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ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ (1939-2023) 
 

 Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.), με άφατη θλίψη και βαθιά συγκίνηση, 
ανακοινώνει την οδυνηρή απώλεια, στις 28/2/’23, του αγαπητού συναδέλφου και στενού 
συνεργάτη Κώστα Μπαλάσκα: ενός εξαίρετου φιλολόγου και συγγραφέα, σπουδαίου 
νεοελληνιστή, ευαίσθητου παιδαγωγού και δραστήριου πρώτου Προέδρου της Π.Ε.Φ. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία του εκλιπόντος και η ταφή του έγιναν, στις 3 Μαρτίου, σε στενό 
οικογενειακό κύκλο, κατόπιν επιθυμίας του, στο Κοιμητήριο της Κηφισιάς.  
 Ο Κώστας Μπαλάσκας, ηπειρωτικής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αθήνα, τελείωσε 
την Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μετεκπαιδεύθηκε στο νεοσυσταθέν διετές Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως και 
συνέχισε τις σπουδές  του, με υποτροφία του ΙΚΥ, στη Γαλλία (Grenoble), όπου και 
αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφίας, με θέμα: La pensée pédagogique des Sophistes 
Grecs (1976). Υπηρέτησε ευδόκιμα σε όλες τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης: ως καθηγητής (στην περιφέρεια και στην Αθήνα στη Βαρβάκειο Πρότυπο 
Σχολή), Γυμνασιάρχης, Λυκειάρχης, Σχολικός Σύμβουλος, καταξιώνοντας τον νέο θεσμό σε 
υπέρμετρο βαθμό, Εθνικός Επιθεωρητής Ευρωπαϊκών Σχολείων, Σύμβουλος του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υπεύθυνος για τη σύνταξη των Νέων  Προγραμμάτων 
Σπουδών. Ως το τέλος της ζωής του, ήταν Σύμβουλος της επιστημονικής Ένωσης ΝΕΑ 
ΠΑΙΔΕΙΑ και υπεύθυνος της έκδοσης του αντίστοιχου περιοδικού. Δίδαξε, επίσης, στη 
ΣΕΛΜΕ Αθήνας, ως καθηγητής και διευθυντής, στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο 
Μαράσλειο Διδασκαλείο, στο ΠΕΚ Αθήνας, ως καθηγητής και Αναπληρωτής Διευθυντής 
και στη Δραματική Σχολή Αθηνών.  
 Ο Κώστας Μπαλάσκας  συνέγραψε πολλά βιβλία και άρθρα για θέματα φιλολογικά, 
λογοτεχνικά και παιδαγωγικά και ήταν μέλος της αλησμόνητης ομάδας των εκλεκτών 
φιλολόγων Ν. Γρηγοριάδη, Τ. Καρβέλη, Χρ. Μηλιώνη, Γ. Παγανού και Ι. Παπακώστα, οι 
οποίοι συνέθεσαν τη θαυμάσια σειρά διδακτικών εγχειριδίων λογοτεχνίας για το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο, με τα αντίστοιχα βιβλία του καθηγητή, βιβλία υψηλής ποιότητας, 
τα οποία εισήγαγαν ένα καινούργιο πνεύμα στη μελέτη και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 
στο σχολείο. 
 Η βαθιά γνώση των εκπαιδευτικών θεμάτων, η άρτια επιστημονική του 
συγκρότηση, το συγγραφικό του έργο, η αγωνιστική του ετοιμότητα και εντιμότητα, το 
δημοκρατικό του ήθος, συνέβαλαν, παράλληλα, στην πολύπλευρη αξιοποίησή του από το 
Υπουργείο Παιδείας, ως μέλους της ομάδας ίδρυσης των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων 
και των Μουσικών Γυμνασίων, ως Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου και του ΠΥΣΔΕ 
Αθήνας, ως μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων, ως εκπροσώπου σε 

mailto:p-e-f@otenet.gr


επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού, ως υπε ύθυνου της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  
 Ως πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε.Φ., επί δύο συνεχείς θητείες 
(1982-1986), προγραμμάτισε τις πρώτες δραστηριότητες της Ένωσης (έκδοση περιοδικού 
– διεξαγωγή συνεδρίων), έθεσε τους βασικούς στόχους και οργάνωσε το αρχικό δίκτυο 
Συνδέσμων σε όλη την Ελλάδα.  
 Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ., μεταφέροντας και τα συναισθήματα όλων των 
συναδέλφων που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, εκφράζουν τα θερμότατα 
συλλυπητήριά τους σε όλη την οικογένειά του, την αγαπημένη του σύζυγο, συνάδελφο 
Καίτη Ντάλτα, στις δύο κόρες του, τη φιλόλογο Αλίκη, που παρέλαβε τη σκυτάλη του 
πατέρα της και την καλοσυνάτη, με το χαμογελαστό πρόσωπο, Μιράντα, σύζυγο του 
φιλολόγου Παναγιώτη Μητρούλια και τα δύο εγγόνια του.  
 Θα τον θυμόμαστε πάντα.  
 

Από την Π.Ε.Φ.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
                                                         
 


