο απηή, ε κειέηε, αξρηθά, θαη ε θαηαλόεζε ηνπ 

παξειζόληνο θαη ηεο πνξείαο ηνπ ηδξύκαηνο κέρξη ζήκεξα, όπσο επίζεο θαη ε 

απόδνζε θόξνπ ηηκήο ζηνπο πξσηεξγάηεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ 

δξάζεσλ, αιιά θαη ηνπο ππεύζπλνπο ηεο κέρξη ζήκεξα πνιηηηθήο ηνπ ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, απνηειεί ην πξώηηζην κέιεκά καο. 

Σηε ζπλέρεηα όκσο, ην βιέκκα πξέπεη λα ζηξαθεί ζην κέιινλ. Να θαηαλνεζεί 

ε ππάξρνπζα πξαγκαηηθόηεηα ζηελ πνιππινθόηεηά ηεο (θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή, πνιηηηζκηθή, εθπαηδεπηηθή, εζληθή, δηεζλή), λα επηρεηξεζεί ε 

αληηκεηώπηζή ηεο θαη ε εμεύξεζε ιύζεσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

ππέξβαζε ηνπ ππάξρνληνο αδηεμόδνπ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο πξννπηηθέο 

γηα ην κέιινλ.  
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Η ζύγρξνλε ηερλνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε θαη ηελ αθεηεξία γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδηαζκώλ 

πνπ ζα γίλνπλ. Η παηδαγσγηθή επηζηήκε, κε ηηο πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο 

εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο, ζπληζηά ην δεύηεξν ππιώλα 

πνπ ζα ππνζηεξίμεη ζζελαξά θαη ζα πξνσζήζεη ηα νξάκαηά καο γηα έλα λέν 

ζρνιείν. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ησλ αλζξσπηζηηθώλ θαη ησλ 

θπζηθώλ επηζηεκώλ νη νπνίεο από ηελ πιεπξά ηνπο θαη κε ηνλ ηξόπν ηνπο, ζα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νιηζηηθή εθαξκνγή ηνπ αλαλεσηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ 

εηζεγνύκαζηε.  

Πνην είλαη απηό θαη πσο ιέγεηαη: 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα έξεπλαο θαη εθαξκνγήο ζύγρξνλσλ 

πξσηνπνξηαθώλ παηδαγσγηθώλ θαη άιισλ απόςεσλ γηα ηε κάζεζε θαη ηε 

γλώζε, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ ζρνιείνπ, πνπ ζπλδπάδεη 

ηελ πιεξνθνξηθή κε ηελ θαιιηηερλία, ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ ςπρνινγία κε 

ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνηλσληνινγία, ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ησλ θπζηθώλ 

επηζηεκώλ, κε ηα εξγαζηήξηα γξαθήο θαη θηιαλαγλσζίαο ησλ αλζξσπηζηηθώλ 

επηζηεκώλ, ηελ θαιιηηερληθή θαη ζεαηξηθή έθθξαζε, κε ηε κηθξνδηδαζθαιία.  

Χαξαθηεξίδεηαη σο «Πξόγξακκα», γηαηί δηαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή 

βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη, έλα ζαθή επηδησθόκελν ζηόρν, ζηελ 

πξαγκάησζε ηνπ νπνίνπ ζπγθιίλνπλ όιεο νη επηκέξνπο αλεμάξηεηεο δξάζεηο 

θαη έλα ζύλνιν από αζξνηζηηθά θαη ζπλδπαζηηθά ζηνηρεία, κε θνηλό 

παξνλνκαζηή ηελ πξνώζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζην 

ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία. Σύκθσλα κε ηελ άπνςε πνπ πξπηαλεύεη ζην ελ 

ιόγσ Πξόγξακκα, δελ είλαη πηα ε εμεηδηθεπκέλε, αιιά ε  νιηζηηθή θαη 

ζπλζεηηθή γλώζε πνπ απνηειεί δεηνύκελν ζηε ζεκεξηλή θαη κειινληηθή 

ειιεληθή θαη δηεζλή πξαγκαηηθόηεηα. Γελ είλαη ε έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θαη κόλν ηνκείο, αιιά, ρσξίο απηό λα ππνηηκάηαη, είλαη ε αληηκεηώπηζε ηεο 

παηδείαο ζην ζύλνιό ηεο πνπ απνηειεί δεηνύκελν. Σύκθσλα κε απηήλ, ρσξίο 

λα πεξηνξίδεηαη ε ζύγθιηζε θαη ν ζπγθεξαζκόο ησλ επηζηεκώλ, πξνσζείηαη 

δεκηνπξγεί κηα εληαία εηθόλα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αληηθεηκεληθνύ θόζκνπ, 

κε ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηελ αληηθαηηθόηεηά ηνπ, αιιά θαη γηα ηνλ άλζξσπν, 

σο ππνθείκελν αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθόηεηα. 

Γη’ απηό θαη ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα αλαδνκεζεί, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα λα 

επαλαπξνζδηνξηζζεί θαη λα επαλαπξνζαλαηνιηζζεί, ζηνρεύνληαο ζε κηα 

«Πάκκνπζν Παηδαγσγία», πνπ ζα αλαδείμεη ηελ αμία θαη ζπνπδαηόηεηα ηεο 

παηδείαο, κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν-πνιίηε ζηε ζύγρξνλε κεηαβηνκεραληθή 

θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. 
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Φνξείο απηήο ηεο αιιαγήο κπνξεί λα είλαη νη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη θαη 

εξεπλεηέο, δηδάθηνξεο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 

ΠΤΓΔ ηνπ ΔΚΠΑ, αιιά θαη άιισλ Τκεκάησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, πνπ αζρνινύληαη εξεπλεηηθά θαη επαγγεικαηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκό. 

Η πινπνίεζή ηνπ κπνξεί λα γίλεη κέζα από ηε δεκηνπξγία ζεκηλαξηαθώλ 

καζεκάησλ θαη επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, από εηδηθνύο θύθινπο 

δηαιέμεσλ, πξαθηηθώλ αζθήζεσλ θαη εθαξκνγώλ, από Σπλέδξηα θαη Ηκεξίδεο 

κε παλειιήληα θαη δηεζλή εκβέιεηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΠΤΓΔ, αιιά θαη θάζε ελδηαθεξόκελνο (κεηαπηπρηαθόο 

θνηηεηήο άιινπ Τκήκαηνο, λένο εξεπλεηήο, εθπαηδεπηηθόο), κπνξεί λα πάξεη 

κέξνο όρη κόλν γηα λα παξαθνινπζήζεη, αιιά γηα λα παξνπζηάζεη ηε δηθή ηνπ 

εξεπλεηηθή πξόηαζε. 

Καη’ απηό ηνλ ηξόπν, ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζα απνηειέζεη έλα επίζεκν 

βήκα δεκηνπξγίαο θαη θνηλνπνίεζεο, αλαγλώξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο θάζε 

πξσηόηππεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, θάζε θαηλνηόκνπ δξάζεο ζε νπνηνδήπνηε 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, κεηαηξέπνληαο ην θπζηθό ρώξν 

ηνπ Μαξαζιείνπ ζε δεκηνπξγηθό ρώξν όζκσζεο θαη δηαιόγνπ κεηαμύ ησλ 

θαηαμησκέλσλ θαη ησλ εθθνιαπηόκελσλ εξεπλεηώλ, ησλ παξαδνζηαθώλ θαη 

ησλ ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ απόςεσλ γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Οη έλλνηεο ηνπ «κέληνξα» θαη ηεο «αξηζηείαο» ζα βξνπλ ηελ θαηάιιειε ζέζε 

θαη εθαξκνγή ηνπο, ελώ ε θαηλνηνκία θαη ν πεηξακαηηζκόο, ζα απνηειέζνπλ ην 

ζηαζεξό πιαίζην έληαμεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο επηζηεκνληθήο θαη 

θαιιηηερληθήο νπνπδήπνηε πξνεξρόκελεο ηόζν από ηνπο δηδάζθνληεο, όζν 

θαη ηνπο δηδαζθόκελνπο. 

Η δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο ηζηνζειίδαο πνπ ζα απνηειέζεη έλα forum 

επηζηεκνληθνύ δηαιόγνπ θαη κηαο on line δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

ησλ ελδηαθεξόκελσλ θαη ζπκκεηερόλησλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, θξίλεηαη 

αλαγθαία θαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ 

ζηνπο θπζηθνύο απνδέθηεο, ηνπο κάρηκνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη ηελ 

θνηλσλία γεληθόηεξα 

Μηα εηδηθή πιαηθόξκα αλάξηεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ πνξηζκάησλ ησλ 

εξεπλώλ πνπ αλαπηύζζνληαη, θξίλεηαη επίζεο απαξαίηεηε θαη ζα πξνθύςεη κε 

ηε ζπλεξγαζία θαζεγεηώλ ηνπ Τκήκαηνο θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, 

απνηειώληαο κηα κνξθή ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ κε αλαγλώζηεο 

εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, αθνύ νη 

δεκνζηεύζεηο ζα γίλνληαη όρη κόλν ζηελ ειιεληθή, αιιά θαη ζε άιιεο γιώζζεο, 

θπξίσο ηα αγγιηθά. Οη  δεκνζηεύζεηο απηέο ζα πεξλνύλ από θξίζε εηδηθώλ 

θαηά πεξίπησζε αλαγλσξηζκέλσλ επηζηεκόλσλ, ώζηε λα ππάξρεη εγγύεζε 
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γηα ηελ εγθπξόηεηά ηνπο πνπ εμειηθηηθά ζα απνηειέζεη επηβξάβεπζε θαη γηα ην 

θύξνο ηνπ πεξηνδηθνύ, άξα ηελ αλαγλώξηζή ηνπ σο ηζόηηκνπ κε άιια ειιεληθά 

θαη μέλα επηζηεκνληθά έληππα. 

Έλαο ζύιινγνο απνθνίησλ ηνπ Μαξαζιείνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί, όπσο 

επίζεο θαη έλαο άιινο κε πξώελ δηδάζθνληεο ηνπ Ιδξύκαηνο, ζεκεξηλνύο 

νκόηηκνπο ή κε θαζεγεηέο, από ην δπλακηθό ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθύςεη 

έλαο Σύιινγνο Φίισλ ηνπ Μαξαζιείνπ, πνπ ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

επηζηεκνληθνύο, εθπαηδεπηηθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη θνηλσληθνύο ηνκείο, 

πξνσζώληαο ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ είλαη απόιπηα ζπκβαηέο κε ηελ 

ύπαξμε ηνπ ηδξύκαηνο. 

Σπλέδξηα, Σπκπόζηα, Ηκεξίδεο, Σεκηλάξηα ζα νξγαλσζνύλ θαη ζα 

απνηειέζνπλ έγθπξα βήκαηα παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο ησλ εξεπλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπληεινύληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Καηλνηόκεο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκό». 

Φπζηθόο ρώξνο ππνδνρήο θαη πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο είλαη ηα εξγαζηήξηα, 

όπνπ νη θνηηεηέο αηνκηθά ή νκαδηθά, κε ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ησλ 

δηδαζθόλησλ ζα δνθηκάδνπλ ηελ νξζόηεηα ησλ ζθέςεώλ ηνπο, ζα εθαξκόδνπλ 

πξαθηηθά ηα ζεσξεηηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα θαη γεληθόηεξα ζα πινπνηνύλ 

ηνπο ζηόρνπο θαη ζα δηθαηώλνπλ ηελ ύπαξμε ησλ εηδηθώλ απηώλ ρώξσλ 

άζθεζήο ηνπο, πνπ επηπρώο ππάξρνπλ, κε ζρεηηθά θαηάιιειε ππνδνκή, 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ Μαξαζιείνπ.  

Αιιά θαη ε Βηβιηνζήθε, απνηειεί επίζεο πξνηεξαηόηεηα ζην ζρέδην 

αλαβάζκηζεο ησλ ζπνπδώλ θαη αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο ζηελ επηζηήκε θαη ηνλ 

πνιηηηζκό. Τν ήδε ππάξρνλ ζε απηήλ αξρείν, απνηειεί κνλαδηθή θαη πνιύηηκε 

θιεξνλνκηά, πνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί θαη λα αμηνπνηεζεί, κε βάζε ηα 

ζύγρξνλα δεδνκέλα, ελώ ν ππάξρσλ ζεκαληηθόο θαη αμηόινγνο αξηζκόο από 

ζπάληα θαη εμεηδηθεπκέλα βηβιία θαη κειέηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ επηζηήκε ζα εκπινπηηζζεί, ζα ζπζηεκαηηθνπνηεζεί θαη ζα απνδνζεί 

ζηνπο εξεπλεηέο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν θαη κε ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζή ηεο πνπ ζα 

επηδησρζεί κε δσξεέο βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη άιινπ πνιύηηκνπ 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ πνπ ελδερνκέλσο δηαζέηνπλ πξνγελέζηεξνη 

δηεπζπληέο θαη δηδάζθνληεο ζην Ίδξπκα, νη νπνίνη ζα θιεζνύλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ επηρεηξνύκελε αλαλέσζε ηνπ, ε Βηβιηνζήθε ζα απνηειέζεη ρώξν 

επηζηεκνληθήο κειέηεο θαη θαηάξηηζεο ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά 

θαη θάζε ελδηαθεξόκελνπ εξεπλεηή γηα ζέκαηα παηδείαο θαη πνιηηηζκνύ ηεο 

Νεόηεξεο Διιάδαο. 

Η ύπαξμε ηέινο ηνπ «Μνπζείνπ», ζα αλαβαζκηζζεί επίζεο κε αλάδεημε ηεο 

ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ησλ εθζεκάησλ πνπ ζα πξνβιεζνύλ θαηάιιεια, 

απνηειώληαο έκπξαθηα δείγκαηα ηεο πξνγελέζηεξεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 
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θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο γηα εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. Με ηε ζεκαζία απηή, ε 

Βηβιηνζήθε, ην Αξρείν θαη ην Μνπζείν ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ ζα 

απνηειέζνπλ έλα δσληαλό δείθηε γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδαγσγηθώλ 

αληηιήςεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ, πνπ ζεκαηνδόηεζαλ ηελ 

εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ηνπ 20νπ αηώλα. 

Σηελ επηηπρή πνξεία ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνγξάκκαηνο, απαξαίηεηε 

ζεσξείηαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ ΠΤΓΔ θαη 

ηνπ ΤΔΑΠΗ, ησλ απνθνίησλ ηνπ Μαξαζιείνπ, αιιά θαη ηνπ Σπιιόγνπ 

«Φίισλ» ηνπ Μαξαζιείνπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί πξνζερώο. 

Καινύληαη νη θνηηεηέο όισλ ησλ θαηεπζύλζεσλ αηνκηθά ή ζπιινγηθά λα 

θαηαζέζνπλ ζε εηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα γίλνπλ πξνζερώο πξνηάζεηο 

γηα δξάζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα πινπνηήζνπλ, γηα επηκέξνπο έξεπλεο πνπ 

ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ, ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε επηζηεκνληθή ή 

θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζέινπλ λα πξνηείλνπλ.  

Καινύληαη νη ζπλάδειθνη πνπ δηεηέιεζαλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηνπ Ιδξύκαηνο 

θαηά ην παξειζόλ, ή ππήξμαλ απινί δηδάζθνληεο, λα αληαπνθξηζνύλ ζεηηθά 

ζην θάιεζκα ηεο λέαο δηνίθεζεο γηα ζπλεξγαζία θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ζηελ 

αλαλεσηηθή πνξεία πνπ εμαγγέιιεηαη.  

Καινύληαη νη ελ ελεξγεία ζπλάδειθνη ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο ηνπ 

ΔΚΠΑ, αιιά θαη άιισλ αληίζηνηρσλ ζρνιώλ ζε ΑΔΙ ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ 

εμσηεξηθνύ λα αληαπνθξηζνύλ επίζεο ζεηηθά ζε παξόκνηα πξόζθιεζε πνπ ζα 

ηνπο απεπζπλζεί θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ελεξγά, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

λένπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Μαξαζιείνπ. 

Καινύληαη, ηέινο, νη απόθνηηνη ηνπ Ιδξύκαηνο όισλ ησλ εηώλ, κάρηκνη 

εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα λα αγθαιηάζνπλ ηελ πξνζπάζεηά καο απηή θαη λα 

γίλνπλ ελεξγνί ππνζηεξηθηέο θαη ζπκκέηνρνη κε πνηθίινπο ηξόπνπο πνπ ζα 

ππνδεηρζνύλ ζηε ζπλέρεηα. 

Γηα ηελ πινπνίεζε όισλ απηώλ ησλ θηιόδνμσλ ζρεδίσλ, ε νηθνλνκηθή 

παξάκεηξνο είλαη απαξαίηεηε. Σηηο ηόζν δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ δνύκε 

ζήκεξα, ε θξαηηθή επηρνξήγεζε είλαη ζίγνπξα πεξηνξηζκέλε. Όκσο ππάξρνπλ 

άιιεο πεγέο θαη ηξόπνη, πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ θαηάιιεια. 

Πξώηα από όια ην πνζό ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζην ζρεηηθό ινγαξηαζκό ηνπ 

Τκήκαηνο από ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, γηα ηα δύν έηε θνίηεζήο ηνπο, 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια γηα ηελ απόθηεζε εμνπιηζκνύ, ηε 

δεκηνπξγία ππνδνκώλ, ηελ αληηκεηώπηζε δαπαλώλ, γηα αλαιώζηκα είδε θαη ηε 

δηεμαγσγή επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ. 

Σηε ζπλέρεηα, ε απηνρξεκαηνδόηεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ θαη θάζε 

είδνπο επηζηεκνληθώλ εθδειώζεσλ, γηα ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζα 
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θαηαβάιινπλ θάπνην πνζό, ην νπνία ζα αμηνπνηείηαη θαηάιιεια, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ αληηκεηώπηζε πνηθίισλ δαπαλώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ. 

Η επηδίσμε ρνξεγηώλ από ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο θνξείο, Ιδξύκαηα θαη 

νξγαληζκνύο ζα απνηειέζεη επίζεο κέζν ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ 

ηνπ Ιδξύκαηνο, πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαπαλώλ θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπηπιένλ (θαη ην ζπνπδαηόηεξν όισλ), ζα γίλεη νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα γηα 

έληαμε ηνπ λένπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ, ζε θάπνηα από ηεο δξάζεηο ηνπ 

ΔΣΠΑ, ζρεηηθά κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε, από 

ηελ νπνία θηινδνμνύκε λα απνθηήζνπκε κηα γελλαία ρξεκαηνδόηεζε, ηθαλή 

λα θαιύςεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ δαπαλώλ γηα ηηο ππνδνκέο, ηνλ 

εμνπιηζκό θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

Τέινο, γίλεηαη έθθιεζε ζηνλ εζεινληηζκό θαη ηελ αθηινθεξδή πξνζθνξά όισλ 

όζνη εκπιέθνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ιδξύκαηνο, 

δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, νη νπνίνη κε απηή ηνπο ηελ πξνζθνξά 

κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηεο θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ πξνγξάκκαηνο. 

Μέζα από κηα ηέηνηα ζπζηξάηεπζε όισλ ησλ πξννδεπηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ 

δπλάκεσλ, είλαη δπλαηό λα πινπνηεζεί ην όξακά καο γηα κηα λέα δεκηνπξγηθή 

πεξίνδν ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ, πνπ ζα απνηειέζεη κηθξή, ίζσο θαη 

κεκνλσκέλε, αιιά ελδεηθηηθή ηξνρηνδεηθηηθή πνξεία γηα ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ην κέιινλ ηεο Διιάδαο.  

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Μαξαζιείνπ 

 

θαζ.Θόδσξνο Γξακκαηάο 


