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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Πέκπηε, 8 Μαΐνπ 

Δλαξθηήξηα ζπλεδξία  

 Υαζνεηζζιυξ-ηαθςζυνζζια απυ ημκ η. Παύιν Κνηζηθάθε, Πνυεδνμ ημο 

Γ.. ηδξ ΔΛΜΔ Υαλίσλ  

 Άκμζβια ιε ηναβμφδζα απυ ηδ ρνξσδία Υαλίσλ, οπυ ηδ δζεφεοκζδ ημο 

ιαέζηνμο Γηάλλε Μεηδειόπνπινπ  

 Οιζθία η. Γξεγόξε Καινκνίξε, Πνυεδνμο Γ.. ηδξ ΟΛΜΔ  

 Υαζνεηζζιυξ η. Αλδξέα Λπθνπξέληδνπ, Τθοπμονβμφ Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ 

Θνδζηεοιάηςκ 

 Υαζνεηζζιυξ η. Martin Romer, Γεκ. Γναιιαηέα ηδξ ETUCE (Δονςπασηήξ 

οκμιμζπμκδίαξ Δηπαζδεοηζηχκ)  

 Υαζνεηζζιμί εηπνμζχπςκ ηςκ πμθζηζηχκ ημιιάηςκ  

 Υαζνεηζζιυξ η. Γξεγόξε Αξρνληάθε, Νμιάνπδ Υακίςκ  

 Υαζνεηζζιυξ η. Κπξηάθνπ Βηξβηδάθε, Γδιάνπμο Υακίςκ  

 Υαζνεηζζιυξ η. πύξνπ Παπαζπύξνπ, Πνυεδνμο ηδξ Δ.Δ. ηδξ ΑΓΔΓΤ  

 Υαζνεηζζιυξ η. Γεκήηξε Μπξάηε, Πνμέδνμο ημο Γ.. ηδξ ΓΟΔ  

 Υαζνεηζζιυξ ηαξ Esther Sainz Pardo, εηπνμζχπμο ηδξ STES-i, 

(Οιμζπμκδίαξ Δηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ Ηζπακία) 

 Υαζνεηζζιυξ ηαξ Ana Gaspar, εηπνμζχπμο ηδξ FENPROF (Οιμζπμκδίαξ 

Δηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ Πμνημβαθία)  

 Υαζνεηζζιυξ η. Γηώξγνπ θαιηά, Πνμέδνμο ηδξ ΟΔΛΜΔΚ (Ονβάκςζδξ 

Δθθήκςκ Λεζημονβχκ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ Κφπνμο)  

 Υαζνεηζζιυξ η. Αλδξέα Καζνπιίδε, Γ. Ονβ. Γναιιαηέα ηδξ ΠΟΔΓ 

(Παβηφπνζαξ Ονβάκςζδξ Δθθήκςκ Γαζηάθςκ) 

Απνγεπκαηηλή ζπλεδξία 

- Κώζηαο Αιπζζαλδξάθεο, Καεδβδηήξ Αζηνμθοζζηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ 

Ηςακκίκςκ, αμοθεοηήξ ημο Κ.Κ.Δ. ιέθμξ ηδξ Κ.Δ ημο Κ.Κ.Δ.  

Καπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο θαη εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  
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- Γηώξγνο Γξόιιηνο, ακαπθ. Καεδβδηήξ ζημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ ημο ΑΠΘ  

ρεδηαζκφο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ  

- Nico Hirtt, Δηπαζδεοηζηυξ, ζοββναθέαξ, «·ηηθδζδ βζα έκα Γδιμηναηζηυ 

πμθείμ», Βέθβζμ 

ρνιηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία: Ση 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ αηδέληα ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο;  

- Μπάκπεο Ννύηζνο, Καεδβδηήξ Παζδαβςβζηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ 

Ηςακκίκςκ  

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο  

- Γηώξγνο παλόο, Καεδβδηήξ ημο ηιήιαημξ Φζθμζμθίαξ, Παζδαβςβζηήξ ηαζ 

Φοπμθμβίαξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ  

Η ζρέζε αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν: Θεσξία θαη 

πξάμε  

- Γηώξγνο Φινπξήο, Καεδβδηήξ Παζδαβςβζηήξ ζηδ Φζθμζμθζηή πμθή 

(Φ.Π.Φ.) ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ ηαζ Γηώξγνο Παζηάο, επίη. 

Καεδβδηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Θεζζαθίαξ (Σιήια Δζδζηήξ Αβςβήξ)  

Η θνηλσλία ηεο γλψζεο, ν εθπαηδεπηηθφο θαη ην δηαθχβεπκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Κξηηηθή ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηθψλ ηεο γλψζεο 

ζηελ Διιάδα (1997-2007)  

- Παξνπζίαζε ηεο πξόζθαηεο έξεπλαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ιε ακηζηείιεκμ ηδ 

δζενεφκδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ 

Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ζπεηζηά ιε ηα ηνζηήνζα επζζηδιμκζηήξ 

εβηονυηδηαξ ηαζ παζδαβςβζηήξ ηαηαθθδθυηδηαξ (επάνηεζα, δζδαλζιυηδηα, 

εθηοζηζηυηδηα η.θπ.) ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ, αζαθίςκ ηαζ άθθςκ 

δζδαηηζηχκ οθζηχκ πμο πανέπμκηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ πνμξ 

πνήζδ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ 

- πδήηεζε  

(ηδ ζογήηδζδ εα πανέιαμοκ ηαζ μζ πνμζηεηθδιέκμζ εηπνυζςπμζ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ μνβακχζεςκ ηδξ Δονχπδξ)  

- πλεζηίαζε  
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Παξαζθεπή, 9 Μαΐνπ 

Πξσηλή ζπλεδξία  

1ε ελόηεηα: Θεσξεηηθό πιαίζην  

(α) Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ  

(β) Πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζρνιηθό βηβιίν: Κνηλσληνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο  

Δζζδβήζεζξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

- Γηώξγνο Ζξαθιένπο θαη Κπξηάθνο Ησαλλίδεο  

Βαζηθέο έλλνηεο-επηζεκάλζεηο. Σχπνη πξνγξακκάησλ. Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

- πύξνο Σνπιηάηνο  

Θεσξεηηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη ηδενινγηθέο πιεπξέο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο  

- Κώζηαο Θεξηαλόο 

Νέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία: Ιδενινγία θαη πξαθηηθή  

- Διέλε Γιαξέληδνπ θαη Παύινο Υαξακήο  

Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή  

 

πδήηεζε ζε νινκέιεηα (πανειαάζεζξ ζοκέδνςκ, μιάδςκ ενβαζίαξ ΔΛΜΔ, 

εηπνμζχπςκ επζζηδιμκζηχκ εκχζεςκ) 

  

Απνγεπκαηηλή ζπλεδξία 

2ε ελόηεηα: Από ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε  

(α) Σξόπνη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο. Γεληθή θαη ηερληθή-

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Σν εληαίν ζρνιείν.  

(β) ρνιηθό πξόγξακκα, ζρνιηθό βηβιίν θαη δηδαθηηθή πξάμε  

Δζζδβήζεζξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ  
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1δ εζζήβδζδ  

- Γηώξγνο Αλδξηλόπνπινο, Μαξίλα Μπνπξδή θαη Μαξία Πνιίηνπ 

Η δηεπηζηεκνληθφηεηα-δηαζεκαηηθφηεηα ζηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα  

- Παληειήο Σέληεο 

Η εληαία ζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

2δ εζζήβδζδ  

- Παληειήο Σέληεο θαη Γηώξγνο Μνπζηάθαο  

Σν εληαίν ζρνιείν ελάληηα ζηε δηάζπαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ  

- Μαξίλα Μπνπξδή θαη Δπάγγεινο Μηθξόπνπινο  

Μηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ 

3δ εζζήβδζδ  

- Υξπζάλζε Κνπκπάξνπ θαη Βαζίιεο Λνπδηώηεο  

ρνιηθά βηβιία  

- Νηίλα Κνύθνπ  

Πξνηάζεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ  

πδήηεζε (πανειαάζεζξ ζοκέδνςκ, μιάδςκ ενβαζίαξ ΔΛΜΔ, εηπνμζχπςκ 

επζζηδιμκζηχκ εκχζεςκ). Ζ ζογήηδζδ εα βίκεζ ζε δύν παξάιιειεο 

ζπλεδξίεο βζα ηα δφμ οπμεέιαηα ηδξ 2δξ εειαηζηήξ εκυηδηαξ ημο ζοκεδνίμο.  

 

Παναημθμφεδζδ ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ημο ένβμο «Νζηδθυνμξ Φςηάξ» ημο 

Νίημο Καγακηγάηδ, απυ ηδ εεαηνζηή μιάδα ηδξ ΔΛΜΔ Ζναηθείμο ζημ Ωδείν 

Υαλίσλ 

 

άββαην, 10 Μαΐνπ 

Πξσηλή ζπλεδξία 

3ε ελόηεηα: Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ζρνιηθά βηβιία: Ζ πξόζθαηε 

ειιεληθή εκπεηξία  
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Παξάιιειεο ζπλεδξίεο  

Πξώηε ππννκάδα 

Δθθδκζηή Γθχζζα ηαζ Γναιιαηεία (ανπαία ηαζ κέα), Λαηζκζηά, πνυζεεηεξ 

βθχζζεξ ηαζ ηα ζοκαθή  

Γεύηεξε ππννκάδα  

Μαεδιαηζηά, Αζηνμκμιία, Πθδνμθμνζηή ηαζ ηα ζοκαθή  

Σξίηε ππννκάδα  

Πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ηδξ Σεπκζηήξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΣΔΔ – 

ΔΠΑΛ – ΔΠΑ)  

Σέηαξηε ππννκάδα 

Δπζζηήιεξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ημο ακενχπμο: Ηζημνία, Κμζκςκζμθμβία, 

Φζθμζμθία, Οζημκμιία, Θνδζηεοηζηά, Πμθζηζηή Δπζζηήιδ ηαζ ηα ζοκαθή  

Πέκπηε ππννκάδα  

Φοζζηή, Υδιεία, Βζμθμβία ηαζ ηα ζοκαθή  

Έθηε ππννκάδα  

Καθθζηεπκζηά (Δζηαζηζηά, Μμοζζηή, Θεαηνζηή Αβςβή), Φοζζηή Αβςβή ηαζ ηα 

ζοκαθή  

 

Πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία γηα όιεο ηηο ππννκάδεο  

1. Δζζδβήζεζξ Κεκηνζηήξ Οιάδαξ Δνβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

2. Πανειαάζεζξ εηπνμζχπςκ επζζηδιμκζηχκ εκχζεςκ (έκαξ/ιία 

εηπνυζςπμξ απυ ηάεε έκςζδ)  

3. ογήηδζδ  

 

Απνγεπκαηηλή ζπλεδξία 

Καηαιεθηηθή ζπλεδξία  

Ακαημίκςζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηςκ πανάθθδθςκ ζοκεδνζχκ. φκμρδ.  

 

Λήμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ 
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1ε ΖΜΔΡΑ  

ΠΡΩΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ  

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ΚΩΣΑ ΜΑΝΗΑΣΖ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Κώζηαο ΜΑΝΗΑΣΖ): Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, 

εα ανπίζμοιε ηζξ ενβαζίεξ ημο 8μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο ιαξ ιε 

ηαθςζυνζζια-παζνεηζζιυ ημο Πνμέδνμο ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ 

ΔΛΜΔ Υακίςκ, ημο ζοκάδεθθμο Παφθμο Κμηζοθάηδ.  

Παύινο ΚΟΣΤΦΑΚΖ: Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, ζεααζημί επίζδιμζ 

πνμζηεηθδιέκμζ, ηφνζμζ Βμοθεοηέξ, ηφνζε Τπμονβέ, εηπνυζςπμζ ηςκ Σμπζηχκ 

Ανπχκ, εηπνυζςπμζ ηδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηδξ Δηπαίδεοζδξ, ζαξ ηαθςζμνίγμοιε 

ζημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ. Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζφκεδνμζ, 

ζαξ εφπμιαζ ηαθή ηαζ βυκζιδ δμοθεζά.  

·πμοκ πενάζεζ είημζζ δφμ πνυκζα απυ ηυηε πμο δ πυθδ ιαξ, ηα Υακζά, 

θζθμλέκδζε ημ 3μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ ιε εέια: «πέζεζξ 

ηαεδβδηχκ, ιαεδηχκ ηαζ βμκέςκ». Απυ ηυηε, αέααζα, έπμοκ βίκεζ δζάθμνεξ 

εηδδθχζεζξ, υπςξ, π.π., ημκ πεναζιέκμ Νμέιανζμ ημ ηεθεοηαίμ ζοκέδνζμ ηδξ 

Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Φζθμθυβςκ.  

 ήιενα ιε ζδζαίηενδ πανά ηαζ ζοβηίκδζδ μ εηπαζδεοηζηυξ ηυζιμξ ημο 

κμιμφ ιαξ ζαξ ηαθςζμνίγεζ ζημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ημο Κθάδμο. Με ηδκ 

εοηαζνία αοηή επζηνέρηε ιμο κα ηαηαεέζς θίβεξ ζηέρεζξ.  

 ημκ πονήκα ηςκ ζπέζεςκ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ζημ πχνμ ημο 

ζπμθείμο, ακάιεζα ζηα ιέθδ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ, ανίζηεηαζ ημ ζπμθζηυ 

πνυβναιια, δ ζπμθζηή βκχζδ ζε υθμ ηδξ ημ εφνμξ. Σμ είδμξ ηςκ βκχζεςκ 

πμο επζθέβεζ κα ιεηαδχζεζ ημ ζπμθείμ ηαζ μζ ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζεί βζα ηδ 

ιεηάδμζή ημοξ, ιε άθθα θυβζα ημ ζρνιηθφ πξφγξακκα, επδνεάγεζ ηαεμνζζηζηά 

ηζξ ζπέζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ δζαιμνθχκεζ ακάθμβα ημ 

ζπμθζηυ ηθίια.  

 Βανοθμνηςιέκα ηαζ δοζκυδηα αζαθία, βκχζεζξ πμο ανίζημκηαζ ζε 

απυζηαζδ απυ ηζξ ακάβηεξ ηςκ κέςκ, αοηανπζηέξ παζδαβςβζηέξ ιέεμδμζ 
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οπμκμιεφμοκ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε ημοξ ιαεδηέξ, ηαζ αοηυ βζαηί μζ 

ιαεδηέξ οπμπνεχκμκηαζ ζε ιζα επίπμκδ ηαζ ροπμθευνα, πμθθέξ θμνέξ, 

δζαδζηαζία πςνίξ μοζζαζηζηυ κυδια ηαζ ιε ζαθή ημκ ηίκδοκμ δ πνμζπάεεζα κα 

ηαηαθήλεζ ζε ζπμθζηή απμηοπία.  

 Καζ εδχ επζζδιαίκμοιε ιία εειεθζχδδ ακηίθαζδ. Απυ ηδ ιία ιενζά, δ 

εοεφκδ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηδ ζοββναθή ηςκ 

ακηίζημζπςκ αζαθίςκ ακήηεζ απμηθεζζηζηά ζηδκ πμθζηεία. Απυ ηδκ άθθδ, μζ 

ιαεδηέξ ηαζ μζ βμκείξ ανίζημοκ απέκακηζ ζηδ ζπμθζηή ηαεδιενζκυηδηά ημοξ 

εηείκμοξ ζημοξ μπμίμοξ έπεζ ακαηεεεί απυ ηδκ πμθζηεία μ νυθμξ ημο 

δζεηπεναζςηή πμθθέξ θμνέξ, δδθαδή ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. ·ηζζ, μ 

εηπαζδεοηζηυξ απυ ηδ ιζα ιενζά πνέπεζ κα δζεηπεναζχζεζ αοηυ πμο άθθμζ 

ζπεδίαζακ ηαζ απυ ηδκ άθθδ κα αμδεήζεζ ημκ κέμ άκενςπμ ζηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημο.  

 Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ πζμ ζμαανέξ ζοκέπεζεξ, υηακ δ ιάεδζδ 

πενζμνίγεηαζ βφνς απυ ημ πενζεπυιεκμ ημο εκυξ, επίζδιμο ζπμθζημφ αζαθίμο, 

πμο ακαπανάβεηαζ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ απυ ημοξ δζδάζημκηεξ ηαζ μζ βκχζεζξ πμο 

αοηυ πενζέπεζ ακαηαηαηίεεκηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα κα ηζξ 

απμζηδείζμοκ. Απμηέθεζια είκαζ δ απμκέηνςζδ ηδξ πενζένβεζαξ, ημο 

ενεοκδηζημφ πκεφιαημξ ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ. Οζ πμθίηεξ πμο έπμοκ δεπηεί 

ιζα ηέημζα εηπαίδεοζδ είκαζ εφημθα πεζναβςβήζζιμζ ηαζ ηεθζηά ιπμνεί κα 

οπμηαπεμφκ εφημθα ζε ηάεε είδμοξ ελμοζία.  

 Διείξ μζ εηπαζδεοηζημί επζδζχημοιε κα πνμζθένμοιε ζηδ κεμθαία ιαξ 

έκα ζφβπνμκμ, ακμζπηυ, απεθεοεενςηζηυ, δδιμηναηζηυ ζπμθείμ, πμο κα 

ζοκδοάγεζ ηδκ πμζμηζηή θεζημονβία ιε ηδκ ζζμηζιία ζηδκ πανμπή ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ εοηαζνζχκ. Γζ‘ αοηυ ηαζ εέημοιε ημ γήηδια ημο πενζεπμιέκμο ηδξ 

βκχζδξ ηαζ ηςκ παζδαβςβζηχκ ιεευδςκ ζημ επίηεκηνμ ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ 

πνμαθδιαηζζιμφ. Εδημφιε υθμζ έκα παζδαβςβζηυ πενζαάθθμκ πμο κα πνμκμεί 

βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ιμνθςηζημφ πενζεπμιέκμο ηαηά ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα 

ηαθφπημκηαζ μζ ακάβηεξ υθςκ ηςκ κέςκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ πανάβμκηεξ 

υπςξ δ ημζκςκζηή ηάλδ, ημ θφθμ, ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηδξ μζημβέκεζαξ ή δ 

πμθζηζζιζηή μιάδα ζηδκ μπμία εκδεπμιέκςξ είκαζ εκηαβιέκμζ, υπςξ, π.π., 

ιεηακάζηεξ, παθζκκμζημφκηεξ η.θπ.  

  Βαζζηυ ενβαθείμ βζα ηα παναπάκς είκαζ δ ζφβπνμκδ, ηαθά 

ελμπθζζιέκδ ζπμθζηή αζαθζμεήηδ, πμο εα θεζημονβεί ςξ ηέκηνμ πθδνμθυνδζδξ 
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ηαζ ηεηιδνίςζδξ. ηυπμξ ιαξ, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, είκαζ ιζα παζδεία 

δδιμηναηζηή, πμο εα αθμνά υθα ηα παζδζά, απεθεοεενςηζηή, πμο εα ζοκδέεζ 

ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ηδκ ενιδκεία ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ιε ηδ δζάεεζδ βζα 

ζοκεπή αεθηίςζή ηδξ.  

 Με αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ ζάξ ηαθςζμνίγς ηαζ πάθζ ζηδκ πυθδ ιαξ, ζημ 

κμιυ ιαξ, ζηδκ Κνήηδ ιαξ. Δφπμιαζ μζ ενβαζίεξ ημο οκεδνίμο κα είκαζ βυκζιεξ 

ηαζ δδιζμονβζηέξ.  

 ε αοηυ ημ ζδιείμ δεκ ιπμνχ πανά κα εοπανζζηήζς εενιά ηάπμζμοξ 

ακενχπμοξ μζ μπμίμζ ιαξ αμήεδζακ ζδιακηζηά ηυζμ ςξ πνμξ ηδ ζοβηνυηδζδ 

ιζαξ πεζζηζηήξ πνυηαζδξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο οκεδνίμο ζηδκ πυθδ 

ιαξ, υπςξ είκαζ μ η. Γήιανπμξ ηαζ μ η. Νμιάνπδξ, υζμ ηαζ εηείκμοξ ημοξ 

ηαθθζηέπκεξ πμο αμήεδζακ ζημ κα δμεεί ηαζ ιζα άθθδ κυηα ζημ οκέδνζμ. 

Βέααζα, δεκ ιπμνχ κα παναθείρς κα εοπανζζηήζς ζδζαίηενα ημκ Νμιάνπδ 

ιαξ, ημκ η. Ανπμκηάηδ, μ μπμίμξ, πανά ημ βεβμκυξ πμο λένμοιε υθμζ, υηζ δ 

Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ δεκ έπεζ ηαζ ηα πμθθά πνήιαηα, εκημφημζξ απυ ηδκ πνχηδ 

ζηζβιή πνμζθένεδηε κα ηαθφρεζ έκα ζδιακηζηυ ιένμξ απυ ημ ηυζημξ ημο 

ζοκεδνίμο ηαζ βζ‘ αοηυ ημκ εοπανζζημφιε πάνα πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Κώζηαο Μαληάηεο): Αημθμοεεί δ πμνςδία Υακίςκ ιε ηδ 

δζεφεοκζδ ημο ιαέζηνμο η. Γζάκκδ Μεηγεθυπμοθμο. οκμδεφεζ ζημ πζάκμ δ η. 

Μανία Κμοημοθάηδ.  

[Ζ ρνξσδία ησλ Υαλίσλ παξνπζηάδεη κνπζηθό πξόγξακκα] 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Κώζηαο Μαληάηεο): Θα ηάκμοιε ηαηανπάξ δφμ 

ακαημζκχζεζξ. Ζ πνχηδ: Θενιή πανάηθδζδ κα έπεηε ημ ηζκδηυ ζαξ ηδθέθςκμ 

απεκενβμπμζδιέκμ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ ημο οκεδνίμο. Ζ 

δεφηενδ: Ίζμζ επζεοιείηε κα έπεηε πνυζααζδ ζηδ δζενιδκεία ηςκ παζνεηζζιχκ 

ηςκ λέκςκ εηπνμζχπςκ, εα παναηαθμφζαιε κα εθμδζαζηείηε ιε ημκ ακάθμβμ 

ζπεηζηυ ελμπθζζιυ, πμο ιπμνείηε κα πνμιδεεοηείηε απυ ηδ Γναιιαηεία, ζηδκ 

έλμδμ ηδξ αίεμοζαξ.  

 Αβαπδημί πνμζηεηθδιέκμζ, αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ηονίεξ 

ηαζ ηφνζμζ, ζαξ ηαθςζμνίγμοιε ζημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ, ιε 

ακηζηείιεκμ: «πμθζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ Βζαθία ζηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ», ημ μπμίμ δζελάβεηαζ ζε ιία ζδζαίηενα ηνίζζιδ ζοβηονία βζα ηα 

εηπαζδεοηζηά πνάβιαηα ζηδ πχνα ιαξ, βζα ημ εηπαζδεοηζηυ ιαξ ζφζηδια.  
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 Πάβζα εέζδ ηδξ ΟΛΜΔ είκαζ δ δζαθφθαλδ ημο δδιυζζμο ηαζ δςνεάκ 

παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γζα ιαξ δ εηπαίδεοζδ είκαζ δδιυζζμ αβαευ, 

απμηεθεί ηαεμθζηυ ημζκςκζηυ δζηαίςια ηαζ δεκ ιπμνεί κα οπμηάζζεηαζ ζηζξ 

επζδζχλεζξ ηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ. Αβςκζγυιαζηε βζα ιία εηπαίδεοζδ πμο 

εα έπεζ ζημ επίηεκηνυ ηδξ ημκ άκενςπμ ηαζ ηζξ πναβιαηζηέξ ημο ακάβηεξ, πμο 

εα έπεζ ςξ εειεθζαηή ηδξ απμζημθή ηδ δζαιυνθςζδ μθμηθδνςιέκςκ 

ακενχπςκ. Γζ‘ αοηυ ηαζ είιαζηε ακηίεεημζ ζηδκ πμθζηζηή πνυηαζδ, ζηδκ 

πμθζηζηή ακηίθδρδ πμο εέθεζ ηδκ εηπαίδεοζδ πάκς απ‘ υθα ςξ ενβαθείμ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ.  

 ·πμοιε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζυ ιαξ εα 

ζοιαάθεζ μοζζαζηζηά ζηδκ πνμαβςβή ημο ζοθθμβζημφ ιαξ πνμαθδιαηζζιμφ 

πάκς ζε έκα ελαζνεηζηά ηνίζζιμ γήηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ, πμο είκαζ ημ γήηδια 

ηςκ πμθζηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ, πμο εηθνάγμοκ πενζζζυηενμ 

απυ ηάεε άθθμ ζημζπείμ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζπμθείμο ηδ θζθμζμθία ηαζ ηζξ 

επζδζχλεζξ ημο. 

 Πνέπεζ εδχ κα επζζδιακεεί υηζ δ ΟΛΜΔ έπεζ ηεηιδνζςιέκεξ, αλζυπζζηεξ 

ηαζ νεαθζζηζηέξ εέζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ ζηα γδηήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηζξ μπμίεξ 

ηαζ έπεζ ηαηαεέζεζ ζημ ΤΠΔΠΘ. Ίιςξ πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαζ δ πμθζηζηή 

αμφθδζδ εη ιένμοξ ηδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ημο ΤΠΔΠΘ κα ζογδηήζεζ 

μοζζαζηζηά ηαζ ιε ηδκ ΟΛΜΔ. Ζ πμθζηζηή δβεζία ημο ΤΠΔΠΘ, ςζηυζμ, ακηί ημο 

μοζζαζηζημφ δζαθυβμο ιε ηδκ ΟΛΜΔ επζθέβεζ ηζξ ιμκμιενείξ απμθάζεζξ. Με 

αοηή ηδκ ηαηηζηή ηαζ ηδκ ακηζεηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηδξ, απαλζχκεζ ζοζηδιαηζηά 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ οπμααειίγεζ ηδ δδιυζζα εηπαίδεοζδ. 

 Σμ θυβμ ηχνα έπεζ μ Πνυεδνμξ ηδξ ΟΛΜΔ, μ ζοκάδεθθμξ Γνδβυνδξ 

Καθμιμίνδξ.  

Γξεγόξεο ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ: Κφνζε Τθοπμονβέ ηδξ Παζδείαξ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ 

εηπνυζςπμζ ηςκ ημιιάηςκ, ηφνζε Νμιάνπδ Υακίςκ, ηφνζε Γήιανπε ηδξ πυθδξ 

ηςκ Υακίςκ, Αζδεζζιυηαηε εηπνυζςπε ημο Μδηνμπμθίηδ Υακίςκ, Κοδςκίαξ ηαζ 

Απμημνχκμο, ηφνζε Γεκζηέ Γναιιαηέα ηδξ Δονςπασηήξ οκμιμζπμκδίαξ 

Δηπαζδεοηζηχκ, αβαπδημί εζζδβδηέξ ημο οκεδνίμο ιαξ, ηφνζε Πνυεδνε ηδξ 

Ονβάκςζδξ Δθθήκςκ Λεζημονβχκ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ Κφπνμο, ηφνζε 

εηπνυζςπε ηδξ Παβηφπνζαξ Ονβάκςζδξ Δθθήκςκ Γαζηάθςκ, ηφνζε Πνυεδνε 

ηδξ ΑΓΔΓΤ, ηφνζε Πνυεδνε ηδξ ΓΟΔ, ηφνζμζ εηπνυζςπμζ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ 

Ονβακχζεςκ Ηζπακίαξ ηαζ Πμνημβαθίαξ, ηφνζμζ εηπνυζςπμζ ημο 
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Σαποδνμιζημφ Σαιζεοηδνίμο, ζοκάδεθθμζ αζνεημί ημο ηθάδμο ιαξ, ηονίεξ ηαζ 

ηφνζμζ πνμζηεηθδιέκμζ, αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ζφκεδνμζ.  

Με ζδζαίηενδ πανά ηαζ ηζιή ζαξ ηαθςζμνίγς απυ ιένμοξ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ ημο ΚΔΜΔΣΔ ζημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζυ ιαξ ιε 

εέια: «πμθζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ Βζαθία ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ». 

Πνυηεζηαζ βζα ιζα ζδιακηζηή πνςημαμοθία ηδξ Οιμζπμκδίαξ ιαξ, ιε ηδκ μπμία 

ζοκεπίγμοιε ιζα πθμφζζα πανάδμζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοκεδνίςκ, ζε ιζα 

πνμζπάεεζα κα ακαααπηίζμοιε ζηδ ζφβπνμκδ επζζηδιμκζηή ζηέρδ ηζξ 

εεςνδηζηέξ επελενβαζίεξ, ημοξ πναηηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ ηζξ 

αβςκζζηζηέξ δζεηδζηήζεζξ ημο Κθάδμο ιαξ ζε υ,ηζ αθμνά ηα γδηήιαηα ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

 Ο εεζιυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοκεδνίςκ είκαζ ααζζηή ζοκζζηχζα ηδξ 

δνάζδξ ηδξ Οιμζπμκδίαξ ιαξ, ζδζαίηενα ηα 30 ηεθεοηαία πνυκζα. ·πεζ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία υηζ ηα ιέθδ ηςκ Γζμζηδηζηχκ οιαμοθίςκ ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

ηαζ ηα ιέθδ ηςκ Οιάδςκ Δνβαζίαξ ημο πανυκημξ ζοκεδνίμο πνμεημίιαζακ 

αοηυ ημ οκέδνζμ ημ ηεθεοηαίμ ηεηνάιδκμ, ζε ιζα πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία 

ακαπηφπεδηακ ιεβαθεζχδεζξ πακενβαηζημί αβχκεξ ιε επίηεκηνμ ηδκ 

οπενάζπζζδ ηδξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ. Απμιμκςιέκδ δ ηοαένκδζδ απυ ηδ 

ιεβάθδ ημζκςκζηή πθεζμρδθία, ρήθζζε δζά πονυξ ηαζ ζζδήνμο ημκ 

ακηζαζθαθζζηζηυ ηδξ κυιμ. Χζηυζμ, απέκακηί ηδξ είπε ηαζ εα έπεζ έκα ηενάζηζμ 

ηφια ημζκςκζηήξ μνβήξ, πμο είιαζηε ζίβμονμζ υηζ εα ζανχζεζ υθμοξ ημοξ 

ακηζαζθαθζζηζημφξ κυιμοξ.  

 Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζφκεδνμζ, ημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ δζελάβεηαζ ζε 

ιζα ηνίζζιδ ζοβηονία βζα ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ. Οζ 

πνυζθαηεξ αθθαβέξ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ζηα αζαθία ηδξ 

οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηείκμοκ κα δδιζμονβήζμοκ έκα δζαθμνεηζηυ ημπίμ 

ζηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ. Οζ αοηανπζηέξ ηαζ ακηζδδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ιε 

ηζξ μπμίεξ πνμςεήεδηακ αοηέξ μζ αθθαβέξ, αθθά ηονίςξ μζ κεμθζθεθεφεενεξ 

ζημπεφζεζξ ημοξ, δδιζμφνβδζακ δζηαζμθμβδιέκα ακηζδνάζεζξ ακάιεζα ζημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ εονφηενα ηδκ εθθδκζηή ημζκςκία.  

 ε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ θζθμδμλμφιε κα 

ηαηαζηεί αήια βζα ηδκ απμηάθορδ ημο ακηζδναζηζημφ παναηηήνα αοηχκ ηςκ 

αθθαβχκ, θζθμδμλμφιε κα εκζζπφζεζ αηυια πενζζζυηενμ ημκ ηθάδμ ιε ηδκ 

ακαβηαία, έβηονδ επζζηδιμκζηή επζπεζνδιαημθμβία, βζα ηδκ απυηνμοζδ ηςκ 
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ακηζεηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ ηδ δζεηδίηδζδ εκυξ άθθμο ζπμθείμο. Δκυξ 

ζπμθείμο πμο εα αιαθφκεζ ηζξ ιμνθςηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ, πμο εα 

ζοιαάθθεζ ζηδ δδιζμονβία ζηεπηυιεκςκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ, πμο εα 

ενβάγμκηαζ βζα ηδκ πνυμδμ ηαζ ηδκ ακάπηολδ, ζε έκα πθαίζζμ δδιμηναηίαξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ.  

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ απμδίδεηαζ ζδζαίηενδ 

ζδιαζία ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία, ςξ πανάβμκηεξ πμο ζηδνίγμοκ ηδκ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ εειεθζχκμοκ ηδκ εοδιενία ηςκ ιεθχκ ημοξ. Ζ 

εκίζποζδ ημο νυθμο ηδξ βκχζδξ, ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ λεηζκάεζ 

απυ ημ ακηζηεζιεκζηυ βεβμκυξ υηζ δ βκχζδ απμηεθεί υθμ ηαζ πενζζζυηενμ 

ιεβαθφηενδξ αλίαξ παναβςβζηή δφκαιδ, πμο επζθένεζ ιεβάθεξ αθθαβέξ ζηδ 

γςή αθθά ηαζ ζηδκ ακάπηολδ. Σμ γδημφιεκμ είκαζ πμζμξ ςθεθείηαζ απυ ηδκ 

ηενάζηζα ακάπηολδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. Μζα ημζκςκία πμο 

εα είκαζ ζε εέζδ κα ηαηακέιεζ ζζυηζια ζηα ιέθδ ηδξ ηα μθέθδ ηδξ βκχζδξ, ηδξ 

επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ ημ γδημφιεκμ.  

 ε ιζα ηέημζα ημζκςκία, ιεηαλφ άθθςκ, ιζα μθμηθδνςιέκδ παζδεία, 

ζηδνζβιέκδ ζε ακενςπζζηζηέξ αλίεξ, ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδ δδιζμονβία 

ηνζηζηχκ ηαζ οπεφεοκςκ πμθζηχκ. Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ μνεμθμβζηή ζηέρδ ηαζ κα ζοιαάθεζ ζηδ δδιζμονβζηή 

ενιδκεία ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. Ζ δζάδμζδ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ βκχζεςκ εα 

ηαηαζηήζεζ δοκαηή ηδκ εθάηηςζδ ημο πνυκμο ενβαζίαξ ηαζ ηδκ ηαεμθζηή 

αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ γςήξ ηαζ ενβαζίαξ.  

Οζ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ, ςζηυζμ, ζοκοπάνπμοκ ζε έκα άηνςξ 

ακηαβςκζζηζηυ πθαίζζμ, πμο πνμςεεί μ ηαπζηαθζζηζηυξ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηδξ 

παναβςβήξ. Ο νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ εεςνείηαζ ηαεμνζζηζηυξ βζα ηδ 

δοκαηυηδηα ηςκ ημζκςκζχκ κα ακηεπελένπμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ αοημφ ημο 

πςνίξ υνζα ακηαβςκζζιμφ. Οοζζαζηζηά, μ ζφβπνμκμξ ενβαγυιεκμξ 

οπμπνεχκεηαζ κα εκηαπεεί ζε ιζα δζαδζηαζία ζοκεπμφξ ακαζοβηνυηδζδξ, ιε 

αάζδ ηζξ επζηαβέξ ηδξ αβμνάξ, χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζε δζανηχξ 

ιεηαααθθυιεκα ενβαζζαηά πθαίζζα, ιε ηδκ πνμζδμηία υηζ έηζζ εα ελαζθαθίγεζ, 

έζης ηαζ πνμζςνζκά, ιζα εέζδ ενβαζίαξ. ε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, υπμο δ 

επζζθάθεζα ηδξ απαζπυθδζδξ είκαζ μθμέκα ηαζ πζμ μναηή, ακαδεζηκφεηαζ ςξ 

ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδ εέζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ δ αιθζζαήηδζδ ημο 

δζηαζχιαημξ ηάεε ακενχπμο ζε ζηαεενή ηαζ ιυκζιδ ενβαζία ηαζ δ ιεηαηυπζζδ 
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πνμξ ηδ θεβυιεκδ «απαζπμθδζζιυηδηα», δδθαδή ηδκ ενβαζζαηή ακαζθάθεζα 

ηαζ ααεααζυηδηα.  

 Κάης απυ αοηυ ημ πνίζια πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ ηαζ κα ενιδκεφμκηαζ 

ηαζ μζ νζγζηέξ αθθαβέξ πμο παναηδνμφκηαζ υπζ ιυκμ ζηδ βεκζηή ηαζ ζηδκ 

ηεπκζηή-επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, αθθά ηαζ ζηδκ ηνζημαάειζα ηαζ ηδ δζά αίμο 

εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ.  

 Πίζς απυ αοηέξ ηζξ ελεθίλεζξ ιπμνεί κα δζαηνίκεζ ηακείξ ηδκ μζημκμιζηή 

ηαζ ημζκςκζηή ημοξ αάζδ. ημ πθαίζζμ ημο ζφβπνμκμο ηαπζηαθζζιμφ δ ηαπεία 

παναβςβή, δζάδμζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ είκαζ εη ηςκ ςκ μοη άκεο 

πανάβμκηεξ βζα ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο ηεθαθαίμο. Ζ 

εηπαίδεοζδ ιεηαηνέπεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ζε ηαηάνηζζδ, εκχ μζ 

θεβυιεκεξ εοέθζηηεξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ παίνκμοκ πμζηίθεξ απεζθδηζηέξ ιμνθέξ 

ηαζ ηείκμοκ κα ηονζανπήζμοκ ζημ πχνμ ηδξ δδιυζζαξ παζδείαξ.  

 Αξ ιδ ιαξ δζαθεφβεζ υηζ αοηέξ μζ ελεθίλεζξ ζοκηεθμφκηαζ ζε έκα πθαίζζμ 

πμο δζεονφκεζ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ ηαζ μδδβεί ιεβάθα 

ηιήιαηα ημο πθδεοζιμφ ζηδ θηχπεζα, ζηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ ζημκ 

ημζκςκζηυ απμηθεζζιυ.  

 Κάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ημ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια πνέπεζ κα 

πνμαάθεζ ηδκ ακάβηδ αθθαβχκ ζημ ζπμθείμ, πανάθθδθα ιε ημκ αβχκα βζα κα 

ακηζιεηςπζζημφκ ηαζ κα ελμοδεηενςεμφκ μζ κεμθζθεθεφεενεξ πμθζηζηέξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ. Μπμνεί ηαζ πνέπεζ κα αλζμπμζήζεζ ζημ έπαηνμ ηζξ παναδμζζαηέξ 

αθθά ηαζ ηζξ ζφβπνμκεξ δοκαηυηδηεξ δζαηίκδζδξ ηδξ βκχζδξ, ηαζ κα ειθοζήζεζ 

ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ηδκ αβάπδ βζα ηδκ ακαγήηδζδ, ηδκ αλζμπμίδζδ ηαζ 

ηδκ ηνζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ ααζζηχκ βκχζεςκ.  

 Σμ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια πνέπεζ κα ακηζζηαεεί ζηδκ πνμααθθυιεκδ 

εθηοζηζηυηδηα ηδξ άιεζδξ ακηαπμδμηζηήξ ενβαθεζαηήξ βκχζδξ ηαζ κα ακαδείλεζ 

ηδκ ακάβηδ ηςκ ζηένεςκ ααζζηχκ βκχζεςκ, πμο ηαεζζημφκ ημκ άκενςπμ 

ζηακυ κα ενιδκεφεζ, κα ηνίκεζ ηαζ ηεθζηά κα αθθάγεζ ηδκ ενβαζζαηή ηαζ ημζκςκζηή 

ηαεδιενζκυηδηα. Πνέπεζ κα ακηζζηαεεί υιςξ ηαζ ζε ιζα δζαζηνεαθςιέκδ, 

ηθαζζηζζηζηή, εεκμηεκηνζηή μοζζαζηζηά, εηπαίδεοζδ, πμο μδδβεί ακαπυθεοηηα 

ζε απμιάηνοκζδ απυ ηα ηαεδιενζκά γδηήιαηα ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ, 

ιε ηδκ επίηθδζδ εκυξ ιαηνζκμφ ζδεαημφ πανεθευκημξ. Αηυιδ, πνέπεζ κα 

αλζμπμζήζεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ, ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ αθήεεζα υηζ δ 
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έβηαζνδ ζφκδεζδ ηδξ παναβςβζηήξ ενβαζίαξ ιε ηδ ζπμθζηή βκχζδ είκαζ έκα 

απυ ηα πζμ ζζπονά ιέζα βζα ηδ νζγζηή αθθαβή ηδξ ζδιενζκήξ ημζκςκίαξ.  

 Σμ ζπμθείμ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ πνέπεζ κα είκαζ ακμζπηυ 

ζηδκ ημζκςκία. Να ζοβηεκηνχκεζ ζημοξ ηυθπμοξ ημο ημκ πθμφημ ηδξ 

ημζκςκίαξ, ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ, ηυζμ ζε ημπζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ 

βεκζηυηενα. Να βεφεηαζ ηζξ ειπεζνίεξ, ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ακδζοπίεξ ηςκ 

ακενχπςκ ημο ιυπεμο ηαζ κα αλζμπμζεί εεηζηά ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο 

πενζαάθθμκηυξ ημο.  

 Βαζζηή δζάζηαζδ ημο υθμο πνμαθδιαηζζιμφ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ζοκζζηά δ ειπθμηή ημοξ 

ζηζξ δζαδζηαζίεξ ακαπαναβςβήξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακζζμηήηςκ. Αηνζαχξ 

υπςξ εκζζπφμκηαζ μζ ακζζυηδηεξ ζημκ μζημκμιζηυ ημιέα ηαζ ζημκ ημιέα ημο 

εθέβπμο ηςκ πμθζηζζιζηχκ αβαεχκ, ακηίζημζπα δζεονφκμκηαζ ηαζ μζ ιμνθςηζηέξ 

ακζζυηδηεξ, ζηδκ ακαπαναβςβή ηςκ μπμίςκ ζοιαάθθμοκ ηαζ ηα ζφβπνμκα 

εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα, ιε ηα ζοβηεηνζιέκα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα 

ακηίζημζπα αζαθία.  

 ·ηζζ, δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο αημθμοεείηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ 

έκημκεξ ακηζθάζεζξ. οβηεηνζιέκα, πνμαάθθεηαζ ιεκ ηαζ πνμςεείηαζ δ 

ηαθθζένβεζα ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ηδξ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ 

θακηαζίαξ, αθθά ιε ειθακή ηδκ ηάζδ ημ ηαζκμημιζηυ πκεφια κα πενζμνίγεηαζ 

ζημ πεδίμ ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηαζ παναβςβήξ. Κονίςξ απμθεφβεηαζ μ 

ζζημνζηυξ ηαζ ημζκςκζμθμβζηυξ πνμαθδιαηζζιυξ, πμο, υηακ δζαπθέηεηαζ ιε ηα 

εέιαηα ηδξ μζημκμιίαξ, ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ, ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε ακαηνεπηζηά, ςξ πνμξ ηζξ επζδζχλεζξ μζημκμιζηήξ μθζβανπίαξ, 

ημζκςκζηά μνάιαηα, βζα ιζα πζμ ακενχπζκδ ηαζ δίηαζδ ημζκςκία.  

 ημ επίπεδμ ηδξ μνβάκςζδξ ημο πενζεπμιέκμο ζπμοδχκ ηαζ ηδξ 

ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ παναηδνείηαζ ιζα δζανηήξ ηαθάκηεοζδ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ακάιεζα ζηδκ παναδμζζαηή μνβάκςζδ ημο 

πενζεπυιεκμο ηδξ ιάεδζδξ ηαηά πςνζζηά ιαεήιαηα ηαζ ζηδ θεβυιεκδ 

δζαεειαηζηή, εοέθζηηδ πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ. Ζ δζαεειαηζηή, εοέθζηηδ 

μνβάκςζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ πνμςεείηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα 

ελοπδνεηεί ηζξ απαζηήζεζξ ημο ζφβπνμκμο ζοζηήιαημξ μνβάκςζδξ ηδξ 

παναβςβήξ, ζημ μπμίμ έπμοκ ζδιακηζηυ νυθμ εοέθζηηεξ παναβςβζηέξ ιμκάδεξ, 

υπμο δ αοημιαημπμίδζδ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ. Καεχξ, υιςξ, δ ελμοζία 
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ιεηαπεζνίγεηαζ ιε ιμκμιενή ηνυπμ ανπέξ ηαζ ιεευδμοξ πμο ειθακίζηδηακ 

παθαζυηενα ηάης απυ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμμδεοηζηήξ 

παζδαβςβζηήξ, είκαζ ζαθήξ μ ηίκδοκμξ κα δοζθδιίζεζ ηαζ κα αηονχζεζ ζηδ 

ζοκείδδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημ εεηζηυ πενζεπυιεκμ πμο εα ιπμνμφζε κα 

έπεζ, ηάης απυ ζοβηεηνζιέκμοξ υνμοξ, δ εθανιμβή ημοξ.  

 Ηδζαίηενδ ζογήηδζδ απαζηεί ηαζ δ ακάθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ εκίζποζδ ηςκ πνμηφπςκ αίαξ, ακηαβςκζζιμφ ηαζ 

ηαηακαθςηζζιμφ ζε πμζηίθεξ εηθάκζεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ, υπμο ζδιακηζηυ 

νυθμ δζαδναιαηίγμοκ ηαζ ηα ιέζα ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ (ΜΜΔ). Σα ΜΜΔ 

αζημφκ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηα παζδζά ηαζ ημοξ κέμοξ, ηονίςξ ζε ανκδηζηή 

ηαηεφεοκζδ, πνμαάθθμκηαξ ηαηά αάζδ ηδκ εφημθδ επζηοπία, ηδ εεμπμίδζδ ημο 

ηένδμοξ, ηα ηαηακαθςηζηά πνυηοπα ηαζ ηδ ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ ηονίανπεξ 

αλίεξ ημο ηαπζηαθζζιμφ.  

 Απέκακηζ ζε αοηά ηα πνμαθήιαηα ημ ζπμθζηυ πνυβναιια δεκ δείπκεζ 

ηδκ απαζημφιεκδ εοαζζεδζία, ιε απμηέθεζια ζδιακηζημί ημιείξ βκχζδξ ηαζ 

δναζηδνζυηδηαξ βζα ημοξ ζφβπνμκμοξ κέμοξ, υπςξ είκαζ δ πενζααθθμκηζηή 

εηπαίδεοζδ, δ αβςβή οβείαξ, δ δζαπμθζηζζιζηή ηαζ ακηζναηζζζηζηή εηπαίδεοζδ, 

δ εζηαζηζηή αβςβή, δ εηπαίδεοζδ ζηα ιέζα ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ, κα ιδκ 

έπμοκ ηδ εέζδ ή ημ πενζεπυιεκμ πμο ημοξ ανιυγεζ ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ.  

 Δίκαζ ειθακέξ υηζ δ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ, ζημ πθαίζζμ ηςκ εονφηενςκ 

πμθζηζηχκ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, ηονζανπείηαζ απυ ηζξ κεμθζθεθεφεενεξ 

πμθζηζηέξ, πμο εθανιυγμοκ ιε ζοκέπεζα υθεξ μζ ηοαενκήζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ 

δεηαεηζχκ. Ζ ηοαένκδζδ πανμοζζάγεζ ηεθεοηαία ιζα πνυηαζδ πμο ααζίγεηαζ ζε 

πέκηε ποθχκεξ βζα ηδ ιεηαννφειζζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, πμο επζαεααζχκεζ υηζ 

ανίζηεηαζ ζε ιεβάθδ απυζηαζδ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηα 

ιεβάθα πνμαθήιαηα πμο αοηή ακηζιεηςπίγεζ. Οζ ποθχκεξ είκαζ: δ 

ακενςπμηεκηνζηή πνμζέββζζδ, ηδκ μπμία υιςξ ηείκεζ κα πενζμνίζεζ ζηδκ 

πνμχεδζδ εκηαλζαηχκ πμθζηζηχκ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ ηαθθζένβεζα 

ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ζοκείδδζδξ, δ ρδθζαηή ζφβηθζζδ, δ πνμχεδζδ ηδξ 

πμθοβθςζζίαξ ηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ παζδείαξ ιε ημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ ςξ 

ακηζζηάειζζια ημο βεκζηυηενμο πνμζακαημθζζιμφ ηδξ. Δίκαζ έκημκμξ μ 

ενβαθεζαηυξ παναηηήναξ ηαζ αοηήξ ηδξ πνυηαζδξ, ηαεχξ ηαζ δ αδζαθμνία βζα 

ηδκ επίθοζδ ζημζπεζςδχκ πνμαθδιάηςκ πμο ηαθακίγμοκ ηδκ εθθδκζηή 

εηπαίδεοζδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, υπςξ είκαζ δ οπμπνδιαημδυηδζή ηδξ -



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 15 

ηεθεοηαία είκαζ δ πχνα ιαξ ζηζξ δαπάκεξ βζα ηδκ παζδεία ηαζ ηδκ ένεοκα 

ακάιεζα ζηζξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ-, μζ αολδιέκμζ δείηηεξ ζπμθζηήξ 

δζαννμήξ ηαζ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ, δ δζεονοιέκδ ακαπαναβςβή ηςκ 

ιμνθςηζηχκ ακζζμηήηςκ ζημ πχνα ημο ζπμθείμο, μζ ακεπάνηεζεξ ηδξ 

οπμδμιήξ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ηςκ ζπμθείςκ, μζ εκζζπουιεκεξ ηάζεζξ 

ζδζςηζημπμίδζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ δ αηναία παεμβέκεζα ημο 

ζοζηήιαημξ πνυζααζδξ ηςκ απμθμίηςκ ημο Λοηείμο ζηδκ ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ.  

 Ίζμκ αθμνά ηα θεβυιεκα έλοπκα ζπμθεία, εηηυξ απυ ηδ «αζηνίκα» ηςκ 

αζμηθζιαηζηχκ εθανιμβχκ, ααζζηή πανάιεηνμξ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ ηδξ 

ακάπηολήξ ημοξ είκαζ μζ θεβυιεκμξ οιπνάλεζξ Γδιυζζμο – Ηδζςηζημφ Σμιέα, 

ιζα πναηηζηή πμο μδδβεί ζε αφλδζδ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ημοξ ηαζ ζε 

εηπχνδζδ ζδιακηζηχκ ανιμδζμηήηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδ πνήζδ ημοξ ζηζξ ζδζςηζηέξ 

εηαζνείεξ πμο ακαθαιαάκμοκ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζπμθζηχκ ηηζνίςκ.  

 Γεκ απακηάεζ, αέααζα, δ ηοαένκδζδ βζα ημ ηζ έβζκακ μζ πνμεηθμβζηέξ 

δεζιεφζεζξ ηδξ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ δαπακχκ βζα ηδκ παζδεία ζημ 5% ημο ΑΔΠ. 

Οφηε ελδβεί βζαηί εηπςνεί μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ ζδζςηζηή πνςημαμοθία 

ημιείξ ηαζ θεζημονβίεξ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ 

ηεθεοηαία οπμβνάθδηε ζπεηζηυ Μκδιυκζμ ακάιεζα ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ 

ηδ «Μμνθςηζηή Ακαπηολζαηή Πνςημαμοθία», ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ 

δζάθμνα εοαβή «ιδ ηενδμζημπζηά» ζδνφιαηα, βζα έκα Πνυβναιια 

εηπαζδεοηζηχκ δνάζεςκ ηαζ ηαζκμημιζχκ. Σμ εφνμξ ηςκ εειάηςκ πμο 

ακαθαιαάκεζ κα ηαθφρεζ αοηή δ πνςημαμοθία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ 

πνδιαημδυηδζδ ηςκ δνάζεςκ αοηχκ δείπκεζ υηζ ημ Μκδιυκζμ πμο οπμβνάθδηε 

μδδβεί ζηδκ πανάδμζδ ημο πεζιαγυιεκμο δδιυζζμο ζπμθείμο ζηδκ ζδζςηζηή 

πνςημαμοθία ηαζ ηδκ ζδζςηζηή εθεδιμζφκδ.  

 Απυ ηδκ άθθδ, μζ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ δζεηδζημφκ νζγζηέξ αθθαβέξ ζηζξ 

ζοκεήηεξ ιυνθςζήξ ημοξ, ανκμφιεκμζ ημ ζδιενζκυ, ακηαβςκζζηζηυ ζπμθείμ, 

πμο αδοκαηεί κα ηαθφρεζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ. Ίπςξ δείπκμοκ μζ ζπεηζηέξ 

ένεοκεξ, εβηθςαζζιέκμζ μζ ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ ζε έκα ζηθδνυ ηαεδιενζκυ 

πνυβναιια, θμνηςιέκμζ ιε δεηάδεξ οπμπνεχζεζξ, είηε βζαηί ημ ζφζηδια ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ημ επζαάθθεζ είηε βζαηί δ ημζκςκζηή ηαηαλίςζδ ημ εέθεζ, μζ έθδαμζ 

γδημφκ απεβκςζιέκα εθεφεενμ πνυκμ, ροπμθμβζηή δνειία, πανάεονα 

επζημζκςκίαξ, έηθναζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ.  
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 Ζ ακακέςζδ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ αζαθίςκ, ιζα απυ ηζξ 

ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ, πνμαθήεδηε ηα ηεθεοηαία πνυκζα ιε δζεοναιαζημφξ ηυκμοξ, αθθά 

απμδείπεδηε ηεθζηά ιζα αιθζζαδημφιεκδ, επχδοκδ ηαζ αβπςηζηή δζαδζηαζία. Οζ 

πζμ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ ηδξ απμηοπίαξ ημο υθμο εβπεζνήιαημξ, υιςξ, 

πνέπεζ κα ακαγδηδεμφκ πένα απυ ηα δζαδζηαζηζηά γδηήιαηα. Αθμνμφκ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ πνμξ ηδκ μπμία ςεμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ, ημοξ ζημπμφξ πμο 

οπδνεημφκ, ηζξ αλίεξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ. Πνμζακαημθζζιέκα πνμξ 

ηζξ επζηαβέξ ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ, ηδξ ζδζςηζηήξ πνςημαμοθίαξ, ηδξ 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ ημο ακηαβςκζζιμφ, δεκ είκαζ δοκαηυκ αοηά ηα ζπμθζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ ηα ακηίζημζπα ζπμθζηά αζαθία κα ζηδνίλμοκ ηδκ 

απεθεοεενςηζηή παζδεία πμο έπμοκ ακάβηδ μζ κέμζ πμθίηεξ.  

  Γζ‘ αοημφξ ημοξ θυβμοξ είκαζ έηδδθδ δ αδοκαιία ηυζμ ημο 

πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ υζμ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ αζαθίςκ, ηαηά ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ ημοθάπζζημκ, κα ελαζθαθίζμοκ ζηδ κέα βεκζά ιζα 

πμθοδζάζηαηδ, ακηζηεζιεκζηή ηαζ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκδ βκχζδ. Δπζπθέμκ, 

δεκ ηδνήεδηε δ παζδαβςβζηή δεμκημθμβία, ηυζμ ζημ ζπεδζαζιυ υζμ ηαζ ζηδκ 

εθανιμβή ημο εβπεζνήιαημξ. 

  Σα κέα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ, ηα θεβυιεκα «δζαεειαηζηά», 

πνχηα ζπεδζάζηδηακ ηαζ πενζαθήεδηακ ιε ζζπφ κυιμο ηαζ ηαηυπζκ δυεδηακ 

ζημοξ θμνείξ, βζα κα δζαηοπχζμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ. Ζ ίδζα πναηηζηή 

αημθμοεήεδηε ηαζ ζημ γήηδια ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Αβκμήεδηε εδχ ηαζ δ 

ακάβηδ ηδξ εθανιμβήξ εκυξ ζηαδίμο δμηζιαζηζηήξ πνήζδξ ηςκ κέςκ 

δζδαηηζηχκ αζαθίςκ ηαζ οθζηχκ, πμο εα έδζκε ηδ δοκαηυηδηα κα 

ακηζιεηςπζζημφκ ζθάθιαηα ηαζ αδοκαιίεξ ημοξ πνζκ αοηά ζηαθμφκ ζηα 

ζπμθεία. Αθθά ηαζ ζηα Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα, δ επαββεθθυιεκδ ακααάειζζδ 

ηδξ ηεπκζηήξ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ έβζκε ιε ηδκ ειααθςιαηζηή θφζδ ηδξ 

πνδζζιμπμίδζδξ πνμβναιιάηςκ ηαζ αζαθίςκ ηςκ ΣΔΔ ηαζ ημο Δκζαίμο Λοηείμο.  

  Αξ ζδιεζςεεί, επίζδξ, υηζ ηαζ ηα επζιμνθςηζηά ζειζκάνζα ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδ πνήζδ ηςκ κέςκ αζαθίςκ μνβακχεδηακ ιε πνμπεζνυηδηα, 

ιε απμηέθεζια κα εκζζπφζμοκ ημ άβπμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακηί κα ημοξ 

ιεηαδχζμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ επάνηεζαξ.  

Ζ θεβυιεκδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ, πένα απυ ηδκ ακεπανηή παζδαβςβζηή 

εειεθίςζή ηδξ απυ ημοξ ανπζηέηημκεξ ηςκ αθθαβχκ, ελακηθήεδηε ηαηά 
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ηακυκα, ζηα κέα ζπμθζηά αζαθία, ζε επζθακεζαηέξ πμθοεειαηζηέξ ηαζ 

πμθοεπζζηδιμκζηέξ ζοζπεηίζεζξ, εκχ μ εζθαθιέκμξ ηνυπμξ πνμχεδζήξ ηδξ 

άθδκε εθάπζζηα πενζεχνζα βζα μοζζαζηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή δζεπζζηδιμκζηή 

πνμζέββζζδ.  

  ε υηζ αθμνά ηδ δζδαηηζηή ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, μ ηθάδμξ ιαξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ πνέπεζ κα αλζμπμζδεμφκ ηαζ κέεξ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ, πμο 

ααζίγμκηαζ πενζζζυηενμ ζηδ δδιζμονβζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ζηδκ αοηεκένβεζα 

ημο ιαεδηή, ζηδκ ελμζηείςζή ημο ιε ηζξ ενεοκδηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ, ηαζ 

ζηδκ ακάπηολδ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ αιθζζαήηδζδξ. ημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ 

ηέημζςκ ιεευδςκ, ημ ζπμθζηυ αζαθίμ παναιέκεζ ζοκήεςξ ιζα ααζζηή πδβή 

βκχζδξ ηαζ άζηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ, αθθά υπζ δ ιυκδ. Ζ ηαθά μνβακςιέκδ ηαζ 

ειπθμοηζζιέκδ ζπμθζηή αζαθζμεήηδ, πμο αλζμπμζεί ηαζ ηζξ ζφβπνμκεξ 

ηεπκμθμβίεξ, απμηεθεί ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα ηάεε ζφβπνμκμ ζπμθείμ.  

  Ζ ιείςζδ ηδξ έηηαζδξ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ απμηεθεί απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ, χζηε ημ ζπμθείμ κα απεθεοεενςεεί απυ ημ άβπμξ ηδξ ηάθορδξ 

ηδξ φθδξ ηαζ κα πνμζακαημθζζηεί πνμξ ηδκ πναβιαηζηή ιυνθςζδ. 

Αλζμπμζχκηαξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, πνέπεζ κα ηαηαζηήζεζ 

πνμζζηυ ζημοξ ιαεδηέξ ημκ πθμφημ ηδξ βκχζδξ ημο ακενχπζκμο πκεφιαημξ, 

κα δζεονφκεζ ημοξ μνίγμκηέξ ημοξ, κα αιαθφκεζ ηαζ υπζ κα ακαπαναβάβεζ ηζξ 

ηαλζηέξ δζαθμνέξ ζηδκ πθδνμθυνδζδ ηαζ ζηδ βκχζδ.  

  Ζ ιεθέηδ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ ηαζ ακηζναηζζζηζηήξ δζάζηαζδξ ζηα 

πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ζηα ζπμθζηά αζαθία ιάξ δίκεζ έκα παναηηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια ηςκ αδοκαιζχκ ημο υθμο ζπεδζαζιμφ. Ζ πχνα ιαξ έπεζ βκςνίζεζ 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα δναιαηζηέξ αθθαβέξ. ήιενα δεκ είκαζ ηυζμ πχνα 

απμζημθήξ υζμ πχνα οπμδμπήξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ιεηακαζηχκ. Καζ υιςξ δ 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηδξ πχναξ ιαξ δεκ έπεζ απμημθθδεεί απυ ηδκ πανμπή 

ιζαξ παναδμζζαηά δζαιμνθςιέκδξ ιμκμπμθζηζζιζηήξ ηαζ ιμκμβθςζζζηήξ 

εηπαζδεοηζηήξ «δίαζηαξ», πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ακηίθδρδ ηδξ ακςηενυηδηαξ ημο 

ηονίανπμο, βδβεκμφξ πμθζηζζιμφ έκακηζ ηςκ πμθζηζζιχκ ηςκ ιεηακαζηχκ. Ζ 

ακηίθδρδ αοηή ακηακαηθά ηαζ ζηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία. Ο 

ειπθμοηζζιυξ ημο πνμβνάιιαημξ ιε δναζηδνζυηδηεξ πμο εκζζπφμοκ ημκ 

πμθοπμθζηζζιζηυ παναηηήνα ημο εα ιπμνμφζε κα έπεζ πνμςεδεεί, αθθά 

πνμθακχξ αοηυ δεκ ζοιααδίγεζ ιε ηδ βεκζηυηενδ θζθμζμθία ηδξ 

αημθμοεμφιεκδξ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, αθμιμζςηζηήξ πμθζηζηήξ ημο εθθδκζημφ 
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ηνάημοξ. Αθθά ηαζ υηακ ακαθαιαάκμκηαζ μοζζαζηζηέξ πνμζπάεεζεξ βζα ιζα 

πναβιαηζηά δζαπμθζηζζιζηή εηπαζδεοηζηή πναηηζηή, υπςξ ζοκέαδ ιε ηδκ 

πενίπηςζδ ημο οθθυβμο Γζδαζηυκηςκ ημο 132μο Γδιμηζημφ πμθείμο 

Αεδκχκ, ζηδκ πενζμπή ηδξ Γηνάααξ, επζζηναηεφμκηαζ μζ δζμζηδηζημί ιδπακζζιμί 

βζα κα απμιαηνφκμοκ ηδ δζεοεφκηνζα ημο ζπμθείμο ηαζ κα επζαάθμοκ αίαζα ηδ 

ιμκμπμθζηζζιζηή δίαζηα. Δίκαζ, θμζπυκ, ααζζηυξ ζηυπμξ δζεηδίηδζδξ βζα ιαξ ημ 

πκεφια ηαζ μζ αλίεξ ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ κα 

δζαπμηίζμοκ ημ ζφκμθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πναηηζηχκ, ηα πνμβνάιιαηα ηαζ ηα 

αζαθία.  

  Με αάζδ, θμζπυκ, ηα παναπάκς ηαζ ηονίςξ ηδκ εηηίιδζή ιαξ υηζ 

ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ πμο ζήιενα ζζπφμοκ ηαζ ηα ακηίζημζπα αζαθία δεκ 

ελαζθαθίγμοκ ζηδ κέα βεκζά ιζα πμθοδζάζηαηδ, ακηζηεζιεκζηή ηαζ επζζηδιμκζηά 

ηεηιδνζςιέκδ βκχζδ, δ ακαβηαζυηδηα πμο πνμηφπηεζ, ηφνζε Τθοπμονβέ ηδξ 

Παζδείαξ, είκαζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ αοηά ηα πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία απυ 

άθθα, ζηδνζβιέκα ζηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ηδξ επζζηήιδξ βεκζηά ηαζ 

εζδζηυηενα ηδξ παζδαβςβζηήξ. Καζ αέααζα, ζε αοηή ηδ δζαδζηαζία ηαεμνζζηζηή 

πνέπεζ κα είκαζ δ ζοιαμθή ηςκ θμνέςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηάηζ πμο οπμζηδνίγεζ 

ηαζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα (ημ 92%) ηςκ ενςηδεέκηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ιεβάθδξ πακεθθαδζηήξ ένεοκαξ πμο πναβιαημπμίδζε ημ ΚΔΜΔΣΔ 

ηδξ ΟΛΜΔ.  

  Απυ αοηή ηδκ άπμρδ, είιαζηε ζδζαίηενα επζθοθαηηζημί υηακ 

δζααάγμοιε ζε πνυζθαηδ οπμονβζηή δήθςζδ υηζ ημ επηέιανδ εα 

ζοβηνμηδεεί Δπζηνμπή βζα κα ιεθεηήζεζ ηδκ εθανιμβή ζφβπνμκςκ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ. Γζα κα ηάκεζ άναβε ηζ; Να επζαεααζχζεζ ηδκ πνυζθαηδ 

εηηίιδζδ ημο Πνμέδνμο ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, υηζ βζα εθάπζζηα αζαθία 

οπάνπεζ πνυαθδια; Αξ ηεθεζχκμοιε, πθέμκ, ιε ηζξ «επζηνμπέξ ζμθχκ», ηζξ 

επζηνμπέξ «εζδζηχκ» ηαζ «επασυκηςκ».  

  Φίθεξ ηαζ θίθμζ,  

Σμ οκέδνζυ ιαξ ζοιπίπηεζ πνμκζηά ιε ηδκ ηεθζηή ζογήηδζδ ζηδκ 

Οθμιέθεζα ηδξ Βμοθήξ βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ημο οκηάβιαημξ. Ονζζηζημπμζείηαζ 

ηζξ επυιεκεξ ιένεξ δ αηφνςζδ ηδξ ζοκηαβιαηζηήξ ακαεεχνδζδξ, πμο 

απεηέθεζε ημκ πονήκα ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ ιεηαννοειζζηζηήξ νδημνζηήξ.  

  Οζ εηπαζδεοηζημί ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ είιαζηε 
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οπενήθακμζ, βζαηί ζοιαάθαιε ζε αοηή ηδ ιεβάθδ κίηδ ημο εηπαζδεοηζημφ 

ηζκήιαημξ ηδξ πχναξ ιαξ ηαζ ήηηα, ηαοηυπνμκα, υθςκ εηείκςκ ηςκ δοκάιεςκ 

πμο πνμςεμφζακ ηδκ πθήνδ άθςζδ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ απυ ηα 

επζπεζνδιαηζηά ζοιθένμκηα, ιε ηδκ αθθαβή ημο άνενμο 16 ημο οκηάβιαημξ 

ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ πανάδμζδ ιεβάθςκ δαζζηχκ εηηάζεςκ ζημ ηαηαζηεοαζηζηυ 

ηεθάθαζμ, ιε ηδκ αθθαβή ημο άνενμο 24 ημο οκηάβιαημξ.  

  Αοηυ ημ νςιαθέμ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια, ιε ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 

ηςκ θμζηδηχκ, πανά ηδ θοζζαθέα αοηανπζηή επίεεζδ πμο δέπηδηε ηαηάθενε 

υπζ ιυκμ κα ακαηνέρεζ ηεκηνζηέξ ηοαενκδηζηέξ επζθμβέξ αθθά ηαζ κα απμηεθέζεζ 

ζδιείμ ακαθμνάξ βζα ηα ημζκςκζηά ηζκήιαηα ηυζμ ζε εεκζηυ υζμ ηαζ ζε 

εονςπασηυ επίπεδμ. Γζμνηάγμοιε, θμζπυκ, ζήιενα ηαζ εημζιαγυιαζηε βζα κέμοξ 

αβχκεξ, βζα κα οπεναζπίζμοιε ηδκ εηπαίδεοζδ ςξ αδζαπναβιάηεοημ 

ημζκςκζηυ αβαευ.  

  οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ,  

Ακαβκςνίγμκηαξ ηδ ζδιαζία πμο έπμοκ μζ ελεθίλεζξ ζημ ζφβπνμκμ 

ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, ζοκεζδδημπμζμφιε ηδκ ακάβηδ κα ιεθεηδεμφκ 

ζοζηδιαηζηά ηαζ κα απμηζιδεμφκ μζ ζοκέπεζέξ ημοξ. ημ ααειυ πμο δεκ 

παναημθμοεμφιε ηζξ εονφηενεξ ηάζεζξ ηαζ ελεθίλεζξ, δεκ ιπμνμφιε κα 

αζηήζμοιε επζηοπχξ ημ ζφκεεημ ηαζ πμθοδζάζηαημ ένβμ πμο απαζημφκ απυ 

ιαξ μζ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ. Δίκαζ αδήνζηδ δ ακάβηδ κα ζοιαάθθμοιε ςξ 

εηπαζδεοηζημί ζηδ δδιζμονβία πμθζηχκ ζηακχκ κα απακημφκ εεηζηά ηαζ 

δδιζμονβζηά ζηζξ ζφκεεηεξ πνμηθήζεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, 

αιθζζαδηχκηαξ ηζξ ανκδηζηέξ επζθμβέξ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ δζεηδζηχκηαξ 

ηαθφηενμοξ υνμοξ γςήξ.  

  Δηηζιχ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί, πανά ηα εθάπζζηα πενζεχνζα πμο 

ημοξ επζηνέπεζ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ, δίκμοκ ηαεδιενζκά ηδ ιάπδ ιέζα ζηδκ ηάλδ 

βζα ιζα εηπαίδεοζδ εθηοζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή. ίβμονα, πνέπεζ κα βίκμοκ 

αηυιδ πμθθά ηαζ μ νυθμξ ιαξ εδχ ςξ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ ζδιακηζηυξ.  

  Καζ βζα κα εοιδεμφιε ημκ Μπάιπδ Νμφηζμ, πμο είκαζ ηαζ έκαξ 

απυ ημοξ εζζδβδηέξ ζημ οκέδνζυ ιαξ, «… ηαθυξ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ αοηυξ 

πμο πνχημκ, ακηζθαιαάκεηαζ, ηαηακμεί, ιεθεηά ημκ ακαπαναβςβζηυ νυθμ ημο 

ζπμθείμο· ηαζ δεφηενμκ, έιπναηηα πθέμκ ζηδκ ηάλδ ημο, ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά 

ημο, πνμζπαεεί κα ακαπνμζακαημθίζεζ ηζξ επίζδιεξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ. 
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Γδθαδή, ακαβκςνίγεζ ηδ αανφηδηα ηςκ ημζκςκζηχκ δζαθμνχκ ζηδκ επίδμζδ 

ηςκ ιαεδηχκ ζημ ζπμθείμ ημο, απμννίπηεζ, ζοκεπχξ, ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ζηδ 

επαθή ημο ιε ηα παζδζά ηδ πνήζδ ιζαξ ηοπμπμζδιέκδξ θμνιαθζζηζηήξ 

βθχζζαξ, ζακ ηαζ αοηή ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ, πυζμ ιάθθμκ ηδκ 

απμζηήεζζδ. Δπζδζχηεζ, αηυια, ηδ ζοκέπεζα ηαζ ηδκ ημιή ακάιεζα ζηζξ 

ειπεζνίεξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ζηζξ ζπμθζηέξ βκχζεζξ, ζοκδέεζ ηζξ ζπμθζηέξ 

βκχζεζξ ιε πναβιαηζηά πνμαθήιαηα ημο πανυκημξ, πνμαθήιαηα πναβιαηζηά 

ηςκ ιαεδηχκ, ηαηαπμθειά ηδκ ζδεμθμβία ηςκ αημιζηχκ θοζζηχκ πανζζιάηςκ 

ηαζ ηάεε παναθθαβή λεκμθμαίαξ ηαζ ναηζζζιμφ.» 

  Φίθμζ ηαζ θίθεξ,  

Δθπίδα υθςκ ιαξ είκαζ υηζ μ πθμφζζμξ πνμαθδιαηζζιυξ πμο εα ακαπηοπεεί, ζε 

ζοκέπεζα ηςκ πνμζοκεδνζαηχκ εηδδθχζεςκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο οκεδνίμο, 

εα αλζμπμζδεεί βυκζια ηαζ δδιζμονβζηά απυ ηδκ ΟΛΜΔ ηαζ ηζξ ΔΛΜΔ, ιέζα απυ 

ιεηαζοκεδνζαηέξ εηδδθχζεζξ, πμο εα μνβακχζμοιε βζα κα δχζμοιε ζοκέπεζα 

ηαζ εονφηδηα ζε αοηή ηδκ πνμζπάεεζα.  

  Κθείκμκηαξ, εεςνχ υηζ αλίγεζ κα εοιδεμφιε ηάπμζμοξ επίηαζνμοξ 

ζηίπμοξ ημο Μπένημθη Μπνεπη, πμο εα ιπμνμφζακ κα εηθνάζμοκ εφζημπα ηαζ 

ημ υναιά ιαξ βζα ηζξ ιμνθςηζηέξ επζδζχλεζξ ημο ζπμθείμο πμο δζεηδζημφιε:  

Υξεηάδνληαη πνιιά απφ ηνλ θφζκν γηα λα αιιάμεηο.  

Οξγή θαη επηκνλή.  

Γλψζε θαη αγαλάθηεζε.  

Γξήγνξε απφθαζε, ζηφραζε βαζηά.  

Φπρξή ππνκνλή θαη αηέιεησηε θαξηεξία.  

Καηαλφεζε ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη θαηαλφεζε ηνπ ζπλφινπ.  

Μνλάρα ε πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα καο κάζεη  

πψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αιιάμνπκε».  

   

Σμ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ θζθμδμλεί κα απμηεθέζεζ μοζζαζηζηή 

ζοιαμθή ημο μνβακςιέκμο ηθάδμο ιαξ ζημκ επίηαζνμ ζοκμθζηυ 

πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ζημοξ κέμοξ αβχκεξ ιαξ βζα κα αθθάλμοιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, βζα κα ακαααειίζμοιε ηδ δδιυζζα εηπαίδεοζδ ηαζ ηδ εέζδ 

ιαξ ςξ εηπαζδεοηζηχκ, βζα έκα ζπμθείμ πμο εα πςνάεζ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ 
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ηζξ ιαεήηνζεξ, υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ μθυηθδνδ ηδ βκχζδ. 

  Γζ‘ αοηυ ημ ζπμθείμ δ ΟΛΜΔ ηαζ υθμζ ειείξ εα ζοκεπίζμοιε ημοξ 

πμθφιμνθμοξ αβχκεξ πμο ήδδ δζελάβμοιε.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Υαζνεηζζιυ ζημ οκέδνζυ ιαξ εα απεοεφκεζ ηχνα μ 

Τθοπμονβυξ Δεκζηήξ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ η. Ακδνέαξ Λοημονέκηγμξ.  

Αλδξέαο ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ: Κφνζε Πνυεδνε, Αζδεζζιυηαηε εηπνυζςπε ημο 

εααζιζςηάημο Μδηνμπμθίηδ, ηονία ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ηονία ηαζ ηφνζμζ 

εηπνυζςπμζ ηςκ πμθζηζηχκ ημιιάηςκ, ηφνζε Νμιάνπα, ηφνζε Γήιανπε, ηφνζε 

Πνυεδνε ηδξ ΑΓΔΓΤ, ηφνζε Πνυεδνε ηδξ ΓΟΔ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ εηπνυζςπμζ, 

ακηζπνυζςπμζ ηςκ Οιμζπμκδζχκ απυ θίθεξ πχνεξ ηαζ ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ 

·κςζδξ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ εηπαζδεοηζημί, θίθεξ ηαζ θίθμζ ζοκάδεθθμζ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδημξ, ηδξ μπμίαξ έπς ηδκ ηζιή κα έπς ηδκ ανιμδζυηδηα ηδξ 

πμθζηζηήξ δβεζίαξ ημο Τθοπμονβμφ, ιε ζηεκή ανιμδζυηδηα ζημ πχνμ ηδξ 

πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ,  

  Θα πνδζζιμπμζήζς ιία θνάζδ ημο πνμέδνμο ηδξ ΟΛΜΔ, ημο η. 

Καθμιμίνδ, ηδκ ακαθμνά ημο ζηδκ μνεμθμβζηή ζηέρδ, ηαζ εα ζηαεχ, θμζπυκ, 

ιε ηνζηήνζμ ημκ μνεμθμβζζιυ, ζημ ακηζηείιεκμ ημο οκεδνίμο ζημ μπμίμ ιε 

πνμζηαθέζαηε κα ζοιιεηάζπς.  

  Καζ βζ‘ αοηυ, θμζπυκ, εα λεηζκήζς ιε ακαθμνά ζημ εέια ημο 

οκεδνίμο, έκα εέια βζα ημ μπμίμ εα ζαξ επαζκέζς, εα ζαξ ηζιήζς ηαζ εα 

οπμβναιιίζς υηζ είκαζ ζδιακηζηυ, ζημκ εονφηενμ δζάθμβμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

ημζκυηδηαξ ιε ηδκ πμθζηζηή δβεζία ηαζ υθμοξ ημοξ θμνείξ πμο έπμοκ 

ανιμδζυηδηα βζα ηδ ιυνθςζδ ηδξ κέαξ βεκζάξ ηδξ παηνίδαξ, κα ζδιεζχζς, 

θμζπυκ, ηδ αανφηδηά ημο ηαζ ηδ ζδιαζία ημο ηαζ ηδ πνδζζιυηδηά ημο ζηδ 

ζοκενβαζία ιαξ, ζηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ 

εθανιμβή ημοξ, ζημ ιέηνμ ημο δοκαημφ, ζηα πνμβνάιιαηά ιαξ.  

  Σμ δεφηενμ πμο εέθς κα ζδιεζχζς είκαζ υηζ είιαζ μπαδυξ ηδξ 

νήζδξ ημο Κςκζηακηίκμο Καναιακθή υηζ δ πμθζηζηή είκαζ δ ηέπκδ ημο εθζηημφ. 

Καζ είιαζ μπαδυξ ηδξ ηαναιακθζηήξ ζπμθήξ ηδξ πμθζηζηήξ, πζζηεφμκηαξ υηζ ζε 

ιία πχνα ζηδκ μπμία μζ ακάβηεξ είκαζ εηνδηηζηέξ είκαζ ζδιακηζηυ βζα έκακ 

πμθζηζηυ, βζα έκακ δβέηδ ζε μπμζμκδήπμηε πχνμ, κα πνμηείκεζ, κα επζθέβεζ ηαζ 

κα επζηοβπάκεζ ηεθζηά αοηυ ημ μπμίμ ιπμνεί κα επζηφπεζ, ιαηνζά απυ 
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πμιπχδεζξ ελαββεθίεξ, ηαθθζένβεζα πνμζδμηζχκ ηαζ, αεααίςξ, ζημ ηέθμξ, 

δζάρεοζδ, υηακ μζ μοημπίεξ ηαζ μζ αοηαπάηεξ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

οθμπμζδεμφκ.  

  Γζ‘ αοηυ, θμζπυκ, υπςξ ζςζηά ακαθενεήηαηε, ηφνζε Πνυεδνε, 

ζηδ ζηναηδβζηή ηδξ ζδιενζκήξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ημο Τπμονβείμο, είκαζ αοημί μζ 

πέκηε ποθχκεξ ζημοξ μπμίμοξ επεκδφμοιε ιε ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ 

πνμζπάεεζα, δζυηζ πζζηεφμοιε υηζ αοηυ ζοκεζζθένεζ ζε ιζα ιαηνμπνυεεζιδ 

πνμμπηζηή εοδιενίαξ, πνμυδμο ημο ζοκυθμο ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. Γζαηί 

αοηυ ημ μπμίμ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, επζπεζνεί δ εηπαίδεοζδ ηάεε πχναξ είκαζ κα 

μδδβήζεζ ημοξ πμθίηεξ ιε ηα εθυδζα εηείκα ηςκ βκχζεςκ, ηςκ επαββεθιαηζηχκ 

ζηακμηήηςκ, ζημ κα επζηφπμοκ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ μκείνςκ ημοξ, ζημ κα έπμοιε 

ιία ημζκςκία ιε πενζζζυηενδ εοηοπία, ιε πνυμδμ, ιε αημιζηή πνυμδμ, ιε 

ζοθθμβζηή πνυμδμ. Αοηή είκαζ δ επζδίςλδ ηάεε εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, ημ 

μπμίμ, ζηζξ ζφβπνμκεξ ακηαβςκζζηζηέξ ημζκςκίεξ -εβχ εα επζιείκς ζε αοηυ- 

πνέπεζ κα ελμπθίγεζ ημοξ πμθίηεξ ιε υθα εηείκα ηα εθυδζα ηα μπμία απαζημφκηαζ 

βζα κα ιπμνέζμοκ κα επζηφπμοκ.  

  Ακ, θμζπυκ, εέθμοιε κα ζηαεμφιε ιε εζθζηνίκεζα, υπςξ ηαζ εζείξ 

ηαζ υθμζ, απέκακηζ ζηζξ πνμηθήζεζξ ηδξ επμπήξ, πνέπεζ κα απακηήζμοιε πχξ 

πνμεημζιάγμοιε ηζξ επυιεκεξ βεκζέξ, πμζα είκαζ ηα εθυδζα ηα μπμία ημοξ 

δίκμοιε, βζα κα ιπμνμφκ πναβιαηζηά κα πνμμδεφζμοκ. Καζ, αεααίςξ, έκαξ εη 

ηςκ ποθχκςκ ηδξ πμθζηζηήξ ιαξ, ζημκ μπμίμκ ακαθενεήηαηε, είκαζ δ 

δζαηήνδζδ ηδξ ηαοηυηδημξ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, ιε ηδκ άιεζδ ζφκδεζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ιε υ,ηζ αθμνά ημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ. Πμθζηζζιυ αοεεκηζηυ, 

δδιζμφνβδια ηςκ θασηχκ δοκάιεςκ ημο ηυπμο ιαξ.  

  Βεααίςξ, έκαξ άθθμξ άλμκαξ είκαζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ εοηαζνζχκ μζ 

μπμίεξ πνμζθένμκηαζ ζηδ ζφβπνμκδ εονςπασηή μζημβέκεζα, ζηδκ μπμία 

ανζζηυιαζηε, ηυζμ ιε ηδκ βθςζζμιάεεζα υζμ ηαζ ιε ηδκ απαζημοιέκδ ρδθζαηή 

ζφβηθζζδ. Καζ δεκ οπμηζιμφιε ηαευθμο ηδκ ακάβηδ ηδξ δζαιυνθςζδξ ζε ηάεε 

επίπεδμ, ζε ηάεε έηθακζδ, ηδξ θζθζηήξ ζπέζδξ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ ιε ημ 

πενζαάθθμκ, αθθά αεααίςξ ηαζ ημ ζεααζιυ ιαξ ζημκ άκενςπμ. Γζ‘ αοηυ δ 

ακενςπμηεκηνζηή επζθμβή, δζυηζ εεςνμφιε υηζ μ άκενςπμξ είκαζ ζημ επίηεκηνμ 

ηάεε πμθζηζηήξ.  

  Θεςνχ, θμζπυκ, υηζ μ μζμζδήπμηε ιεηέπεζ ηςκ δδιμζίςκ 

πναβιάηςκ δεκ ιπμνεί κα έπεζ ηίπμηα άθθμ ζηδ ζηέρδ ημο πανά ηδκ 
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πνμζθμνά οπδνεζζχκ ζημκ άκενςπμ. Καζ αοηυ αηνζαχξ ηαζ ειείξ έπμοιε 

εέζεζ ςξ ζηναηδβζηυ ιαξ ζηυπμ.  

  Σχνα, ηαηά ηα άθθα, ηφνζε Πνυεδνε, επζηνέρηε ιμο κα ζαξ πς 

υηζ δεκ ήνεα πνμεημζιαζιέκμξ βζα κα ζοιιεηάζπς ζε ιία ζογήηδζδ ζε 

επίπεδμ ανπδβχκ ημιιάηςκ. Αοηυ, άθθςζηε, ιε ηδκ ηονία ηαζ ημοξ ηονίμοξ 

ζοκαδέθθμοξ έπμοιε ηδκ εοηαζνία κα ημ ηάκμοιε ζηδ Βμοθή, υπςξ ηαζ 

πνμζθάηςξ ζοκέαδ ζογήηδζδ ιε πνςημαμοθία ημο Κμιιμοκζζηζημφ Κυιιαημξ 

βζα εέιαηα κεμθαίαξ ηαζ παζδείαξ. Καζ εα έπμοιε ηαζ άθθεξ θμνέξ ηδκ εοηαζνία 

κα ημ πνάλμοιε ζηδ Βμοθή. Οφηε είκαζ ζηζξ επζθμβέξ ιμο κα ακηζδζηχ ιε 

εηπνμζχπμοξ ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ μνβακχζεςκ. Δπζηνέρηε ιμο, υιςξ, ζε 

βεκζηή πνμζέββζζδ ηαζ πςνίξ κα ηάκς ηακέκακ πμθζηζηυ οπαζκζβιυ ζηδκ μιζθία 

ζαξ ή ζε υθα υζα έπεηε κα πείηε, κα ζαξ πς υηζ δεκ πζζηεφμοιε ζηδκ ζδέα ηδξ 

ζηναηεοιέκδξ εηπαίδεοζδξ. Γεκ πζζηεφμοιε ζηδκ ηναηζηή ζδεμθμβία. Γεκ 

πζζηεφμοιε ζημοξ ιδπακζζιμφξ πνμπαβάκδαξ. Γεκ είιαζηε δμβιαηζημί. Γεκ 

οπεναζπίγμιαζ ηακέκακ «-ζζιυ». Άθθςζηε δ πμθζηζηή ζπμθή ζηδκ μπμία ζαξ 

δήθςζα ηδ ζοιιεημπή ιμο, ζπμθή ζηδκ μπμία ακήημοιε υζμζ πζζηεφμοιε ζε 

αοηέξ ηζξ ανπέξ -ζαξ παναηαθχ, εα έπεηε ηδκ εοηαζνία κα πείηε ηδ βκχιδ 

ζαξ…, έπς, θμζπυκ, ημ δζηαίςια κα θές ηζξ απυρεζξ ιμο, δζυηζ δεκ πζζηεφς ζε 

ηακέκα δυβια, δζυηζ ηα δυβιαηα μδδβμφκ ζε δζαρεφζεζξ, ζε απμηοπίεξ-, 

πζζηεφς, επακαθαιαάκς, ζηδκ ηέπκδ ημο εθζηημφ ηαζ ανκμφιαζ ζημ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, υζμ έπς ηδκ ανιμδζυηδηα ημο Τθοπμονβμφ, κα εέθς κα ζαξ 

ηαεμδδβήζς, κα εέθς κα επζαάθς άπμρδ. Θεςνχ υηζ δδιζμονβμφιε 

ενεείζιαηα, δδιζμονβμφιε εοηαζνίεξ πνμαθδιαηζζιμφ, δίκμοιε ηδ δοκαηυηδηα 

κα επζθέλεηε εζείξ χνζια, οπεφεοκα, ηδ δζηή ζαξ ζοκεζζθμνά ζηδ ιυνθςζδ 

ηδξ κέαξ βεκζάξ, πςνίξ κα εέθμοιε κα ηαεμδδβήζμοιε ηακέκακ.  

  Καζ αοηυ ημ πενζιέκμοιε υιςξ ηαζ ειείξ κα ημ εζζπνάηημοιε. Γεκ 

είκαζ δ παζδεία πχνμξ πμθζηζημφ ηαζ ημιιαηζημφ ακηαβςκζζιμφ. Γεκ είκαζ 

πχνμξ ζφβηνμοζδξ ηςκ ζδεμθμβζχκ. ·πμοιε αθθμφ εοηαζνίεξ κα ημ πνάλμοιε. 

Καζ βζ‘ αοηυ αηνζαχξ εέθς κα ζδιεζχζς ιε έιθαζδ υηζ μζ πμθζηζημί, ηα 

ηυιιαηα ηαζ μζ ηοαενκήζεζξ δεκ ζοββνάθμοκ αζαθία. Δίκαζ ένβμ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ, ηδξ αηαδδιασηήξ ημζκυηδημξ, ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδημξ.  

  Οζ πμθζηζημί, ηα ηυιιαηα ηαζ μζ ηοαενκήζεζξ δεκ θζθμδμλμφκ κα 

επζαάθθμοκ ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ. Δίκαζ, επίζδξ, ένβμ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδημξ ηαζ βζα ημφημ δ εθθδκζηή πμθζηεία έπεζ εεζπίζεζ ημ 
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Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ζημ μπμίμ ειείξ πνμζηνέπμοιε βζα κα 

ζοκενβαζημφιε. Αθμοβηναγυιαζηε ηζξ ζηέρεζξ ηαζ ηζξ απυρεζξ ζαξ, ηαζ 

πζζηεφμοιε υηζ ηεθζηά ιέζα απυ έκακ ηέημζμ δζάθμβμ ιπμνμφιε κα επζηφπμοιε 

ηα ηαθφηενα.  

  Αοηυ, υιςξ, ημ μπμίμ ανκμφιαζηε, ηαζ ημ θές ιε ηαηδβμνδιαηζηυ 

ηνυπμ, είκαζ κα αθέπμοιε ηδ πχνα ιαξ αηίκδηδ ζηδκ ζζημνία. Χξ πμθζηζηυξ 

επζζηήιςκ επζηνέρηε ιμο κα ζαξ πς υηζ μ υνμξ «πχνα αηίκδηδ ζηδκ ζζημνία» 

έπεζ ηαζ επζζηδιμκζηή αάζδ. Καζ, βζα κα ημ πμφιε απθά, δεκ ιπμνεί ιία πχνα 

κα οπενδθακεφεηαζ υηακ αθέπεζ ηζξ εοηαζνίεξ κα πενκμφκ ςξ ηνέκα ιπνμζηά 

ηδξ ηαζ κα ιδκ επζαζαάγεηαζ. Γεκ ιπμνμφιε κα οπενδθακεουιαζηε βζα 

απμηοπίεξ μζ μπμίεξ δεκ επζηνέπμοκ ζηδ πχνα κα ηνέλεζ ειπνυξ. Καζ ημφημ ηαζ 

πάθζ επακαθαιαάκς -δεκ έπς ηαιία δζάεεζδ πμθζηζηήξ ακηζδζηίαξ-, δζυηζ αοηυ 

ημ μπμίμ δ Δθθάξ ζήιενα ανκείηαζ κα πνάλεζ ιε ημκ έκα ή ημκ άθθμ ηνυπμ ζε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ημιείξ ημ πνάηημοκ ιε ελαζνεηζηή ζπμοδή ηαζ ηαπφηδηα 

βείημκέξ ιαξ μζ μπμίμζ ηαηά ημ πανεθευκ ήηακ πμθφ πίζς ιαξ.  

  Γεκ είκαζ, θμζπυκ, ηαζ ιε αοηυ εα μθμηθδνχζς ηδ ζηέρδ ιμο, 

μφηε δ παζδεία μφηε δ δδιυζζα γςή ηδξ πχναξ πεδίμ ηαηαβναθήξ παιέκςκ 

εοηαζνζχκ. Δίκαζ πεδίμκ πνμηθήζεςξ, κα απακηήζμοιε ιε επζηοπία, κα 

ηαηαηηήζμοιε ημ ιέθθμκ, πςνίξ δμβιαηζζιμφξ, πςνίξ θακαηζζιμφξ. Καζ ακ 

ηάπμηε ζηδ γςή ιαξ οπήνλαιε θακαηζημί, πζζηεφς υηζ δ πμθζηζηή ςνζιυηδηα 

ζήιενα ημο ζοκυθμο ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ιάξ οπαβμνεφεζ κα 

εβηαηαθείρμοιε ημ θακαηζζιυ.  

  Γεκ είιαζηε κα ηαηαβνάθμοιε «επζηοπίεξ» εηεί πμο ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα οζηενμφιε, αθθά είιαζηε υθμζ εδχ, ιέζα απυ έκα δζάθμβμ, 

ηάης απυ ηζξ κέεξ ζοκεήηεξ, υπςξ ζςζηά πενζβνάραηε, ηφνζε Πνυεδνε, ηζξ 

κέεξ ζοκεήηεξ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, δ μπμία ειπθμοηίγεηαζ ιε ακενχπζκμ 

δοκαιζηυ απυ οπδηυμοξ ηνίηςκ πςνχκ - ηαζ επζηνέρηε ιμο κα ζδιεζχζς υηζ 

έπμοιε ιία πνμμδεοηζηή ιεηακαζηεοηζηή πμθζηζηή, ιία ζφβπνμκδ 

ιεηακαζηεοηζηή πμθζηζηή, βζα ηδκ μπμία δ Δθθάξ έπεζ επαζκεεεί απυ ημκ 

ανιυδζμ Κμζκμηζηυ Δπίηνμπμ.  

  Καζ κα πνμζεέζς, θμζπυκ, υηζ ζε αοηέξ ηζξ κέεξ πνμηθήζεζξ, ηζξ 

κέεξ ζοκεήηεξ, ειείξ απακηάιε ιε αζζζμδμλία, βζαηί δεκ είκαζ δ Δθθάδα ιυκμ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηςκ δοζπενεζχκ, είκαζ δ Δθθάδα ηδξ αλζμπνέπεζαξ, ηδξ 

οπενδθάκεζαξ, ηςκ επζζηδιμκζηχκ επζηεοβιάηςκ ηαζ δοκαημηήηςκ, είκαζ δ 
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Δθθάδα ηςκ δζαηνίζεςκ ζηδκ επζζηήιδ, ζημκ πμθζηζζιυ, ζηδκ ηέπκδ. Δίκαζ δ 

Δθθάδα δ μπμία δζαηδνεί ηδκ ηαοηυηδηά ηδξ, ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηδκ εθθδκζηή 

βναιιαηεία, ηδκ ζζημνία, ηδκ μνευδμλμ πίζηδ, ηδ δδιζμονβία. Δίκαζ δ Δθθάδα 

ηςκ ιεβάθςκ ηαθθζηεπκχκ, ηςκ ιεβάθςκ ιμοζζηχκ, είκαζ ηςκ δζαηεηνζιέκςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ιαξ, ηαζ είιαζ πενήθακμξ βζα ζαξ ηαζ εα ημ δδθχκς πάκηα υηζ 

ηα παζδζά ιαξ έπμοκ ηζξ ηαθφηενεξ ηαζ ημοξ ηαθφηενμοξ εηπαζδεοηζημφξ. Δίιαζ 

πενήθακμξ βζα ηα Δθθδκυπμοθα ηαζ είιαζ ζίβμονμξ υηζ ιε ηδ ζοθθμβζηή 

πνμζπάεεζα, εκςιέκμζ μζ ·θθδκεξ, εα πεηφπμοιε πενζζζυηενα ηαζ ηαθφηενα. 

αξ εοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα αημθμοεήζεζ παζνεηζζιυξ απυ ημκ η. Martin Romer, 

Γεκζηυ Γναιιαηέα ηδξ ETUCE, ηδξ Δονςπασηήξ οκμιμζπμκδίαξ 

Δηπαζδεοηζηχκ.  

Martin ROMER (απνκαγλεηνθώλεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηεξκελείαο): 

Κφνζε Τθοπμονβέ, επίζδιμζ εηπνυζςπμζ ηςκ εθθδκζηχκ ανπχκ, εηπνυζςπμζ 

ηδξ ΟΛΜΔ, αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί 

ηαθεζιέκμζ,  

Έεεθα κα λεηζκήζς θέβμκηαξ υηζ είκαζ πμθφ ιεβάθδ δ πανά ιμο πμο ιε 

πνμζηαθέζαηε ζημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ, πμο θαιαάκεζ πχνα εδχ, ζηδκ 

πυθδ ηςκ Υακίςκ. Δίκαζ δ πνχηδ θμνά πμο επζζηέπημιαζ ηα Υακζά ηαζ 

θοπμφιαζ πμο δεκ είπα ηδκ εοηαζνία ζημ πανεθευκ κα ηα επζζηεθηχ ηαζ, 

δοζηοπχξ, δεκ έπς ηαζ πνυκμ κα παναιείκς αοηή ηδ θμνά πενζζζυηενμ.  

  Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ημ εέια ημ μπμίμ έπεηε απμθαζίζεζ κα 

ζογδηήζεηε. Δίκαζ έκα εέια ημ μπμίμ ζογδηείηαζ ζε υθδ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. 

Δβχ εηπνμζςπχ ηδκ Δονςπασηή οκμιμζπμκδία Δηπαζδεοηζηχκ. Δίιαζηε 

εονςπασηυξ εηαίνμξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ άθθςκ εονςπασηχκ 

εεζιχκ. Δηηυξ απυ ηζξ εθθδκζηέξ μιμζπμκδίεξ, έπμοιε 45 μνβακχζεζξ 

εηπαζδεοηζηχκ, έπμοιε 115 μνβακχζεζξ-ιέθδ ζε υθδ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, 

απυ υθεξ ηζξ εονςπασηέξ πχνεξ. Δίιαζ πμθφ εοηοπήξ πμο ιπμνχ κα 

δζααεααζχζς υηζ ζοκενβαγυιαζηε πάνα πμθφ ζηεκά ηαζ ζογδημφιε ηαζ ηα 

εέιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηυ ημ οκέδνζμ.  

  Ζ αθήεεζα είκαζ ιία: υθμζ πνεζάγμκηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ. Ζ 

εηπαίδεοζδ ανίζηεηαζ πθέμκ ζηδκ πνχηδ βναιιή ηςκ ζογδηήζεςκ ηδξ 

Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Μεηά ηδκ οζμεέηδζδ, ημ 2000, ηδξ ηναηδβζηήξ ηδξ 
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Λζζζααυκαξ, δ εηπαίδεοζδ έπεζ πθέμκ ημ δζηυ ηδξ πθαίζζμ ηαζ αημθμοεεί ηζξ 

δζηέξ ηδξ δζαδζηαζίεξ εκηυξ ηδξ ηναηδβζηήξ ηδξ Λζζζααυκαξ. Τπάνπεζ δ 

θεβυιεκδ εηπαζδεοηζηή διενήζζα δζάηαλδ ςξ ημ 2010. Δπίζδξ, 

ζοκενβαγυιαζηε ιε επζηνμπέξ μζ μπμίεξ έπμοκ ανιμδζυηδηα κα 

δζεηπεναζχζμοκ αοηή ηδκ διενήζζα δζάηαλδ ςξ ημ 2010. Αβςκζγυιαζηε βζα ιία 

πζμ απμηεθεζιαηζηή ηαζ πζμ ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ, ιζα εηπαίδεοζδ πμο ειείξ 

μναιαηζγυιαζηε βζα ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ.  

  Οζ ζοκεήηεξ, αέααζα, δζαθένμοκ απυ πχνα ζε πχνα, αθθά, παν‘ 

υθα αοηά, έπμοιε ηάηζ ημζκυ. Καζ αοηυ είκαζ δ εηπαίδεοζδ. Ζ εηπαίδεοζδ πμο 

εέθμοιε κα πνμζθένμοιε ζε υθμοξ. Θέθμοιε κα πνμζθένμοιε εηπαίδεοζδ 

πνμζαάζζιδ ζε υθμοξ. Αοηυ είκαζ ημ ημζκυ γδημφιεκμ. Ίθμζ πνεζάγμκηαζ ηδκ 

εηπαίδεοζδ. Ίθμζ εέθμοκ ηαζ απμγδημφκ ηδ βκχζδ, αθθά βκςνίγμοιε ζήιενα 

υηζ μζ ηαζνμί έπμοκ αθθάλεζ ηαζ, επζπθέμκ, ηακείξ δεκ ιπμνεί κα βκςνίγεζ ηα 

πάκηα βζα υθα ηα εέιαηα. Πνέπεζ κα πνμζανιμζημφιε ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ. 

Πνέπεζ κα ιαεαίκμοιε κέα πνάβιαηα ηαζ κα απμηημφιε κέεξ δελζυηδηεξ. 

Πνέπεζ κα εκδοκαιχκμοιε ημοξ ιαεδηέξ ιαξ ηαζ κα ημοξ δίκμοιε ηδκ εοηαζνία 

κα απμηηήζμοκ πενζζζυηενεξ βκχζεζξ ηαζ κα ημοξ ελαζθαθίγμοιε ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ιεηά ημ ζπμθείμ κα ζοκεπίζμοκ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ηαζ κα 

βκςνίζμοκ αηυια πενζζζυηενα πνάβιαηα, πνμηεζιέκμο κα βίκμοκε πζμ εκενβμί 

ηαζ απμηεθεζιαηζημί πμθίηεξ.  

  Ζ ζογήηδζδ πμο βίκεηαζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ επζηεκηνχκεηαζ 

ηονίςξ ζηδκ πανμπή εηπαίδεοζδξ πμζυηδηαξ. Καζ αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ. 

Ζ ακάβηδ βζα πμζμηζηή εηπαίδεοζδ είκαζ πάνα πμθφ ιεβάθδ. Σζξ δφμ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ ημ ημζκςκζηυ ηφνμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ έπεζ οπμααειζζηεί. Ο ανζειυξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ έπεζ ιεζςεεί. Δπίζδξ, μ ιέζμξ υνμξ ηδξ δθζηίαξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ αολάκεηαζ δζανηχξ. Έδδ οπάνπεζ γήηδζδ βζα πενζζζυηενμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Πμφ εα ημοξ ανμφιε;  

  Βνζζηυιαζηε ζε ιία ηαηάζηαζδ, υπμο ζε πμθθέξ πχνεξ μ ιζζευξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ ίζςξ μ πζμ παιδθυξ ζημ δδιυζζμ ημιέα ηαζ 

πανάθθδθα δ Δονςπασηή ·κςζδ, μ ΟΟΑ, υθμζ μζ Ονβακζζιμί ακαιέκμοκ 

απυ ιαξ κα είιαζηε απμηεθεζιαηζημί ηαζ κα πανέπμοιε πμζμηζηή εηπαίδεοζδ. 

Αοηυ αεααίςξ είκαζ έκα πνυαθδια. Πμθθμί εηπαζδεοηζημί ανίζημκηαζ ζε ηέημζα 

εέζδ, χζηε δεκ ιπμνμφκ κα γήζμοκ ιε ημ ιζζευ πμο παίνκμοκ. Γεκ ιπμνμφκ 

κα γήζμοκ ιυκμ ιε ιία απαζπυθδζδ. Ακ έπεζ ηακείξ πενζζζυηενεξ απυ ιία 
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απαζπυθδζδ, ακ έπεζ ηακείξ δφμ δμοθεζέξ, ηυηε, θέκε ηάπμζμζ, ίζςξ ιπμνέζεζ 

κα πανέπεζ πμζμηζηή εηπαίδεοζδ ζημ ζπμθείμ. Δβχ ημ αιθζζαδηχ αοηυ.  

  Γζα πμθθά πνυκζα δ Δονςπασηή Δπζηνμπή, υπςξ ηαζ μζ οπμονβμί 

Παζδείαξ ηςκ πςνχκ ιεθχκ ηδξ, υηακ ζοκακηζμφκηακ ζηζξ Βνολέθθεξ, δήθςκακ 

υηζ οπάνπεζ ακάβηδ κα επεκδφζμοιε ζημ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ, υηζ πνέπεζ κα 

επεκδφζμοιε ζηδκ εηπαίδεοζδ. Αθθά πμθφ ζοπκά μζ οπμονβμί, υηακ 

επέζηνεθακ ζηζξ πχνεξ ημοξ, λεπκμφζακ ηζξ οπμζπέζεζξ ηαζ ηζξ δεζιεφζεζξ 

ημοξ.  

  Ακ νίλμοιε ιζα ιαηζά ζηζξ δαπάκεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, εα 

παναηδνήζμοιε υηζ ημ πμζμζηυ επί ημο ΑΔΠ πμο αθζενχκεηαζ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, ζε υθδ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, έπεζ ιεζςεεί. Ακ πενζμνζζημφιε 

ζηζξ δαπάκεξ βζα ηδκ παζδεία ζηδκ Δθθάδα, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ, δοζηοπχξ, 

είκαζ πάνα πμθφ πενζμνζζιέκεξ. Βνζζηυζαζηε ίζςξ ζηδκ παιδθυηενδ εέζδ, ακ 

δεκ ζθάθθς.  Αοηυ, αζθαθχξ, πνέπεζ κα αθθάλεζ, δζυηζ, υηακ ακαθενυιαζηε 

ζημ πμζμζηυ επί ημο ΑΔΠ πμο αθζενχκεηαζ ζηδκ παζδεία, δεκ ακαθενυιαζηε 

ζηδ βεκζηή μζημκμιζηή δοκαηυηδηα ιζαξ πχναξ. Βέααζα, πνέπεζ κα βίκμκηαζ 

επεκδφζεζξ ηαζ ιάθζζηα ζε μζημκμιζημφξ ημιείξ πμο έπμοκ ιεβάθδ ζδιαζία, 

αθθά ημ πμζμζηυ επί ημο ΑΔΠ βζα ηδκ παζδεία είκαζ ηαζ ιζα πμθζηζηή 

πνμηεναζυηδηα. Με άθθα θυβζα, υηακ ελεηάγμοιε ηα ημκδφθζα πμο επεκδφμοκ μζ 

ηοαενκήζεζξ ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ ζηδκ παζδεία, δζαπζζηχκμοιε υηζ δ 

ηοαένκδζδ ηδξ Δθθάδαξ, δοζηοπχξ, ανίζηεηαζ πάνα πμθφ πίζς, δζυηζ δ 

επέκδοζδ ζηδκ παζδεία είκαζ πάνα πμθφ παιδθή.  

  Δπίζδξ, πνέπεζ κα δδιζμονβήζμοιε έκα πενζαάθθμκ ιέζα ζημ 

μπμίμ εα ιπμνέζμοιε κα ελαζθαθίζμοιε ηδκ πανμπή πμζμηζηήξ εηπαίδεοζδξ. 

Με ημ κα αιείαμοιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ιε πάνα πμθφ παιδθμφξ ιζζεμφξ δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα πνμζδμημφιε απυ αοημφξ κα πανέπμοκ πμζμηζηή εηπαίδεοζδ.  

  Πζζηεφς, αηυιδ, υηζ δ ακάβηδ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ορδθμφ 

επζπέδμο εηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ ηαζ αοηή ιία ακάβηδ ζε υθδ 

ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. Οζ οπμονβμί ηδξ Δηπαίδεοζδξ ηαηέθδλακ ζε έκα 

ζοιπέναζια πένοζζ ζηζξ Βνολέθθεξ, υηζ δ εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

πνέπεζ κα είκαζ, αζθαθχξ, ορδθμφ επζπέδμο. Αοηυ ήηακ ημ ιυκμ ζοιπέναζια 

ζημ μπμίμ ηαηέθδλακ, αθθά δεκ πνμπχνδζακ ζε ηαιία εκένβεζα πένα απυ ηδ 

δζαηφπςζή ημο. Τπάνπεζ, επζπθέμκ, δ ακάβηδ μζ εηπαζδεοηζημί κα αημθμοεμφκ 

ζπμοδέξ ιεηαπηοπζαημφ επζπέδμο. Πνέπεζ κα έπμοκ δίπθςια ιεηαπηοπζαηχκ 
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ζπμοδχκ ηαζ ίζςξ ζημ ιέθθμκ εα ιπμνέζμοιε κα αμδεήζμοιε ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ κα αημθμοεήζμοκ ιζα ηέημζα ιεηεηπαζδεοηζηή ηαηάνηζζδ. Αοηυ 

είκαζ έκα πνυαθδια πμο παναηδνείηαζ ζε υθεξ ηζξ εονςπασηέξ πχνεξ.  

  Οζ απμδμπέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ζοκεήηεξ 

ενβαζίαξ είκαζ, επίζδξ, ηάηζ πμο πνέπεζ κα ελεηάζμοκ ιε πμθθή πνμζμπή ηυζμ 

δ ηοαένκδζδ ηδξ Δθθάδαξ υζμ ηαζ μζ ηοαενκήζεζξ ηςκ άθθςκ εονςπασηχκ 

πςνχκ. Ακ επζεοιμφιε μζ εηπαζδεοηζημί κα πανέπμοκ πμζμηζηή ενβαζία, 

πνέπεζ κα δδιζμονβμφιε ηαζ εθηοζηζηέξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηαζ κα πανέπμοιε 

εθηοζηζημφξ ιζζεμφξ, δζαθμνεηζηά δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ακαιέκμοιε αοηά πμο 

ακαιέκμοιε, ηδκ πμζμηζηή εηπαίδεοζδ.  

  Πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα ζηναηδβζηή, ζε υθεξ ηζξ πχνεξ ηδξ 

Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Μία ζηναηδβζηή δ μπμία δεκ εα είκαζ πενζμνζζηζηή. Θα 

είκαζ ιζα ζηναηδβζηή πμο εα ηαθφπηεζ δζάθμνμοξ ημιείξ. Μία ζηναηδβζηή δ 

μπμία δεκ εα ηαηαζηήζεζ ημ ζπμθείμ έκα πεδίμ ακηαβςκζζιμφ ζε ηαιία 

πενίπηςζδ.  Ακαθένμιαζ ζε ιζα ζηναηδβζηή πμο πνέπεζ κα πνμςεεί 

ιεηαννοειίζεζξ ηέημζεξ, πμο εα δδιζμονβήζμοκ ημ ζπμθείμ πμο υθμζ 

μναιαηζγυιαζηε. Καζ αοηέξ μζ ιεηαννοειίζεζξ πνέπεζ κα έπμοκ ηδ ζοιιεημπή 

υθςκ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ. Οζ ιεηαννοειίζεζξ αοηέξ πνέπεζ κα βίκμοκ 

άιεζα. Ακ αμφθδζή ιαξ είκαζ μζ ζηναηδβζηέξ αοηέξ κα απμδχζμοκ ηανπμφξ, 

ακ επζεοιμφιε κα εθανιμζημφκ απμηεθεζιαηζηά, πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα 

ζοκαίκεζδ ιεηαλφ υθςκ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ιενχκ. Αηυια ηαζ ακ αθθάλεζ ιζα 

ηοαένκδζδ, ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ζηναηδβζηήξ πνέπεζ κα παναιείκμοκ. 

Γζ‘ αοηυ πνέπεζ κα θέιε ζηζξ ηοαενκήζεζξ πμθφ ζοπκά: αξ παναηαθμφιε, 

παθανχζηε. Ζ εηπαίδεοζδ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ γήηδια. Πνέπεζ κα είζαηε 

πμθφ ζμαανμί, πνέπεζ κα είζαηε οπεφεοκμζ υηακ ακαθένεζηε ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

  Πνέπεζ, εκ ζοκεπεία, κα λεηζκήζμοιε ημ δζάθμβμ ηαζ μζ ίδζεξ μζ 

ηοαενκήζεζξ πνέπεζ κα ζογδηήζμοκ ιε ημοξ επαββεθιαηίεξ, ιε ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, ιε υθμοξ υζμζ βκςνίγμοκ ηζ ζοιααίκεζ ζηδκ ηάλδ, ηζ ζδιαίκεζ κα 

δζδάζης· ιε ημοξ ίδζμοξ ημοξ δζδαζημιέκμοξ, ιε υθμοξ υζμζ βκςνίγμοκ πυζμ 

δφζημθμ ιπμνεί κα είκαζ βζα ηάπμζμοξ βμκείξ κα δζαζθαθίζμοκ βζα ηα παζδζά 

ημοξ ηδκ πνυζααζδ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.  

  Οζ ηοαενκήζεζξ πνέπεζ κα θάαμοκ ζμαανά οπυρδ ημοξ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί, ιε ηδ ζεζνά ημοξ, πνέπεζ κα θάαμοκ 

ζμαανά οπυρδ ημοξ ηζξ ηοαενκήζεζξ ηαζ πνέπεζ απυ ημζκμφ κα λεηζκήζμοιε 
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έκα δζάθμβμ, πνμηεζιέκμο κα δμφιε πχξ εα ιπμνέζμοιε κα δδιζμονβήζμοιε 

έκα ηαθφηενμ ιέθθμκ βζα ηζξ πχνεξ ιαξ, βζαηί πςνίξ πμζμηζηή εηπαίδεοζδ ζε ιζα 

πχνα δεκ είκαζ δοκαηυκ κα οπάνπεζ αζχζζιδ ημζκςκία ηαζ αζχζζιδ ακάπηολδ. 

Γεκ ιπμνμφιε κα έπμοιε ιία εφπμνδ ημζκςκία, δεκ ιπμνμφιε κα έπμοιε 

ακάπηολδ πςνίξ δζάθμβμ ηαζ ημζκή ζοιιεημπή.  

  Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, πνέπεζ κα ακαθένμοιε, επίζδξ, υηζ δ 

εηπαίδεοζδ είκαζ ηάηζ πμθφ πενζζζυηενμ απυ έκα παεδηζηυ ενβαθείμ ζηζξ 

μζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ. Ζ εηπαίδεοζδ είκαζ ηάηζ ημ αοηυκμιμ, ηάηζ ημ 

ακελάνηδημ. Δίκαζ μ θμνέαξ ηςκ πμθζηζζιζηχκ ιαξ αλζχκ. Δίκαζ μ θμνέαξ ηςκ 

αλζχκ. Δίκαζ θμνέαξ ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ, χζηε κα 

δχζμοιε ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ακενχπμοξ κα βίκμοκ χνζιμζ ηαζ οπεφεοκμζ 

πμθίηεξ.  

  Ζ εηπαίδεοζδ ααζίγεηαζ ζε δφμ άλμκεξ: ηδκ πνμεημζιαζία, απυ 

ηδ ιζα πθεονά, ηςκ κέςκ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα πνμζανιμζημφκ ζημ 

ζφβπνμκμ ηυζιμ ηαζ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηδ ζφκδεζδ ιε ημ πανεθευκ ηαζ 

ηδκ πανάδμζή ιαξ ηαζ ηζξ πμθζηζζιζηέξ ιαξ αλίεξ πμο αλίγεζ κα δζαηδνδεμφκ 

αηυια ηαζ ζηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία. Τπάνπμοκ, θμζπυκ, δφμ δζαζηάζεζξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί δζαδναιαηίγμοκ έκα πάνα πμθφ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηςκ δφμ αοηχκ δζαζηάζεςκ, αθθά ηα πάκηα βίκμκηαζ 

μθμέκα ηαζ πζμ αοηυιαηα. Γζ‘ αοηυ ηαζ υθμζ απαζημφκ αοηέξ μζ αθθαβέξ κα 

βίκμοκ αοηυιαηα, εδχ ηαζ ηχνα. Αθθά αοηέξ μζ αθθαβέξ, αοηέξ μζ 

ιεηαννοειίζεζξ πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ ιυκμκ υηακ οπάνπεζ δ ζοκενβαζία ηαζ 

δ ζοιιεημπή υθςκ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ιενχκ. Καιία ιεηαννφειζζδ δεκ 

ιπμνεί κα είκαζ επζηοπήξ, ακ δεκ έπεζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ 

ιενχκ ηαζ ηονίςξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

  Θα ήεεθα κα ζαξ εοπανζζηήζς, ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ 

Δονςπασηήξ οκμιμζπμκδίαξ Δηπαζδεοηζηχκ, πμο ιε ηαθέζαηε ζημ 8μ 

Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζυ ζαξ ηαζ εα ήεεθα κα ζαξ δζααεααζχζς υηζ 

ενβαγυιαζηε πάνα πμθφ ζηθδνά ηαζ ζοκενβαγυιαζηε, ιάθζζηα, πμθφ ζηεκά ιε 

ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ εθθδκζηχκ εηπαζδεοηζηχκ μιμζπμκδζχκ πνμηεζιέκμο 

κα πνμςεήζμοιε ημοξ ημζκμφξ ιαξ ζηυπμοξ. Θα ήεεθα κα ζαξ εοπανζζηήζς 

βζ‘ αοηή ηδ ζοκενβαζία.  

Σέθμξ, εφπμιαζ ηάεε επζηοπία ζε αοηυ ημ ζοκέδνζμ ηαζ εθπίγς υηζ δ 

ζοκενβαζία ιαξ εα ζοκεπζζηεί ηαζ ζημ ιέθθμκ, ηαζ γδηχ ζοβκχιδ πμο εα 
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πανεονίζημιαζ ζηζξ ενβαζίεξ ημο βζα πμθφ πενζμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αημθμοεεί παζνεηζζιυξ απυ ημκ η. Λεοηένδ Ααβεκάηδ, 

αμοθεοηή Νέαξ Γδιμηναηίαξ ημο κμιμφ Ζναηθείμο, ιέθμοξ ηδξ Δπζηνμπήξ 

Μμνθςηζηχκ Τπμεέζεςκ ηδξ Βμοθήξ. 

Λεπηέξεο ΑΒΓΔΝΑΚΖ: Αζδεζζιυηαηε, ηφνζε Τπμονβέ, ηονία ηαζ ηφνζε 

ζοκάδεθθε ζημ Κμζκμαμφθζμ, ηφνζε Νμιάνπδ, ηφνζε Γήιανπε, αβαπδημί 

εηπνυζςπμζ μιμζπμκδζχκ ηαζ θμζπχκ εηπαζδεοηζηχκ θμνέςκ ηδξ πχναξ ιαξ, 

ηφνζμζ ζφκεδνμζ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ,  

αξ εοπανζζηχ εενιά βζα ηδκ πνυζηθδζή ζαξ κα παζνεηίζς ηζξ ενβαζίεξ 

ημο 8μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο ηδξ ΟΛΜΔ. Θα ήεεθα κα ζοβπανχ ηδκ 

Οιμζπμκδία Λεζημονβχκ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ βζα ηδ δζμνβάκςζδ αοημφ ημο 

οκεδνίμο. Ξεηζκήζαηε ιία ελαζνεηζηή πνςημαμοθία, δ μπμία έπεζ θεάζεζ 

αζζίςξ ζημ 8μ οκέδνζμ ηαζ απμηεθεί πθέμκ εεζιυ.  

Υαίνμιαζ ζδζαίηενα, ςξ Κνδηζηυξ αμοθεοηήξ ηαζ ςξ ιέθμξ ηδξ Δπζηνμπήξ 

Μμνθςηζηχκ Τπμεέζεςκ ηδξ Βμοθήξ, πμο επζθέλαηε ηδκ Κνήηδ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηα πακέιμνθα Υακζά βζα ηδ δζμνβάκςζδ ημο οκεδνίμο ζαξ.  

  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, δ εηπαίδεοζδ απμηεθεί ααζζηυ ζοζηαηζηυ 

ζημζπείμ ιζαξ ακαπηοβιέκδξ ημζκςκίαξ. Δίκαζ δ εειεθζχδδξ θίεμξ ηδξ παζδείαξ 

ηαζ ημο πμθζηζζιμφ. Παναηδνμφιε ζε υθα ηα ακαπηοβιέκα ηνάηδ ιζα ζηνμθή 

πνμξ ηδκ ημζκςκία ηδξ ιυνθςζδξ, ηδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ αέκαδξ ηαζ ζοκεπμφξ 

ιάεδζδξ. ηνμθή πμο εκδοκαιχκεζ ηδ κέα βκχζδ ηαζ ηα επζηεφβιαηα ηδξ 

ρδθζαηήξ επακάζηαζδξ. ηυπμξ, κα πνμζθένμοιε επανηή εθυδζα ζημοξ 

πμθίηεξ ιέζα ζε έκα ηαπφηαηα ακαπηοζζυιεκμ ηαζ απαζηδηζηυ ηυζιμ.  

Εμφιε ζε ιζα επμπή ζοκεπχκ ηαζ ναβδαίςκ αθθαβχκ. Οζ πνμηθήζεζξ είκαζ 

πμθθέξ. Ζ εκενβεζαηή πνυηθδζδ, δ ηαηαζηνμθή ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ μζ 

ηθζιαηζηέξ αθθαβέξ, μζ δοζιεκείξ δδιμβναθζηέξ ελεθίλεζξ, δ παβημζιζμπμίδζδ 

ηαζ δ ναβδαία μζημκμιζηή επέηηαζδ ιεβάθςκ ακαπηοζζυιεκςκ πςνχκ. Ίιςξ 

πμθθέξ είκαζ ηαζ μζ κέεξ εοηαζνίεξ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ. 

Σεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ, αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ 

γςήξ, κέεξ αβμνέξ ηαζ ηονίςξ κέεξ βκχζεζξ ζημοξ ημιείξ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ, 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδξ αζμσαηνζηήξ, ηδξ κακμηεπκμθμβίαξ, πμο επδνεάγμοκ άιεζα 

αθθά ηαζ έιιεζα υθα ηα ζηάδζα ηδξ ακενχπζκδξ θφζδξ.  
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  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, μ 21μξ αζχκαξ ανήηε ημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια κα θεζημονβεί ιε πνυκζεξ αδοκαιίεξ. Σμ ανήηε ανηεηά πζμ πίζς απυ 

ηα εονςπασηά πνυηοπα, ζηάζζιμ ηαζ ηαεδθςιέκμ ζε παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ 

ηαζ κμμηνμπίεξ ημο πανεθευκημξ. Οζ ιαεδηέξ θμνηχκμκηαζ ιε δοζαάζηαπημ 

υβημ πθδνμθμνίαξ, υπζ απαναίηδηα ακαβηαίαξ. ήιενα μζ ιαεδηέξ απμηεθμφκ 

ημοξ πζμ ζηθδνά ενβαγμιέκμοξ ζηδ πχνα ιαξ. Ο εθεφεενμξ πνυκμξ, πμο είκαζ 

ηυζμ ζδιακηζηυξ βζα έκα παζδί, είκαζ ζπεδυκ ακφπανηημξ.  

  Παν‘ υθα αοηά, παναηδνείηαζ απμηοπία ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

βεκζηήξ βκχζδξ, πανάθθδθα υιςξ παναηδνείηαζ απμηοπία ηαζ ζηδκ απυηηδζδ 

πζμ ελεζδζηεοιέκδξ βκχζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ επί ζοβηεηνζιέκςκ ακηζηεζιέκςκ. 

Γεκ πνμςεείηαζ δ ηνζηζηή ακάθοζδ ηαζ δ ζοκεεηζηή ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ. 

Μέπνζ ηχνα ηονζανπμφζε ημ ζφζηδια ηδξ απμζηήεζζδξ ηαζ ηδξ ιδ ηνζηζηήξ 

ζηέρδξ. ·κα ηέημζμ ζφζηδια δεκ ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ ηδκ ακάπηολδ 

εκενβχκ πμθζηχκ ιε άπμρδ ηαζ ηνίζδ, πμο κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ημζκςκία 

οπυ ηδκ εονεία έκκμζα ημο υνμο.  

Ζ έθθεζρδ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απμηεθεί ζδιακηζηή ηνμπμπέδδ, 

ηυζμ ζηδκ εηπθήνςζδ ηδξ απμζημθήξ ημοξ ςξ εηπαζδεοηζηχκ υζμ ηαζ ζηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ηαζ μοζζαζηζηή ηάθορδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ βκςζηζηχκ 

ακαβηχκ ηςκ ιαεδηχκ.  

Πμθθά αζαθία πνδζζιμπμζμφκηακ βζα πάκς απυ είημζζ πνυκζα. Δίκαζ επζηαηηζηή 

δ ακάβηδ ηδξ ακηζηαηάζηαζήξ ημοξ πνμηεζιέκμο κα ζοιπενζθαιαάκμοκ ηζξ 

ελεθίλεζξ ηαζ ηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα.  

  Οζ ζδζχηεξ δαπακμφκ ζδιακηζηά πμζά βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

παζδζχκ ημοξ. Οζ βμκείξ, βειάημζ αβςκία, δεζιεφμοκ ηενάζηζμ ιένμξ απυ ημκ 

πνμτπμθμβζζιυ ημο κμζημηονζμφ ημοξ ζε θνμκηζζηήνζα ηαζ ζδζαίηενα ιαεήιαηα. 

Μζα πναηηζηή πμο ηνμθμδμηεί έκα ζφζηδια παναεηπαίδεοζδξ, εκχ 

πανάθθδθα απμδοκαιχκεζ δζανηχξ ημ επίζδιμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια.  

  Ζ ιεθέηδ ημο Κέκηνμο Μεθεηχκ ηαζ Σεηιδνίςζδξ πμο εα 

πανμοζζαζηεί ημ απυβεοια δείπκεζ υηζ δ εζηυκα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ημ 

ζπμθείμ δεκ είκαζ ηαευθμο ημθαηεοηζηή. ε ανηεηά ζδιεία επζαεααζχκεζ ηα 

πνμακαθενεέκηα, βζα ημ αεαανδιέκμ πνυβναιια, ηδκ απμοζία ηνζηζηήξ 

άπμρδξ ηαζ ζηέρδξ, ηδκ πθδιιεθή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

  Καζ εα ήηακ εφθμβμ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ, κα ακανςηδεεί ηακείξ ηαζ 
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αοηυ κα απμηεθέζεζ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ: Ακ είκαζ ανκδηζηή δ εζηυκα 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ημ ζπμθείμ, πχξ αοηή δ άπμρδ επδνεάγεζ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ πχξ αοηυ πνμζθαιαάκεηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ 

ιαεδηέξ;  

  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, είκαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ δ πχνα ιαξ κα ιπεζ 

ιε αλζχζεζξ ζημκ εονςπασηυ αβχκα βζα ηδκ ακαηνμθή ιμνθςιέκςκ ηαζ 

ηαηανηζζιέκςκ κέςκ. Νέςκ πμο έπμοκ βκςζηζηή ηαζ ενβαζζαηή 

αοημπεπμίεδζδ. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ηζκείηαζ δ πμθζηζηή ηδξ ηοαένκδζδξ 

ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ.  

  Σα ηφνζα ζδιεία ηδξ ηοαενκδηζηήξ πμθζηζηήξ βζα ηδ 

δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ηα ηάθορε ζηδκ μιζθία ημο θίβμ πνζκ μ οπμονβυξ 

ιαξ. Θα ζηαεχ ιυκμ ζε δομ-ηνία ζδιεία, ακ ιμο επζηνέπεηε.  

  Καεζενχεδηακ δφμ ηφπμζ Λοηείμο πμο είκαζ ζζυηζιμζ ιεηαλφ ημοξ: 

ημ Γεκζηυ Λφηεζμ ηαζ ημ Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ. ·ηζζ, πένακ ηδξ βεκζηήξ 

ιυνθςζδξ, μζ ιαεδηέξ πνμεημζιάγμκηαζ είηε βζα ηδ ζοκέπζζδ ηςκ ζπμοδχκ 

ημοξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ είηε βζα κα εηπαζδεφμκηαζ ιε ηαηεφεοκζδ ηζξ 

ηέπκεξ ηαζ ηα επαββέθιαηα. Τθμπμζείηαζ, έηζζ, έκαξ ζηυπμξ ηδξ ηοαένκδζδξ βζα 

ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ.  

Τπάνπεζ ζαθήξ πμθζηζηή αμφθδζδ κα θεάκμοκ ηα ζπμθζηά αζαθία ζηα ζπμθεία 

πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ. Πανάθθδθα, μζ δζαδζηαζίεξ δζμνζζιχκ, 

ιεηαεέζεςκ ηαζ απμζπάζεςκ εηπαζδεοηζηχκ κα μθμηθδνχκμκηαζ ιέζα ζημ 

ηαθμηαίνζ. ηυπμξ, δ έκανλδ ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ κα είκαζ μιαθή, δίπςξ 

ηαεοζηενήζεζξ ηαζ πνμκμηνζαέξ. 

  Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ βζα ηδκ ακαγήηδζδ 

βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ, ζοιπθδνςιαηζηά πνμξ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ, 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ αθθά ηαζ ζοκεεηζηήξ ζηέρδξ. 

Πανάθθδθα, ελμζηεζχκεζ ημοξ ιαεδηέξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ 

ηςκ κέςκ ιέζςκ.  

  Δπίζδξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα απμζοκδεεεί ημ Λφηεζμ απυ ηζξ 

πακεθθήκζεξ ελεηάζεζξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα απμεαννοκεεί δ απμζηήεζζδ, εα 

ελαζθαθζζηεί ημ ζοκμθζηυ εκδζαθένμκ βζα ημ ζπμθζηυ πνυβναιια ηαζ υπζ βζα ηα 

ιαεήιαηα ηςκ πακεθθήκζςκ ελεηάζεςκ.  

  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, εα ήεεθα, επίζδξ, κα ζηαεχ ηαζ ζημ εέια ημο 
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άνενμο 16 ημο οκηάβιαημξ. Δδχ εα δζαθςκήζς ιε ημκ πνυεδνμ ηδξ ΟΛΜΔ. 

Άθθςζηε, αοηή είκαζ ηαζ δ μιμνθζά ηδξ δδιμηναηίαξ. Σμ εέια ημο οκεδνίμο 

αοημφ αθμνά ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, αθθά δ ζογήηδζδ βζα ηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ έπεζ ανπίζεζ, έπεζ άιεζδ ζπέζδ. Γεκ ιπμνεί κα 

απμημπεί απυ ηδ ζογήηδζή ιαξ ζήιενα. ·πμοιε ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ ζηδκ 

ελαβςβή θμζηδηχκ, ελάβμκηαξ ζδιακηζηυ ζοκάθθαβια ηαζ δδιζμονβχκηαξ 

εέζεζξ ενβαζίαξ ζημ ελςηενζηυ. Γεκ ιπμνμφιε κα αβκμήζμοιε αοηή ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα. Τπάνπεζ ζοκεπήξ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ βζα ζπμοδέξ ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ.  

  Θεςνχ πνέμξ ιαξ κα πνμπςνήζμοιε ζε υθεξ ηζξ ακαβηαίεξ 

ιεηαννοειίζεζξ βζα έκα εοέθζηημ, πμζμηζηυ ηαζ απμδμηζηυ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια, πμο ηαθθζενβεί ηδκ ηνζηζηή, ακαθοηζηή ηαζ ζοκεεηζηή ζηέρδ, 

δζαιμνθχκεζ εθεφεενμοξ, οπεφεοκμοξ ηαζ δδιμηναηζημφξ πμθίηεξ, ηαζ 

πνμεημζιάγεζ ημοξ κέμοξ κα αβμοκ ιε αοημπεπμίεδζδ ηαζ βκχζδ ζηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ.  

  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζφκεδνμζ, δίκμοιε έιθαζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

πμο απαζηεί δ κέα επμπή, δ ημζκςκία ηδξ βκχζδξ, δ ρδθζαηή επακάζηαζδ. Ζ 

ακαιυνθςζδ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ηαζ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ είκαζ 

ιζα αέκαδ δζαδζηαζία, υπςξ ηαθά είπε μ οπμονβυξ ιαξ. Γεκ βίκεηαζ ιζα θμνά 

ηαζ ιεηά ημ λεπκάιε.  

  Ζ ζοιαμθή ημο οκεδνίμο ζαξ ζημ δδιυζζμ δζάθμβμ ηαζ ζηδκ 

ακηαθθαβή απυρεςκ είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή. Ακαιέκς ηαζ εβχ, υπςξ ηαζ μζ 

οπυθμζπμζ ζοκάδεθθμζ ηδξ Δπζηνμπήξ Μμνθςηζηχκ Τπμεέζεςκ ηδξ Βμοθήξ, 

ιε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηα ζοιπενάζιαηα ημο οκεδνίμο ηαζ εθπίγς υηζ εα 

αμδεήζμοκ ηδκ ηοαένκδζδ - είιαζ ζίβμονμξ υηζ εα ηδκ αμδεήζμοκ κα αζηήζεζ 

αηυια πζμ πμζμηζηά ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή.  

  αξ εοπανζζηχ ηαζ εφπμιαζ απυ ηανδζάξ ηαθή επζηοπία ζημ 

οκέδνζυ ζαξ ηαζ ηαθή παναιμκή ζημ κδζί ιαξ ηαζ ζηα υιμνθα ηαζ ζζημνζηά 

Υακζά ηδξ Κνήηδξ.  

Να είζηε ηαθά.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Υαζνεηζζιυ εα απεοεφκεζ ηχνα ζημ οκέδνζυ ιαξ δ η. Άκκα 

Γζαιακημπμφθμο, αμοθεοηήξ ηαζ πμθζηζηή εηπνυζςπμξ ημο ΠΑΟΚ βζα εέιαηα 
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Παζδείαξ.  

Άλλα ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ: Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ εηπαζδεοηζημί, ηφνζμζ 

πνμζηαθεζιέκμζ, ηφνζε Πνυεδνε,  

Θέθς ηαζ εβχ κα ζοβπανχ ηδκ ΟΛΜΔ. Δίκαζ, κμιίγς, πμθφ εθπζδμθυνμ 

ηαζ ζδιακηζηυ κα αθέπμοιε έκακ ημζκςκζηυ εηαίνμ κα είκαζ πνχημξ ζημοξ 

αβχκεξ αθθά ηαζ πνχημξ ζηδκ ακάθοζδ, ζηδ ζφκεεζδ, ζηδκ ηαηάεεζδ 

πνμηάζεςκ. ηζξ ημζκςκίεξ ιαξ είκαζ πθέμκ πμθφ ζδιακηζηυ κα ιπμνμφιε κα 

έπμοιε επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ ζοκεζζθμνά. Καζ εδχ δ ΟΛΜΔ έπεζ δχζεζ 

πμθφ ζδιακηζηά δείβιαηα πμθθά πνυκζα ηαζ ηχνα.  

  Ίηακ βίκεηαζ έκα εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ, βζαηί ηαθμφκηαζ ηα 

ηυιιαηα ηαζ ηζ θέεζ ηάπμζμξ πμο εηπνμζςπεί έκα ηυιια; Δηηζιχ υηζ είκαζ έκα 

πμθφ ζδιακηζηυ ενχηδια βζα κα πνμπςνήζμοιε υθμζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

δζελάβεηαζ μ δδιυζζμξ δζάθμβμξ, βζαηί δδιυζζμξ δζάθμβμξ δεκ είκαζ ιυκμ δ 

ηδθευναζδ ηαζ ηα ηακάθζα μφηε ιυκμ δ Βμοθή μφηε ιυκμ μ εζςηενζηυξ 

δζάθμβμξ ηςκ ζοκδζηάηςκ, ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ ή μζ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ 

ηςκ επζιένμοξ θμνέςκ. ·κα επζζηδιμκζηυ ζοκέδνζμ είκαζ ιένμξ εκυξ 

δδιυζζμο δζαθυβμο.  

  Σμ πζμ εφημθμ πάκημηε βζα έκακ πμθζηζηυ -ηαζ πμθζηζημί δεκ είκαζ 

ιυκμκ μζ αμοθεοηέξ- είκαζ μζ βεκζηέξ πνμζεββίζεζξ. Ίζμ πζμ βεκζηά ιζθάξ, ηυζμ 

ηαθφηενα, ηυζμ πζμ εφημθα, ηυζμ θζβυηενεξ ακηζεέζεζξ έπεζξ. Γζ‘ αοηυ ηαζ έπεζ 

δζαιμνθςεεί ζηδκ εθθδκζηή πμθζηζηή ζογήηδζδ δ θμβζηή ημο «δεηάνζημο». Σμκ 

νίπκεζξ, θεφβεζξ, ηεθείςζεξ. Νμιίγς, υιςξ, υηζ έπμοιε ςνζιάζεζ υθμζ πάνα 

πμθφ ηαζ δ μοζία εκυξ πμθζηζημφ δζαθυβμο είκαζ πάκημηε κα βίκεζαζ υζμ πζμ 

ζοβηεηνζιέκμξ, υζμ πζμ ζαθήξ, ηαζ κα ακηαπμηνίκεζαζ ζε αοηυ βζα ημ μπμίμ ζε 

ηαθμφκ, βζαηί -ηαζ εα ακαθενεχ ηαζ ζημκ πνυεδνμ- αεααίςξ μ πνυεδνμξ έηακε 

ιζα πμθφ ιεβάθδ πμθζηζηή ακάθοζδ, ζηδκ μπμία εα ιπμνμφζε μ ηαεέκαξ κα 

απακηήζεζ, ηαζ ίζςξ κα οπμπνεμφηαζ ηζυθαξ, βζαηί, απυ ηδ ζηζβιή πμο ηαθείζαζ 

ηαζ ακμίβεζ ημ οκέδνζμ ιε ιζα πμθζηζηή μιζθία επί πακηυξ ημο επζζηδημφ, ίζςξ 

οπμπνεμφζαζ, υπζ απθχξ δζηαζμφζαζ, κα απακηήζεζξ.  

  Δηηζιχ υηζ δεκ εα ήηακ ημ πθέμκ ζδιακηζηυ, ημ πθέμκ 

δδιζμονβζηυ ζε αοηυ ημ οκέδνζμ. Δηηζιχ υηζ αεααίςξ ηαζ δ παζδεία είκαζ 

πχνμξ ηαζ ζδεμθμβζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ακηζπαναεέζεςκ. Ήζςξ είκαζ μ ηαηελμπήκ 

πχνμξ ζδεμθμβζηχκ ακηζπαναεέζεςκ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ, υιςξ, υηζ δεκ 
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ιπμνμφκ κα δζαιμνθςεμφκ ημζκςκζηέξ ζοκαζκέζεζξ, υηζ δεκ οπάνπμοκ ζημζπεία 

ζηα μπμία ιπμνμφιε κα ζοιθςκήζμοιε ηαζ ζηα μπμία δδιζμονβζηά κα 

πνμζεββίζμοιε ημ αφνζμ. Αοηέξ μζ ζοκαζκέζεζξ, υιςξ, απαζημφκ πάνα πμθφ 

ζμαανή ηαζ μνβακςιέκδ δμοθεζά ηαζ δ ζμαανή ηαζ μνβακςιέκδ δμοθεζά βίκεηαζ 

ηαζ ιέζα απυ ηέημζμο είδμοξ ζοκέδνζα, υπμο ηαηαηίεεκηαζ πνμηάζεζξ.  

  Χξ πμθζηζημί, ςξ ηυιιαηα ηα μπμία ζοιιεηέπμοιε εδχ, πάκς 

απυ υθα μθείθμοιε κα ηαηαεέζμοιε υναια, ζηυπμοξ ηαζ πμθζηζηέξ, ηαζ ιέηνα 

πμο ελοπδνεημφκ αοημφξ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηα μνάιαηα. Σμ υναια βζα ηδκ 

Δθθάδα ημο αφνζμ, βζα ηδ πχνα ιαξ, υπςξ ειείξ ημ πενζβνάθμοιε ζηδκ 

πμθζηζηή ιαξ εέζδ, είκαζ ιία Δθθάδα δ μπμία εα είκαζ ζηζξ πνχηεξ εέζεζξ ηδξ 

παβηυζιζαξ πνςημπμνίαξ ζηδκ ημζκςκία ηδξ βκχζδξ.  

  Ζ Δθθάδα είκαζ ιζα πχνα πςνίξ θοζζημφξ πυνμοξ, ιε ιζηνυ 

ιέβεεμξ, ιε ιία εέζδ πμο ίζςξ δεκ έπεζ ηδ ζδιαζία πμο είπε ζημ πανεθευκ, 

είκαζ ιία πχνα ιε ιεβάθδ δζαζπμνά, ιε ιεβάθδ ζζημνία. Δίκαζ ιία πχνα πμο, 

βζα κα δζαηδνήζεζ ηδ εέζδ ηδξ ηαζ βζα κα πνμπςνήζεζ ιπνμζηά ζηδκ 

παβηυζιζα ηαηάηαλδ ηςκ πςνχκ, μθείθεζ κα ιπεζ ζηδκ ημζκςκία ηδξ βκχζδξ. 

Δίιαζηε ζήιενα; Ίπζ. Γοζηοπχξ, δ πχνα ιαξ είκαζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ εέζεζξ ζηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ. Θα δχζς ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, 

ζημκ ημιέα ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ πθδνμθμνίαξ, ηαζ εα ημκίζς υηζ 

μθείθμοιε κα εέζμοιε πμζμηζημφξ ηαζ πμζμηζημφξ ζηυπμοξ.  

  Διείξ πζζηεφμοιε υηζ ιέπνζ ημ 2015 δ Δθθάδα ιπμνεί κα είκαζ 

ιέζα ζηζξ ηέζζενζξ πνχηεξ πχνεξ, υζμκ αθμνά ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, ζηδκ 

ημζκςκία ηδξ βκχζδξ, δ μπμία ιεηνάηαζ ιε πμθφ ζοβηεηνζιέκμοξ δείηηεξ. Οζ 

δείηηεξ αοημί αθμνμφκ ηαζ ηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζή ηδξ, ηαζ αεααίςξ ιζα ζεζνά άθθςκ πμθζηζηχκ 

πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ηαζ ιε ηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ ηαζ ιε ηδκ εονογςκζηυηδηα ηαζ 

ιε ηζξ οπμδμιέξ η.θπ.  

  Αοηυξ μ ζηυπμξ, κα ανεεεί δ Δθθάδα ζηδκ πνςημπμνία ηδξ 

βκχζδξ, ελοπδνεηείηαζ, υπςξ είκαζ μθεαθιμθακέξ, πνςηίζηςξ απυ ιεβάθεξ 

αθθαβέξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζημ πχνμ ηδξ παζδείαξ. Ίπζ υιςξ ιυκμ.  

  Γφμ παναδείβιαηα πμο εηέεδζακ ηαζ ζηδ ζογήηδζδ. Ζ εέζδ εκυξ 

ηυιιαημξ ηαζ δ πμθζηζηή πμο αζηείηαζ ζηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ, δδθαδή ζηζξ 

επεκδφζεζξ, ζηζξ δδιυζζεξ επεκδφζεζξ ζημ πχνμ ηδξ εονογςκζηυηδηαξ, ζηζξ 
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δδιυζζεξ επεκδφζεζξ ζημ πχνμ πμο αθμνά ηδκ πνυζααζδ ημο ζοκυθμο ημο 

πθδεοζιμφ ζηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ, έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ πμθζηζηή ηάεε 

ηυιιαημξ βζα ηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ ηαζ, βζα κα βίκς πζμ ζοβηεηνζιέκδ, αθμνά ημ 

νυθμ ημο ΟΣΔ ηαζ ημ νυθμ ηςκ δδιυζζςκ επζθμβχκ. Ζ πμθζηζηή βζα ηδ 

ιεηακάζηεοζδ, επίζδξ, πνμθακχξ ηαζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ημ 

πχξ ακηζιεηςπίγεηαζ, πνμθακχξ ηαζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα πνμβνάιιαηα 

ζπμοδχκ.  

  Κφνζε Πνυεδνε, ακαθενεήηαηε ζημ ζπμθείμ ηδξ Γηνάααξ. Νμιίγς 

υηζ εα είκαζ πζμ μθμηθδνςιέκδ δ πνμζέββζζδ, ακ κα δμφιε ηαζ ηζξ ζδεμθμβζηέξ 

ηαζ πμθζηζηέξ δζαθμνέξ. Ανηεί κα εοιδεμφιε υηζ ιέπνζ ημ 2004 μζ δάζηαθμζ ζημ 

ζπμθείμ ηδξ Γηνάααξ, δάζηαθμζ ιε ημ Γ ηεθαθαίμ, πμο έπμοκ ανααεοεεί ζε 

παβηυζιζεξ ηαζ εθθδκζηέξ δζμνβακχζεζξ, εκζζπφμκηακ μζημκμιζηά, 

οπμζηδνίγμκηακ απυ ηδ Γζεφεοκζδ Παζδείαξ ηαζ απυ ημ Τπμονβείμ, ηαζ ήηακ 

δάζηαθμζ πμο έπαζνκακ ανααεία πακημφ. Απυ ημ 2004 ηαζ ιεηά ηοκδβζμφκηαζ. 

ηαιαημφκ ηα πνμβνάιιαηα. Γεκ ημ βκςνίγεηε υθμζ, μζ πενζζζυηενμζ υιςξ 

βκςνίγεηε υηζ ήηακ έκα ζπμθείμ ζημ μπμίμ έβζκακ πμθφ ζδιακηζηέξ ηαζ 

ηαζκμηυιεξ πνμζπάεεζεξ βζα ημ εέια ηςκ παζδζχκ ηςκ ιεηακαζηχκ. Οζ 

πμθζηζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ δζαθμνέξ είκαζ ιείγμκεξ εδχ ηαζ απμηοπχκμκηαζ. 

Δπμιέκςξ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ζοκεκκμδεμφιε ηαζ κα ζδμφιε μζ ιεβάθεξ 

ημζκςκζηέξ ζοκαζκέζεζξ πμφ ηαηεοεφκμκηαζ, βζα κα απμηοπςεμφκ ηαζ ζηδκ 

παζδεία.  

  Σμ οκέδνζμ ζοκμδεφεηαζ ή ιάθθμκ ααζίγεηαζ ζε ιζα πμθφ 

εκδζαθένμοζα ένεοκα. Δβχ πναβιαηζηά εέθς λακά κα ζαξ ζοβπανχ -ημ είπε 

ηαζ μ ζοκάδεθθμξ, πνμδβμοιέκςξ, ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ- βζα ημ θυβμ υηζ δ 

αάζδ δεκ είκαζ απθχξ πνμζεββίζεζξ. ·βζκε ιζα ένεοκα απυ ημ ΚΔΜΔΣΔ, 

οπάνπεζ ιζα πμθφ ζμαανή δμοθεζά πίζς. Τπάνπμοκ επζηνμπέξ εηπαζδεοηζηχκ 

πμο έπμοκ ενβαζηεί. Άνα, έπμοιε ηδκ απμηφπςζδ ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ηδξ 

βκχζδξ ηςκ ηαηελμπήκ ακενχπςκ πμο βκςνίγμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ.  

  ·νπμιαζ, θμζπυκ, ζηα ζοβηεηνζιέκα γδηήιαηα πμο εέηεζ ημ 

Δηπαζδεοηζηυ ζαξ οκέδνζμ, πμο λεηζκμφκ απυ ημ ζπμθζηυ πνυβναιια ηαζ 

θηάκμοκ ιέπνζ ημ εέια ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

  Ίζμκ αθμνά ημ ζπμθζηυ πνυβναιια, απαζηείηαζ, αεααίςξ, έκα 

εκζαίμ εεκζηυ πνυβναιια, έκα ακαθοηζηυ πνυβναιια, ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα 

έπεζ ηαζ πενζεχνζα ζπεηζηήξ εοεθζλίαξ, ζημ μπμίμ πνέπεζ κα απμηοπχκμκηαζ ηαζ 
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κα εκζςιαηχκμκηαζ ηαζ μζ πενζθενεζαηέξ ζδζαζηενυηδηεξ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ 

ιε ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ ζζημνία ηάεε πενζμπήξ. Βεααίςξ, ηδκ εοεφκδ ημο 

εκζαίμο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηδκ έπεζ ηάεε θμνά δ ηοαένκδζδ, ιε ημοξ 

επζζηδιμκζημφξ θμνείξ πμο πθαζζζχκμοκ ηδκ ηοαένκδζδ αοηή. Τπάνπμοκ, 

αέααζα, ζημ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ηα εέιαηα 

ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ αβςβήξ οβείαξ ηαζ ηδξ 

δζαπμθζηζζιζηυηδηαξ. Οζ εηπαζδεοηζημί ζηδ ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμκυηδηα έπμοκ 

εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζε αοηά. Νμιίγς υηζ οπάνπμοκ ηαζ άθθα ιεβάθα 

γδηήιαηα πμο εα πνέπεζ κα ζογδηδεμφκ. Ο πνυεδνμξ ακέθενε υηζ είζηε 

ακμζπημί ζε πνμηάζεζξ. Νμιίγς υηζ ημ εέια ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ 

αβςβήξ είκαζ έκα ιείγμκ εέια, ζδζαίηενα βζα ηδ πχνα ιαξ. Δίκαζ ιία απαναίηδηδ 

ακάβηδ, πμο αθμνά ηδ δζαιυνθςζδ πμθζηχκ ζηδ πχνα ιαξ, ηδ βκχζδ ηςκ 

εεζιχκ, ηςκ εθθδκζηχκ ηαζ εονςπασηχκ εεζιχκ. Νμιίγς υηζ μ εηπνυζςπμξ 

ηδξ Δονςπασηήξ οκμιμζπμκδίαξ Δηπαζδεοηζηχκ βκςνίγεζ πμθφ ηαθά υηζ είκαζ 

πακεονςπασηυ εέια δ άβκμζα ηςκ πμθζηχκ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ βζα ημοξ 

εονςπασημφξ εεζιμφξ, υηακ βκςνίγμοιε υθμζ υηζ ημ 85% ηδξ κμιμεεζίαξ 

πανάβεηαζ ζε εονςπασηυ επίπεδμ. Δπμιέκςξ, δ ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή αβςβή, 

ιε υ,ηζ αοηή ιπμνεί κα πενζέπεζ ηαζ κα ενιδκεοηεί -κα ζοιπενζθάας ηαζ ημ εέια 

ηςκ εεζιχκ ηαζ ηδξ δδιμηναηίαξ, κα ζοιπενζθάας ηαζ ημ εέια ηδξ ζζυηδηαξ, 

βζαηί, αβαπδημί ηφνζμζ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΟΛΜΔ, δεκ είκαζ ηυζμ 

εκεαννοκηζηυ κα αθέπμοιε υθμοξ ζαξ άκηνεξ ζε έκα πχνμ πμο απμηεθείηαζ ζε 

πμζμζηυ 55% απυ βοκαίηεξ. Βέααζα, ιπμνεί ηάπμζμξ κα ζηεθεεί υηζ μζ 

βοκαίηεξ -ιμο είπε ηάηζ πάνα πμθφ εκδζαθένμκ πνμδβμοιέκςξ μ πνυεδνμξ 

ηδξ ΑΓΔΓΤ, μ η. Παπαζπφνμξ- υηζ αοηά ηα υνβακα έπμοκ πμθφ ιεβάθδ 

απαζπυθδζδ ηαζ πμθθέξ θμνέξ είκαζ ζε ζοκεπή ζοκεδνίαζδ, ηαζ μζ βοκαίηεξ 

δεκ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ηέημζεξ απαζηήζεζξ. Μπμνμφκ ηαζ 

παναιπμνμφκ, πνχημκ, ηαζ δεφηενμκ, ζοκμθζηά πνέπεζ κα ζδμφιε ςξ πχνα υηζ 

ζε πμθθμφξ πχνμοξ έπμοιε μπζζεμδνυιδζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ βοκαζηχκ. 

·πμοιε θζβυηενα πμζμζηά απυ υ,ηζ είπαιε ζημ πανεθευκ. Πμθφ ζμαανυ εέια, 

θμζπυκ, πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ παζδεία, ιε ηα πνμβνάιιαηα, ιε ημ πχξ 

ημκίγμοιε ηάπμζα γδηήιαηα ηυζμ ζδιακηζηά.  

Δπίζδξ, εα ακαθένς ηαζ έκα άθθμ ιεβάθμ εέια, πμο ίζςξ λεκίζεζ: είκαζ 

αοηυ ημο ζεααζιμφ ηδξ δδιυζζαξ πενζμοζίαξ ηαζ ημο δδιυζζμο πνήιαημξ. 

Σέημζα εέιαηα ζε ηάπμζεξ πχνεξ, ηονίςξ ζηδ ηακδζκααία, είπακ βίκεζ ηονίανπα 
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ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, βζα κα θηάζμοιε ζήιενα κα έπμοιε ημοξ πζμ 

ζοκεζδδημπμζδιέκμοξ πμθίηεξ υζμκ αθμνά ηα γδηήιαηα ηδξ θμνμδζαθοβήξ, 

υζμκ αθμνά ηα εέιαηα ημο ζεααζιμφ ηδξ δδιυζζαξ πενζμοζίαξ.  

  Δπμιέκςξ, ημ ζοκμθζηυ πνυβναιια ηαζ αοηυ πμο εέθμοιε, υπζ 

ιυκμκ ςξ βκχζδ ηαζ ςξ ιάεδζδ, αθθά ςξ ιζα ζεζνά αζςιαηζηχκ βκχζεςκ ηαζ 

πνμζεββίζεςκ πμο πνεζάγμκηαζ ηα παζδζά, κμιίγς υηζ είκαζ εέια πμθφ 

εκδζαθένμκ, ηαζ πμθζηζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ, ημο οκεδνίμο ζαξ.  

  Σμ δεφηενμ εέια είκαζ ημ εέια ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Δδχ 

οπεζζένπμκηαζ ηα εέιαηα ηδξ δζαδζηαζίαξ ζοββναθήξ. Βεααίςξ, δεκ ιπμνμφκ 

μζ πμθζηζημί κα ζοββνάθμοκ αζαθία, αθθά πνέπεζ κα ζοιθςκήζμοιε ηαζ ζηδ 

θεζημονβία ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ηαζ ζηζξ ηαηεοεφκζεζξ πμο δίκμκηαζ. 

Ξένμοιε υηζ ηαζ μζ επζζηήιμκεξ δεκ είκαζ μοδέηενμζ, μφηε δ επζζηήιδ είκαζ 

μοδέηενδ. Γεκ οπάνπμοκ μοδέηενα πνάβιαηα. Τπάνπμοκ υιςξ πθαίζζα ζηα 

μπμία ιπμνμφκ κα ζοιθςκήζμοκ μζ ημζκςκίεξ, ακάθμβα ιε ηζξ πθεζμρδθίεξ 

πμο δδιζμονβμφκηαζ ζε πμθζηζηυ ηαζ ζε ζδεμθμβζηυ επίπεδμ.  

  Τπάνπεζ, επίζδξ, ηαζ ημ εέια ηδξ πζθμηζηήξ δζδαζηαθίαξ ηςκ 

κέςκ αζαθίςκ. Αξ ιδκ βεθζυιαζηε, δεκ οπάνπεζ πζθμηζηή δζδαζηαθία. Υςνίξ 

πζθμηζηή δζδαζηαθία, υιςξ, έκα αζαθίμ δεκ ιπμνεί κα ιπεζ ζηα ζπμθεία. Αηυιδ, 

δεκ επζιμνθχκμκηαζ μζ ηαεδβδηέξ ζηα κέα αζαθία, υπςξ εζπχεδηακ ακαθοηζηά, 

δίκεηε ιάθζζηα ηαζ ηα ζπεηζηά ζημζπεία. Οζ ηαεδβδηέξ ιπαίκμοκ ζηδκ ηάλδ ιε 

ηαζκμφνβζα αζαθία πςνίξ πμηέ κα λένμοκ πχξ κα ηα δζδάλμοκ.  

  Τπάνπεζ ηαζ ημ πμθφ ζμαανυ εέια ηςκ αμδεδιάηςκ ηαζ, αέααζα, 

οπάνπμοκ δομ αηυια γδηήιαηα. Σμ πνχημ είκαζ ημ εέια ηδξ αλζμθυβδζδξ: πχξ 

αλζμθμβείηαζ έκα αζαθίμ απυ ηδ ζηζβιή πμο εκηάζζεηαζ ζηδ δζδαζηαθία, ζε πυζα 

πνυκζα ηαζ ιε πμζμοξ ηνυπμοξ. Σμ δεφηενμ είκαζ μ ζεααζιυξ ημο ιαεδηή 

απέκακηζ ζημ αζαθίμ. Ίπςξ ζοιααίκεζ ζε ιαξ ημοξ πμθζηζημφξ, πμο υηακ ιαξ 

αθέπεζ ηάπμζμξ εοιάηαζ υθα ηα πνμαθήιαηα πμο έπεζ ηαζ ιαξ ηα θέεζ, υπςξ ζε 

έκα βζαηνυ θεξ αιέζςξ ηζ έπεζξ, πνέπεζ κα ζαξ πς υηζ ηαζ υηακ αθέπεζξ έκακ 

εηπαζδεοηζηυ -ηαζ ηχνα αθέπς πμθθμφξ εηπαζδεοηζημφξ- λοπκάεζ ιέζα ζμο ημ 

ζφκδνμιμ ημο βμκέα ηαζ εεθεζξ κα πεζξ ηάηζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Σμ εέια ημο 

ζεααζιμφ πμο πνέπεζ κα δείπκεζ έκα παζδί πνμξ ημ αζαθίμ ακαθένεηαζ ηαζ ζηδ 

ιεθέηδ ημο ΚΔΜΔΣΔ ηαζ ημκίγεζ πχξ πνέπεζ κα δίκμκηαζ ηα αζαθία, χζηε κα ιδκ 

οπάνπεζ δ αίζεδζδ ημο υηζ είκαζ ηάηζ άπνδζημ, πμο ημ παζδί ιπμνεί κα 

αζεθβήζεζ επάκς ημο. Νμιίγς υηζ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ εέια -ηαζ εζείξ ςξ 
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εηπαζδεοηζημί ημ λένεηε, υπςξ ηαζ εβχ ςξ βμκέαξ ημ λένς- μ ηνυπμξ ιε ημκ 

μπμίμκ ακηζιεηςπίγεζ έκα παζδί ημ αζαθίμ ςξ ακηζηείιεκμ.  

  Σνίημ ζημζπείμ είκαζ μζ οπμδμιέξ. Ακαθένεζ δ ένεοκα -ηαζ πμθφ 

ζςζηά- ηαζ ημ 71% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απακηά υηζ μζ οπμδμιέξ πμο 

οπμζηδνίγμοκ ηδ δζδαζηαθία δεκ είκαζ ανηεηέξ. ε υ,ηζ αθμνά ημοξ 

δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ, ζηδκ πενοζζκή ιεθέηδ, ηδκ μπμία πζεακυηαηα 

έπεηε, υιςξ εβχ εα ήεεθα ηαζ κα ηδκ ηαηαεέζς, ημ «Annual Report» ημο 2007, 

πμο ιεθεηά υθεξ ηζξ πχνεξ, δίκεζ ημκ ελήξ δείηηδ: δ πχνα ιαξ υζμκ αθμνά ηδκ 

πνυζααζδ ζηα εονογςκζηά δίηηοα ηςκ ζπμθείςκ είκαζ 27δ ζημοξ 27. Αοηυ, 

υπςξ θαίκεηαζ άθθςζηε ηαζ απυ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, είκαζ, ηφνζε 

Τπμονβέ, πναβιαηζηά έκα ζημζπείμ πμο δείπκεζ πχξ εα θφβμοιε ιπνμζηά. 

Ίθμζ εέθμοιε κα θφβμοιε ιπνμζηά, υιςξ ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ οπμδμιέξ, ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ πμθζηζηχκ πμο εθανιυγμκηαζ δείπκμοκ υηζ είιαζηε εζημζημί 

έαδμιμζ ζηζξ είημζζ επηά πχνεξ, υηακ μζ δχδεηα απυ ηζξ είημζζ επηά πχνεξ 

έπμοκ εκηαπεεί ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ ημ 2003 ηαζ ιέπνζ ηυηε ήηακ υθεξ πίζς 

απυ ηδκ Δθθάδα. Δδχ εκηάζζεηαζ ηαζ ημ εέια ηςκ αζαθζμεδηχκ ηαζ ηςκ 

ενβαζηδνίςκ, υπμο κμιίγς υηζ είκαζ πμθφ εκδζαθένμοζεξ μζ πνμζεββίζεζξ.  

  Πενκχ ζημ επυιεκμ εέια, πμο είκαζ ημ ζφζηδια ηαζ δ 

πνμεημζιαζία βζα ηδ θεζημονβία ηςκ ζπμθείςκ, υπςξ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ 

επζιυνθςζδ ηςκ ηαεδβδηχκ. Ίθα αοηά έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ηαζ ιε πχξ εα 

θεζημονβήζεζ ζοκμθζηά ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. ·πμοιε επακεζθδιιέκα 

ακαθενεεί ζηα πνμαθήιαηα ηδξ εθεηζκήξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ, πμο ήηακ ίζςξ 

απυ ηζξ πζμ δφζημθεξ πνμκζέξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ιε 440.000 παιέκεξ δζδαηηζηέξ 

χνεξ ιέπνζ ημ Νμέιανδ. Γεκ επεηηείκμιαζ εδχ πενζζζυηενμ, υιςξ ημ πχξ 

θεζημονβεί ζοκμθζηά ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία.  

  Καζ ένπμιαζ ζημ ηεθεοηαίμ εέια πμο εα είλς, ηαζ εα ηεθεζχζς ιε 

αοηυ, πμο είκαζ ηαζ ημ πθέμκ ηαεμνζζηζηυ, ημ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Πνχηα 

πνχηα, πμζα είκαζ δ ζπέζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηςκ ίδζςκ ιε ημ ακαθοηζηυ 

πνυβναιια; Σμ ιεθεημφκ, ημ λένμοκ, μνβακχκεηαζ ζογήηδζδ ζημ ζπμθείμ βζα 

ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια απυ ημκ δζεοεοκηή; ·πμοκ μζ ίδζμζ επανηή βκχζδ ημο 

ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ; Νμιίγς υηζ μζ απακηήζεζξ δεκ είκαζ πμθφ εεηζηέξ. 

Απυ ηδ ιεθέηδ ημο ΚΔΜΔΣΔ πνμηφπηεζ υηζ ημ 89% εεςνμφκ υηζ δεκ έπμοκ 

επανηή επζιυνθςζδ. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ ημ πάνα πμθφ εθπζδμθυνμ ζημζπείμ, 

πμο, υπςξ ακαθένεζ αοηή δ ιεθέηδ, βζα πνχηδ θμνά πανμοζζάγεηαζ, ημ 89% 
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ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα δδθχκμοκ υηζ είκαζ εεηζημί ζημ κα πνμζθεφβμοκ ηαζ κα 

πνδζζιμπμζμφκ ηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ βζα κα απμηημφκ κέεξ ηαζ επζπθέμκ 

βκχζεζξ. Άνα ημ 90% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δδθχκμοκ υηζ εέθμοκ κα έπμοκ 

πνυζααζδ ζηδ κέα ηεπκμθμβία. 

  Πμφ μδδβμφκ υθεξ αοηέξ μζ ανκδηζηέξ εηηζιήζεζξ, δδθαδή ημ υηζ μζ 

εηπαζδεοηζημί δδθχκμοκ υηζ δεκ εηπαζδεφμκηαζ ανηεηά, δεκ έπμοκ ηα ιέζα, δεκ 

ημοξ ανέζμοκ ηα αζαθία, δεκ είκαζ ζςζηυ ημ ζφζηδια, ηαζ πμζεξ είκαζ μζ 

πνμηάζεζξ; Σμ πμφ μδδβμφκ ημ λένμοιε υθμζ. Πνζκ απυ έκα ιήκα 

δδιμζζμπμζήεδηε πάθζ ιία ιεθέηδ πμο ηαηέθδβε υηζ ημ 87% ηςκ ιαεδηχκ 

αανζμφκηαζ ζημ ζπμθείμ. Άνα έπμοιε ηαηή ζπέζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημ ζπμθείμ.  

  ·πμοιε πμθφ ιεβάθδ ακάβηδ οπμζηήνζλδξ εηηυξ ζπμθείμο. Αοηυ 

δεκ είκαζ ηοπαίμ. Βεααίςξ, οπάνπεζ πάκημηε ημ εέια ηςκ εζζαβςβζηχκ 

ελεηάζεςκ ηαζ δ ζπέζδ ημο Λοηείμο ιε ηζξ εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ, αθθά δ 

ακάβηδ οπμζηήνζλδξ πνμηφπηεζ ηαζ απυ υθα αοηά πμο είπαιε πνζκ. Ζ ακάβηδ 

οπμζηήνζλδξ εηηυξ ζπμθείμο δδιζμονβεί ηαζ γδηήιαηα πμο έπμοκ δεζηυ 

παναηηήνα, βζαηί ιπμνεί ημ θνμκηζζηήνζμ κα είκαζ ηάηζ πμο είκαζ μνβακςιέκμ 

επζπεζνδιαηζηά, απμδεηηυ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία, ημ απμδεπυιαζηε πζα 

ζπεδυκ υπςξ δεπυιαζηε υθεξ ηζξ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ, υιςξ εδχ ιπαίκμοκ 

ηαζ ιείγμκα δεζηά γδηήιαηα. αξ οπεκεοιίγς υηζ οπάνπεζ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο 

εηπαζδεοηζημφ μ μπμίμξ δζδάζηεζ επ‘ αιμζαή ημκ ιαεδηή ημο. Σέημζα θαζκυιεκα 

πνέπεζ υπζ απθχξ κα ηαηαδζηαζημφκ, πνέπεζ κα πηοπδεμφκ αθφπδηα. Καζ 

επεζδή αοηά δεκ θφκμκηαζ ιε πμζκζηυ ηνυπμ, π.π. κα απμθοεεί μ ηαεδβδηήξ ή 

κα αάθεζξ ημκ έκα ηαεδβδηή κα «ηανθχκεζ» ημκ άθθμ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ 

γήηδια ηάπμζα πνάβιαηα ειείξ υθμζ, εζείξ ςξ εηπαζδεοηζημί, ειείξ ςξ 

πμθζηζημί, κα ηα απαλζχκμοιε απμθφηςξ ζηδκ ημζκςκία. Να είκαζ αδφκαημ ζε 

έκακ εηπαζδεοηζηυ κα δζδάλεζ επ‘ αιμζαή ημκ ιαεδηή ημο, κα είκαζ αδφκαημ ζε 

έκακ βμκζυ κα έπεζ αοηή ηδ ζπέζδ, βζα κα ιδ δδιζμονβείηαζ απυ ηυζμ ιζηνή 

δθζηία ζημ παζδί δ έκκμζα ηδξ δζαπθμηήξ, δ μπμία ανβυηενα μδδβεί ζημ κα 

πμθθαπθαζζάγμκηαζ ηέημζα θαζκυιεκα.  

  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, δ ζπμκδοθζηή ζηήθδ ημο ζοζηήιαημξ δεκ 

ιπμνεί πανά κα είκαζ μ εηπαζδεοηζηυξ. Με αάζδ ηζξ εηηζιήζεζξ ιαξ έπμοιε 

ηαηαεέζεζ ιία πνυηαζδ ζοκμθζηχκ αθθαβχκ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. 

Βεααίςξ, ημ ΠΑΟΚ δεκ έπεζ πνμέθεεζ απυ πανεεκμβέκεζδ. Κοαένκδζε είημζζ 

πνυκζα, πνμπχνδζε ζε πμθθέξ αθθαβέξ, έηακε πμθθά εεηζηά. Σμ 49% ηςκ 
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οπμδμιχκ ζηδ πχνα δδιζμονβήεδηε απυ ημ 1981 ιέπνζ ημ 2004. Τπήνλακ, 

αέααζα, πάνα πμθθέξ ηαεοζηενήζεζξ ηαζ θάεδ. Γκςνίγμοιε, ςζηυζμ, πμθφ 

ηαθά ημ πχνμ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ. 

·πμοιε ηαηαεέζεζ ιζα ζοκμθζηή πνυηαζδ, πμο λεηζκάεζ απυ ημ Γδιμηζηυ ηαζ 

θηάκεζ ιέπνζ ηα ιεηαπηοπζαηά, αθθά, υζμκ αθμνά ηδ δεοηενμαάειζα 

εηπαίδεοζδ, έπμοιε πμθφ ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ.  

  Ίζμκ αθμνά ηα ζοβηεηνζιέκα εέιαηα ημο οκεδνίμο ζαξ: 

Πζζηεφμοιε απαναίηδηα ζηδκ ακααάειζζδ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο βζα ημ 

εέια ηδξ ζοββναθήξ· ζηδκ πζθμηζηή θάζδ δζδαζηαθίαξ· ζηδκ μνβακςιέκδ 

επζιυνθςζδ ηςκ ηαεδβδηχκ ζπεηζηά ιε ηα κέα αζαθία πνζκ ιπμοκ ζηδκ 

αίεμοζα· ζηζξ επανηείξ οπμδμιέξ· ηαζ, ηέθμξ, ζηδκ πνυζααζδ υθςκ ηςκ 

ζπμθείςκ ζημ Γζαδίηηομ. Τπμζηδνίγμοιε ηδκ αφλδζδ ηςκ δαπακχκ βζα ηδκ 

παζδεία ζημ 5% ημοθάπζζημκ, ιε έκα δζζεηαημιιφνζμ απυ ηδκ πνχηδ πνμκζά, 

ηαζ ελδβμφιε απυ πμφ εα ελμζημκμιδεμφκ αοηά ηα πνήιαηα, απυ πμζμοξ 

πυνμοξ εα ανεεμφκ ηα πνήιαηα ηδξ πνχηδξ πνμκζάξ, ηα μπμία αθμνμφκ ηδκ 

αιμζαή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηζξ οπμδμιέξ. Αοηά ηα δφμ εέιαηα έπμοκ ηδκ 

πνμηεναζυηδηα ςξ πνμξ ηα μζημκμιζηά ηαζ, αεααίςξ, ηαζ ημ εέια ηςκ 

οπμζηδνζηηζηχκ ηάλεςκ. Ακάιεζα ζηα άθθα ααζζηά γδηήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ 

πνέπεζ κα ηεεεί ηαζ ημ εέια ηςκ οπμζηδνζηηζηχκ ηάλεςκ. Δίκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ 

κα ακηζιεηςπίζμοιε ημ εέια ηδξ ζδζςηζηήξ παναπαζδείαξ, πμο δζαθφεζ ηα 

κμζημηονζά, αθθά ηαζ δδιζμονβεί ηενάζηζα πνμαθήιαηα ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

  Θέθς κα ζαξ ζοβπανχ, κα ζαξ εοπανζζηήζς, ςξ πμθζηζηυξ ηαζ 

ςξ βμκζυξ, βζ‘ αοηή ζαξ ηδκ πνςημαμοθία ηαζ εηηζιχ υηζ πνάβιαηζ είιαζηε ζε 

ιζα θάζδ ζηδκ μπμία ιπμνμφιε κα δδιζμονβήζμοιε ιζα ιεβάθδ ζοιιαπία, 

πμο ιπμνεί κα αθθάλεζ ηα πνάβιαηα ηαζ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. 

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δη ιένμοξ ημο Κμιιμοκζζηζημφ Κυιιαημξ Δθθάδαξ εα 

απεοεφκεζ ηχνα παζνεηζζιυ ζημ οκέδνζμ μ η. Μακχθδξ οκηοπάηδξ, ιέθμξ 

ηδξ Κεκηνζηήξ Δπζηνμπήξ ημο Κ.Κ.Δ.  

Μαλώιεο ΤΝΣΤΥΑΚΖ: Σμ Κμιιμοκζζηζηυ Κυιια Δθθάδαξ παζνεηίγεζ ηζξ 

ενβαζίεξ ημο 8μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ, θοζζηά, εφπεηαζ 

ηάεε επζηοπία ζε αοηυ.  

  ημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ εηδδθχκεηαζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ 
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ιζα αίαζδ ηαζ αδοζχπδηδ επίεεζδ. ηυπμξ είκαζ δ ζηένδζδ ημο δζηαζχιαημξ ζηδ 

ιυνθςζδ ηαζ ζηδκ ενβαζία ηςκ κέςκ ακενχπςκ, πμο είκαζ εειεθζαημί υνμζ 

ηδξ ίδζαξ ημοξ ηδξ γςήξ.  

  Σα υζα έπμοιε ήδδ ακηζθδθεεί ςξ επζπηχζεζξ, δδθαδή μζ 

ελεθίλεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμζπάεεζα εθανιμβήξ λέκςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ιμκηέθςκ, δ πνυςνδ έλςζδ ηςκ ιαεδηχκ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, δ 

εκίζποζδ ηςκ επζθεηηζηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ ηςκ ηαλζηχκ θναβιχκ, δ δζυβηςζδ 

ηδξ παναπαζδείαξ ηαζ, πνμπακηυξ, δ δναιαηζηή οπμαάειζζδ ημο υπμζμο 

ιμνθςηζημφ ηαζ παζδαβςβζημφ νυθμο ημο ζπμθείμο είκαζ ηα εθάπζζηα ιπνμζηά 

ζε αοηά πμο ζπεδζάγμκηαζ ιε μνυζδιμ ημ 2010, ζφιθςκα ιε ημ 

πνμκμδζάβναιια ηςκ μνβάκςκ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημο 

ιεβάθμο ηεθαθαίμο.  

  Μεηά ηδ Λζζζααυκα, δ πμνεία πνμζανιμβήξ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ζημοξ κυιμοξ ηδξ αβμνάξ επζηαπφκεηαζ. Αοηυ απαζηεί δ υλοκζδ ηδξ 

ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. ημ υκμια ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ακακέςζδξ ααεαίκεζ δ 

ακηζδναζηζηή δμιή ζηδκ εηπαίδεοζδ, ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδκ 

ζδζςηζημπμίδζή ηδξ ηαζ ηδκ ειπμνεοιαημπμίδζδ ηδξ βκχζδξ.  

  Σα κέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, δ ηαεζένςζδ ζηδκ εκκζάπνμκδ 

οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ηδξ εοέθζηηδξ γχκδξ, δ εζζαβςβή Γζαεειαηζημφ 

Πθαζζίμο Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ, δ έηδμζδ πμθοεειαηζημφ αζαθίμο ηαζ 

δζαεειαηζημφ εηπαζδεοηζημφ οθζημφ έπμοκ ήδδ πνμεημζιάζεζ ηδ ζοκμθζηή 

απμδζάνενςζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ηαζ ημκ ακμζπηυ ηαηαηενιαηζζιυ 

ηδξ ααζζηήξ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ.  

  Ίθδ αοηή δ θζθμθμβία βζα δζεπζζηδιμκζηυηδηα, δζαεειαηζηυηδηα, 

πμθοεειαηζηυηδηα, δζαεειαηζηυ οθζηυ, πμο έπεζ εζζαπεεί απυ ηδκ Δονςπασηή 

·κςζδ ιε ηδκ πμθζηζηή ηαζ ημο ΠΑΟΚ ηαζ ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ, ηαηά ζεζνά 

υζςκ ηοαένκδζακ, αθθά ηαζ ημο ΤΝΑΠΗΜΟΤ, μ μπμίμξ πνςημπμνεί ζε 

υθεξ ηζξ ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ, πνμεημζιάγεζ ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ αοημηέθεζαξ ημο 

ιαεήιαημξ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζή ημο ιε εέιαηα ηα μπμία εα πνμζεββίγμκηαζ 

ηάπα απυ ηδ ζημπζά δζάθμνςκ επζζηδιχκ, δζεπζζηδιμκζηά. Λακζάνεηαζ 

ιάθζζηα ηαζ ςξ πνςημπμνζαηή ακηίθδρδ. Σμ ηφνζμ πνυαθδια, δ ηνίζδ ζηδ 

ιάεδζδ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ παζδείαξ, δδθαδή, δεκ ανίζηεηαζ, θοζζηά, 

ζηδκ αοημηέθεζα ημο ιαεήιαημξ, δ μπμία έπεζ ακηζηεζιεκζηή αάζδ, αθμφ 

ζηδνίγεηαζ ζηδ ζπεηζηή αοημηέθεζα ηςκ επζζηδιχκ. Άθθςζηε, μ ηαηαιενζζιυξ 
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ενβαζίαξ ηαζ δ εζδίηεοζδ απμηεθμφκ κμιμηέθεζα βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

επζζηήιδξ αθθά ηαζ ηδκ αθμιμίςζδ ηδξ βκχζδξ.  

  Σμ πνυαθδια ηδξ βκχζδξ ανίζηεηαζ αθθμφ. Γζα πανάδεζβια, ζηζξ 

εεςνδηζηέξ επζζηήιεξ (ζζημνία, ημζκςκζμθμβία, πμθζηζηή μζημκμιία, δίηαζμ) δ 

φθδ επζθέβεηαζ, μνβακχκεηαζ ηαζ δμιείηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ ηαζ ιε ηέημζα ηεκά ηαζ 

ενιδκείεξ, χζηε κα ιδκ ηαηακμείηαζ δ ημζκςκία ζηζξ πναβιαηζηέξ ηδξ 

δζαζηάζεζξ· κα ζοβηαθφπηεηαζ δ ηζκδηήνζα δφκαιδ ηδξ ημζκςκζηήξ ελέθζλδξ, 

δδθαδή δ πάθδ ηςκ ηάλεςκ· κα ζοβηαθφπηεηαζ, επίζδξ, δ ζπέζδ ηδξ 

μζημκμιζηήξ αάζδξ ηδξ ημζκςκίαξ ιε ημ επμζημδυιδια, ιε ηδκ πμθζηζηή, ηδ 

κμιζηή ηαζ άθθεξ πθεονέξ· κα ζοβηαθφπηεηαζ μ ηαλζηυξ νυθμξ ημο ηνάημοξ ηαζ 

μ κυιμξ ηδξ ακηζζημζπίαξ ημο, ημο παναηηήνα ηςκ παναβςβζηχκ δοκάιεςκ, 

ηςκ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ, μ μπμίμξ πνμηαθεί ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

επακαζηάζεζξ. Με δομ θυβζα, δ βκχζδ, ηαεχξ οπμηάζζεηαζ ζηδκ αζηζηή, 

ηαπζηαθζζηζηή ζδεμθμβία, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, δζαζηνέθεηαζ ηαζ απμθμβείηαζ βζα 

ημ ζφζηδια, ημ πανμοζζάγεζ ζζςπδνά ή ηεπκδέκηςξ ςξ αζχκζμ, υηζ δ ελέθζλδ 

ηδξ ζζημνίαξ ζηαιαηά ιε αοηυ.  

  Σμ ζπμθζηυ αζαθίμ ηαοηίγεηαζ μοζζαζηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο 

ζπμθείμ πμο μζημδμιείηαζ, δδθαδή ημο ζπμθείμο ηδξ αβμνάξ. ήιενα βίκεηαζ 

ενβαθείμ πνμχεδζδξ ηδξ αιμνθςζζάξ δ ζδεμθμβζηή ιμκμιένεζα, ιε 

πνμζπάεεζα ηαθθζένβεζαξ ακηζθήρεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ ζηα ιέηνα ημο 

ζοζηήιαημξ, ακηζεπζζηδιμκζηυηδηα ηαζ πηφπδια ημο επζζηδιμκζημφ ηνυπμο 

ζηέρδξ, ηαθθζένβεζα πνδζηζηχκ δελζμηήηςκ, ακηί βζα ζηένεδ βκχζδ ηαζ 

ηαηακυδζδ ηςκ κυιςκ ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, πμο είκαζ ιενζηά απυ ηα 

ααζζηά παναηηδνζζηζηά πμο ζοκακηά ηακείξ ζηα κέα αζαθία. ε υ,ηζ αθμνά δε 

ηδκ ημζιμακηίθδρδ πμο ζοβηνμημφκ, υπςξ έπεζ πνμηφρεζ ηαζ απυ ηζξ ζπεηζηέξ 

ιεθέηεξ, παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ακηζτθζζηζηή, ακηζδζαθεηηζηή εεχνδζδ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ελέθζλδξ, ηδ δζαζηνέαθςζδ ηαζ ηδ ζοημθάκηδζδ 

εεκζημαπεθεοεενςηζηχκ, εεκζηχκ, ηαλζηχκ αβχκςκ, ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ 

ζδεμθμβίαξ, οπμηίιδζδ ηαζ έπενα πνμξ ηδκ ενβαηζηή ηάλδ, ηδκ ηαθθζένβεζα ημο 

εονςεεκζηζζιμφ. Βζαθία πμο ζοκάδμοκ απυθοηα ιε ηδ ζηυπεοζδ ημο ιεβάθμο 

ηεθαθαίμο βζα ζπμθείμ-θοηχνζμ απαζπμθήζζιςκ ακενχπςκ, ημιιέκςκ ηαζ 

ναιιέκςκ ζηα ιέηνα ημοξ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ ημ ΚΚΔ παναηηήνζζε απυ ηδκ 

πνχηδ ζηζβιή επζηίκδοκα ηα κέα ζπμθζηά αζαθία ηαζ απαζηεί ζπμθζηά αζαθία 

ζφβπνμκα, ηαηακμδηά, πμο εα πνμάβμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή ζηέρδ.  
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  ε αοηυκ, άναβε, ημκ ηοηεχκα ελεθίλεςκ ζήιενα μζ εηπαζδεοηζημί 

πχξ εα απακηήζμοκ; Πνμηφπηεζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ, ηαζ ζδζαίηενα μ κέμξ 

εηπαζδεοηζηυξ, ηαθείηαζ κα παίλεζ πζμ εκενβυ νυθμ ζηδκ οθμπμίδζδ, ζημκ 

ελςνασζιυ, ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ. Σμ ζφζηδια δεκ αθήκεζ 

ηακέκακ μοδέηενμ ςξ πνμξ ηζξ ακαδζανενχζεζξ. Σμκ οπμπνεχκεζ ή εα ημκ 

οπμπνεχζεζ κα βίκεζ ζοιιέημπμξ ηαζ πνμπαβακδζζηήξ ημοξ. Οζ εηπαζδεοηζημί, 

ιαγί ιε βμκείξ, ιε ιαεδηέξ, ιε ημ θμζηδηζηυ ηίκδια, ημ ενβαηζηυ ηίκδια πνζκ απ‘ 

υθα, εα πνέπεζ κα απεζεανπήζμοκ ιέζα απυ ζοθθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ υπζ 

απυ αημιζηέξ ελάνζεζξ· κα ελδβήζμοκ πεζζηζηά ζηδκ ημζκςκία ημκ ακηζδναζηζηυ 

παναηηήνα ηςκ ιέηνςκ· κα απμηαθφρμοκ ηα πναβιαηζηά ηίκδηνα· κα δείλμοκ 

υηζ δεκ πνυηεζηαζ βζα μοδέηενα, ηεπκζημφ παναηηήνα ιέηνα, αθθά βζα ζοκεζδδηέξ 

ηαλζηέξ επζδζχλεζξ ηαζ επζθμβέξ.  

Δίκαζ μθμθάκενμ υηζ μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζημ ηφια απεζεανπίαξ ηαζ 

ακηίζηαζδξ πμο πνέπεζ κα μνεςεεί είκαζ ζδζαίηενα ηνίζζιμξ. Ο εηπαζδεοηζηυξ 

εα πνέπεζ κα ελδβήζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζημοξ βμκείξ ημ παναηηήνα ηςκ 

εοέθζηηςκ γςκχκ, ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ ημ βζαηί αοηά δεκ αμδεμφκ ζηδ 

βεκζηή ιυνθςζδ ηαζ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ κα δχζεζ ημ ζαθή 

δζαπςνζζιυ ακάιεζα ζηδ βκχζδ ηαζ ζηδκ πθδνμθμνία.  

  Χζηυζμ, δεκ ανηεί μζ εηπαζδεοηζημί κα ελδβμφκ ημ παναηηήνα ηςκ 

αθθαβχκ ή ηδ δζαθμνά ηδξ βκχζδξ απυ ηδκ πθδνμθμνία. Θα πνέπεζ, 

απμννίπημκηαξ ημκ ημκζηνμοηηζαζζιυ, κα εθανιυζμοκ ημ δζηυ ημοξ δζδαηηζηυ 

ιμκηέθμ, πμο εα απμηαεζζηά ηδ ζπέζδ ημο ιαεδηή ιε ηδκ πνάλδ· κα δείπκμοκ 

υηζ ημ μπμζμδήπμηε ιάεδια, ακελάνηδηα απυ ηδκ ηαηή πμζυηδηα ηςκ αζαθίςκ, 

ακαθένεηαζ ζε πθεονέξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ δεκ απμηεθεί ιζα λενή 

πανάεεζδ αλζςιάηςκ, εεςνδιάηςκ ηαζ εεςνζχκ.  

  ημ πνμζηήκζμ ιπαίκεζ, θμζπυκ, εηείκμ πμο πνέπεζ κα αθθάλεζ 

ηδκ εηπαίδεοζδ. ·κα έκημκα ζδεμθμβζηυ γήηδια, πμο πνέπεζ κα ηίεεηαζ απυ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ηαζ αοηυ πνέπεζ κα ηίεεηαζ οπυ ηδ ιμνθή ημο 

ενςηήιαημξ: «παζδεία βζα πμζμκ; ·κα ενχηδια ζδζαίηενα ηνίζζιμ. Μζθάιε βζα 

ημκ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ημ ζημπυ ηδξ παζδείαξ ζήιενα. Να πάρεζ, δδθαδή, 

ζημπυξ ηδξ κα είκαζ δ ζοιαμθή ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ ακαπαναβςβή 

ακενχπςκ πμο εα πνμζανιυγμκηαζ πςνίξ ακηζννήζεζξ ηαζ αιθζζαήηδζδ ζηζξ 

οπάνπμοζεξ ημζκςκζηέξ δμιέξ. Καζ μ ζημπυξ ηδξ παζδείαξ δεκ ιπμνεί κα 

αθθάλεζ πςνίξ ααεφηενεξ νζγζηέξ αθθαβέξ ηαζ ζηα δφμ επίπεδα: ηαζ ζημ επίπεδμ 
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ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ ημζκςκίαξ. Άθθςζηε, ζημ ηαλζηυ ζφζηδια δ 

παζδεία είκαζ ηαλζηή.  

  Σμ αθέπμοιε άθθςζηε, πζθζάδεξ παζδζά ηάεε πνυκμ πεηζμφκηαζ 

έλς απυ ημ ζπμθείμ, αηυια ηαζ απυ ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ. Υζθζάδεξ 

παζδζά ηάεε πνυκμ ηεθεζχκμκηαξ ημ ζπμθείμ ιπαίκμοκ ζε έκα δζανηέξ ηοκήβζ 

ηαηανηίζεςκ ηαζ πνμζυκηςκ, παναημθμοεχκηαξ ημθέβζα ηαζ ΗΔΚ, ηαζ 

παίνκμκηαξ εθήιενεξ επζθακεζαηέξ βκχζεζξ. Αοηά ηα πζθζάδεξ παζδζά 

πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ενβαηζηή ηάλδ, ηα άθθα θασηά ζηνχιαηα, ηαζ απμηεθμφκ 

ηδκ αονζακή αάνδζα ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ, πμο πςνίξ βκχζεζξ ηαζ ιυνθςζδ 

αβαίκμοκ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία. Γεκ βκςνίγμοκ ηα δζηαζχιαηά ημοξ, δεκ 

βκςνίγμοκ ζζημνία, δεκ ιαεαίκμοκ θοζζηέξ επζζηήιεξ, δεκ βκςνίγμοκ ηαθά 

ηαθά ηδ βθχζζα ημοξ. Δηείκμ πμο ιαεαίκμοκ είκαζ υ,ηζ ημ ηεθάθαζμ εεςνεί 

πνήζζιμ βζα ημκ αονζακυ ενβαγυιεκμ, δδθαδή ζήιενα δ ηαηάνηζζδ, ημ 

ζειζκάνζμ ηαζ μζ ζηυνπζεξ βκχζεζξ, ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ κα πανειααίκμοκ 

άιεζα, κα ηαεμνίγμοκ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ ένεοκαξ ηαζ κα ζδζμπμζμφκηαζ 

ηα απμηεθέζιαηά ηδξ. Ίζμ δ επζζηήιδ ιεηνζέηαζ ιε αάζδ ηδ ζοιιεημπή ηδξ 

ζηδκ ηενδμθμνία ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ υπζ ιε ηδκ ημζκςκζηή 

απμηεθεζιαηζηυηδηα, ηαιία αθθαβή δεκ εα βίκεζ πνμξ ημ ηαθφηενμ, βζαηί 

ζημπυξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ είκαζ κα δζεοημθφκεζ ηδ γςή ηςκ 

ακενχπςκ, κα είκαζ ενβαθείμ ηαθοηένεοζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ 

ηαεδιενζκυηδηάξ ημοξ, ηδξ οβείαξ ημοξ, ηςκ υνςκ δμοθεζάξ.  

  Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, απαζηείηαζ ζήιενα ζοθθμβζηή πάθδ βζα ηδ 

ζοκμθζηή ακαζοβηνυηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, ηαζ υπζ αβχκεξ 

ιυκμ βζα επζιένμοξ, δεοηενεφμκηα γδηήιαηα, αθμφ ιμκαδζηή πνμτπυεεζδ βζα 

ηδ δζηή ιαξ πνυηαζδ είκαζ ημ ζπμθείμ εηείκμ πμο εα δζαιμνθχκεζ 

πνμζςπζηυηδηεξ εθεφεενεξ, ακελάνηδηεξ, ιε ζοκείδδζδ ηςκ πναβιαηζηχκ 

ζοιθενυκηςκ ημοξ ζηδκ ημζκςκία. Αβχκεξ, αέααζα, βίκμκηαζ ζηδκ παζδεία ηαζ 

είκαζ αέααζμ υηζ εα ζοκεπζζημφκ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ αβχκςκ ζήιενα 

εα εκζζπφεηαζ ιυκμ ζημ ααειυ πμο εα παίνκμοκ παναηηδνζζηζηά παθθασηήξ 

ακηεπίεεζδξ, ιε αζηήιαηα ηαζ ζηυπμοξ πμο εα ακηζπαναηίεεκηαζ ζηδ ζδιενζκή 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή, απυ ηδ ζημπζά ιζαξ κέαξ, νζγζηά δζαθμνεηζηήξ εέζδξ ηαζ 

ακηίθδρδξ βζα ημ ζημπυ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ παζδείαξ, ηαζ εα απεζθμφκ ηδκ 

ίδζα ηδκ μζημκμιζηή ηδξ αάζδ.  

  Σμ ζπμθείμ αοηυ δεκ ιπμνεί κα είκαζ άθθμ απυ ημ εκζαίμ, 
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δςδεηάπνμκμ, ααζζηυ, οπμπνεςηζηυ ζπμθείμ, πμο ακοπμπχνδηα έπμοιε 

πνμαάθεζ ςξ ηονίανπμ αίηδια. πμθείμ πμο δεκ ακήηεζ ζημ ιαηνζκυ ιέθθμκ, 

αθθά απμηεθεί γςηζηή ακάβηδ ημο ζήιενα, βζαηί είκαζ ημ ιυκμ πμο ιπμνεί κα 

απακηήζεζ ζηδ πμθοδζάζπαζδ, ζηδκ ηαλζηή δζαθμνμπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, 

ηαζ κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ χνζιδ απαίηδζδ βζα ημκ ελμπθζζιυ ηδξ κεμθαίαξ ιε 

μοζζαζηζηά εθυδζα βζα ηδ γςή.  

  Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, αβαπδημί ζφκεδνμζ,  

Μέζα ζε αοηά ηα πθαίζζα ημπμεεημφιε ηαζ ημ νυθμ ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζήιενα, πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, πνέπεζ κα είκαζ ιμκυπθεονα 

πνμζακαημθζζιέκμξ ζηδκ πάθδ βζα ηδκ εκζαία δδιυζζα δςνεάκ εηπαίδεοζδ 

υθμο ημο θαμφ ηαζ βζα ηδ ζοιαμθή ημο ζηδ δζαιυνθςζδ μθμηθδνςιέκςκ 

πνμζςπζημηήηςκ. Γζα ιαξ -ηαζ δεκ θμαυιαζηε κα ημ πμφιε αοηυ- είκαζ 

απαναίηδηδ δ αδζάημπδ ζδεμθμβζηή ηαζ πμθζηζηή πάθδ βζα ζοκμθζηή αθθαβή ημο 

εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ, ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ηαεζένςζδξ ημο εκζαίμο 

δςδεηάπνμκμο ζπμθείμο. Μζα ηέημζα παζδεία ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηα 

ζοιθένμκηα ηςκ ιμκμπςθίςκ ζήιενα. Ζ πάθδ βζα εηπαίδεοζδ πμο εα έπεζ 

ζημπυ ηδκ μθυπθεονδ ιυνθςζδ ημο θαμφ απμηεθεί ημιιάηζ ηδξ πάθδξ βζα 

νζγζηέξ αθθαβέξ ζημ επίπεδμ ηδξ ελμοζίαξ, υπζ ηάπμζαξ απθήξ ηοαενκδηζηήξ 

αθθαβήξ, ηαζ είκαζ ακαπυζπαζημ ζημζπείμ ηδξ πάθδξ βζα ηδκ μζημδυιδζδ ημο 

θασημφ ιεηχπμο. Ο δνυιμξ δδθαδή πμο πνμηείκεζ ημ ΚΚΔ.  

Δοπανζζηχ ηαζ ηαθή επζηοπία ζημ οκέδνζμ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δη ιένμοξ ημο οκαζπζζιμφ ηδξ Ρζγμζπαζηζηήξ Ανζζηενάξ 

εα απεοεφκεζ παζνεηζζιυ ζημ οκέδνζμ δ ηα ίζζο Βεθζζζανίμο, ιέθμξ ηδξ 

Κεκηνζηήξ Πμθζηζηήξ Δπζηνμπήξ ημο οκαζπζζιμφ.  

ίζζπ ΒΔΛΗΑΡΗΟΤ: Ο οκαζπζζιυξ Ρζγμζπαζηζηήξ Ανζζηενάξ παζνεηίγεζ ηζξ 

ενβαζίεξ ημο 8μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο ηδξ ΟΛΜΔ. Θα ήεεθα κα ζαξ 

εοπανζζηήζς ηαζ εη ιένμοξ ημο βζα ηδκ εοβεκζηή πνυζηθδζή ζαξ.  

  Σμ οκέδνζμ αοηυ δζελάβεηαζ ζε ιία ηνίζζιδ ζοβηονία βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ, ελαζηίαξ ηςκ πνυζθαηςκ αθθαβχκ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ 

ηαζ ζηα αζαθία ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Γζα ημ δζημιιαηζηυ ζφζηδια 

δζαηοαένκδζδξ ζηδ πχνα ιαξ δ εηπαίδεοζδ απμηεθεί ιυκζιμ πεδίμ ελάζηδζδξ 

αοηανπζηχκ πμθζηζηχκ, πμο εκηάζζμκηαζ ζηζξ ημζκέξ ζηναηδβζηέξ ηςκ δφμ 

ημιιάηςκ ηδξ ελμοζίαξ.  
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  Σμ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ δ εθθδκζηή ημζκςκία ζημ ζφκμθυ ηδξ 

υπζ ιυκμ δεκ έπμοκ πεζζηεί βζα ηζξ κεμθζθεθεφεενεξ ιεηαννοειίζεζξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, αθθά ηαζ ακηζδνμφκ ιε αβακάηηδζδ ζε αοηέξ, απμδείπηδηε 

πενίηνακα πένοζζ ιε ημ ιεβαθεζχδδ αβχκα εκάκηζα ζηδκ ακαεεχνδζδ ημο 

άνενμο 16 ημο οκηάβιαημξ. Συηε ζφζζςιδ δ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα, ιε 

πνςημπυνμοξ ημοξ θμζηδηέξ, εκακηζχεδηε ζε αοηυ πμο ζςζηά ακηζθήθεδηε 

ςξ ηδ δζημιιαηζηή πνμζπάεεζα κα ηαεζενςεεί ηαζ ζοκηαβιαηζηά πθέμκ, ηαζ 

άνα κα δζεονοκεεί, δ αβμνά εηπαζδεοηζηχκ οπδνεζζχκ ζηδκ ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ. Με ιμπθυ ηδκ πνμζπάεεζα -πμο δεκ έπεζ εβηαηαθεζθεεί αηυια- βζα 

ηδκ ακαεεχνδζδ ημο άνενμο 16, ηα ζδζςηζηά πακεπζζηήιζα επζδζχηεηαζ κα 

βίκμκηαζ ηαηαθφηδξ βζα ηδκ επζπεζνδιαηζηή άθςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζοκμθζηά. 

Δδχ εκηάζζεηαζ, άθθςζηε, ηαζ δ εζζαβςβή ηδξ αάζδξ ημο «10», ιε ηδκ μπμία δ 

ηοαένκδζδ επζπείνδζε κα δδιζμονβήζεζ πεθάηεξ βζα ηα ζδζςηζηά ημθέβζα.  

  Γζα κα πεζζηεί μ εθθδκζηυξ θαυξ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ηαζ ημ 

ακαπυθεοηημ ηςκ αθθαβχκ, πνμδβείηαζ ηαζ ααίκεζ πανάθθδθα πάκημηε δ 

εηζηναηεία απαλίςζδξ ηαζ ζοημθάκηδζδξ ηδξ έκκμζαξ ημο δδιυζζμο αβαεμφ, 

ηςκ δδιυζζςκ θμνέςκ ηαζ ηςκ ακενχπςκ ημοξ, ιαγί ιε ηδκ 

οπμπνδιαημδυηδζδ ημο δδιυζζμο ημιέα.  

  Ζ Νέα Γδιμηναηία ιζθάεζ βζα αολδιέκεξ δαπάκεξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ζε απυθοηα κμφιενα, αθθά απμηνφπηεζ υηζ μζ δαπάκεξ αοηέξ ςξ 

πμζμζηυ ζοκεπχξ ιεζχκεηαζ. Ζ Δθθάδα, υπςξ είπε ηαζ μ Πνυεδνμξ ηδξ 

Δονςπασηήξ οκμιμζπμκδίαξ Δηπαζδεοηζηχκ, ηδξ ETUCE, είκαζ ζήιενα 

ηεθεοηαία ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ ζηζξ δδιυζζεξ δαπάκεξ βζα ηδκ παζδεία, 

ηαεχξ απυ ημ ήδδ ελαζνεηζηά παιδθυ πμζμζηυ ημο 3,61% ημο ΑΔΠ ημ 2004 

θηάζαιε ζημ 3,06% ζημ θεηζκυ πνμτπμθμβζζιυ, ηαζ ιε ακαεεςνδιέκμ ημ ΑΔΠ 

αοηυ ημ πμζμζηυ ήδδ ιεζχκεηαζ ζημ 2,78%, εκχ μ ιέζμξ υνμξ ζηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ, βζα κα εοιίζς, είκαζ 5,8%. Παθζά θέβακε υηζ πνεζάγμκηαζ 

πνήιαηα: «δεζ πνδιάηςκ, ς άκδνεξ Αεδκαίμζ». Αξ πνμζεέζς υηζ πςνίξ 

πνήιαηα δεκ ιπμνεί κα οπάνπεζ εηπαίδεοζδ μφηε ιεηαννφειζζδ μφηε 

εονςγχκδ μφηε ημιπζμφηεν μφηε ηίπμηα, βζαηί ηαζ εβχ εηπαζδεοηζηυξ είιαζ, 

πανυθμ πμο ενβάγμιαζ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ.  

  ηδκ Δθθάδα δ εηπαίδεοζδ -βζα κα ιδκ ζαξ γαθίζς ηαζ άθθμ ιε 

κμφιενα, υπςξ, βζα πανάδεζβια, υηζ βζα ηδ δδιυζζα ααζζηή ένεοκα δίκεηαζ 

ιυθζξ ημ 0,55% ημο ΑΔΠ- ζηδκ Δθθάδα δ εηπαίδεοζδ είκαζ ηοπζηά ηαζ ιυκμ 
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δςνεάκ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ιζα ηενάζηζα μζημκμιζηή πθδβή βζα ηδκ 

μζημβέκεζα. Σμ ηυζημξ πμο ηαηααάθθεζ δ εθθδκζηή μζημβέκεζα βζα ηδ ιέζδ 

εηπαίδεοζδ είκαζ ίζμ ιε ηδ ιζζή ηναηζηή δαπάκδ βζα ηα βοικάζζα ηαζ ηα θφηεζα.  

ηζξ ζοκεήηεξ παβημζιζμπμίδζδξ ηδξ αβμνάξ -αθθά ηαζ ηςκ ημζκςκζχκ 

ηαζ ηςκ ακενχπςκ, εα πνμζεέζς- δίκεηαζ πνςηανπζηή ζδιαζία ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ςξ πανάβμκηα μζημκμιζηήξ εονςζηίαξ ηαζ, ιέπνζ 

πνυζθαηα, ηαζ ςξ οπυζπεζδ μζημκμιζηήξ εοδιενίαξ ηςκ πμθζηχκ. Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα μ κεμθζθεθεοεενζζιυξ δεκ πάεζ ηαθά. ηα πθαίζζα αοηά, μ 

νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ακαδεζηκφεηαζ ςξ δ πάνα πμθφ ζδιακηζηή δοκαηυηδηα 

ηςκ ημζκςκζχκ κα ακηεπελένπμκηαζ ζημκ άβνζμ ακηαβςκζζιυ πμο, ηαηά ηδ 

βκχιδ ημο οκαζπζζιμφ ηδξ Ρζγμζπαζηζηήξ Ανζζηενάξ, είκαζ ζφιθοημξ, 

ζοιθοήξ δδθαδή, ιε ημκ ηαπζηαθζζηζηυ ηνυπμ παναβςβήξ.  

Ζ ενβαηζηή επζζθάθεζα απμηηάεζ δναιαηζηυ παναηηήνα, δζυηζ πθέμκ μ 

κέμξ άκενςπμξ -αθθά ηαζ μζ ιεβαθφηενμζ ζε δθζηία ενβαγυιεκμζ- αοηυ πμο 

εεςνμφκηακ ακενχπζκμ δζηαίςια, ηαηαηηδιέκμ ιεηά απυ ζεζνά αβχκςκ επί 

αζχκεξ, απυ ηδ Γαθθζηή Δπακάζηαζδ ηαζ ιεηά, δδθαδή ημ δζηαίςια ζε ιία 

ιυκζιδ ηαζ ζηαεενή ηαζ αζθαθή ενβαζία, πθέμκ δεκ ημ έπεζ. Ζ παναβςβή ηςκ 

απαζπμθήζζιςκ -θέβμκηαζ ηαζ «εοέθζηημζ ζε ιία πζμ πανζηςιέκδ βθχζζα- 

ενβαγμιέκςκ είκαζ δ κεμθζθεθεφεενδ ζηυπεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ιεηαννοειίζεςκ υθςκ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ, ηαζ αεααίςξ ηαζ επί ΠΑΟΚ. 

Συζμ ζηδ βεκζηή εηπαίδεοζδ, ηεπκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή, υζμ ηαζ ζηδκ 

ηνζημαάειζα, ςξ ηαζ ζηδκ πενίθδιδ «δζά αίμο».  Ζ εηπαίδεοζδ έπεζ ιεηαηναπεί 

ζε ιία ηεπκμηναηζημφ ηφπμο ζοζζχνεοζδ πθδνμθμνζχκ, έπεζ βίκεζ ηαηάνηζζδ, 

ηαζ δ ενβαζζαηή ηαζ ροπμθμβζηή ακαζθάθεζα είκαζ πθέμκ ηαεδιενζκή 

πναβιαηζηυηδηα ηςκ κέςκ. Δίκαζ έκα πανυκ πμο ζοκεθίαεηαζ απυ ηδκ 

ηοαενκδηζηή πμθζηζηή ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ, επακαθαιαάκς, πμο επζδζχηεζ 

κα εηιεηαθθεοηεί ημ οπυ δζαιυνθςζδ ιμνθςηζηυ ηεθάθαζμ, δδθαδή ημοξ 

κέμοξ, βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ηενδμζημπίαξ.  

  Σμ ημπίμ ζημ δδιυζζμ ζπμθείμ έπεζ αθθάλεζ δναιαηζηά, μζ 

εοέθζηηεξ ζπέζεζξ ενβαζίαξ ηείκμοκ κα ηονζανπήζμοκ απυθοηα – υπςξ, κα 

πνμζεέζς, ηαζ ζηα πακεπζζηήιζα. Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ 

δζδαζηυκηςκ εκηάζζεηαζ ζημκ αημιμηεκηνζζιυ ηαζ ζημ αηναίμ πκεφια ημο 

ακηαβςκζζιμφ, πμο είκαζ μζ φρζζηεξ ζδέεξ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ. Οζ φρζζηεξ 

αλίεξ.  
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  Ίζμκ αθμνά ηα κέα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ, δ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα ιεηαηνέπεηαζ ζε ακχδοκεξ ηεπκμηναηζηέξ εθανιμβέξ, δζυηζ 

δεκ ηνμθμδμηείηαζ απυ ηδ ζοκμθζηή ημζκςκζηή ειπεζνία, πμο αεααίςξ έπεζ ςξ 

άλμκα ηδκ ηαλζηή ακζζυηδηα. Σαοηυπνμκα, δ ηοαένκδζδ εηπςνεί μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενα ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα θεζημονβίεξ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ. 

Ακαθένμιαζ ζημ Μκδιυκζμ πμο οπεβνάθδ ακάιεζα ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ 

ηαζ ηδ θεβυιεκδ «Μμνθςηζηή Ακαπηολζαηή Πνςημαμοθία», ζημ μπμίμ επίζδξ 

ακαθένεδηε ηαζ μ Πνυεδνμξ ηδξ ΟΛΜΔ, μ η. Καθμιμίνδξ, ιε ηδ ζοιιεημπή 

ηςκ θεβυιεκςκ «ιδ ηενδμζημπζηχκ ζδνοιάηςκ», π.π. ημο Ονβακζζιμφ 

Λαιπνάηδ, ημο Ηδνφιαημξ ηαφνμο Νζάνπμο η.ά., βζα ηδκ πνμχεδζδ 

Πνμβνάιιαημξ Δηπαζδεοηζηχκ Γνάζεςκ πμο εζζάβμοκ ηαζκμημιίεξ.  

  Ζ εηπαίδεοζδ ζοκμθζηά, αθθά ζδζαίηενα μζ δφμ πνχηεξ ααειίδεξ 

ηδξ, επμιέκςξ, ακαπανάβεζ ηαζ δζεονφκεζ ηζξ ηαλζηέξ ακζζυηδηεξ, εκχ παίγεζ ημ 

ααζζηυ νυθμ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, ζηδ θηχπεζα ηαζ 

ζηδκ πενζεςνζμπμίδζδ. Γεκ εα παναεέζς ζημζπεία βζα ηδ ζπμθζηή δζαννμή, 

βζα κα ιδκ ημονάζς ημ ήδδ ανηεηά ημοναζιέκμ ημζκυ, ελ υζςκ 

ακηζθαιαάκμιαζ. Θέθς υιςξ κα ημκίζς έκα πνάβια: ·πεζ άναβε εκδζαθενεεί 

ηακείξ βζα ηδ ζηήνζλδ ηςκ παζδζχκ ηςκ ιεηακαζηχκ, παζδζχκ δεφηενδξ βεκζάξ 

πθέμκ, πμο ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ανκείηαζ μοζζαζηζηά κα ηα απμδεπηεί ηαζ 

κα ηα αλζμπμζήζεζ ςξ ημ ιεθθμκηζηυ ιμνθςηζηυ ηεθάθαζμ ηδξ πχναξ ιαξ;  

  ηυπμξ ημο οκαζπζζιμφ ηδξ Ρζγμζπαζηζηήξ Ανζζηενάξ είκαζ δ 

δζεηδίηδζδ εκυξ άθθμο ζπμθείμο. Δκυξ ζπμθείμο πμο εα ηαθθζενβεί ηδκ ηνζηζηή 

ζηέρδ ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ, ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ απμζηήεζζδ 

ζε έκα ηαηυ υκεζνμ.  Δκυξ ζπμθείμο πμο δεκ εα ημ αθέπεζ μ ιαεδηήξ ςξ έκα 

ζοκεπέξ ελεηαζηζηυ ηέκηνμ, έκα «Μαναεχκζμ», πμο εα έπεζ ηένια ημ 

Πακεπζζηήιζμ, ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, ιε υ,ηζ αοηυ ζοκεπάβεηαζ βζα ηδ 

ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία ηςκ ιαεδηχκ. Δκυξ ζπμθείμο ημο μπμίμο ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα μ ιαεδηήξ εα αζχκεζ ιε πανά, βζ‘ αοηά πμο ημο πνμζθένεζ, 

αηνζαχξ επεζδή εα είκαζ ιζα αοημδφκαιδ ιμνθςηζηή ιμκάδα. Δκυξ ζπμθείμο 

πμο εα αιαθφκεζ ηζξ ιμνθςηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ, ηαζ εα ζοιαάθθεζ 

ζημ κα δδιζμονβμφκηαζ ζηεπηυιεκμζ ηαζ ηνζηζηά ζηεπηυιεκμζ πμθίηεξ, πμο εα 

αβςκίγμκηαζ βζα ηδκ ζζυηδηα ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ακάπηολδ, ηαζ αεααίςξ βζα ηδ 

δζηαζμζφκδ. Δκυξ ζπμθείμο ιε ζφβπνμκμ πνυβναιια ζπμοδχκ, πμο εα 

πενζθαιαάκεζ αβςβή οβείαξ, πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ, δζαπμθζηζζιζηή ηαζ 
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ακηζναηζζζηζηή εηπαίδεοζδ η.η.υ. 

  Κεκηνζημί ζηυπμζ ημο ηυιιαηυξ ιαξ είκαζ μζ ελήξ: άιεζδ αφλδζδ 

ηδξ πνδιαημδυηδζδξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζημ 5% ημοθάπζζημκ· οπμπνεςηζηή, 

δδιυζζα ηαζ δςνεάκ δςδεηάπνμκδ εηπαίδεοζδ· δίπνμκδ οπμπνεςηζηή δδιυζζα 

ηαζ δςνεάκ πνμζπμθζηή αβςβή· Δκζαίμ Λφηεζμ ηαζ εθεφεενδ πνυζααζδ ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ· ηαεζένςζδ ηαζ εκίζποζδ ηδξ ακηζζηαειζζηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηςκ παζδζχκ· ηαζ ακααάειζζδ ηδξ ααζζηήξ ηαηάνηζζδξ ιε ηδκ 

ηαεζένςζδ εηήζζαξ επζιυνθςζδξ υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

  Σμ «άθθμ ζπμθείμ» ή εα είκαζ ακενςπμηεκηνζηυ ή δεκ εα 

οπάνπεζ. Ζ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα πανέπεζ παζδεία ηαζ υπζ ηαηάνηζζδ, βκχζδ 

ηαζ υπζ δελζυηδηεξ, βζα κα απμηηήζμοκ ηαζ πάθζ μζ θέλεζξ ημ κυδιά ημοξ.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ ηαζ εφπμιαζ ηάεε επζηοπία ζηζξ ενβαζίεξ ημο οκεδνίμο 

ζαξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο Νμιάνπδξ Υακίςκ γδηά ζοββκχιδ, αθθά επείβμοζα 

οπυεεζή ημο ημκ ακάβηαζε κα απμπςνήζεζ. Υαζνεηίγεζ ημ οκέδνζυ ιαξ ηαζ 

ηαθςζμνίγεζ ζηα Υακζά ημοξ ζοκέδνμοξ.  

Αημθμοεεί παζνεηζζιυξ απυ ημκ Γήιανπμ Υακίςκ η. Κονζάημ Βζναζδάηδ.  

Κπξηάθνο ΒΗΡΒΗΓΑΚΖ: Κφνζε Τθοπμονβέ, Αζδεζζιυηαηε εηπνυζςπε ημο 

εααζιζςηάημο, ηφνζε Πνυεδνε ηδξ ΟΛΜΔ, ηονία ηαζ ηφνζμζ αμοθεοηέξ, 

εηπνυζςπμζ ηςκ ημιιάηςκ, ηφνζε Πνυεδνε ηδξ ΑΓΔΓΤ, ηφνζε Πνυεδνε ηδξ 

Γζδαζηαθζηήξ Οιμζπμκδίαξ Δθθάδαξ, εηπνυζςπμζ ηςκ Ονβακζζιχκ ηαζ ηςκ 

Οιμζπμκδζχκ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ ημο ελςηενζημφ, αβαπδημί 

ζφκεδνμζ, εηθεηημί πνμζηεηθδιέκμζ, ηονίεξ ηαζ ηφνζμζ.  

Θα ήεεθα ηαζ εβχ ιε ηδ ζεζνά ιμο κα ζαξ ηαθςζμνίζς, ηαζ ιε ηδκ 

ζδζυηδηα ημο Γδιάνπμο Υακίςκ αθθά ηαζ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο Πνμέδνμο ηδξ 

Σμπζηήξ ·κςζδξ Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ. Να ζαξ ηαθςζμνίζς ζηα Υακζά, κα 

ζαξ εοπανζζηήζς πμο δζαθέλαηε ηδκ υιμνθδ πυθδ ιαξ βζ‘ αοηυ ημ ζδιακηζηυ 

οκέδνζμ ηαζ κα ζαξ πς υηζ υθμζ ειείξ, υθμζ μζ θμνείξ ηςκ Υακίςκ, 

αβςκζγυιαζηε ζε ιζα ημζκή πνμζπάεεζα βζα κα βίκμοκ ηα Υακζά ιαξ ηέκηνμ 

πμθζηζζιμφ, επζζηδιχκ, εηπαίδεοζδξ αθθά ηαζ αεθδηζζιμφ ζηδκ εονφηενδ 

πενζμπή ιαξ.  

  Θέθς κα εηθνάζς ζδζαίηενα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηαζ ηδ πανά ιμο 

πμο αοηυ ημ οκέδνζμ βίκεηαζ ζηδκ πυθδ ιαξ, δζυηζ αζζεάκμιαζ πενζζζυηενμ 
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μζηείμξ, εκδεπμιέκςξ, απυ ηάπμζμοξ άθθμοξ, αθμφ ηαζ εβχ είιαζ εηπαζδεοηζηυξ 

ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, έπμκηαξ ηδ εέζδ ιμο, αεααίςξ, ζημ 

Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ. Αθθά ηαζ πανάθθδθα, επεζδή έπς οπδνεηήζεζ ημ 

ζοκδζηαθζζιυ ζε υθα ηα επίπεδα, θηάκμκηαξ ζηδ εέζδ ημο Ακηζπνμέδνμο ζηδκ 

Οιμζπμκδία Δκχζεςκ ηςκ Νμζμημιεζαηχκ Γζαηνχκ βζα δφμ πνυκζα ηαζ, 

αεααίςξ, ιε ηδκ εονεία έκκμζα ηαζ ιεηέπμκηαξ ηχνα ζηδκ Δηηεθεζηζηή 

Δπζηνμπή ηδξ Κεκηνζηήξ ·κςζδξ Γήιςκ ηαζ Κμζκμηήηςκ.  

  ·ηζζ, θμζπυκ, εεςνχ υηζ έκκμζεξ υπςξ πνυβναιια ζπμοδχκ, 

δζδαηηέα φθδ αθθά ηαζ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζδ είκαζ έκκμζεξ ηζξ μπμίεξ 

ζδζαίηενα ζέαμιαζ ηαζ πζζηεφς υηζ ιέζα απυ αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ, ηζξ μπμίεξ 

έπεηε επζθέλεζ, ηαζ ιε ηδ ζδιακηζηή δμοθεζά δ μπμία έπεζ βίκεζ ςξ πνμενβαζία, 

απαναίηδημ ζημζπείμ βζα έκα επζηοπδιέκμ οκέδνζμ, εα ελαπεμφκ ζδιακηζηά 

ζοιπενάζιαηα, ηα μπμία εα αμδεήζμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ.  

  Γεκ οπάνπεζ ηαιζά αιθζαμθία υηζ μ δζάθμβμξ είκαζ ημ εειέθζμ 

πάκς ζημ μπμίμ ιπμνεί κα ζηδεεί ιζα επζηοπδιέκδ δζαδζηαζία ηαζ κα ελαπεμφκ 

επζηοπδιέκα ηαζ ζςζηά ζοιπενάζιαηα. Μέζα απυ ημ δζάθμβμ εα 

δζαιμνθςεμφκ πνμηάζεζξ μζ μπμίεξ εα θηάζμοκ ζε έκα δεφηενμ επίπεδμ, 

δζαθυβμο υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ, ηαζ εηεί είκαζ ημ ααζζηυ γδημφιεκμ, ηαηά 

ηδκ άπμρδ ηδ δζηή ιμο. Δίκαζ δ ζφκεεζδ ηςκ απυρεςκ. Ζ ζφκεεζδ ηςκ 

απυρεςκ είκαζ ιία δζαδζηαζία δ μπμία απαζηεί ζοιιεημπή ηςκ υπμζςκ 

πθεζμρδθζχκ ηαζ ηςκ υπμζςκ ιεζμρδθζχκ, αθθά ηαζ πανάθθδθα ζοκεηηίιδζδ 

ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηαζ ηςκ εοεοκχκ πμο έπεζ μ ηαεέκαξ ιέζα ζε ιζα 

ζοκηεηαβιέκδ πμθζηεία.  

  οιθςκχ απυθοηα ιε ηδ θμβζηή υηζ δ πμθζηζηή είκαζ δ ηέπκδ ημο 

εθζηημφ, αθθά επζηνέρηε ιμο κα πνμζεέζς υηζ ηνίκεηαζ ηαζ εη ημο 

απμηεθέζιαημξ, ηαζ υθμζ ειείξ, μζ μπμίμζ εηπνμζςπμφιε ημκ εθθδκζηυ θαυ ή 

ηάπμζα ηιήιαηά ημο, ηνζκυιαζηε απυ ημ απμηέθεζιά ιαξ ζε δζαδζηαζίεξ 

ηαηηέξ, έηζζ χζηε κα επακαημπμεεηδεμφιε εηεί πμο είιαζηε ή κα ένεεζ ηάπμζμξ 

άθθμξ κα επζηφπεζ έκα ηαθφηενμ απμηέθεζια, ιέζα απυ ηδκ θμβζηή ηδξ ηέπκδξ 

ημο εθζηημφ. Γζ‘ αοηυ, θμζπυκ, εηηζιχ υηζ αοηυ ημ μπμίμ ηνίκεηαζ ζε ηάεε 

πενίπηςζδ είκαζ δ ζηακυηδηα ηαζ δ δοκαηυηδηα, αθθά ηαζ δ δδιμηναηζηυηδηα 

ημο ηαεεκυξ, ιέζα απυ ηδ ζφκεεζδ ηςκ απυρεςκ κα επζηφπεζ ημ ηαθφηενμ 

απμηέθεζια βζα ημκ πμθίηδ. ε αοηή, θμζπυκ, ηδ δζαδζηαζία, είκαζ ζίβμονμ υηζ 

δεκ πςνμφκ δμβιαηζζιμί, αθθά απαζηείηαζ δζάθμβμξ, ζοκεκκυδζδ ηαζ πάκηα 
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έκαξ ζηυπμξ: ημ ζοιθένμκ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ.  

  Με αοηέξ ηζξ ζηέρεζξ, εφπμιαζ βζα ιία αηυια θμνά ηαθή επζηοπία 

ζημ οκέδνζυ ζαξ, ιε ηδκ πνμζδμηία αθθά ηαζ ιε ηδκ εθπίδα ηαζ ηδ αεααζυηδηα 

υηζ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ Υακίςκ εα ζοιαάθμοκ μοζζαζηζηά ζε έκα ζςζηυ 

δζάθμβμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, βζα ιζα ηαθφηενδ εηπαίδεοζδ ζηδκ Δθθάδα.  

αξ εοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αημθμοεεί παζνεηζζιυξ απυ ημκ πφνμ Παπαζπφνμ, 

Πνυεδνμ ηδξ Δηηεθεζηζηήξ Δπζηνμπήξ ηδξ ΑΓΔΓΤ.  

πύξνο ΠΑΠΑΠΤΡΟ: Αβαπδηέ Πνυεδνε ηαζ ιέθδ ηςκ Γζμζηδηζηχκ 

οιαμοθίςκ ηδξ ΟΛΜΔ, αβαπδηέ Γήιανπε ηαζ εηπνυζςπμζ ηςκ ημιιάηςκ, η. 

Γήιανπε, έθεβα πνζκ θίβμ υηζ ημ γήηδια είκαζ υηζ πνάβιαηζ δ πμθζηζηή ηνίκεηαζ 

εη ημο απμηεθέζιαημξ, αθθά ζε αοηή ηδ πχνα ζοιααίκεζ ημ ελήξ: Κάεε θμνά 

πμο είκαζ κα ηνζεεί, θέκε υθμζ «επακεηθέληε ιαξ ηαζ ηδκ επυιεκδ εα ζδείηε ημ 

απμηέθεζια», ηαζ έηζζ ηνέπεζ υθδ αοηή δ ζζημνία.  

  Νμιίγς υηζ είιαζηε ζε ιία ζοβηονία ζηδκ μπμία δ πνςημαμοθία, 

ηαζ δ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ πμο ηδκ οπμζηδνίγεζ, βζα ημ γήηδια ηςκ αζαθίςκ, βζα 

ηα πενζεπυιεκα μοζζαζηζηά, ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ είκαζ πάνα πμθφ 

ζδιακηζηή. Καζ αοηυ, βζαηί δ πναβιαηζηυηδηα πμο αζχκμοιε ςξ ενβαγυιεκμζ 

είκαζ ιζα πναβιαηζηυηδηα ακζζμηήηςκ, ηαζ ζηα δζηαζχιαηα ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ 

ηαζ ζημ εζζυδδια. Δίκαζ ιία ηαηάζηαζδ απμεειεθίςζδξ ααζζηχκ εββοήζεςκ 

ζηδ γςή ιαξ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή αζθάθζζδ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ επάνηεζα ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ηαζ πενίεαθρδξ, πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πμζυηδηα ζηδκ ενβαζία, υηακ δ πθήνδξ απαζπυθδζδ, δ 

δίηαζδ αιμζαή, έπεζ οπμηαηαζηαεεί απυ ηζξ εθαζηζηέξ ζπέζεζξ ενβαζίαξ. 

Δπζπθέμκ, ανζζηυιαζηε ιπνμζηά ζε ιία πμθφ δφζημθδ δζαδνμιή, υπμο δίπθα 

ζηδκ ηνίζδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο, ελαζηίαξ ηδξ άζηδζδξ αοηχκ ηςκ πμθζηζηχκ, 

δ πνδιαημμζημκμιζηή ηνίζδ ηαζ δ ηαηάννεοζδ ηςκ δμιδιέκςκ πνμσυκηςκ, δ 

μπμία ζοκμδεφεηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηνίζδ ηδ δζαηνμθζηή, δίκεζ ιία δζάζηαζδ 

ζοκμθζηήξ, πμθφιμνθδξ ηνίζδξ εκυξ μθυηθδνμο πμθζηζημφ ηαζ μζημκμιζημφ 

ηφηθμο, πμο μκμιάγμοιε κεμθζθεθεοεενζζιυ. Δκυξ ηφηθμο πμο, βζα κα 

ζοιθςκήζς εδχ ιε ημκ η. Γήιανπμ, ηνίεδηε απυ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ηχνα 

ιεηνάεζ ηάης απυ ημ ιδδέκ, ιε πείκα, ιε έθθεζρδ κενμφ, ιε 80% έςξ 130%, 

ιέζα ζε πμθφ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια, αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ααζζηχκ 
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δζαηνμθζηχκ εζδχκ, ημο βάθαημξ, ηδξ ζυβζαξ ηαζ ημο ζζηανζμφ. Αοηέξ μζ ελεθίλεζξ 

έπμοκ ήδδ θένεζ ζηα ηαεδιενζκά δεθηία ηςκ ηδθεμνάζεςκ, ζηδκ ηαεδιενζκή 

εζδδζεμβναθία ηζξ ελεβένζεζξ ηςκ πεζκαζιέκςκ, ηαζ απυ ημ θεζκυπςνμ εα 

ηάκμοκ πμθφ πζμ δφζημθδ ηδκ πναβιαηζηυηδηα βζα υθμοξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ.  

  Βθέπμοιε δδθαδή υηζ ηχνα ένπμκηαζ πμθφ ζοβηεηνζιέκα ηαζ 

απηά ηα ανκδηζηά απμηεθέζιαηα αοημφ ημο ηφηθμο, μζ ακζζυηδηεξ. οκεπχξ, ημ 

αζθοηηζηυ πθαίζζμ πμο δζαιμνθχκεηαζ ηαζ ζηα γδηήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ δεκ 

είκαζ ηοπαίμ, βζαηί δ πνυζααζδ ζηδ βκχζδ, δ δοκαηυηδηα κα έπμοκ μζ κέεξ 

βεκζέξ, κα έπμοκ μζ ημζκςκίεξ δζαζθαθζζιέκα δζηαζχιαηα ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ζηδ βκχζδ είκαζ γήηδια πμο ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε έκακ ηφηθμ πμο ζημ 

ηθείζζιυ ημο εέθεζ ηδκ πθήνδ ηονζανπία, εέθεζ πενζζζυηενμ αοηανπζζιυ, εέθεζ 

ηδκ χνα εηείκδ ιία κέα κμιζιμπμίδζδ, δ μπμία δεκ ιπμνεί κα πνμέθεεζ, εάκ ηα 

ζπμθεία, εάκ μζ εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαθθζενβμφζακ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, 

πνμςεμφζακ ηδ ζοζηδιαηζηή ακάθοζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ πνμκμμφζακ 

βζα ιία δζαθμνεηζηή επέκδοζδ ζηδ κέα βεκζά.  

  Χζηυζμ, επεζδή αημφζηδηακ πάνα πμθθά πνάβιαηα, πένα απυ 

ηδκ ζζημνία ηςκ ζδεμθμβζημπμθζηζηχκ ζοβηνμφζεςκ ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ 

νεοιάηςκ, οπάνπεζ ηαζ ιία ζζημνία ηδξ ακενςπυηδηαξ. Φαίκεηαζ, ιάθζζηα, υηζ 

ζε ιία επμπή, ζε έκα κέμ αζχκα, ζημκ μπμίμ ακαηαθφπημοιε λακά ηδ ζφκεεηδ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ, εα έθεβα, ημκ εαοηυ ιαξ, αοηή δ ζζημνία ηδξ 

ακενςπυηδηαξ είκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηυ ηεθάθαζμ.  

  Δάκ ακαηνέλμοιε ζημκ πνμδβμφιεκμ αζχκα ηαζ ελεηάζμοιε ηζξ 

ελεθίλεζξ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ ήηακ έκαξ αζχκαξ ιε δφμ παβηυζιζμοξ 

πμθέιμοξ, έκαξ αζχκαξ ιε βεκμηημκίεξ, έκαξ αζχκαξ ιε πμφκηεξ, έκαξ αζχκαξ 

ιε ηφιαηα ιεηακάζηεοζδξ βζα δζαθμνεηζημφξ θυβμοξ. Θα δμφιε, υιςξ, 

ηαοηυπνμκα υηζ ήηακ ηαζ έκαξ αζχκαξ αιθζζαήηδζδξ, ακαηνμπχκ, 

επακαζηάζεςκ ηαζ ελεθίλεςκ.  

  Αοηά πμφ ζηδνίπεδηακ ηάεε θμνά; ηδνίπεδηακ ζε αοηυ πμο 

πμθθμί εεςνμφκ υηζ είκαζ μοημπία, εκχ άθθμζ θέκε υηζ αθμνά ημοξ 

μκεζνμπυθμοξ, ζηδνίπεδηακ, δδθαδή, ζηζξ δζενβαζίεξ πμο οπήνλακ ζημκ 

εηπαζδεοηζηυ πχνμ. ‘ αοηυ ημ πχνμ μζ εηπαζδεοηζημί απυ υθα ηα επίπεδα ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ιε ηδκ πνςημπμνία ηδξ κεμθαίαξ, δ μπμία είκαζ αοηή πμο ζηζξ 

ηνίζζιεξ ζηζβιέξ ζπάγεζ ηα αζθοηηζηά πθαίζζα ημο πμθζηζημφ, μζημκμιζημφ ηαζ 

ημζκςκζημφ ηαηεζηδιέκμο, δδιζμφνβδζακ ζηαειμφξ ιζα βζα άθθδ εέζδ ηδξ 
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κεμθαίαξ ζηδκ ημζκςκία, βζα ιζα άθθδ εέζδ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ πνυμδμ 

ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ημζκςκζχκ, βζα ιζα άθθδ εέζδ ηαζ βζα άθθα δζηαζχιαηα, 

εονφηενα, ζημ ενβαηζηυ ηαζ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια, ζηα ημζκςκζηά ηζκήιαηα.  

  Άνα, εα έθεβα υηζ οπάνπμοκ δφμ δζαθμνεηζημί δνυιμζ ηαζ 

πνμζεββίζεζξ. Πνμθακχξ, ηνεζξ είκαζ μζ πανάβμκηεξ ηαζ μζ δελαιεκέξ υπμο εα 

ιπμνμφζε ηακείξ κα δζαιμνθχζεζ επζθμβέξ, κα ηάκεζ πνμζεββίζεζξ. Δίκαζ δ 

πενζμπή ηδξ ημζκςκίαξ, ηςκ δζηαζςιάηςκ ηδξ, ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο οπάνπεζ, 

είκαζ δ πενζμπή ηδξ επζζηήιδξ, πμο πανέπεζ ηζξ θφζεζξ· ηαζ είκαζ ηαζ δ πενζμπή 

ηδξ πμθζηζηήξ, πμο απμθαζίγεζ ηζξ θφζεζξ. Δπζθέβεζ ηαζ απμθαζίγεζ ηζξ θφζεζξ. Ζ 

πμθζηζηή, ζε ζπέζδ ιε ηδκ μζημκμιία, έπεζ ιία πάνα πμθφ ζοβηεηνζιέκδ ζπέζδ, 

δ μπμία πμθφ ηαεανά ιεηά απυ αοηυ ημκ ηφηθμ μδδβεί ζε δφμ δζαθμνεηζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ. Τπάνπμοκ πμθζηζηέξ μζ μπμίεξ εκζςιαηχκμοκ ηζξ ημζκςκίεξ, 

εκζςιαηχκμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ, εκζςιαηχκμοκ ηα πενζεπυιεκα ημζκςκζηχκ 

οπμζοζηδιάηςκ ζηδκ αβμνά· ηαζ οπάνπμοκ ηαζ πμθζηζηέξ μζ μπμίεξ 

εκζςιαηχκμοκ ηδκ αβμνά ζηδκ ημζκςκία ηαζ ηαοηυπνμκα ηδκ οπενααίκμοκ. Ζ 

ζπέζδ ηδξ παζδείαξ ιε ηδκ επζζηήιδ δεκ ιπαίκεζ ζηδκ πενζμπή ηδξ πμθζηζηήξ ιε 

ηδκ μζημκμιία. Ζ ζπέζδ ηδξ παζδείαξ ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ 

εκζςιαηχκεηαζ, μζημδμιείηαζ, ιεηελεθίζζεηαζ ζηδ ζπέζδ ιε ηδκ ημζκςκία.  

  Γζ‘ αοηυ, αηνζαχξ, αοηυ ημ μπμίμ ςξ δζενβαζία πνμηφπηεζ απυ 

ηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ ηαζ ημ ζημζπείμ πμο ςεεί ζε δζαθμνεηζηέξ 

πναβιαηζηυηδηεξ ηαζ ελεθίλεζξ ζηδκ ημζκςκία ηαζ αοηυ δζδάζηεζ μ 

πνμδβμφιεκμξ αζχκαξ, πμο θακηάγμιαζ υηζ ηακείξ ζηδκ αίεμοζα αοηή δεκ 

πζζηεφεζ υηζ λαθκζηά, ζημ ηέθμξ ημο, επεζδή είπαιε ηδκ ηεπκμθμβζηή ηαζ ηδκ 

επζζηδιμκζηή πνυμδμ, δζαβνάθδηε ηάεε κήια ζοκέπεζαξ ζηδκ ίδζα ηδκ ζζημνία 

ηδξ ακενςπυηδηαξ ηαζ λαθκζηά μζ ελεθίλεζξ, απυ ημκ 21μ αζχκα ηαζ ιεηά, 

βίκμκηαζ ιε πανεεκμβέκεζδ.  

  Θα έθεβα, θμζπυκ, ζηδ αάζδ αοηή, υηζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηαζ μζ 

επελενβαζίεξ μζ μπμίεξ έπμοκ βίκεζ ζηα ζοβηεηνζιέκα εέιαηα, εέιαηα ηα μπμία 

πκίβμοκ, ιαγί ιε άθθα, πμο ηαθακίγμοκ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ζηδ πχνα 

ιαξ, υπςξ είκαζ μ ηφπμξ ηςκ ελεηάζεςκ, εέιαηα ηα μπμία λεηζκμφκ απυ ηζξ 

οπμδμιέξ ηαζ πδβαίκμοκ ζηδκ πμζυηδηα, ζημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ αζαθίςκ, 

ηςκ ζοββναιιάηςκ, ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, απμηέθεζακ ιία πάνα πμθφ 

εφζημπδ επζθμβή ηδξ ΟΛΜΔ, βζαηί απ‘ αοηά ηα εέιαηα εεςνχ υηζ ελανηάηαζ δ 

δοκαιζηή ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ζηδκ ηνμπζά ημο κέμο 
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εηπαζδεοηζημφ έημοξ. Ακαθένμιαζ ζε ιία δοκαιζηή πμο είιαζ αέααζμξ υηζ εα 

ζοκακηήζεζ ακηίζημζπεξ ακαγδηήζεζξ ηαζ απυ ηδ κεμθαία, ημ θμζηδηζηυ πχνμ, 

αθθά εα απμηεθέζεζ ηαζ πνμςεδηζηή δφκαιδ βζα υθμ ημ ζοκδζηαθζζηζηυ ηαζ 

ενβαηζηυ ηίκδια ζηδ πχνα ιαξ.  

  Θα ηθείζς θέβμκηαξ ηάηζ – ημ έραπκα ιε ημκ Θακάζδ Σζζνζβχηδ, 

αθθά δεκ ιε αμήεδζε… ·πμοκ πενάζεζ ζανάκηα πνυκζα απυ ημ Μάδ ημο ‘68. 

Δηεί οπήνπε έκα ζφκεδια ημ μπμίμ έθεβε υηζ μζ ημίπμζ έπμοκ θυβμ. ήιενα 

ηζκμφκηαζ ηαζ μζ ημίπμζ, απθχξ ηάπμζμζ δεκ ημ ακηζθαιαάκμκηαζ.  

  Άνα ηα πνάβιαηα δεκ πνυηεζηαζ κα ηνζεμφκ -ηαζ εηεί είκαζ έκα 

αηυια πνςημπμνζαηυ ζημζπείμ αοηήξ ηδξ δμοθεζάξ πμο ηάκεηε- ζε αοηά ηα 

μπμία εβχ άημοζα ηαζ βκςνίγς -ζημ ααειυ πμο ηα βκςνίγς-, άθθςζηε, δεκ ηα 

είπε ηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ -βζα κα ηάκς ηαζ ηάπμζα ηνζηζηή- μ εηπνυζςπμξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζοκδζηάηςκ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. Μζα Δονςπασηή ·κςζδ 

υπμο, ιδκ βεθζυιαζηε, ημ ημζκςκζηυ ηεηηδιέκμ, απυ αοηυ πμο εκκμμφκηακ -ηαζ 

ιε ηδκ εηδμπή ηδξ ζμζζαθδδιμηναηίαξ- ςξ δζηαζχιαηα ζηδκ παζδεία, ζηδκ 

οβεία, ηδκ ημζκςκζηή αζθάθζζδ, έπεζ μδδβδεεί, ηάης απυ αοηή ηδ 

βναθεζμηναηζηή ακηίθδρδ, κα είκαζ οπυεεζδ δζαδζηαζζχκ. Σμ πενζεπυιεκμ πμο 

εεςνείηαζ ζήιενα ςξ ημ ημζκςκζηυ ηεηηδιέκμ ηδξ Δονχπδξ, απυ ηζξ 

βναθεζμηναηζηέξ εθίη ηαζ ηζξ ηαηαζηάζεζξ πμο έπμοκ δζαιμνθςεεί, είκαζ υηζ κα 

ηάκμοιε ζςζηή δζααμφθεοζδ. Να ηάκμοιε ζςζηή ειπεζνμβκςιμζφκδ. Να 

έπμοιε απμηεθεζιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ αηνυαζδξ. Να έπμοιε βνήβμνεξ 

δζαδζηαζίεξ απμθάζεςκ. Αθθά αοηυ δεκ είκαζ ημ ημζκςκζηυ ηεηηδιέκμ.  

  Δάκ εεςνείηαζ, ηαζ απυ ηδκ πθεονά ηαζ ηςκ ζοκδζηάηςκ αθθά ηαζ 

ηςκ εονςπασηχκ μνβάκςκ, υηζ ηα πμθζηζηά ηαζ ηα ημζκςκζηά πενζεπυιεκα 

ηνίκμκηαζ ζημ γήηδια ηςκ δζαδζηαζζχκ, ηαηαθαααίκμοιε υθμζ υηζ αοηυ πμο 

οπάνπεζ ςξ Δονςπασηή ·κςζδ -βζαηί εηεί, ακελάνηδηα ηαζ απυ ηζξ ακηζεέζεζξ 

ηαζ ηζξ εκζηάζεζξ, ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ, πμο έπεζ αηυια ηακείξ ηαζ βζα ηδ 

Λζζζααυκα ηαζ βζα ηδκ παζδεία η.θπ., βζα υθα αοηά πμο είκαζ ακηίεεηα απυ ηζξ 

εέζεζξ πμο εηθνάγεζ ημ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια, δεκ πνυηεζηαζ κα οπδνεηδεμφκ- 

δ ιδπακή ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ είκαζ ιία ιδπακή πμο ηαηαθήβεζ ιυκμ ζηζξ 

δζαδζηαζίεξ.  

  Αοηή, υιςξ, δ ηαηάζηαζδ είκαζ πνμθακέξ υηζ πένα απυ ηδ βκχζδ 

-ηαζ ιζθάιε βζα έκα πχνμ πμο δεκ ακηζιεηςπίγεζ ηέημζα γδηήιαηα, άθθςζηε δ 

ιεβαθφηενδ βκχζδ είκαζ ζημκ ίδζμ ημκ ηφηθμ ηδξ γςήξ- δεκ πνεζάγεηαζ 
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πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ ή πνμβνάιιαηα απυηηδζδξ άθθςκ πνμζυκηςκ. 

Γκςνίγμοιε πμθφ ηαθά υηζ αοηά, απυ έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά, πένα απυ ημ 

ηεθάθαζμ πμο παίνκεζ ηακείξ απυ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ιυκμ ςξ 

ιεεμδμθμβία ηαπείαξ άκηθδζδξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ηεπκζηχκ είκαζ ςθέθζια ηαζ 

θζβυηενμ ζημ απμηέθεζια.  

  Δίκαζ υιςξ πμθφ ζδιακηζηυ κα ζοιθςκήζμοιε υηζ ζε αοηή ηδκ 

οπυεεζδ, ηαζ ζε ζπέζδ ιε αοηά ηα μπμία αημφζηδηακ, επεζδή ηα πνάβιαηα 

είκαζ πάνα πμθφ ζοβηεηνζιέκα, πνεζάγεηαζ κα ηάκμοιε ιία πάθδ -ηαζ είκαζ 

ζδιακηζηυ αοηυ κα λεηζκά ηαζ λεηζκά απυ ηδκ εηπαίδεοζδ- κα λακαβονίζμοκ 

ζηδκ ημζκςκία μζ ελμοζζμδμηήζεζξ ηαζ μζ παναπςνήζεζξ πμο δυεδηακ ζε έκα 

πμθζηζηυ ζφζηδια, πμο ιε ηδ ζεζνά ημο ηζξ έδςζε ζε δζάθμνεξ βναθεζμηναηζηέξ 

ηαζ δζαπεζνζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, βζαηί, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, ζήιενα είιαζηε ηαζ ζημ 

ηνζζζιυηενμ ζδιείμ ηδξ ηνίζδξ ηδξ θεβυιεκδξ αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο 

ηαζ εδχ -ηαζ αοηυ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηζξ δζενβαζίεξ ηαζ ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ-, δ ιάπδ κα έπμοιε πζμ άιεζεξ ιμνθέξ, κα έπμοιε ηζξ απμθάζεζξ 

ζηδκ ημζκςκία, είκαζ πάνα πμθφ ηνίζζιδ ιάπδ βζα ημ ιέθθμκ ηαζ ηδκ πμζυηδηα 

ηδξ πνμυδμο.  

  Καζ ηθείκμκηαξ εέθς κα πνζεέζς ηαζ ηα ελήξ, βζαηί πάθζ εδχ δεκ 

ιε αμήεδζε μ Σζζνζβχηδξ. Σμ 1959 είπε πάεζ ζηδκ Κμφαα μ ανην ηαζ είπε ιία 

ζογήηδζδ ιε ημκ Σζε Γηεαάνα βζα ημ ηζ ζοιααίκεζ. Καζ ημο είπε μ Σζε Γηεαάνα: 

«Γεκ ζπνχλαιε απθχξ, ηαηαθέναιε ηα πνάβιαηα κα ηα πάιε πένα απυ ημ 

δοκαηυ». Άνα ημ εθζηηυ είκαζ ιία οπυεεζδ δ μπμία ιυκμ ςξ οπένααζδ ημο 

δοκαημφ ιπμνεί κα εεςνδεεί, ηαζ ιάθζζηα ζε ημζκςκίεξ πμο έπμοκ ζήιενα 

επζζηδιμκζηά ηαζ ηεπκμθμβζηά ιέζα πενζζζυηενα απυ αοηά πμο δζέεεηε 

μπμζαδήπμηε άθθδ επμπή.  

  Με αοηή ηδ θμβζηή, ιε αοηυ ημ πκεφια ζαξ ιεηαθένς ημ 

παζνεηζζιυ ηδξ ΑΓΔΓΤ. ·πμοιε ιπνμζηά ιαξ ηαζ ζηζξ 15 ημο ιδκυξ ιία αηυια 

αβςκζζηζηή δζαιανηονία. ·πμοιε έκα πάνα πμθφ δφζημθμ θεζκυπςνμ, ηαζ βζα 

ηα αζθαθζζηζηά ιαξ δζηαζχιαηα ηαζ βζα ηα ενβαζζαηά ιαξ δζηαζχιαηα ηαζ βζα ηα 

ιζζεμθμβζηά ιαξ δζηαζχιαηα. Αθθά έπμοιε ιπνμζηά ιαξ έκα πμθφ ιεβαθφηενμ, 

ζε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ηαεήημκ ςξ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια: ημ ηαεήημκ κα 

πμθζηζημπμζήζμοιε -ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ πενζζζυηενδ αοημκμιία, ιεβαθφηενδ 

απαβηίζηνςζδ απυ ηα ηυιιαηα- ημ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια, βζα κα ιπμνέζεζ 

εονφηενα, βζα κα ιπμνέζεζ άιεζα, βζα κα ιπμνέζεζ απμηεθεζιαηζηά κα 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 57 

ακαηνέρεζ ιία πμθζηζηή δ μπμία ελαεθζχκεζ ηζξ ζοκεήηεξ γςήξ ηάεε 

ενβαγμιέκμο.  

Καθή επζηοπία ζημ οκέδνζυ ζαξ.     

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αημθμοεεί παζνεηζζιυξ ημο ζοκαδέθθμο Γδιήηνδ Μπνάηδ, 

πνμέδνμο ηδξ Γζδαζηαθζηήξ Οιμζπμκδίαξ Δθθάδαξ.  

Γεκήηξεο ΜΠΡΑΣΖ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, αβαπδημί πνμζηεηθδιέκμζ, -

ιάθθμκ δεκ είκαζ ηακείξ, απυ υ,ηζ αθέπς, εδχ, εηηυξ απυ ημκ Γεκζηυ Γναιιαηέα 

ηςκ εονςπασηχκ ζοκδζηάηςκ, ηαζ ημκ εοπανζζημφιε πμο είκαζ εδχ αηυιδ, 

ηφνζμζ εηπνυζςπμζ ηςκ ημιιάηςκ -πμο απμοζζάγεηε, υθςκ ηςκ ημιιάηςκ, 

πμο απμοζζάγεηε-, ιμο άνεζε πάνα πμθφ αοηυ ημ πανάδεζβια ημο 

οθοπμονβμφ, πμο ημ ζοκέπζζε ηαζ μ Γήιανπμξ, βζα ημ εθζηηυ ηαζ ημ δοκαηυ. 

Δίκαζ πμθφ θμαενυ ζημοξ κέμοξ ακενχπμοξ, ηαζ ζδζαίηενα ζημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, κα ιαξ πανςεμφκ υθμζ ζήιενα κα θέιε ζηα παζδζά ιαξ 

αθήεεζα, απυ ηχνα, απυ αοηή ηδκ δθζηία, ζπεηζηά ιε ημ πμζμ είκαζ ημ εθζηηυ ηαζ 

ημ δοκαηυ.  

ημ αζαθίμ ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ η΄ ηάλδξ ημο Γδιμηζημφ, ηυζμ ημ παθζυ υζμ ηαζ ημ 

ηαζκμφνβζμ, ακαθενυηακ ζπεηζηά ιε ηδ Βμζηίηζα, πνζκ ηδκ επακάζηαζδ ημο 

1821, υηζ είπε βίκεζ ιία ζφζηερδ πνζκ ηδκ 25δ Μανηίμο, ζηδκ μπμία πήνακ 

ιένμξ υθμζ μζ μπθανπδβμί. Αοηυξ πμο ελέθναζε έκηζηαζδ βζα ημκ αβχκα ήηακ 

μ Παθαζχκ Παηνχκ Γενιακυξ, μ μπμίμξ είπε –είκαζ, αέααζα, ζηζξ ζδιεζχζεζξ 

ηδξ ζζημνίαξ, δεκ ηα ιαεαίκμοιε ζοκήεςξ, δεκ δίκμοιε ιεβάθδ ζδιαζία ζε 

αοηά-: «Καζ πμφ υπθα; Καζ πμφ πμθειμθυδζα; Καζ πμζα δφκαιδ εα ιαξ 

αμδεήζεζ; Καζ πχξ εα ηα ηαηαθένμοιε;». Συηε ζδηχεδηε μ Παπαθθέζζαξ ηαζ 

ημο είπε, ρέιαηα αέααζα, υηζ οπάνπμοκ ηαζ υπθα ηαζ πμθειμθυδζα, ηαζ πίζς 

ιαξ είκαζ ιζα ιεβάθδ δφκαιδ, δ Ρςζία. 

  Αθθά ηαζ έκαξ άθθμξ ιεβάθμξ πμθζηζηυξ -μ ηφνζμξ οθοπμονβυξ 

ιίθδζε βζα ημκ αείικδζημ Κςκζηακηίκμ Καναιακθή, ιίθδζε υιςξ ζηδκ Κνήηδ 

ηαζ ζηα Υακζά, ηδ βεκέηεζνα ημο Δθεοεένζμο Βεκζγέθμο-, αοηυξ πμο ηνζπθαζίαζε 

ηδκ Δθθάδα, αοηυξ πνμθακχξ ήηακ έλς απυ ημ πκεφια ηςκ ζδιενζκχκ 

πμθζηζηχκ, πμο ιζθμφκ βζα ηδκ ηέπκδ ημο εθζηημφ ζε έκα ηέημζμ ηυπμ. 

Ακαθένμιαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ ημο Δθεοεένζμο Βεκζγέθμο, πμο 

αλζμπμίδζε δφμ ζδιακηζημφξ παζδαβςβμφξ, ημκ Γθδκυ ηαζ ημκ Γεθιμφγμ, βζα ηδ 

ιεηαννφειζζδ ημο 1917, αβαπδημί ιμο ζοκάδεθθμζ, ζηα αζαθία ηδξ δδιμηζηήξ 
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βθχζζαξ, ηα Φδθά Βμοκά ημο Εαπανία Παπακηςκίμο ηαζ ημ Αθθααδηάνζ ημο 

Γδιήηνδ Γθδκμφ, πμο δ ακηζιεηαννφειζζδ ημο 1921, ιε ηδκ Δπζηνμπή οπυ ημκ 

Ν. Δλανπυπμοθμ, απμθάζζζε «κα εηαθδεχζζ» απυ ηα ζπμθεία, βζαηί είκαζ 

βναιιέκα ζηδ δδιμηζηή βθχζζα. Τπήνλε έκα ηέημζμ ηίκδια παζδείαξ ηυηε, πμο 

ιζθμφζε βζα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ζηδ δδιμηζηή, βζαηί μζ δάζηαθμί, 

ημο, αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ήηακ παζδζά ημο θαμφ ιαξ, πμο 

βκχνζγακ πάνα πμθφ ηαθά ηζ ζδιαίκεζ κα δζδάζηεζξ ζηα παζδζά άθθδ βθχζζα 

απυ αοηή πμο μζ παηενάδεξ ημοξ ιζθμφκ ηαεδιενζκά ζημ ζπίηζ ηαζ ζηδ δμοθεζά.  

  Μζα ηαζ έβζκε θυβμξ, θμζπυκ, βζα ηδκ ηέπκδ ημο εθζηημφ ηαζ ημο 

δοκαημφ, εα ήεεθα κα απακηήζς ζε υζμοξ οπμζηδνίγμοκ αοηή ηδκ άπμρδ υηζ 

ημ επζεοιδηυ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ημ ηαηαπκίβεζ ημ άιεζα εθανιυζζιμ, ημ 

εθζηηυ. Ίπμζμξ ζηέηεηαζ ιανιανςιέκμξ, υπμζμξ δεκ μκεζνεφεηαζ ζπεδζάγμκηαξ 

ημ ιέθθμκ, είκαζ ηαηαδζηαζιέκμξ ζηδ ζηαζζιυηδηα. Γζα ηδκ αθθαβή πνεζάγμκηαζ 

μνάιαηα, εέθδζδ ηαζ ζηακυηδηεξ κα παθέρμοιε βζ‘ αοηά. 

  Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, αημφζαηε ημκ οθοπμονβυ Παζδείαξ 

ζήιενα - ηαζ ήεεθα κα δζμνεχζς έκακ εηπνυζςπμ ηυιιαημξ, ιπμνεί κα ημ 

λέπαζε: Πένοζζ δεκ αβςκζζηήηαιε -ηαζ ηαθά ηάκαιε- ιυκμ βζα ημ άνενμ 16 -

πμο αβςκζζηήηαιε υθμζ ιαγί ηαζ δεκ ακαεεςνείηαζ, βζαηί βζα ιαξ δ παζδεία είκαζ 

δδιυζζμ, ημζκςκζηυ αβαευ ηαζ δεκ ιπαίκμοιε ηακ ζηδ θμβζηή ηδξ ζογήηδζδξ 

βζα μηζδήπμηε άθθμ.  Πένοζζ, υιςξ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, αβςκζζηήηαιε υθμζ, 

υθμξ μ εηπαζδεοηζηυξ ηυζιμξ, επί ζανάκηα δφμ διένεξ, ειείξ βζα ημ αοημκυδημ: 

κα ιπμνμφιε κα γμφιε ιε αλζμπνέπεζα απυ ημ ιζζευ ιαξ ηαζ ιυκμ. Καζ δεκ 

ιπμνεί, ηαζ ζε αοηή ηδκ αίεμοζα ηαζ πακημφ, αοηυ κα ιδκ είκαζ ηονίανπμ 

γήηδια. Καζ δεκ ιπμνεί κα αθήκμοιε ηα πμθζηζηά ηυιιαηα ηαζ ημοξ πμθζηζημφξ 

κα θεφβμοκ απυ εδχ πςνίξ κα ημπμεεημφκηαζ ζε αοηυ, πμο είκαζ μοζζαζηζηυ. 

Καιζά πμζυηδηα, ηαιζά αθθαβή δεκ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ, 

ηακέκα ζδζαίηενμ δεκ ιπμνεί κα ηαηανβδεεί πμηέ, βζαηί ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ, μ 

ηαεδβδηήξ, μ δάζηαθμξ, μζ πάκηεξ εέθμοκ κα γήζμοκ. Σα πμθζηζηά ηυιιαηα 

είκαζ οπμπνεςιέκα κα ημπμεεηδεμφκ δδιυζζα βζ‘ αοηυ ημ ημνοθαίμ γήηδια, 

βζαηί, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ιζθμφιε υθμζ βζα ηδκ ακάβηδ, κα ακαπηφλμοιε ηδκ 

ηνζηζηή ζηέρδ ημο ιαεδηή. Ζ εηπαίδεοζδ έπεζ ζηυπμ ηδξ κα δδιζμονβήζμοιε 

ημκ ηνζηζηά ζηεπηυιεκμ, ημκ εκενβυ πμθίηδ.  

Φακηαζηείηε υηζ, ακ δ εηπαίδεοζδ επζηεθμφζε ημ ζημπυ ηδξ ηαζ ακ δεκ 

γμφζαιε ζε ημζκςκία θςημθάβςκ, εα είπε αάθεζ πνμ πμθθμφ ζημ πενζεχνζμ 
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αοημφξ πμο οπυζπμκηαζ 5% βζα ηδκ παζδεία ζανάκηα πνυκζα ηχνα, ηαζ μζ 

δαπάκεξ βζα ηδκ παζδεία παναιέκμοκ ζημ 3%. Θα είπε αάθεζ ζημ πενζεχνζμ 

αοημφξ πμο ιζα αδμιάδα πνζκ ηζξ εηθμβέξ έθεβακ υηζ ημ αζαθίμ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ 

η΄ Γδιμηζημφ -άζπεηα απυ ηζξ εκζηάζεζξ πμο έπεζ μ ηαεέκαξ βζ‘ αοηυ- εα 

αλζμθμβδεεί απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ, ακ ηνζεεί αηαηάθθδθμ, εα 

απμζονεεί, ηαζ ιζα εαδμιάδα ιεηά ηζξ εηθμβέξ ημ απέζονακ ηαζ ηακείξ δεκ 

δίκεζ θυβμ βζ‘ αοηυ.  

  Θα έπνεπε, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, υθμζ αοημί, ακ οπήνπε αοηή δ 

ηνζηζηή ζηέρδ ακαπηοβιέκδ, κα ιαξ πμοκ πχξ απυ ηδ ιζα ιενζά δεκ είπακ 

πνήιαηα πένοζζ μφηε ηακ βζα κα δχζμοκ ημ επίδμια ηςκ 176 εονχ ζε υθμοξ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηαζ 

εθέημξ μ η. Αθμβμζημφθδξ έπεζ 900 εηαημιιφνζα εονχ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, 

βζα κα δχζεζ ζημοξ δζηαζηζημφξ, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ υηζ αοηά ηα πνήιαηα 

έθηακακ, ζημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ, βζα κα πάνμοιε ειείξ αοηά ηα 176 

εονχ, μζ 180 πζθζάδεξ εηπαζδεοηζημί πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ βζα 

ηνία πνυκζα.  

  οκάδεθθμζ, δ ηνζηζηή ζηέρδ δεκ είκαζ βζα κα ηδκ ακαπηφλμοιε 

ιυκμ ζημοξ ιαεδηέξ ιαξ. Φακηάγμιαζ υηζ υθμζ ιαξ, υθδ δ ημζκςκία, υθμζ μζ 

·θθδκεξ πμθίηεξ έηζζ πνέπεζ κα ηα αθέπμοιε, ακελάνηδηα απυ ημ πμζμξ αζηεί 

ηάεε θμνά ηδκ ελμοζία. Καζ αέααζα, ειείξ έπμοιε ιζα πμθφ ιεβάθδ εοεφκδ. 

Εμφιε ζε έκακ ηυζιμ, ζοκάδεθθμζ, ειείξ μζ ίδζμζ, ηαζ δζδάζημοιε ηα παζδζά ιαξ 

βζα κα ενβαζημφκ ζε έκακ ηυζιμ -ηαζ ζογδημφιε ζήιενα βζα ηα ζπμθζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ βζα ηα αζαθία, βζα ηα μπμία πμθθά εα πμφιε ηαζ ζηδκ πμνεία, 

βζαηί εα παναιείκς ζημ οκέδνζμ ηαζ δεκ εέθς κα είλς αοηυ ημ εέια ηχνα- 

πμο ηακείξ ακανςηζέηαζ ηζ αλία έπεζ ακ ηαζ ζημ Κεναηζίκζ δζδάζης πμθφ ηαθά ηα 

ιαεδιαηζηά, υπςξ ηαζ ζηδκ Δηάθδ. Αξ ζηεθεμφιε ηαζ ημ ενχηδια ημο ιζηνμφ 

παζδζμφ, πμο λοπκάεζ ηάεε πνςί ηαζ νςηάεζ ημκ παηένα ημο, πμο μηηχ χνεξ 

ενβάγεηαζ ζηδκ μζημδμιή, «βζαηί, παηένα, είιαζηε θηςπμί;». Καζ ειείξ, ςξ 

εηπαζδεοηζημί, απακημφιε ζε αοηυ ή ανημφιαζηε ζε ιζα ιμζνμθαηνζηή 

απάκηδζδ, υηζ βζ‘ αοηυ εοεφκεηαζ δ ιμίνα ή μ Θευξ, πμο ηαευνζζε έηζζ ηα 

πνάβιαηα; Ακαθφμοιε ηδκ ηνζηζηή ημο ζηέρδ, αμδεμφιε ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ηνζηζηήξ ζοκείδδζδξ, πμο μδδβεί ζηδ πεζναθεηδηζηή ζηέρδ, χζηε ημ παζδί 

αφνζμ, ςξ εκενβυξ πμθίηδξ, κα αιθζζαδηήζεζ αοηυ ημκ ηυζιμ, κα ημκ αθθάλεζ, 

υπςξ έηακακ μζ κέμζ ζηζξ πμνείεξ ιαξ πένοζζ - αοηυ πμο δεκ ηαηαθαααίκμοκ 
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πμθθμί πμθζηζημί, βζα πμζμ θυβμ ακηζδνμφκ αοηά ηα παζδζά, ηαζ ιάθζζηα ηαζ ιε 

αηναίεξ ιμνθέξ; Γζαηί μ ηυζιμξ, ζοκάδεθθμζ, ημκ μπμίμ ειείξ μζ ιεβάθμζ 

πηίγμοιε είκαζ μ ηυζιμξ ηςκ 600 ηαζ ηςκ 700 εονχ βζα θμζηδηέξ ιε ηνία ηαζ 

ηέζζενα πηοπία, είκαζ μ ηυζιμξ υπμο πνέπεζ κα παναηαθμφκ ηαζ ζημκ ζδζςηζηυ 

ημιέα βζα κα ανμοκ δμοθεζά, είκαζ μ ηυζιμξ πμο ημκ ζζπάεδηακ, πμο εέθμοκ κα 

ημκ αθθάλμοκ ηαζ βζ‘ αοηυ ακηζδνμφκ έηζζ.  

  Καζ ειείξ, ακηί κα εηιεηαθθεοημφιε αοηή ηδ δδιζμονβζηή δζάεεζδ 

ηςκ κέςκ, πμθθέξ θμνέξ αβαίκμοιε εδχ ηαζ ηάκμοιε θυβμ βζα ηδκ ηέπκδ ημο 

εθζηημφ, ζοκάδεθθμζ, βζα ημ εθζηηυ πμο θέκε μζ πμνηάημζ ζημοξ πεζκαζιέκμοξ. 

Μζθάεζ μ η. Γηανβηάκαξ -δζαπνμκζηυξ υθςκ ηςκ ηοαενκήζεςκ- βζα ημ πυζμ 

πνέπεζ κα ζθίλμοιε ημ γςκάνζ αηυια· κα ζθίλμοιε ειείξ ημ γςκάνζ, υηακ μ 

ίδζμξ έπεζ απμδμπέξ 20 πζθζάδεξ εονχ ημ ιήκα. Μζθμφζακ δδιμζζμβνάθμζ βζα 

ημκ αβχκα ημ δζηυ ιαξ πένοζζ, υηακ μζ ίδζμζ αιείαμκηαζ ιε 20, ιε 30, ιε 100, ιε 

300 πζθζάδεξ εονχ ζοιαυθαζα. ε αοηυ ημκ ηυζιμ, ζοκάδεθθμζ, εα θένμοιε ηα 

παζδζά ιαξ; Καζ ιυκμ ιε ηδκ αθθαβή ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ 

αζαθίςκ εα ηα πεηφπμοιε;  

  ·κα πανάδεζβια εα ζαξ πς, ζοκάδεθθμζ, βζα ηδκ ζδεμθμβζηή 

ιμκμιένεζα ηςκ αζαθίςκ. Νμιίγς υηζ είκαζ απακηδιέκμ ημ γήηδια, υηζ πάκηα 

έηζζ ήηακ ηαζ ελαημθμοεμφκ κα είκαζ. Σα αζαθία ηαζ ηα πνμβνάιιαηα 

ακαπανάβμοκ αοηυ ημ ηονίανπμ μζημκμιζηυ ιμκηέθμ πμο αζχκεζ μ ηυζιμξ 

ζήιενα, πμο πανάβμοιε, δδθαδή, έκα ζςνυ οθζηά αβαεά, πμο θηάκμοκ κα 

κηφζμοκ, κα ζηεβάζμοκ υθμοξ ημοξ πμθίηεξ ημο ηυζιμο, πμο θηάκμοκ βζα κα 

γμοκ ιε αλζμπνέπεζα υθμζ μζ άκενςπμζ ζηδ βδ. Καζ υιςξ, είημζζ πέκηε 

άκενςπμζ έπμοκ εζζυδδια ίζμ ιε ημ εζζυδδια 4,5 δζζεηαημιιονίςκ 

ακενχπςκ ζημκ πθακήηδ.  

  ε αοηυκ ημκ ηυζιμ θένκμοιε ηα παζδζά ιαξ βζα κα γήζμοκ. Καζ 

κμιίγς υηζ ειείξ μζ εηπαζδεοηζημί έπμοιε έκα πνέμξ: κα επακαθένμοιε ηζξ αλίεξ 

ημο ακενςπζζιμφ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Σμ είπε πεζ παθζυηενα ηαζ μ Παφθμξ 

Υαναιήξ. Θα ζαξ δζααάζς έκα ζπεηζηυ απυζπαζια απυ έκα ζοκέδνζμ 

εηπαζδεοηζηχκ εζδζηήξ αβςβήξ, πμο έβζκε ζηδκ Οοαθία, ηζ έβναρε ηάπμζμξ ζε 

ιζα επζζημθή πμο έζηεζθε πνμξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ζοκάδεθθμζ, βζα κα δμφιε 

ηδκ έκκμζα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ: 

  «Αβαπδημί εηπαζδεοηζημί, αβήηα γςκηακυξ απυ ηα ζηναηυπεδα 

ζοβηέκηνςζδξ. Σα ιάηζα ιμο είδακ πνάβιαηα πμο δεκ έπνεπε κα ηα έπεζ δεζ 
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πμηέ ακενχπμο ιάηζ. Δίδα εαθάιμοξ αενίςκ πμο ηαηαζηεοάζηδηακ απυ πμθφ 

ηαθά εηπαζδεοιέκμοξ ιδπακζημφξ. Δίδα παζδζά κα θανιαηχκμκηαζ απυ πμθφ 

ηαθά εηπαζδεοιέκεξ κμζμηυιεξ. Δίδα βοκαίηεξ ηαζ ιςνά κα δμθμθμκμφκηαζ ηαζ 

κα νίπκμκηαζ ζηδκ πονά απυ απμθμίημοξ πακεπζζηδιίςκ. 

  Αοηά είδα ηαζ βζ‘ αοηυ είιαζ δφζπζζημξ απέκακηζ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Σχνα πζα έκα ηαζ ιμκαδζηυ γδηχ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ: κα αμδεμφκ ημοξ 

ιαεδηέξ ημοξ κα βίκμοκ άκενςπμζ. Οζ πνμζπάεεζεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεκ 

επζηνέπεηαζ κα έπμοκ πμηέ ςξ απμηέθεζια εηπαζδεοιέκα ηέναηα, ροπμπαεείξ 

ιε δζπθχιαηα, ζπμοδαβιέκμοξ Άζπιακ. Αλία έπμοκ δ ακάβκςζδ, δ βναθή ηαζ δ 

ανζειδηζηή ιυκμ υηακ ζοιαάθθμοκ ζημ κα βίκμοκ ηα παζδζά ιαξ άκενςπμζ». 

  Αοηυξ βζα ιαξ είκαζ, ζοκάδεθθμζ, μ ζηυπμξ ιζαξ πναβιαηζηήξ 

ακενςπζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Καζ βζα κα ηθείζς, θίθε Πνυεδνε ηδξ ΟΛΜΔ, ηαζ 

γδηχ ζοβκχιδ ακ ηαηαπνάζηδηα βζα θίβμ ημ θυβμ, είπα έκα πανάδεζβια κα ζαξ 

δείλς απυ ημ αζαθίμ ηςκ ιαεδιαηζηχκ ηδξ η΄ ηάλδξ Γδιμηζημφ, βζα κα δμφιε 

πχξ βνάθμκηαζ ηαζ ηχνα ηα αζαθία, υπμο ςξ πδβή πθδνμθυνδζδξ ηςκ 

παζδζχκ βζα ημκ παβηυζιζμ πθδεοζιυ, ζοκάδεθθμζ, ακαθένεηαζ δ CIA. Ακ δεκ 

ημ έπεηε οπυρδ ζαξ, ιεηά ηζξ παναηδνήζεζξ ηζξ δζηέξ ιαξ δζμνεχεδηε, αθθά 

επεζδή, λένεηε, μ Ονβακζζιυξ ·ηδμζδξ Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ έπεζ έκα ηζνάγ 

αζαθίςκ, ηαζ εθέημξ λακαιμζνάζηδηε ιε ηα ίδζα ζημζπεία ημ αζαθίμ, ηαζ πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ δυεδηε δ δζυνεςζδ, δεκ έπεζ πενάζεζ αηυιδ ζηα αζαθία.  

  οκάδεθθμζ, παίνμιαζ ζδζαίηενα πμο είιαζ ιαγί ζαξ ζήιενα ζημ 

οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ, ηαζ ζαξ αλίγμοκ ζοβπανδηήνζα ηαζ βζα ημκ ηνυπμ 

μνβάκςζδξ ηαζ βζα ηδκ πανμοζία ζαξ ηαζ βζα ηζξ εειαηζηέξ πμο έπεηε 

μνβακχζεζ. ε αοηυκ ημ πχνμ πένοζζ μνβακχζαιε ηαζ ειείξ ιζα ακηίζημζπδ 

διενίδα, εκχ πνζκ απυ θίβεξ ιένεξ πναβιαημπμζήζαιε ζοκέδνζμ βζα ημ 

πενζαάθθμκ ζηδκ Ζθεία. Νμιίγς υηζ εα ένεεζ ηαζνυξ κα πναβιαημπμζμφιε απυ 

ημζκμφ υθα ηα οκέδνζα. Γείηε ηαζ αοηά ηα ζημζπεία πμο έθενα ιαγί ιμο: Σμ 

1872 ζδνφεδηε μ πνχημξ Δθθδκζηυξ Γζδαζηαθζηυξ φθθμβμξ. Μέθδ ημο ήηακ 

δάζηαθμζ ηαζ ηαεδβδηέξ. Δκζαίμξ φθθμβμξ ήηακ ηαζ θεβυηακ έηζζ. Δίκαζ δ 

πνχηδ εηπαζδεοηζηή μνβάκςζδ πμο οπάνπεζ ζηδκ ζζημνία ημο ηζκήιαημξ. 

Γεηαπέκηε πνυκζα ανβυηενα μζ δάζηαθμζ έθοβακ απυ αοηυκ ημ φθθμβμ, βζαηί δ 

πμθζηεία οπμπνέςζε κα δζδάζημοκ ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ηαζ ζενείξ. 

Σμ 1960 μζ εηπαζδεοηζημί εηείκδξ ηδξ πενζυδμο, αθέπμκηαξ ηδκ ακάβηδ ηδξ 

ημζκήξ δνάζδξ, ζοκέηαλακ έκα Καηαζηαηζηυ Δεκζηήξ οκμιμζπμκδίαξ 
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Λεζημονβχκ Παζδείαξ.  

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, δ απάκηδζδ ζηα πνμαθήιαηα είκαζ δ εκζαία δνάζδ, δ 

εκυηδηα, δ ζοιιεημπή. Διπνυξ, υθμζ ιαγί, κα ηάκμοιε ιία Οιμζπμκδία βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ, απυ ηδκ πνςημαάειζα ςξ ηδκ ηνζημαάειζα. Οζ 180 πζθζάδεξ 

εηπαζδεοηζημί έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηυηδηα πανέιααζδξ ζηδκ ημζκςκία, 

υηακ είκαζ εκςιέκμζ. Σίπμηε δεκ ιαξ πςνίγεζ. Διπνυξ, υθμζ ιαγί, κα 

λεηζκήζμοιε απυ ηδκ ημζκή ζφζηερδ πμο έπμοιε ηδκ Σεηάνηδ ιε ηδκ ΟΛΜΔ, 

ζημ οκέδνζυ ιαξ, ημο ηαθμηαζνζμφ, ηαζ απυ ημ επηέιανδ κα πμφιε ζε υθμοξ 

υζμοξ αθέπμοκ ιε αθαγμκεία ηα αζηήιαηά ιαξ πςξ είιαζηε εδχ βζα κα 

παθέρμοιε βζα ηδ δδιυζζα εηπαίδεοζδ ηαζ βζα ιζζεμφξ αλζμπνέπεζαξ ζημκ 

εηπαζδεοηζηυ. Ίθμζ ιαγί, ζοκάδεθθμζ, ιπνμζηά.  

Να είζηε ηαθά, ζαξ εοπανζζηχ, βεζα ζαξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, ζοκεπίγμοιε ιε παζνεηζζιυ ηδξ ηαξ Esther Sainz 

Pardo, πμο είκαζ εηπνυζςπμξ ηδξ STES–i, Οιμζπμκδίαξ Δηπαζδεοηζηχκ ηδξ 

Ηζπακίαξ.  

Esther SAINZ PARDO: Καθδιένα ζαξ, αβαπδημί θίθμζ ηδξ ΟΛΜΔ.  

Πνχηα απ‘ υθα εα ήεεθα κα ζαξ εοπανζζηήζς πμο ιε πνμζηαθέζαηε 

ζημ ζοκέδνζυ ζαξ ηαζ ζε αοηυ ημ οπένμπμ ιένμξ, πμο είκαζ δ Κνήηδ.  

  Ζ STES-I, πμο είκαζ δ Οιμζπμκδία πμο εηπνμζςπχ, εηηζιά 

ζδζαίηενα ημ βεβμκυξ υηζ ιαξ πνμζηαθέζαηε ζε αοηυ ημ οκέδνζμ. Δίκαζ πμθφ 

ιεβάθδ εοπανίζηδζδ κα ανίζημιαζ ακάιεζα ζε θίθμοξ, δζυηζ έηζζ αζζεακυιαζηε 

βζα ηδκ ΟΛΜΔ. Μζθμφιε ηδκ ίδζα βθχζζα - ηαζ δεκ εκκμχ ηδ ιδηνζηή ιαξ 

βθχζζα, αέααζα, αθθά ηδ βθχζζα ηδξ εζνήκδξ, ηδξ θζθίαξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ. 

Ζ ζοκενβαζία πνέπεζ κα είκαζ μ ζηυπμξ ιαξ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ μνβακχκμοιε 

απυ ημζκμφ ιε ιεβάθμ εκεμοζζαζιυ ημ Μεζμβεζαηυ Γίηηομ ηςκ Δηπαζδεοηζηχκ 

Ονβακχζεςκ, ηάηζ ημ μπμίμ ειείξ εεςνμφιε απαναίηδημ. Ακηζιεηςπίγμοιε ηζξ 

ίδζεξ πνμηθήζεζξ, ηα ίδζα πνμαθήιαηα. Τπεναζπζγυιαζηε ηζξ ίδζεξ ανπέξ. 

Πνέπεζ κα είιαζηε εκςιέκμζ, ακ εέθμοιε κα είιαζηε απμηεθεζιαηζημί, ακ 

εέθμοιε κα δδιζμονβήζμοιε έκακ ηαθφηενμ ηυζιμ. Αοηυ είκαζ εθζηηυ, δεκ είκαζ 

ηάηζ μοημπζηυ. Καζ αοηυ ιπμνμφιε κα ημ επζηφπμοιε ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Δίκαζ ημ πζμ απμηεθεζιαηζηυ υπθμ.  

  Δίκαζ πθέμκ ηαζνυξ κα πμφιε υηζ δ εηπαίδεοζδ είκαζ έκα 

ακενχπζκμ δζηαίςια ηαζ ζοκεπχξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ οπμπείνζμ ηδξ αβμνάξ. 
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Πνέπεζ κα ημ απαζηήζμοιε αοηυ απυ ηζξ ηοαενκήζεζξ ιαξ ηαζ απυ ηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ, ηαζ κα ηδκ πείζμοιε υηζ αοηυ δεκ είκαζ ηάηζ 

δζαπναβιαηεφζζιμ. Πνέπεζ κα ημοξ πείζμοιε υηζ δ εηπαίδεοζδ είκαζ ιζα 

αδήνζηδ ακάβηδ. Γεκ πνυηεζηαζ κα επζηνέρμοιε ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Διείξ 

επζεοιμφιε ιία πμζμηζηή εηπαίδεοζδ βζα υθμοξ. Δδχ εα ήεεθα κα 

μθμηθδνχζς ημ ζφκημιμ παζνεηζζιυ ιμο ιε ηα θυβζα δφμ Δθθήκςκ 

θμβμηεπκχκ, ημο Οδοζζέα Δθφηδ ηαζ ημο Κςκζηακηίκμο Κααάθδ.  

  «Σμ κα ηναηάξ ημκ ήθζμ ζηα πένζα ζμο πςνίξ κα ηαίβεζαζ, ημ κα 

ημκ ιεηαθένεζξ ζακ δάδα, είκαζ ηάηζ επίπμκμ, αθθά πζζηεφς είκαζ ιία 

εοθμβδιέκδ πνάλδ. Κάπμζα ιένα ηα δυβιαηα πμο ιαξ ηναημφκ αθοζμδειέκμοξ 

εα ζπάζμοκ. Θα ζπάζμοκ ηαζ ειείξ εα είιαζηε πθέμκ εθεφεενμζ κα γήζμοιε 

ζημκ ήθζμ, κα γήζμοιε ζηδκ εθεοεενία». Αοηά ήηακ ηα θυβζα ημο Δθφηδ. Καζ 

ηχνα εα ήεεθα κα παναεέζς ημ κυδια ηςκ ζηίπςκ ημο Κααάθδ βζα ηδκ Ηεάηδ. 

Πζμ ζδιακηζηυξ, ακαθένεζ, είκαζ μ δνυιμξ ηαζ υπζ μ πνμμνζζιυξ.  

Ίθμζ ιαγί αξ εκχζμοιε ηα πένζα ιαξ, βζα κα θηάζμοιε ζε αοηυ ημκ πνμμνζζιυ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδκ ηα Esther Sainz Pardo. Να δχζμοιε ηχνα 

ημ θυβμ βζα παζνεηζζιυ ζηδκ ηα Ana Gaspar εηπνυζςπμ ηδξ FENPROF, 

Οιμζπμκδίαξ Δηπαζδεοηζηχκ Πμνημβαθίαξ.  

Ana GASPAR: αξ εοπανζζηχ.  

Αβαπδημί θίθμζ, είκαζ εοπανίζηδζδ ηαζ ηζιή ιμο πμο είιαζ εδχ. Απυ ηδκ 

Πμνημβαθία ζαξ ιεηαθένς ημοξ παζνεηζζιμφξ αθθδθεββφδξ ηςκ πζθζάδςκ 

εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ πνςημαάειζα ςξ ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ.  

  Ίπςξ βκςνίγεηε, ζήιενα μζ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ πενκμφκ 

δφζημθεξ χνεξ, ζε αοηυ ημκ παβημζιζμπμζδιέκμ ηυζιμ. Σμκ πεναζιέκμ 

Μάνηζμ μνβακχεδηε ιία δζαιανηονία ιε πζθζάδεξ ζοιιεηέπμκηεξ ζημοξ 

δνυιμοξ ηδξ Λζζζααυκαξ, πμο επακααεααίςκε ηδκ ακάβηδ ορδθήξ πμζυηδηαξ 

εηπαίδεοζδξ βζα υθμοξ ηαζ εηεί δζαδδθχζαιε υηζ ειείξ μζ εηπαζδεοηζημί εα 

πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζμοιε ζςζηά ημ ιέθθμκ.  Καζ ημ ιέθθμκ, αβαπδημί ιμο 

θίθμζ, πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηδ βκχζδ ηαζ ηδ δζηαζμζφκδ. Με ηδ βκχζδ 

εκκμμφιε ημ δζηαίςια κα ιπμνμφιε κα απμθαιαάκμοιε αοηή ηδκ 

ζοκεπζγυιεκδ πενζπέηεζα.  

αξ εοπανζζηχ πμο ιε πνμζηαθέζαηε ζε αοηυ ημ οκέδνζμ. Δοπανζζηχ ηαζ 

ημοξ/ηζξ δζενιδκείξ ηαζ ζαξ εφπμιαζ ηάεε ηαθυ απμηέθεζια.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αημθμοεεί παζνεηζζιυξ απυ ημκ ζοκάδεθθμ η. Γζχνβμ ηαθζά, 

μ μπμίμξ είκαζ Πνυεδνμξ ηδξ ΟΔΛΜΔΚ, ηδξ Ονβάκςζδξ Δθθήκςκ Λεζημονβχκ 

Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ Κφπνμο.  

Γηώξγνο ΚΑΛΗΑ: Κφνζε Γεκζηέ Γναιιαηέα ηδξ Δονςπασηήξ 

οκμιμζπμκδίαξ Δηπαζδεοηζηχκ, αβαπδηέ θίθε ηαζ ζοκαβςκζζηή Πνυεδνε ηδξ 

ΟΛΜΔ ηαζ ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, εηθεηημί πνμζηεηθδιέκμζ, 

ζοκαβςκίζηνζεξ ηαζ ζοκαβςκζζηέξ.  

Δονζζηυιεκμξ ζήιενα εδχ εη ιένμοξ ημο Κεκηνζημφ Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ηδξ ΟΔΛΜΔΚ, εα ήεεθα ηαηανπάξ κα ζαξ ιεηαθένς ημοξ 

αβςκζζηζημφξ παζνεηζζιμφξ ηδξ Ονβάκςζήξ ιμο, αθθά ηαζ ηζξ εοπανζζηίεξ ιαξ 

πνμξ ηδκ ΟΛΜΔ βζα ηδκ πνμξ ειάξ πνυζηθδζή ηδξ. Δίκαζ, πνάβιαηζ, εοηοπέξ 

βεβμκυξ ημ υηζ έπμοιε ζήιενα ημκηά ιαξ βζα κα πανμοζζάζμοκ ηζξ εέζεζξ ηαζ 

ηζξ απυρεζξ ημοξ πάκς ζημ εέια ημο πανυκημξ εηπαζδεοηζημφ ζοκεδνίμο ιζα 

πθεζάδα εηθεηηχκ εζζδβδηχκ, αθθά ηαζ βζα κα απακηήζμοκ ζημοξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ υζςκ εα ήεεθακ κα ειπθαημφκ ζηζξ ζογδηήζεζξ πμο εα 

αημθμοεήζμοκ ζημ ηέθμξ ηςκ εζζδβήζεςκ.  

  οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, ημ 2003 δ ηοαένκδζδ ηδξ 

Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ ελήββεζθε ηδκ απυ πμθθμφ ακαιεκυιεκδ εηπαζδεοηζηή 

ιεηαννφειζζδ ζηδκ Κφπνμ. Ζ ΟΔΛΜΔΚ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή δήθςζε 

εκενβά πανμφζα ιε ένβα ηαζ υπζ ιυκμ ιε θυβζα ζε υ,ηζ αθμνά ημκ ιεβαθυπκμμ 

αοηυ ζηυπμ. Ζ ΟΔΛΜΔΚ έπεζ βναπηέξ εέζεζξ πάκς ζε υθα ηα γδηήιαηα ηαζ 

ηεθάθαζα ημο ιέβζζημο αοημφ εηπαζδεοηζημφ γδηήιαημξ, ηζξ μπμίεξ ηαηέεεζε ζε 

υθα ηα αήιαηα υπμο ζογδηήεδηε ηαζ ζογδηείηαζ αηυια δ εηπαζδεοηζηή 

ιεηαννφειζζδ.  

  Δίκαζ αδζαιθζζαήηδημ βεβμκυξ υηζ έκα απυ ηα πζμ ηνίζζια 

ηεθάθαζα ημο ζηυπμο ηδξ πνμζπάεεζαξ αοηήξ, βζα κα ιδκ πς ημ πθέμκ 

ζδιακηζηυ, απμηεθεί ηαζ ημ εέια ημο ζδιενζκμφ οκεδνίμο, δδθαδή ηα ζπμθζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ηαζ βεκζηυηενα, 

αεααίςξ, αοηυ πμο ηαεζενχεδηε κα θέβεηαζ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια.  

  Δοπυιεκμξ -ακ ηαζ είιαζ απυθοηα αέααζμξ βζ‘ αοηυ- υηζ ημ 

οκέδνζμ εα επζηφπεζ πθήνςξ ημοξ ζηυπμοξ ημο, ζαξ δζααεααζχκς υηζ δ 

ΟΔΛΜΔΚ, ζοζηναηεουιεκδ ιαγί ζαξ, εα ζοκεπίζεζ κα ηαηααάθθεζ αδζάθεζπηα 

άμηκεξ πνμζπάεεζεξ, χζηε κα επζηφπμοιε υθμζ ιαγί ζοθθμβζηά ημ πμεμφιεκμ, 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 65 

πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδκ εθανιμβή ιζαξ ζςζηήξ ηαζ ακεεηηζηήξ ζηζξ 

πνμηθήζεζξ ηςκ ηαζνχκ, ακενςπμηεκηνζηήξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ, βεβμκυξ 

πμο εα ζοκηεθέζεζ ζηδκ ακααάειζζδ ηαζ ηδκ απυθοηδ ηαεζένςζδ ημο ηφνμοξ 

ημο δδιυζζμο ζπμθείμο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ εκανηηήνζα ζοκεδνία ιαξ εα ηθείζεζ ιε παζνεηζζιυ ημο 

ζοκαδέθθμο Ακδνέα Καζμοθίδδ, Γεκζημφ Γναιιαηέα ηδξ Παβηφπνζαξ 

Ονβάκςζδξ Δθθήκςκ Γαζηάθςκ.  

Αλδξέαο ΚΑΟΤΛΗΓΖ: Αβαπδηυ Πνμεδνείμ, ζοκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, 

θέκε ζηδκ Κφπνμ -θέκε ηαζ ζηδκ Δθθάδα, θακηάγμιαζ- υηζ μ ηεθεοηαίμξ είηε 

πμθφ ηοπενυξ είκαζ είηε πμθφ άηοπμξ, αθθά αοηυ ημ θέκε βζα ημ θαβδηυ. Δβχ εα 

πνμζπαεήζς κα είιαζ πμθφ ζφκημιμξ.  

  Οθμηθδνχκμκηαξ ημκ ηφηθμ αοηχκ ηςκ παζνεηζζιχκ -

παζνεηζζιχκ, εζζδβήζεςκ, ημπμεεηήζεςκ, υπςξ εέθεηε πέζηε ημ- εεςνμφιε 

ςξ Παβηφπνζα Ονβάκςζδ Δθθήκςκ Γζδαζηάθςκ υηζ έπεηε επζθέλεζ έκα εέια 

πμο εα απαζπμθήζεζ αοηυ ημ ηνζήιενμ ημ οκέδνζυ ιαξ ημ μπμίμ εα είκαζ 

πάκηα επίηαζνμ, ημ μπμίμ εα είκαζ πάκηα γςκηακυ, ημ μπμίμ εα πνμηαθεί ηαζ 

ζημ μπμίμ εα πνέπεζ πάκηα μζ εηπαζδεοηζημί κα είκαζ ζοκδζαιμνθςηέξ.  

  Φίθε Πνυεδνε ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ ζοκάδεθθμζ ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο, δ πνυζηθδζδ βζα κα ζοιιεηέπμοιε ζηζξ ενβαζίεξ ημο οκεδνίμο 

ηαηαδεζηκφεζ ημοξ άννδηημοξ δεζιμφξ ακάιεζα ζηδκ Ονβάκςζή ιαξ ηαζ ηδ 

δζηή ζαξ, αοηή ηδκ εηαζνζηή, αδεθθζηή ζπέζδ πμο, βζα υζμοξ δεκ λένμοκ, 

ηναηάεζ πάνα πμθθά πνυκζα.  

  Θα πνέπεζ κα πς, θίθε Πνυεδνε ηδξ ΓΟΔ, υηζ ηαζ μζ ζοκάδεθθμζ 

ηάης εα πνέπεζ κα βκςνίγμοκ υηζ δ πνχηδ Ονβάκςζδ ηαεδβδηχκ ζηδκ 

Κφπνμ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ακήης ζηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ, αοηυ είκαζ 

βκςζηυ, είπε ημ ίδζμ υκμια, ΟΛΜΔ. Καζ ηαηυπζκ ιεημκμιάζηδηε ζε ΠΟΔΛΜΔ, 

Παβηφπνζα Ονβάκςζδ Δθθήκςκ Λεζημονβχκ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ. Αοηυ 

δείπκεζ υηζ οπήνπε ιζα ζπέζδ ηαζ απυ εδχ, απυ ηδκ Δθθάδα, λεηίκδζακ μζ 

αβχκεξ βζα κα δδιζμονβδεεί ηαζ ημ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια ζηδκ Κφπνμ ηδ 

δεηαεηία ημο ‘30.  

  Απυ ηδκ άθθδ, ημ εέια ημο οκεδνίμο δείπκεζ ηδκ ημζκή έβκμζα ηαζ 

αβςκία πμο έπμοκ υθμζ μζ ζοκάδεθθμζ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, βζα 

ημ ηζ δζδάζημοιε. Καζ πμθθέξ θμνέξ αοηή δ έβκμζα ηαζ αοηή δ αβςκία ιαξ 
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ηνφαεηαζ, δεκ αβαίκεζ πνμξ ηα έλς. Ββαίκεζ ιυκμ δ ζοκδζηαθζζηζηή – 

ζοκηεπκζαηή πθεονά ιαξ. Καζ αοηυ είκαζ θάεμξ. Ακ εέθμοιε κα πνμπςνήζμοιε 

ζε ιζα θμβζηή δζεηδζηήζεςκ -ηαζ πζζηεφς υηζ ζηδκ Κφπνμ έπμοιε ηαηαθένεζ 

πμθθά πνάβιαηα ζημοξ ζοκδζηαθζζηζημφξ ιαξ αβχκεξ-, πνέπεζ κα 

πνμαάθθμοιε ιε ημκ ηαθφηενμ δοκαηυ ηνυπμ αοηή ηδκ έβκμζα ιαξ, ηδκ 

εηπαζδεοηζηή, δ μπμία μοζζαζηζηά πνμαάθθεζ ηαζ ημ γδημφιεκμ ηδξ ημζκςκζηήξ 

δζηαζμζφκδξ.  

  Ζ δζηή ιαξ δ Ονβάκςζδ, ακαβκςνίγμκηαξ ηαζ ηδ ζδιαζία ημο 

ζοβηεηνζιέκμο εέιαημξ, έπεζ δδιζμονβήζεζ -ηαζ εα πνέπεζ κα πς- δζηή ηδξ 

λεπςνζζηή Δπζηνμπή, Δπζηνμπή Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ, ζηδκ μπμία 

ιεηέπεζ ηαζ εηπνυζςπμξ ηδξ Γναιιαηείαξ ηδξ Ονβάκςζδξ, αθθά ηαζ 

εηπαζδεοηζημί ιε ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηαζ ζπμοδέξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ακηζηείιεκμ. 

  Μέζα απυ ηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ, υπμο ένζλα ιζα ιαηζά, βζαηί 

είπαιε πνυκμ ανηεηυ βζα κα δμφιε ηζ θέεζ ηαζ δ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ, θαίκεηαζ 

λεηάεανα υηζ ημ γδημφιεκμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ είκαζ αηνζαχξ κα είκαζ 

ζοκδζαιμνθςηέξ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ, ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ. 

Καζ αοηυ είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ ηάκμοιε πνάλδ ζηδκ Κφπνμ, έπμκηαξ 

εηπαζδεοηζημφξ κα ηαηαεέημοκ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ βζα ηα ακαθοηζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ ηαοηυπνμκα έπμκηαξ ςξ αζημφιεκμ, ςξ γδημφιεκμ ηδ 

ζοιιεημπή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

  Γεκ εέθς κα πνμπςνήζς ζηδκ μοζία ημο εέιαημξ, άθθςζηε 

εεςνχ υηζ ζημ πθαίζζμ εκυξ παζνεηζζιμφ δεκ πνέπεζ κα βίκμκηαζ ιαηνμζηεθείξ 

ημπμεεηήζεζξ, εα έπμοιε ηδκ εοηαζνία κα ημ ηάκμοιε αοηυ ζηδ ζοκέπεζα.  

  Θα ήεεθα, θμζπυκ, κα ζοβπανχ βζα ηδκ επζθμβή ημο βεκζημφ 

πθαζζίμο ηαζ ηςκ εειαηζηχκ πμο επζιένμοξ ακαπηφζζμκηαζ, κα ζαξ ζοβπανχ, 

επίζδξ, βζα ημ πθήεμξ ηςκ αηαδδιασηχκ δαζηάθςκ πμο έπεηε ηαθέζεζ ηαζ μζ 

μπμίμζ είιαζ αέααζμξ υηζ εα ζοκεζζθένμοκ ηα ιέβζζηα ζημ ζοκέδνζυ ιαξ, ηαζ 

ηαοηυπνμκα κα ζαξ ζοβπανχ βζαηί έπεηε ηάκεζ έκα αήια πένα απυ ηζξ δζηέξ 

ιαξ μνβακχζεζξ -ηαζ ημ έθεβα ηαζ πνμδβμοιέκςξ ζημκ ζοκάδεθθμ ημκ 

Πνυεδνμ ηδξ ΟΔΛΜΔΚ-, ηαζ δίκεηε θςκή ηαζ ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ μνβακχζεζξ 

ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ. Αοηυ είκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηυ, βζαηί δείπκεζ 

αηνζαχξ ιζα κέα δζάζηαζδ πμο δίκμοιε ζηα οκέδνζά ιαξ, κα εέθμοιε κα 

αημφζμοιε ηζ θεκε ηαζ μζ ζοκάδεθθμί ιαξ ηαζ μζ ζοκαδέθθζζζέξ ιαξ απυ ηζξ 
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οπυθμζπεξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ.  

  Γεκ έπς ηαιζά αιθζαμθία πςξ μζ εζζδβήζεζξ ηαζ ηα 

ζοιπενάζιαηα ημο οκεδνίμο εα είκαζ έκα κέμ εθαθηήνζμ βζα εονφηενμ 

πνμαθδιαηζζιυ ηαζ, βζαηί υπζ, βζα ζφκεεζδ κέςκ πθαζζίμο πνμβναιιάηςκ.  

  Σχνα, ηθείκμκηαξ, επεζδή είιαζ ζηδκ Κνήηδ ηαζ δεκ έπς αημφζεζ 

ιακηζκάδεξ -πενίιεκα κα αημφζς ηάηζ, αθθά δεκ έπς αημφζεζ ηίπμηα-, έπς ανεζ 

ηάηζ ζημ Γζαδίηηομ -αθέπεηε ηαιζά θμνά είκαζ ηαθυ ημ Γζαδίηηομ, δεκ είκαζ 

πάκηα ηαηυ-, ημ μπμίμ έπεζ βνάρεζ έκαξ ιαεδηήξ απυ ημ 1μ Γοικάζζμ Υακίςκ. 

Γνάθεζ, θμζπυκ, αοηυξ μ ιαεδηήξ:  

Ακ δομ γςέξ ιμο δίκακε  

ηαζ μζ δομ πςνίξ αζαθία,  

πςνίξ ηαευθμο κα ζηεθηχ,  

δεκ εα ‘παζνκα ηαιία.  

Αξ ημ ηναηήζμοιε αοηυ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, αημθμοεεί δζάθεζιια βζα θαβδηυ. Τπάνπεζ αοηή δ 

δοκαηυηδηα ζημ πχνμ ημο οκεδνίμο, έλς ζημ πνμαφθζμ. Παναηαθμφιε κα 

είζηε λακά υθμζ εδχ ζηζξ 4 ημ απυβεοια, βζα κα ανπίζεζ δ απμβεοιαηζκή 

ζοκεδνία, ζηδκ μπμία εα πανμοζζαζημφκ μζ ηεκηνζηέξ εζζδβήζεζξ.  

 

ΛΖΞΖ ΠΡΩΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ  
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ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

 

Γ. ΓΚΗΝΖ: Καθδζπένα ζαξ. Καθχξ ήνεακ ηαζ μζ πζμ ηαεοζηενδιέκμζ ζήιενα 

ζηδκ πνμζέθεοζή ημοξ ζηα Υακζά. Θα λεηζκήζμοιε ηδκ απμβεοιαηζκή 

ζοκεδνία, δ μπμία ήδδ αέααζα, υπςξ αθέπεηε, έπεζ ηαεοζηενήζεζ ηαηά ιία χνα 

πενίπμο, ιε ημκ η. Κχζηα Αθοζζακδνάηδ, Καεδβδηή Αζηνμθοζζηήξ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ, αμοθεοηή ηαζ ιέθμξ ηδξ Κεκηνζηήξ Δπζηνμπήξ ημο 

Κμιιμοκζζηζημφ Κυιιαημξ Δθθάδμξ, μ μπμίμξ εα ιαξ ακαθφζεζ ημ εέια 

«Καπζηαθζζηζηέξ ακαδζανενχζεζξ ηαζ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια».  

αξ εοπανζζημφιε. 

Κώζηαο ΑΛΤΑΝΓΡΑΚΖ: Δοπανζζηχ Πνυεδνε. ·κα δζαδζηαζηζηυ γήηδια 

ήεεθα κα εέζς. Δπεζδή εα θφβς ζηζξ μηηχ δ χνα απυ εδχ, εα ιπμνμφζα κα 

δεπεχ μνζζιέκεξ δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ μιζθίαξ ιμο, 

βζαηί, απυ υ,ηζ θαίκεηαζ, δεκ εα ιπμνέζς κα είιαζ ζηδ ζογήηδζδ πμο έπεηε 

μνβακχζεζ.  

Γ. ΓΚΗΝΖ: Νμιίγς υηζ ηάπμζεξ ζφκημιεξ ενςηήζεζξ εα ιπμνμφζακ κα βίκμοκ, 

αθθά επεζδή αοηή δ δζαδζηαζία εκέπεζ ηάπμζμοξ ηζκδφκμοξ, εα παναηαθέζς 

ζημ ηέθμξ υ,ηζ ενςηήζεζξ οπάνπμοκ κα δμεμφκ εδχ ζημ Πνμεδνείμ ηαζ ημ 

Πνμεδνείμ, έζης ειαυθζια, εα ζαξ ηζξ εέζεζ, χζηε κα απακηήζεηε πνζκ θφβεηε.  

Κώζηαο ΑΛΤΑΝΓΡΑΚΖ:  

Να εοπανζζηήζς, ηαηανπάξ, ηδκ ΟΛΜΔ βζα ηδκ πνυζηθδζδ.  

οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, εα λεηζκήζς ιε έκα ζπυθζμ βζα ηάηζ πμο 

εζπχεδηε πνμδβμφιεκα. Γεκ ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο μ Τπμονβυξ Παζδείαξ 

ιζθάεζ βζα ηδκ πμθζηζηή ςξ ηδκ «ηέπκδ ημο εθζηημφ». Καζ μ ίδζμξ ηαζ άθθμζ, αηυια 

ηαζ μ Πνςεοπμονβυξ, ημ έπμοκε πεζ ανηεηέξ θμνέξ ζηδ Βμοθή.  

Αοηυξ είκαζ έκαξ ηνυπμξ βζα κα δζηαζμθμβήζεζ ηακείξ ηζξ πνάλεζξ ημο: αοηά 

ιπμνμφιε, αοηά ηάκμοιε. Δίκαζ υιςξ ηαζ έκαξ ηνυπμξ βζα κα ηνφρεζ ηακείξ ηδκ 

πμθζηζηή ημο ηαζ ακηί κα θέεζ: «αοηά εέθμοιε κα ηάκμοιε ηαζ αοηά ηάκμοιε», 

θέεζ: «αοηά ιπμνμφιε ηαζ αοηά ηάκμοιε».Βεααίςξ, δεκ εα ζοιθςκήζς ιε 

αοηή ηδκ πνμζέββζζδ. Ζ πμθζηζηή είκαζ δζαδζηαζία υπμο ημ ακαβηαίμ ηάκεζξ 

πναβιαηζηυηδηα, υπζ ημ εθζηηυ. Καζ αέααζα, δ πμθζηζηή δεκ είκαζ ηάηζ πμο 

αζηείηαζ ιυκμκ απυ οπμονβμφξ, πνςεοπμονβμφξ ηαζ αοημφξ πμο εκ βέκεζ 
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μκμιάγμοιε πμθζηζημφξ, είκαζ ηάηζ πμο αζηείηαζ απυ υθμ ημκ ηυζιμ, απυ ηζξ 

ιάγεξ, απυ ημ θασηυ ηίκδια.  

  Γζα κα ιπς ζημ εέια ιαξ. Θα ακανςηζέηαζ, ίζςξ, ηακείξ ηζ εέζδ 

έπεζ ιζα ζογήηδζδ βζα ηζξ ηαπζηαθζζηζηέξ ακαδζανενχζεζξ ζε έκα οκέδνζμ ιε 

εέια ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία. Καηανπάξ, πζζηεφς υηζ οπάνπμοκ 

άθθμζ, πένα απυ ιέκα, πμθφ πζμ έιπεζνμζ, πμο ιπμνμφκ κα πεζνζζημφκ ιε 

εοπένεζα ημ εέια ημο πενζεπμιέκμο ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ. Δίδα, 

π.π., υηζ ημ ΠΑΜΔ Δηπαζδεοηζηχκ έπεζ εημζιάζεζ ιζα πμθφ ηαθή δμοθεζά πάκς 

ζε αοηυ ημ γήηδια, εκχ άθθεξ πανυιμζεξ δμοθεζέξ έπμοκε βίκεζ ηαζ απυ ηδκ 

ΟΛΜΔ ηδκ ίδζα. Ο θυβμξ πμο ελεηάγς ημ εέια απυ ηδκ πθεονά ηςκ 

ηαπζηαθζζηζηχκ ακαδζανενχζεςκ είκαζ επεζδή εέθς κα επζπεζνήζς ιζα 

δζαθεηηζηή πνμζέββζζδ ζημ ενχηδια βζαηί ζοιααίκμοκ αοηά πμο ζοιααίκμοκ. 

Αοηυ εα αμδεήζεζ ζημ κα ακαγδηήζμοιε ηδ ααεφηενδ αζηία ηςκ πνμαθδιάηςκ, 

απαναίηδημ αήια, ελάθθμο, βζα ημ ζςζηυ πνμζακαημθζζιυ ηδξ πάθδξ, χζηε κα 

είκαζ απμηεθεζιαηζηή.  

  Πμζμξ θηαίεζ, θμζπυκ, βζα ηα πνμαθήιαηα ηςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ, 

ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ; Φηαίκε μζ εηπαζδεοηζημί πμο δεκ δζδάζημοκ 

ζςζηά; Φηαίεζ δ έθθεζρδ επζιυνθςζδξ; Τπήνπε ηαζ ιία ενχηδζδ ζημ 

ενςηδιαημθυβζμ ημο ΚΔΜΔΣΔ ηδξ ΟΛΜΔ, δ 13δ, πμο ειθακίγεηαζ ηάπςξ 

μοδέηενδ. Ίιςξ, ειπενζέπεζ ημκ ηίκδοκμ κα μδδβήζεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ 

ηαεδβδηέξ εέθμοκ κα είπακ πενζζζυηενδ επζιυνθςζδ ηαζ δεκ αιθζζαδημφκ ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ.  

  Καηά ηδ βκχιδ ιμο, δεκ θηαίκε μζ εηπαζδεοηζημί, δεκ θηαίεζ δ 

επζιυνθςζδ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ οπάνπμοκ πενζεχνζα αεθηίςζδξ. 

Φηαίκε μζ ζοββναθείξ; Φηαίεζ ημ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ ιυκμκ έκα αζαθίμ βζα ημ 

ιάεδια; Πνμθακχξ, ηαθφηενα εα ήηακ κα οπάνπμοκ δζαεέζζια πενζζζυηενα 

αζαθία, πμθφ ηαθφηενμ ακ οπήνπε ζε ηάεε ζπμθείμ ιζα μθμηθδνςιέκδ 

αζαθζμεήηδ αθθά, αεααίςξ, ακ έπεζξ 10 αζαθία πμο ημ έκα επακαθαιαάκεζ ημ 

άθθμ, δεκ έπεζξ ηίπμηα δζαθμνεηζηυ απυ αοηυ πμο έπεζξ ιε έκα αζαθίμ.  

  Φηαίεζ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ημ μπμίμ ηαηανηίγεζ ηα 

ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα; Φηαίεζ μ αοηανπζζιυξ –βίκακε ηάπμζεξ παναηδνήζεζξ 

ημ πνςί βζ‘ αοηυ– ζηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ; Φηαίεζ μ Τπμονβυξ 

Παζδείαξ; Φηαίεζ δ ηοαένκδζδ; Βεααίςξ, υθμζ μζ παναπάκς έπμοκ έκα ιενίδζμ 

εοεφκδξ, ηαζ μ Τπμονβυξ Παζδείαξ έπεζ ιενίδζμ εοεφκδξ ηαζ δ ηοαένκδζδ έπεζ 
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ιενίδζμ εοεφκδξ, αθθά αθέπμοιε υηζ μζ ηοαενκήζεζξ αθθάγμοκ, μζ οπμονβμί 

αθθάγμοκ, ηυιιαηα αθθάγμοκ ηαζ ημ απμηέθεζια δεκ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηυ 

απυ ιία ηοαένκδζδ ζε ιία άθθδ. Καζ επίζδξ, αοηυ πμο δζαπζζηχκεζ ηακείξ, 

πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα είκαζ εζδζηυξ, είκαζ υηζ ημ πνυαθδια δεκ πενζμνίγεηαζ ζηα 

αζαθία ηαζ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα. Τπάνπεζ έκα βεκζηυηενμ πνυαθδια 

πνμζακαημθζζιμφ ηαζ νυθμο ημο ζπμθείμο. Δίκαζ, π.π., θακενή δ ακεπάνηεζα 

ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ κα πανάζπεζ ιυνθςζδ ζημοξ κέμοξ 

ακενχπμοξ. Σα πνάβιαηα είκαζ ζε άζπδιδ ηαηάζηαζδ. ε θίβμ δεκ εα είκαζ 

οπεναμθή κα θέιε υηζ μζ βμκείξ ζηέθκμοκε παζδζά ζημ ζπμθείμ ηαζ παίνκμοκε 

πίζς ημφηζμονα.  

  Καζ ακανςηζέηαζ ηακείξ: Μήπςξ, ηεθζηά, αοηυ πμο ειείξ 

εεςνμφιε ςξ πνυαθδια είκαζ βζα ηάπμζμοξ άθθμοξ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια; 

ιήπςξ ηέημζμο είδμοξ ιυνθςζδ εέθμοκ κα δίκμοκ ζηα παζδζά ιαξ; Μήπςξ 

είκαζ ζοκέπεζα ημο παναηηήνα πμο εέθμοκ κα δχζμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ; 

Μήπςξ, ηεθζηά, ηάπμζα πνάβιαηα δεκ είκαζ απμηέθεζια αιέθεζαξ, άβκμζαξ ή 

ακεπάνηεζαξ αθθά βίκμκηαζ επίηδδεξ;  

  Μία πθεονά πμο πζζηεφς υηζ πνέπεζ κα ελεηάζμοιε είκαζ ηαηά 

πυζμ ηα πνμαθήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ έπμοκ ακηζζημζπία ιε πνμαθήιαηα πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζε άθθεξ πθεονέξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ. ημ ηάης-ηάης ηδξ 

βναθήξ, δ εηπαίδεοζδ δεκ είκαζ απμιμκςιέκδ κδζίδα ιέζα ζηδκ ημζκςκία. 

Πνάβιαηζ, γμφιε ζε ιία ημζκςκία, ηδκ ηαπζηαθζζηζηή ημζκςκία, δ μπμία βίκεηαζ 

υθμ ηαζ πζμ απάκενςπδ. Πνχηα απ‘ υθα, έπμοιε πηφπδια υθςκ ηςκ 

ηαηαηηήζεςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο έπμοκ απμηηδεεί ηα ηεθεοηαία 150 πνυκζα 

ιε αβχκεξ, εοζίεξ ηαζ αίια. Ακαθένεδηε ημ πνςί ημ πνυαθδια ημο 

αζθαθζζηζημφ. Να εοιίζμοιε υηζ είκαζ δ ηνίηδ δυζδ απυ αζθαθζζηζηυ πμο 

παίνκεζ μ ενβαγυιεκμξ. Σδκ πνχηδ δυζδ ηδκ πήνε απυ ηδκ ηοαένκδζδ ηδξ 

Νέαξ Γδιμηναηίαξ ημ ‘91, ηδ δεφηενδ απυ ημ ΠΑΟΚ, ημ 2002, ήνεε ηχνα δ 

ηνίηδ δυζδ απυ ηδ Νέα Γδιμηναηία πάθζ ηαζ δεκ είκαζ δ ηεθεοηαία, αοηυ ημ 

λένμοιε ηαθά.  

  ·πμοιε ειπμνεοιαημπμίδζδ ηςκ πάκηςκ. Σα πάκηα πμοθζμφκηαζ 

ηαζ ηα πάκηα αβμνάγμκηαζ. Αηυια ηαζ δ οβεία, δ παζδεία, μ πμθζηζζιυξ, μ 

αεθδηζζιυξ, υ,ηζ ιπμνεί κα θακηαζηεί ηακείξ. Ο δδιυζζμξ πθμφημξ 

παναπςνείηαζ ζε ζδζχηεξ. Να ιδκ πς πενζζζυηενα, είκαζ βκςζηά. Τπάνπεζ 

δζαπάθδ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ αβμνχκ, ηςκ 
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πθμοημπαναβςβζηχκ πδβχκ, ηςκ ακενχπςκ ςξ ενβαηζηήξ δφκαιδξ. Φνζηημί 

πυθειμζ λεηοθίβμκηαζ ζημκ πθακήηδ ιαξ, απυ ηα Βαθηάκζα ιέπνζ ημ 

Αθβακζζηάκ. 

 Ζ ακενςπυηδηα ανίζηεηαζ ζε πμθφ πεζνυηενδ ηαηάζηαζδ ζήιενα απυ 

υ,ηζ ανζζηυηακ πνζκ απυ 30 πνυκζα. Σζ ζοκέαδ; Κάπμζμζ εα πμφκε υηζ δεκ 

οπάνπεζ πζα ημ ζμζζαθζζηζηυ ζφζηδια, δεκ οπάνπεζ δ μαζεηζηή ·κςζδ ηαζ ζε 

αοηυ μθείθεηαζ δ ηαζκμφνζα ηαηάζηαζδ. ςζηυ εκιένεζ αοηυ, βζαηί ημ 

ζμζζαθζζηζηυ ζφζηδια θεζημονβμφζε ακαζπεηζηά απέκακηζ ζηδκ ζιπενζαθζζηζηή 

επζεεηζηυηδηα. Ζ ζδιενζκή ιμκμηναημνία ημο ζιπενζαθζζιμφ ιπμνεί κα 

ελδβήζεζ πμθθά απυ ηα ζφβπνμκα θαζκυιεκα, δεκ ιπμνεί κα ηα ελδβήζεζ, 

υιςξ, υθα. Κονίςξ, δεκ ιπμνεί κα ελδβήζεζ θαζκυιεκα ζηζξ ίδζεξ ηζξ 

ακαπηοβιέκεξ ηαπζηαθζζηζηέξ πχνεξ, υπςξ δ επίεεζδ ηαηά ηςκ ηαηαηηήζεςκ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ, δ μπμία, ζδιεζςηέμκ, ειθακίζηδηε πνζκ απυ ηζξ ακαηνμπέξ. 

Ζ ανπή ηδξ επίεεζδξ ανίζηεηαζ ζηδ δζαηοαένκδζδ Θάηζεν, ζημ Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ. Άνα, πένα απυ ηδκ αθθαβή ημο ζοζπεηζζιμφ ηςκ δοκάιεςκ ζε 

δζεεκέξ επίπεδμ, πνέπεζ κα ζοιααίκεζ ηαζ ηάηζ άθθμ.  

  Κάπμζμζ ιζθμφκ βζα παβημζιζμπμίδζδ. Θμθή δ έκκμζα. Σζ εα πεζ 

παβημζιζμπμίδζδ; ε ηάεε πενίπηςζδ, δ δναζηδνζμπμίδζδ ημο ηεθαθαίμο 

έλς απυ ηα εεκζηά ζφκμνα ηαζ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα δεκ είκαζ έκα ηαζκμφνζμ 

θαζκυιεκμ. Δίκαζ θαζκυιεκμ ηςκ ανπχκ ημο 20μφ αζχκα, είπε ιάθζζηα ιεθεηδεεί 

ηαζ ακαθοεεί απυ ημκ Βθακηίιζν Ηθίηξ Λέκζκ ζημ βκςζηυ ένβμ ημο «Ο 

ζιπενζαθζζιυξ». Καηά ηδ βκχιδ ιμο, είκαζ θαεειέκδ ηαζ ιμζνμθαηνζηή δ 

πνμζέββζζδ πμο απμδίδεζ ημ πνυαθδια ζηδκ παβημζιζμπμίδζδ. Πνχηα απ‘ 

υθα μδδβεί ημ ηίκδια ζε αδνάκεζα ηαζ οπμηαβή.  

  Κάπμζμζ άθθμζ, ζοπκά μζ ίδζμζ πμο ακαεειαηίγμοκ ηδκ 

«παβημζιζμπμίδζδ», ιζθμφκ βζα κεμθζθεθεφεενδ πμθζηζηή, πμο έπεζ παναδχζεζ 

ηα πάκηα ζηδκ αβμνά, αθήκμκηαξ κα εκκμδεεί υηζ είκαζ ιία επζθμβή δζαπείνζζδξ 

ημο ζοζηήιαημξ ακάιεζα ζε πμθθέξ άθθεξ, ιδ κεμθζθεθεφεενεξ ηαζ θζβυηενμ 

απεπεείξ. Αηυια, αθήκμοκ κα εκκμδεεί υηζ οπάνπμοκ θζθμθασηέξ παναθθαβέξ 

ηαπζηαθζζηζηήξ δζαπείνζζδξ. Ίιςξ, ημ υηζ δ ενιδκεία αοηή είκαζ θαεειέκδ 

απμδεζηκφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηυζμ ζοκηδνδηζηέξ υζμ ηαζ 

ζμζζαθδδιμηναηζηέξ ηοαενκήζεζξ, ηεκηνμδελζέξ ηοαενκήζεζξ ηαζ 

ηεκηνμανζζηενέξ ηοαενκήζεζξ εθανιυγμοκ ίδζεξ ηαζ απανάθθαηηεξ πμθζηζηέξ, 

ζοιπθδνχκμκηαξ δ ιία ηδκ άθθδ, υηακ εκαθθάζζμκηαζ ζηδ δζαηοαένκδζδ. Π.π. 
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ζηδ Γενιακία: ζμζζαθδδιμηνάηεξ – πνζζηζακμδδιμηνάηεξ ηχνα είκαζ ιαγί. 

Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ: ενβαηζημί – ζοκηδνδηζημί. Γαθθία: Γελζά – Ανζζηενά. Οζ 

Γάθθμζ είκαζ ηαζ θίβμ πενίενβμζ, πνδζζιμπμζμφκ ημκ υνμ Ανζζηενά ηαζ αάγμοκ 

ιέζα ηαζ ημοξ ζμζζαθζζηέξ, ηάηζ πμο δεκ εα ιπμνμφζε κα ημ δζακμδεεί ηακείξ 

ζηδκ Δθθάδα. Ηηαθία: ηοαενκήζεζξ Νηαθέια – ηοαενκήζεζξ Πνυκηζ ηαζ δ 

επάναημξ ηοαένκδζδ ημο Μπενθμοζηυκζ, πμο ζοκεπίγεζ, αέααζα, ηδ δμοθεζά 

ηδξ ηοαένκδζδξ Πνυκηζ. Δθθάδα: ΠΑΟΚ – Νέα Γδιμηναηία. Κακείξ δεκ έδςζε 

ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Π.π., ζηδκ Δθθάδα ημ ΠΑΟΚ θέεζ: μζ δζηέξ ιμο 

ζδζςηζημπμζήζεζξ είκαζ ηαθφηενεξ απυ ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ. Μπμνεί κα 

ζδζςηζημπμίδζα εβχ ημ 73% ημο ΟΣΔ, ή ημ 70%, αθθά ηαηυ δεκ είκαζ αοηυ πμο 

έηακα εβχ, ηαηυ είκαζ αοηυ πμο ηάκεζ ηχνα δ Νέα Γδιμηναηία ιε ηδκ Deutche 

Telekom.  

  Ζ πνμζέββζζδ ιε υνμοξ κεμθζθεθεοεενζζιμφ εεςνχ υηζ είκαζ 

μοημπζηή, επζηίκδοκδ ηαζ απμπνμζακαημθζζηζηή, ηαζ επεζδή αθήκεζ κα εκκμδεεί 

υηζ ιπμνεί κα αθθάλεζ ημ ηέθοθμξ πςνίξ κα πεζναπηεί δ μοζία. Να αθθάλεζ, 

δδθαδή, ημ επμζημδυιδια αθήκμκηαξ άεζηηδ ηδκ μζημκμιζηή αάζδ ηδξ 

ημζκςκίαξ είκαζ δδθαδή ηαεανυξ μπμνημοκζζιυξ.  

  Γεκ απμιέκεζ, έπμκηαξ απμηθείζεζ ηζξ ενιδκείεξ ηδξ 

παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ, κα δεπημφιε υηζ μζ ηνέπμοζεξ 

πμθζηζηέξ, ημζκέξ ζε υθεξ ηζξ παναθθαβέξ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ πμο 

έπμοιε δεζ ιέπνζ ηχνα, μζ ηνέπμοζεξ πμθζηζηέξ, είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ ίδζα 

ηδκ επζαίςζδ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ, ζηδκ ηςνζκή θάζδ πμο δζακφεζ. 

Γεκ πνέπεζ κα ιαξ δζαθεφβεζ δ δοζημθία ακαπαναβςβήξ ημο ηεθαθαίμο, θυβς 

ηδξ ιείςζδξ ημο ιέζμο πμζμζημφ ηένδμοξ, πνάβια πμο είκαζ ζφκδεεξ ζε 

πενζυδμοξ αφλδζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, υπςξ είιαζηε ηχνα. Ζ ιείςζδ ημο 

ιέζμο πμζμζημφ ηένδμοξ δεκ αθήκεζ ηακέκα πενζεχνζμ μφηε ηακ βζα 

δζαπείνζζδ ηετκζζακμφ ηφπμο, ιε ημ ημζκςκζηυ ηνάημξ. 

 Ζ ίδζα δ επζαίςζδ ημο ζοζηήιαημξ επζαάθθεζ ααεζέξ ακαδζανενχζεζξ ζηδ 

θεζημονβία ημο ηαζ υπζ απθέξ ιεηαννοειίζεζξ, υπςξ θέκε ηάπμζμζ βζα κα 

ιεζχζμοκ ηζξ θασηέξ ακηζδνάζεζξ. Σμ ζφζηδια θηάκεζ ζημ ζδιείμ, αηυια κα 

απειπμθεί ηαζ ανπέξ πμο είπε οζμεεηήζεζ υηακ πνςημειθακίζηδηε. Θοιδεείηε 

ηα ζοκεήιαηα ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ. Θοιδεείηε ημ ζφκεδια: παζδεία βζα 

υθμ ημ θαυ. ·ηζζ, μζ ακαδζανενχζεζξ ζοιπαναζφνμοκ υθεξ ηζξ θασηέξ 

ηαηαηηήζεζξ, μδδβμφκ ζε αδοζχπδημ ακηαβςκζζιυ βζα κα ελαζθαθζζημφκ 
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αβμνέξ ηαζ γχκεξ επζννμήξ, δμθμθμκμφκ θαμφξ ζηα πέναηα ημο ηυζιμο.  

   Πχξ ειθακίγμκηαζ μζ ακαδζανενχζεζξ ζημ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια; Θα ιπμνμφζε ηακείξ κα ράλεζ ημ ηζ βίκεηαζ ζε ηάεε πχνα 

ιειμκςιέκα, αθθά ιία επανηήξ ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ είκαζ δ ιεθέηδ ηςκ 

πμθζηζηχκ πμο πνμςεεί δ Δονςπασηή ·κςζδ, πμο θεζημονβεί ςξ ζοθθμβζηυξ 

εηθναζηήξ ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ ζηζξ πχνεξ ιέθδ ηδξ. οιπθδνςιαηζηά, 

ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ ηαζ ηείιεκα άθθςκ δζεεκχκ μνβακζζιχκ, υπςξ ημο 

Ονβακζζιμφ Οζημκμιζηήξ οκενβαζίαξ ηαζ Ακάπηολδξ ηαζ ημο Γζεεκμφξ 

Νμιζζιαηζημφ Σαιείμο. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ υθδξ ζογήηδζδξ είκαζ υηζ δ 

πνμζέββζζδ βίκεηαζ απυ ηδκ πθεονά ηδξ μζημκμιζηήξ απυδμζδξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, υηζ δ εηπαίδεοζδ, π.π., ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ηαθφηενεξ 

επζπεζνδιαηζηέξ εοηαζνίεξ ηαζ ηαθφηενδ απαζπυθδζδ. Δίκαζ έκα ιυημ πμο 

επακαθαιαάκεηαζ πμθφ ζοπκά.  

 διείμ ακαθμνάξ είκαζ δ θεβυιεκδ «ηναηδβζηή ηδξ Λζζζααυκαξ» ηδξ 

Δονςπασηήξ ·κςζδξ, πμο έπεζ εέζεζ ςξ ζηυπμ κα βίκεζ δ Δονςπασηή ·κςζδ, 

ιέπνζ ημ 2010, δ πζμ ακηαβςκζζηζηή, ααζζζιέκδ ζηδ βκχζδ, μζημκμιία ημο 

ηυζιμο. Δδχ ημ «ααζζζιέκδ ζηδ βκχζδ» είκαζ ημ αλζμπνυζεηημ. Γεκ ζδιαίκεζ 

υηζ επζηέθμοξ ακαηαθφρακε υηζ δ βκχζδ είκαζ παναβςβζηή δφκαιδ, ηάηζ πμο ημ 

λένμοιε εδχ ηαζ ανηεηέξ εηαημκηαεηίεξ, ζδιαίκεζ υηζ δ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ηαη‘ επέηηαζδ ημ επζπεζνδιαηζηυ ιμκμπςθζαηυ ηένδμξ, εα 

πνέπεζ κα αάθμοκ ζηδκ οπδνεζία ημοξ ηδ βκχζδ. Ζ βκχζδ, δδθαδή, 

ιεηαηνέπεηαζ απυ ημζκςκζηυ αβαευ, ημ μπμίμ αλζμπμζείηαζ βζα ηδκ εοδιενία ημο 

ημζκςκζημφ ζοκυθμο, ζε ιδπακζζιυ ηενδμθμνίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ.  

 Γκςνίγεηε, οπμεέης, υηζ δ Δονςπασηή ·κςζδ εέθεζ κα ειθακίγεζ 

θζθμθασηυ πνμζςπείμ. ·ηζζ, ιία απυ ηζξ ανπέξ ηδξ, δζαηοπςιέκδ ιάθζζηα ζημ 

άνενμ 149 ηδξ οκεήηδξ ηδξ Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ, είκαζ υηζ δεκ 

πανειααίκεζ ζηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ηςκ ηναηχκ ιεθχκ. Αοηυ, υιςξ, δεκ 

ζδιαίκεζ υιςξ υηζ δ Δονςπασηή ·κςζδ δεκ έπεζ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή, ηδκ 

μπμία επζαάθθεζ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. ·καξ πμθφ απθυξ ηνυπμξ είκαζ αοηυ 

πμο βίκεηαζ, π.π., ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ Μπμθυκζα. οιθςκμφκε υθμζ ιαγί πάκς 

ζε ιία πμθζηζηή, μπυηε ηάεε ηοαένκδζδ ηδκ εθανιυγεζ ζηδ πχνα ηδξ πςνίξ κα 

πνεζάγεηαζ ημζκμηζηή κμιμεεζία.  

  Σα ηείιεκα ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ δείπκμοκ υηζ έπεζ ηζξ ελήξ 

ζδέεξ βζα ημ πχξ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ιπμνεί κα δζαζχζεζ ημκ 
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ηαπζηαθζζιυ. Πνχηδ ζδέα: κα πανάλεζ κέμοξ ακενχπμοξ ιε επζεοιδηά 

παναηηδνζζηζηά ςξ πνμξ ηδ βκχζδ ,πμο εα δζαεέημοκ -εα πς παναηάης βζ‘ 

αοηυ- ηαζ ηδκ ζδεμθμβία πμο εα ημοααθάκε ιέζα ημοξ. Γεφηενδ ζδέα: κα 

θεζημονβήζεζ δ εηπαίδεοζδ ςξ πχνμξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, άιεζδξ 

ή έιιεζδξ. Να πνμζεέζμοιε υηζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πνέπεζ κα 

απμδχζεζ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα πμο ακέθενα πνμδβμφιεκα ιε ημ 

ιζηνυηενμ δοκαηυ ηυζημξ βζα ημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ. Αοηυ ζδιαίκεζ απυ 

ηδ ιζα ιενζά θζηυηδηα ζηδκ παζδεία (αθθά έηζζ ηζ αθθζχξ αοηά πμο εέθμοκ κα 

ηάκμοκ δεκ πνεζάγμκηαζ πμθφ πενζζζυηενα πνήιαηα απυ αοηά πμο δίκμοκ) ηαζ, 

απυ ηδκ άθθδ, ζδιαίκεζ ιεηαθμνά ημο ηυζημοξ ζημοξ βμκείξ, ζηδκ μζημβέκεζα.  

Οζ βμκείξ πθήνςζακ 4,4 δζζεηαημιιφνζα εονχ ηδκ ηεθεοηαία πνμκζά, βζα κα 

ηαθφρμοκ ηζξ ακεπάνηεζεξ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ. Πμθφ πενζζζυηενα εα 

πθδνχκμοκ ιεηά ηδ θεβυιεκδ απμηέκηνςζδ, πμο εα ιεηαθένεζ εηπαζδεοηζηέξ 

ανιμδζυηδηεξ ζημοξ Γήιμοξ. Οζ Γήιμζ δεκ έπμοκ πνήιαηα, μπυηε ακαβηαζηζηά 

μζ βμκείξ εα πθδνχκμοκ βζα ηδκ ιυνθςζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ ζηα δδιυζζα 

ζπμθεία. Δίιαζηε, δδθαδή, πάνα πμθφ ιαηνζά απυ ημ αίηδια ηδξ βεκζάξ ηδξ 

δζηήξ ιμο ή ηδξ βεκζάξ θίβμ πνζκ απυ ηδ δζηή ιμο, βζα ημ 15% ζηδκ παζδεία, 

αίηδια πμο, υιςξ, παναιέκεζ πάκημηε επίηαζνμ.  

  Μαγί ιε ηδ θζηυηδηα έπμοιε ηαζ ηδκ ζδζςηζημπμίδζδ, χζηε κα 

θεζημονβήζεζ δ εηπαίδεοζδ ςξ πχνμξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, άιεζα 

ή έιιεζα. Ζ ζδζςηζημπμίδζδ έπεζ πμθθέξ ιμνθέξ. Μζα ιμνθή είκαζ μζ άιεζεξ 

επεκδφζεζξ ζε εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (ζδζςηζηά ζπμθεία, ΗΔΚ, αηυια ηαζ 

ζδζςηζηά πακεπζζηήιζα). Μζα άθθδ ιμνθή είκαζ δ ζδζςηζημπμίδζδ πθεονχκ ηδξ 

θεζημονβίαξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ Αοηυ λεηίκδζε απυ ηδκ 

ηαεανζυηδηα, αθθά εκδεπμιέκςξ ζημ ιέθθμκ κα δμφιε αηυια ηαζ 

εηπαζδεοηζημφξ ιε ζπέζεζξ ενβαζίαξ ζδζςηζημφ δζηαίμο. Τπάνπμοκ, αηυια, μζ 

πενίθδιεξ οιπνάλεζξ Γδιμζίμο-Ηδζςηζημφ Σμιέα βζα ηαηαζηεοή ζπμθζηχκ 

ηηζνίςκ: ημ πνςί ζπμθείμ, ημ ανάδο ηαθεκείμ ή μηζδήπμηε άθθμ.  

  Γζείζδοζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ βίκεηαζ ιε 

πμθθμφξ ηνυπμοξ. Θα ζαξ δζααάζς έκα απυζπαζια απυ έκα ηείιεκμ ηδξ 

Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ «Πνμχεδζδ ηδξ Δπζπεζνδιαηζηήξ Νμμηνμπίαξ 

ιέζς ηδξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ Μάεδζδξ»1. Λέεζ, θμζπυκ, αοηυ ημ απυζπαζια: 

                                                           
1
 COM(2006) 33, 13.2.2006, ζει. 10 
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«Οζ ζδζςηζημί ζοκηεθεζηέξ (εκχζεζξ επζπεζνήζεςκ, εηαζνείεξ, επζπεζνδιαηίεξ, 

ζφιαμοθμζ η.θπ.) ζοιιεηέπμοκ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζηδκ εηπαίδεοζδ» –

πνμζέληε- «ηυζμ ιέζς πμνδβζχκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνςημαμοθίεξ υζμ ηαζ ιε 

ηδκ άιεζδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδ δζδαζηαθία». Πνμζέληε αοηυ, ζοκάδεθθμζ: 

άκεζε ζπκκεηνρή ζηε δηδαζθαιία πνμαθέπεζ ή θέεζ υηζ οπάνπεζ ήδδ, δ 

Δονςπασηή ·κςζδ. Αξ ζοκεπίζμοιε: «Ζ ζοιιεημπή αοηή εα πνέπεζ κα 

εεςνείηαζ απυ ηζξ εηαζνείεξ ςξ ιαηνμπνυεεζιδ επέκδοζδ ηαζ ςξ ζδιακηζηή 

πηοπή ηδξ εηαζνζηήξ ημζκςκζηήξ ημοξ εοεφκδξ. Οζ οιπνάλεζξ Ηδζςηζημφ-

Γδιυζζμο Σμιέα έπμοκ γςηζηή ζδιαζία βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα. Ζ δδιζμονβία δεζιχκ ιεηαλφ ζπμθείμο ηαζ 

επζπεζνδιαηζηήξ ημζκυηδηαξ πνέπεζ κα απμηεθεί ααζζηυ ζημζπείμ ηςκ 

επζηοπδιέκςκ πνμβναιιάηςκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή πνέπεζ κα θάαεζ πεναζηένς 

εκεάννοκζδ».  

  Αξ επακέθεμοιε πζμ ακαθοηζηά ζηα επζεοιδηά παναηηδνζζηζηά 

πμο, ηαηά ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, πνέπεζ κα έπεζ μ απυθμζημξ ημο ζπμθείμο. 

Σμ ααζζηυ είκαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ βκχζδξ απυ δελζυηδηεξ, 

πνμζανιμζιέκεξ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ ενβμδμζίαξ. Οφηε θζβυηενεξ, αθθά μφηε ηαζ 

πενζζζυηενεξ, βζαηί πενζζζυηενδ βκχζδ ή δελζυηδηεξ ημζηίγεζ, εκχ 

πενζζζυηενδ βκχζδ ακμίβεζ ημ ιοαθυ ημο ακενχπμο ηαζ εκδεπμιέκςξ ζηεθηεί 

υηζ ηα πνάβιαηα ιπμνεί κα είκαζ ηαζ δζαθμνεηζηά ηαζ κα ααθεεί αηυια ηαζ κα ηα 

αθθάλεζ. Χξ βκςζηυκ, δ ακεπάνηεζα ηδξ ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ ζοιπθδνχκεηαζ 

ιε ηδ θεβυιεκδ δζά αίμο ιάεδζδ.  

  Γεφηενμ παναηηδνζζηζηυ: πνέπεζ κα είκαζ πεζεήκζμζ, οπμηαβιέκμζ 

ενβαγυιεκμζ, πνυεοιμζ κα δεπεμφκ μπμζαδήπμηε ιμνθή απαζπυθδζδξ, πςνίξ 

δζαιανηονία, πςνίξ δζεηδίηδζδ, αηυια, αέααζα, κα ιεηαηναπμφκ ηαζ ζε 

κμιάδεξ, δδθαδή κα πδβαίκμοκ απυ ‘δχ ηαζ απυ ‘ηεί βζα κα ανίζημοκ δμοθεζά, 

πνμξ δυλακ ηδξ ηζκδηζηυηδηαξ πμο επαββέθθεηαζ δ Δονςπασηή ·κςζδ. Θοιίγς 

υηζ δ εθεφεενδ δζαηίκδζδ ενβαγμιέκςκ είκαζ ιία απυ ηζξ ηέζζενζξ εθεοεενίεξ 

ημο Μάαζηνζπ.  

Σμ ηεθεοηαίμ ηαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ: πνέπεζ κα είκαζ ζδεμθμβζηά 

εκζςιαηςιέκμζ ζημ ζφζηδια ηαζ μφηε ηακ ζηέρδ κα ηάκμοκ υηζ δ ημζκςκία 

ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ δζαθμνεηζηά.  

  ·πεζ, αηυια, εκδζαθένμκ κα ζαξ δζααάζς, έκα απυζπαζια απυ 

ιία ζφζηαζδ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο πμο 
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οζμεεηήεδηε ζηζξ 18/12 ημο 20062, ηαζ πενζέπεζ ημ «Πθαίζζμ Ακαθμνάξ βζα ηζξ 

Βαζζηέξ Ηηακυηδηεξ». Οηηχ είκαζ μζ ααζζηέξ ζηακυηδηεξ πμο εκημπίγμκηαζ. Θα 

ζαξ ηζξ δζααάζς ηαζ μπμζαδήπμηε μιμζυηδηα ιε ημοξ πέκηε ποθχκεξ ημο 

Τπμονβμφ Παζδείαξ δεκ είιαζ ζίβμονμξ ακ είκαζ ηοπαία. Αημφζηε, θμζπυκ, πμζεξ 

είκαζ μζ μηηχ ζηακυηδηεξ. «Δπζημζκςκία ζηδ ιδηνζηή βθχζζα», ζηακυηδηα έκα. 

«Δπζημζκςκία ζε λέκεξ βθχζζεξ», ζηακυηδηα δφμ. Πνμζέληε, επηθνηλσλία, υπζ 

βκχζδ ηδξ βθχζζαξ ζε επίπεδμ πμο κα ιπμνεί μ άθθμξ κα ιάεεζ βζα ημκ 

πμθζηζζιυ, ηδ θμβμηεπκία ηαζ υθα ηα άθθα ζημζπεία πμο ζοβηνμημφκ ημκ 

πμθζηζζιυ. Σνίηδ ζηακυηδηα: «ιαεδιαηζηή ζηακυηδηα», πνυζεεζδ ηαζ αθαίνεζδ, 

δδθαδή, ηαζ «ααζζηέξ ζηακυηδηεξ ζηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία». Να 

ιπμνείξ κα παηάξ ημ ημοιπί ηαζ κα λεηζκάεζ ημ ιδπάκδια, υπζ υιςξ κα λένεζξ 

πχξ θεζημονβεί ημ ιδπάκδια ή δ θφζδ. Σέηανηδ ζηακυηδηα: «Φδθζαηή 

ζηακυηδηα». Πέιπηδ: «ζηακυηδηα κα ιαεαίκεζξ», αοηυ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ κα 

είκαζ ηάπμζμξ πνμζανιμζιέκμξ βζα ηδ «δζά αίμο ιυνθςζδ».  

Οζ «ημζκςκζηέξ ηακυηδηεξ ηαζ μζ ζηακυηδηεξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

ζδζυηδηα ημο πμθίηδ» είκαζ ζηδκ έηηδ εέζδ ημο ηαηαθυβμο ηαζ ακάιεζα ζηζξ 

επελδβήζεζξ οπάνπεζ ηαζ δ θνάζδ «Ζ βκχζδ ηδξ εονςπασηήξ μθμηθήνςζδξ 

ηαζ ηςκ δμιχκ, ηφνζςκ ζηυπςκ ηαζ αλζχκ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, έπεζ 

επίζδξ γςηζηή ζδιαζία». Γδθαδή, ημ υηζ εα πνέπεζ κα είκαζ ηακείξ εοηοπήξ ςξ 

πμθίηδξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ ή ηδξ πχναξ ημο ηαζ κα ιδκ δζεηδζηεί, κα ιδκ 

γδηάεζ πνάβιαηα.  

  ηδκ έαδμιδ εέζδ ανίζηεηαζ δ «πνςημαμοθία ηαζ 

επζπεζνδιαηζηυηδηα». Δδχ δ πνςημαμοθία, υθδ δ πνςημαμοθία πμο ιπμνεί κα 

ακαπηφλεζ ηάπμζμξ άκενςπμξ, δζμπεηεφεηαζ έκηεπκα ζε επζπεζνδιαηζηυηδηα, θεξ 

ηαζ υθμζ ιπμνμφκ κα βίκμοκ επζπεζνδιαηίεξ. Σμ ζδιακηζηυ, υιςξ, είκαζ αοημί 

πμο δεκ εα ιπμνέζμοκ κα βίκμοκ επζπεζνδιαηίεξ, κα λένμοκ υηζ δεκ βίκακε βζαηί 

ήηακ ακίηακμζ, ηαζ επζπεζνδιαηίεξ βίκακε μζ ζηακμί, άνα αοημί μζ ακίηακμζ πνέπεζ 

κα οπδνεημφκ ημοξ ζηακμφξ. Ο ηαηάθμβμξ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ «πμθζηζζιζηή 

ζοκείδδζδ ηαζ έηθναζδ» ςξ υβδμδ ζηακυηδηα. 

 

Γζα κα δζηαζμθμβδεεί ιία εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο οπδνεηεί ηδκ 

μζημκμιζηή μθζβανπία ηαζ είβεζ ημ βεκζηυηενμ ημζκςκζηυ ζοιθένμκ, επζκμμφκηαζ 

                                                           
2
 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, L 394, 30.12.2006, ζει 13  
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παζδαβςβζηέξ ιέεμδμζ πμο εκζςιαηχκμοκ ηζξ ακηζδναζηζηέξ ζδέεξ πμο 

ζοβηνμημφκ ημκ πονήκα ηδξ αζηζηήξ παζδαβςβζηήξ. Αοηέξ πνμαάθθμκηαζ ςξ 

πνςημπμνία, ηοηθμθμνμφκ ζε αζαθία, δζαθδιίγμκηαζ απυ ηα ιέζα ιαγζηήξ 

εκδιένςζδξ. Σέημζεξ έπμοιε άθεμκεξ.  

  Πνχηα πνχηα, δ δζαδζηαζία ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ. Θα 

δζαθςκήζς ιε ημκ Γνδβυνδ ημκ Καθμιμίνδ, πμο είπε υηζ ημ πνυαθδια ιε ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα είκαζ υηζ δεκ εθανιυγεηαζ ηαθά. Ζ δζαεειαηζηυηδηα έπεζ 

πνμθακή ζηυπμ υπζ κα ζοκεέζεζ ηζξ επζζηήιεξ, αθθά κα βειίζεζ ημ ιοαθυ ημο 

κέμο ακενχπμο ιε ζηυνπζεξ πθδνμθμνίεξ, κα δδιζμονβήζεζ ιία επίθαζδ 

βκχζδξ πςνίξ ζφκδεζδ ηδξ ιίαξ πθδνμθμνία ιε ηδκ άθθδ. Άθθμ εέια είκαζ δ 

αθθδθμζφκδεζδ ηςκ επζζηδιχκ, πμο, αεααίςξ, πνέπεζ κα εκημπίγεηαζ, ηαζ 

άθθμ ημ κα θεξ ζημκ κέμ άκενςπμ «αβάθε άηνδ ιυκμξ ζμο» απυ ζηυνπζεξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ, πνμπακηυξ, υηακ ημο θεξ –ημκζηνμοηηζαζζιυξ θέβεηαζ αοηυ– 

κα θηζάλεζ ημ δζηυ ημο ιμκηέθμ βζα ηδκ ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα. Δίκαζ ζακ 

κα ημο θεξ υηζ έπεζ ηδκ εοπένεζα κα δζαθέλεζ, π.π., ακάιεζα ζημ ιμκηέθμ ημο 

Πημθειαίμο, πμο εέθεζ ηδ βδ αηίκδηδ ηαζ ημκ ήθζμ κα ηζκείηαζ βφνς απυ ηδ βδ, 

ηαζ ζημ ιμκηέθμ ημο Κμπένκζημο, πμο θέεζ υηζ δ βδ ηζκείηαζ βφνς απυ ημκ ήθζμ. 

Αηυια πζμ ζμαανά είκαζ ηα πνάβιαηα υηακ πάιε ζημ πχξ ηζκείηαζ δ ημζκςκία. 

Λέκε ζημ κέμ άκενςπμ: ·πεζξ ημ δζηαίςια κα επζθέλεζξ ακάιεζα ζημ ιμκηέθμ 

πμο εέθεζ ηδκ ημζκςκία κα ηδκ ηζκμφκ μζ ζηναηδβμί ηαζ μζ ααζζθζάδεξ ηαζ ημ άθθμ 

ιμκηέθμ (πμο ιάθθμκ εα ημ ηνφρμοκ), υηζ ηδκ ημζκςκία ηζκεί δ πάθδ ηςκ 

ηάλεςκ, μζ θασηέξ ιάγεξ. Καζ εδχ ηάκεζ πμθφ ιεβάθδ δζαθμνά ημ πμζμ ιμκηέθμ 

εα επζθεβεί.  

 Γζα ημ πχξ εα έπνεπε κα είκαζ ζημ ζπμθείμ ζάξ παναπέιπς ζηδκ 

πνυηαζδ βζα ημ δςδεηάπνμκμ ζπμθείμ, ημο μπμίμο ημ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ 

δεκ είκαζ υηζ είκαζ δςδεηάπνμκμ, αθθά ημ πενζεπυιεκυ ημο: πάκς απ‘ υθα 

θνμκηίγεζ, χζηε μ κέμξ άκενςπμξ κα απμηηά ιία μθμηθδνςιέκδ βκχζδ ηδξ 

θφζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, χζηε κα ιπμνέζεζ κα βίκεζ ζοκεζδδηυξ ζοκηεθεζηήξ 

ημζκςκζηήξ πνμυδμο. 

Δπζηνέρηε ιμο δομ θυβζα βζα ημ πχξ αθέπς ηδ ζηάζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ, ζε μπμζαδήπμηε ααειίδα. Μδκ εεςνήζεηε υηζ ζαξ ηάκς 

δζάθελδ, αοηά ηα γδηήιαηα ηα παθεφμοιε ηαεδιενζκά ηαζ ζηα Πακεπζζηήιζα. 

Πνχηα απ‘ υθα, μ εηπαζδεοηζηυξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ απαεήξ ηαζ μοδέηενμξ 

δζεηπεναζςηήξ, υπςξ ημκ εέθεζ δ άνπμοζα ηάλδ. Γεκ ιπμνεί μ εηπαζδεοηζηυξ 
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κα απμιμκχκεζ ηάπμζα εέιαηα ηαζ κα αβκμεί άθθα. Να πζζηεφεζ, π.π., υηζ, ακ 

θφζεζ ημ πνυαθδια ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ή ημ πνυαθδια ηςκ 

αζαθίςκ, εα θοεμφκ ηα πνμαθήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γεκ ιπμνεί κα 

πενζμνίγεηαζ ζε επζιένμοξ θφζεζξ, ηαηά ζοκέπεζα. Σαοηυπνμκα, δεκ ιπμνεί κα 

πενζιέκεζ υηζ εα θφζεζ ηα πνμαθήιαηα ζε αημιζηή αάζδ. Κάπμζμζ θέκε: Μα, άια 

ηάκεζ ηαθά ηδ δμοθεζά ημο ζηδκ ηάλδ μ εηπαζδεοηζηυξ, ηα πνάβιαηα εα 

αθθάλμοκ. Ίιςξ αοηυ ζίβμονα δεκ ανηεί, δεκ θφκμκηαζ έηζζ ηα γδηήιαηα.  

  Αηυια, μ εηπαζδεοηζηυξ δεκ ιπμνεί κα πζζηεφεζ υηζ ηα 

πνμαθήιαηα εα θοεμφκ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ηαζ ιυκμ. Σμ θές αοηυ 

απυ δφμ πθεονέξ: Ζ ιζα πθεονά είκαζ υηζ μ ακηίπαθμξ είκαζ πάνα πμθφ ζζπονυξ 

ηαζ δεκ ιπμνεί δ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα απυ ιυκδ ηδξ, αηυια ηαζ ακ αάθεζξ 

ιαγί ηαζ ημοξ βμκείξ, ακ αάθεζξ ηαζ ηα κήπζα ζηα κδπζαβςβεία, δεκ ανημφκ βζα 

κα ακηζιεηςπίζμοκ ημκ ακηίπαθμ. Ζ άθθδ πθεονά είκαζ υηζ ημ πνυαθδια είκαζ 

βεκζηυηενμ. Καηά ζοκέπεζα, έπεζξ ηδ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβήζεζξ εονφηενεξ 

ζοιιαπίεξ, κα θηζάλεζξ έκα πθαηφ ιέηςπμ πάθδξ, ηαζ ςξ πνμξ ηδ αάζδ ημο ηαζ 

ςξ πνμξ ημοξ ζηυπμοξ ημο. 

 Καζ ηεθεζχκς ιε αοηυ, ημοξ ζηυπμοξ. Οζ ζηυπμζ δεκ ιπμνμφκ κα 

πενζμνίγμκηαζ ζημ εθζηηυ, ζημ νεαθζζηζηυ ή, βζα κα είιαζ πζμ αηνζαήξ, ζε αοηυ 

πμο ηάπμζμζ εεςνμφκ εθζηηυ ηαζ αοηυ πμο ηάπμζμζ εεςνμφκ νεαθζζηζηυ, πμο 

ζοκήεςξ έπεζ ςξ υνζα ηα υνζα ημο ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ. Δάκ μζ ζηυπμζ δεκ 

λεπενάζμοκ ηα υνζα ημο ζοζηήιαημξ, ηυηε δεκ ιπμνεί κα απμδχζεζ μφηε μ 

ηαεδιενζκυξ αβχκαξ.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, πνζκ πνμπςνήζμοιε ζημκ επυιεκμ εζζδβδηή, κα 

ζαξ εκδιενχζμοιε υηζ μ Γναιιαηέαξ ηδξ Νμιανπζαηήξ Δπζηνμπήξ ημο ΚΚΔ 

Υακίςκ Γ. Νηαημοκάηδξ δζηάγεηαζ αφνζμ βζα ηδ ζοιιεημπή ημο ζηζξ 

ηζκδημπμζήζεζξ βζα ημ δζχλζιμ ηςκ λέκςκ αάζεςκ απυ ηδκ Δθθάδα. Σμ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ ζηδνίγεζ ημ Φήθζζια οιπανάζηαζδξ ζημκ 

δζςηυιεκμ αβςκζζηή, πμο έπεζ εηδχζεζ δ ΔΛΜΔ Υακίςκ. 

  Ο επυιεκμξ εζζδβδηήξ είκαζ μ η. Γζχνβμξ Γνυθθζμξ, ακαπθδνςηήξ 

Καεδβδηήξ ζημ Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ζημ Ανζζημηέθεζμ 

Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, ιε εέια: «πεδζαζιυξ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ».  
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Γηώξγνο ΓΡΟΛΛΗΟ: Καθδζπένα. Καηανπάξ κα εοπανζζηήζς ηδκ 

Οιμζπμκδία Λεζημονβχκ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ βζα ηδκ πνυζηθδζδ, δ μπμία 

είκαζ πνμθακέξ υηζ ιε ηζιά, ηαζ κα πνμπςνήζς ηαηεοεείακ ζημ εέια. Θα 

ακαπηφλς ημ εέια «πεδζαζιυξ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ». Ο ηίηθμξ ιμζάγεζ 

ηάπςξ βεκζηυξ, αθθά ιε αοηά ζηα μπμία εα ακαθενεχ άιεζα παναηάης, 

δδθαδή ζημ ααζζηυ ζπεδζάβναιια ηδξ εζζήβδζδξ, κμιίγς υηζ εα βίκς πζμ 

ζοβηεηνζιέκμξ.  

  Καηανπάξ, εα δχζς έκακ μνζζιυ ηδξ έκκμζαξ ημο ζπεδζαζιμφ 

εκυξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ή πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, υπςξ ζοκδείγεηαζ 

ηεθεοηαία κα ημ θέιε. Καηά δεφηενμ θυβμ, εα ηάκς ιία ζφκημιδ ακαθμνά ζε 

ιζα ηονίανπδ αθθά ηθαζζηή θμβζηή βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ ηαζ, ηαηά ηνίημ θυβμ, εα ηάκς ιενζηά ζπυθζα βζα ημ ζπεδζαζιυ 

ηςκ θεβυιεκςκ δζαεειαηζηχκ, εκζαίςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ (ΓΔΠΠ ηαζ 

ΑΠ), δδθαδή βζα ημ ηεκηνζηυ ένβμ πμο πανήβαβε ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα βζα ηδκ εκκζάπνμκδ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ.  

  Ξεηζκχ, θμζπυκ, ιε ημ πνχημ ιένμξ ηδξ εζζήβδζδξ. Πνέπεζ κα 

μνίζμοιε ηδκ έκκμζα ημο ζπεδζαζιμφ εκυξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Δίκαζ 

ιζα δζαδζηαζία μνβάκςζδξ ηαζ ζφκεεζδξ ηςκ επζιένμοξ ζημζπείςκ ημο 

πνμβνάιιαημξ, ημ μπμίμ απμηεθεί έκα ααζζηυ ιέζμ, ημ πνυβναιια εκκμμφιε, 

βζα ηδκ επίηεολδ εηπαζδεοηζηχκ ζημπχκ ηαζ, βεκζηυηενα, ημζκςκζημπμθζηζηχκ 

επζδζχλεςκ. Ίηακ, θμζπυκ, ιζθάιε βζα ζπεδζαζιυ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, 

δεκ ιπμνμφιε πανά κα ακαθενυιαζηε ζε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ δζαδμπή 

θάζεςκ. Ζ δζαδζηαζία υιςξ αοηή δεκ ζοιααίκεζ αοηυιαηα, πνμτπμεέηεζ ηδκ 

φπανλδ αημιζηχκ ή ζοθθμβζηχκ οπμηεζιέκςκ, ηα μπμία ηδκ πνμζδζμνίγμοκ.  

  Δπίζδξ, δ έκκμζα ημο ζπεδζαζιμφ, αθμφ ακαθένεηαζ ζε ιζα 

δζαδζηαζία μνβάκςζδξ ηαζ ζφκεεζδξ επζιένμοξ ζημζπείςκ εκυξ 

πνμβνάιιαημξ, είκαζ θακενυ υηζ ζοκδέεηαζ άννδηηα ιε ηδκ επζθμβή αοηχκ ηςκ 

δμιζηχκ ζημζπείςκ ημο πνμβνάιιαημξ. Σμ ηζ, δδθαδή, εα πενζέπεζ έκα 

πνυβναιια απυ ιζα ζεζνά δμιζηχκ ζημζπείςκ, πμο είκαζ μζ ζημπμί, μζ ζηυπμζ, 

ημ πενζεπυιεκμ, μζ ιέεμδμζ δζδαζηαθίαξ, μζ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ ηαζ μζ ιμνθέξ 

αλζμθυβδζδξ.  

  οκεπχξ, βζα κα ζοκμρίζς ηα πνμδβμφιεκα, έκαξ επανηήξ 

μνζζιυξ ηδξ έκκμζαξ ημο ζπεδζαζιμφ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, 

ακαθένεηαζ ζηδ δζαδζηαζία, ζηα οπμηείιεκα πμο πνμζδζμνίγμοκ αοηή ηδ 
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δζαδζηαζία ηαζ ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο πνμβνάιιαημξ ηα μπμία επζθέβμκηαζ βζα 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ.  

  Δδχ, αέααζα, αλίγεζ κα οπμβναιιίζμοιε ηάηζ ημ μπμίμ βζα 

μνζζιέκμοξ είκαζ αοημκυδημ, εκχ βζα άθθμοξ θακηάγεζ οπεναμθζηυ. Ο 

ζπεδζαζιυξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ υζα 

πνμακαθένεδηακ, αθμφ ακαθένεηαζ ζε επζθμβέξ οπμηεζιέκςκ, ηυζμ βζα ηζξ 

θάζεζξ ημο ζπεδζαζιμφ υζμ ηαζ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ημο 

πνμβνάιιαημξ, έπεζ μπςζδήπμηε πμθζηζηυ παναηηήνα.  

  Πενκχ ζημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ εζζήβδζδξ, πμο είκαζ ιζα ζφκημιδ 

ακαθμνά ζε έκα ηονίανπμ ηθαζζηυ ιμκηέθμ ζπεδζαζιμφ ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ. Σμ ιμκηέθμ αοηυ ημ πνυηεζκε ημ 1949 έκαξ Αιενζηάκμξ 

παζδαβςβυξ, μ Σάζθεν. Σζ πενζθαιαάκεζ αοηυ ημ ιμκηέθμ, πμο εεςνείηαζ 

ηθαζζηυ ιέπνζ ηζξ ιένεξ ιαξ; Πενζθαιαάκεζ ηέζζενζξ θάζεζξ.  

ηδκ πνχηδ θάζδ επζθέβμκηαζ μζ ζοβηεηνζιέκμζ εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ, 

αθμφ πνμδβδεμφκ ζοζηδιαηζηέξ ιεθέηεξ ηςκ ιαεδηχκ, ηδξ ζφβπνμκδξ 

ημζκςκζηήξ γςήξ ηαζ ηδξ φθδξ ηςκ ιαεδιάηςκ. Αοημί μζ ζηυπμζ, πμο ηαηανπάξ 

επζθέβμκηαζ, ζηδ ζοκέπεζα ημζηζκίγμκηαζ, υπςξ παναηηδνζζηζηά θέεζ μ Σάζθεν, 

ιε αάζδ ηδ θζθμζμθία ηαζ ηδκ ροπμθμβία ηδξ ιάεδζδξ, ηαζ πνμζδζμνίγμκηαζ ιε 

ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ, χζηε κα ιπμνεί κα ιεηνδεεί δ έηηαζδ ηδξ επίηεολήξ ημοξ. 

Αοηή είκαζ δ πνχηδ θάζδ.  

  Ζ δεφηενδ θάζδ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ εηείκςκ ηςκ ειπεζνζχκ μζ 

μπμίεξ ιπμνμφκ κα ελοπδνεηήζμοκ ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ πμο 

πνμδβμοιέκςξ έπμοκ επζθεβεί ηαζ πνμζδζμνζζηεί.  

  Ζ ηνίηδ θάζδ είκαζ δ θάζδ ηδξ ελεφνεζδξ ηνυπμο 

απμηεθεζιαηζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ ειπεζνζχκ, ηυζμ ζημ εζςηενζηυ εκυξ 

δζδαηηζημφ ακηζηεζιέκμο υζμ ηαζ ακάιεζα ζηα δζαθμνεηζηά δζδαηηζηά 

ακηζηείιεκα.  

  Σέηανηδ ηαζ ηεθζηή θάζδ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο ηνυπμο 

ιέηνδζδξ ηδξ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ, δδθαδή ημ πχξ επζηοβπάκμκηαζ μζ ζηυπμζ 

πμο έπμοκ ηαηανπάξ επζθεβεί, πνμζδζμνζζηεί ηαζ ηεεεί, ιε ζοβηεηνζιέκα 

υνβακα αλζμθυβδζδξ. Σα υνβακα αοηά είκαζ ηα ηεζη, δείβιαηα ενβαζζχκ, 

ενςηδιαημθυβζα ηαζ άθθα.  Κνζηήνζμ ηδξ επζηοπίαξ απμηεθμφκ απμδείλεζξ 

ζοβηεηνζιέκδξ αθθαβήξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ιαεδηχκ ιεηά ηδκ εθανιμβή 
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ημο πνμβνάιιαημξ.  

  Πμζεξ είκαζ μζ ααζζηέξ παναδμπέξ αοημφ ημο ιμκηέθμο, μζ ααζζηέξ 

εεςνδηζηέξ παναδμπέξ ημο; Πνχημκ: δ θμίηδζδ, εκκμείηαζ ιε αάζδ αημιζημφξ 

υνμοξ ιάεδζδξ. Σμ ζπμθείμ, δδθαδή, εεςνείηαζ έκα ζφζηδια παναβςβήξ 

επζεοιδηχκ αημιζηχκ απμηεθεζιάηςκ. Ζ δεφηενδ παναδμπή είκαζ υηζ εηείκμ 

πμο εκδζαθένεζ ηδκ ηαηαζηεοή μθυηθδνμο ημο ιμκηέθμο ηαζ, αζθαθχξ, ηδκ 

εθανιμβή ημο είκαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ δ απμδμηζηυηδηα. Ζ ηνίηδ 

εεςνδηζηή παναδμπή είκαζ υηζ μζ επζθμβέξ πμο βίκμκηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 

ζπεδζαζιμφ ημο πνμβνάιιαημξ εεςνμφκηαζ ηεπκζημφ ηαζ υπζ 

ζδεμθμβζημπμθζηζημφ παναηηήνα. Καζ ηέηανηδ ααζζηή παναδμπή, ηαζ 

πνμτπυεεζδ ηδξ υθδξ ζφθθδρδξ απυ ημκ Σάζθεν ημο ιμκηέθμο αοημφ 

ζπεδζαζιμφ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ είκαζ μ ζδιακηζηυξ νυθμξ ημκ μπμίμκ 

παίγμοκ μζ εζδζημί.  

  Σμ βζαηί ημ ιμκηέθμ αοηυ ηονζάνπδζε ηαζ ζοκεπίγεζ κα παίγεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ υπζ ιυκμ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ αθθά ηαζ δζεεκχξ ιπμνμφιε 

κα ημ ηαηακμήζμοιε, ακ ζηεθημφιε ζοκμθζηά ηζξ παναδμπέξ ηζξ μπμίεξ 

ακέθενα πνμδβμοιέκςξ, δδθαδή ηδκ μοδεηενυηδηα, ημ ζδιακηζηυ νυθμ ηςκ 

ηεπκζηχκ, ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ απμδμηζηυηδηα, ηδ θμβζηή ημφ κα 

ηαηακμείηαζ ημ ζπμθείμ ςξ εεζιυξ πμο πανάβεζ απμηθεζζηζηά αημιζηά 

απμηεθέζιαηα ιάεδζδξ ηαζ υπζ ημζκςκζηά, δδθαδή πμο δεκ έπεζ ημζκςκζηή 

θεζημονβία.  

  Μπμνμφιε, θμζπυκ, κα ηαηακμήζμοιε βζαηί επζηνάηδζε αοηυ ημ 

ιμκηέθμ ηαζ απέηηδζε ηυζμ ιεβάθδ επζννμή ηαζ ζζπφ ηαζ ζηζξ Ζκςιέκεξ 

Πμθζηείεξ, αθθά ηαζ δζεεκχξ, ακ ζηεθημφιε ηδκ επμπή εηείκδ πμο ζπεδζάζηδηε. 

Ακ ζηεθημφιε, δδθαδή, ηζξ ηονίανπεξ ζοκηδνδηζηέξ ηαζ ηεπκμηναηζηέξ αλίεξ ηδξ 

αιενζηακζηήξ ημζκςκίαξ ζηα πνχηα πνυκζα ιεηά ημ δεφηενμ παβηυζιζμ 

πυθειμ.  

  Πενκάς ζημ ηνίημ ημιιάηζ ηδξ εζζήβδζδξ, υπμο εα πνμζπαεήζς 

κα δζαηοπχζς μνζζιέκα ζπυθζα βζα ηα γδηήιαηα πμο ιαξ απαζπμθμφκ ζηδκ 

Δθθάδα, άιεζα ηαζ ζημ πανυκ οκέδνζμ, ζοκδέμκηάξ ηα ιε ηα πνμδβμφιεκα.  

  ·πμκηαξ οπυρδ ηζξ ανπζηέξ μνζμεεηήζεζξ πμο έηακα ζηδκ 

εζζήβδζδ βζα ηδκ έκκμζα ημο ζπεδζαζιμφ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ ημ 

ηθαζζηυ ηονίανπμ ζοκηδνδηζηυ ηαζ ηεπκμηναηζηυ ιμκηέθμ ημο Σάζθεν, πμο πμθφ 
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ζφκημια, αέααζα, πνμζπάεδζα κα πανμοζζάζς, ιπμνμφιε κα δζαηοπχζμοιε 

ηζξ ελήξ παναηδνήζεζξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηδ δζαδζηαζία ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ 

εδχ ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ, δδθαδή ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα ηδκ 

οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, δδιμηζηυ ζπμθείμ ηαζ βοικάζζμ.  

  Σμ πνχημ ζπυθζυ ιμο, θμζπυκ, είκαζ υηζ, ακ ζοβηνίκμοιε ηζξ δφμ 

θμβζηέξ, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ηα ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ ειπενζέπμοκ ιζα βναιιζηή 

δζαδζηαζία ζπεδζαζιμφ,, δ μπμία ιμζάγεζ ιε αοηήκ, ημο Σάζθεν, δζυηζ ηονίςξ 

ειπενζέπμοκ ζοβηεηνζιέκμοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηδ 

ναπμημηαθζά ημο πνμβνάιιαημξ.  

  Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο, επίζδξ, ειπενζέπμκηαζ ζηα ΓΔΠΠ ηαζ 

ΑΠ ακηζζημζπμφκ ζε αοημφξ ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ ηαζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα 

κα ανενςεμφκ, υπςξ μζ ειπεζνίεξ, βζα ηζξ μπμίεξ ιαξ ιζθμφζε μ Σάζθεν, ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ ιαεδιάηςκ αθθά ηαζ ιεηαλφ ηςκ ιαεδιάηςκ.  

  Δδχ εα άλζγε ίζςξ κα ακαθενεμφιε, αθθά δεκ έπς ημ πνυκμ, 

ζηδκ πμθοζογδηδιέκδ δζαεειαηζηυηδηα, δ μπμία ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα ηαζ πνεζάγεηαζ άθθδ ζογήηδζδ.  

  Γεφηενμ ζπυθζμ είκαζ υηζ απυ ημ ιμκηέθμ ημο Σάζθεν έπμοκ 

αθαζνεεεί, ζημ ιμκηέθμ ζπεδζαζιμφ ηςκ ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ εδχ ζηδκ Δθθάδα, ηα 

έηζζ ηζ αθθζχξ δοκδηζηά πνμμδεοηζηά ηαζ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, δεοηενεφμκηα 

πνμμδεοηζηά ημο ζημζπεία, υπςξ, βζα πανάδεζβια, δ ιεθέηδ ηςκ ιαεδηχκ ςξ 

πνμτπυεεζδ βζα ημ ζπεδζαζιυ εκυξ πνμβνάιιαημξ. Δπακαθαιαάκς, δοκδηζηά 

ηαζ δεοηενεφμκηα πνμμδεοηζηά ζημζπεία ημο ιμκηέθμο ημο Σάζθεν. Ίπςξ, 

επίζδξ, έπμοκ αθαζνεεεί ηαζ εηείκα ηα ζημζπεία, πμο εα απαζημφζακ απυ ημοξ 

ζοκηάηηεξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, δδθαδή απυ ημ 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ιζα εηηεηαιέκδ ηαζ ζοζηδιαηζηή ενβαζία. Ακαθένς, 

επίζδξ, υηζ ζηδκ Δθθάδα δεκ έπεζ πνμδβδεεί ηαιία ενβαζία, ηαιία ιεθέηδ βζα ηδ 

ζφβπνμκδ ημζκςκζηή γςή ηαζ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ιαεδιάηςκ, ιεθέηεξ ζηζξ 

μπμίεξ, ζφιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ ημο Σάζθεν, εα ιπμνμφζε κα ζηδνζπεεί έκα 

πνυβναιια.  

  Σνίημ ζπυθζμ: Δίκαζ θακενή δ ηάζδ ζηα ηαζκμφνβζα πνμβνάιιαηα 

βζα εκίζποζδ ημο νυθμο ημοξ ζημκ ημζκςκζηυ ηαζ πμθζηζηυ έθεβπμ, ιε δεδμιέκμ 

υηζ ζηα δμιζηά ζημζπεία ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ πενζθαιαάκμκηαζ, ζε 

ιεβαθφηενδ έηηαζδ απυ υ,ηζ ζηα πνμδβμφιεκα, ιμνθέξ ηαζ ηνυπμζ 
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αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ μζ μπμίμζ ζηδκ μοζία εα ακαααειίζμοκ ηδ εέζδ ηδξ 

ααειμθυβδζδξ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ. Θα εκζζπφζμοκ δδθαδή ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ηδξ επζθμβήξ.  

  Ονζζιέκεξ επζπνυζεεηεξ παναηδνήζεζξ δεοηενεφμκημξ 

παναηηήνα βζα ηα ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ: υπςξ, κμιίγς, είκαζ βκςζηυ ζε υθμοξ, 

βνάθηδηακ ιεηά απυ ιζα ιαηνζά πενίμδμ ηομθμνίαξ πςνίξ ηαιζά ζοιιεημπή 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ μφηε ζε ζοκδζηαθζζηζηυ επίπεδμ μφηε ζε εονφηενμ επίπεδμ, 

πςνίξ αλζμπμίδζδ ηακ ηδξ ειπεζνίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιέζς ηάπμζαξ 

ζοζηδιαηζηήξ ένεοκαξ. Ακηίεεηα, μζ εηπαζδεοηζημί ηθήεδηακ κα 

πνμζανιμζημφκ ζηα κέα αζαθία, ηα μπμία ζοββνάθδηακ αέααζα ζηδ αάζδ ηςκ 

κέςκ πνμβναιιάηςκ, ιέζα απυ πνυπεζνα ηαπφνοεια ζειζκάνζα βζα ηα μπμία 

δεκ πνεζάγεηαζ κα ζαξ ιζθήζς, ηα βκςνίγεηε εζείξ ηαθφηενα.  

  Σνίημ: ιπμνμφιε κα ακαθένμοιε ςξ δεοηενεφμκ ζημζπείμ ηνζηζηήξ 

υηζ αβκμήεδηε πακηεθχξ απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ απυ ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ ηάεε ηνζηζηή πμο έβζκε ζηα κέα πνμβνάιιαηα, ζηδκ επμπή πμο 

αβήηακ ζηδ δδιμζζυηδηα, υπςξ, βζα πανάδεζβια, πενί έθθεζρδξ αλζμθυβδζδξ 

ηςκ πνμδβμφιεκςκ αζαθίςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ, πενί έθθεζρδξ πζθμηζηήξ 

εθανιμβήξ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ αζαθίςκ, πενί ζφβποζδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ – δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ.  

  Δπίζδξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ακαθένμοιε υηζ δ ζογήηδζδ ηςκ κέςκ 

πνμβναιιάηςκ επζδζχπεδηε ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ηνυπμοξ απυ ηδκ πμθζηζηή 

δβεζία ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ ηαζ απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ κα 

απμθφβεζ πθήνςξ ηάεε έκηαλδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζημ εονφηενμ πθαίζζμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ. Γζα πανάδεζβια, ηα γδηήιαηα 

ηςκ ημκδοθίςκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, ηςκ αζαθζμεδηχκ η.θπ. παναθείθεδηακ 

εκηεθχξ.  

  Ίζμκ αθμνά, ηχνα, ημοξ ζημπμφξ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ, 

αθμφ βζα ημ πενζεπυιεκμ είκαζ αδφκαημ κα ακαθενεχ εδχ θυβς πνυκμο, 

ιπμνμφιε ζοκμπηζηά κα παναηδνήζμοιε ηα ελήξ: Πνχημ, μζ εηηζιήζεζξ πάκς 

ζηζξ μπμίεξ εειεθζχκμκηαζ μζ ζημπμί ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδ 

ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα πνδζζιμπμζμφκ ηζξ έκκμζεξ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, 

ηδξ νεοζηυηδηαξ, ημο ακηαβςκζζιμφ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ βκχζδξ, έκκμζεξ μζ 

μπμίεξ, υιςξ, υπςξ έπς δείλεζ αθθμφ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ζδεμθμβήιαηα, 

εηημπίγμκηαξ άθθεξ έκκμζεξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ηδ δζεφνοκζδ ηδξ θηχπεζαξ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 91 

ηαζ ηςκ ακζζμηήηςκ, ηδκ πενζααθθμκηζηή ηαηαζηνμθή, ηζξ ζιπενζαθζζηζηέξ 

επειαάζεζξ. ·ηζζ, αοηέξ μζ εηηζιήζεζξ ζοιαάθθμοκ ζηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ 

ηονζανπίαξ ηδξ θμβζηήξ εκυξ είδμοξ ηεπκμθμβζημφ κηεηενιζκζζιμφ ζηα 

πνμβνάιιαηα. Οοζζαζηζηά, ημ εβπείνδια ηδξ εθανιμβήξ ηςκ κέςκ 

πνμβναιιάηςκ ειθακίγεηαζ κα δζελάβεηαζ ζε ημζκςκζημπμθζηζηυ ηεκυ, ιζα 

επζαεαθδιέκδ εη ηςκ πναβιάηςκ ηαζ μοδέηενδ επζθμβή.  

  Γεφηενμ: Ίζμκ αθμνά ημοξ ζημπμφξ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ, 

υπζ ηζξ εηηζιήζεζξ ζηζξ μπμίεξ ακαθένεδηα, επάκς ζηζξ μπμίεξ εειεθζχκμκηαζ μζ 

ζημπμί, αθθά ημοξ ζημπμφξ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ, εδχ έπμοιε ηδκ 

αυνζζηδ πνμαμθή ακέλμδςκ δζαηδνφλεςκ, υπςξ ημ ιμηίαμ ηδξ ζζμννμπίαξ 

ιεηαλφ ηςκ ακενςπζζηζηχκ-ημζκςκζηχκ, απυ ηδ ιζα ιενζά, ηαζ ηςκ 

ακαθοηζηχκ-ηεπκμθμβζηχκ ηαηεοεφκζεςκ, απυ ηδκ άθθδ, δ μπμία, υιςξ, 

δζαηήνολδ δεκ παφεζ κα μνζμεεηείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηδξ 

οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ, πςνίξ κα θαιαάκεζ οπυρδ ζε ηαιία πενίπηςζδ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ηοαενκδηζηή πμθζηζηή βζα εκίζποζδ ηδξ δζάηνζζδξ βεκζηήξ ηαζ 

ηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ.  

  ·πμοιε, επίζδξ, ημ παθζυ ζδεμθυβδια ηςκ ίζςκ εοηαζνζχκ 

ιάεδζδξ κα ακαααπηίγεηαζ ζηα πνυηοπα ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, πνυηοπα 

ηα μπμία ελαθακίγμοκ υπζ ιυκμ ηδκ ηαλζηή πάθδ, αθθά αηυια ηαζ ηδκ φπανλδ 

ηςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ.  

  Αηυιδ, ηα πενί εκίζποζδξ ηδξ βθςζζζηήξ ηαζ πμθοπμθζηζζιζηήξ 

ηαοηυηδηαξ ζημ πθαίζζμ ιζαξ πμθοπμθζηζζιζηήξ ημζκςκίαξ -ακηζβνάθς ιία 

έηθναζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ- απμθεφβμοκ ζοζηδιαηζηά ηάεε ακαθμνά ζημ 

γήηδια ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ, δζδαζηαθίαξ δ μπμία είδαιε 

πχξ ακηζιεηςπίζηδηε απυ ηδκ πμθζηζηή δβεζία ημο Τπμονβείμο πνυζθαηα, ζημ 

πανάδεζβια ημο 132μο Γδιμηζημφ ζπμθείμο ζημ ζοβηνυηδια ηδξ Γηνάααξ ζηδκ 

Αεήκα. Αοηά πενί ηςκ ζημπχκ.  

  Ίζμκ αθμνά ημοξ ζηυπμοξ ηςκ πνμβναιιάηςκ: Οζ 

ζοβηεηνζιέκμζ ζηυπμζ παναπέιπμοκ ζε ιζα θμβζηή ηειαπζζιμφ ηδξ βκχζδξ ηαζ 

ηςκ ζηακμηήηςκ ζε ιζηνέξ εκυηδηεξ, χζηε κα ιπμνεί κα ιεηνδεεί δ επίηεολή 

ημοξ. Αοηή δ θμβζηή, υιςξ, αβκμεί ηζξ δζαθμνέξ ημο ιμνθςηζημφ ηεθαθαίμο ηςκ 

ιαεδηχκ, αθμφ μζ ζηυπμζ εεςνμφκηαζ ηαεμθζημί ηαζ ακηζηεζιεκζημί. Αβκμεί, 

επίζδξ, ηδκ ημοθημφνα ηςκ ιαεδηχκ ηςκ θασηχκ ζηνςιάηςκ. Οζ 

ακηζηεζιεκζημί, δδθαδή, ηαζ ηαεμθζημί ζηυπμζ ακηζζημζπμφκ πνςηανπζηά ζε 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 92 

ζημζπεία ηδξ ημοθημφναξ πμο ηονζανπεί ημζκςκζηά, δδθαδή ηδξ ημοθημφναξ 

ηςκ ιεζαίςκ ηαζ ακχηενςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ ηαζ ζηνςιάηςκ. Ο παναηηήναξ 

δε ηςκ ζηυπςκ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ «ακάβηεξ» ηδξ επυιεκδξ ααειίδαξ, 

δδθαδή ηδξ ααειίδαξ ημο Λοηείμο, ηαζ έηζζ ιπμνμφιε -ςξ οπυεεζδ ενβαζίαξ 

ημ θές- κα ενιδκεφζμοιε ηδ ζοκήεςξ δζαδεδμιέκδ ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ 

πμζμηζηή οπενμπή ηςκ ζηυπςκ ημο θεβυιεκμο βκςζηζημφ ημιέα, ακ 

πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ ηαλζκμιία πμο οζμεεημφκ ηαζ μζ ζοκηάηηεξ ημο 

πνμβνάιιαημξ. Σδκ οπενμπή, θμζπυκ, ηςκ ζηυπςκ ημο βκςζηζημφ ημιέα έκακηζ 

ηςκ ζηυπςκ ημο ζοκαζζεδιαηζημφ ηαζ ημο ροπμηζκδηζημφ, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

πμζμηζηή οπενμπή ηςκ ζηυπςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ απθή ακάηθδζδ 

πθδνμθμνζχκ.  

  Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, ηαζ ηθείκς, βζαηί κμιίγς υηζ έπς 

ηαηαπναζηεί ημ πνυκμ πμο είπα ζηδ δζάεεζή ιμο, είκαζ θακενυ υηζ ημ 

πνςηανπζηυ πμο πνέπεζ κα ελεηάγμοιε ζηα πνμβνάιιαηα είκαζ μζ ζημπμί, μζ 

μπμίμζ, αέααζα, εειεθζχκμκηαζ ζε παναδμπέξ ιε ζοβηεηνζιέκα ζδεμθμβζηά 

παναηηδνζζηζηά. Σζξ ακέθενα πνμδβμοιέκςξ: ηεπκμθμβζηυξ κηεηενιζκζζιυξ ηαζ 

ελαθάκζζδ ημζκςκζημπμθζηζηχκ ζοβηνμφζεςκ.  

  Σμ δεφηενμ πμο πνέπεζ κα πνμζέπμοιε ζδζαίηενα είκαζ μ 

παναηηήναξ ηςκ ζηυπςκ, δδθαδή ηδξ ναπμημηαθζάξ ηςκ ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ, μζ 

μπμίμζ είκαζ επαηνζαχξ δζαηοπςιέκμζ, χζηε κα ακηζζημζπμφκ, ζφιθςκα ιε ηδ 

θμβζηή ηςκ ζοκηαηηχκ ημοξ, ζε οπμδζαζνέζεζξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ κα είκαζ 

ιεηνήζζιμζ. 

  Αοηή δ θμβζηή, αηνζαχξ, έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκέπεζεξ, 

ημζκςκζηέξ, ζδεμθμβζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ. Οζ ζοκέπεζεξ είκαζ μ ηειαπζζιυξ ηδξ 

βκχζδξ, δ αβκυδζδ ηςκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηςκ δζαθμνχκ ακάιεζα ζημοξ 

ιαεδηέξ, δ αβκυδζδ ηδξ ημοθημφναξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηεθζηά μ θμνιαθζζιυξ.  

  Καηά ζοκέπεζα, δ ζογήηδζδ πενί δζαεειαηζηυηδηαξ, 

δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηαεχξ ηαζ δ νδημνζηή πενί ιαεδημηεκηνζημφ, αζςιαηζημφ, 

δδιζμονβζημφ ζπμθείμο ηαζ αοημκμιίαξ ημο εηπαζδεοηζημφ, πμο πενζθαιαάκμοκ 

ηα πνμβνάιιαηα, εεςνχ υηζ είκαζ ηονίςξ απμπνμζακαημθζζηζηή. Αοηυ, αέααζα, 

δεκ ζδιαίκεζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί πνέπεζ κα αβκμήζμοκ αοηή ηδ νδημνζηή, αθθά 

πνέπεζ, ακηίεεηα, κα ηδκ ημπμεεηήζμοκ ηαζ κα ηδξ ηάκμοκ ηνζηζηή ζηα 

πναβιαηζηά ηδξ πθαίζζα.  
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  Ζ απμηίιδζδ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ αέααζα ηςκ αζαθίςκ 

δεκ ιπμνεί κα πενζμνίγεηαζ, θμζπυκ, ζε ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ βζα 

πανάδεζβια δ εζημκμβνάθδζδ ηςκ αζαθίςκ, ή ζε επζιένμοξ ηαζκμημιίεξ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ. Οθείθεζ κα ζοκδέεζ ημ βεκζηυ ιε ημ εζδζηυ, κα ακαθφεζ ημ εζδζηυ 

οπυ ημ θςξ ημο βεκζημφ. Αοηή δ ζφκδεζδ, υιςξ, ιπμνεί κα βίκεηαζ επανηχξ 

ηαζ ιε ιεβαθφηενδ επζηοπία, ακ είκαζ θακενυ, ζε υζμοξ επζπεζνμφκ ηζξ 

ζοκεέζεζξ αοηέξ πμζεξ θεζημονβίεξ εεςνμφιε υηζ επζηεθεί ημ ίδζμ ημ ζπμθείμ. 

Γδθαδή, ακ εεςνμφιε ή δεκ εεςνμφιε υηζ ημ ζπμθείμ ηονίςξ, υπζ 

απμηθεζζηζηά, αθθά ηονίςξ, ακαπανάβεζ ηζξ οπάνπμοζεξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ 

ηαζ ακζζυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηονζανπία ζδεμθμβία, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ 

δεκ απμηεθεί πεδίμ ημζκςκζηχκ, πμθζηζηχκ ηαζ ζδεμθμβζηχκ ζοβηνμφζεςκ.  

  Αηνζαχξ αοηή δ εηηίιδζδ πνμζδζμνίγεζ ηαζ ηδ ζημπζά ηδξ ηνζηζηήξ 

ιαξ, αθθά ηαζ ηδ ζημπζά ηδξ πνμμπηζηήξ ιαξ, πμο είκαζ άιεζα δ άιαθοκζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ ηαζ δ αιθζζαήηδζδ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ ζήιενα, 

ιε ζημπυ ιζα άθθδ εηπαίδεοζδ ζε ιζα άθθδ ημζκςκία αφνζμ.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αημθμοεεί ηχνα δ εζζήβδζδ ημο Nico Hirtt, εηπαζδεοηζημφ ηαζ 

ζοββναθέα, ιέθμοξ ηδξ «·ηηθδζδξ βζα έκα Γδιμηναηζηυ πμθείμ» (Appel pour 

une École Démocratique) ζημ Βέθβζμ, ιε εέια «πμθζηά ακαθοηζηά 

πνμβνάιιαηα ζηδκ παβημζιζμπμζδιέκδ μζημκμιία: Σζ ηνφαεηαζ πίζς απυ ηδκ 

αηγέκηα ημο ΟΟΑ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ;». 

(Αθνινπζεί ην κεηαθξαζκέλν θείκελν ηεο εηζήγεζεο ηνπ N. Hirtt) 

 

Nico Hirtt:  

Καθδζπένα ζαξ. Θα ήεεθα κα ζαξ εοπανζζηήζς βζα ηδκ πνυζηθδζδ ηαζ εα 

ήεεθα, επίζδξ, κα γδηήζς ζοββκχιδ βζα ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ιζθάς εθθδκζηά ηαζ 

εα ήεεθα, επίζδξ, κα απμθμβδεχ ηαζ βζα ημ βεβμκυξ υηζ ηα αββθζηά ιμο δεκ 

είκαζ ηαζ ηα ηαθφηενα. Παν‘ υθα αοηά, υιςξ, αηυια ηαζ αοημί πμο δεκ 

ηαηαθαααίκμοκ αββθζηά εα ηαηαθάαμοκ ηα δζηά ιμο απθά αββθζηά.  

Οζ δφμ ηφνζεξ ζδέεξ αοηήξ ηδξ εζζήβδζδξ είκαζ, πνχημκ, υηζ μζ οθζηέξ, 

μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ ςεμφκ ηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ζηζξ ακεπηοβιέκεξ 

ηαπζηαθζζηζηέξ πχνεξ πνμξ ηδκ ειπμνεοιαημπμίδζδ· ηαζ, ηαηά δεφηενμ θυβμ, 
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υηζ εα πνέπεζ κα ηαηακμήζμοιε αοηή ηδκ ζδέα ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ οπυ 

ιία εονεία έκκμζα: ειπμνεοιαημπμίδζδ δεκ ζδιαίκεζ ιυκμκ ζδζςηζημπμίδζδ, 

ιεηαηνμπή ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε ιζα κέα αβμνά· ζδιαίκεζ, αηυιδ, πςνίξ 

πενζεχνζα εκανιυκζζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ηζξ πανμφζεξ, πμθφ εζδζηέξ 

απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ· επίζδξ, ζδιαίκεζ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ςξ ενβαθείςκ βζα ηδ δναζηδνζμπμίδζδ ηάπμζςκ 

αβμνχκ, ζδζαίηενα ηςκ αβμνχκ ηςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

Δπζημζκςκίαξ (ΣΠΔ). Ζ ενβαζία ααζίγεηαζ μοζζαζηζηά ζηδ ιεθέηδ ηςκ εεκζηχκ 

ιεηαννοειζζηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζε εονςπασηέξ πχνεξ ηαεχξ ηαζ εηεέζεςκ 

πμο δδιμζζεφηδηακ απυ δζεεκείξ μνβακζζιμφξ, υπςξ μ ΟΟΑ, δ Παβηυζιζα 

Σνάπεγα ηαζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή.  

Κύξηεο εμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα: Ίηακ ενεοκμφιε ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηζξ αζμιδπακζηέξ ηαπζηαθζζηζηέξ πχνεξ, 

ζδζαίηενα ζηδκ Δονχπδ, παναηδνμφιε ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ ημζκέξ ηάζεζξ. 

Πνχηεξ ηαζ, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, πζμ πνμθακείξ απυ αοηέξ είκαζ εηείκεξ ηδξ 

απνθέληξσζεο ηαζ ηδξ απειεπζέξσζεο. Σα πνμδβμφιεκα, ζοβηεκηνςηζηά 

εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα, πμο ηαεμδδβμφκηακ απυ ημ ηνάημξ, ιεηαηνάπδηακ 

ζε δίηηοα εοέθζηηςκ, ακηαβςκζζηζηχκ ζπμθείςκ, πμο ζοπκά δζμζημφκηαζ απυ ηζξ 

ημπζηέξ ανπέξ ή ιδ ηοαενκδηζηέξ μιάδεξ. Πανέπεηαζ πενζζζυηενδ ημπζηή 

ελμοζία βζα ηδκ ακάπηολδ δζηχκ ημοξ πνμβναιιάηςκ ηαζ δζηχκ ημοξ ιεευδςκ 

δζδαζηαθίαξ. ε ιία έηεεζδ, πμο δδιμζζεφηδηε ήδδ πνζκ μηηχ πνυκζα, ημ 

Δονςπασηυ Ηκζηζημφημ ·νεοκαξ βζα ηδκ Δηπαίδεοζδ «Eurydice» ζδιεζχκεζ υηζ 

«νη κεηαξξπζκίζεηο ζηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο έλα πξννδεπηηθφ θίλεκα πξνο ηελ απνθέληξσζε θαη ηε κείσζε 

ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ηνπ θξάηνπο» (Eurydice, 1997).  

Αοηή δ ελέθζλδ οπμζηδνίγεηαζ ζεεκανά απυ αζμιδπακζηά θυιπζ, υπςξ δ 

Δονςπασηή ηνμββοθή Σνάπεγα (European Round Table): «Πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπκε ηξφπνπο θαηάξηηζεο πνπ είλαη ιηγφηεξν ζεζκηθνί, πεξηζζφηεξν 

άηππνη (…) Χο βηνκήραλνη πηζηεχνπκε φηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

είλαη ειεχζεξνη λα δηεμάγνπλ ην ίδην είδνο εζσηεξηθψλ εξεπλψλ γηα ηελ 

απνδνηηθφηεηα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ή ηηο αζέκηηεο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη 

έμσζελ» (ERT, 1995). 

Αθθά, υπςξ εα παναηδνήζμοιε ζε ιενζηά απυ ηα επυιεκα ζδιεία, αοηή δ 

απμηέκηνςζδ ηαζ δ απεθεοεένςζδ ζημκ ημιέα ηδξ δζμίηδζδξ, ζοιααδίγμοκ 
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ζοπκά ιε έκακ ζζπονυηενμ ηναηζηυ έθεβπμ ζε μνζζιέκμοξ εζδζημφξ δείηηεξ ηαζ 

ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζηυπςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ (δελζυηδηεξ, ενβαζζαηή 

ιάεδζδ, πνμεημζιαζία βζα ηδ δζά αίμο ιάεδζδ). 

Καηά δεφηενμ θυβμ, δ πμθφ βνήβμνδ αφλδζδ ηςκ δαπαλψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, πμο παναηηήνζγε ηζξ δεηαεηίεξ ημο ‘50, ημο ‘60 ηαζ ημο ‘70, έπεζ 

επζαναδοκεεί δναιαηζηά ζηζξ δεηαεηίεξ ημο ‘80 ηαζ ημο ‘90. ηδκ Δονςπασηή 

·κςζδ, μζ δδιυζζεξ δαπάκεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ απμηεθιαηχεδηακ εδχ ηαζ 

δέηα πνυκζα ζημ 5% πενίπμο ημο ΑΔΠ, ιε ηδκ αλζμζδιείςηδ ελαίνεζδ ηςκ 

ζηακδζκααζηχκ πςνχκ, ηςκ μπμίςκ μζ δαπάκεξ παναιέκμοκ ζε ορδθυ 

επίπεδμ, πενίπμο ζημ 7% ημο ΑΔΠ (Eurydice, 2005). ε ιενζηέξ πχνεξ, υπςξ 

ημ Βέθβζμ, βζα πανάδεζβια, μζ ακηίζημζπεξ δαπάκεξ έπμοκ ιεζςεεί ζε πμθφ 

ιεβαθφηενμ ααειυ, εκχ μ ανζειυξ ηςκ θμζηδηχκ ζηδκ ακχηαηδ εηπαίδεοζδ 

ζοκεπίγεζ κα αολάκεηαζ.  

Σνίημκ, υηακ παναηδνμφιε ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ή ημοξ ζηυπμοξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ δ έιθαζδ δεκ δίκεηαζ πζα ζηδ βκχζδ ή ζηδ 

«βεκζηή ηαθθζένβεζα», αθθά υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζηζξ δεμηφηεηεο, πμο 

πνμμνίγμκηαζ κα πνμεημζιάζμοκ βζα ηδ «δζά αίμο ιάεδζδ»: επαββεθιαηζηέξ 

δελζυηδηεξ (επανηήξ βκχζδ δεφηενδξ βθχζζαξ, ή δελζυηδηεξ ζπεηζηά ιε ηζξ 

ΣΠΔ) ηαζ αζαθείξ εβηάνζζεξ δελζυηδηεξ (υπςξ ζηακυηδηα επίθοζδξ 

πνμαθδιάηςκ) ή μζ απμηαθμφιεκεξ «ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ», υπςξ δ 

πνμζανιμζηζηυηδηα (OCDE, 1994· CEC, 1995· ERT, 1995· CEC, 1996· 

Reiffers, 1996· ERT, 1997· OECD, 2001). 

Ζ ηέηανηδ ημζκή ηάζδ πμο παναηδνμφιε εδχ ηαζ πενίπμο 15 πνυκζα είκαζ δ 

απμαλφκελε θνηλσληθή αληζφηεηα ζην ζρνιείν. Δεκζηέξ ηαεχξ ηαζ δζεεκείξ 

ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ ημ εηπαζδεοηζηυ πάζια ιεηαλφ παζδζχκ ορδθυηενδξ ηαζ 

παιδθυηενδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ δζεονφκεηαζ λακά ζε πμθθέξ πχνεξ (Thélot and 

Vallet, 2000· Albouy and Wanecq, 2003· GERESE, 2003· Nicaise et al., 2003). 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ βεκζηεοιέκδξ, εκζαίαξ εηπαίδεοζδξ, πμο ζδιάδερε ηζξ 

δεηαεηίεξ ημο ‘60 ηαζ ημο ‘70, έπεζ δζαημπεί. Παναηδνμφιε επζζηνμθή ζε ιζα 

πζμ ζζπονή ηαζ βνήβμνδ επζθμβή, δ μπμία ζοπκά ηαηαθήβεζ ζε ημζκςκζηή 

επζθμβή. Ο ζηυπμξ ημο εηδδιμηναηζζιμφ ηδξ πνυζααζδξ ζηδ βεκζηή ακχηενδ 

δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ εβηαηαθείθεδηε βζα πάνδ 

ιζαξ απμηαθμφιεκδξ εηπαίδεοζδξ «δεφηενδξ εοηαζνίαξ», δ μπμία ζοκήεςξ 

ζδιαίκεζ ιζα επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ πνμζακαημθζζιέκδ ζηδκ ενβαζία.  
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Καζ, αέααζα, δ πέιπηδ ηάζδ είκαζ έκαξ εκζζπουιεκμξ πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνο ηελ εξγαζία. Πενζζζυηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζηδκ 

επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ, ζηδ δζδαζηαθία ηδ ζπεηζηή ιε ηδκ ενβαζία, ζηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ζοκενβαζζχκ ιεηαλφ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηςκ ζδζςηζηχκ εηαζνεζχκ 

ηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ημο «επζπεζνδιαηζημφ πκεφιαημξ» ζηδκ εηπαίδεοζδ (CEC, 

1995· CEC, 1997· CEC, 2000b· CEC, 2001b· OECD, 2001). Ίπζ ιυκμ ηα 

ζπμθεία ιεηαηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ επζπείνδζδ, αθθά ηαζ δ επζπείνδζδ ένπεηαζ 

επίζδξ ζημ ζπμθείμ. Παναηδνμφιε ιζα ηενάζηζα αφλδζδ πμζηίθςκ ιμνθχκ 

εκπνξηθήο παξνπζίαο ζηα ζπμθεία: δζαθδιίζεζξ ζημοξ ημίπμοξ ημο ζπμθείμο ή 

επάκς ζε δζδαηηζηυ οθζηυ, επζπμνήβδζδ δναζηδνζμηήηςκ απυ ζδζςηζηέξ 

εηαζνείεξ (GMV-Conseil, 1998) ή αηυια ηαζ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

βζα ζηήνζλδ ηςκ αβμνχκ ηςκ ΣΠΔ, υπςξ απμθάζζζε δ Δονςπασηή ·κςζδ ζηδ 

Λζζααυκα πέκηε πνυκζα πνζκ (CEC, 1996· CEC, 1997· CEC, 2000a· CEC, 

2000b· CEC, 2000c· CEC, 2001a).  

Δνπυιαζηε, ηχνα, ζηδκ ηεθεοηαία ημζκή ηάζδ, υπμο αθέπμοιε ηδκ ίδζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ κα βίκεηαζ ιζα κέα ηενδμθυνα αβμνά: ζδζςηζηή δζδαζηαθία, ζδζςηζηά 

ζπμθεία, ζδζςηζηή δζαπείνζζδ ηςκ ζπμθείςκ, ιάεδζδ ζε απεοεείαξ ζφκδεζδ (on-

line), ιε ιζα θέλδ: «επζπείνδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ». Ζ αιενζηακζηή ζοιαμοθεοηζηή 

μιάδα Eduventures ζδιεζχκεζ υηζ «… ε δεθαεηία ηνπ ’90 ζα αλαθέξεηαη σο ε 

πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ελειηθηψζεθε ε θεξδνθφξα βηνκεραλία ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σα ζεκέιηα γηα κηα ζθχδνπζα βηνκεραλία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

21νπ αηψλα -επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, θαηλνηνκίεο ηερλνινγίαο θαη επθαηξίεο ηεο 

αγνξάο- άξρηζαλ λα ζπγρσλεχνληαη θαη λα απνηεινχλ θξίζηκε κάδα» (Newman, 

2000). φιθςκα ιε ηζξ ακαθφζεζξ ημο Merril Lynch, «… ε θαηάζηαζε είλαη 

ψξηκε γηα κηα απέξαληε θεξδνθφξα ηδησηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο». Ακ ηαζ 

αοηή δ δήθςζδ εα ιπμνμφζε κα θακεί υηζ ηάπςξ οπεναάθθεζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πχνεξ, ζηζξ μπμίεξ αοηή δ αηναία ιμνθή 

ειπμνεοιαημπμίδζδξ αθμνά πνμξ ημ πανυκ ζπεδυκ ιυκμ ηδκ ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ ηαζ ηδ δζά αίμο ιάεδζδ, παναηδνμφιε υηζ ζε άθθα ιένδ ημο ηυζιμο 

δ ελέθζλδ πνμξ ηδκ ζδζςηζημπμίδζδ ηζκείηαζ πμθφ ηαπφηενα (Johnstone, 1998· 

IFC, 1999· Patrinos, 1999· Παβηυζιζα Σνάπεγα, 1999· Robertson et al., 2001). 

Αοηυ ζοιααίκεζ ζδζαίηενα ζηδκ Άπς Ακαημθή ηαζ ηδ Νμηζμακαημθζηή Αζία. ηδ 

Νυηζα Κμνέα μζ ζδζςηζηέξ δαπάκεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ έπμοκ λεπενάζεζ 

πνυζθαηα ηζξ δδιυζζεξ δαπάκεξ (Βray, 2004). 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 97 

Οηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε: Οζ ελεθίλεζξ πμο ζηζαβναθμφκηαζ παναπάκς 

ζοιπίπημοκ ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ μζημκμιζηήξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ απμηαθμφιεκδξ θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. Φαίκεηαζ έηζζ πζεακυ –

ηαζ, ακ αημθμοεήζμοιε έκα ιανλζζηζηυ πθαίζζμ ακάθοζδξ, θαίκεηαζ αηυια ηαζ 

πνμθακέξ- υηζ μζ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ πνέπεζ κα ζοκδεεμφκ ιε 

ηδκ ελέθζλδ ημο μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ. Γζα κα ακαπηφλμοιε αοηυ ημ 

ζδιείμ, πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε ιενζηέξ πηοπέξ ηαζ ακηζθάζεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ 

παβημζιζμπμίδζδξ (βζα ιζα ααεφηενδ ακάθοζδ, αθ. Hirtt, 2004). 

Απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘80 δ μζημκμιία ηςκ πνμδβιέκςκ 

ηαπζηαθζζηζηχκ πςνχκ ακηζιεηςπίγεζ δφμ ζδιακηζηέξ πνμηθήζεζξ. Ανπζηά, 

έπμοιε ιζα επζδείκςζδ ημο μζημκμιζημφ ακηαβςκζζιμφ, μ μπμίμξ πνμέηορε 

ανπζηά απυ ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ, πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘70. Αοηυ 

ζδιαίκεζ ιεβάθδ αζηάεεζα, ορδθά πμζμζηά ακενβίαξ, ιεβάθδ πίεζδ ζηζξ 

δδιυζζεξ δαπάκεξ ηαζ ζοκεπή ακαγήηδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ. Καηά 

δεφηενμ θυβμ, δ αζμιδπακία ηαζ μζ οπδνεζίεξ έπμοκ πενάζεζ ζηδκ επμπή ηςκ 

κέςκ ηεπκμθμβζχκ, εζδζηά ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ 

επζημζκςκίαξ. Αοηέξ μζ ηεπκμθμβίεξ μδδβμφκ ζε κέεξ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ηδξ 

ενβαζίαξ, ιε πενζζζυηενδ εοεθζλία, έβηαζνδ παναβςβή ηαζ ιζα ναβδαία 

δζεεκμπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαζ ηςκ ακηαθθαβχκ. Αθθά ζδιαίκμοκ, επίζδξ, 

ιεβαθφηενδ αδοκαιία πνμαθερζιυηδηαξ, πενζζζυηενδ αζηάεεζα, πενζζζυηενδ 

άκζζδ ακάπηολδ, δ μπμία, ζε ακηάθθαβια, ηνμθμδμηεί ηδκ επζδείκςζδ ημο 

μζημκμιζημφ ακηαβςκζζιμφ. (CEC, 1997· Field, 1997). ·ηζζ, εκχ δ ηεπκμθμβζηή 

ακάπηολδ εκζζπφεηαζ απυ επεκδοηέξ, απυ επζπεζνήζεζξ ηαζ απυ ηοαενκήζεζξ ςξ 

ηνυπμξ επίθοζδξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ζε ημπζηυ ή εεκζηυ 

επίπεδμ, βίκεηαζ ααζζηυ ζημζπείμ δζαηήνδζδξ εκυξ επζδεζκμφιεκμο μζημκμιζημφ 

ακηαβςκζζηζημφ πενζαάθθμκημξ ζε δζεεκέξ επίπεδμ. Σχνα έπμοιε ηδκ 

παβηυζιζα μζημκμιία, απυ ηδ ιζα πθεονά, ηαζ ιζα παβηυζιζα ελέθζλδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ, απυ ηδκ άθθδ. Αθθά πχξ ημ πνχημ πανάβεζ ημ 

δεφηενμ; 

Οη ηξεηο άμνλεο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ ζρνιείνπ: ·καξ μλοιέκμξ 

μζημκμιζηυξ ακηαβςκζζιυξ έπεζ ιία έιιεζδ ηαζ ηνεζξ άιεζεξ επζπηχζεζξ βζα ηα 

εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα. Αξ ανπίζμοιε ιε ηδκ έιιεζδ. Γζα κα αεθηζχζμοκ ηδκ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ εεκζηχκ ή ημπζηχκ αζμιδπακζχκ ηαζ ηςκ οπδνεζζχκ μζ 

ηοαενκήζεζξ, ζπεφδμοκ κα ιεζχζμοκ ηδ θμνμθμβζηή πίεζδ. Οζ «θζβυηενμζ 
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θυνμζ» είκαζ έκα απυ ηα ηφνζα αζηήιαηα ηςκ εεκζηχκ επζπεζνήζεχκ ημοξ. Καζ 

θζβυηενμζ θυνμζ ζδιαίκμοκ παιδθυηενδ πνδιαημδυηδζδ ηςκ δδιυζζςκ 

οπδνεζζχκ, ηαζ εζδζηά ιζαξ απυ ηζξ δαπακδνυηενεξ, ηδξ εηπαίδεοζδξ. Αοηυ 

είκαζ, πνμθακχξ, δ πνχηδ ηαζ ηφνζα ελήβδζδ βζα ηδ ζπεηζηή ιείςζδ ηςκ 

δδιυζζςκ εηπαζδεοηζηχκ δαπακχκ, πμο παναηδνήζαιε παναπάκς. Απμηαθχ 

αοηυκ ημκ πανάβμκηα «έιιεζμ», επεζδή μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 

ακηζπνμζςπεοηζηέξ μνβακχζεζξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ημο ηεθαθαίμο δεκ 

απαζημφκ ζηδκ πνάλδ ιείςζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Ζ 

Δονςπασηή ηνμββοθή Σνάπεγα ηςκ αζμιδπάκςκ (European Round Table) 

γήηδζε αηυιδ ηαζ αφλδζδ (ERT, 1989). Αθθά, ζοβπνυκςξ, ηα ιέθδ ημοξ γδημφκ 

απυ ηάεε εεκζηή ηοαένκδζδ κα ιεζχζεζ ημοξ θυνμοξ. Αοηυ είκαζ ιζα 

παναηηδνζζηζηή ακηίθαζδ ιεηαλφ ηςκ παβηυζιζςκ ηαζ ηςκ ζδζςηζηχκ 

ζοιθενυκηςκ ηςκ ηεθαθαζμηναηχκ. Θα δμφιε ανβυηενα βζαηί, ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ, ημ ζδζςηζηυ ζοιθένμκ (πενζημπή θυνςκ, βζα κα αολδεεί δ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα) είκαζ μ κζηδηήξ ηδξ ακηίθαζδξ. 

Αξ δμφιε ηχνα πμζεξ είκαζ μζ άιεζεξ ζοκέπεζεξ ημο δζεεκμπμζδιέκμο 

ακηαβςκζζιμφ, μζ ηνεζξ ηφνζμζ άλμκεξ ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ ημο ζπμθείμο. 

Ανπζηά, ημ μλοιέκμ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ ζδιαίκεζ υηζ μζ επεκδοηέξ ράπκμοκ 

ζοκεπχξ κέεξ ηενδμθυνεξ αβμνέξ. Καζ θοζζηά, ηχνα πμο έπμοκ ήδδ 

ζδζςηζημπμζδεεί πμθθέξ απυ ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ζηζξ πνμδβιέκεξ 

ηαπζηαθζζηζηέξ πχνεξ, ηα δφμ δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα ηςκ δαπακχκ 

παβημζιίςξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ εεςνμφκηαζ ςξ κέμ Δθδμνάδμ (Patrinos ηαζ 

Ariasingam 1997· Larsen ηαζ Vincent-Lancrin, 2003). 

Καηά δεφηενμ θυβμ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ εα πνμζπαεήζμοκ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ηζξ απεννζυνζζηεξ ειπμνζηέξ εοηαζνίεξ πμο 

ακηζπνμζςπεφμοκ μζ εηαημκηάδεξ εηαημιιονίςκ ζπμοδαζηχκ ηαζ ιαεδηχκ, 

εκζζπφμκηαξ ηδκ ειπμνζηή πανμοζία ημοξ ζηα ζπμθεία. Καζ ζε υ,ηζ αθμνά ημοξ 

ημιείξ πμο εεςνμφκηαζ ζηναηδβζημί απυ ηζξ ηοαενκήζεζξ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηζξ 

αβμνέξ ηςκ ΣΠΔ, αθέπμοιε ηδκ ίδζα ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή κα επζηαθείηαζ ηδ 

πνδζζιμπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ςξ ιέζμο δναζηδνζμπμίδζδξ αοηήξ ηδξ 

αβμνάξ: «Δίλαη ακθηζβεηήζηκν εάλ ε ήπεηξφο καο ζα δηαηεξήζεη ηε βηνκεραληθή 

ζέζε πνπ έρεη επηηχρεη ζε απηή ηελ θαηλνχξηα αγνξά ησλ πνιπκέζσλ, εάλ ηα 

ζπζηήκαηά καο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δελ εθζπγρξνληζηνχλ γξήγνξα. Η 

αλάπηπμε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, ζην πιαίζην ηνπ ηζρπξνχ δηεζλνχο 
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αληαγσληζκνχ, απαηηεί νη θιηκαθνχκελεο επηπηψζεηο λα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ 

πιήξε ξφιν ηνπο. Δάλ ν θφζκνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί, ε επξσπατθή αγνξά ζα γίλεη κηα καδηθή αγνξά πάξα πνιχ αξγή» 

(CEC, 1996). 

Σνίημκ, ζμαανυξ μζημκμιζηυξ ακηαβςκζζιυξ ζδιαίκεζ υηζ μζ ηοαενκήζεζξ 

πζέγμκηαζ βζα κα πνμζανιυζμοκ βνήβμνα ηαζ δζελμδζηά ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ 

δμιέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ηαθφηενα ζηδ 

ιεηαααθθυιεκδ απαίηδζδ ημο εζδζηεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Αοηυ ελδβεί, 

θοζζηά, ηδκ ηάζδ πνμξ ιζα εηπαίδεοζδ πενζζζυηενμ πνμζακαημθζζιέκδ πνμξ 

ηδκ ενβαζία - ηαζ υπζ ιυκμ. Ίπςξ είδαιε, δ παβημζιζμπμίδζδ είκαζ ηάηζ 

πενζζζυηενμ απυ απθυξ δζεεκήξ ακηαβςκζζιυξ. Δίκαζ, επίζδξ, κέα μνβάκςζδ 

ηδξ ενβαζίαξ, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ πενζζζυηενδ εοεθζλία ηαζ θζβυηενμ πνμαθέρζιμ 

πενζαάθθμκ. Δπμιέκςξ, δ εηπαίδεοζδ ηαθείηαζ κα απμδχζεζ ιζηνυηενδ 

ζδιαζία ζηδ βκχζδ, πμο «είλαη ζήκεξα, ζηηο γξήγνξα εμειηζζφκελεο θνηλσλίεο 

θαη νηθνλνκίεο καο, έλα θζαξηφ πξντφλ» (Cresson, 1998), ηαζ κα δχζεζ 

πενζζζυηενδ αανφηδηα ζε εηείκεξ ηζξ δελζυηδηεξ, πμο ιπμνμφκ κα εββοδεμφκ 

ηδκ εοεθζλία ηαζ ηδκ πνμζανιμζηζηυηδηα ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Μζα έηεεζδ 

ημο ΟΟΑ ημ εέηεζ αοηυ ιε ιεβάθδ ζαθήκεζα: «Δίλαη ζεκαληηθφηεξν λα 

ζηνρεχνπκε ζε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο γεληθνχ ραξαθηήξα απφ ην λα 

καζαίλνπκε πξάγκαηα πνπ είλαη πάξα πνιχ εμεηδηθεπκέλα. ηνλ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο, ππάξρεη έλα ζχλνιν βαζηθψλ δεμηνηήησλ -πνηφηεηα ζρέζεσλ, 

επηδεμηφηεηα ζηηο γιψζζεο, δεκηνπξγηθφηεηα, ηθαλφηεηα λα εξγαζηνχκε ζε κηα 

νκάδα θαη λα ιχλνπκε πξνβιήκαηα, θαιή θαηαλφεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ- 

πνπ ζήκεξα είλαη νπζηψδεο λα θαηαθηεζνχλ, γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα βξνχκε 

εξγαζία θαη λα πξνζαξκνζηνχκε γξήγνξα ζηηο εμειηζζφκελεο απαηηήζεηο ηεο 

νηθνλνκηθά ελεξγνχ δσήο» (OCDE, 1998). Σμ πναβιαηζηά ζδιακηζηυ ζημ 

ζπμθείμ δεκ είκαζ ηυζμ δ ιάεδζδ υζμ ημ «ιαεαίκς πχξ κα ιαεαίκς», βζα κα 

είιαζηε ζε εέζδ κα πνμζανιμζημφιε αιέζςξ ζημ βνήβμνα ιεηαααθθυιεκμ 

ηεπκμθμβζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζηδ βνήβμνδ εκαθθαβή ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ 

ζηδ αζμιδπακία ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ. «Η ππεξάζπηζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο 

ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ ελεξγφ δσή δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο νξηζηηθή θαη φηη νη εξγαδφκελνη πξέπεη (λα παξαθνινπζήζνπλ) 

θαηάξηηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπο, γηα λα παξακείλνπλ 

παξαγσγηθνί θαη αμηνπνηήζηκνη» (OCDE, 1997).  
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Ζ εοεθζλία ηαζ δ έθθεζρδ πνμαθερζιυηδηαξ ζδιαίκμοκ, επίζδξ, υηζ ηα ίδζα ηα 

εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα πνέπεζ κα ακαπηφλμοκ ηδκ ζηακυηδηα πνμζανιμβήξ 

ημοξ, ιε ημ κα βίκμοκ πζμ αοηυκμια, πζμ ακηαβςκζζηζηά, θζβυηενμ ελανηδιέκα 

απυ ημκ ηεκηνζηυ έθεβπμ. «Πξέπεη λα ελζαξξχλνπκε ηνπο ηξφπνπο θαηάξηηζεο 

πνπ είλαη ιηγφηεξν ζεζκηθνί, πην άηππνη», ηυκζζε δ Δονςπασηή ηνμββοθή 

Σνάπεγα (European Round Table) ηςκ αζμιδπάκςκ ημ 1993 (ERT, 1993). Γφμ 

πνυκζα ανβυηενα, δ Δονςπασηή Δπζηνμπή απέδεζλε υηζ έιαεε εηείκμ ημ ιάεδια: 

«Σα πεξηζζφηεξν απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα (εθπαίδεπζεο) είλαη, επίζεο, ηα 

πην εχθακπηα, ηα ηαρχηεξα ζηελ πξνζαξκνγή θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ ηε 

κέγηζηε ξνπή πξνο ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο» (CEC, 1995). 

Φοζζηά, οπάνπεζ έκαξ ιεβάθμξ ηίκδοκμξ ζε αοηέξ ηζξ ηεθεοηαίεξ ελεθίλεζξ. Ζ 

έιθαζδ ζηζξ δελζυηδηεξ ηζξ πνμζακαημθζζιέκεξ πενζζζυηενμ ζηδκ ενβαζία 

πανά ζηδ βεκζηή βκχζδ, ηα θζβυηενα ηακμκζζηζηά ειπυδζα ηαζ, πνμπάκηςκ, μζ 

πενζημπέξ ζημκ πνμτπμθμβζζιυ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ 

βνήβμνα πνμξ ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ. Δηεί ανίζημοιε πάθζ ηδκ 

ακηίθαζδ πμο ακαθένεδηε παναπάκς: Πχξ ιπμνεί δ εηπαίδεοζδ κα είκαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενδ ζηδκ παναβςβή ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ πμο απαζηείηαζ 

απυ ηδ ημζκςκία ηδξ βκχζδξ, εάκ έπεζ θζβυηενα μζημκμιζηά ιέζα ηαζ εάκ 

ελεθζπεεί πνμξ ιζα ημζκςκζηή πυθςζδ πμο εα αθήζεζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ 

ιεθθμκηζηχκ ενβαγμιέκςκ πςνίξ μπμζαδήπμηε ορδθμφ επζπέδμο πνμζυκηα;  

 Μενζημί άκενςπμζ ζηδκ ανζζηενά εεςνμφκ, αηυιδ, υηζ δ αολακυιεκδ γήηδζδ 

βζα ενβαηζηυ δοκαιζηυ ιε ορδθή ελεζδίηεοζδ εα είκαζ επανηήξ βζα κα ακαβηάζεζ 

ηζξ ηοαενκήζεζξ κα επεκδφζμοκ πενζζζυηενμ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ κα ςεήζεζ 

ηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα πνμξ ημκ ημζκςκζηυ εηδδιμηναηζζιυ 

ιαηνμπνυεεζια. Γοζηοπχξ, αοηή είκαζ ιζα οπεναμθζηά αζζζυδμλδ ζδέα. 

Πναβιαηζηά, είκαζ πανενιδκεία ηδξ έκκμζαξ «ημζκςκία ηδξ βκχζδξ» ημ κα 

πζζηεφμοιε υηζ δ ιεθθμκηζηή μζημκμιία εα πνεζαζηεί ιυκμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ιε 

ορδθή ελεζδίηεοζδ. Ακηίεεηα, ζε υθεξ ηζξ πνμδβιέκεξ πχνεξ υπμο μζ ζηαηζζηζηέξ 

είκαζ δζαεέζζιεξ παναηδνμφιε ιζα πμθςιέκδ ελέθζλδ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. ηζξ 

ΖΠΑ, βζα πανάδεζβια, υηακ ελεηάγμοιε ηα 30 επαββέθιαηα ιε ηδ ιεβαθφηενδ 

δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ, αθέπμοιε υηζ ημ 22% απυ αοηά απαζημφκ 

πνάβιαηζ έκα πμθφ ορδθυ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ (πηοπίμ πακεπζζηδιίμο ή 

δζδαηημνζηυ), αθθά, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, αθέπμοιε ημ πενίπμο 70% αοηχκ 

ηςκ ενβαζζχκ κα απαζημφκ ιυκμ ιζα ιζηνήξ ή ιεζαίαξ δζάνηεζαξ ηαηάνηζζδ ζηδ 
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δμοθεζά: πνυηεζηαζ βζα ημοξ ηαιίεξ, ηαεανζζηέξ, ζεναζηυνμοξ, μδδβμφξ 

θμνηδβμφ, θνμονμφξ αζθάθεζαξ, αμδεμφξ μζηζαηήξ θνμκηίδαξ η.θπ. (Braddock, 

1999). 

Ζ ίδζα ελέθζλδ παναηδνείηαζ ηαζ ζηδ Γαθθία, υπμο μ ανζειυξ ακεζδίηεοηςκ 

εέζεςκ ενβαζίαξ έπεζ αολδεεί απυ 4,3 ζε 5 εηαημιιφνζα ηα ηεθεοηαία δέηα 

πνυκζα, εκχ ιεζςκυηακ ζοκεπχξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνμδβμφιεκςκ 

δεηαεηζχκ (Chardon, 2001). 

Ζ πυθςζδ ηςκ επζπέδςκ εηπαίδεοζδξ πμο απαζημφκηαζ απυ ηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ είκαζ, πθέμκ, δ πναβιαηζηυηδηα πίζς απυ ημκ ιφεμ ηδξ «ημζκςκίαξ 

ηδξ βκχζδξ» ζηζξ αζμιδπακζηέξ πχνεξ. Καζ ιαξ ηάκεζ κα ηαηακμμφιε πχξ αοηέξ 

μζ ημζκςκίεξ ιπμνμφκ κα δζαπεζνζζημφκ ηδκ ημζκςκζηή πυθςζδ, ηδκ 

απεθεοεένςζδ ηαζ ηζξ δδιμζζμκμιζηέξ πενζημπέξ ζηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηά 

ημοξ. Δπίζδξ, ημ βζαηί δ Δονςπασηή Δπζηνμπή ιπμνεί κα ηάκεζ πνμηάζεζξ πμο 

εα είπακ ζμηάνεζ ημοξ πάκηεξ είημζζ ή ηνζάκηα πνυκζα πνζκ: «Η εθπαίδεπζε ζα 

κπνξνχζε λα νξγαλσζεί νξζνινγηθά κε ηελ παξνρή γεληθήο εθπαίδεπζεο 

κηθξφηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, πνπ πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο» (CEC, 1993). 

Τπάνπμοκ, θοζζηά, πμθθέξ άθθεξ δζαζοκδέζεζξ πένα απυ εηείκεξ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ εδχ. Αθθά εα ήηακ αδφκαημ κα ακαπηοπεμφκ ζε αοηήκ ηδ 

ζφκημιδ πανμοζίαζδ. Αξ ιμο επζηναπεί κα πνμζεέζς ιυκμ δφμ ζδιεία. 

Πνέπεζ κα παναηδνήζμοιε υηζ υθεξ μζ έλζ πνχηεξ ηάζεζξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

πμθζηζηή ζοιαάθθμοκ ζημ κα δναζηδνζμπμζήζμοκ ηδκ ηεθεοηαία: ηδκ 

ζδζςηζημπμίδζδ. Λζβυηενεξ ηακμκζζηζηέξ νοειίζεζξ ακμίβμοκ ηδκ πυνηα ζηζξ 

ζδζςηζηέξ επεκδφζεζξ ζηδκ εηπαίδεοζδ· δ έιθαζδ ζηζξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδ 

δζδαζηαθία πμο πνμζακαημθίγεηαζ ζηδκ ενβαζία, υπςξ ηαζ δ απνμεοιία ηςκ 

ζοζηδιάηςκ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ κα πνμζανιμζημφκ ζε αοηή ηδκ απαίηδζδ, 

ηαεζζημφκ ηδκ ζδζςηζηή εηπαίδεοζδ εθηοζηζηυηενδ· δ ημζκςκζηή πυθςζδ ηαζ μζ 

πενζημπέξ ημο πνμτπμθμβζζιμφ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζοιαάθθμοκ, επίζδξ, ζημ 

κα ηαηαζηήζμοκ ηζξ επεκδφζεζξ ζηδκ ζδζςηζηή εηπαίδεοζδ ηενδμθυνεξ. 

Ίπςξ ηυκζζε δ Δονςπασηή Δπζηνμπή ζημ Λεπθφ Βηβιίν γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη 

ηελ Καηάξηηζε, «ππάξρνπλ πνιινί ζήκεξα πνπ ζθέθηνληαη φηη ε ζηηγκή γηα 

εθπαίδεπζε έμσ απφ ην ζρνιείν έρεη θζάζεη, θαη φηη ε απειεπζέξσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα ηελ θαζηζηνχζε δπλαηή, ζα νδεγήζεη ζηνλ 

έιεγρν ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ ζα είλαη πην θαηλνηφκνη 
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απφ ηηο παξαδνζηαθέο δνκέο» (CEC, 1995). 

Καζ, ηέθμξ, έπμοιε ακάιεζα ζηζξ ηφνζεξ δοκάιεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ 

παβημζιζμπμίδζδξ ηδ βνήβμνδ ελέθζλδ ηςκ Σεπκμθμβζχκ ηδξ Πθδνμθμνίαξ ηαζ 

ηδξ Δπζημζκςκίαξ. Γίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα βζα κέεξ ιμνθέξ απυ απυζηαζδ 

εηπαίδεοζδξ, ηζ επμιέκςξ βζα κέεξ «ηνφπηεξ», πμο δεκ εθέβπμκηαζ απυ ημ 

ηνάημξ, μζ ΣΠΔ είκαζ έκαξ άθθμξ, πμθφ ζδιακηζηυξ ηαηαθφηδξ βζα ηδ 

αζμιδπακία ηδξ εηπαίδεοζδξ. «Η αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πιεξνθνξίαο 

θαη γλψζεο πξφθεηηαη λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα κηα γξήγνξε παξαθκή ζην 

κνλνπψιην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

γλψζεο.» (CEC, 1997) 

πκπεξάζκαηα: Ζ παναπάκς ακάθοζδ έπεζ απμδείλεζ υηζ μζ πανμφζεξ 

ελεθίλεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ ηαπζηαθζζηζηέξ 

πχνεξ δεκ είκαζ ιυκμ απμηέθεζια πμθζηζηχκ επζθμβχκ. Ζ κεμθζθεθεφεενδ 

αηγέκηα ζηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ, επίζδξ, ηαζ πενζζζυηενμ εειεθζςδχξ, έκα 

πνμσυκ ακηζηεζιεκζηχκ, οθζηχκ ζοβηονζχκ ζηδκ ηαπζηαθζζηζηή μζημκμιία. Καηά 

ηδ βκχιδ ιμο, αοηέξ μζ αθθαβέξ οπμδεζηκφμοκ ιζα κέα ηαοηυηδηα ιεηαλφ 

ζπμθείμο ηαζ επζπείνδζδξ, δδθαδή, ιεηάααζδ απυ ηδκ ζζημνζηή επμπή ηδξ 

«ιαγζημπμίδζδξ» ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ επμπή ηδξ «ειπμνεοιαημπμίδζδξ» 

ηδξ εηπαίδεοζδξ. Δάκ δεκ ακαδοεεί έκα παβηυζιζμ νζγμζπαζηζηυ ηίκδια, βζα 

κα ζηαιαηήζεζ αοηή ηδκ ελέθζλδ, βζα κα οπεναζπζζηεί έκα δδιυζζμ ηαζ 

δδιμηναηζηυ ζπμθείμ βζα υθμοξ ηαζ, πάκς απ‘ υθα, βζα κα αθθάλεζ ηδκ 

μζημκμιζηή ηάλδ/αηαλία πμο βεκκά αοηή ηδκ ελέθζλδ, δ εηπαίδεοζδ εα ελεθζπεεί 

ζφκημια ζε έκα πμθςιέκμ ζφζηδια, ζημ μπμίμ «νη δεκφζηεο αξρέο ζα πξέπεη 

απιψο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζε εθείλνπο πνπ δελ 

ζα απνηειέζνπλ πνηέ κηα πξνζνδνθφξα αγνξά θαη ησλ νπνίσλ ν απνθιεηζκφο 

απφ ηελ θνηλσλία ζα απμάλεηαη, ελψ άιινη ζα ζπλερίζνπλ λα πξννδεχνπλ» 

(OECD, 1996). 

Οζ ηνεζξ ηφνζεξ πθεονέξ αοηήξ ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ ζδιαίκμοκ υηζ μζ 

ιαεδηέξ ηαζ μζ θμζηδηέξ εα εεςνμφκηαζ ςξ ιεθθμκηζημί πνμζανιυζζιμζ 

παναβςβμί βζα ηδ αζμιδπακία ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ, εοέθζηημζ ηαηακαθςηέξ ζηδκ 

παβηυζιζα αβμνά ηαζ ηαθμί πεθάηεξ βζα ηδκ ακαδουιεκδ εηπαζδεοηζηή 

αζμιδπακία. Αθθά ηζ εα βίκεζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ πμθζηχκ ιε ηνζηζηή ζηέρδ, 

μπθζζιέκςκ ιε ηδ βκχζδ πμο εα ημοξ ηαηαζηήζεζ ζηακμφξ κα ηαηακμμφκ ημκ 

ηυζιμ ζημκ μπμίμ γμοκ ηαζ ζηακμφξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημκ ιεηαζπδιαηζζιυ 
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αοημφ ημο ηυζιμο;  
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Nico ΖΗRΣT (απμιαβκδημθχκδζδ ημο ηεζιέκμο ηδξ δζενιδκείαξ): Καθδζπένα 

ζαξ. Θα ήεεθα κα ζαξ εοπανζζηήζς βζα ηδκ πνυζηθδζδ ηαζ εα ήεεθα, επίζδξ, 

κα γδηήζς ζοββκχιδ βζα ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ιζθάς εθθδκζηά ηαζ εα ήεεθα, 

επίζδξ, κα απμθμβδεχ ηαζ βζα ημ βεβμκυξ υηζ ηα αββθζηά ιμο δεκ είκαζ ηαζ ηα 

ηαθφηενα. Παν‘ υθα αοηά, υιςξ, αηυια ηαζ αοημί πμο δεκ ηαηαθαααίκμοκ 

αββθζηά εα ηαηαθάαμοκ ηα δζηά ιμο απθά αββθζηά. 

  Ακ νίλμοιε ιία ιαηζά ζηδκ ζζημνία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ ζηζξ ηαπζηαθζζηζηέξ πχνεξ, εα ιπμνέζμοιε κα δζαηνίκμοιε 

δζαθμνεηζηέξ επμπέξ, μζ μπμίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ ζηυπμοξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ. Ίπςξ αθέπεηε εδχ, ζηδ δζαθάκεζα, εα έπνεπε 

κα ακαβναθυηακ «Δηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ», υπζ εηπαζδεοηζημί ζηυπμζ, υπςξ 

ζδιεζχκεηαζ πάκς ζηδ δζαθάκεζα. Θα εκημπίζμοιε, επίζδξ, ηαζ ηδ δζαθμνεηζηή 

αανφηδηα πμο είπε δμεεί ζηα δζάθμνα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα. Καηά ηδκ επμπή 

ηδξ αζμιδπακμπμίδζδξ ηαζ ηδξ αζηζημπμίδζδξ, μζ παναδμζζαημί πχνμζ ηδξ 

ημζκςκζημπμίδζδξ ηςκ παζδζχκ –ακαθένμιαζ ζηδκ εηιάεδζδ κέςκ δελζμηήηςκ, 

ηαεχξ ηαζ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ, βεκζηυηενα- είπακ ανπίζεζ κα ειθακίγμκηαζ. 

·πνεπε, θμζπυκ, κα ανεεμφκ κέμζ πχνμζ ημζκςκζημπμίδζδξ. Καζ αοηυξ αηνζαχξ 

ήηακ μ νυθμξ ημο ζπμθείμο ζηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα. Γζ‘ αοηυ ηαζ είπε δμεεί 

έιθαζδ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ, ηονίςξ, ζημκ αθθααδηζζιυ, ζηδκ 

ζηακυηδηα ανζειδηζηχκ οπμθμβζζιχκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ δεζηή αβςβή.  

  Ανβυηενα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 19μο ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 20μφ 

αζχκα, μ ηαπζηαθζζιυξ ήνεε ακηζιέηςπμξ ιε ηδκ ακαδουιεκδ δφκαιδ ηδξ 

μνβακςιέκδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ. Ο ηαπζηαθζζιυξ, επίζδξ, πέναζε ηαζ απυ ιία 

πενίμδμ ζιπενζαθζζηζηχκ πμθέιςκ. Οζ ιεβάθεξ ελεβένζεζξ ζημ Πανίζζ ημ 1870, 

δ Κμιιμφκα ημο Πανζζζμφ, υθα αοηά ηα βεβμκυηα ηαηέδεζλακ ηδκ ακάβηδ κα 

εθμδζαζηεί δ ενβαηζηή ηάλδ ιε ιζα ζδεμθμβία πμο εα ηδκ ηναημφζε πζμ ζηενεά 

ελανηδιέκδ απυ ηδκ οπάνπμοζα πμθζηζηή ηαζ ημ οπάνπμκ πμθζηζηυ ζφζηδια. 

Καζ αηνζαχξ ηυηε μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ επζηεκηνχεδηε ζηδκ 

ζδεμθμβία. Οοζζαζηζηά, ημ ζπμθείμ έβζκε έκαξ πχνμξ δζαιυνθςζδξ ζδεμθμβίαξ, 

έκαξ πχνμξ ζδεμθμβζημφ δζαπμηζζιμφ. Καζ, υπςξ αθέπεηε εδχ, ζηδ δζαθάκεζα, 

ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ είπακ επζηεκηνςεεί ηονίςξ ζηδ βεςβναθία, ζηδκ 

ζζημνία, ιε άθθα θυβζα ζε εέιαηα ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα ειθοζήζμοκ έκα 

αίζεδια παηνζςηζζιμφ ζημοξ ιαεδηέξ.  

  Μεηαλφ ηςκ δφμ παβηυζιζςκ πμθέιςκ, μζ ηαπζηαθζζηζηέξ πχνεξ, 
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μζ πζμ ελεθζβιέκεξ, ημοθάπζζημκ, ακηζιεηχπζζακ κέεξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ, ιε 

ηζξ ελεβένζεζξ, ιε ηδκ ειθάκζζδ κέςκ αζμιδπακζχκ, κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Χξ 

απμηέθεζια ειθακίζηδηε δ ακάβηδ βζα ελεζδζηεοιέκμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ. Δκχ 

ηαηά ημ 19μ αζχκα ημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ δεκ είπε δελζυηδηεξ, ζηζξ ανπέξ ηαζ ζηα 

ιέζα ημο 20μφ αζχκα οπήνπε ιεβάθδ ακάβηδ βζα ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ. 

Βεααίςξ, ήηακ δ ιεζμκυηδηα ηςκ ενβαγμιέκςκ μζ μπμίμζ έπνεπε κα ήηακ 

ελεζδζηεοιέκμζ, αθθά ζζβά-ζζβά αοηή δ ηάζδ βζκυηακ μθμέκα ηαζ πζμ ζζπονή, ηαζ 

βζ‘ αοηυ ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηυηε άνπζζε κα παίγεζ ηαζ ημ νυθμ εκυξ ιδπακζζιμφ, 

ακ εέθεηε, ιζαξ αλζμηναηζηήξ επζθμβήξ. Θα βζκυηακ αλζμηναηζηή επζθμβή αοημφ 

ημο ελεζδζηεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ, βζα κα εηπαζδεφζμοκ αοημφξ ημοξ 

ελεζδζηεοιέκμοξ ενβαγμιέκμοξ, έπνεπε κα δχζμοκ έιθαζδ ζηδ θεβυιεκδ 

επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ. Αοηή ήηακ δ ηάζδ πμο επζηνάηδζε ζηα ιέζα ημο 

20μφ αζχκα.  

  Μεηά ημ δεφηενμ παβηυζιζμ πυθειμ αημθμφεδζε δ πενίμδμξ ηδξ 

πνοζήξ δεηαεηίαξ ημο ‘60, δ μπμία παναηηδνίζηδηε απυ ιία αφλδζδ ηαζ 

επέηηαζδ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ. Καζ ιέζα ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, μ 

ζηυπμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ ήηακ κα δζαζθαθίζμοκ ηδ ιαγζημπμίδζδ 

ηδξ πνυζααζδξ ηςκ κέςκ ακενχπςκ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Ζ 

έιθαζδ δυεδηε ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ ηονίςξ ηςκ 

ιαεδιαηζηχκ, ηςκ λέκςκ βθςζζχκ ηαζ ηδξ μζημκμιίαξ.  

Καζ ζήιενα πμφ ανζζηυιαζηε; Βνζζηυιαζηε ζηδκ πενίμδμ ηδξ 

παβημζιζμπμίδζδξ. Ο υνμξ «παβημζιζμπμίδζδ» ίζςξ κα ιδκ είκαζ μ πζμ 

ζςζηυξ υνμξ, αθθά, παν‘ υθα αοηά, οπάνπεζ δ ηάζδ κα πνδζζιμπμζμφιε αοηυ 

ημκ υνμ. Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζυδμο δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ θεβυιεκδ εκπνξεπκαηνπνίεζε. Θα ελδβήζς ανβυηενα 

ηζ εκκμχ ιε ημκ υνμ εκπνξεπκαηνπνίεζε, αθθά αοηυ πμο εέθς κα πς ηχνα 

είκαζ υηζ ειπμνεοιαημπμίδζδ, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, δεκ είκαζ ιυκμ δ 

ζδζςηζημπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Δίκαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ αοηυ, αθθά εα ημ 

ακαθφζμοιε ανβυηενα. Ζ έιθαζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, πθέμκ, δίκεηαζ 

ζηζξ δζαηιδιαηζηέξ ηαζ δζαεειαηζηέξ δελζυηδηεξ ηαεχξ ηαζ ζηδ κέα ηεπκμθμβία.  

  Πμζμ είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ; Απυ ηα ηέθδ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1980 έπεζ λεηζκήζεζ ιία ζογήηδζδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Αοηή δ 

ζογήηδζδ ανίζηεηαζ ζηα ελχθοθθα πμθθχκ εθδιενίδςκ, είκαζ εέια πμο 
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απαζπμθεί ηα ζηνμββοθά ηναπέγζα ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, απμηεθεί 

ακηζηείιεκμ ζογήηδζδξ ηδξ Παβηυζιζαξ Σνάπεγαξ, ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ 

ηαεχξ ηαζ άθθςκ δζεεκχκ μνβακζζιχκ ηαζ απμηεθεί πθέμκ ηαζ ιία 

πνμηεναζυηδηα ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ Λζζζααυκαξ.  

  Σζ ζδιαίκεζ, υιςξ, αηνζαχξ παβημζιζμπμίδζδ; Παβημζιζμπμίδζδ 

ζδιαίκεζ εκηαηζημπμίδζδ ημο ακηαβςκζζιμφ. Πεναζηένς, ζδιαίκεζ αολδιέκδ 

ζδιαζία ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ μζημκμιζχκ. Με 

άθθα θυβζα, δίκμοιε ιεβαθφηενδ ζδιαζία ηαζ έιθαζδ ζημ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ 

ηαζ ιέζα ζε αοηυ ημ πθαίζζμ δ εηπαίδεοζδ βίκεηαζ ζδιακηζηή πνμηεναζυηδηα ηαζ 

απμηεθεί, ίζςξ, ηδκ πνχηδ πνμηεναζυηδηα ζε υθεξ ηζξ μζημκμιζηέξ ζογδηήζεζξ 

πμο βίκμκηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ. ε αοηή ηδ δζαθάκεζα, θυβμο πάνδ, αθέπεηε έκα 

ηείιεκμ απυ έκα ζηνμββοθυ ηναπέγζ ηςκ αζμιδπάκςκ. Γζααάγμοιε εδχ υηζ δ 

ηεπκμθμβζηή ηαζ αζμιδπακζηή ακάπηολδ ηςκ εονςπασηχκ επζπεζνήζεςκ 

πνμτπμεέηεζ ζαθέζηαηα ιία ακακέςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ 

ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ημοξ· υηζ εηπαίδεοζδ ηαζ δ ηαηάνηζζδ 

εεςνμφκηαζ, πθέμκ, ζηναηδβζηέξ ηαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ επεκδφζεζξ βζα ηδκ 

επζηοπία ηςκ ιεθθμκηζηχκ επζπεζνήζεςκ· υηζ δ αζμιδπακία εα έπεζ απθχξ ιζα 

πμθφ αδφκαιδ επζννμή ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ, ακ δεκ ηαηακμήζμοιε 

ηδκ μζημκμιζηή ημοξ ζδιαζία· ακ δεκ δχζμοιε ηδκ απαζημφιεκδ μζημκμιζηή 

ζδιαζία, ηυηε αοηά ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ δεκ εα αμδεήζμοκ ηδ 

αζμιδπακία. Αοηά ήηακ ηα πμνίζιαηα ημο ζηνμββοθμφ ηναπεγζμφ ηςκ 

αζμιδπάκςκ.  

Δκ ζοκεπεία, ζημ πθαίζζμ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ αθέπμοιε ιζα 

εκίζποζδ ηδξ πνμάζπζζδξ ημο μζημκμιζημφ ακηαβςκζζιμφ. Οζ ηαπζηαθζζηζηέξ 

πχνεξ είκαζ, πθέμκ, ζε ακηαβςκζζιυ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηονίςξ ζημκ μζημκμιζηυ 

ημιέα. Πνμζπαεμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ μζημκμιζηή πίεζδ ζηζξ πχνεξ ημοξ 

πνμηεζιέκμο κα πνμζεθηφζμοκε κέα ηεθάθαζα, κέεξ επεκδφζεζξ, ηαζ αοηυξ μ 

μζημκμιζηυξ ακηαβςκζζιυξ μδδβεί ζε δαπάκεξ, ζε πενζημπέξ ηςκ δδιυζζςκ 

δαπακχκ. Καζ έκα απυ ηα εφιαηα αοηχκ ηςκ επαηυθμοεςκ πενζημπχκ είκαζ, 

αεααίςξ, δ εηπαίδεοζδ. Ζ εηπαίδεοζδ δ μπμία οπμπνεχκεηαζ κα πενζμνίζεζ 

ηδκ ακάπηολή ηδξ, ηαεχξ πενζμνίγμκηαζ μζ δαπάκεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ.  

  Βθέπμοιε, θμζπυκ, υηζ οπάνπεζ ιία ακηίθαζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ 

δφμ ζημζπείςκ. Πχξ είκαζ δοκαηυ κα πενζιέκμοιε ιζα πζμ απμηεθεζιαηζηή 

εηπαίδεοζδ, δ μπμία εα οπδνεηεί ημκ μζημκμιζηυ ακηαβςκζζιυ, εκχ 
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ηαοηυπνμκα εα πανέπμοιε ζε αοηή θζβυηενα πνήιαηα, πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ 

ημοξ ζηυπμοξ ηδξ; Αοηή δ ακηίθαζδ εα επζθοεεί ιέζς δφμ άθθςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημο ζφβπνμκμο μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ.  

Καηανπάξ, ακαθένμιαζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Μζθάιε βζα ηδκ αβμνά 

ενβαζίαξ ηαζ υθμζ βκςνίγμοιε υηζ γμφιε πθέμκ ζηδ θεβυιεκδ ημζκςκία ηδξ 

βκχζδξ. Σζ ζδιαίκεζ υιςξ αοηυ; Πμθθμί άκενςπμζ πζζηεφμοκ υηζ δ ημζκςκία 

ηδξ βκχζδξ, δ μζημκμιία ηδξ βκχζδξ ζοκεπάβεηαζ υηζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ εα 

οπάνπμοκ μθμέκα ηαζ θζβυηενεξ εέζεζξ βζα ιδ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ. Ακ 

νίλεηε ιζα ιαηζά ζηα δεδμιέκα ηαζ ζημοξ ανζειμφξ πμο αθμνμφκ ηδκ ελέθζλδ 

ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, εα ζδείηε υηζ ηάηζ ηέημζμ δεκ είκαζ αθήεεζα. Θα 

δζαπζζηχζμοιε υηζ οπάνπεζ πμθφ ιεβάθδ ακάβηδ βζα άηνςξ ελεζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ, αθθά, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, οπάνπεζ ηαζ ιία ιεβάθδ γήηδζδ βζα 

πνμζςπζηυ πμο δεκ έπεζ ηαιία ελεζδίηεοζδ. ηδ Γαθθία, π.π., απυ ηα ιέζα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο ‘90, μ ανζειυξ ηςκ ακεζδίηεοηςκ εέζεςκ ενβαζίαξ έπεζ αολδεεί 

ηαηά 800 πζθζάδεξ. ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ημ 65% ηςκ ηαπφηενα 

ακαπηοζζυιεκςκ ημιέςκ ενβαζίαξ απαζημφκ ιυκμ ιζα αναποπνυεεζιδ ή 

ιεζμπνυεεζιδ ηαηάνηζζδ ζημκ ημιέα απαζπυθδζδξ ηαζ εα ζαξ δείλς εδχ, 

ζηδ δζαθάκεζα, μνζζιέκα ζπεηζηά επαββέθιαηα. Βθέπεηε ζηδ δζαθάκεζα 

επαββέθιαηα υπςξ είκαζ μζ πςθδηέξ ζε ηαηαζηήιαηα, μζ οπεφεοκμζ 

ελοπδνέηδζδξ πεθαηχκ, μζ μζηζαημί/-έξ αμδεμί, ηαεχξ ηαζ άθθεξ βεκζηυηενεξ 

ενβαζίεξ. ·πς οπμβναιιίζεζ ιε ηίηνζκμ πνχια υθα αοηά ηα επαββέθιαηα, 

ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ μπμίςκ είκαζ υηζ απαζημφκ ιυκμ ιία 

αναποπνυεεζιδ ή ιεζμπνυεεζιδ ηαηάνηζζδ ζηδ δμοθεζά. Βθέπεηε εδχ, ζε 

υ,ηζ αθμνά ημοξ πςθδηέξ/-ηνζεξ, υηζ πνμαθέπεηαζ πςξ εα έπμοκ δδιζμονβδεεί 

4.992 κέεξ εέζεζξ ενβαζίαξ έςξ ημ 2014, αθθά δεκ απαζηείηαζ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ. Δκ ζοκεπεία, παναηδνήζηε επαββέθιαηα 

υπςξ είκαζ μζ ενβαγυιεκμζ ζηα ηαποθαβεία (fast food), ζηδκ οπμδμπή ηςκ 

λεκμδμπείςκ, μζ ζοκηδνδηέξ, μζ ζαηνζημί αμδεμί, μζ αμδεμί ηαεδβδηχκ ηαζ 

δαζηάθςκ [.η.Δ.: ζε πχνεξ ηδξ Δονχπδξ έπεζ ακαπηοπεεί ηαζ μ εεζιυξ ηςκ 

αμδεχκ ζπμθζηήξ ηάλδξ, πμο ενβάγμκηαζ δίπθα ζημκ/ηδκ ααζζηυ/-ή 

εηπαζδεοηζηυ, αθθά δεκ έπμοκ ηα απαζημφιεκα επζζηδιμκζηά πνμζυκηα), μδδβμί 

θμνηδβχκ η.θπ. ε υθα αοηά ηα επαββέθιαηα ανηεί ιία αναποπνυεεζιδ ή 

ιεζμπνυεεζιδ ηαηάνηζζδ, ιία ηαηάνηζζδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 48 ςνχκ, βζα κα 

ακαγδηήζεζ ηακείξ εέζδ ενβαζίαξ ζε αοηυκ ημκ ημιέα.  
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  ήιενα ημ πνςί μ οπμονβυξ Παζδείαξ, μ η. Λοημονέκηγμξ, 

ακέθενε υηζ δ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα δζαζθαθίγεζ ηδκ επζηοπία βζα υθμοξ, αθθά 

αοηυ πμο αθέπμοιε εδχ είκαζ υηζ δ εηπαίδεοζδ δεκ ιπμνεί κα δζαζθαθίζεζ ηδκ 

επζηοπία βζα υθμοξ, δζυηζ δεκ οπάνπεζ πχνμξ βζα επζηοπία υθςκ ηςκ 

οπμρήθζςκ ενβαγμιέκςκ. Καζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή, υπςξ αθέπμοιε ζηδ 

δζαθάκεζα, ηαηαθήβεζ υηζ δ εηπαίδεοζδ εα ιπμνμφζε κα πανέπεζ ιζα βεκζηυηενδ 

εηπαίδεοζδ ζε ιία πζμ ζφκημιδ πνμκζηή πενίμδμ, ιζα εηπαίδεοζδ πμο εα 

ηαζνζάγεζ ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ.  

  Καζ πνζκ απυ ηνία πνυκζα δζααάγαιε υηζ ζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ 

δεκ ζδιαίκεζ υηζ μ μπμζμζδήπμηε πνέπεζ κα επζηφπεζ ζημ ορδθυηενμ επίπεδμ, 

αοηυ εα ήηακ απυ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή άπμρδ ιζα ακμδζία. Διείξ 

βκςνίγαιε, αεααίςξ, υηζ δεκ οπήνπακ ήδδ ηα ιέζα πνμηεζιέκμο κα επζηφπμοιε 

ημκ εηδδιμηναηζζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Αοηυ πμο αθέπμοιε ηχνα, υιςξ, είκαζ 

υηζ δεκ οπάνπεζ ηαζ δ μζημκμιζηή ακάβηδ βζα πεναζηένς ιαγζημπμίδζδ ή 

εηδδιμηναηζζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Καζ αοηυ πζζηεφς υηζ πθέμκ ελδβεί αοηή ηδκ 

ακηίθαζδ, πμο πνμακέθενα. Με άθθα θυβζα, οπάνπεζ δ πνμζανιμβή ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ημζκςκίαξ. Μία 

πνμζανιμβή πμο εα μδδβήζεζ ζε εηπαίδεοζδ ορδθυηενμο επζπέδμο βζα 

θίβμοξ ηαζ ζε ιζα βεκζηυηενδ εηπαίδεοζδ βζα ημοξ πμθθμφξ.  

·κα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ημο ζφβπνμκμο μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ 

είκαζ δ αδοκαιία κα ηάκμοιε πνμαθέρεζξ. Δπζηναηεί ιία αζμιδπακζηή ηαζ 

μζημκμιζηή αζηάεεζα. Δπίζδξ, παναηδνείηαζ ιία ηαπφηαηδ ηεπκμθμβζηή 

ακάπηολδ ηαζ αοηυ αηνζαχξ είκαζ πμο δεκ ιαξ επζηνέπεζ κα πνμαθέπμοιε πμζα 

εα είκαζ δ βκχζδ πμο εα απαζηείηαζ ζε 10 ή 15 πνυκζα. Κακέκαξ δεκ ιπμνεί κα 

ημ βκςνίγεζ αοηυ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

πνμζπάεεζαξ κα πνμζανιυζμοιε ηδκ εηπαίδεοζδ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ εα 

είκαζ δ εοεθζλία, ηαζ εα ημ ανείηε αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ, αοηυ ημκ υνμ, 

εοεθζλία, ακ δζααάζεηε ηα ηείιεκα ημο ΟΟΑ ή ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Θα 

ανείηε επακεζθδιιέκα κα ακαθένμκηαζ μζ υνμζ εοεθζλία (flexibility) ηαζ 

πνμζανιμζηζηυηδηα (adaptability). ε ηάεε ζεθίδα ιπμνεί κα ημ εκημπίζεηε 

βφνς ζηζξ 10 ςξ 20 θμνέξ.  

Δοεθζλία ζδιαίκεζ, πνχηα απ‘ υθα, εοεθζλία ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ αοημφ ηαεαοηυ. Με άθθα θυβζα, αοημκμιία, ζδζςηζημπμίδζδ. Γεκ 

εα ήεεθα κα ακαπηφλς πεναζηένς αοηυ ημ γήηδια, δζυηζ δεκ απμηεθεί εέια ημο 
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οκεδνίμο ζαξ, αθθά είκαζ άπμρή ιμο υηζ ιία απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ ζοκέπεζεξ 

ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ είκαζ αηνζαχξ αοηή, δ εοεθζλία ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ. ·κα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ εοεθζλίαξ είκαζ υηζ ημ ιεθθμκηζηυ 

ενβαηζηυ δοκαιζηυ εα πνέπεζ κα είκαζ πζμ εοέθζηημ απυ υ,ηζ είκαζ ζήιενα. Σζ 

ζδιαίκεζ αοηή δ εοεθζλία ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ; Πνχηα απ‘ υθα, ζδιαίκεζ υηζ 

πνέπεζ κα αημθμοεεί ιία δζά αίμο ιάεδζδ. Με άθθα θυβζα, ηαεέκαξ εα πνέπεζ 

κα ακαπηφζζεζ ηζξ δελζυηδηέξ ημο ηαζ κα ηζξ πνμζανιυγεζ ζφιθςκα ιε ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ. Αοηυ, αεααίςξ, πμθθμί ιπμνεί κα ημ εεςνμφκ εεηζηυ. 

Διείξ, ςξ δάζηαθμζ, εθπίγμοιε υηζ ηα παζδζά ιαξ εα είκαζ ζε εέζδ κα 

ιαεαίκμοκ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ, κα ιαεαίκμοκ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενα ζημκ ημιέα ηδξ θζθμζμθίαξ, ηδξ βεςβναθίαξ, ηδξ ζζημνίαξ, ηδξ 

επζζηήιδξ, ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Δθπίγμοιε υηζ ηα παζδζά ιαξ εα απμηηήζμοκ υθδ 

ηδ βκχζδ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ πμο εα ημοξ δχζμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ηαηακμήζμοκ ημκ ηυζιμ ιέζα ζημκ μπμίμ γμοκ ηαζ κα δνάζμοκ ςξ εκενβμί ηαζ 

ζηεπηυιεκμζ πμθίηεξ, πμο εα αμδεήζμοκ ημκ ηυζιμ κα αθθάλεζ, εα αμδεήζμοκ 

κα εηδδιμηναηζζηεί δ ημζκςκία, αθθά, αεααίςξ, αοηυ δεκ είκαζ ημ εέια ιαξ. Αξ 

δμφιε ηαζ ηζξ απυρεζξ ημο ΟΟΑ ζε αοηυ ημ γήηδια. Ο ΟΟΑ οπμζηδνίγεζ υηζ 

δ δζά αίμο ιάεδζδ ααζίγεηαζ ζηδκ ζδέα ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηςκ κέςκ βζα ιία 

εκενβή γςή ηαζ υηζ μζ ενβαγυιεκμζ πνέπεζ κα παναημθμοεμφκ πνμβνάιιαηα 

ηαηάνηζζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επαββεθιαηζηήξ ημοξ γςήξ, πνμηεζιέκμο κα 

παναιείκμοκ παναβςβζημί ηαζ απαζπμθήζζιμζ. Να παναιείκμοκ παναβςβζημί 

ηαζ απαζπμθήζζιμζ, αοηυξ είκαζ μ ζηυπμξ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδ, ηαζ υπζ κα 

δχζμοιε ηδ δοκαηυηδηα ζε υθεξ/υθμοξ κα έπμοκ πνυζααζδ ζημκ πθμφημ ημο 

ηυζιμο ηαζ ζηδκ ακενχπζκδ βκχζδ. Βθέπεηε ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ 

ζηυπςκ.  

  Σμ άθθμ παναηηδνζζηζηυ πμο απμδίδεηαζ ζημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ, 

αοηυ ηδξ εοεθζλίαξ, ζδιαίκεζ υηζ εβηαηαθείπμοιε ηδκ έκκμζα ηςκ πνμζυκηςκ 

ηαζ, επζπθέμκ, οπμζηδνίγμοιε πενζζζυηενμ ηδ θεβυιεκμ απαζπμθδζζιυηδηα. 

Σμ πανάθθδθμ αοημφ ημο υνμο ζημκ εηπαζδεοηζηυ ημιέα είκαζ υηζ δίκμοιε 

πθέμκ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηζξ δελζυηδηεξ ηαζ υπζ ζηδ βκχζδ.  

 Με ζοβπςνείηε, ηαεχξ έπς επζηαπφκεζ ηδκ μιζθία ιμο πανέθεζρα κα ζαξ 

δείλς αοηή ηδ δζαθάκεζα, πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή. Ζ 

Δονςπασηή Δπζηνμπή δζαηείκεηαζ υηζ δ βκχζδ, ζήιενα πθέμκ, ζηζξ ζφβπνμκεξ, 

ηαπφηαηα ελεθζζζυιεκεξ ημζκςκίεξ ηαζ μζημκμιίεξ, είκαζ έκα ακαθχζζιμ πνμσυκ. 
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Αοηυ πμο ιαεαίκεζ ηακείξ ζήιενα εα είκαζ αφνζμ λεπεναζιέκμ ηαζ ελαζηίαξ 

αοημφ, ηαεχξ μζ ιένεξ πενκμφκ, έπμοιε ηδκ ακάβηδ πενζζζυηενςκ 

δελζμηήηςκ.  

Πμζεξ είκαζ, υιςξ, αοηέξ μζ δελζυηδηεξ; Ίηακ πνμεημίιαγα αοηή ηδκ 

μιζθία ιμο, ακανςηήεδηα ακ εα έπνεπε κα πνδζζιμπμζήζς ηα ηείιεκα ημο 

ΟΟΑ ή ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, ηαζ εκ ζοκεπεία άημοζα ηαζ ημκ ηαεδβδηή 

η. Αθοζζακδνάηδ -ακ πνμθένς ζςζηά ημ υκμια- πμο ζαξ έδςζε ηα ηείιεκα 

ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. ·ηζζ, εβχ απμθάζζζα κα πνδζζιμπμζήζς ηα 

ηείιεκα ημο ΟΟΑ ηαζ μζ μιμζυηδηεξ είκαζ πναβιαηζηά ηνμιαηηζηέξ. φιθςκα 

ιε ημκ ΟΟΑ, θμζπυκ, μζ ααζζηέξ δελζυηδηεξ είκαζ, ηαηανπάξ, ακάβκςζδ, 

βναθή, δοκαηυηδηα ανζειδηζηχκ οπμθμβζζιχκ, δδθαδή ααζζηά ιαεδιαηζηά. 

Γεφηενδ ααζζηή δελζυηδηα είκαζ δ βκχζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

επζημζκςκίαξ. Με άθθα θυβζα, αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηαεέκαξ πνέπεζ κα 

πεζνίγεηαζ ηαθά ημκ οπμθμβζζηή ζηα πζμ ελεθζβιέκα ηαζ ηεθεοηαία πνμβνάιιαηα, 

αθθά υηζ υθμζ πνέπεζ κα έπμοκ ημοθάπζζημκ ιία ααζζηή βκχζδ πνήζδξ ημο 

οπμθμβζζηή. διαίκεζ, επίζδξ, υηζ, υηακ ηάπμζμξ πνδζζιμπμζεί αοηή ηδ βκχζδ 

ζημ ζπμθείμ βζα κα ακαπηφλεζ αοηή ηδκ αβμνά -ηαζ ζαξ δίκς εδχ έκα 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή- είκαζ αιθίαμθμ ακ 

δ ήπεζνυξ ιαξ εα ιπμνέζεζ κα δζαηδνήζεζ ηδ αζμιδπακζηή ηδξ εέζδ ζηδκ αβμνά 

ηςκ πμθοιέζςκ, ακ ηα ζοζηήιαηα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ δεκ 

αθθάλμοκ ηαζ αημθμοεήζμοκ αοηέξ ηζξ ελεθίλεζξ. Ζ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ 

ηεπκμθμβζχκ ζε έκα πθαίζζμ έκημκμο δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ πνμτπμεέηεζ υηζ 

ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηθίιαηαξ εα πνέπεζ κα παίλμοκ ημκ πθήνδ νυθμ ημοξ. Ακ 

μ ηυζιμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ηαηάνηζζδξ δεκ πνδζζιμπμζήζεζ αοηέξ ηζξ 

ηεπκμθμβίεξ, ηυηε δ εονςπασηή αβμνά εα βίκεζ ιία ιαγζηή αβμνά, ηαζ ιάθζζηα 

πμθφ ηαεοζηενδιέκα. Σζ ζδιαίκεζ αοηυ, μοζζαζηζηά; διαίκεζ υηζ δεκ πνέπε κα 

ιαξ εκδζαθένεζ δ εηπαζδεοηζηή/παζδαβςβζηή ζδιαζία ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ 

πθδνμθμνζηήξ, αθθά υηζ μοζζαζηζηά ιαξ εκδζαθένεζ δ πθδνμθμνζηή ηαζ δ 

ηεπκμθμβία ηαεαοηή, βζαηί ιυκμ έηζζ εα ιπμνέζμοιε κα ζοιαάθμοιε ζηδκ 

ακάπηολδ αοηήξ ηδξ αβμνάξ, ηδξ εονςπασηήξ αβμνάξ.  

  Αημθμοεμφκ μζ ααζζηέξ δελζυηδηεξ ζηζξ λέκεξ βθχζζεξ. Ο η. 

ηαεδβδηήξ είπε πνςηφηενα υηζ δεκ απαζηείηαζ πθέμκ ή δεκ πνμςεείηαζ πθέμκ δ 

πμθοδζάζηαηδ βκχζδ ηςκ λέκςκ βθςζζχκ, π.π. δ ηαηακυδζδ ηςκ ένβςκ ημο 

αίλπδν. Σμ ιυκμ πμο απαζηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ/-ηνζεξ είκαζ απθχξ κα 
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βκςνίγμοκ ηα ζημζπεζχδδ αββθζηά, πνμηεζιέκμο κα ιπμνμφκ κα ζοκεκκμμφκηαζ 

ιε ζοκαδέθθμοξ ημοξ απυ άθθεξ πχνεξ. Απθά, ααζζηά αββθζηά.  

  Δκ ζοκεπεία, πνμηάζζμκηαζ μζ ααζζηέξ δελζυηδηεξ ζηδκ επζζηήιδ 

ηαζ ζηδκ ηεπκμθμβία. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηάπμζμξ εα πνέπεζ κα ιάεεζ ημοξ 

κυιμοξ ηδξ θοζζηήξ, ημ δεφηενμ κυιμ ημο Νεφηςκα, θ.π., αθθά απθχξ υηζ 

ηάπμζμξ εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ υηζ, ακ ζοκδέζεζξ ιία ζοζηεοή ηςκ 20 Volt ζε 

ιία πνίγα ηςκ 25, ηυηε ίζςξ έπεζξ ηάπμζμ πνυαθδια.  

  Δκ ζοκεπεία, ιζα άθθδ δελζυηδηα είκαζ κα είζαζ ζε εέζδ κα 

πνμζανιυγεζαζ ηαζ κα ιαεαίκεζξ ηαζ, ηέθμξ, αθθά πμθφ ζδιακηζηυ, κα έπεζ 

ηακείξ ημ πκεφια ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ κα είκαζ εοέθζηημξ.  

Καζ, ηέθμξ, εα ήεεθα κα μθμηθδνχζς ηδκ μιζθία ιμο ιε ημκ υνμ 

ειπμνεοιαημπμίδζδ. Αοηά πμο ζαξ έπς πανμοζζάζεζ ςξ ηχνα είκαζ 

μοζζαζηζηά ιία πηοπή αοημφ πμο μκμιάγς ειπμνεοιαημπμίδζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Ακαθένμιαζ, αεααίςξ, ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

ζπμοδχκ, ηδξ ααζζηήξ εηπαίδεοζδξ, ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ ακάβηεξ ηςκ 

αζηαεχκ αβμνχκ. Σμ άθθμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ειπμνεοιαημπμίδζδξ είκαζ υηζ 

πνδζζιμπμζμφιε ηδκ εηπαίδεοζδ βζα κα εκενβμπμζήζμοιε ηζξ αβμνέξ ηαζ κα 

ημοξ δχζμοιε πεναζηένς ακάπηολδ. Καζ ημ ηνίημ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

ειπμνεοιαημπμίδζδξ, ημ μπμίμ δεκ έπμοιε πνυκμ κα ακαθφζμοιε ζήιενα 

εδχ, αθθά πμο βζα ιέκα είκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηυ, είκαζ δ ιεηαιυνθςζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ζε αβμνά, ζε ζδζςηζημπμίδζδ ή ζε ακηαβςκζζηζηέξ αβμνέξ. 

Ακαθέναιε ήδδ υηζ ημ ζπμθείμ εδχ ηαζ 200 πνυκζα έπεζ απμηεθέζεζ πχνμ ή 

ιδπακζζιυ ακαπαναβςβήξ ηςκ εειεθζςδχκ ανπχκ ηδξ ημζκςκίαξ. Με άθθα 

θυβζα, έπεζ δζαιμνθςεεί ζε έκα πχνμ ακαπαναβςβήξ ηςκ ζδεμθμβζηχκ, 

ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ζοκεδηχκ πμο δζαζθαθίγμοκ ηδκ επζαίςζδ ημο ηάεε 

ζοζηήιαημξ ηαζ ημζκςκίαξ. Αθθά πμζα είκαζ αοηή δ ημζκςκία πμο πθέμκ πνέπεζ 

κα ακαπανάβμοιε. ηζξ 6 χνεξ πμο είιαζ εδχ, ζε αοηυ ημ πχνμ, ζηδκ Κνήηδ, 

6.850 παζδζά πέεακακ απυ αζεέκεζεξ πμο εα ιπμνμφζακ εφημθα κα είπακ 

απμθεοπεεί. Δηαημιιφνζα θηςπμί πμθίηεξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ ακαβηάζηδηακ κα 

γήζμοκ ιε θζβυηενμ απυ έκα δμθάνζμ ηδ ιένα. Πάκς απυ 18 είδδ θοηχκ ή 

γχςκ ελαθακίζηδηακ απυ ηδ βδ. 102 ηεηναβςκζηά πζθζυιεηνα ηνμπζηχκ δαζχκ 

ελαθακίζηδηακ. Δπίζδξ, 2 εηαημιιφνζα ηοαζηχκ ιέηνςκ πάβμο έθεζςζακ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ έλζ ςνχκ πμο ανζζηυιαζηε εδχ ημ 20% ηςκ πζμ 

πθμφζζςκ ακενχπςκ ζημκ ηυζιμ πνδζζιμπμίδζακ ηυζμοξ θοζζημφξ πυνμοξ, 
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υζμοξ πνδζζιμπμίδζακ ημ 20% ηςκ πζμ θηςπχκ ηναηχκ ιέζα ζε 15 ιένεξ. Με 

άθθα θυβζα, πνυηεζηαζ βζα θμαενέξ δζαθμνέξ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα αοηχκ ηςκ έλζ ςνχκ πμο ανζζηυιαζηε εδχ, ηέθμξ, 

βφνς ζηζξ 6 πζθζάδεξ παζδζά ηάης απυ ηδκ δθζηία ηςκ δεηαηεζζάνςκ εηχκ 

ζηαιάηδζακ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ, ζηαιάηδζακ κα πδβαίκμοκ ζπμθείμ. Καζ εβχ 

ακανςηζέιαζ: Αοηή είκαζ δ ημζκςκία πμο εέθμοιε κα ακαπαναβάβμοιε, αοηή 

είκαζ δ ημζκςκία πμο εέθμοιε κα δζαζςκίζμοιε; Αοηή είκαζ δ ενχηδζδ πμο ζαξ 

εέης. Πμζα είκαζ δ αθθαβή ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ πμφ πνέπεζ κα 

ζημπεφεζ; 

αξ εοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αημθμοεεί εζζήβδζδ απυ ημκ Μπάιπδ Νμφηζμ, ηαεδβδηή 

Παζδαβςβζηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Ηςακκίκςκ, ιε εέια: «Σμ ακαθοηζηυ 

πνυβναιια ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ».  

Μπάκπεο ΝΟΤΣΟ:  

 

Σν αλαιπηηθό Πξόγξακκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

 

Δοπανζζηχ ηαηανπήκ ημκ η. Γνδβυνδ Καθμιμίνδ, πνυεδνμ ημο Γ.. 

ηδξ Οιμζπμκδίαξ ζαξ, πμο ιε πνυηεζκε ςξ εζζδβδηή ζημ πανυκ εηπαζδεοηζηυ 

ζοκέδνζμ. Ζ ηζιδηζηή βζα ιέκα πνυζηθδζδ ακαηαθεί ζηδ ικήιδ ιμο ημ 1μ 

εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ ημο ηθάδμο ζαξ ηαζ εζδζηυηενα ηζξ πνμζοκεδνζαηέξ 

ακαημζκχζεζξ- ζογδηήζεζξ ζηα Γζάκκζκα, ημκ Οηηχανδ ημο 1980. Δίπα ηυηε 

πνμηνίκεζ κα εζζδβδεχ εέια ιε πανυιμζμ ηίηθμ. Οζ μιάδεξ ενβαζίαξ ηδξ 

Κεκηνζηήξ Δπζηνμπήξ ημο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο επέθελακ ηδκ εζζήβδζδ ςξ 

ιία απυ ηζξ ηαθφηενεξ ηαζ ηδ δδιμζίερακ ζημ πενζμδζηυ ζαξ [αθ. Μπάιπδ 

Νμφηζμο, «Σμ ζπμθζηυ πνυβναιια ηαζ μζ ηαεδβδηέξ ηδξ Μ. Δηπαίδεοζδξ», 

Λφγνο θαη Πξάμε, ηυι. Γ΄, ηπ. 13-14 (1981), ζ. 3-11 ηαζ 35]. 

ήιενα, φζηενα απυ ηυζα πνυκζα, ανίζημιαζ ζε πανυιμζα εέζδ ιε 

πανυιμζμ εέια. Θα ήιμοκ αζθαθχξ αθεθήξ, ακ αβκμμφζα ηζ ιεζμθάαδζε 

έηημηε ζηδκ πμθθαπθυηδηα ηςκ ζζημνζηχκ πνυκςκ, απυ ημ πεδίμ ηςκ 

αζμβναθζχκ έςξ ημ πεδίμ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ, ημοθάπζζημκ ζηδκ Δθθάδα 

ηαζ ηδκ Δονχπδ. Γεκ πνυηεζηαζ, ςζηυζμ, κα αθεεχ ζημκ πεζναζιυ μφηε ηακ 

εκυξ ζφκημιμο απμθμβζζιμφ βζα ηδκ ηφπδ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ- 
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αζαθίςκ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζ‘ αοηά ηα πνυκζα πμο πέναζακ. 

Ανημφιαζ κα οπμικήζς, ζ‘ υ,ηζ αθμνά ηδκ πανμφζα εζζήβδζδ, πςξ 

ελαημθμοεχ κα οζμεεηχ πςνίξ πενζζηνμθέξ υθεξ ηζξ εεςνδηζημ-πμθζηζηέξ 

ζοκεπαβςβέξ ηδξ επυιεκδξ νήζδξ ημο Μπ. Μπνεπη απυ ηζξ «Ηζημνίεξ ημο η. 

Κυοκεν»: «Ζ ζηάζδ ηναηάεζ πενζζζυηενμ απυ ημκ ηνυπμ δνάζδξ: ακηζζηέηεηαζ 

ζηζξ ακάβηεξ». 

Θα ζαξ πανμοζζάζς, θμζπυκ, ζφκημια μνζζιέκα εκδεζηηζηά εονήιαηα 

ιζαξ ένεοκάξ ιμο ιε ακηζηείιεκμ ηδ ζοβηνυηδζδ εηπαζδεοηζηχκ αζμβναθζχκ 

ζοκαδέθθςκ ζαξ, θζθμθυβςκ ζημ Γοικάζζμ, ιε αάζδ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ηονίςξ 

ιε ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ ηα ζφζημζπα δζδαηηζηά αζαθία.  

Δπέθελα αοηυ ημ εέια, βζαηί απυ ηδκ άπμρδ ιζαξ μνζζιέκδξ ζζημνίαξ 

ηαζ ημζκςκζμθμβίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδκ μπμία επζπεζνχ κα ζοβηνμηήζς ήδδ 

απυ ημ 1979, ιε εκδζαθένεζ εεςνδηζηά ηαζ πμθζηζηά πχξ δζάθμνεξ ιμνθέξ 

ημζκςκζηχκ ζοβηνμφζεςκ ή, ι‘ άθθα θυβζα, δ δζεονοιέκδ ακαπαναβςβή ηςκ 

ηονίανπςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ζημκ εθθδκζηυ ημζκςκζηυ ζπδιαηζζιυ 

(ημζκςκία) ηαεμνίγεζ ιε παζδαβςβζηυ έκδοια θαη ηδκ εζςηενζηή 

ηαεδιενζκυηδηα ζηα ζπμθεία ηςκ δομ πνχηςκ εηπαζδεοηζηχκ ααειίδςκ: Απυ 

ηδκ έηηαζδ ηαζ ημ ααειυ εθανιμβήξ ηςκ οπμπνεςηζηχκ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ- δζδαηηζηχκ αζαθίςκ έςξ ημ θεβυιεκμ «ιάεδια» ζηδκ ηάλδ, ηζξ 

ελεηαζηζηέξ- ααειμκμιζηέξ πναηηζηέξ, ηα ζοβηεηνζιέκα πςνμ-πνμκζηά πθαίζζα 

ηδξ ζπμθζηήξ ηαεδιενζκυηδηαξ, ηζξ ιμνθέξ εκδμζπμθζηήξ αίαξ, ημ παναηηήνα 

ηςκ εκδμζπμθζηχκ έιθοθςκ ζπέζεςκ, ηδκ «οπμδμπή» ηςκ παζδζχκ ηςκ 

ιεηακαζηχκ, ηζξ δζμζηδηζηέξ- επμπηζηέξ πναηηζηέξ ηαζ ηα ζπμθζηά επζηεφβιαηα 

ηςκ ιαεδηχκ- ιαεδηνζχκ ηηυ, μ ηαηάθμβμξ είκαζ ιαηνφξ. [αθ. Μπάιπδ 

Νμφηζμο, «Ζ ζδεμθμβία ηδξ ―ημζκςκζηήξ βκχζδξ‖ ζημ ζπμθείμ», Δθπαηδεπηηθή 

Κνηλφηεηα, ηπ. 74 (Μάζμξ-Ημφθζμξ 2005), ζ. 34-37]. 

Σμκίγς πνμηαηααμθζηά πςξ αοηά ηα εονήιαηα δφζημθα ιπμνμφκ κα 

βεκζηεοημφκ, πςνίξ πεναζηένς μιυθμβδ ένεοκα. Δπεζδή δεκ ιμο επζηνέπεζ μ 

πνυκμξ, εα αθήζς ζηδκ άηνδ ηδκ ακάθοζδ – αζηζμθυβδζδ ηςκ εεςνδηζηχκ 

αθεηδνζχκ ηαζ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ ένεοκάξ ιμο, πμο οπμκμμφκηαζ ςζηυζμ 

ηαζ εθπίγς κα βίκμοκ ηαηακμδηέξ ζηδκ πανμοζίαζδ πμο αιέζςξ αημθμοεεί. 

 

I. Οζ 17 ζοκάδεθθμί ζαξ πμο απμηέθεζακ ζηδκ ηφπδ αοηυ ημ δείβια, 
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δζμνζζιέκμζ ζηα 1998 – 1999 ζε Γοικάζζα ηδξ πενζθένεζαξ Ζπείνμο, υθεζθακ, 

αοηυ ημ νήια ηα θέεζ υθα, κα αημθμοεήζμοκ οπμπνεςηζηά, ηαζ αοηυ ημ 

επίννδια ηα θέεζ υθα, ζηα ιαεήιαηά ημοξ ηα θνεζημηοπςιέκα απυ ημ 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ «Πνμβνάιιαηα πμοδχκ» ημο 1999.  

Ίθμζ μιμθμβμφκ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ πςξ ζηυκηαρακ ηυηε εκκμζμθμβζηά 

ζημοξ υνμοξ: «Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ». Πίζηερακ, ςζηυζμ, 

πςξ μζ απμνίεξ ημοξ βζα ηζξ ζπέζεζξ ημο «Δκζαίμο» ιε ηδκ ηαεδιενζκή 

δζδαζηαθία ιέζα ζηδκ ηάλδ εα θφκμκηακ, υηακ εα ενπυηακ ζηα βοικάζζα ημ κέμ 

πμθθαπθυ δζδαηηζηυ οθζηυ, ζφιθςκα ιε ηδ νδηή δζααεααίςζδ ημο ηυηε 

Πνμέδνμο ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο (Θ. Δλανπάημο). 

Γζ‘ αοηυ ηαζ μζ ζοκάδεθθμί ζαξ αοημί, πμο βκχνζγακ ηάπμζα ρήβιαηα 

Γζδαηηζηήξ απυ ηδκ πακεπζζηδιζαηή ημοξ εηπαίδεοζδ, επέθελακ κα 

οζμεεηήζμοκ έςξ ηδκ έθεοζδ ημο κέμο οθζημφ, έκα, εα ημ μκυιαγα, αιάθβαια 

ειπεζνζηχκ θφζεςκ ηαζ παναδμζζαηχκ ηνυπςκ ηαηά ηδκ πανάδμζδ ηαζ 

αλζμθυβδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ ζηα ιαεήιαηά ημοξ.  

ΗΗ. Σδ ζπμθζηή πνμκζά 2001 – 2002, ακηί βζα ημ ακαιεκυιεκμ κέμ πμθθαπθυ 

δζδαηηζηυ οθζηυ, εα ανεεμφκ αιήπακμζ ιπνμζηά ζε ιζα παβηυζιζα 

εηπαζδεοηζηή πνςημηοπία. Φηάκεζ ζηα Γοικάζζά ημοξ, ςξ πνυηαζδ δζαθυβμο, 

έκα cd-rom ιε κέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, πμο ηχνα ανπίγμοκ κα ηάκμοκ ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ ηαζ κα δζαδίδμκηαζ ακάιεζα ζημοξ ζοκαδέθθμοξ ζαξ ιε ηα 

πενίθδια ανηηζηυθελα ΑΠ ηαζ ΓΔΠΠ αθθά πενζαεαθδιέκα, ζδμφ δ 

πνςημηοπία δ παβηυζιζα, ιε ζζπφ κυιμο. Δίπακ ήδδ δδιμζζεοεεί ζε ΦΔΚ.  

Οζ 17 ζοκάδεθθμί ζαξ δεκ νςηήεδηακ μφηε πνζκ απυ ηδ δδιμζίεοζδ 

ζε ΦΔΚ μφηε υιςξ ηαζ πνζκ απυ ηδκ εηηφπςζή ημοξ ζε ηνεζξ μβηχδεζξ ηυιμοξ 

ημ 2002. Γζ‘ αοηυ ηαζ αβκμμφκ ςξ ζήιενα ηζξ δζααεααζχζεζξ ημο ιεηέπεζηα 

Πνμέδνμο ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο βζα ηδ ζοιιεημπή «έλζ πζθζάδςκ 

ιεθχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ» ζηδ θεβυιεκδ «ακαηνμθμδυηδζδ» αοηχκ 

ηςκ ΑΠ ηαζ ΓΔΠΠ.  

Υάνδ ηαζ ιέζα ζηζξ βεκζηεοιέκεξ εηπαζδεοηζηέξ ηζκδημπμζήζεζξ, 

ζοβηνμφζεζξ, απυ ημ Γεηέιανδ ημο ‘98 ςξ ημ Φθεαάνδ ημο ‘99, βζα κα 

εοιυιαζηε ηαζ θίβμ ηδκ εηπαζδεοηζηή ζζημνία, εα μδδβδεμφκ μζ ζοκάδεθθμί ζαξ 

αοημί ζηαδζαηά ηαζ δζζηαηηζηά ζε ιζα εοδζάηνζηδ αιθζζαήηδζδ ηδξ κέαξ 

Μεβάθδξ Ηδέαξ, ηδκ μπμίακ ιέζα ηαζ απυ αοηά ηα πνμβνάιιαηα πνμπαβάκδζγε 
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ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, δδθαδή ηδκ πενίθδιδ ζδέα ηδξ 

«Γζαεειαηζηυηδηαξ». Οζ απακηήζεζξ ημοξ ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ηοιάκεδηακ απυ 

ηζξ νδηέξ επζθοθάλεζξ έςξ ηδ νζγζηή ακηίεεζδ. Πάκς απυ ημοξ ιζζμφξ 

ζοκαδέθθμοξ ηνίκμοκ πςξ μ επίζδια δζαηοπςιέκμξ μνζζιυξ ηδξ 

«Γζαεειαηζηυηδηαξ», ημκ ακηζβνάθς, δδθαδή δ «δζάποζδ ζηα ηείιεκα ηςκ 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ εειεθζςδχκ εκκμζχκ απυ δζάθμνεξ επζζηήιεξ, βζα κα 

απμηεθέζμοκ ααζζημφξ ηνίημοξ δζαζφκδεζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ 

ιαεδιάηςκ», αοηυξ, θμζπυκ, μ επίζδιμξ μνζζιυξ απμννέεζ, εεςνμφκ μζ 

ζοκάδεθθμί ζαξ, απυ έκα κμδζζανπζηυ θμνιαθζζιυ ηαζ ζοβηνμηεί ιζα ζπμθζηή 

εηδμπή ηδξ ζδεμθμβίαξ ημο επζζηδιμκζζιμφ.  

Τπμζηδνίγμοκ ζοβηεηνζιέκα πςξ, πνχημκ: Σμ πενζεπυιεκμ ηέημζςκ 

εκκμζχκ, π.π. ιεηααμθή, ζφζηδια, πανάδμζδ, πμθζηζζιυξ, πμο επζδζχηεηαζ κα 

«δζαποεεί» ιέζα ζηα ηείιεκα, ηαεμνίγεηαζ πάκημηε ζε ζπέζδ ιε εεςνίεξ, 

δδθαδή εονφηενα ενιδκεοηζηά πθαίζζα ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ ζοκεπχξ δεκ 

είκαζ πμηέ λεημιιέκεξ αοηέξ μζ έκκμζεξ απ‘ αοηέξ ηζξ εονφηενεξ εεςνίεξ ηαζ 

αοηέξ μζ εεςνίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ είκαζ πάκημηε δζαθμνμπμζδιέκεξ, 

δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζοπκά ακηζηζεέιεκεξ ηαζ ακηζεεηζηέξ. οκεπχξ, 

ζοκεπίγμοκ μζ ζοκάδεθθμί ζαξ, μζ πνμηεζκυιεκεξ απυ ηα ΑΠ ηαζ ΓΔΠΠ 

δζαεειαηζηέξ έκκμζεξ δεκ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ ζοκδεηζηά εκ ημζξ 

πνάβιαζζ.  

Σμ δεφηενμ εφνδια: Ζ επζδζςηυιεκδ δζαζφκδεζδ πενζμνίγεηαζ, δδθαδή 

ακάβεηαζ απμηθεζζηζηά ζημ πεδίμ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ζπμθζηχκ βκχζεςκ 

ηαζ δεκ είκαζ αέααζμ πςξ ζοκεπζθένεζ μιυθμβεξ ζπμθζηέξ ιαεδζζαηέξ 

πναηηζηέξ ηςκ παζδζχκ ζημ Γοικάζζμ. Αοηέξ μζ πναηηζηέξ, ςξ εειεθζχδδξ 

δζάζηαζδ ηάεε ιμνθςηζηήξ ζπέζδξ, — εδχ μζ εηπαζδεοηζημί ιαξ επζηαθμφκηαζ 

νδηά πναβιαηζηυηδηεξ θεζημονβζημφ ακαθθααδηζζιμφ ζε ζπμθζηέξ ηάλεζξ ημοξ— 

εεςνμφκ, θμζπυκ, πςξ είηε ηαοηίγμκηαζ, δδθαδή ζοβπέμκηαζ ιε ηδ δζάζηαζδ ημο 

πενζεπμιέκμο είηε ελαπκχκμκηαζ ζημκ μιυθμβμ θμνιαθζζιυ ηάπμζςκ 

«δζαεειαηζηχκ δελζμηήηςκ – ζηακμηήηςκ». (Γελζυηδηα ζοκενβαζίαξ, ζηακυηδηα 

μνεμθμβζηχκ επζθμβχκ ηαζ άθθεξ) 

Σέθμξ, −ημ ηνίημ εφνδια− πέκηε ιέθδ ημο δείβιαημξ, απυ ημοξ 17, 

εκκμζμθμβμφκ δζαθμνεηζηά— ηαζ αοηυ είκαζ εκδζαθένμκ— ηδκ επίζδιδ 

«Γζαεειαηζηυηδηα» ηαζ εεςνμφκ, ιε αάζδ ηδ δζδαηηζηή ημοξ ειπεζνία, πςξ 

ιυκμ υηακ ακαηφπημοκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ πναβιαηζηά πνμαθήιαηα απυ ημοξ 
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ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ, ηυηε ζηδκ πνμζπάεεζά κα θοεμφκ ζοθθμβζηά αοηά ηα 

πνμαθήιαηα ιπμνεί κα επζηεοπεεί πναβιαηζηή ηαζ υπζ πθαζηή εκυηδηα ηδξ 

φθδξ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ άνα ηαζ έιπναηημξ ζοζπεηζζιυξ ιαεδζζαηχκ 

πναηηζηχκ. Απυ ιζα ηέημζα παζδεοηζηή ανπή ηδξ ενβαζίαξ, μζ ίδζμζ ζοκάδεθθμί 

ζαξ δζαηοπχκμοκ ζμαανέξ επζθοθάλεζξ βζα ημ παναηηήνα ηςκ πενζζζυηενςκ 

«ενςηήζεςκ ηαηακυδζδξ» πμο οπάνπμοκ ζηα ζπμθζηά αζαθία ηαζ, θοζζηά, βζα 

ηδ ιμνθςηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ θεβυιεκςκ «δζαεειαηζηχκ ζπεδίςκ 

ενβαζίαξ». διεζχκς εδχ πανεκεεηζηά πςξ αοηέξ μζ επζθοθάλεζξ 

ζοκμδεφμκηαζ ιε ενςηήιαηα πμο αθμνμφκ ηαοηυπνμκα ηδκ πζεακή αφλδζδ ημο 

πνυκμο ενβαζίαξ ημοξ— άνα ηαζ ημ γήηδια ηδξ αιμζαήξ ημοξ ηαζ ηαεχξ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ ανπζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ επζιυνθςζήξ ημοξ.  

ΗΗΗ. Ίηακ θμζπυκ ηδ ζπμθζηή πνμκζά 2006 – 2007 άνπζζακ κα θηάκμοκ ζηα 

βοικάζζα ηα πνχηα ζπμθζηά αζαθία, μζ 17 ζοκάδεθθμί ζαξ άνπζζακ κα 

παναηδνμφκ πςξ μζ ιεβαθυζημιεξ δζαηδνφλεζξ βζα ηδ «Γζαεειαηζηυηδηα» ζε 

επίπεδμ ΑΠ ή ΓΔΠΠ είηε δεκ οθμπμζήεδηακ —κα έκα επζπθέμκ εφνδια- είηε 

ζοπκά βεθμζμβναθήεδηακ ζηα ακηίζημζπα ζπμθζηά αζαθία πμο εβηνίεδηακ. 

Τπμζηδνίγμοκ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ ζοκεκηεφλεζξ ημοξ πςξ π.π. δ 

πμθοδζαθδιζζιέκδ έκκμζα ηδξ «ιεηααμθήξ» — πμθφ ζδιακηζηή ζηδκ 

ηαηακυδζδ ημζκςκζηχκ ηαζ θοζζηχκ βεβμκυηςκ— πμο επακαθαιαάκεηαζ ηαηά 

ηυνμκ ζηα ΑΠ ηαζ ΓΔΠΠ, ηαεχξ π.π. ηαζ ημ ακηίζημζπμ οπυδεζβια βζα ηδ 

ζοββναθή ημο ηεθαθαίμο «Σα ικδιεία ηδξ Αηνυπμθδξ» [αθ. ΤΠΔΠΘ – 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(ΓΔΠΠ) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ) ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο, Αεήκα, επηέιανζμξ 2202, ημι. Β‘, ζ. 785-787] δεκ «δζαπφεδηε» 

ζηζξ ζπεηζηέξ ζεθίδεξ ημο ακηίζημζπμο εβηεηνζιέκμο δζδαηηζημφ αζαθίμο ηδξ Α‘ 

ηάλδξ ημο Γοικαζίμο [ αθ. ΤΠΔΠΘ – Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, Θευδςνμξ 

Καηζμοθάημξ η.ά., Αξραία Ιζηνξία Α’ Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, Αεήκα έηδ. Β‘ 2007, 

ζ. 111-112]. Αζθαθχξ, υπςξ οπμζηήνζλακ μζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαηυξ ιμο, 

ιε εοεφκδ ηαζ ηςκ αλζμθμβδηχκ-ηνζηχκ ημο αζαθίμο. 

Ζ βεθμζμβνάθδζδ ηχνα. ηα «Κείιεκα Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ» βζα 

ηδκ πνχηδ ηάλδ ημο Γοικαζίμο ζηδκ εκυηδηα «Βζμπάθδ, ημ αβςκζζηζηυ πκεφια 

ημο ακενχπμο», ακεμθμβείηαζ ηαζ ημ θασηυ παναιφεζ ιε ηίηθμ: «Ο θηςπυξ ηαζ 

ηα βνυζζα». Ζ ιία ηαζ ιυκδ δζαεειαηζηή ενβαζία πμο ημ ζοκμδεφεζ 
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δζαηοπχκεηαζ ςξ ελήξ: «Ακαγδηήζηε παναιφεζα —μζ ιαεδηέξ— ζηα μπμία 

ενζαιαεφεζ μ θηςπυξ απέκακηζ ζημκ πθμφζζμ ηαζ πανμοζζάζηε ηα ζηδκ ηάλδ» 

(ζεθ. 187). Γφμ ιέθδ απυ ημ δείβια ηςκ ζοκαδέθθςκ ζαξ πνμηίιδζακ κα 

ζπμθζάζμοκ αοηή ηδκ ενβαζία, παναπέιπμκηαξ ζημκ αηνμηεθεφηζμ ζηίπμ ημο 

πμζήιαημξ ημο Μακυθδ Ακαβκςζηάηδ απυ ημ ακηίζημζπμ αζαθίμ ηδξ Γ‘ 

Γοικαζίμο: «Α, θηάκεζ πζα! πνέπεζ κα θέιε ηδκ αθήεεζα ζηα παζδζά» (ζεθ. 222). 

IV. Μεηά απυ αοηυ ημ «δζαεειαηζηυ εηηνειέξ», έπς ηαηαβνάρεζ πάιπμθθα 

παναδείβιαηα− ανημφκ αοηά πμο ζαξ είπα− ιπμνχ εφημθα κα πανμοζζάζς 

ηχνα ηάπμζεξ βεκζηυηενεξ ημπμεεηήζεζξ ηςκ 17 ζοκαδέθθςκ ζαξ βζα ημ εέια 

πμο ιαξ απαζπμθεί ζήιενα. Πνυηεζηαζ βζα ημπμεεηήζεζξ πμο δεκ αβκμμφκ μφηε 

ηζξ ανπζηέξ δζαηδνφλεζξ ημο ηυηε Τπμονβμφ Παζδείαξ (2000), βζα ηζξ 

«εηπηχζεζξ» ζηδ δζδαηηέα φθδ μφηε αηυιδ ηδκ πναηηζηή ηςκ «ακαδυπςκ 

ζοββναθήξ» ηςκ κέςκ αζαθίςκ ηαζ ηδ ζοκαηυθμοεδ έηνδλδ ηςκ θεβυιεκςκ 

«θοζανίςκ» ημ 2006, πμο είκαζ πέκηε θμνέξ μβηςδέζηενα απυ ηα ζπμθζηά 

αζαθία— ηδκ λένμοιε ηδκ ζζημνία— ακ εέθεηε ιπμνμφιε κα πμφιε ηαζ ηα 

πανεπυιεκά ηδξ.  

 Καζ δεκ αβκμμφκ μζ ζοκάδεθθμί ζαξ ηδ θαπακζαζιέκδ απυπεζνα ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ημ 2001 κα «ζοβπνμκζζηεί» ιε ηα εηπαζδεοηζηά 

ζδεμθμβήιαηα ημο «οκδέζιμο Παζδαβςβζηχκ Ηκζηζημφηςκ» ηδξ Δονχπδξ, 

(C.I.D.R.E.E. 1999) ηαζ άθθςκ διζεπίζδιςκ δζακμμοιέκςκ ηδξ Comission ηαζ 

ημο ΟΟΑ— ακαθένς εδχ ιυκμ ημ ζπεηζηυ ευνοαμ πμο λεζήηςζακ ηα 

εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ βζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ επζδυζεςκ ηςκ ιαεδηχκ-ηνζχκ 

(PISA). Ηδμφ αοηέξ μζ βεκζηυηενεξ ηχνα ημπμεεηήζεζξ ημοξ ιεηά απυ αοηή ηδ 

δζεοηνίκζζδ.  

1. Σμ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ —θέκε ζηδ ζοκέκηεολδ— επεδίςλε κα ιαξ 

εβηθςαίζεζ ζημ πχξ ηδξ εκυηδηαξ ημο πενζεπμιέκμο. Ίπζ πςξ αοηυ δεκ είκαζ 

εέια, αθθά έηζζ πανέηαιρε ηα πνμβεκέζηενα εειεθζχδδ πμθζηζηά ενςηήιαηα 

βζα ηδκ επζθμβή, ηδκ ζενάνπδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ 

βθχζζα ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Παναθίβμ κα λεπάζμοιε ημ ηη ηαζ ημ γηαηί 

ημκίγμοκ μζ ζοκάδεθθμί ζαξ ηαζ θένμοκ ςξ απυδεζλδ δφμ εβπεζνίδζα ηδξ 

ζζημνίαξ (έκα βζα ημ Λφηεζμ ημ 2002 ηαζ έκα βζα ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ 

ημ 2007), πμο απμζφνεδηακ ιε πμθζηζηή απυθαζδ, υπζ αέααζα βζα ηεπκζημφξ 

δζαεειαηζημφξ θυβμοξ αθθά βζα πμθζηζημ-ζδεμθμβζημφξ θυβμοξ πενζεπμιέκμο. 

Απυδεζλδ δεφηενδ θέκε: Ζ δζαηήνδζδ λεπςνζζηχκ ιαεδιάηςκ ηαζ δ 
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παναδμζζαηή ζενάνπδζή ημοξ παναιέκεζ αηθυκδηδ— υπςξ δ ζπέζδ αηυια 

Κνάημοξ ηαζ Δηηθδζίαξ ηαζ ιεηά ηδ Μεβάθδ Ηδέα ηδξ «Γζαεειαηζηυηδηαξ».  

2. Σμ λεεχνζαζια ηαζ δ μοζζαζηζηή ακαζημθή ηδξ πμθοδζαθδιζζιέκδξ 

«Δοέθζηηδξ Εχκδξ», έδςζε ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ ιεθχκ ημο 

δείβιαημξ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ πμθςηζηή ηάζδ δζαθμνζζιμφ (νδηή ηαζ 

ζζςπδνή), πμο παναηηδνίγεζ ηζξ ζπμθζηέξ βκχζεζξ, ςξ απμηέθεζια ηδξ 

ζοκάνενςζδξ ηαζ ημο Γοικαζίμο ιε ημκ ηαπζηαθζζηζηυ ηαηαιενζζιυ ηδξ 

ενβαζίαξ (πνυηεζηαζ βζα ηζξ ιμνθέξ ημο δζπθμφ εηπαζδεοηζημφ δζηηφμο ςξ πνμξ 

ηζξ βκχζεζξ.)  

3. Με αάζδ αοηή ηδ ζοκάνενςζδ, μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημί ελδβμφκ βζαηί 

δζαηδνείηαζ αιείςηδ δ ζζπφξ ηςκ παναδμζζαηχκ ηνυπςκ πμζμηζηήξ έηθναζδξ 

ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ιαεδηχκ (θακενή δ δζαιεζμθάαδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 

επζθμβήξ ζημ ζπμθείμ) ηαζ βζαηί ζοκάια μ ηνυπμξ ηδξ έηεεζδξ, ηαζ αοηυ είκαζ 

ζδιακηζηυ, ηαζ ηδξ βθςζζζηήξ δζαηφπςζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηςκ κέςκ 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ επζηείκεζ ηζξ ζζςπδνέξ δζαιεζμθααήζεζξ αοηήξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ επζθμβήξ.  

Ανημφιαζ κα ζαξ πανμοζζάζς ιυκμ ιζα δζαπίζηςζή ημοξ ςξ πνμξ ημκ 

ηνυπμ έηεεζδξ ημο πενζεπμιέκμο. ·ηζζ ζηδκ εκυηδηα 4 ημο αζαθίμο 

«Νεμεθθδκζηή Γθχζζα» ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο, ιε εέια: «Φνμκηίγς βζα ηδ 

δζαηνμθή ηαζ ηδκ οβεία ιμο», βζα κα εοιδεμφκ ή κα ιάεμοκ ηα παζδζά— αοηυξ 

είκαζ μ ζηυπμξ— «ηζ είκαζ μκμιαηζηή θνάζδ ηαζ πμζα δ θεζημονβία ηδξ ζηδκ 

πνυηαζδ», πνεζάζηδηε, ςξ έηεεζδ, δ πανάεεζδ ηνζχκ ηεζιέκςκ ζε δφμ 

ζεθίδεξ, ιία «δζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ζοζηάζεςκ ζε 

επίπεδμ ηνμθίιςκ» ηαζ ιαγί ιε ηζξ έλζ (6) ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ ηςκ ηεζιέκςκ 

-αθήκς υζα ακαθένμοκ βζα ηζξ δοζημθίεξ ηζ εα πεζ δ δζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ 

ηζ εα πμοκ δζάθμνμζ υνμζ— ηαζ αημθμοεμφκ ηνία (3) «αημφς ηαζ ιζθχ», ηνία (3) 

«δζαπζζηχκς» ηαζ δφμ (2) «δζααάγς ηαζ βνάθς», ζφκμθμ δφμ (2) ζεθίδεξ. Γφμ 

ζοκαθή ενςηήιαηα ιμο έεεζακ μζ ζοκάδεθθμί ζαξ: Πυζα ηαζ πμζα παζδζά 

ιπμνμφκ κα ακηζθδθεμφκ αηυια ηαζ ιε ηδ δζαιεζμθάαδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ, 

υπςξ ζηέθηεηαζ δ βθςζζμθυβμξ ζοββναθέαξ ημο αζαθίμο, ηδκ έκκμζα ηδξ 

βθςζζζηήξ «θεζημονβίαξ» ηαζ ιε πμζα δζαθμνζζηζηά απμηεθέζιαηα ζηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ επίδμζήξ ημοξ;  

 Γφμ δζαπζζηχζεζξ ηχνα ςξ πνμξ ηδ βθχζζα ηςκ αζαθίςκ. Γζαπίζηςζδ 

πνχηδ: Σζ ζδιαίκεζ ηαζ βζα πμζμοξ ιαεδηέξ μ ηίηθμξ, ζημ ηεθάθαζμ 5.3, «Ζ 
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θεζημονβία ημο πμθζηεφιαημξ, Οζ θεζημονβίεξ» ηαεχξ ηαζ δ δζαηφπςζδ ζημ 

ηείιεκμ ηδξ ίδζαξ ζεθίδαξ (73), «Σμ πνςηυηοπμ ιε ημ ζφζηδια ηςκ θεζημονβζχκ 

είκαζ υηζ αμδεείηαζ δ πμθζηεία…»; Πνυηεζηαζ βζα απμζπάζιαηα απυ ημ αζαθίμ 

ηδξ «Ανπαίαξ Ηζημνίαξ» ηδξ Α΄ Γοικαζίμο.  

 Γζαπίζηςζδ δεφηενδ: Σζ ζδιαίκεζ ηαζ βζα πμζμοξ ιαεδηέξ δ δζαηφπςζδ: 

«ημ κέμ ηνάημξ μζ Βμφθβανμζ έδςζακ ημ υκμια ηαζ ηδκ μνβάκςζδ, εκχ μζ 

πμθοάνζειμζ θάαμζ ζοβηνυηδζακ ηδ θασηή αάζδ ηαζ έδςζακ ηδ βθχζζα». [αθ. 

«Μεζαζςκζηή ηαζ κευηενδ Ηζημνία» ηδξ Β΄ ηάλδξ Γοικαζίμο, ζεθίδα 24]. Σζ 

ζδιαίκεζ αοηή, θμζπυκ, δ δζαηφπςζδ, υηακ, παναηαθχ κα ημ αημφζεηε αοηυ, ζε 

πακεπζζηδιζαηυ εβπεζνίδζμ βζα θμζηήηνζεξ – θμζηδηέξ πενίπμο 20 πνμκχκ, 

δζααάγμοιε αηνζαχξ ημ ίδζμ: «ημ κέμ αοηυ ηνάημξ μζ Βμφθβανμζ έδςζακ ημ 

υκμια ηαζ ηα ηναηζηά πθαίζζα ηαζ μζ θάαμζ ηδ θασηή αάζδ ηαζ ηδ βθχζζα» [αθ. 

Μανία Νοζηαγμπμφθμο-Πεθεηίδμο, Οη Βαιθαληθνί Λανί θαηά ηνπο κέζνπο 

ρξφλνπο, Βάκζαξ Θεζζαθμκίηδ, 1992, ζ. 105] 

Καζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ ακανςηζμφκηαζ μζ εηπαζδεοηζημί, ζδζαίηενα ςξ 

πνμξ ηδ δεφηενδ: Πμζμοξ ιαεδηέξ, ημζκςκζηά, μζημκμιζηά, ιμνθςηζηά, 

βεςβναθζηά, έιθοθα— λεπκάιε ζοπκά ημ θφθμ— έπμοκ μζ ζοββναθείξ ζημ 

ιοαθυ ηαζ ζηδ βναθίδα ημοξ; Μήπςξ ζοιιενίγμκηακ ηδκ ακαηαζκζζιέκδ 

παζδαβςβζηή ζδεμθμβία ημο «αζμθμβζζιμφ», ηδκ μπμία δεκ έπαρε έςξ 

πνυζθαηα κα επζηαθείηαζ νδηά μ η. Αθαπζχηδξ, ηυηε (2002) πνυεδνμξ ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, βνάθμκηαξ ζοβηεηνζιέκα: «[…] δ δζαεειαηζηυηδηα 

ςξ παζδαβςβζηή ιεεμδμθμβία ανίζηεηαζ ζε ανιμκία [sic] ιε ηδ αζμθμβία ηδξ 

ιάεδζδξ, ιε ηδκ μθζζηζηή θεζημονβία ημο εβηεθάθμο, μ μπμίμξ πνέπεζ κα 

«βοικάγεηαζ» μθζζηζηά ιε πμζηίθα παζδαβςβζηά δζαεειαηζηά ενεείζιαηα βζα κα 

αολάκεηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο […]»! (εθδι. Σν Βήκα, 12-2-2008); 

Πνέπεζ κα οπμεέζμοιε ιε αεααζυηδηα πςξ μζ ζοββναθείξ ηςκ ζφζημζπςκ 

δζδαηηζηχκ αζαθίςκ, υπςξ ηαζ μζ ηνζηέξ- αλζμθμβδηέξ ημοξ, αβκμμφζακ ηδ «κέα 

επζζηήιδ ηδξ ιάεδζδξ», ηδκ μπμία επζπεζνμφζακ απυ ηυηε κα ζοβηνμηήζμοκ μζ 

ζδεμθυβμζ ημο ΟΟΑ ηαζ ηδκ μπμία πνμθακχξ δζαιεζμθααεί εζξ ηα ηαε΄ διάξ μ 

ηέςξ πνυεδνμξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο [αθ. OCDE, Comprendre le 

cerveau (=Καηαλνψληαο ηνλ Δγθέθαιν), 2002 ηαζ 2007]. 

V. Οζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ ηδξ ένεοκαξ, βζα κα λεπενάζμοκ ζηζξ 

πναηηζηέξ ημο ηαεδιενζκμφ ιαεήιαηυξ ημοξ ηδ ηφθθα ημο «παζδαβςβζζιμφ 
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ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ» ηαζ ηδ Υάνοαδδ, έηζζ ιμο είπακ, εκυξ αηεθέζθμνμο 

«ηαηαββεθηζημφ ημζκςκζμθμβζζιμφ», οζμεέηδζακ ιζα «Γζδαηηζηή ηδξ 

Ακηίθαζδξ», πμο ζοκίζηαηαζ ζε ηνία πνάβιαηα.  

 Πνχημ: ζηδκ έιπναηηδ απυννζρδ ηδξ αζηζηήξ ζδεμθμβίαξ ηςκ έιθοηςκ 

αημιζηχκ πανζζιάηςκ. Ίηζ ηάπα ηάπμζμζ βεκκζμφκηαζ «έλοπκμζ», ηάπμζμζ 

«ιέηνζμζ» ηαζ ηάπμζμζ «ημοημί». Σμ απμννίπημοκ αοηυ. Γεφηενμ: ζηδκ 

ακαβκχνζζδ ημο εηιεηαθθεφζζιμο ακηζθαηζημφ παναηηήνα ηςκ 

ζδεμθμβζημπμζδιέκςκ ζπμθζηχκ βκχζεςκ. Πνυηεζηαζ βζα ηνίζζιμ παζδαβςβζηά 

ηαζ πμθζηζηά εέια αθθά δεκ ιε παίνκεζ μ πνυκμξ βζα κα ημ ακαπηφλς. Σνίημ: 

ζηδ ιεβζζημπμίδζδ ηαζ ζδζμπμίδζδ ηςκ εεζιζηχκ μνίςκ ηδξ δζδαηηζηήξ ημοξ 

αοημκμιίαξ ιέζα ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, ζημ «ιάεδια» ςξ: α) ζπιινγηθή θξηηηθή 

(ιαγί ιε ιαεήηνζεξ-ιαεδηέξ) ημο πενζεπμιέκμο ηαζ ηδξ βθςζζζηήξ δζαηφπςζδξ 

ηδξ ηάεε ιζαξ δζδαζηυιεκδξ εκυηδηαξ ηςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ, ηαζ α) ςξ 

ζπιινγηθή αμηνπνίεζε (δδθ. ακεφνεζδ μιμζμηήηςκ, δζαθμνχκ, ακηζεέζεςκ 

ηηυ) ηςκ δζαθμνμπμζδιέκςκ ημζκςκζηά ιαεδηζηχκ ειπεζνζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ζφκδεζδ ηαζ ηνζηζηή ημο πενζεπμιέκμο (ηαζ ηδξ βθςζζζηήξ δζαηφπςζδξ) ηδξ 

ακηίζημζπδξ δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ ζημ «ιάεδια». 

Δίκαζ θοζζηά πνμθακέξ βζα υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ημο δείβιαηυξ ιμο πςξ 

δ «Παζδαβςβζηή», υζμ ηαζ ακ ζοπκά νδημνεφεζ νζγμζπαζηζηά, δεκ ιπμνεί απυ 

ιυκδ ηδξ κα αθθάλεζ ηζξ ακηζθαηζηέξ ζπέζεζξ ζπμθείμο ηαζ ημζκςκίαξ ηαζ ηδκ 

ημζκςκία βεκζηυηενα. Μπμνεί, ςζηυζμ, ηαζ εδχ οπάνπεζ δ «αζζζμδμλία ηδξ 

αμφθδζδξ», υπςξ έθεβε μ Ακηυκζμ Γνάιζζ, κα ζοιαάθεζ ςξ ιζα ηέημζα 

«Γζδαηηζηή ηδξ Ακηίθαζδξ», ζε ιζα εονφηενδ μιυθμβδ πνμμπηζηή ηαζ 

δοκαηυηδηα.  

αξ εοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αημθμοεεί εζζήβδζδ ημο η. Γεχνβζμο πακμφ, ηαεδβδηή ζημ 

ηιήια Φζθμζμθίαξ, Παζδαβςβζηήξ ηαζ Φοπμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, 

ιε εέια: «Ζ ζπέζδ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο, δ 

επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημ απμηεθεζιαηζηυ ζπμθείμ: Θεςνία ηαζ 

πνάλδ». 

Γ. ΠΑΝΟ:  

Δοπανζζηχ πμθφ, ηφνζε Πνυεδνε. Κφνζε Πνυεδνε ηδξ ΟΛΜΔ, εα ζαξ 

εοπανζζηήζς εενιά βζα ηδκ ηζιή ηδξ πνυζηθδζδξ. Τπδνέηδζα επί δχδεηα 
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πνυκζα ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, ηαζ αζζεάκμιαζ 

ζδζαίηενδ ηζιή βζ‘ αοηή ηδκ πνυζηθδζδ. Θα ζαξ ζοβπανχ, επίζδξ, βζα ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ πνμπακηυξ, ηφνζε Πνυεδνε, ηδκ ηονία Γζάκκα 

Βμοθμάβηα, δ μπμία είκαζ αεζηίκδηδ ηαζ ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ ακάβηεξ.  

  οκάδεθθμζ, ιεθεηχκηαξ ζήιενα ηα παζδαβςβζηά νεφιαηα ηαζ 

ημοξ ακηζζημζπμφκηεξ ζε αοηά ηφπμοξ ζπμθείμο απμδεπυιαζηε ςξ 

εκδζαθένμοζα αηυια ηδκ ηθαζζηή, πζα, πνμζέββζζδ ημο ζπμθζημφ εεζιμφ απυ 

ημκ Dennis Lawton. Πνμζεββίγμκηαξ εδχ ηδ θφζδ ημο ζπμθείμο ςξ εεζιμφ, 

ημκ πνμζθαιαάκεζ ςξ ηανπυ ημο πκεοιαηζημφ, ζδεμθμβζημφ ηθίιαημξ ηδξ 

επμπήξ ηαζ ςξ ιυνθςια πμο απδπεί ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ημο ημζκςκζημφ πχνμο 

ηαζ πνυκμο. Πίζς απυ ηζξ αλίεξ, ηα ζδεμθμβζηά νεφιαηα, ηα επζζηδιμκζηά 

επζηεφβιαηα ηαζ ηα δεζηά ενςηήιαηα, ακζπκεφμοιε ημ υναια ηδξ ηάεε ζζημνζηήξ 

πενζυδμο βζα ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ ακενχπμο. Ακάθμβα, πάθζ, ιε ηδ ζηάζδ ηδξ 

ημζκςκίαξ απέκακηζ ζηδκ πμθζηζηή, ηδκ ηεπκμθμβζηή, ηδκ μζημκμιζηή αθθαβή ή ηδ 

ζοκηήνδζδ ηαζ ηδκ πνυμδμ, δμιείηαζ έκα ζπμθείμ πμο θεζημονβεί ςξ 

παναημθμφεδια, ςξ μοναβυξ, ςξ ακαπαναβςβυξ ηδξ ημζκςκζηήξ παεμβέκεζαξ 

ή ςξ εηθναζηήξ ηδξ ημζκςκζηήξ πνμυδμο ηαζ θεζημονβζηυ ηέκηνμ ηδξ 

δδιμηναηζηήξ πνμμπηζηήξ.  

  Σμ ηζ ζοκζζηά ημ ζπμθείμ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, εηθνάγεηαζ ιε ηα 

πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ιαεδιάηςκ ςξ ζςιάηςκ βκχζδξ ηαζ ςξ 

άζηδζδξ, πμο απδπμφκ ηδ εεηζηή ή ανκδηζηή ζηάζδ ηςκ θμνέςκ ηδξ αβςβήξ 

απέκακηζ ζημκ πμθζηζζιυ. Ί,ηζ μκμιάγμοιε ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ ςνμθυβζμ 

πνυβναιια πενζθαιαάκεζ ηζξ αλζαημφ ηφπμο ηαηεοεφκζεζξ, ηα ιμνθςηζηά οθζηά 

ηαζ ηζξ μνβακςιέκεξ δζδαηηζηέξ δνάζεζξ-πνμζδμηίεξ, πμο δίκμοκ ζημ ζπμθείμ 

ημ ζοβηεηνζιέκμ παναηηήνα πμο δ μνβακςιέκδ ημζκςκία ςξ πμθζηεία έπεζ 

οζμεεηήζεζ. ηδκ μνβάκςζδ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ έπμοκ ηεκηνζηή 

εέζδ, αθμφ αοηυ πνμζαθέπεζ ζε παζδζά ηαζ εθήαμοξ, εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ 

ακάπηολδ, ηδκ αθμιμίςζδ βκχζεςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ, ηδ ζοιιυνθςζδ ζε 

κέα βκςζηζηά ζπήιαηα ηαζ ζηναηδβζηέξ, ηδκ πνμζανιμβή, ηδκ πανμπή 

ηζκήηνςκ, ηδ δζδαζηαθία εκηέθεζ.  

  Οφηε, υιςξ, ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια, ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ςξ 

ζοκηαβιαηζηυξ πάνηδξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ, μφηε μζ 

ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδκ πνμζδμηχιεκδ δζδαηηζηή δζαδζηαζία αλζχκμκηαζ, ακ δεκ 

πνμεημζιάζμοιε ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ, ημ μπμίμ εα ηαηαζηήζεζ ημ 
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δζαηοπςιέκμ ζημ πανηί ημο κμιμεέηδ ακαθοηζηυ πνυβναιια, ζπμθζηή γςή, 

ακενχπζκμ αίςια ηαζ ειπεζνία, ζοκδευιεκα αιέζςξ ή ειιέζςξ ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ηδκ εκηυξ ηαζ εηηυξ ζπμθείμο.  

  Ζ πμζυηδηα ημο δαζηάθμο, ζδζαίηενα ζήιενα, απμααίκεζ ηνζηήνζμ 

επζηοπίαξ ηάεε ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Ζ παβημζιζμπμίδζδ, δ 

πμθοπμθζηζζιζηή δζάζηαζδ ημο ημζκςκζημφ πχνμο, δ απμοζία ζηαεενμφ 

πμθζηζζηζημφ ζηίβιαημξ, δ δζάποζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ μ ζαβδκεοηζηυξ νυθμξ 

ηδξ εζηυκαξ ηαζ ημο Γζαδζηηφμο ηαεζζημφκ ημ ζπμθζηυ πχνμ πμθφ εοάθςημ ζηδκ 

ανκδηζηή ηνζηζηή. Ζ νμοηίκα, δ πθήλδ ηαζ δ ακία απμααίκμοκ παναηηδνζζηζηά 

ιυκζια, πμο απμδίδμκηαζ ζδζαίηενα απυ ημοξ εθήαμοξ ζε αοηυ πμο είκαζ δ 

ζπμθζηή γςή. ηδκ ηεθεοηαία ένεοκα ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο βζα ημ 

πυζμ εοπάνζζηδ είκαζ δ θμίηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ, 

92% ηςκ ιαεδηχκ ημο Γοικαζίμο δδθχκμοκ εοπανζζηδιέκμζ ηαζ ημο Λοηείμο 

ιυκμ 27%. Σέημζεξ, υιςξ, ηνίζεζξ ηςκ ιαεδηχκ δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα 

θεζημονβζηά, ιε ζοκέπεζα μζ εηπαζδεοηζημί θμνείξ κα αζπμθμφκηαζ πενζζζυηενμ 

ιε ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ πανά ιε ηδκ πναβιάηςζδ ηδξ πμζμηζηήξ 

ζοκάκηδζδξ ιε ημοξ ιαεδηέξ.  

  Οζ πνμακαθενεείζεξ ζοκεήηεξ ζοκδέμκηαζ, αηυια, ιε ηδκ 

ακάβηδ βζα ζοκεπή δζεφνοκζδ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Ζ ζοιπενίθδρδ 

κέςκ ηαζ απαζηδηζηχκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ μ πενζμνζζιυξ άθθςκ 

δδιζμονβμφκ ιζα ζοκεπή δζαπάθδ πενί ημο ηζ είκαζ έκα ζφβπνμκμ ηαζ 

θεζημονβζηυ ακαθοηζηυ πνυβναιια, εκχ ηδκ ίδζα ζηζβιή επζηαηηζηή πνμαάθθεζ δ 

ακάβηδ βζα εκυηδηα ημο ζπμθζημφ πχνμο, πςνίξ ηδκ μπμία δ ζζμννμπία, 

μιυθμβδ ηδξ πνμζανιμβήξ, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα πναβιαηςεεί. ·ηζζ, δ 

πανςπδιέκδ δζδαηηζηή ανπή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ, δ μπμία πνμααθθυηακ ςξ 

αίηδια ηδξ ζδεμθμβζηήξ εεχνδζδξ ηδξ γςήξ, ζήιενα ελεθίπεδηε ζε 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα ηαζ δζαεειαηζηυηδηα. Αοηή δ ελέθζλδ, υιςξ, δεκ 

πανμοζζάγεηαζ απθχξ ςξ παζδαβςβζηή ακάβηδ βζα μθζζηζηή εεχνδζδ ηδξ 

ζπμθζηήξ γςήξ ηαζ ενβαζίαξ, αθθά απμηεθεί ααζακζζηζηυ αίηδια ηαζ δφζημθμ 

δζδαηηζηυ πνυαθδια, πμο αθμνά ζημζπείςζδ ηδξ άπζαζηδξ, ηδξ πςνίξ υνζα 

πςνζηά ηαζ πνμκζηά, επζζηδιμκζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ.  

  Δκυρεζ αοηήξ ηδξ κέαξ ακαηνεπηζηήξ, μφηςξ ή άθθςξ, ζοβηονίαξ, 

ακαεέημοιε ζημ ζπμθείμ νυθμ ζοκεηηζηυ. Γζεηδζημφιε κα εβηαηαζηήζεζ ζηζξ 

αίεμοζεξ ηαζ ζηα πνμαφθζα ημο ζπμθείμο ιζα άθθδ αηιυζθαζνα. Αίηδια 
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ζφβπνμκμ είκαζ ημ ζπμθείμ κα δίκεζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ επζημζκςκζαηή 

εθεοεενία ηαζ υπζ ζημ δζδαηηζηυ έθεβπμ. Να αλζμπμζεί ηδ αζςιαηζηή δζαδζηαζία 

ηαζ υπζ κα ηαηαθεφβεζ ζημκ ηεπκδηυ παναηηήνα ηδξ επζημζκςκίαξ. Να οπδνεηεί 

ηδκ ηαηάηηδζδ δελζμηήηςκ ηαζ υπζ ηδκ απυηηδζδ ηδξ βκχζδξ.  

 Πνμαάθθμοιε ζήιενα ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ παζδεοηζημφ modus, πμο εα 

ηαεζζηά ημ ζπμθείμ απμηεθεζιαηζηυ ιε ηδκ έκκμζα υηζ (α) ιαεαίκεζ ημ παζδί πχξ 

κα ιαεαίκεΗ, (α) ιαεαίκεζ ημ παζδί κα πεζνίγεηαζ απμηεθεζιαηζηά ηα πνάβιαηα, 

(β) ιαεαίκεζ ημ παζδί κα ζοιαζχκεζ ηαζ (δ) ιαεαίκεζ ημ παζδί πχξ κα γεζ ιε ημκ 

εαοηυ ημο ηζιχκηαξ ηδκ ακενχπζκδ θφζδ. Γζα κα ακηαπμηνζεεί μ εηπαζδεοηζηυξ 

ζηδ κέα αοηή εηπαζδεοηζηή ηαζ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα, πνέπεζ κα ιεθεηά ςξ 

ενεοκδηήξ, κα ηαηακμεί ςξ οθμπμζδηήξ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ κα 

πεζνίγεηαζ επζηοπχξ, αθθά ηαζ κα δδιζμονβεί, ηα εηπαζδεοηζηά οθζηά εθυδζα πμο 

απμννέμοκ απυ ημ πενζεπυιεκμ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Αξ εοιδεμφιε 

ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ δζδαζηαθζηήξ πανμοζίαξ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, υπςξ ηδκ 

πνμζδζυνζζε δ Υίθκηα Σέζιπα ιε ημ ζπήια πμο ζαξ πνμαάθθεηαζ. Σμ ζπήια 

δείπκεζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ απμααίκεζ δδιζμονβζηή πανμοζία ζημ ζπμθζηυ 

πχνμ: ακ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ αίηδια ηδξ επμζημδμιδηζηήξ αλζμπμίδζδξ ημο 

ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο, ηαζ πδβαίκεζ πένα απ‘ 

αοηυ· ακ εβηαεζδνφεζ δδιζμονβζηή αηιυζθαζνα ζηδ ζπμθζηή ηάλδ· ακ πανέπεζ 

ηαζ ακαααειίγεζ ηίκδηνα· ακ ακαβκςνίγεζ ημοξ οπάνπμκηεξ πενζμνζζιμφξ ζε 

εέιαηα οπμδμιήξ, ιέζςκ ηαζ δοκαημηήηςκ· ακ εθέβπεζ ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ 

ηδξ ιάεδζδξ ηαζ δίκεζ πνυκμ ηαζ πχνμ βζα επζημζκςκία, πνμςεχκηαξ ακάθμβεξ 

δναζηδνζυηδηεξ· ακ ζοκδέεζ, ηέθμξ, θεζημονβζηά ηαζ δζαεειαηζηά ηδ δζδαζηυιεκδ 

βκςζηζηή εκυηδηα ιε άθθεξ, πνμβεκέζηενεξ ή ιεηαβεκέζηενεξ εκυηδηεξ.  

  ε αοηή ηδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ, ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, απυ ηδ ιζα 

ημο απμηεθεζιαηζημφ ζπμθείμο ηαζ απυ ηδκ άθθδ ημο ζφβπνμκμο 

εηπαζδεοηζημφ, οπυ ηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ, δεκ ιπμνμφιε κα αβκμήζμοιε υηζ 

ηίεεηαζ έκα ιεβάθμ πνυαθδια, ζπεδυκ άθοημ, βζα ηδκ απμζημθή ημο δαζηάθμο. 

Οζ δοζημθίεξ, μζ δοκαηυηδηεξ ηδξ επμπήξ ηαζ ημ αίηδια βζα έκα ζπμθείμ πμο εα 

ακακεχζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ εθήαςκ βζα θμίηδζδ ηαζ ενβαζία ζημ Γοικάζζμ 

ηαζ ζημ Λφηεζμ, παναπέιπμοκ ζε έκακ εηπαζδεοηζηυ δζαεέζζιμ ηαζ ζηακυ κα 

εέηεζ ιπνμζηά ηαζ πένα απυ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ηαζ ημ ζπμθζηυ 

εβπεζνίδζμ ηδ γςκηακή ζπμθζηή ηάλδ. ·καξ ηέημζμξ εηπαζδεοηζηυ, υιςξ, δεκ 

δδιζμονβείηαζ ιε ηδ θήρδ ημο πακεπζζηδιζαημφ πηοπίμο ή ηδκ επζηοπία ζημ 
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δζαβςκζζιυ ημο ΑΔΠ. Υνεζάγεηαζ δφμ ααζζηέξ πνμτπμεέζεζξ: ηαηάθθδθδ 

ροπμπαζδαβςβζηή ηαηάνηζζδ αθεκυξ, ηαζ επανηή πανμοζία ζηδ δζδαηηζηή 

πνάλδ ηαζ, αθεηένμο, ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ εηπαζδεοηζηά ενβαθεία ηα 

μπμία εοκμμφκ ηαζ δεκ οπμκμιεφμοκ ηδ δδιζμονβζηή πανμοζία ημο ζηδ 

ζπμθζηή ηάλδ.  

  Σζ βίκεηαζ ζημ δζηυ ιαξ ζπμθζηυ πανάδεζβια ςξ πνμξ ηδκ 

ροπμπαζδαβςβζηή ηαηάνηζζδ ημο εηπαζδεοηζημφ; Σα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ 

ηςκ θεβυιεκςκ «ηαεδβδηζηχκ» ηιδιάηςκ δεκ είκαζ ζαθχξ πνμζακαημθζζιέκα 

ζηδκ πνμεημζιαζία εηπαζδεοηζηχκ. Ζ δζδαηηζηή άζηδζδ πμο παναημθμοεμφκ 

μζ θμζηδηέξ αθμνά ζε εθάπζζηεξ ιένεξ πανμοζίαξ ζημ ζπμθείμ, πςνίξ ηδκ 

πνμαπαζημφιεκδ δζδαηηζηή ηαζ ροπμπαζδαβςβζηή εοαζζεδζία. Θα ακαθένς 

εδχ υηζ ζηδ μοδδία ηαζ ζηδ Γενιακία δ πανμοζία ημο οπμρήθζμο 

εηπαζδεοηζημφ ζε δναζηδνζυηδηεξ ιέζα ζημ ζπμθείμ ηαθφπηεζ δέηα ιε είημζζ 

εαδμιάδεξ.  

  Μέπνζ ημ 2000, ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, μζ Γεκζηέξ οκεθεφζεζξ ηςκ 

ηιδιάηςκ ηςκ ηαεδβδηζηχκ ζπμθχκ εεςνμφζακ ηδ ζογήηδζδ βζα αφλδζδ 

ιαεδιάηςκ παζδαβςβζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ απεζθή βζα ημ πνυβναιια ζπμοδχκ 

ημοξ. ·καξ, ιάθζζηα, ημζιήημναξ ηδξ Φζθμζμθζηήξ πμθήξ ημο πακεπζζηδιίμο 

Θεζζαθμκίηδξ ιίθδζε ακμζπηά βζα «παζδαβςβζηυ ζιπενζαθζζιυ», ακαθενυιεκμξ 

ζημ Φζθμθμβζηυ Σιήια ηαζ ζημ Σιήια Ηζημνίαξ. Σζ εκκμμφζε, δδθαδή, μ 

ημζιήημναξ; Ίηζ μζ θζθυθμβμζ ηαζ μζ ζζημνζημί εα βίκμκηακ ενεοκδηέξ ηδξ 

θζθμθμβίαξ ηαζ ηδξ ανπαζμθμβίαξ; Πμζμοξ άναβε απμννμθά δ εηπαίδεοζδ; 

Αοημφξ δεκ απμννμθά; Γεκ είκαζ, θμζπυκ, απαναίηδηδ δ ροπμπαζδαβςβζηή 

ηαηάνηζζδ; Με έκα ηνίςνμ ελαιδκζαίμ ιάεδια, έκα ηαζ ιμκαδζηυ, ιπμνείξ κα 

πανάβεζξ εηπαζδεοηζηυ;  

  Καζ επεζδή πνέπεζ κα ιαεαίκμοιε απυ ηα θάεδ ιαξ, ηφνζμζ 

ζοκάδεθθμζ, πμθειήεδηε δ πνυηαζδ βζα ημ Πζζημπμζδηζηυ Παζδαβςβζηήξ 

Καηάνηζζδξ ηαζ Γζδαηηζηήξ Δπάνηεζαξ πακηαπυεεκ, εκχ εα ιπμνμφζε κα 

δχζεζ θφζδ. Λφζδ ηδκ μπμία έπεζ δχζεζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηδξ Γακίαξ, 

βζαηί ημ Πζζημπμζδηζηυ Παζδαβςβζηήξ Δπάνηεζαξ ηαζ Γζδαηηζηήξ Καηάνηζζδξ 

πενζθάιαακε δεζβιαηζηέξ δζδαζηαθίεξ υπςξ ηαζ πανμοζία ιεκηυνςκ, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ επζιυνθςζδξ ηαζ ηδξ ηαηάθθδθδξ πνμεημζιαζίαξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Πνμηνίεδηε δ θφζδ ημο ΑΔΠ, ημ μπμίμ ΑΔΠ ηζ ηάκεζ; Γίκεζ 

ιζα απάκηδζδ ζηδ εεςνδηζηή αάζδ ηδξ παζδαβςβζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ 
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ηαηάνηζζδξ. Ίπμζμξ απακηάεζ ζε ενςηήζεζξ «επί πάνημο», λένεζ κα θφζεζ ηαζ ηα 

πνμαθήιαηα ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ;  

  Καζ ημ ιεβάθμ πνςεφζηενμ ζπήια: Γζμνίγμοιε πνχηα ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιεηά ημοξ πανέπμοιε εζζαβςβζηή επζιυνθςζδ. 

Παναημθμοεμφκ αοηήηδκ επζιυνθςζδ ζηα ΠΔΚ αθμφ έπμοκ ιπεζ ζηδ ζπμθζηή 

ηάλδ, αθμφ έπμοκ ακαθάαεζ ηδκ εοεφκδ ηςκ παζδζχκ.  

  Κφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ζηα ηιήιαηα ΦΠΦ, ΦΠ ηαζ ΦΠ ιμοπθζάγμοκ 

δεηάδεξ δζδαηημνζηά ηαζ ιεηαπηοπζαηέξ ενβαζίεξ ζοκαδέθθςκ πμο οπδνεημφκ 

ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ηακείξ δεκ ηα έπεζ αλζμπμζήζεζ· έπμοκ απμαεί 

αδνακή οθζηά, εκχ εα ιπμνμφζακ κα δχζμοκ ζαθείξ δείηηεξ βζα ημ πμφ 

πνέπεζ κα ηαηεοεοκεεί ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, βζα κα ακηζιεηςπζζημφκ ηα 

πνμαθήιαηα.  

  Καζ ιία ενχηδζδ ημο ιαηνζκμφ πανεθευκημξ. Σζ ηάκαιε ιε ημ 

Γζδαζηαθείμ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ; Σμ ηαηανβήζαιε, ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ. 

«Πμκάεζ ηεθάθζ, ηυαεζ ηεθάθζ». Γζαηί, υιςξ, δ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ ημ 

δζαηήνδζε; Καζ βζαηί ημ δζαηδνεί, πανυθμ πμο ζήιενα ηα παζδαβςβζηά ηιήιαηα 

είκαζ ηεηναεημφξ δζάνηεζαξ, ηαζ πμθθμί δάζηαθμζ έπμοκ παναημθμοεήζεζ ηαζ ηδκ 

ελμιμίςζδ; Αθθά ηαηανβήζαιε ιυκμ ημ Γζδαζηαθείμ Μέζδξ Δηπαίδεοζδξ; Γεκ 

ηαηανβήζαιε ηδ ΔΛΜΔ; Γεκ ηαηανβήζαιε ηδκ πμθφ ζμαανή πνμζπάεεζα ημο 

1992 – ‘93 βζα ΠΔΚ πμο εα ζοκέδεακ ηδ εεςνία ιε ηδκ πνάλδ; Πανμζημφιε ηδκ 

Ηενμοζαθήι ηαζ βκςνζγυιαζηε ηαζ πνέπεζ κα αημοιπάιε ζηδκ ζζημνία. Αοηή 

είκαζ δ πνχηδ πανάιεηνμξ πμο πνεζάγεηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ: ροπμπαζδαβςβζηή 

ηαζ δζδαηηζηή ηαηάνηζζδ.  

  Αξ πνμπςνήζμοιε ηχνα ζηδκ άθθδ πανάιεηνμ: ηζ βίκεηαζ ιε ηδκ 

πμζυηδηα ηαζ ηδ ζπέζδ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο. 

·καξ δάζηαθμξ πμο δεκ έπεζ δοκαηυηδηα πνμζέββζζδξ ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ ηαζ πμο δεκ λένεζ πμζα είκαζ δ ζπέζδ ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ ηαζ δζδαηηζημφ εβπεζνζδίμο ιπμνεί κα είκαζ θεζημονβζηυξ ζηδ 

ζπμθζηή ηάλδ; Δδχ υιςξ, ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, επζηνέρηε ιμο κα πς υηζ ημ 1976 

απμηεθεί terminus post qvem, απμηεθεί υνζμ. Σα πνμβνάιιαηα ηα πνμ ημο 

1976 ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ηα ιεηά ημ 1976 είκαζ δζαθμνεηζηά. Ίπμζμξ δεκ εέθεζ 

κα ηα παναημθμοεήζεζ, ή θασηζζιυ πμοθάεζ ή άθθεξ ζημπζιυηδηεξ οπδνεηεί, 

ηαηά ηδκ ηαπεζκή ιμο άπμρδ.  
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  Πνχηα-πνχηα, ηα πνμβνάιιαηα πνμ ημο 1976 είπακ έκα ηοπζηυ 

κμιμεεηζηυ παναηηήνα. Τπενηενμφζε δ πνμηήνολδ βζα ηδ ζοββναθή ηςκ 

ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ, ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Σα πνμβνάιιαηα, υπςξ 

θέεζ μ Μπανκέξ, ηνμθμδμημφκ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ. ηδ δζηή ιαξ πενίπηςζδ, 

υιςξ, ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ ήηακ μ πζμ δοκαηυξ νοειζζηήξ ιάεδζδξ ηαζ 

δζδαζηαθίαξ. Σμ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ δεκ άθδκε εοηαζνίεξ δζαθοβήξ βζα ημκ 

δάζηαθμ. Πμζα ήηακ δ εοηαζνία; Έηακ πνμζδζμνζζιέκδ επαηνζαχξ δ πανμοζία 

ημο ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, θυβς ημο υηζ δ φθδ ήηακ άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ημ 

πναηηέμ.  

  ηδκ επμπή πνμ ημο 1976 υθμξ μ ημζκςκζηυξ δζάθμβμξ βζκυηακ 

βζα ηδ ιμνθή ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο. ·αβαζκακ κέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα 

υπςξ ημ ςναίμ πνυβναιια ημο 1966, ηαζ ηακείξ δεκ ηα πνμζέββζγε. Γζαηί; Ζ 

έκκμζά ιαξ ήηακ πμζα ζδεμθμβία ημοααθάεζ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ, πμζμ ήηακε 

ηαζ ημ αζαθίμ ηδξ ζζημνίαξ, ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ. Γεκ πάεζ ιπνμζηά δ 

εηπαίδεοζδ, υηακ μ ημζκςκζηυξ δζάθμβμξ ακαθένεηαζ ιυκμ ζε έκα 

παναημθμφεδια ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Σμ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ 

ελέθναζε ημ παναπάκς πνυβναιια, ημ hidden curriculum, ηαζ ημ ελέθναζε ιε 

ηνυπμ ζοκεπή. Γζα κα ιδκ πνμαάθς δζηέξ ιμο απυρεζξ, δζααάγς ηζ έβναθε δ 

πνμηήνολδ ημο 1955 βζα ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ. Σμ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ ζοκζζηά 

ημ ηονζυηαημ υνβακμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ. Ίπζ ημ ηφνζμ, ημ 

ηονζυηαημ υνβακμ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ ιάεδζδξ. Ίθα ηα άθθα, δδθαδή; Καζ εκ 

ηαηαηθείδζ, πνμ ημο 1976 μζ ζημπμί ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο απμηεθμφκ 

ζημπμφξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ, πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ 

ημζκςκζηή δζαθμνμπμίδζδ, ημ θφθμ, δ βθςζζζηή ηαηάζηαζδ ημο ιαεδηή.  

  Μεηά ημ 1976, έπμοιε βζα πνχηδ θμνά επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ 

ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ. Οζ πνμηδνφλεζξ ανίζημκηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηα 

πνμδβδεέκηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, ηα μπμία πνμδζαβνάθμοκ ηδκ πμνεία 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πναβιάηςκ, ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ημοξ ζημπμφξ πμο εα 

οπδνεηήζμοκ ηα ιμνθςηζηά αβαεά. Σμ 1978, ζηδκ πνμηήνολδ, ηδκ πμθφ 

ζδιακηζηή, βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ θμβμηεπκίαξ 

απυ ηα ηείιεκα ηδξ κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ, ακαθένεηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ 

ελήξ: «ημπυξ ημο δζδαηηζημφ εβπεζνζδίμο είκαζ κα οπδνεηήζεζ ηζξ δζδαηηζηέξ 

ακάβηεξ ημο ιαεήιαημξ ζφιθςκα ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ». Ο νυθμξ ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο απμααίκεζ οπδνεηζηυξ 
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ακαβηχκ πμο ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ζοθθαιαάκεζ, πνμζδζμνίγεζ ηαζ 

ενιδκεφεζ.  

  ·κα ιέηνμ, αηυια, ημ μπμίμ δεκ ιπμνμφιε κα λεπάζμοιε, είκαζ 

υηζ δ εκυηδηα ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο ζοκμδεφηδηε 

απυ ημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή, βζα πνχηδ θμνά, ιεηά ημ 1976. ·πμοιε ημ αζαθίμ 

ημο ηαεδβδηή, πμο παναπέιπεζ ζηδ ζοκάθεζα ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο ηαζ 

ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, πμο δείπκεζ έκα δνυιμ ζημκ δάζηαθμ βζα ημ πχξ 

εα ιπμνμφζε κα δεζ ηδκ ροπμπαζδαβςβζηή δζάζηαζδ ηαζ ηδκ ημζκςκζμθμβζηή 

δζάζηαζδ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ημ μπμίμ οπήνπε. Έηακ θακενή δ 

πνυμδμξ, αθθά δεκ είπε ειθακέζηαημ ακηίηηοπμ ζηδ αεθηίςζδ, ζηδκ πμζυηδηα 

ημο ζπμθείμο ιαξ, βζαηί δεκ επζιμνθχκμκηακ μζ εηπαζδεοηζημί πμο έπαζνκακ 

ζηα πένζα ημοξ ηα κέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα. Σμο 

έθεβεξ ημο άθθμο: «·θα ηχνα κα εθανιυζεζξ ηάηζ, πμο ήνεε απυ ημ πμοεεκά». 

Ζ επζιυνθςζδ ήηακ ημ ηθεζδί, εδχ. Πμζμξ ιπμνεί κα αιθζζαδηήζεζ ηδκ αλία ημο 

ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ ζημ 

Γοικάζζμ; Πμζμξ αβκμεί υηζ ημ ζπμθείμ πναβιαηζηά άθθαλε πμνεία ζε υ,ηζ 

αθμνά ηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ιπήηε δ 

επζημζκςκζαηή δζάζηαζδ ζηδκ πνμζέββζζδ ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ;  

  Βέααζα, εηηυξ απυ ηδκ έθθεζρδ επζιυνθςζδξ, οπήνπακ ηαζ δφμ-

ηνία παναηηδνζζηζηά πμο ζοκζζημφκ ημκ ανκδηζζιυ ηδξ πμθζηζηήξ ιαξ γςήξ. 

Ακαδίπθςζδ. Ακαδίπθςζδ. Αοηυ πμο ακέθενε πνμδβμοιέκςξ μ ηφνζμξ 

ζοκάδεθθμξ, μ η. Νμφηζμξ, είκαζ παναηηδνζζηζηυ. Ο οπμονβυξ Παζδείαξ 

απήθεε, μ κέμξ οπμονβυξ αδζαθυνδζε βζα υ,ηζ είπε ηάκεζ μ πνμδβμφιεκμξ. Σα 

ακαίνεζε. Μήπςξ ημ ίδζμ δεκ έβζκε ηαζ ιε ημκ Ακηχκδ ημκ Σνίηζδ, ημκ ιαηανίηδ; 

Ακαδίπθςζδ είπαιε ηαζ εηεί. Ζ ακάβηδ βζα πνμχεδζδ ημο επείβμκημξ. Ίηακ 

πέναζε ημ ιάεδια «Ζ Γθχζζα ιμο» ζημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ, μ ελαζνεηζηυξ 

ζοκάδεθθμξ, μ Βμοβζμφηαξ, έαβαθε έκα αζαθζανάηζ βζα κα αμδεήζεζ ημοξ 

δαζηάθμοξ. ·θεβε απυ έλς: «Ζ Γθχζζα ιμο» ηαζ απυ ηάης, ζε πανέκεεζδ, 

«Μζα επείβμοζα ακηζιεηχπζζδ». Γζαηί επείβμοζα; Πμζμξ ιαξ έηακε κα 

επεζβυιαζηε; Γζαηί κα ιδκ πνμδβδεεί δμηζιαζηζηή εθανιμβή;  

  Ίθεξ μζ δζαπζζηχζεζξ πμο αθμνμφκ ηδ ζπέζδ ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ ηαζ ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο, υπςξ ηαζ δ ακαθμνά ιμο ζηδκ 

απμοζία ααζζηήξ ροπμπαζδαβςβζηήξ ηαηάνηζζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ 

απμοζίαξ επζιυνθςζδξ, ιαξ μδδβεί ζε δφμ-ηνία ζοιπενάζιαηα.  
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  Υάνδηα ζδζαίηενα βζα ηδκ πνμζπάεεζα πμο ηάκεζ ημ ΚΔΜΔΣΔ ηαζ 

πάνδηα ζδζαίηενα υπζ ιυκμ βζα ηδκ ένεοκα, αθθά βζαηί απμηεθεί ημ ΚΔΜΔΣΔ έκα 

αναπίμκα βζα κα ζοκενβαζημφιε ιε ηδκ ΟΛΜΔ, ημ Πακεπζζηήιζμ ηαζ δ ΟΛΜΔ 

κα ανμοκ έκακ ηνυπμ κα ζοκενβαζημφκε. Καζ πάνδηα πμθφ βζα ηδκ πνυηαζδ 

πμο ηαηαεέηεζ δ ΟΛΜΔ βζα ηδ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Κάκεζ υιςξ 

έκα θάεμξ, επζηνέρηε ιμο. Λέεζ «επζιυνθςζδ εκυξ έημοξ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή 

άδεζα βζα υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ». Αοηυ είκαζ ιεηεηπαίδεοζδ, δεκ είκαζ 

επζιυνθςζδ. Ζ επζιυνθςζδ έπεζ άθθμ παναηηήνα. Ζ επζιυνθςζδ εέθεζ 

δζάποζδ. Πυζμοξ εα πνδζζιμπμζήζεζξ βζα κα παναημθμοεήζμοκ ιζα εηήζζα 

επζιυνθςζδ; Πυζμ ημκδφθζα εα δζαεέζεζξ βζα κα επζιμνθςεμφκ επί έκα έημξ;  

 οκάδεθθμζ, έπμοιε ακάβηδ απυ επζιυνθςζδ πμο εα δχζεζ ηδ 

δοκαηυηδηα βζα δζάδμζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ αοηή δ επζιυνθςζδ, βεκζηχξ, είκαζ 

εκδμζπμθζηή επζιυνθςζδ, in service training, εκδμτπδνεζζαηή επζιυνθςζδ, 

ιέζα ζημ ζπμθείμ κα επζιμνθςεμφκ μζ ζοκάδεθθμζ. Άθθδ ιμνθή 

επζιυνθςζδξ, δ δζαδμπζηή επζιυνθςζδ. Άθθδ ιμνθή επζιυνθςζδξ, δ 

εζζαβςβζηή επζιυνθςζδ. ·πμοιε άπεζνα παναδείβιαηα απυ ηζξ εονςπασηέξ 

πχνεξ. Θα πς ιυκμ έκα πανάδεζβια. ημκ Κακαδά, ζηδκ Ηζπακία, απυ ηζξ 195 

ενβάζζιεξ διένεξ ημ πνυκμ, ηάεε πνυκμ μ εηπαζδεοηζηυξ έπεζ ημ δζηαίςια 

πέκηε διενχκ άδεζαξ βζα κα επζιμνθςεεί. Πνέπεζ, πανάθθδθα, κα δμφιε ημ 

εέια ηδξ ζοκενβαζίαξ ζημ επίπεδμ ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ, χζηε ηα ακαθοηζηά 

πνμβνάιιαηα κα είκαζ πνμβνάιιαηα πμο δίκμοκ δοκαηυηδηεξ ζημκ 

εηπαζδεοηζηυ ηαζ δ επζιυνθςζδ κα αμδεήζεζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή.  

  Σεθεζχκς ιε ηδκ ακαθμνά ιμο ζημοξ ιέκημνεξ. Γεκ έπμοιε 

επζιμνθςηέξ. Υνεζαγυιαζηε ιδηνχμ επζιμνθςηχκ. Δηαημκηάδεξ ζοκάδεθθμζ 

απυ ζαξ έπμοκ ηεθεζχζεζ ιεηαπηοπζαηά ηαζ έπμοκ πάνεζ δζδαηημνζηυ. Με θίβδ 

πνμεημζιαζία εα ιπμνμφζακ αοημί κα παίλμοκ ημ νυθμ επζιμνθςηή, ιέκημνα. 

Σμ πνεζαγυιαζηε. Γέηα πνυκζα πανμοζίαξ έπεζ ζημ πακεπζζηήιζμ δ Κφπνμξ ηαζ 

έπεζ ημκ ιέκημνα, μνβακςιέκμ ηαζ δδιζμονβζηυ.  

αξ εοπανζζηχ πάνα πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αξ εοπανζζημφιε ηφνζε Καεδβδηά. Αημθμοεεί δ ημζκή 

εζζήβδζδ πμο έπμοκ εημζιάζεζ μ η. Γζχνβμξ Φθμονήξ, ηαεδβδηήξ 

Παζδαβςβζηήξ ζηδ Φζθμζμθζηή πμθή (Φ.Π.Φ.) ημο Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, 

ηαζ μ η. Γζχνβμξ Παζζάξ, επίημονμξ ηαεδβδηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθίαξ 

(Σιήια Δζδζηδξ Αβςβήξ) ιε εέια: «Ζ ημζκςκία ηδξ βκχζδξ, μ εηπαζδεοηζηυξ 
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ηαζ ημ δζαηφαεοια ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. Κνζηζηή ηςκ ζφβπνμκςκ 

πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ ζηδκ Δθθάδα (1997-2007)». Σδκ εζζήβδζδ εα 

πανμοζζάζεζ μ η. Γ. Φθμονήξ, πμο έπεζ ηαζ ημ θυβμ. 

Γεώξγηνο ΦΛΟΤΡΖ:  

Γ. ΦΛΟΤΡΖ: Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ, ηαηανπάξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ 

ΟΛΜΔ βζα ηδκ ηζιδηζηή πνυζηθδζδ ηαζ κα ζοβπανχ βζα ηδ εειαηζηή ημο 

οκεδνίμο. Δίκαζ πενίπμο ηνζάκηα πνυκζα πμο αζπμθμφιαζ ηαζ εβχ ηαζ μ 

Μπάιπδξ μ Νμφηζμξ ιε ημ εέια αοηυ, έπμοιε πεζ πμθθά, έπμοιε ιάεεζ πμθθά, 

έπμοιε ηάκεζ ηαζ ανηεηά θάεδ.  

  Μέπνζ κα εβηαηαζηήζμοκ ημ Power Point, κμιίγς εα πάνεζ έκα 

θεπηάηζ, εα ήεεθα κα πς ιε δομ θυβζα ηζ ηάκμοιε ζηδκ εζζήβδζδ αοηή, δ μπμία 

ζοκηάπεδηε απυ ιέκα ηαζ ημκ Γζχνβμ Παζζά. ηζαβναθμφιε πμθφ 

ζοιποηκςιέκα ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ 

παβημζιζμπμίδζδξ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ζζηυ, υπςξ ήδδ αθέπεηε ζηδ δζαθάκεζα 

αοηή.  

  Ακαγδημφιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ μζημθμβίαξ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

πμοδχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ‘97 – 2007. Γζενεοκμφιε ημ πθαίζζμ ημο θυβμο ηαζ 

ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ. Δπζπεζνμφιε ηνζηζηή βζα ημ παναηηήνα ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ ηδξ δεηαεηίαξ αοηήξ. Παναεέημοιε ηζξ ααζζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ 

ζηακυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηζξ αθθαβέξ ζημοξ νυθμοξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ ηαζ παναβςβήξ ηδξ βκχζδξ ζημ ζπμθείμ.  

  Ζ έκκμζα ημζκςκία ηδξ βκχζδξ έπεζ έκα πμθοεπίπεδμ ηαζ 

πμθοζδιεζαηυ ακαθμνζηυ πενζεπυιεκμ. Χξ ζδευηοπμξ επζζηδιμκζημφ, 

ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζημφ παναηηήνα απμηεθεί έκα ζοιαμθζηυ πάνηδ, ζοβηνμηεί 

έκα δζάβναιια απεζημκίζεςκ ηαζ δζηηφςκ, ζοκδέεηαζ ιε ηνίζζια ενςηήιαηα 

πμο αθμνμφκ ηζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηδκ ελμοζία, ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ημζκςκία 

ηαζ αζηεί πμθθαπθέξ επζδνάζεζξ ζηα πεδία ηδξ μζημκμιίαξ, ηδξ πμθζηζηήξ αθθά 

ηαζ ημο πμθζηζζιμφ.  

  Δζδζηυηενα δε ζηδκ εηδμπή ςξ ημζκςκίαξ ηςκ δελζμηήηςκ ζημ 

πθαίζζμ ηςκ ζφβπνμκςκ μζημκμιζχκ ηδξ βκχζδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εβηαείδνοζδ 

εκυξ ζοζηήιαημξ ζπέζεςκ ελμοζίαξ, ζοιαμθζημφ ηαζ ημζκςκζημφ εθέβπμο, πμο 

οπενηαεμνίγμοκ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία.  

  Οζ ζφβπνμκεξ ιεηααζμιδπακζηέξ ηαπζηαθζζηζηέξ μζημκμιίεξ ηδξ 
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βκχζδξ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ κέςκ ηαεεζηχηςκ αθήεεζαξ, ‗regimes of 

truth‘, πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ έκκμζεξ υπςξ παβημζιζμπμίδζδ, απεθεοεένςζδ 

αβμνχκ, ζδζςηζημπμίδζδ, απμδοκάιςζδ ημο εεκζημφ ηνάημοξ, ζοννίηκςζδ ημο 

δδιυζζμο πχνμο, αφλδζδ ημο δδιμηναηζημφ εθθείιιαημξ, εκίζποζδ ηςκ 

θαζκμιέκςκ ηδξ ιεηακάζηεοζδξ ηαζ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ, μζ μπμίεξ 

επδνεάγμοκ νζγζηά ηδκ ακαζοβηνυηδζδ εειεθζςδχκ μζημκμιζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ εκκμζχκ, υπςξ ημ ηεθάθαζμ, ημ ειπυνεοια, δ ενβαζία, ημ εέαια, δ 

εηπαίδεοζδ ηαζ δ ηαηάνηζζδ ζε πθακδηζηυ επίπεδμ.  

  Σαοηυπνμκα υιςξ δζαηνέπμκηαζ απυ έκκμζεξ υπςξ ααεααζυηδηα, 

δζαηζκδφκεοζδ, ακαζθάθεζα, εκίζποζδ ηδξ μζημθμβζηήξ αζηάεεζαξ, ηςκ 

ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ ηαζ ηδξ κέαξ θηχπεζαξ ζε εεκζηυ ηαζ παβηυζιζμ 

επίπεδμ.  

  Ζ επζηνάηδζδ ημο ζδευηοπμο ηδξ «ημζκςκίαξ ηδξ βκχζδξ» ςξ 

ζδιεζμθμβζηήξ ακαπανάζηαζδξ ηαζ ςξ δζαηοαεφιαημξ ζοκδέεηαζ ιε ιζα κέα 

ελεθζβιέκδ ακηίθδρδ ηδξ εεςνίαξ ημο ακενςπίκμο ηεθαθαίμο, (new human 

capital theory), πμο δίκεζ έιθαζδ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηαζκμημιίαξ, ζηζξ αθθαβέξ, 

ζηα πνυηοπα ηαζ ημοξ ζφβπνμκμοξ υνμοξ παναβςβήξ ηαηαιενζζιμφ ηδξ 

ενβαζίαξ ηαζ ηαηακάθςζδξ, πμο επζαάθθεζ δ κεμθζθεθεφεενδ ακαδζάνενςζδ 

ηςκ μζημκμιζχκ ηδξ βκχζδξ (knowledge based/driven economies).  

  ·κκμζεξ υπςξ δ δζα αίμο εηπαίδεοζδ, δ ηαζκμημιία, δ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα, δ παναβςβζηυηδηα, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ δ 

«εοεθθάθεζα» (flexicurity), παναηηδνίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ηα 

πεδία ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ενβαζίαξ, εκχ υνμζ υπςξ δ αλζμθυβδζδ, δ 

θμβμδμζία, δ πζζημπμίδζδ, δ δζαπείνζζδ μθζηήξ πμζυηδηαξ, εεςνμφκηαζ 

μνζζιέκα ιυκμ απυ ηα ααζζηά ιέζα ακάβκςζδξ ημο ζφβπνμκμο ενβαθεζαημφ 

θυβμο ηςκ μζημκμιζχκ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ενιδκείαξ ηςκ επζπηχζεχκ ημοξ 

ζηα δζάθμνα επίπεδα ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ. Δζδζηυηενα βζα 

ηδκ έκκμζα ηδξ «εοεθθάθεζαξ» (flexicurity), πνυηεζηαζ βζα κεμθμβζζιυ πμο 

πνμένπεηαζ απυ ηδ ζφκηιδζδ ηςκ υνςκ εοεθζλία ηαζ αζθάθεζα (flexibility and 

security). Ζ ενβαζία ιεηαηνέπεηαζ ζε απαζπμθδζζιυηδηα (employability) ζε έκα 

‗εοέθζηημ‘ πθαίζζμ πμο εθέβπεηαζ απυθοηα απυ ημοξ ηακυκεξ πμο εέημοκ μζ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ μζ ενβμδυηεξ (ιενζηή απαζπυθδζδ, ιείςζδ ενβαζίιςκ 

διενχκ, ςνχκ ηαζ απμδμπχκ, ηαηάνβδζδ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ, stage, ηα). 

 ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ηυζμ ημ πενζεπυιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, 
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υζμ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ ιάεδζδξ ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ημοξ ζηυπμοξ ηςκ 

κέςκ ζφβπνμκςκ πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ ζε εονςπασηυ ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ, μζ 

μπμίεξ δίκμοκ έιθαζδ ζηζξ κέεξ δελζυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ ζε έκα 

κέμ πθαίζζμ πνμζυκηςκ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ.  

  Με αάζδ ηα παναπάκς, εεςνμφιε υηζ δ ηνζηζηή ηςκ ζφβπνμκςκ 

πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ ηνζηζηή ηςκ ζπέζεςκ ελμοζίαξ – 

βκχζδξ, πμο δζαιμνθχκμκηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ζζημνζηή πενίμδμ ηαζ 

αθμνμφκ ζηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζδεμθμβζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ 

δζαθμνχκ, πμο επζδνμφκ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, 

ηαεχξ ηαζ ζημ νυθμ ηςκ ιεθχκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ ςξ παναβςβχκ 

ηαζ ςξ ζοκδζαπεζνζζηχκ ηδξ βκχζδξ, πμο επδνεάγμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

κμιζιμπμίδζδξ, εθέβπμο ηαζ πνήζδξ ηδξ βκχζδξ.  

  ηδ ζοκέπεζα επζπεζνμφιε ηδκ ηνζηζηή δζενεφκδζδ ζε δζάθμνεξ 

υρεζξ ημο θυβμο ηαζ ηςκ πναηηζηχκ, πμο ζοκεέημοκ ηδ θεβυιεκδ μζημθμβία 

ηςκ ιεηαννοειίζεςκ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, ιε 

αάζδ έκα πθαίζζμ πέκηε δζαζηάζεςκ: ηδξ πνμεεζζαηήξ, ηδξ παζδαβςβζηήξ, ηδξ 

δμιζηήξ, ηδξ αλζμθμβζηήξ ηαζ ηδξ δζάζηαζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ, 

υπςξ ημ έπεζ πνμηείκεζ ηαζ ζημζπεζμεεηήζεζ μ Eisner ηαζ υπςξ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί απυ άθθμοξ ιεθεηδηέξ ζημκ ηυζιμ.  

  φιθςκα ιε ηδκ εκκμζμθυβδζδ ημο Eisner, ηάεε ιεηαννοειζζηζηυ 

εβπείνδια δεκ πνέπεζ κα πνμςεείηαζ απμζπαζιαηζηά αθθά ζηδκ μθυηδηά ημο 

ηαζ μζ πμθζηζηέξ ηδξ βκχζδξ εα πνέπεζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ : α) ηδκ 

πξνζεζηαθή δζάζηαζδ, πμο αθμνά ζημ υναια, πμο δζαηοπχκεηαζ ζημ κμιζηυ 

ηαζ εεζιζηυ πθαίζζμ, α) ηδ δνκηθή δζάζηαζδ δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ 

οθζημηεπκζηή οπμδμιή, ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζμίηδζδ ηαζ ζδζαίηενα ζημ 

ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ(strategy planning), β) ηδ δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ πμο νοειίγεζ ηδ ζπέζδ ημο επζδζςηυιεκμο, ημο εθανιμζιέκμο ηαζ 

ημο ηαηαηηδεέκημξ πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, ηαζ δ) ηδκ παηδαγσγηθή 

εηπαζδεοηζηή δζάζηαζδ δ μπμία ακαθένεηαζ ζηζξ παζδαβςβζηέξ 

αθθδθμεπζδνάζεζξ, ζημ ηθίια ηαζ ζηδκ μνβακςηζηή ημοθημφνα ηδξ ζπμθζηήξ 

ιμκάδαξ ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ ζζημφ βεκζηυηενα.  

  Ζ αμηνινγηθή δζάζηαζδ, ηέθμξ, ακαθένεηαζ ζημοξ θμνείξ δνάζδξ, 

ζημοξ υνμοξ ζοβηνυηδζδξ, δζαιυνθςζδξ ηνζηδνίςκ ηαζ θήρδξ απμθάζεςκ, 

ιε ηα μπμία απμηζιήεδηακ ηαζ κμιζιμπμζήεδηακ δ επζθμβή ηδξ ζπμθζηήξ 
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βκχζδξ ηαζ δ ζενάνπδζή ηδξ, ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα, μζ δζδαηηζηέξ ιαεδζζαηέξ 

δζαδζηαζίεξ, αθθά ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ θήρδξ απμθάζεςκ ημο ΤΠΔΠΘ, ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ηαζ ηςκ Φμνέςκ Τθμπμίδζδξ ηςκ πνμβναιιάηςκ 

ζπμοδχκ.  

  Χξ ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο πθαζζίμο ηςκ ιεηαννοειίζεςκ 

ζδιεζχκμοιε ηα αηυθμοεα: παναηδνμφκηαζ αθθαβέξ ζημκ ζδεμθμβζημπμθζηζηυ 

παναηηήνα, ημ δμιμθεζημονβζηυ ηαζ ημ δζαπεζνζζηζηυ πθαίζζμ ηδξ ζφβπνμκδξ 

εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ ιε έιθαζδ ζε δφμ άλμκεξ: ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδ ζφβηθζζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ Δονςπασηήξ 

·κςζδξ.  

  Ο εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζοκδέεηαζ ιε ημ εβπείνδια 

ηδξ επίθοζδξ ιαηνυπνμκςκ δζανενςηζηχκ αδοκαιζχκ ηαζ δοζθεζημονβζχκ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ. Οζ πμθζηζηέξ αθμνμφζακ ηονίςξ ιέηνα δμιζημφ ηαζ 

δζανενςηζημφ παναηηήνα, οπμδμιέξ, ενβαζηήνζα ηαζ αζαθζμεήηεξ ζε βοικάζζα 

ηαζ θφηεζα, εκζςιάηςζδ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, δζηηφςζδ ηςκ 

ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, εηζοβπνμκζζιυξ δζμίηδζδξ, αθθαβέξ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

βκχζδξ ηαζ πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ.  

  Ζ ακάπηολδ δζαδζηαζζχκ ζφβηθζζδξ ηαζ πνμζανιμβήξ ιε ημ 

πθαίζζμ ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ αθμνμφζακ ηονίςξ ηα 

θεζημονβζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ : κέεξ δμιέξ δζαπείνζζδξ, 

πνμζανιμβέξ ζηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία, εκίζποζδ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, εζζαβςβή ημο εεζιμφ ηδξ αλζμθυβδζδξ, ακάπηολδ δνάζεςκ 

ακηζζηαειζζηζηήξ πμθζηζηήξ.  

  Απυ ζηεκά εεκμηεκηνζηυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ βκχζδξ δζεονφκεηαζ 

βζα κα ζοιπενζθάαεζ ηδκ εονςπασηή δζάζηαζδ, ηδ δζεεκμπμίδζδ ηαζ ηδκ 

παβημζιζμπμίδζδ ηδξ μζημκμιίαξ αθθά ηαζ ηδξ ημοθημφναξ.  

  Οζ πμθζηζηέξ ηδξ βκχζδξ ηαζ μζ ιεηαννοειίζεζξ ζοκδέεδηακ 

άιεζα ιε ηδ πνδιαημδυηδζδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ ΔΠΔΑΔΚ Η ηαζ 

ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ, Β ηαζ Γ Κμζκμηζηά Πθαίζζα ηήνζλδξ.  

  Δζδζηυηενα ζημ πχνμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ δ 

ιεηαννφειζζδ πνμχεδζε δνάζεζξ ηαζ ιέηνα πνμζεεηζημφ ηαζ νοειζζηζημφ 

ηονίςξ παναηηήνα, ιε ηφνζα ζημζπεία ηδ ζοβηνυηδζδ ημο ΔΠΠ, ΓΔΠΠ, ηδκ 

ηαηάνηζζδ ηαζ επζηαζνμπμίδζδ ηςκ ΑΠ βζα υθα ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηςκ 
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δφμ ααειίδςκ ηδξ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ, ηδκ εζζαβςβή ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ, 

ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ εοέθζηηδξ γχκδξ, ηδκ εζζαβςβή οπμζηδνζηηζημφ οθζημφ, ηδκ 

εζζαβςβή ηαζκμημιζχκ (αθ. ημ Πνυβναιια ΔΠΠΔ ημο Παζδαβςβζημφ 

Ηκζηζημφημο, ηδκ πενίμδμ 1997 – 2000).  

  Γζα ηδκ πενίμδμ 2001 – 2004 αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ δ ζφκηαλδ 

απυ ημ Π.Η. ηνζηδνίςκ ζοββναθήξ ηςκ εβπεζνζδίςκ ηαζ ηδξ εηπυκδζδξ ημο 

οπμζηδνζηηζημφ οθζημφ, ηαεχξ ηαζ δ ηαεζένςζδ δζαθακχκ δζαδζηαζζχκ ζηδκ 

επζθμβή ηςκ μιάδςκ ζοββναθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ, 

ιεηά απυ ακμζπημφξ δζαβςκζζιμφξ ηαζ υπζ ιε απεοεείαξ ακάεεζδ, μδήβδζε ζηδ 

δζεονοιέκδ ζοιιεημπή ηςκ ιεθχκ ηδξ επζζηδιμκζηήξ, ιέθδ ΓΔΠ ηαζ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ, ζπμθζημί ζφιαμοθμζ εηπαζδεοηζημί, ζηδ ζοββναθή 

ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ κέςκ αζαθίςκ.  

  Σα ζημζπεία αοηά απμηεθμφκ αζθαθχξ ζδιακηζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υιςξ υηζ δεκ εα 

ειθακζζημφκ αδοκαιίεξ ηαζ δεκ εα πενζέπμκηαζ θάεδ ηαζ παναθείρεζξ ζηα κέα 

αζαθία.  

  Ακελάνηδηα απυ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ημ μπμίμ ακαιέκεηαζ ηαζ 

πνέπεζ κα απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ εηηεηαιέκδξ ηαζ ζε αάεμξ αλζμθυβδζδξ ηαζ 

ηνζηζηήξ, ηυζμ απυ ηδκ πμθζηεία, υζμ ηαζ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ηα 

επυιεκα πνυκζα, δ πνυεεζδ ηαζ δ πνςημαμοθία ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο 

κα εέζεζ ηζξ αάζεζξ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ ζηαεενήξ ηαζ αλζυπζζηδξ δμιήξ, 

ζπεηζηά ιε ηδκ εηπυκδζδ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ πνέπεζ κα ακαβκςνζζεεί.  

  Θα πνμπςνήζς ηχνα ζε ηνζηζηή ηδξ ιεηαννφειζζδξ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηδξ πενζυδμο (1997-2004). Ονζζιέκα απ‘ ηα πζμ 

ααζζηά ζδιεία ηδξ ηνζηζηήξ πμο ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ιεηαννφειζζδ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηδξ πενζυδμο είκαζ ηα αηυθμοεα:  

1. Σμ Τπμονβείμ Παζδείαξ πνμπχνδζε έπμκηαξ απέκακηί ημο ημκ εηπαζδεοηζηυ 

ηυζιμ: δαζηάθμοξ, ηαεδβδηέξ, ιαεδηέξ, ζοκεπείξ απενβίεξ ηαζ ηαηαθήρεζξ 

ζπμθείςκ, πνάβια πμο δοζπένακε ζδζαίηενα ηδκ απμηεθεζιαηζηή οθμπμίδζδ 

ηςκ επζδζςηυιεκςκ ζηυπςκ.  

2. Σμ πνυηαβια ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηήξ απμδμηζηυηδηαξ ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ ηαζ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ πνδιαημδμημφιεκςκ 

δνάζεςκ οπμηάπεδηε ζημ πνυηαβια ηδξ απμννμθδηζηυηδηαξ ηςκ ημζκμηζηχκ 
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πυνςκ ηαζ ηδξ δζαπεζνζζηζηήξ ζηακυηδηαξ.  

3. Τπήνλε έθθεζρδ δμιχκ πνμβναιιαηζζιμφ ζημ Π.Η. ηαζ ζημ ΤΠΔΠΘ. 

Διθακίζηδηακ ζδιακηζηέξ αδοκαιίεξ δμιχκ εθανιμβήξ, δζαπείνζζδξ ηαζ 

παναημθμφεδζδξ ηςκ ένβςκ πμο ζοκμδεφηδηακ απυ ζοπκέξ αθθαβέξ ηςκ 

ανιμδίςκ ηαζ ηδκ αθθδθμηάθορδ ανιμδζμηήηςκ πμθθχκ οπδνεζζχκ ηαζ 

πνμζχπςκ.  

4. Σα αζθοηηζηά πνμκζηά πενζεχνζα ηςκ δφμ ΔΠΔΑΔΚ ζοκέααθθακ, ζφιθςκα 

ιε πμθθμφξ ιεθεηδηέξ, ζημ αζαζηζηυ ηαζ νδπυ ζπεδζαζιυ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ 

εηπαζδεοηζηχκ πανειαάζεςκ ζημ πχνμ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ.  

5. Ζ έθθεζρδ ειπεζνμβκςιμζφκδξ ζε ααζζηά εέιαηα υπςξ ήηακ μ ζπεδζαζιυξ 

ηαζ δ ακάπηολδ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, δ ζοββναθή ηςκ κέςκ αζαθίςκ 

ηαζ ημο οπμζηδνζηηζημφ οθζημφ, ηαεχξ ηαζ δ απμοζία δζαθυβμο ιε ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ ημζκςκζημφξ θμνείξ, μδήβδζε ζηδ πνδιαημδυηδζδ 

δνάζεςκ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ ένβςκ ιε αιθίαμθδ πμζυηδηα ηαζ ημζκςκζηή ηαζ 

εηπαζδεοηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα. 

6. Τπήνλε αδοκαιία δζαηφπςζδξ ηδξ θζθμζμθίαξ ηςκ ανπχκ ηαζ ηςκ 

ηαηεοεφκζεςκ εκυξ ηυζμ ζδιακηζημφ εβπεζνήιαημξ, υπςξ ημ ΔΠΠ, μζ μπμίεξ 

ζφιθςκα ιε ιεθεηδηέξ, υπςξ μ Μπάιπδξ μ Νμφηζμξ, εηθνάγεζ ιζα πνυεεζδ 

ζοβηάθορδξ ηςκ ζπέζεςκ ελμοζίαξ – βκχζδξ πμο ίζποζακ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

πενίμδμ ζημ Π.Η.  

7. Σα δφμ ΔΠΔΑΔΚ ζοκέααθθακ απμθαζζζηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηαζ πνμαμθή 

εκυξ εζδζημφ εηπαζδεοηζημφ θυβμο μ μπμίμξ ιεηαλφ άθθςκ έπεζ έκημκα 

ηεπκμηναηζηά, δζαπεζνζζηζηά παναηηδνζζηζηά, ηαεχξ δζαιμνθχκεηαζ 

πενζζζυηενμ απυ ηεπκμηνάηεξ δδιμζίςκ οπδνεζζχκ, πανά απυ 

εηπαζδεοηζημφξ ή δζακμμφιεκμοξ. Δπζπνυζεεηα, πνδζζιμπμζεί, ηαηά ηυνμκ, 

ειπεζνζηά ζημζπεία ή εκδείλεζξ μζημκμιζηήξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ (economic 

efficiency) βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ επζθμβχκ.  

  ημ πθαίζζμ ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ ειθακίζηδηακ ιμνθέξ ηαζ 

δζαδζηαζίεξ ιεηαννφειζζδξ ηαζ ακηζιεηαννφειζζδξ πμο μθείθμκηαζ ζε θυβμοξ 

υπςξ μζ αηυθμοεμζ: α) δ ακαπαναβςβή ημο βναθεζμηναηζημφ ζοβηεκηνςηζζιμφ 

ηαζ εθέβπμο ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ απυ ημ ΤΠΔΠΘ, α) δ έθθεζρδ 

ζοκημκζζιμφ ηαζ ζοκέπεζαξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή αηυιδ ηαζ ιεηαλφ 

Τπμονβχκ Παζδείαξ ημο ίδζμο ηυιιαημξ ηαζ ηδξ ίδζαξ ηοαένκδζδξ, β) δ 
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επζηνάηδζδ εκυξ πνμζςπμπαβμφξ ηαζ οπμονβμηεκηνζημφ παναηηήνα ζημ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ πάναλδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ, ελανηδιέκμο απυ ημοξ 

ζοιαμφθμοξ ηαζ ημ think tanη ημο εηάζημηε Τπμονβμφ.  

  Σα παναπάκς είπακ ςξ ζοκέπεζα κα ακαπηοπεμφκ ηαηά 

πενζυδμοξ ανκδηζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ημο ΤΠΔΠΘ ηαζ ημο 

Π.Η., μζ μπμίεξ πμθθέξ θμνέξ είπακ ακηζεεηζηυ ηαζ ζοβηνμοζζαηυ παναηηήνα ιε 

απμηέθεζια ηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ημο Π.Η. ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ. 

Πανάθθδθα, δ ακάπηολδ ιμνθχκ εζςζηνέθεζαξ ζημ επίπεδμ ημο ΤΠΔΠΘ ηαζ 

ημο Π.Η., δ ειθάκζζδ ζοβηνμοζζαηήξ κμμηνμπίαξ ηαζ δ έθθεζρδ ζοκενβαζίαξ 

ιεηαλφ ΤΠΔΠΘ ηαζ Π.Η, ΤΠΔΠΘ ηαζ Δηπαζδεοηζηχκ Οιμζπμκδζχκ, Π.Η. ηαζ 

Δηπαζδεοηζηχκ Οιμζπμκδζχκ, ζοκέααθθακ ζηδκ ακαπαναβςβή ηαζ ηδ 

δζαηήνδζδ ιζαξ παναδμζζαηά ζοκηδνδηζηήξ ακηίθδρδξ ιε ηδ δμιή ηαζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ.  

Κνζηζηή ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο.  

·κα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ ηνζηζηήξ αθμνά ζημ νυθμ ημο Παζδαβςβζημφ 

Ηκζηζημφημο, ζηδκ ακάπηολδ – εθανιμβή ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ ηαζ ζηδκ 

ακαπαναβςβή ηςκ ζπέζεςκ ελμοζίαξ – βκχζδξ ζηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ.  

  Ονζζιέκα απυ ηα ηνίζζια ενςηήιαηα πμο ηίεεκηαζ είκαζ ηα 

αηυθμοεα: ζε πμζμ ααειυ μ ζφβπνμκμξ θυβμξ ηαζ μζ πναηηζηέξ ημο Π.Η. 

ζοιααδίγμοκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ ζημ πθαίζζμ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ βκχζδξ;  

  ε πμζμ ααειυ ηα ιέθδ ημο Π.Η πνμςεμφκ ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ 

ηαζκμημιία ηαζ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζημ δζαιμνθςηζηυ θυβμ ζπεηζηά ιε ηζξ κέεξ 

ιμνθέξ μνβάκςζδξ, παναβςβήξ ηαζ ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ βκχζδξ ζημ εεκζηυ 

ηαζ δζεεκέξ επίπεδμ;  

  ε πμζμ ααειυ ηα ιέθδ πμο εηθέβμκηαζ ζηζξ πνμηδνοβιέκεξ 

εέζεζξ ημο Π.Η. δζαεέημοκ ή υπζ ζε επάνηεζα ηα ηοπζηά ηαζ μοζζαζηζηά 

πνμζυκηα πμο απαζηεί δ εέζδ ηαζ μ νυθμξ ημοξ;  

  Αλζμθμβείηαζ ή υπζ, απυ πμζμοξ ηαζ ιε πμζμ ηνυπμ, μ νυθμξ ηαζ δ 

θεζημονβία ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, μ ααειυξ επίηεολδξ ηςκ ζημπχκ ηαζ 

ηςκ ζηυπςκ ημο, ημ επζιμνθςηζηυ ηαζ ημ ενεοκδηζηυ ένβμ ηςκ ιεθχκ ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο;  

  Γζαηί δεκ ζζπφεζ έκα ακηίζημζπμ ζφζηδια αλζμθυβδζδξ ηαζ ελέθζλδξ 
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ηςκ ιεθχκ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ιε αοηυ ηςκ ΑΔΗ; Πμζα είκαζ δ 

ζζημνζηή ηαζ δ δζαπνμκζηή εοεφκδ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ βζα ηδκ πενζζημθή 

ηαζ ηδκ αδοκαιία ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο κα ιεηαηναπεί ζε ηαζκμηυιμ 

ενεοκδηζηυ ηαζ εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ – εεζιυ, ιε ακαβκςνζζιέκδ αλζμπζζηία 

ηαζ επζζηδιμκζηυ ηφνμξ ζε εεκζηυ ηαζ εονςπασηυ επίπεδμ;  

  Να πενάζμοιε ζηδκ Δονχπδ ηδξ βκχζδξ, αοηυ ημ είδαιε ηαζ ημ 

παναθείπμοιε. Πδβαίκμοιε ζηδκ επυιεκδ δζαθάκεζα πμο δεκ έπμοιε δεζ. Δίκαζ 

ηάηζ πανυιμζμ. Ζ έκκμζα ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ ζηακμηήηςκ, είκαζ ηα θεβυιεκα 8 C 

(8 Competences), υθα ζηα αββθζηά λεηζκμφκ ιε C. Ζ έκκμζα ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ 

ζηακμηήηςκ απμηεθεί ααζζηυ πεδίμ ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ Λζζζααυκαξ ηδκ ηνέπμοζα δεηαεηία ηαζ 

ζοκδέεηαζ ηυζμ ιε ημκ ηαεμνζζιυ κέςκ ζηακμηήηςκ βζα ηδ δζα αίμο ιάεδζδ, 

(Δονςπασηή Δπζηνμπή, 2005), υζμ ηαζ ιε ημκ ηαεμνζζιυ εκυξ πθαζζίμο 

πνμζυκηςκ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ, (Δονςπασηή Δπζηνμπή, 2007).  

  φιθςκα ιε ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή δ μζημδυιδζδ ηδξ 

Δονχπδξ ηδξ βκχζδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακάβηδ ζοβηνυηδζδξ εκυξ 

Δονςπασημφ Πθαζζίμο Πνμζυκηςκ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίμζ πνέπεζ 

κα είκαζ πνμεημζιαζιέκμζ βζα ημοξ ιεηαααθθυιεκμοξ νυθμοξ ημοξ ζηδκ 

ημζκςκία ηδξ βκχζδξ ηαζ ζηδ ιεηαννφειζζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ.  

  ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί πανμοζζάγμκηαζ μνζζιέκα απυ ηα 

επαββεθιαηζηά πνμζυκηα ηαζ μζ αθθαβέξ ζημοξ νυθμοξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο 

ααζίγμκηαζ ζε ηείιεκα ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ αθθά ηαζ ζηζξ δζηέξ ιαξ 

ακηζθήρεζξ.  

  Γδιζμονβμφκηαζ πμθθαπθέξ απαζηήζεζξ βζα ημ κέμ νυθμ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζημ πθαίζζμ ηςκ ζφβπνμκςκ πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ. Σμ κέμ 

πνμθίθ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ζοκδέεηαζ ιε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημ 

πενζεπυιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ πμο αθμνμφκ: α) ζημ πθαίζζμ ηδξ 

εκζςιάηςζδξ ηςκ μηηχ κέςκ ζηακμηήηςκ ηαζ άθθςκ δελζμηήηςκ βζα ηδ δζα 

αίμο ιάεδζδ, α) ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ ηνζηζηήξ ηαζ ακαζημπαζηζηήξ πνμζςπζηήξ 

εεςνίαξ ηδξ δζδαζηαθίαξ (reflective personal theory of teaching) πμο ααζίγεηαζ 

ζε κέεξ επζζηδιμκζηέξ πνμζεββίζεζξ, ηδ δζα αίμο ιάεδζδ, ηδκ αοημιυνθςζδ 

ηαζ ηδ δζα αίμο επζιυνθςζδ, ηαζ β) ζηδκ εθανιμβή κέςκ εηπαζδεοηζηχκ 

πναηηζηχκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, κέεξ ιμνθέξ πνυζεεηδξ δζάποζδξ ηαζ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 139 

παναβςβήξ ηδξ βκχζδξ, αλζμπμίδζδξ ηςκ Σ.Π.Δ., πνήζδ πμθθαπθχκ 

δζδαηηζηχκ πδβχκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ ιμνθχκ ιάεδζδξ.  

  ·κα ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ ηνζηζηήξ ηςκ ζφβπνμκςκ πμθζηζηχκ ηδξ 

βκχζδξ ζε εονςπασηυ επίπεδμ αθμνά ζηδκ πνμααθθυιεκδ πμθζηζηή ηαζ 

ζδεμθμβζηή μοδεηενυηδηα ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ 

δελζμηήηςκ. Οφηε υιςξ δ βκχζδ μφηε μζ δελζυηδηεξ ηαζ μζ ζηακυηδηεξ είκαζ 

μοδέηενεξ ηαζ ακηζηεζιεκζηά πνμζδζμνζζιέκεξ.  

  Οζ έκκμζεξ δ ημζκςκία ηδξ βκχζδξ ηαζ δζα αίμο εηπαίδεοζδ 

ζοκδέεδηακ ζζημνζηά αθεκυξ ιε ηδκ οπυζπεζδ ηαζ ηδκ πνμμπηζηή ιζαξ 

‗μθμηθδνςηζηά παζδαβςβμφιεκδξ ημζκςκίαξ‘, ακαθενυιαζηε ζημοξ Bonal & 

Rambla, ηαοηυπνμκα υιςξ ζοκδέμκηαζ ηαζ ιε ηδκ πνμμπηζηή ιζαξ ημζκςκίαξ 

επζηήνδζδξ ηαζ εθέβπμο, ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ εκυξ ζφβπνμκμο εηπαζδεοηζημφ 

‗Πακμπηζημφ‘.  

  Δπζπνυζεεηα δ ζφβπνμκδ αβμναία ημζκςκία ηδξ βκχζδξ αθμνά 

ηδκ πνμμπηζηή ιζαξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμία μ δδιυζζμξ παζδαβςβζηυξ ηαζ 

πεζναθεηζηυξ παναηηήναξ ημο ζπμθείμο απμδμιείηαζ ζηαδζαηά αθθά ζηαεενά.  

  Μζαξ ημζκςκίαξ ζηδκ μπμίακ δ εηπαίδεοζδ απυ δζαδζηαζία 

αημιζηήξ ηαζ ζοθθμβζηήξ πεζναθέηδζδξ ιεηαηνέπεηαζ ζε ζδζςηζηή ζοκαθθαβή, ζε 

οπυεεζδ αημιζηήξ εοεφκδξ, ζε απμηέθεζια πμζμηζηήξ ιέηνδζδξ, ζε πνμσυκ 

ειπμνεοιαηζηήξ δζαιεζμθάαδζδξ.  

  Μζαξ ημζκςκίαξ πμο δζαηνέπεηαζ απυ νζγζηέξ αθθαβέξ ζημ πχνμ 

ηδξ βκχζδξ, ηαεχξ δ παναδμζζαηή ζπέζδ ιεηαλφ ιάεδζδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ 

ακηζζηνέθεηαζ. Ίπζ απυ ηδ δζδαζηαθία ζηδ ιάεδζδ, αθθά απυ ηα απμηεθέζιαηα 

ηδξ ιάεδζδξ πνμξ ηδ δζδαζηαθία. Ζ έιθαζδ δίκεηαζ πθέμκ ζηα απμηεθέζιαηα, 

ηζξ εηνμέξ, ηα πνμσυκηα ηδξ ιάεδζδξ, ηα πνμζυκηα. Απμδεηηή βκχζδ είκαζ δ 

πνδζηζηή βκχζδ, δ ιεηνήζζιδ βκχζδ, δ δζαπεζνίζζιδ βκχζδ, δ ειπμνεοιαηζηή 

βκχζδ.  

  Αλίγεζ, ηέθμξ, κα ζδιεζςεεί υηζ δ έκκμζα ηδξ πμζυηδηαξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ επζηνάηδζδξ ηδξ ζδεμθμβίαξ ηδξ αβμνάξ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδκ 

εζζαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηδξ ‗ακαθςζζιυηδηαξ‘ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ 

ημζκςκία. Ζ βκχζδ ςξ ειπμνεοιαηζηυ ηαηακαθςηζηυ πνμσυκ απμηεθεί έκα 

ακαθχζζιμ πνμσυκ. Ακαθχζζιδ βκχζδ υιςξ ζδιαίκεζ υηζ ηυζμ ημ ακηζηείιεκμ 

υζμ ηαζ ημ οπμηείιεκμ ηδξ βκχζδξ, αημιζηυ ηαζ ζοθθμβζηυ, εεςνμφκηαζ 
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ακαθχζζια. Καηά αοηυ ημκ ηνυπμ δ ίδζα δ ημζκςκία ηαείζηαηαζ ακαθχζζιδ.  

  Δπζθεβυιεκα. 

 Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ δ δζενεφκδζδ ηςκ 

ζφβπνμκςκ πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ πμο εθανιυζηδηακ ζηδ πχνα ιαξ δείπκεζ 

υηζ πνμηνίεδηε έκαξ ηεπκμηναηζηυξ ηαζ μκμιαζηζηυξ ή νδημνζηυξ παναηηήναξ 

ζηδ ιεηαννφειζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ. Θεςνμφιε υηζ δ επίηθδζδ 

ηδξ ηεπκμηναηζηήξ εηδμπήξ ιζαξ ημζκςκίαξ ηςκ δελζμηήηςκ, δεκ ζοκδέεηαζ ιε 

ηακέκα ζφβπνμκμ υναια ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ, δεκ απμηεθεί ηιήια 

ηαιζάξ ζφβπνμκδξ μοημπίαξ.  

  Ακηίεεηα, εηηζιμφιε υηζ ζοβηνμηεί ηαζ πνμςεεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

εηδμπή ηαζ πνμμπηζηή ιζαξ ζφβπνμκδξ εηπαζδεοηζηήξ δοζημπίαξ. ε ιζα 

ημζκςκία ηςκ δελζμηήηςκ ζηδκ μπμία δ παναβςβή, δ ιεηάδμζδ ηαζ δ θεζημονβία 

ηδξ βκχζδξ πνμζδζμνίγμκηαζ ηαζ πενζμνίγμκηαζ απυ μζημκμιζημφξ ηαζ 

ηεπκμδζαπεζνζζηζημφξ υνμοξ ηαζ έκκμζεξ, υπςξ: ακηαβςκζζηζηυηδηα, 

απμδμηζηυηδηα, επζδυζεζξ, πνμζανιμζηζηυηδηα, επζηήνδζδ, θμβμδμζία, 

εοεθθάθεζα, ηυηε μζ ζηακυηδηεξ δφζημθα ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ ηνζηζηέξ 

ηαζ μ δάζηαθμξ, μ πακεπζζηδιζαηυξ ηαζ ηδξ ηάλδξ, δφζημθα ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ςξ έκαξ μνβακζηυξ δζακμμφιεκμξ ηαζ ςξ έκαξ ηνζηζηυξ παναβςβυξ 

ηδξ βκχζδξ. 

  Ακηίεεηα, μ πακεπζζηδιζαηυξ δάζηαθμξ ιεηαηνέπεηαζ 

πενζζζυηενμ ζε έκακ ηεπκμηνάηδ ζοκδζαπεζνζζηή ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ 

ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ ηάλδξ ζε έκα είδμξ παεδηζημφ δζαπεζνζζηή εκυξ 

αβμνμπμζδιέκμο εηπαζδεοηζημφ ημζιμπμθζηζζιμφ.  

  ημ πθαίζζμ ηςκ δζαθυνςκ ηοαενκδηζηχκ επζθμβχκ βζα 

εηπαζδεοηζηυ εηζοβπνμκζζιυ, εεςνμφιε υηζ μζ ζφβπνμκεξ πμθζηζηέξ ηδξ βκχζδξ 

ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία είπακ πενζζζυηενμ νδημνζηυ παναηηήνα ηαζ 

απεοεφκεδηακ ζηδκ μκμιαζηζηή ηαζ υπζ ηδκ πναβιαηζηή ακαπνμζανιμβή ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ δεδμιέκςκ, δ μπμία άθθςζηε ζοκεηηζιάηαζ ιε πμζμηζηά 

ηνζηήνζα, δδθαδή αθθαβέξ ζημ εεζιζηυ πθαίζζμ, ζηζξ οπμδμιέξ, ηα ιέζα, ημ 

πενζεπυιεκμ, ηζξ ιεευδμοξ, ηζξ ζπέζεζξ, ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ.  

  Σμ εθθδκζηυ αοηυ πανάδμλμ ηδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ημο 

Τπμονβείμο Παζδείαξ, πμο επζπεζνεί κα ζηεθηεί ηαζ κα θεζημονβήζεζ εονςπασηά 

αθθά απμθαζίγεζ ηαζ πνάηηεζ εθθδκζηά, πμο πνμςεεί ιε δζζηαηηζηά αήιαηα έκα 
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εβπχνζμ κεμζοκηδνδηζηυ εηζοβπνμκζζιυ, πμο ιεηαηνέπεζ ηα ιέθδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ απυ ηνζηζημφξ παναβςβμφξ ηδξ βκχζδξ ζε 

ζοκδζαπεζνζζηέξ ηςκ κεμθζθεθεφεενςκ πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ, ιαξ ηαεζζηά 

επζθοθαηηζημφξ, υπζ απαζζζυδμλμοξ, επζθοθαηηζημφξ, ςξ πνμξ ηδκ μοζία, ηζξ 

δοκαηυηδηεξ ηαζ ηδκ πνμμπηζηή ηςκ πνυζθαηςκ ιεηαννοειίζεςκ, ηαεχξ 

δζαθαίκεηαζ υηζ μζ ζφβπνμκεξ πμθζηζηέξ ηδξ βκχζδξ επζαεααζχκμκηαζ 

πενζζζυηενμ ςξ ηεπκμηναηζηά ζδεμθμβήιαηα πνμζεεηζημφ, νοειζζηζημφ ηαζ 

ακηζζηαειζζηζημφ παναηηήνα ηαζ ςξ δνάζεζξ ακαπαναβςβήξ ηςκ οθζζηάιεκςκ 

ζπέζεςκ ελμοζίαξ – βκχζδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηδξ επζηήνδζδξ ηαζ ημο εθέβπμο 

ημο εηπαζδεοηζημφ ζχιαημξ, πανά ςξ νζγμζπαζηζηά εβπεζνήιαηα ελυδμο απυ 

ηδκ ηνίζδ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, πνμηείκμοιε ιία ιζηνή ηνμπμπμίδζδ ζημ 

πνυβναιια ενβαζζχκ. Θα ζοκεπίζμοιε ιε ενςηήζεζξ πνμξ ημοξ εζζδβδηέξ, υπζ 

ημπμεεηήζεζξ. Ζ δοκαηυηδηα ημπμεεηήζεςκ εα οπάνλεζ αφνζμ. Παναηαθμφιε, 

επεζδή οπάνπεζ ιία ζηεκυηδηα πνυκμο ηαζ οπάνπμοκ εζζδβδηέξ πμο εέθμοκ κα 

απμπςνήζμοκ, ήδδ έπεζ απμπςνήζεζ μ η. πακυξ θυβς αθθαβήξ δνμιμθμβίμο, 

κα ηάκεηε ενςηήζεζξ επί ηςκ εζζδβήζεςκ. ηδ ζοκέπεζα εα απακηήζμοκ μζ 

εζζδβδηέξ ηαζ ιεηά ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ εα 

πανμοζζάζαμοκ ηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ ιε ακηζηείιεκμ ηα ζπμθζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Παναηαθμφιε κα 

δζαηοπςεμφκ ηχνα μζ ενςηήζεζξ χζηε ζηδ ζοκέπεζα κα απακηδεμφκ απυ ημοξ 

εζζδβδηέξ. 

Π. ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ: Μζα ενχηδζδ ζημκ ηεθεοηαίμ μιζθδηή: Δάκ δεπημφιε υηζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα παίλεζ έκα δζπθυ νυθμ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο 

ακάιεζα ζε ιζα ζεζνά εέιαηα πμο ιαξ εηεέζαηε πμθφ ςναία, ηζ πενζεχνζα 

έπεζ, θμζπυκ, κα παίλεζ ιε ηδ δζαεειαηζηυηδηα, π.π. Σζ πενζεχνζα έπεζ κα παίλεζ 

ακάιεζα ζε έκακ αηναίμ εεκζηζζιυ, ζημ πμθζηζζιζηχξ ημζκυ, απυ ηδ ιζα ιενζά, 

ηζ νυθμ ιπμνεί κα παίλεζ ακάιεζα ζε ιζα δδιμζζμτπαθθδθζηή οπμπνέςζδ, 

αθθά ηαζ ςξ έκαξ άκενςπμξ μ μπμίμξ έπεζ δμοθεζά ημο κα ιεηαδχζεζ ηάηζ. Σζ 

πενζεχνζα ιπμνμφιε κα έπμοιε; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δάκ οπάνπμοκ άθθεξ ενςηήζεζξ, κα δζαηοπςεμφκ ιαγί, χζηε 

ζηδ ζοκέπεζα κα απακηδεμφκ ζοκμθζηά απυ ημοξ εζζδβδηέξ. Παναηαθχ, πμζμζ 

εέθμοκ κα ηάκμοκ ενχηδζδ; 
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Β. ΓΔΛΖΚΑΡΖ: (Μζθάεζ ιαηνζά απυ ημ ιζηνυθςκμ). Θα πς δομ θυβζα ηαζ ιεηά 

εα ηάκς ηδκ ενχηδζδ. Ζ αθμνιή ήνεε απυ ηδκ πανέιααζδ ημο ηαεδβδηή η. 

πακμφ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ 30 εαδμιάδεξ, πμο εα έπνεπε κα ακηζζημζπμφκ ζηδκ 

ροπμπαζδαβςβζηή ζοβηνυηδζδ, ηδκ εηπαζδεοηζηή ζοβηνυηδζδ ζημ επίπεδμ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ …(ιζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ).  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκαδέθθζζζα, ζαξ έπεζ ακαθενεεί υηζ μ η. πακυξ, θυβς 

αθθαβήξ ημο δνμιμθμβίμο ημο βζα ηδκ Αεήκα, έπεζ απμπςνήζεζ απυ ημ 

οκέδνζμ. Βέααζα δ ενχηδζδ έπεζ ηαηαβναθεί ζηα πναηηζηά ηαζ εα απακηδεεί 

ανβυηενα. Παναηαθχ, υιςξ, κα είκαζ ζφκημιεξ μζ ενςηήζεζξ. Άθθμξ 

ζοκάδεθθμξ;  

Γ. ΜΤΡΗΓΖ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) 

Αξ. ΛΑΥΗΑ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) 

Υ. ΞΑΝΘΑΚΖ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ). Δίιαζ απυ ημ Νμιυ Ζθείαξ. Θα 

ήεεθα κα απεοεοκεχ ζε υθμοξ ημοξ μιζθδηέξ: Πχξ ζοκδέμκηαζ υθα υζα είπαηε 

βζα ηζξ ζφβπνμκεξ πνμηθήζεζξ ηαζ ηδ ζοκεπή εοεθζλία ιε ηδκ αλία πμο έπεζ αοηυ 

ημ απμθοηήνζμ θοηείμο ηαζ ανβυηενα αξ πμφιε ημ πακεπζζηδιζαηυ πηοπίμ (…). 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σεθεζχζαιε; οκάδεθθμζ, πνζκ πάνμοκ ημκ θυβμ μζ εζζδβδηέξ 

βζα κα απακηήζμοκ ζηζξ ενςηήζεζξ ζαξ, εα ζαξ πμφιε υηζ βζα ηδ αναδζκή 

ζοκεδνίαζδ ζημ ηέκηνμ «Εοβυξ» εα ακαπςνήζμοκ πμφθιακ απυ ηδ δδιμηζηή 

αβμνά ηςκ Υακίςκ ζηζξ 9.30 ημ ανάδο. Παναηαθμφιε ημοξ ηφνζμοξ εζζδβδηέξ 

κα απακηήζμοκ ζηζξ ενςηήζεζξ πμο ημοξ έπμοκ ηεεεί. Σμ θυβμ έπεζ μ η. 

Νμφηζμξ.  

Μπάκπεο ΝΟΤΣΟ: Γζα ημκ ζοκάδεθθμ —δεκ ζοβηνάηδζα ημ υκμιά ημο— 

βζα ηζξ ζπέζεζξ εηηθδζίαξ ηαζ ηνάημοξ, πμο εέθδζε, δδθαδή, κα ιάεεζ βζαηί δεκ 

είλαιε ημ δφζημθμ εέια ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ ημο ηνάημοξ. Γεκ λένς ακ ήζαζηακ, 

υηακ δζάααγα ηδκ εζζήβδζή ιμο, εα ηδκ λακαδζααάζς ζημ ζδιείμ εηείκμ ηαζ 

οπάνπεζ ιία ζζςπδνή αθθά οπμκμμφιεκδ εέζδ βζ‘ αοηυ ημ εέια. Σδ δζααάγς 

αηνζαχξ: Ζ δζαηήνδζδ λεπςνζζηχκ ιαεδιάηςκ —ηζ υπςξ θέεζ μ πμζδηήξ: μζ 

θέλεζξ πνέπεζ κα ηανθχκμκηαζ ζακ πνυηεξ βζα κα ιδκ ηζξ παίνκεζ μ άκειμξ— 

ηαζ δ παναδμζζαηή ζενάνπδζή ημοξ παναιέκεζ αηθυκδηδ, υπςξ δ ζπέζδ 

ηνάημοξ ηαζ εηηθδζίαξ ηαζ ιεηά ηδ «Μεβάθδ Ηδέα» ηδξ Γζαεειαηζηυηδηαξ.  

 Θα ιπμνμφζαηε κα ιε νςηήζεηε βζαηί παναιέκεζ, αθθά αοηυ εα 

απμηεθμφζε εέια λεπςνζζηήξ ζογήηδζδξ, πμο εα αθμνμφζε ηζξ ηονίανπεξ 
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ημζκςκζημπμθζηζηέξ δοκάιεζξ απυ ηδκ ίδνοζδ ημο ηνάημοξ έςξ ζήιενα ζηδ 

ζπέζδ ημοξ ηαζ ζημ νυθμ ημοξ ιε ηδκ εηηθδζία. Γεκ είιαζ εζδζηυξ κα απακηήζς, 

έπς ηζξ απυρεζξ ιμο υπςξ έπεηε ηαζ εζείξ οπμεέης, πανυθμ πμο έπς 

ηεθεζχζεζ ημ Ηενμδζδαζηαθείμ Βεθθάξ, έπς ηάπςξ, αξ ημ πμφιε, ηαζ θίβμ πζμ 

ηεηιδνζςιέκεξ απυρεζξ, αθθά αοηυ απμηεθεί εέια λεπςνζζηήξ εζζήβδζδξ.  

 Χξ πνμξ ηδ ιεηεηπαίδεοζδ-επζιυνθςζδ δεκ είιαζ αζζζυδμλμξ, δζυηζ δεκ 

οπάνπεζ ιία ιμνθή, έκαξ ζηυπμξ, αηυια ηαζ έκαξ εεζιυξ, υπμο ηαζ ακ βίκεζ 

αοηή, είηε είκαζ ηναηζηή, Γζδαζηαθείμ, είηε είκαζ Πακεπζζηήιζα, Σιήιαηα 

Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ΦΠΦ. Γεκ οπάνπεζ πακεπζζηδιζαηή «ημζκυηδηα», 

ηέημζα ηονία δεκ βκςνίγς εβχ. Μέζα ζηα πακεπζζηήιζα οπάνπμοκ ακηίεεηεξ, 

ακηζηζεέιεκεξ απυρεζξ βζα ηδ ζπέζδ ζπμθείμο ηαζ ημζκςκίαξ, επμιέκςξ 

ηοηθμθμνμφκ ιμνθέξ ηονίανπεξ ζδεμθμβίαξ και βζα ηδκ ηαζ ζηδκ επζιυνθςζδ. 

Γεκ λένς ακ αοηυ ζαξ ηαθφπηεζ ή ιαξ μδδβεί ζηδκ οπυεεζδ υηζ ηαζ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ ιπμνεί κα οπάνλμοκ ακηζθαηζηέξ ηαζ ακηζεεηζηέξ απυρεζξ ζημ 

πενζεπυιεκμ, έηζζ πμο κα πνδζζιεφζμοκ ηαζ ζε ιία μνζζιέκδ μνεή μπηζηή ημο 

ζπμθείμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ. 

 Σχνα, ςξ πνμξ ηδ ζπέζδ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, πηοπίμο ηαζ 

ενβαζίαξ, κμιίγς ηα έπμοιε ημοαεκηζάζεζ ηαζ ζε άθθα οκέδνζά ζαξ αοηά ηα 

εέιαηα. πεηίγμκηαζ αζθαθχξ ιε ηδκ εονφηενδ, ζήιενα, ακαδζάνενςζδ ημο 

ηεθαθαίμο ζηδκ ημζκςκία ηαζ ηδ δζηή ιαξ, υπςξ ζε ζπέζδ ηαζ ιε ηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ. Αημφζαηε απυ ημκ θίθμ ιαξ, ημκ Βέθβμ ζοκεζζδβδηή, 

πμθθά πνάβιαηα ηαζ ιπμνμφζαηε, θμζπυκ, κα ηαηαθάαεηε αοηή ηδ ζπέζδ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο η. Γνυθθζμξ έπεζ ημ θυβμ.  

Γηώξγνο ΓΡΟΛΛΗΟ: Πμθφ ζφκημια, βζαηί ηαζ ιέκα ιε αθμνμφκ ιυκμ ηα 

βεκζηά ενςηήιαηα, πμο ηέεδηακ πνμξ υθμοξ ημοξ εζζδβδηέξ. Πνχημ, ημ 

ενχηδια πμο αθμνά ηδ ζπέζδ ηνάημοξ-Δηηθδζίαξ. Πνζκ ημ απακηήζς, υιςξ, 

υπςξ ηαζ ημ δεφηενμ, πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ επζιυνθςζδ-ιεηεηπαίδεοζδ, ηδ 

ζπέζδ επζιυνθςζδξ-ιεηεηπαίδεοζδξ ηθ.π., κα πς ηάηζ. Νμιίγς υηζ δεκ αθμνά 

ιυκμ ηδκ ΟΛΜΔ αοηυ, δεκ είιαζ μ ανιυδζμξ εδχ κα ηάκς ηάπμζμο είδμοξ 

ηνζηζηή, απθχξ, έηζζ, ιζα ζδέα, ηδ ζογδημφζαιε ηαζ πνζκ ιε ημκ ζοκάδεθθμ ημκ 

Μπάιπδ Νμφηζμ, εηηυξ δζαδζηαζίαξ. οπκά μζ πμθθέξ εζζδβήζεζξ, ελαζηίαξ ημο 

παναηηήνα ημοξ, ακαθένμκηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια, μ έκαξ πζάκεζ ημ έκα 

ηαζ μ άθθμξ πζάκεζ ημ άθθμ, ηαηαθήβμοιε ζημ ηέθμξ, ηαζ επεζδή είκαζ ηαζ πμθθέξ 

ζηδ ζεζνά -πυζεξ είπαιε ζήιενα; έλζ, αξ πμφιε, ηαηαθήβμοκ κα ιδκ 
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επζηνέπμοκ ιεηά ή κα δοζημθεφμοκ, ηέθμξ πάκηςκ, ηδ ζογήηδζδ. Καζ ιε αοηή 

ηδκ έκκμζα ιπμνεί κα ηίεεηαζ μπμζμδήπμηε εέια ζημ ηναπέγζ, κα ιδκ 

επζηεκηνχκεηαζ δ ζογήηδζδ ηαζ κα δοζημθεφεηαζ ηζυθαξ θυβς ηδξ ημφναζδξ.  

  Γζ‘ αοηυ εα απακηήζς πάνα πμθφ ζφκημια. Θεςνχ θμβζηυ κα 

ιδκ ακαθενεχ ζημ εέια ηδξ ζπέζδξ ηνάημοξ -ηαζ εηπαίδεοζδξ, εζδζηυηενα- ηαζ 

Δηηθδζίαξ ζηδκ εζζήβδζή ιμο, αθμφ πνμζπάεδζα κα είκαζ πζμ ελεζδζηεοιέκδ 

πάκς ζημ ζφβπνμκμ ζπεδζαζιυ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζδζαίηενα 

ζηδ θοζζμβκςιία ηςκ ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ βζα ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ.  

  Ίζμκ αθμνά, υιςξ, ηδ βκχιδ ιμο, κα ζαξ ηδκ πς, ιάθθμκ ηδκ 

έπς δείλεζ έιπναηηα· εα ζαξ πς ηδ ζηάζδ ιμο, ηδ ζοιπενζθμνά ιμο 

ηαθφηενα. οβηεηνζιέκα, υηακ ζημ Σιήια ζημ μπμίμ δμοθεφς, ζημ 

Παζδαβςβζηυ Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Α.Π.Θ., πνζκ ιενζηά πνυκζα 

είπε ηεεεί απυ θμζηδηέξ ημ εέια ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, δδθαδή 

κα ημ έπμοιε ακάιεζα ζηα ιαεήιαηά ιαξ -ηαζ βζ‘ αοηυ, αέααζα, εα πνέπεζ κα 

πνμζθάαμοιε ηαζ έκακ άκενςπμ εζδζηυ κα δζδάζηεζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

δζδαηηζηήξ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, ιε ημ θαζκμιεκζηά εφθμβμ επζπείνδια υηζ, αθμφ 

δζδάζημκηαζ ζημ ζπμθείμ, ζημ Γδιμηζηυ ηαζ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ηα 

Θνδζηεοηζηά, εα πνέπεζ κα έπμοιε ηαζ ακηίζημζπδ πνμεημζιαζία ηςκ 

δαζηάθςκ πμο εα δζδάλμοκ ημ ιάεδια-, είπα ρδθίζεζ «ηαηά», ηαζ ρδθίγς 

«ηαηά» ζοκεζδδηά ηαζ εα ζοκεπίζς κα ημ ρδθίγς, ακ λακαηεεεί ημ εέια. Γεκ 

πέναζε ηυηε δ πνυηαζδ ηαζ εθπίγς κα ιδκ πενάζεζ πμηέ, βζαηί πζζηεφς υηζ 

πνέπεζ κα ηαηανβδεεί ημ ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ζηα ζπμθεία. Δίκαζ 

ηαεανή, κμιίγς, δ εέζδ ιμο.  

  Ίζμκ αθμνά ημ γήηδια ηδξ ιεηεηπαίδεοζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ, 

ηαηανπάξ μζ υνμζ εέθμοκ ζογήηδζδ. Γδθαδή, αθθζχξ είπε λεηζκήζεζ μ υνμξ 

«ιεηεηπαίδεοζδ» ζηδ δεηαεηία ημο 1920, ηςκ δαζηάθςκ ζημ Γζδαζηαθείμ, 

ηυηε, είπε άθθμ παναηηήνα, είπε παναηηήνα παναβςβήξ ζηεθεπχκ, εκχ ζήιενα 

ηα Γζδαζηαθεία Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, ζηα μπμία έβζκε ακαθμνά 

πνμδβμοιέκςξ, επζηεθμφκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα υπζ δζαδζηαζία παναβςβήξ 

ζηεθεπχκ αθθά ιζα δζαδζηαζία ιαγζηήξ επζιυνθςζδξ. Καζ, ιε αοηή ηδκ έκκμζα, 

πζζηεφς υηζ δ ΟΛΜΔ πμθφ ηαθά ηάκεζ ηαζ γδηάεζ εκυξ πνυκμο επζιυνθςζδ βζα 

υθμοξ, άκεο ελεηάζεςκ, βζαηί αοηυ είκαζ ιία μοζζαζηζηή απάκηδζδ ζηδ θμβζηή 

ηδξ «εοέθζηηδξ» -εα πνδζζιμπμζήζς ημκ υνμ πμο πνδζζιμπμίδζε μ 

ζοκάδεθθμξ, μ Γζχνβμξ μ Φθμονήξ, πνμδβμοιέκςξ, ηδξ «εοέθζηηδξ» 
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επζιυνθςζδξ, δ μπμία πνμςεήεδηε απυ ημ ‘92 ηαζ ιεηά ιε ηα ΠΔΚ.  

  Καηά ζοκέπεζα, εα πνέπεζ κα είιαζηε, κμιίγς –εβχ, ημοθάπζζημκ, 

έηζζ είιαζ, ηαζ κμιίγς ηαζ δ εέζδ ηδξ ΟΛΜΔ ακηίζημζπδ είκαζ-, κα είιαζηε οπέν 

ιζαξ θμβζηήξ ιαηνάξ δζάνηεζαξ επζιυνθςζδξ, υζμκ αθμνά ηδ ιμνθή –ημ 

πενζεπυιεκμ είκαζ ιεβάθδ ημοαέκηα-, ιαηνάξ δζάνηεζαξ, ηαζ κα απαθθάζζμκηαζ 

μζ εηπαζδεοηζημί απυ ηα ηαεήημκηα ηδξ δζδαζηαθίαξ, υηακ επζιμνθχκμκηαζ.

  Αοηή είκαζ δ άπμρή ιμο, βζαηί αοηυ απμηεθεί πνμτπυεεζδ, 

ηαηανπάξ, βζα κα οπάνπεζ δ δδιμηναηία ηςκ απυρεςκ ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ, 

ηςκ παζδαβςβζηχκ, ηςκ πμθζηζηχκ, ηςκ ημζκςκζμθμβζηχκ η.θπ. ζημ εζςηενζηυ 

ιζαξ ηέημζαξ επζιμνθςηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ίηακ πάιε ζε άθθεξ ιμνθέξ, δ 

δδιμηναηία αοηή ζηεκεφεζ πάνα πμθφ.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο η. Φθμονήξ έπεζ ημ θυβμ.  

Γ. ΦΛΟΤΡΖ: Ναζ, εα ήεεθα ςξ απάκηδζδ ζημκ ζοκάδεθθμ κα πς υηζ δεκ 

είκαζ δζπθυξ μ νυθμξ, είκαζ πμθθαπθυξ. Δίκαζ ηυζα πμο απαζημφκηαζ απυ ημκ 

ζφβπνμκμ εηπαζδεοηζηυ ζηδ δζά αίμο ιάεδζδ.  

  Σχνα κα ιζθήζς βζα ημ ΓΔΠΠ. Σμ δζαεειαηζηυ είκαζ ιζα άθθδ 

εζζήβδζδ, αθθά υηακ νχηδζε μ η. Αθαπζχηδξ πνυζθαηα, ζε έκα ακάθμβμ 

ζοκέδνζμ, εάκ ζοιθςκχ ιε ημ δζαεειαηζηυ, ημο είπα υηζ ημ δζαεειαηζηυ ζηδκ 

Δθθάδα έπεζ ανπίζεζ 25 πνυκζα. Πνζκ απυ 25 πνυκζα έπεζ ανπίζεζ ημ 

δζαεειαηζηυ, αθθά υπζ ιε ηδκ ιμνθή πμο ημ έπεζ πνμηείκεζ. Καζ, αεααίςξ, 

ακηζθαιαάκμιαζ υηζ εζείξ εκκμείηε υπζ ιυκμ ηα δδιμζζμτπαθθδθζηά ηαεήημκηα, 

αθθά υηζ απαζηεί πενζζζυηενμ πνυκμ ηαζ βκχζεζξ βζα κα εθανιμζηεί ημ ΓΔΠΠ, 

ηαζ είιαζ ζίβμονμξ υηζ εα ηαηανβδεεί ιέζα απυ ηδκ πνάλδ, υπςξ ηάεε 

ηαζκμημιία, υπζ ιυκμ ζηδ πχνα ιαξ. ·πμοιε ιεθέηεξ, υπςξ ημο Hargeave ηαζ 

ηυζςκ άθθςκ, αθθά ηαζ ημο Cibulka, μ μπμίμξ ιεθέηδζε ηα πνμβνάιιαηα 

ζπμοδχκ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, πμο οπμηίεεηαζ υηζ είκαζ πνμπςνδιέκα, 

ηαζ υιςξ, ηα ηεθεοηαία εηαηυ πνυκζα δ δζδαηηζηή πνάλδ δεκ έπεζ επδνεαζηεί. 

Δίκαζ θμαενυ αοηυ πμο είπε. Δίκαζ ζζημνζηυξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ.  

  Γκςνίγμοιε υηζ ηα ζπμθεία ακηζζηέημκηαζ ζηζξ αθθαβέξ. 

Γκςνίγμοιε υηζ ακηζζηέημκηαζ ζηζξ ηαζκμημιίεξ ηαζ οπάνπμοκ δφμ-ηνεζξ 

ηαηδβμνίεξ εηπαζδεοηζηχκ. Ζ ιία ηαηδβμνία θέεζ: «Γεκ εα ηδ δμηζιάζς», μπυηε 

ημ ζέαεηαζ ηακείξ ηαζ λένεζ υηζ αοηυξ δεκ εα ημ δμηζιάζεζ πμηέ. Μζα άθθδ 
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ηαηδβμνία άηνζηα δμηζιάγεζ υ,ηζ ηαζκμφνβζμ, μηζδήπμηε ηαζκμηυιμ. Τπάνπεζ ιζα 

άθθδ ηαηδβμνία πμο θέεζ: «Θα ημ δμηζιάζς ηαζ εα ημ εθανιυζς», αθθά ζηδκ 

μοζία ημ πνμζανιυγεζ ζηα δζηά ημο ιέηνα. Αοηή είκαζ δ πναηηζηή.  

  Γζα κα ακηζζηαεμφιε ζε αοηυ - δεκ λένς ηζ εκκμεί μ η. πακυξ ιε 

ηδκ ροπμπαζδαβςβζηή ηαηάνηζζδ, αθθά εβχ εκκμχ αοηυ πμο αθέπεηε εηεί. Ίηζ, 

δδθαδή, ζημ ιέθθμκ μ εηπαζδεοηζηυξ, υθςκ ηςκ ααειίδςκ, πςνίξ ελαζνχ ημκ 

πακεπζζηδιζαηυ δάζηαθμ, εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ ημ βκςζηζηυ ημο ακηζηείιεκμ 

ζε αάεμξ, κα εκηνοθήζεζ ζηζξ εεςνίεξ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ κα 

ηζξ εθανιυγεζ μθζζηζηά.  

  Χξ πνμξ ηζξ εεςνίεξ ηδξ βκχζδξ, εα πνέπεζ κα ακανςηδεεί ηζ 

είκαζ βκχζδ ηαζ πχξ αοηή πανάβεηαζ. Σμ δζαεειαηζηυ δεκ ιαξ θέεζ ηίπμηα άθθμ, 

απυ ημ κα πανάβμοιε βκχζδ πνδζζιμπμζχκηαξ δζάθμνεξ έκκμζεξ ηζξ μπμίεξ 

ακηθεί απυ δζάθμνεξ επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ, εεςνίεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ εεςνίεξ 

ιάεδζδξ. ηδ δζαθάκεζα αθέπεηε, επίζδξ, ηζξ εεςνίεξ ηδξ κμδιμζφκδξ ιε 

έιθαζδ ζημοξ πμθθαπθμφξ ηφπμοξ ημο Gardner. Σα ηεθεοηαία πνυκζα βίκεηαζ 

πνμζπάεεζα, πμο ηδ αθέπμοιε ηαζ ζηδ πχνα ιαξ, κα ζοκδεεμφκ ιε ημ 

«έλοπκμ» ζπμθείμ ηαζ ημ «ζπμθείμ ημο ιέθθμκημξ». Δφπμιαζ μ ‗ιφγνο‘ αοηυξ κα 

ιδκ πάνεζ παναηηήνα πακάηνζαςκ ζπμθείςκ, εθζηίζηζηςκ ζπμθείςκ, βζαηί εα 

ςθεθδεμφκ θίβμζ, εοκμμφιεκμζ ιαεδηέξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, πνέπεζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ κα ακαπηφλεζ ζηακυηδηεξ ηαζ βκχζεζξ πάκς ζ‘ αοηά ηα εέιαηα. 

Βθέπεηε, επίζδξ, ζηδ δζαθάκεζα ηδκ πνμζςπζηή εεςνία ηδξ δζδαζηαθίαξ - ηαζ 

ιε αοηυ ηεθεζχκς, βζα κα ιδκ ζαξ ημονάζς. Ζ πνμζςπζηή εεςνία ηδξ 

δζδαζηαθίαξ είκαζ δ δζαιυνθςζδ εκυξ δζδαηηζημφ ιμκηέθμο/ζοζηήιαημξ ημ 

μπμίμ πνμζανιυγεζ, ζφιθςκα ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηδκ ζδεμθμβία αθθά ηαζ ηδκ 

αοημακηίθδρή ημο, ηαεχξ ηαζ άθθεξ εζςηενζηεοιέκεξ ακαπαναζηάζεζξ βζα ηδ 

δζδαζηαθία. Γζα υθα ηα παναπάκς είκαζ απαναίηδηδ, εηηυξ απυ ηδκ 

εκδμζπμθζηή επζιυνθςζδ, δ αοημιυνθςζδ ηαζ δ δζά αίμο επζιυνθςζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ 

   ηδκ επυιεκδ δζαθάκεζα αθέπεηε ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηςκ 

πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ. Οζ ηφηθμζ εηπνμζςπμφκ ημ επζδζςηυιεκμ πνυβναιια 

πμο αημθμοεεί δ Πμθζηεία. Δίκαζ ημ θεβυιεκμ πνυβναιια πμο αθμνά ημ 

εηπαζδεοηζηυ ζοβηείιεκμ, ημ ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ. Βθέπεηε, επίζδξ, ηνζηήνζα 

δμιήξ, δζάνενςζδξ ηαζ επζθμβήξ ημο βκςζηζημφ πενζεπμιέκμο ηςκ ζπμθζηχκ 

εβπεζνζδίςκ. Βθέπεηε πυζμ ζδιακηζηή είκαζ δ αλζμθυβδζδ, δ ένεοκα ηαζ δ 
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επζιυνθςζδ κα λεηζκήζμοκ απυ ηα πνχηα ζηάδζα ηδξ εηπυκδζδξ ημο 

πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ.  

Να πάνμοιε ημ πανάδεζβια, ηχνα, ηδξ δεηαεηίαξ πμο ιεθεημφιε. Θα 

έπνεπε δ επζιυνθςζδ κα λεηζκήζεζ πανάθθδθα ιε ηδκ εηπυκδζδ ημο 

δζαεειαηζημφ πνμβνάιιαημξ. Αοηυ είπα ηαζ ζημκ η. Αθαπζχηδ ζε ιία πνυζθαηδ 

ζοκάκηδζδ. Αθήζηε πμο δεκ έβζκε πζθμηζηή εθανιμβή ημο ΓΔΠΠ ηαζ ηςκ 

ΑΠ, αθθά εηπμκήεδηακ ενήιδκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Πζζηεφς υηζ δεκ ιπμνεί 

κα μθμηθδνςεεί έκα πνυβναιια ζπμοδχκ ηαζ κα εηπμκδεεί ημ δζδαηηζηυ οθζηυ 

πμο ημ ζοκμδεφεζ πςνίξ ηδκ μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

Γζαθμνεηζηά εα απμηφπεζ. 

  πεηζηά ιε ηδ ιεηαννφειζζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ 

ηδκ εθανιμβή ηςκ «πμθζηζηχκ ηδξ βκχζδξ» ζηα ζπμθεία, εέθμοιε κα 

ζδιεζχζμοιε υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ δίκεηαζ, ζε 

εονςπασηυ επίπεδμ, ζηδ ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ 

ιάεδζδξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα δζαδζηαζία μπμία ζοκδέεηαζ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ένβμο ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ, ιέζα απυ ιζα εονεία πνήζδ 

πμζμηζηχκ ιεευδςκ, δεζηηχκ ηαζ ηνζηδνίςκ (αθ., π.π., ημ πνυβναιια PISA), δ 

μπμία, ιαγί ιε ημ πθαίζζμ ηςκ «ζηακμηήηςκ» ηαζ ηςκ «επαββεθιαηζηχκ 

πνμζυκηςκ» ημο εηπαζδεοηζημφ, ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηεπκμθμβζχκ 

επζηήνδζδξ ηαζ ηδκ εβηαείδνοζδ εκυξ εηπαζδεοηζημφ Πακμπηζημφ ζημκ 

εονςπασηυ πχνμ. 

  Σμ ηεθεοηαίμ επίπεδμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ είκαζ ημ 

ζοβηείιεκμ ημο ιαεδηή (ηαηαηηδεέκ πνυβναιια). Ίθδ αοηή δ πμθοπθμηυηδηα, 

πμο αθέπμοιε ζηδ δζαθάκεζα, ελανηάηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ ελμοζίαξ-βκχζδξ, ηζξ 

μπμίεξ, ηαοηυπνμκα, επδνεάγεζ ηαζ μνζμεεηεί.  

  Αοηυ πμο έπεζ ζδιαζία βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ είκαζ κα έπεζ 

ζοκείδδζδ ημο θεζημονβήιαηυξ ημο. Να ιδκ επζθέβμοιε έκα επάββεθια ηοπαία. 

Ο βζαηνυξ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα είκαζ άημια ηα μπμία ζοκεζδδηά 

επζθέβμοκ αοηυ ημ θεζημφνβδια ηαζ ιάθζζηα δεκ ημ ηάκμοκ βζα πνήιαηα. 

Ακηίεεηα, εεςνχ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα είκαζ δζακμμφιεκμξ, 

παναβςβυξ ηδξ βκχζδξ ηαζ υπζ παεδηζηυξ δζαπεζνζζηήξ, έκαξ άκενςπμξ πμο 

λένεζ ηαζ ιπμνεί κα πανάβεζ ηδ βκχζδ ιαγί ιε ημοξ ιαεδηέξ ημο, εθανιυγμκηαξ 

εκαθθαηηζηέξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ, υπςξ: ηδκ μιαδμζοκενβαηζηή, ηδ 

δζενεοκδηζηή ιέεμδμ, ηδκ ακαηαθοπηζηή, ηαζ ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ πθδνμθμνία 
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ζε βκχζδ. Σα παζδζά κα ιαεαίκμοκ ηζ είκαζ βκχζδ, «κα ιαεαίκμοκ πχξ κα 

ιαεαίκμοκ», δδθαδή πχξ απμδμιείηαζ δ ίδζα δ βκχζδ. ε αοηυ ημ ζδιείμ ιε 

εηθνάγεζ πμθφ δ αηυθμοεδ ζηέρδ ημο Popper: διαζία έπεζ υπζ ιυκμ δ 

ηαηαζηεοή ηδξ βκχζδξ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ, αθθά ηαζ δ δζάρεοζή 

ηδξ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο η. Αθοζακδνάηδξ έπεζ ημ θυβμ.  

Κ. ΑΛΤΑΝΓΡΑΚΖ: Δοπανζζηχ. Γεκ οπήνλε ηάπμζα ηαηεοεείακ ενχηδζδ ζε 

αοηά πμο είπα. Να ζπμθζάζς έκα-δομ βεκζηυηενα πνάβιαηα, πμο ηέεδηακ. 

Καηανπάξ, δ Δηηθδζία ηαζ δ ενδζηεία δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε ημ ζπμθείμ, 

ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, μφηε ιε ημ ηνάημξ Δπίπθέμκ, μθείθμοιε κα 

πνμζηαηεοημφιε ηαζ απυ εεμθμβζηέξ ακηζθήρεζξ πμο ηοηθμθμνμφκ, πμο 

αιθζζαδημφκ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ βκχζδξ ηαζ απμδίδμοκ ηα θαζκυιεκα ζε 

ελςπναβιαηζηά αίηζα. Πάκηα δ άνπμοζα ηάλδ ήηακ ζε ηαθή ζπέζδ ιε ημ 

ζεναηείμ, βζαηί ήηακ έκαξ ηνυπμξ κα οπεναζπίζεζ ηα ζοιθένμκηά ηδξ. Γεκ 

ιπμνείξ κα βθζηχζεζξ απυ ημ ζεναηείμ, ακ δεκ βθζηχζεζξ απυ ηδκ άνπμοζα ηάλδ. 

Αξ ημ έπμοιε ηαζ αοηυ οπυρδ.  

  Τπήνλε ιία ενχηδζδ βζα ηα επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα ηςκ 

απμθμίηςκ θοηείμο. Σμ ζεκάνζμ πμο ζαξ πνυηεζκα, αθθά δεκ πνυθααα κα ζαξ 

ακαθφζς, εεςνεί υηζ πνεζάγμκηαζ δχδεηα πνυκζα βζα κα απμηηήζεζ μ κέμξ 

άκενςπμξ ηδ ζημζπεζχδδ βκχζδ πμο είκαζ ακαβηαία, αθθά αοηυ δεκ θηάκεζ βζα 

κα ιπεζ ζηδκ παναβςβή. φιθςκα ιε ηδκ πνυηαζή ιαξ, ιεηά ημ 12πνμκμ 

ζπμθείμ μ κέμξ άκενςπμξ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοκεπίζεζ είηε ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ πακεπζζηδιζαηήξ εηπαίδεοζδξ ή ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Δκκμείηαζ υηζ εα ιπμνέζμοκ κα βίκμοκ υθα αοηά, 

υηακ μζ αζμπμνζζηζηέξ ακάβηεξ ηδξ μζημβέκεζαξ δεκ εα είκαζ ηέημζεξ πμο εα 

δοζημθεφμοκ ηδκ απνυζημπηδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία 

υθμ ημ δζάζηδια πμο πνεζάγεηαζ. Γδθαδή, δεκ εα πνεζάγεηαζ μ κέμξ άκενςπμξ 

κα δμοθέρεζ αιέζςξ ιεηά ημ θφηεζμ, πμθφ πενζζζυηενμ δεκ εα πνεζάγεηαζ κα 

εβηαηαθείρεζ ηζξ οπμπνεςηζηέξ ζπμοδέξ πνζκ απυ ημ ηέθμξ ημοξ.  

 Σέθμξ, οπήνλε ιζα παναηήνδζδ βζα ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ πζζημπμίδζδξ. 

Γεκ λένς ακ ζαξ παναλεκεφεζ ημ υηζ οπάνπμοκ ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ 

πζζημπμίδζδξ, εα έπμοιε, πζζηεφς, εάκ δεκ ακηζδνάζμοιε έβηαζνα, εάκ δεκ 
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ακηζζηαεμφιε, ηαζ ζδζςηζημπμίδζδ εονφηενδ. Ακαθένεδηα θίβμ ηαζ ζηδκ μιζθία 

ιμο ζημ υηζ ιζα ζεζνά εηπαζδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ εα ιπμνμφζακ κα 

πενάζμοκ ζε ζδζςηζηέξ εηαζνείεξ, π.π. δ δζμζηδηζηή ζηήνζλδ ζημ ζπμθείμ ή, 

αηυια, μνζζιέκα ιαεήιαηα βζαηί κα ιδ βίκμκηαζ απυ εηαζνείεξ πμο εα 

κμζηζάγμοκ εηπαζδεοηζημφξ, υπςξ δ θφθαλδ, π.π., ηηζνίςκ βίκεηαζ απυ εηαζνείεξ 

θφθαλδξ. Γεκ εα ιε παναλέκεοε ηάηζ ηέημζμ. Βεααίςξ, ηαηαθαααίκμοιε υθμζ ηζξ 

ζοκέπεζεξ ιζαξ ηέημζαξ ελέθζλδξ, βζ‘ αοηυ, θμζπυκ, αξ ακαζημοιπςεμφιε κα 

αθθάλμοιε ηα πνάβιαηα. Ίζμ κςνίηενα, ηυζμ ηαθφηενα.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Λμζπυκ, αξ εοπανζζηήζμοιε ημοξ εζζδβδηέξ. ηδ ζοκέπεζα ηα 

ιέθδ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ εα πανμοζζάζμοκ ηδ πνυζθαηδ 

ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ ιε ακηζηείιεκμ «ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ζηδ 

δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ». Παναηαθμφκηαζ κα πνμζέθεμοκ εδχ ηα ιέθδ ηδξ 

μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ. Ο Βαζίθδξ μ Λμογζχηδξ, απυ ηδκ μιάδα 

ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ, έπεζ ηχνα ημ θυβμ.  

Β. ΛΟΤΕΗΩΣΖ:  

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ηαζ αβαπδηέξ ζοκαδέθθζζζεξ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

μνβάκςζδξ ημο 8μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο ηδξ ΟΛΜΔ, ιε εέια «πμθζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ», ημ Κέκηνμ Μεθεηχκ 

ηαζ Σεηιδνίςζδξ ηδξ ΟΛΜΔ ακέθααε ηδ δζελαβςβή ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ηα 

εέιαηα ημο οκεδνίμο. Γζ‘ αοηυ ημ ζημπυ ζοκέηαλε ηαζ ζπεηζηυ 

ενςηδιαημθυβζμ.  

  Σμ ζηεπηζηυ ηδξ ένεοκάξ ιαξ ήηακ υηζ μζ πνυζθαηεξ αθθαβέξ ζηα 

πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ηα αζαθία ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ έπμοκ 

δζαιμνθχζεζ έκα δζαθμνεηζηυ ημπίμ ζηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ υηζ μζ πζμ 

ζδιακηζηέξ ακηζννήζεζξ ηαζ δζαθςκίεξ έπμοκ εηθναζηεί ζε ζπέζδ ιε ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ αζαθίςκ, ηζξ αλίεξ πμο 

πνμαάθθμοκ ηαζ ημ βεκζηυηενμ πνμζακαημθζζιυ ημοξ. Πανάθθδθα, μζ 

βεκζηυηενεξ ελεθίλεζξ, υπζ ιυκμ ζηδ πχνα ιαξ αθθά ηαζ ζημκ παβηυζιζμ πχνμ, 

αζημφκ ζδιακηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ εζδζηυηενα ζε υ,ηζ αθμνά 

ηδκ μνβάκςζδ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηδκ ζοββναθή ηςκ ζπμθζηχκ 

αζαθίςκ. ·ηζζ, δ ακάβηδ ηδξ ζοζηδιαηζηήξ δζενεφκδζδξ ηδξ βκχιδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ βζα ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα, ηα αζαθία ηαζ ηα άθθα δζδαηηζηά 
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οθζηά πμο ηαθμφκηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ ζήιενα απμηηά 

ζδζαίηενδ ζδιαζία.  

  Γομ θυβζα, ηαηανπάξ, βζα μ πνμθίθ ηδξ ένεοκάξ ιαξ: Σμ 

ακηζηείιεκμ ηδξ ένεοκαξ ήηακ δ δζενεφκδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηδξ βκχιδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζπεηζηά ιε ηα ζπμθζηά 

πνμβνάιιαηα, υπςξ ακαθέναιε, ηα αζαθία ηαζ ηα άθθα δζδαηηζηά οθζηά πμο 

πανέπμκηαζ απυ ημ οπμονβείμ Παζδείαξ πνμξ πνήζδ ζηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ. διεζχκμοιε υηζ δ ένεοκα αθμνά ηα πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία 

πμο ζζπφμοκ ζήιενα ζηδκ εηπαίδεοζδ, είηε αοηά ζοκηάπεδηακ ζημ πθαίζζμ 

ηςκ ηεθεοηαίςκ εηπαζδεοηζηχκ αθθαβχκ (ΓΔΠΠ, ΑΠ ηαζ ακηίζημζπα ζπμθζηά 

αζαθία οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ), είηε παθαζυηενα (ηονίςξ ημο θοηείμο).  

  Σμ είδμξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ πμζμηζηή ένεοκα πεδίμο ιε ηθεζζηέξ 

ενςηήζεζξ. Ο πθδεοζιυξ ήηακ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ Γεοηενμαάειζαξ 

Δηπαίδεοζδξ ηδξ πχναξ. Σμ δείβια ήηακ πακεθθαδζηήξ ειαέθεζαξ, ήηακ έκα 

δείβια 1.475 εηπαζδεοηζηχκ απυ 85 ζπμθεία, Γοικάζζα, Λφηεζα, 

Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα, ηαεχξ ηαζ εζδζημφξ ηφπμοξ ζπμθείμο, π.π. εζπενζκά, 

αεθδηζηά, ιμοζζηά η.θπ., απυ υθα ηα βεςβναθζηά δζαιενίζιαηα ηδξ πχναξ. Σμ 

δείβια πζζηεφμοιε υηζ ήηακ επανηέξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

εβηονυηδηαξ ηδξ ένεοκαξ. Ο πνυκμξ δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ απυ ηζξ 7 

έςξ ηζξ 17 Απνζθίμο ηαζ δ δεζβιαημθδρία έβζκε ζε υθδ ηδ πχνα. Ζ ηεπκζηή 

ζοθθμβήξ ηςκ απακηήζεςκ ήηακ βναπηυ ενςηδιαημθυβζμ ιε ηθεζζηέξ 

ενςηήζεζξ πμθθαπθήξ επζθμβήξ. Τπεφεοκδ επζζηδιμκζηή μιάδα βζ‘ αοηή ηδκ 

ένεοκα είκαζ ημ Γ.. ημο ΚΔΜΔΣΔ ηαζ δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία έβζκε απυ ημκ 

Γζχνβμ Κμηζοθάηδ, ζηαηζζηζηυ, ηαζ δ ρδθζμπμίδζδ ηςκ δεδμιέκςκ απυ ηδ 

ηαονμφθα Νζημθμπμφθμο, ηαεδβήηνζα Πθδνμθμνζηήξ.  

  Θέθμοιε απυ ηδ εέζδ αοηή ημο οκεδνίμο κα εοπανζζηήζμοιε 

εενιά ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηαζ ηζξ ζοκαδέθθζζζεξ πμο ιε πνμεοιία 

ζοιπθήνςζακ ηα ενςηδιαημθυβζα, ηνμθμδμηχκηαξ ιε ηζξ απυρεζξ ηαζ ηδκ 

ειπεζνία ημοξ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημο 8μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο ηδξ 

ΟΛΜΔ. Δπίζδξ, εοπανζζημφιε ηα ιέθδ ηςκ Γ.. ηςκ ΔΛΜΔ πμο ζοκέααθακ 

ζηδκ έβηαζνδ δζαηίκδζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ . Υςνίξ ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα 

υθςκ αοηχκ δεκ εα ήηακ δοκαηυκ κα πναβιαημπμζδεεί αοηή δ ένεοκα.  

  Γζα ηδ δμιή ημο ενςηδιαημθμβίμο, ηχνα. Σμ ενςηδιαημθυβζμ 

απμηεθείηαζ απυ ηνία ιένδ. Σμ πνχημ ιένμξ πενζθαιαάκεζ ενςηήζεζξ πμο 
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αθμνμφκ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαοηυηδηα ηςκ ενςηδεέκηςκ: θφθμ, δθζηία, 

εζδζηυηδηα η.θπ. Σμ δεφηενμ ιένμξ πενζθαιαάκεζ ενςηήιαηα βεκζημφ 

παναηηήνα, πμο απμαθέπμοκ ζηδκ απμηίιδζδ ηςκ ζζπουκηςκ πνμβναιιάηςκ 

ηαζ αζαθίςκ ζημ ζφκμθυ ημοξ, ηαζ ημ ηνίημ ιένμξ πενζθαιαάκεζ ενςηήιαηα ιε ηα 

μπμία μζ εηπαζδεοηζημί ηαθμφκηαζ κα αλζμθμβήζμοκ έκα έςξ ηνία ζοβηεηνζιέκα 

αζαθία ιαεδιάηςκ ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ, ηα μπμία δζδάζημοκ ηαηά ηδκ εθεηζκή 

πνμκζά ηαζ βζα ηα μπμία έπμοκ δζαιμνθχζεζ ιζα έβηαζνδ άπμρδ. 

  Σα απμηεθέζιαηα, ζοκάδεθθμζ, πμο πνμέηορακ απυ ηδκ ένεοκα 

είκαζ πμθφ εκδζαθένμκηα ηαζ ακαιέκεηαζ κα ηφπμοκ πεναζηένς ζοζηδιαηζηήξ 

επελενβαζίαξ. ·κα ιένμξ ηδξ ένεοκαξ εα πανμοζζαζηεί ζήιενα ηαζ πζζηεφς 

ηαζ ημ άαααημ ζημ οκέδνζμ. Δοεθπζζημφιε, υιςξ, υηζ ημ ζφκμθμ ηδξ ένεοκαξ 

εα απμηεθέζεζ εζδζηή έηδμζδ ημο ΚΔΜΔΣΔ, χζηε κα είκαζ δζαεέζζια υθα ηα 

ζημζπεία ηδξ ένεοκαξ ηαζ πνμξ υθμοξ: ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα, δδθαδή, 

ημοξ ενεοκδηέξ ηαζ ηδκ πμθζηεία.  

  Δπζπεζνχκηαξ, ζοκάδεθθμζ, ιζα ανπζηή πνμζέββζζδ ημο πνχημο 

ιένμοξ ηδξ ένεοκαξ, ιε αάζδ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ ενςηδεέκηςκ, ιπμνμφιε κα 

ζηζαβναθήζμοιε ημ πνμθίθ ημο ηαεδβδηή ηαζ ηδξ ηαεδβήηνζαξ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ. Με δομ θυβζα, ηαζ ιε ημκ ηίκδοκμ ηςκ απθμοζηεφζεςκ, θοζζηά, μ 

ιεκ ηαεδβδηήξ έπεζ ιέζδ δθζηία 49 εηχκ δ δε ηαεδβήηνζα 46 εηχκ. ηδ 

ζοκηνζπηζηή ημοξ πθεζμκυηδηα είκαζ ιυκζιμζ εηπαζδεοηζημί ιε 16 πνυκζα, ηαηά 

ιέζμ υνμ, οπδνεζίαξ ζηδ δδιυζζα Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. Δπίζδξ, ημ 

30% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ θζθυθμβμζ, ημ 13% 

είκαζ ιαεδιαηζημί, ημ 14% θοζζημί, πδιζημί η.θπ., ημ 11% λέκςκ βθςζζχκ 

η.η.θ. ε ιζα πνχηδ ακάβκςζδ, υιςξ, ημο ζπεηζημφ οθζημφ, αοηή δ πνχηδ 

ακάβκςζδ δίκεζ ηα ελήξ πνχηα ζημζπεία: Σμ ζχια ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

απμηεθείηαζ ζε πμζμζηά 42% απυ άκηνεξ ηαζ 58% απυ βοκαίηεξ. ·ηζζ, είκαζ 

ειθακέξ υηζ μζ βοκαίηεξ είκαζ ημ πθεζμρδθζηυ νεφια ζημ ζχια ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ. Θα πνέπεζ, αηυιδ, κα ακαθένς 

υηζ ημ πμζμζηυ αοηυ ηθζιαηχκεηαζ απυ ημ βοικάζζμ ζημ θφηεζμ ηαζ ζηδκ 

ηεπκζηή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ· πνμξ ηα άκς βζα ημκ ηαεδβδηή, πνμξ ηα 

ηάης βζα ηδκ ηαεδβήηνζα. Σμ 70% ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ηαεδβδηνζχκ είκαζ 

δθζηίαξ απυ 40 έςξ 59 εηχκ ηαζ ιυθζξ έκα ιζηνυ πμζμζηυ πενίπμο, ηδξ ηάλδξ 

ημο 3,5%, είκαζ ηάης ηςκ 30 εηχκ. Ίζμκ αθμνά, ζοκάδεθθμζ, ηα πνυκζα 

οπδνεζίαξ, ημ 17,1 έπεζ απυ 0 έςξ 4 πνυκζα οπδνεζίαξ, ημ 17,9 απυ 5 έςξ 9 
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πνυκζα, ημ 26,3 απυ 10 έςξ 19 πνυκζα, ημ 31,9 απυ 20 έςξ 29 πνυκζα ηαζ ημ 

6,8 έπεζ πνυκζα οπδνεζίαξ πάκς απυ ηα 30.  

  Δπεζδή είκαζ πεναζιέκδ δ χνα, ζοκάδεθθμζ, βζα κα πνμθάαμοιε 

κα ηάκμοιε ιία μοζζαζηζηή πανμοζίαζδ, ζηδ ζοκέπεζα μ ζοκάδεθθμξ μ Σάζμξ 

Βζμθέηδξ, ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο ΚΔΜΔΣΔ, εα ζαξ 

πανμοζζάζεζ ημ δεφηενμ ιένμξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ιεηά εα οπάνλεζ ζοκέπεζα ζημ 

ηνίημ ιένμξ ηδξ ένεοκαξ.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ μ Σάζμξ μ Βζμθέηδξ έπεζ ημ θυβμ.  

Σάζνο ΒΗΟΛΔΣΖ: οκάδεθθμζ, λεηζκάιε ιε ημ δεφηενμ βεκζηυ ιένμξ ηδξ 

ένεοκαξ ηαζ ηαηεοεείακ -βζαηί δεκ έπμοιε πνυκμ- ιε ημ πνχημ ενχηδια αοηήξ, 

πμο αθμνά ημ ααειυ πμο εεςνμφκ μζ ζοκάδεθθμζ βζα ημ πνυβναιια 

ζπμοδχκ ημο ζπμθείμο ζημ ζφκμθυ ημο, υηζ ζοιαάθθεζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ηνζηζηήξ ζηέρδξ, ηδξ αοηεκένβεζαξ ηαζ ηςκ δδιζμονβζηχκ ζηακμηήηςκ ηςκ 

ιαεδηνζχκ ηαζ ιαεδηχκ, πάκς ζημ μπμίμ έβζκε πμθθή ζογήηδζδ εδχ. Απυ ηζξ 

απακηήζεζξ, υπςξ αθέπεηε, ζοκάβεηαζ υηζ μζ ενςηχιεκμζ ζηδ ζοκηνζπηζηή ημοξ 

πθεζμκυηδηα εεςνμφκ υηζ ημ ζζπφμκ ζπμθζηυ πνυβναιια ζηδ δεοηενμαάειζα 

εηπαίδεοζδ αλζμθμβείηαζ ανκδηζηά ζε υ,ηζ αθμνά ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, ηδξ αοηεκένβεζαξ ηαζ ηςκ δδιζμονβζηχκ 

ζηακμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ. οβηεηνζιέκα, ακ ημζηάλεηε, 

ζοκάδεθθμζ, «ηαευθμο» απακηά ημ 7,7% ηαζ «θίβμ» ημ 59,7%. οκμθζηά ηαζ 

αενμζζηζηά, ημ 67,4% εεςνεί υηζ δεκ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ. Κμζηχκηαξ 

ηα άθθα πμζμζηά, έπμοιε έκα 29,3% ανηεηά ηαζ 3,3% πμθφ, δδθαδή 

μοζζαζηζηά έκα 32,6% αενμζζηζηά. Ίπςξ αθέπμοιε, ζοκάδεθθμζ, μζ εηηζιήζεζξ 

ηςκ ιάπζιςκ εηπαζδεοηζηχκ, υπςξ πνμηφπηεζ εδχ, είκαζ εκανιμκζζιέκεξ ιε ηζξ 

επίζδια δζαηοπςιέκεξ εηηζιήζεζξ ηαζ εέζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ, ζπεηζηά ιε ηδκ ακάβηδ 

απειπθμηήξ απυ ιία ιαεδζζαηή δζαδζηαζία πμο ααζίγεηαζ ζηδκ απμζηήεζζδ, 

ηαζ ζηνμθήξ πνμξ ιία ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή πνμζέββζζδ ζηδ βκχζδ, ιε 

ζηυπμ έκακ πναβιαηζηά ηαζ μθυπθεονα ιμνθςιέκμ άκενςπμ, ζηακυ κα 

ζηέθηεηαζ μνεμθμβζηά, δεζηά, πςνίξ πνμηαηαθήρεζξ, ζηακυ κα ενεοκά, κα ηνίκεζ 

ηαζ κα αιθζζαδηεί.  

  Πνμπςνχκηαξ ζηδκ ενχηδζδ 8, πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ πυζμ 

επζαανδιέκμ είκαζ ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ηςκ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ ζηδ 
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ααειίδα υπμο δζδάζημοκ, μζ εηπαζδεοηζημί ημο δείβιαημξ, ζε έκα πμζμζηυ 

ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ, πάκς απυ ημ 80% -81,9% ζοβηεηνζιέκα- απακημφκ 

«ανηεηά» ηαζ «πμθφ» (41,5% ηαζ 40,4%). Σμ πμζμζηυ υζςκ απακημφκ «θίβμ» 

είκαζ 14,5% ηαζ «ηαευθμο» 3,6%. Ίπςξ αθέπμοιε ιέζα απυ ηζξ απακηήζεζξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, είκαζ ζαθέξ υηζ μζ αθθαβέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ έπμοκ 

επζαανφκεζ ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ, ιε ηδκ 

ηαεζένςζδ, ιάθζζηα, ημο 7ςνμο ηαζ ημο 8ςνμο ζημ διενήζζμ πνυβναιια. Ακ 

δε ζηδκ επζαάνοκζδ αοηή πνμζηεεεί ηαζ δ επζαάνοκζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ 

ελςζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηάεε είδμοξ, βίκεηαζ ακηζθδπηυ πυζμ ζμαανμί 

ηίκδοκμζ οπάνπμοκ βζα ηδκ ροπμζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή ακάπηολδ ηςκ 

ιαεδηχκ.  

  Πνμπςνχκηαξ ζηδκ ενχηδζδ 9, υπμο εέθμοιε κα δμφιε ζε πμζμ 

ααειυ μζ ζοκάδεθθμζ εεςνμφκ υηζ είκαζ ακαβηαίμ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζηδ ζφκηαλδ ηςκ 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ, ζοιπενζθάααιε ηάπμζμοξ πανάβμκηεξ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ ηαζ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ ηα ανιυδζα υνβακά ημο, βζα 

ημοξ θμνείξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημοξ θμνείξ ηςκ βμκέςκ ηαζ άθθμοξ. Καζ 

υπςξ αθέπμοιε, ζοκάδεθθμζ, απυ ηζξ απακηήζεζξ ζοκάβεηαζ υηζ δίκεηαζ 

έιθαζδ ηαηά πνχημ θυβμ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ιε πμζμζηυ, 

υπςξ αθέπμοιε, 92%. ·κα πμζμζηυ 76,1% δίκεηαζ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ 

ηαζ, αέααζα, ζε ζδιακηζηυ ααειυ απμδέπμκηαζ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ηαζ άθθςκ 

ιεθχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ, υπςξ ιαεδηχκ/ιαεδηνζχκ ζε πμζμζηυ 

35,1% ηαζ ηςκ βμκέςκ ζε πμζμζηυ 28,4%. Δίκαζ ημοναζηζηά, ίζςξ, ηα 

κμφιενα αθθά είκαζ εκδεζηηζηά ηδξ ένεοκαξ ηαζ βζ‘ αοηυ είκαζ θίβμ ακαθοηζηά.  

  Πάιε ζηδκ ενχηδζδ 10. Δδχ, ζοκάδεθθμζ, έπμοιε ιία ενχηδζδ 

υπμο πνμζπαεμφιε κα δμφιε εάκ πνμηζιμφκ ηδκ επζθμβή «έκα αζαθίμ» ή «έκα 

αζαθίμ ιε πμθθαπθή πνυζααζδ ζηδ βκχζδ ή ημ «πμθθαπθυ αζαθίμ». Μυθζξ ημ 

10,6% ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απμδέπμκηαζ ηδκ πναηηζηή ημο εκυξ αζαθίμο, υπςξ 

αθέπμοιε. Πανάθθδθα, απυ ηζξ δφμ άθθεξ επζθμβέξ, ζαθήξ πνμηίιδζδ 

εηδδθχκεηαζ πνμξ ηδκ άπμρδ βζα «έκα αζαθίμ, αθθά ιε πμθθαπθή πνυζααζδ 

ζηδ βκχζδ ιέζς ηαθά μνβακςιέκςκ ζπμθζηχκ αζαθζμεδηχκ», ιε έκα 

πμζμζηυ 54,6%, υπςξ αθέπμοιε, ηαζ αέααζα αημθμοεεί δ άπμρδ βζα έκα 

«ζφζηδια πμθθαπθμφ αζαθίμο» ζε πμζμζηυ 34,8%. Να εοιίζμοιε εδχ ηδ 

ααζζηή εέζδ ηδξ ΟΛΜΔ, πμο είκαζ δ ακακέςζδ ηςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ, ιε 
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πνμηεναζυηδηα, αέααζα, ζε υζεξ πνμςεμφκ ηδ δδιζμονβζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ 

αοηεκένβεζα ηςκ ιαεδηχκ /ιαεδηνζχκ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελμζηείςζή ημοξ 

ιε ηζξ ενεοκδηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ, πάκηα ζημ πθαίζζμ ηδξ ακάπηολδξ, 

ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ αιθζζαήηδζδξ. Βέααζα, πάκηα ζε ζοκάνηδζδ ιε 

ιζα επανηή ζπμθζηή αζαθζμεήηδ, δ μπμία απμηεθεί ακαβηαία πνμτπυεεζδ βζα 

ηάεε ζφβπνμκμ ζπμθείμ ηαζ, αέααζα, ζε υθα ηα επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξ.  

  Πνμπςνμφιε ζηδκ ενχηδζδ 6, υπμο νςημφιε εάκ 

δναζηδνζυηδηεξ υπςξ δ αβςβή οβείαξ, δ πενζααθθμκημθμβζηή εηπαίδεοζδ ή δ 

δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ εεςνμφκ υηζ πνέπεζ κα δζαπενκμφκ ημ ζφκμθμ ημο 

πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. Ζ επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ αοηήξ ηδξ 

ενχηδζδξ έδεζλε υηζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ ενςηδεέκηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ εεςνμφκ ακαβηαίμ ηαζ μζ ηνεζξ αοηέξ δζαζηάζεζξ, υπςξ αθέπεηε, 

κα δζαπμηίγμοκ ημ ζφκμθμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. ·ηζζ, εεηζηά 

απακημφκ βζα ηδκ πενζααθθμκημθμβζηή εηπαίδεοζδ ημ 59,8%, βζα ηδκ αβςβή 

οβείαξ ημ 78,6% ηαζ βζα ηδ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ ημ 72,5%. Βέααζα, εδχ 

εα ζδιεζχζμοιε υηζ, ζφιθςκα ιε ηδ κμιμεεζία πμο δζέπεζ αοηή ηδ ζηζβιή ηδ 

θεζημονβία ημο πνμβνάιιαημξ ηςκ Γοικαζίςκ ηαζ Λοηείςκ, οπάνπμοκ μζ 

θεβυιεκεξ ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, υπςξ δ πενζααθθμκημθμβζηή εηπαίδεοζδ, 

δ αβςβή ημο ηαηακαθςηή, πμθζηζζηζηά εέιαηα ηαζ θμζπά, υιςξ έπμοκ ηδκ 

έκκμζα ημο πνμαζνεηζημφ, ζε εεεθμκηζηή, δδθαδή, αάζδ, δφμ χνεξ ηδ αδμιάδα 

ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, εηηυξ ςνμθυβζμο πνμβνάιιαημξ.  

  ηδκ επυιεκδ δζαθάκεζα: Εδηήζαιε κα ιαξ πμοκ ζε πμζμ ααειυ 

εεςνμφκ υηζ πνέπεζ κα έπμοκ ηδ εέζδ ημοξ αοηέξ μζ πνμακαθενεείζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια, χζηε κα απεοεφκμκηαζ ζε υθα 

ηα παζδζά ηαζ αάθαιε εκδεζηηζηά έκα δίςνμ ηδ αδμιάδα βζα ημ ζφκμθμ αοηχκ 

ηςκ δναζηδνζμηήηςκ. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ ενςηδεέκηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

εεςνμφκ υηζ μζ παναπάκς δναζηδνζυηδηεξ πνέπεζ κα ανμοκ εέζδ ζημ 

ςνμθυβζμ πνυβναιια ημο ζπμθείμο, ζε πμζμζηυ 76,3% («ανηεηά» ηαζ 

«πμθφ»). οκδοάγμκηαξ δε αοηά ιε ηζξ απακηήζεζξ πμο είπαιε ζηδκ ενχηδζδ 

8, πμο ακαθενυηακ ζημκ επζαανδιέκμ παναηηήνα ημο ςνμθμβίμο 

πνμβνάιιαημξ, μοζζαζηζηά πνμηφπηεζ υηζ, ζφιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια πνέπεζ κα απμθμνηζζηεί, κα βίκεζ πζμ 

πμζμηζηυ, κα ακαπνμζανιυζεζ, μοζζαζηζηά, ημ πενζεπυιεκυ ημο ιε αάζδ ημ 

ζηυπμ ηδξ δζαζθάθζζδξ ιζαξ μθμηθδνςιέκδξ ακάπηολδξ ηςκ κέςκ ηαζ υπζ 
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ζηείνα ζοζζχνεοζδ βκχζεςκ.  

  ηδκ ενχηδζδ 13, γδηάιε κα δμφιε ζε πμζμ ααειυ εεςνμφκ μζ 

ζοκάδεθθμζ επανηή ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ πμθζηεία ζηα 

κέα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ζηα ακηίζημζπα αζαθία ηδξ εζδζηυηδηαξ πμο μ 

ηαεέκαξ δζδάζηεζ. Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα, θμζπυκ, ηςκ απακηήζεςκ 

ζοβηεκηνχκεηαζ ζημ «ηαευθμο», 32,1%, ηαζ ζημ «θίβμ», ζε πμζμζηυ 56,8%. 

Γδθαδή, έκα ζοκμθζηυ πμζμζηυ ηδξ ηάλδξ ημο 88,9%. «Ανηεηά» απακημφκ ημ 

10,4% ηαζ «πμθφ» ημ 0,7%, δδθαδή έκα άενμζζια 11,1%. Να ζδιεζχζμοιε υηζ 

μζ ανκδηζηέξ αοηέξ ημπμεεηήζεζξ ηονζανπμφκ υπζ ιυκμ ζε ιία ααειίδα, αθθά ζε 

υθεξ ηζξ ααειίδεξ: Γοικάζζμ ηαζ Λφηεζμ (βεκζηυ ηαζ επαβββεθιαηζηυ) ηδξ 

Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ εζδζηυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

Να πνμζεέζμοιε ηαζ εδχ ηδ εέζδ ηδξ ΟΛΜΔ, υπμο οπεκεοιίγμοιε υηζ δ 

αζημφιεκδ πενζμδζηή, ιαηνάξ δζάνηεζαξ, επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ έπεζ 

ηαηανβδεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα, εκχ ηα ηαπφνοεια επζιμνθςηζηά ζειζκάνζα 

βζα ηδ πνήζδ ηςκ κέςκ αζαθίςκ μνβακχεδηακ ιε απανάδεηηδ πνμπεζνυηδηα, 

ιε απμηέθεζια κα εκζζπφζμοκ ημ άβπμξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακηί κα ημοξ 

ιεηαδχζμοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ επάνηεζαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ. Βέααζα, είκαζ 

βκςζηυ υηζ ζημ υθμ εβπείνδια αβκμήεδηε δ ακάβηδ ηδξ εθανιμβήξ εκυξ 

ζηαδίμο δμηζιαζηζηήξ πνήζδξ ηςκ κέςκ αζαθίςκ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζή ημοξ 

πνζκ απμζηαθμφκ ζε υθα ηα ζπμθεία, ημ μπμίμ ημκίζηδηε εδχ ιέζα ηαη‘ 

επακάθδρδ.  

  ηδκ ενχηδζδ 14, γδημφιε κα δμφιε ζε πμζμ ααειυ εεςνείηαζ δ 

δζαεέζζιδ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ημο ζπμθείμο, ηα ενβαζηήνζα, μζ πχνμζ, μ 

ελμπθζζιυξ βεκζηά, υηζ επανηεί ζημ κα ιπμνμφκ κα εθανιυζμοκ μζ 

εηπαζδεοηζημί ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ζηα ιαεήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ 

εζδζηυηδηά ημοξ. Καζ ζε αοηή ηδκ ενχηδζδ, ζοκάδεθθμζ, μζ ανκδηζηέξ 

ημπμεεηήζεζξ οπενέπμοκ ζοκηνζπηζηά. ·ηζζ, απακημφκ βζα ηδ δζαεέζζιδ 

οθζημηεπκζηή οπμδμιή ημο ζπμθείμο υηζ δεκ επανηεί «ηαευθμο» ημ 24,2%, εκχ 

«θίβμ» ημ 47,2%. Άνα, μζ ανκδηζηέξ ημπμεεηήζεζξ θηάκμοκ ημ 71,4%. Ακηίεεηα, 

«ανηεηά» απακηά ημ 22,5% ηαζ «πμθφ» ημ 6,2%. Βέααζα, εκδζαθένμκ εα έπεζ -

ηαζ αοηυ εα βίκεζ ζε έκα επυιεκμ ζηάδζμ, ιέζα απυ ηδκ πεναζηένς 

επελενβαζία ηδξ ένεοκαξ- κα ακαθοεμφκ πενζζζυηενμ μζ απακηήζεζξ ζπεηζηά 

ιε ηδκ επάνηεζα ηδξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ, ακά ζπμθείμ ηαζ πενζθένεζα, π.π. 

βζα ηα ζπμθείμ ζηδκ Κνήηδ, ζηα κδζζά, ζηδκ Αηηζηή η.θπ.  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 156 

  ηδκ ενχηδζδ 15, ηέθμξ, ζε πμζμ ααειυ εεςνείηε υηζ δ 

ακαγήηδζδ βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ ιέζς ηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ 

ηαζ επζημζκςκίαξ ηαζ δ αλζμπμίδζδ αοηχκ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηδξ 

ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ημο ζπμθείμο, μζ απακηήζεζξ είκαζ εεηζηέξ. Σεθζηά, 

θαίκεηαζ υηζ ζε ακηίεεζδ ιε παθαζυηενεξ ένεοκεξ, πμο ζοπκά έδεζπκακ ιία 

επζθοθαηηζηή ή θμαζηή, ηάπμζεξ θμνέξ, ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ ηεπκμθμβίεξ ηδξ 

πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ, δ αλζμπμίδζή ημοξ πθέμκ εεςνείηαζ 

ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. Βθέπμοιε ηδ ζοκηνζπηζηή 

οπενμπή ηςκ εεηζηχκ ημπμεεηήζεςκ, «πμθφ» 47,6% ηαζ «ανηεηά» 42,1%, 

άενμζζια δδθαδή 89,7%, πμο ημ απμδεζηκφεζ. Δπίζδξ, πμθφ πενζμνζζιέκεξ 

είκαζ μζ απακηήζεζξ μζ μπμίεξ επζθέβμοκ ημ «θίβμ» (9,6%) ηαζ ημ «ηαευθμο» 

(0,7%). 

  Αοηέξ μζ ενςηήζεζξ αθμνμφζακ, ζοκάδεθθμζ, ημ βεκζηυ πθαίζζμ 

ηδξ ένεοκαξ. Θα ζοκεπίζμοιε ιε ηδκ Δθέκδ Γθανέκηγμο ζημ επυιεκμ ζηάδζμ 

ηδξ ένεοκαξ, πμο αθμνά ηζξ βκχιεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζπεηζηά ιε ηα ζπμθζηά 

αζαθία.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ηδ ζοκέπεζα δ ζοκαδέθθζζζα Δθέκδ Γθανέκηγμο εα 

πανμοζζάζεζ ημ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ ένεοκαξ. Δθέκδ, έπεζξ ημκ θυβμ. 

Διέλε ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: ημ ηνίημ ιένμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο γδηήεδηε απυ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ κα αλζμθμβήζμοκ ιέπνζ ηνία αζαθία ηδξ εζδζηυηδηάξ ημοξ 

απυ αοηά πμο δίδαλακ ηδ θεηζκή πνμκζά ηαζ ιάθζζηα ηα ηνία ηα μπμία είπακ 

πενζζζυηενεξ χνεξ ζημ πνυβναιιά ημοξ.  

 Σα ενςηήιαηα πμο ηέεδηακ ήηακ μ ααειυξ δοζημθίαξ ηάεε αζαθίμο, 

δδθαδή ηαηά πυζμ ηαζνζάγεζ ζηδκ ακηζθδπηζηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ηδξ 

ακηίζημζπδξ δθζηίαξ, δ επζζηδιμκζηή ημοξ εβηονυηδηα, δ ηάθορδ ηςκ 

ιμνθςηζηχκ ακαβηχκ, δ πνμαβςβή ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ δ 

δδιζμονβζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ, ακ ηα αζαθία αοηά ζοιααδίγμοκ ιε ηζξ 

ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ, δ δοκαηυηδηα ηδξ ηάθορδξ ηδξ φθδξ ζηζξ 

χνεξ πμο ηδξ ακαθμβεί, δ ζοιαμθή ηςκ αζαθίςκ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ, δ ζοιαμθή ηδξ ιμνθήξ ημο αζαθίμο ζηδκ πνυζθδρδ 

ηδξ βκχζδξ, δ ζοιαμθή ηςκ δζαεειαηζηχκ ενβαζζχκ ζηδκ επίηεολδ ηςκ 

ζηυπςκ ημο ιαεήιαημξ ηαζ, ηέθμξ, ακ ηα αζαθία ημο εηπαζδεοηζημφ, ηα ηεηνάδζα 

ημο ιαεδηή ηαζ ηα ρδθζμπμζδιέκα οθζηά, ζε υζα αζαθία οπάνπμοκ, είκαζ 

πνήζζια.  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 1

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 8/5/2008 

 157 

 ηδ ζοκμθζηή αλζμθυβδζδ υθςκ ηςκ αζαθίςκ, Γοικαζίμο, Λοηείμο ηαζ 

ΔΠΑΛ, βζα υθεξ ηζξ ηάλεζξ ηαζ υθα ηα ενςηήιαηα, ημ ιυκμ ενχηδια ζημ μπμίμ 

ηνίκμκηαζ ηα αζαθία ηάπςξ ζηακμπμζδηζηά είκαζ δ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα, εκχ 

ημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια εκημπίγεηαζ ζημ εέια ηδξ άιαθοκζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ακζζμηήηςκ. Οζ εηπαζδεοηζημί εεςνμφκ υηζ ηα αζαθία ηάεε άθθμ πανά 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ. Δζδζηυηενα, βζα ηα 

ίδζα ενςηήιαηα, υζμκ αθμνά ηα αζαθία Γοικαζίμο, εκημπίγεηαζ δ ίδζα εζηυκα 

ηαη‘ ακαθμβία, ηαζ ιε ημοξ δείηηεξ εθαθνά εκζζποιέκμοξ απυ ηζξ ιέζεξ ηζιέξ 

αλζμθυβδζδξ υθςκ ηςκ αζαθίςκ. Κακέκα ενχηδια, πθδκ αοημφ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ εβηονυηδηαξ, δεκ αλζμθμβείηαζ ηάπςξ ζηακμπμζδηζηά. Σδκ ίδζα 

εζηυκα έπμοιε ηαζ ζηα αζαθία ημο Λοηείμο, υπμο υθμζ μζ δείηηεξ ιεζχκμκηαζ 

δναζηζηά ηαζ δεκ αλζμθμβείηαζ ζηακμπμζδηζηά μφηε δ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα, 

πμο είπαιε ζηα πνμδβμφιεκα. ηα αζαθία ημο ΔΠΑΛ ημ ιυκμ ζπυθζμ πμο 

ιπμνχ κα ηάκς είκαζ υηζ δ ηαηάζηαζδ είκαζ ιάθθμκ δναιαηζηή.  

 Σα ηνία ενςηήιαηα ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζε Γοικάζζα, 

Λφηεζα ηαζ ΔΠΑΛ είκαζ ηα ελήξ: α) Σμ ζπεηζηυ ιε ηδκ πνμαβςβή ηδξ ηνζηζηήξ 

ζηέρδξ, πμο απυ 54,3% ζημ Γοικάζζμ βίκεηαζ 47,1% ζημ Λφηεζμ ηαζ 39,6% 

ζημ ΔΠΑΛ. α) Χξ πνμξ ημ ακ ακηαπμηνίκμκηαζ ηα αζαθία ζηζξ ζφβπνμκεξ 

παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ, απυ ημ 51,1%, πμο απακημφκ ζημ Γοικάζζμ εεηζηά, 

υηζ ακηαπμηνίκμκηαζ, ζημ Λφηεζμ ιεζχκεηαζ ζημ 46,6% ηαζ ζημ ΔΠΑΛ ζημ 

41,6%. β) Ίζμκ αθμνά ηδκ άιαθοκζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ, απυ ημ 

45,5% ζημ Γοικάζζμ βίκεηαζ 37,9% ζημ Λφηεζμ, εκχ ζημ ΔΠΑΛ θηάκεζ ζημ 

29%. Σα ζημζπεία αοηά εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ επζαεααζχκμοκ ηαζ ηζξ 

εηηζιήζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ βζα ηδκ επζθεηηζηυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ 

απμ ααειίδα ζε ααειίδα, υπςξ ηαζ ζημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ ηςκ ζπμθείςκ.  

οκεπίγμοιε ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ αζαθίςκ. Γζεοηνζκίγμοιε υηζ ιε αάζδ 

ηδκ ηθίιαηα «ηαευθμο», «θίβμ», «ανηεηά» ηαζ «πμθφ», πμο πνμηάεδηε ζημοξ 

ενςηχιεκμοξ, ημ «θίβμ» είκαζ ζημ 33%, εκχ ημ ανηεηά¨» είκαζ ζημ 66%. 

Θεςνμφιε υηζ, βζα κα οπάνπεζ έκαξ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ απυ ηα αζαθία, εα 

πνέπεζ κα είκαζ πάκς απυ ημ 66%. Σα αζαθία, θμζπυκ, πμο ειθακίγμοκ αοηή ηδ 

ααειμθμβία είκαζ ηέζζενα ημο Γοικαζίμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηα Θνδζηεοηζηά ηδξ 

Β΄, Γναιαηζηή Πμίδζδ (Δθέκδ) ηδξ Γ΄, Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή ηδξ Γ΄ ηαζ 

δ Οδφζζεζα ηδξ Α΄. Απυ ημ Λφηεζμ είκαζ ιυκμ δφμ βεκζηήξ παζδείαξ, ηα 

Θνδζηεοηζηά Β΄ ηαζ Γ΄ ηάλδξ ηαζ έκα επζθμβήξ, Ανπέξ Οζημκμιζηήξ Θεςνίαξ ηδξ 
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Γ΄ ηάλδξ.  

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ υηζ απυ υθα ηα αζαθία 

Γοικαζίμο, Λοηείμο ηαζ ΔΠΑΛ, ημ αζαθίμ πμο δέπεηαζ ηδκ πζμ ανκδηζηή ηνζηζηή 

είκαζ ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Γ΄ Λοηείμο βεκζηήξ παζδείαξ, δ «Ηζημνία ημο Νευηενμο ηαζ 

φβπνμκμο Κυζιμο». Σμ αζαθίμ αοηυ παίνκεζ ιέζδ ααειμθμβία ζε υθα ηα 

ενςηήιαηα 30,9 ηαζ είκαζ, αέααζα, ημ αζαθίμ πμο υθμ αοηυ ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ 

έπεζ λεζδηχζεζ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, υηζ δεκ ηεθεζχκεζ δ φθδ, υηζ 

είκαζ έκα αζαθίμ ιε πμθθά πνμαθήιαηα. Δίκαζ ημ αζαθίμ βζα ημ μπμίμ ηεθεοηαία 

έπεζ βίκεζ πάνα πμθφ ημοαέκηα. Βθέπμοιε υηζ ηαζ δ ένεοκα αβάγεζ έκα 

ακηίζημζπμ απμηέθεζια.  

 Σχνα εα δμφιε ηάπμζα ζημζπεία εζδζηά βζα ηα αζαθία ημο Γοικαζίμο. ημ 

ενχηδια ηαηά πυζμ ηα αζαθία αοηά ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ ακηζθδπηζηή 

ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ, δ ιέζδ ηζιή είκαζ ημ 59,5. Σα ηνία πζμ ααηά, εα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε, απυ πθεονάξ δοζημθίαξ αζαθία είκαζ δ Οδφζζεζα ηδξ 

Α΄, ηα Θνδζηεοηζηά ηδξ Β΄ ηαζ δ Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή ηδξ Γ΄. 

Τπεναμθζηά δφζημθα εεςνμφκηαζ δ Ηζημνία ηδξ Β΄, δ Φοζζηή ηδξ Β΄, ηα Ανπαία 

απυ Πνςηυηοπμ ηδξ Α΄, δ Ηζημνία ηδξ Γ΄ ηάλδξ ηαζ ηα Ανπαία απυ Πνςηυηοπμ 

ηδξ Β΄ ηάλδξ.  

 Ίζμκ αθμνά ημ ενχηδια ηδξ επζζηδιμκζηήξ εβηονυηδηαξ, δ ιέζδ ηζιή 

είκαζ 71,1. Σα πζμ έβηονα επζζηδιμκζηά εεςνμφκηαζ δ Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή 

Αβςβή ηδξ Γ΄, δ Πθδνμθμνζηή ηδξ Α΄, Β΄ ηαζ Γ΄ ηαζ ηα Θνδζηεοηζηά ηδξ Β΄, εκχ 

ηα πζμ ανκδηζηά ζπυθζα δέπμκηαζ δ Γεςβναθία ηαζ ηα Γενιακζηά Α΄ ηαζ Β΄ 

Γοικαζίμο.  

 ημ ενχηδια ακ ηαθφπημοκ ηζξ ιμνθςηζηέξ ακάβηεξ δ ιέζδ ηζιή είκαζ ημ 

60,9, πμζμζηυ ζδζαίηενα παιδθυ βζα ημ Γοικάζζμ. Πζμ απαλζςιέκα ςξ πνμξ ημ 

εέια αοηυ εεςνμφκηαζ ηα Ανπαία απυ Πνςηυηοπμ, ηα Γενιακζηά ηδξ Α΄ ηάλδξ 

ηαζ δ Ηζημνία ηδξ Β΄ ηάλδξ.  

 ημ ενχηδια ακ πνμάβμοκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, πανά ημ υηζ ζηα επίζδια 

ηείιεκα ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο βζα ηα κέα αζαθία πνμααθθυηακ ςξ 

ζηυπμξ δ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, μζ ενςηχιεκμζ ημπμεεημφκηαζ ιε 

ζδζαίηενα παιδθυ ααειυ βζα ημ εέια αοηυ. Δίκαζ ζημ 54. Σα ιαεήιαηα ζηα 

μπμία ημ πνυαθδια θαίκεηαζ υηζ είκαζ οπεναμθζηά έκημκμ είκαζ ηα Ανπαία απυ 

ημ πνςηυηοπμ ηδξ Α΄ ιε 38,9, δ Ηζημνία ηδξ Β΄ ιε 37,3 ηαζ δ Γεςβναθία ηδξ Β΄ 
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ιε 33,3.  

 Ίζμκ αθμνά ημ ακ ηα αζαθία ζοιααδίγμοκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ 

παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ δ ιέζδ ηζιή είκαζ ημ 59. Ανκδηζηυηενα ηνίκμκηαζ ηα 

Ανπαία απυ Πνςηυηοπμ ηδξ Γ΄, δ Ηζημνία ηδξ Β΄ ηαζ δ Γεςβναθία ηδξ Β΄.  

 Ίζμκ αθμνά ημ ακ ηα αζαθία ζοιαάθθμοκ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ, δ ιέζδ ηζιή είκαζ 45,3 ηαζ είκαζ δ παιδθυηενδ ηζιή πμο 

παίνκεζ ηάπμζμ ενχηδια απυ υθα ηα ενςηήιαηα ημο ενςηδιαημθμβίμο ζπεηζηά 

ιε ηα αζαθία. Σμ ιεβαθφηενμ πνυαθδια εκημπίγεηαζ ζηδ Υδιεία ηδξ Γ΄, ζηδ 

Φοζζηή ηδξ Β΄, ζηδκ Πθδνμθμνζηή Α΄, Β΄ ηαζ Γ΄ ηαζ ζηδ Φοζζηή ηδξ Β΄ ηάλδξ 

ημο Γοικαζίμο.  

 Σμ ενχηδια ακ μζ δζαεειαηζηέξ ενβαζίεξ πμο είκαζ ιέζα ζηα αζαθία 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνυζθδρδ ηδξ βκχζδξ δέπεηαζ ιία απυ ηζξ πζμ ανκδηζηέξ 

ηνίζεζξ ηςκ ενςηδεέκηςκ. Μέζδ ηζιή είκαζ ημ 51,7. Δίκαζ δ ηνίηδ πζμ ανκδηζηή 

ιέζδ ηζιή (πζμ ανκδηζηέξ απακηήζεζξ δυεδηακ ζηα ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηάθορδ ηδξ φθδξ ιε 48,2, ηαζ ηδκ άιαθοκζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ ιε 

45,3). Υαναηηδνζζηζηυ, επίζδξ, είκαζ υηζ δ πζμ εεηζηή ηνίζδ πμο παίνκεζ αζαθίμ 

βζα ημ ενχηδια αοηυ είκαζ ημ 66,7. (Σα εεηζηυηενα ζπυθζα παίνκμοκ ιε 66,67 δ 

Γναιαηζηή Πμίδζδ, ηα Θνδζηεοηζηά ηαζ δ Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή, ηαζ ηα 

παιδθυηενα ηα Ανπαία απυ πνςηυηοπμ, δ Μεζαζςκζηή Ηζημνία ηδξ Β΄ ηαζ δ 

Γεςβναθία ηδξ Β΄. Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ, εκχ ζε ηάπμζα άθθα ενςηήιαηα δ 

ιέβζζηδ εεηζηή ηνίζδ θηάκεζ πάνα πμθφ ορδθά, λεπενκάεζ ηαζ ημ 90%, ζηδ 

δζαεειαηζηυηδηα μζ ιεβαθφηενεξ εεηζηέξ ηνίζεζξ είκαζ παιδθυηενεξ απ‘ υθεξ ηζξ 

άθθεξ. 

 Σέθμξ, ηα ηνία ηα αζαθία ημο Γοικαζίμο πμο έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ ιέζδ 

ηζιή ςξ πνμξ υθα ηα ενςηήιαηα είκαζ ηα Θνδζηεοηζηά Β΄ιε 75,4, δ Γναιαηζηή 

Πμίδζδ (Δθέκδ) Γ΄ ιε 72,4 ηαζ δ Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή ηδξ Γ΄ ιε 69,9. 

Σα ηνία πμο έπμοκ ηδ ιζηνυηενδ ιέζδ ηζιή είκαζ ηα Ανπαία απυ πνςηυηοπμ ηδξ 

Α΄ ιε 45,6, δ Γεςβναθία Β΄ ιε 41,6 ηαζ δ Μεζαζςκζηή Ηζημνία ηδξ Β΄ ιε 40,4. 

 Πνμπςνμφιε ζηα αζαθία ημο Λοηείμο. ημ ενχηδια βζα ημ ααειυ 

δοζημθίαξ ηα αζαθία ημο Λοηείμο βεκζηυηενα ηνίκμκηαζ πζμ δφζημθα απυ ηα 

αζαθία ημο Γοικαζίμο. Ζ ιέζδ ηζιή είκαζ ζημ 57,6 βζα ημ Λφηεζμ, εκχ ήηακ 59,5 

βζα ημ Γοικάζζμ. ηδκ Α΄ ηάλδ πζμ δφζημθα εεςνμφκηαζ δ Σεπκμθμβία, δ 

Άθβεανα ηαζ δ Λμβμηεπκία· απυ ηδ Β΄ ηάλδ δ Φζθμζμθία, δ Σεπκμθμβία 

Δπζημζκςκζχκ ηαηεφεοκζδξ, ηα Μαεδιαηζηά ηαηεφεοκζδξ· ηαζ δ Ηζημνία ηδξ Γ΄ 
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ηάλδξ βεκζηήξ παζδείαξ. 

 ημκ επυιεκμ πίκαηα αθέπμοιε ηζξ ηνεζξ πζμ εεηζηέξ ηαζ ηζξ ηνεζξ πζμ 

ανκδηζηέξ ηνίζεζξ, ηαεχξ ηαζ ηδ ιέζδ ηζιή, υζμκ αθμνά ημ εέια ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ εβηονυηδηαξ.  

 ημ ενχηδια βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ιμνθςηζηχκ ακαβηχκ, δ ιέζδ ηζιή 

είκαζ 55. ηδκ Α΄ ηάλδ αοηά πμο δέπμκηαζ ηδκ πζμ ανκδηζηή ηνζηζηή είκαζ δ 

Σεπκμθμβία, δ Άθβεανα ηαζ δ Λμβμηεπκία. Καζ ιάθζζηα είκαζ αοηά ηα μπμία ζε 

έκα πνμδβμφιεκμ ενχηδια ηνίεδηακ ςξ ηα πζμ δφζημθα αζαθία. ηδ Β΄ ηάλδ 

πζμ έκημκμ ειθακίγεηαζ ημ πνυαθδια ζηδκ Σεπκμθμβία, ηδ Υδιεία βεκζηήξ, ηδκ 

Ηζημνία βεκζηήξ ηαζ ηα Ανπαία, ηα μπμία απυ πθεονάξ δοζημθίαξ ζημ 

ακηίζημζπμ ενχηδια εεςνμφκηακ ζπεηζηά ααηά.  ηδ Γ΄ ηάλδ ημ ιεβαθφηενμ 

πνυαθδια εζηζάγεηαζ ζηδκ Ηζημνία ηαζ ηα Μαεδιαηζηά βεκζηήξ ηαεχξ ηαζ ζηα 

Φζθμθμβζηά ηδξ ηαηεφεοκζδξ, ιε ελαίνεζδ ημ ιάεδια ηδξ Λμβμηεπκίαξ.  

  Ίζμκ αθμνά, ηχνα, ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ. Ζ ηνζηζηή ζηέρδ ζηα 

αζαθία ημο Λοηείμο οπμααειίγεηαζ οπεναμθζηά ζε ζφβηνζζδ ιε ημ Γοικάζζμ: 

47,3 ζημ Λφηεζμ, 54 ζημ Γοικάζζμ. Σδκ πζμ ανκδηζηή ηνζηζηή δέπμκηαζ ηα αζαθία 

Ηζημνίαξ βεκζηήξ ηαζ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ (38,9%, 38,1% ηαζ 26,1% ακηίζημζπα), 

ηα Μαεδιαηζηά βεκζηήξ παζδείαξ ηαζ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ (32,7%, 40,7% ηαζ 

35%), επίζδξ υθα ηα ιαεήιαηα ηαηεφεοκζδξ ζηδ Γ΄ ιε ελαίνεζδ ηδ Λμβμηεπκία 

ηδξ Γ΄ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ (57,4%). Σμ ζοιπέναζια είκαζ 

απμηανδζςηζηυ. Ακηί ζημ Λφηεζμ κα εκζζπφεηαζ δ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ, 

δζαθφεηαζ εκηεθχξ. 

 ημ ενχηδια ακ ηα αζαθία πνμάβμοκ ηζξ ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ 

ακηζθήρεζξ, δ ιέζδ ηζιή είκαζ ζημ 46,6. Πζζηεφμοιε υηζ είκαζ ιζα πμθφ παιδθή 

ααειμθμβία. Δκηεθχξ εηηυξ ζφβπνμκςκ παζδαβςβζηχκ ακηζθήρεςκ 

εεςνμφκηαζ ηα αζαθία ηδξ Σεπκμθμβίαξ ηδξ Α΄ ηαζ Β΄ ηάλδξ. Πμθφ ιεβάθμ 

πνυαθδια εκημπίγεηαζ ζηδκ Ηζημνία ηδξ Α΄, ζηδκ Ηζημνία βεκζηήξ παζδείαξ ηδξ 

Γ΄ ηαζ ζηδκ Ηζημνία ηαηεφεοκζδξ.  

 Ίζμκ αθμνά ηδκ ηάθορδ ηδξ φθδξ, έπμοιε ιέζδ ηζιή 47,6. Δίκαζ ημζκή 

δζαπίζηςζδ απυ ημοξ ενςηςιέκμοξ υηζ ζηα πενζζζυηενα αζαθία δ φθδ δεκ 

ιπμνεί κα ηαθοθεεί. Πζμ έκημκμ πνυαθδια πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Ηζημνία βεκζηήξ 

ηδξ Γ΄ (ιε ααειμθμβία 18,4), ζηδκ Άθβεανα ηδξ Α΄, ζηδκ Δοηθείδεζα Γεςιεηνία 

ηδξ Α΄ ηαζ Β΄, ζηδ Φζθμζμθία ηδξ Β΄ ηαζ ζηδ Φοζζηή βεκζηήξ παζδείαξ.  
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 Απυ ηζξ απακηήζεζξ ζημ ενχηδια βζα ηζξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ, θαίκεηαζ 

υηζ ηα αζαθία ημο Λοηείμο εκηείκμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ πμθφ 

πενζζζυηενμ απυ υ,ηζ ημο Γοικαζίμο: 37,7 είκαζ ζημ Λφηεζμ, ηαζ 45,3 ζημ 

Γοικάζζμ. Σμ πνυαθδια ζημ Λφηεζμ παίνκεζ δζαζηάζεζξ εηνδηηζηέξ. Σα ιυκα 

ιαεήιαηα πμο λεπενκμφκ ηδ «αάζδ» - ηαζ αάζδ εκκμμφιε ημ 50 - είκαζ ηα 

Θνδζηεοηζηά ηαζ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ, δ ·ηθναζδ – ·ηεεζδ ηδξ Β΄ ηαζ δ 

Κμζκςκζμθμβία ηδξ Γ΄, εκχ ηα ιαεήιαηα πμο εκηείκμοκ πενζζζυηενμ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ είκαζ ηα ιαεήιαηα ηδξ ηαηεφεοκζδξ ηδξ Β΄ ηαζ ηδξ Γ΄ 

ηάλδξ.  

 Καζ ηεθεζχκμοιε ιε ηα αζαθία ημο ΔΠΑΛ. Δπεζδή ηα αζαθία ημο ΔΠΑΛ 

ήηακ πάνα πμθθά, ηάκαιε ιία μιαδμπμίδζδ ηςκ αζαθίςκ ακά ημιείξ. ε αοηή 

ηδ δζαθάκεζα αθέπεηε ηα αζαθία ημο ημιέα ηδξ ιδπακμθμβίαξ ημο ΔΠΑΛ. ηδκ 

επυιεκδ ημο ημιέα εθανιμζιέκςκ ηεπκχκ. Βθέπεηε ημοξ δείηηεξ. Γε εέθς κα 

ζπμθζάζς ηίπμηα πνμξ ημ πανυκ. Σμιέαξ Πθδνμθμνζηήξ. Σμιέαξ Οζημκμιζηχκ 

ηαζ Γζμζηδηζηχκ Τπδνεζζχκ ημο ΔΠΑΛ. Σα αζαθία ημο ηφηθμο Τπδνεζζχκ Α΄ 

ηάλδξ ημο ΔΠΑΛ. Καζ εδχ έπμοιε ηδ ιέζδ ηζιή αλζμθυβδζδξ υθςκ ηςκ 

ενςηδιάηςκ.  

 Ίζμκ αθμνά ηα αζαθία ημο ΔΠΑΛ μζ πνμδβμφιεκεξ εζηυκεξ πζζηεφμοιε 

υηζ ζζμδοκαιμφκ ιε πάκς απυ 1.000 θέλεζξ. Ζ ηαηάζηαζδ ιε ηα αζαθία ημο 

ΔΠΑΛ δεκ είκαζ απθχξ ηναβζηή, λεπενκά ηάεε υνζμ ηαζ, δοζηοπχξ, 

επζαεααζχκμκηαζ ιε ημκ πζμ δναιαηζηυ ηνυπμ μζ εηηζιήζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ ιέπνζ 

ηχνα βζα ηδκ πθήνδ δζάθοζδ ηδξ ΣΔΔ ηαζ απυ αοηή ηδκ ηοαένκδζδ ηαζ απυ ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Παφθμξ Υαναιήξ έπεζ ημ θυβμ βζα ηάπμζα 

ζπυθζα. οκάδεθθμζ, ιεηά ημκ Παφθμ Υαναιή εα αημθμοεήζμοκ 

δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ ηαζ εα μθμηθδνχζμοιε βζα ζήιενα.  

Παύινο ΥΑΡΑΜΖ: Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, επζηνέρηε ιμο 

ιενζηέξ βεκζηυηενεξ παναηδνήζεζξ. Μπήηαιε, είκαζ αθήεεζα, ζηα ααεζά κενά 

ηδξ ένεοκαξ, ιε πμθθή υνελδ, ιε πμθφ ιενάηζ, ιε πμθφ ηυπμ ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηα είδαηε.  

 Θα ημκίζς δφμ πνάβιαηα, ηαηανπάξ. Σμ πνχημ: ζε υθα ηα ενςηήιαηα 

εηείκμ πμο γδηήζαιε απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ήηακ δ έηθναζδ βκχιδξ. 
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Δπμιέκςξ, ιέζς ηδξ ένεοκαξ εηθένεηαζ δ βκχιδ ηςκ ζοκαδέθθςκ βζα ηα 

ιαεήιαηα ηα μπμία δζδάζημοκ. Σμ δεφηενμ: επζιείκαιε ζηδκ ανπή: 

«δζαηοπχκς ηνίζδ βζ‘ αοηά πμο δζδάζης». Γδθαδή, ηάεε εηπαζδεοηζηυξ 

ηαθείηαζ κα ηνίκεζ αζαθία ηα μπμία δζδάζηεζ απμηθεζζηζηά εθέημξ, ηαζ απυ αοηά 

ιυκμ δφμ αζαθία. Απυ ημ ζοκδοαζιυ αοηχκ ηςκ δφμ ζημζπείςκ ελδβείηαζ, βζα 

πανάδεζβια, ημ γήηδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, δζυηζ μζ ζοκάδεθθμζ πμο ηα 

δζδάζημοκ θαίκεηαζ υηζ ηαη‘ αοηυ ημκ ηνυπμ ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηαηά αοηυ ημκ ηνυπμ ηδκ ηαηαβνάθμοκ ζηζξ απακηήζεζξ 

ημοξ.  

 Σζ θαίκεηαζ απυ ηδκ ένεοκα: Πνχηα απ‘ υθα, έκα ηθίια δοζπζζηίαξ ηαζ 

βεκζηεοιέκδξ δοζανέζηεζαξ ζε υ,ηζ αθμνά ζπεδυκ υθμοξ ημοξ δείηηεξ ημοξ 

μπμίμοξ παναεέζαιε πνμξ ηνίζδ. Γεφηενμ: ακαδεζηκφμκηαζ εζθαθιέκεξ 

επζθμβέξ, παναθείρεζξ ηαζ αδοκαιίεξ επανημφξ θεζημονβίαξ ηςκ εεζιχκ πμο 

επζηεθμφκ αοηή ηδ δζαδζηαζία. Σνίημ: ειθακέζηαηα πνμαάθθεηαζ δ δζαιυνθςζδ 

εκυξ μνάιαημξ βζα έκα δζαθμνεηζηυ ζπμθείμ, πμο εα έπεζ ηα ελήξ 

παναηηδνζζηζηά: εα είκαζ δδιμηναηζηυ ςξ πνμξ ηδ δζαδζηαζία δζαιυνθςζδξ 

ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ· εα δίκεζ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ 

ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα· εα είκαζ πζμ άιεζα πνμζακαημθζζιέκμ πνμξ ηζξ 

ακάβηεξ ηςκ ζφβπνμκςκ ημζκςκζχκ ηαζ πμθζηχκ· εα πανέπεζ θζβυηενδ, αθθά 

πζμ ηαθά μνβακςιέκδ φθδ, ζηδνζβιέκδ ζε επζζηδιμκζηή αάζδ, φθδ έβηονδ ηαζ 

αλζυπζζηδ· εα πανέπεζ ιζα εονφηενδ ηαζ ηνζηζηή πνυζααζδ ζηδ βκχζδ, ιέζα 

απυ ηα ζφβπνμκα ζοζηήιαηα επζημζκςκίαξ ηαζ απυ ηαθά μνβακςιέκεξ 

ζπμθζηέξ αζαθζμεήηεξ· εα πανέπεζ ςνμθυβζμ πνυβναιια πμο εα αθήκεζ 

πενζεχνζα βζα πμζηίθεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ, αέααζα, εα είκαζ ηαθφηενα 

ελμπθζζιέκμ ηαζ εα δζαζθαθίγεζ ιζα πθδνέζηενδ, οπεφεοκδ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

 Σζξ αδοκαιίεξ ηδξ ένεοκαξ, πνζκ ηεεμφκ απυ ιένμοξ ζαξ ενςηήιαηα, ηζξ 

βκςνίγμοιε πμθφ ηαθά ηαζ ιάθζζηα ηζξ δζαπζζηχζαιε ηαεχξ δ ένεοκα έθηακε 

ζηα ηεθεοηαία ηδξ ζηάδζα. Πνέπεζ, ςζηυζμ, κα εοπανζζηήζς εενιά υθα ηα ιέθδ 

ηδξ ενεοκδηζηήξ μιάδαξ, ημ ημκίγς, υθα ηα ιέθδ, βζαηί εοζίαζακ πμθφ απυ ημκ 

εθεφεενμ πνυκμ ημοξ ηαζ έηακακ ιεβάθδ πνμζπάεεζα βζα κα ένεεζ ζε πέναξ 

αοηή δ ένεοκα. Γεκ εα ιμο ηαηαθμβζζηεί, εθπίγς, ηάπμζμο είδμοξ ιενμθδρία, 

εάκ εοπανζζηήζς ζδζαίηενα ηζξ δφμ ηονίεξ ημο ΚΔΜΔΣΔ, μζ μπμίεξ εδχ ηαζ δφμ 

ιένεξ βζα κα πνμθάαμοιε κα έπμοιε ηα δεδμιέκα ηαζ ημο ηνίημο ιένμοξ, 
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έιεζκακ πάκς απυ ημ πθδηηνμθυβζμ ηαζ ιπνμζηά ζηδκ μευκδ πμθθέξ χνεξ ηαζ 

έδςζακ ιία ζοκμπηζηή, έζης, πανμοζίαζδ ηςκ πμζνζζιάηςκ αοηήξ ηδξ 

ένεοκαξ. Τπενέααθακ ηονζμθεηηζηά εαοηέξ.  

 Δφπμιαζ εζθζηνζκά δ επυιεκδ πνμζπάεεζά ιαξ κα είκαζ πζμ 

μθμηθδνςιέκδ, ιε πζμ ακενχπζκμοξ νοειμφξ, πμο κα ιδκ ελμκηχκμοκ υζεξ 

ηαζ υζμοξ εα αζπμθδεμφκ ιε αοηή ηαζ, ηονίςξ, πζμ παναβςβζηέξ ηαζ ιε πζμ 

πνήζζια απμηεθέζιαηα βζα υθεξ ηαζ υθμοξ ιαξ.  

Δοπανζζηχ πμθφ, αβαπδηέ Πνυεδνε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, πμζμζ έπεηε ενςηήζεζξ -υπζ ημπμεεηήζεζξ, 

επακαθαιαάκς- πάκς ζηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ. Παναηαθείζηε κα ένπεζηε 

εδχ ιπνμζηά, πμο οπάνπεζ ιζηνυθςκμ, δεκ έπμοιε άθθδ ηεπκζηή δοκαηυηδηα. 

Σμ θυβμ έπεζ μ η. Καζαπάηδξ.  

Μ. ΚΑΑΠΑΚΖ: Φακηάγμιαζ υηζ δ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ βίκεηαζ βζα κα 

ααζζζημφιε πάκς ηδξ ηαζ κα αβάθμοιε ζοιπενάζιαηα. Δάκ, υιςξ, ηαζ 

δεδμιέκμο υηζ δ ζηαηζζηζηή θέεζ, ιπμνεί κα πεζ, υηζ ακ ζμο αάθς ημ ηεθάθζ ζημ 

θμφνκμ ηαζ ηα πυδζα ζηδκ ηαηάρολδ, ζηδ ιέζδ εα αζζεάκεζαζ πενίθδια, 

απμνχ βζαηί αζάζηδηε μ ζοκάδεθθμξ η. Υαναιήξ ηαζ έαβαθε ζοιπενάζιαηα, 

δζυηζ ή εα ηα δεπεμφιε υθα ή ηίπμηα.  

  εαυιεκμξ ημκ ηυπμ ζαξ, αεααίςξ, έηενμκ εηάηενμκ, αθθά εα 

πνέπεζ κα ιμο μνίζεηε ηζ ζδιαίκεζ επζζηδιμκζηυηδηα ζηα Θνδζηεοηζηά ηαζ πχξ 

αοηά ακαπηφζζμοκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, βζαηί δεκ ιπμνχ κα ηαηαθάας, δδθαδή, 

δ Φοζζηή είκαζ ακηζεπζζηδιμκζηή, βζαηί θέεζ ακάπμδα ημ κυιμ ημο Χι ή δ 

αζμθμβία θέεζ υηζ ημ DNA είκαζ έλς απυ ημ ηφηηανμ, βζα κα ημ πμφιε 

ακηζεπζζηδιμκζηυ; Αθθά ηδκ επζζηδιμκζηυηδηα ζηα Θνδζηεοηζηά κα ηδκ 

μνίζμοιε, ακ εέθμοιε κα πμφιε υηζ είιαζηε επζζηδιμκζηυ οκέδνζμ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Άθθμξ ζοκάδεθθμξ. Σμ θυβμ έπεζ μ η. Γμφηαξ.  

θ. ΓΟΤΚΑ: οκάδεθθμζ, εβχ ενχηδζδ δεκ εέθς κα ηάκς. Σδ θέλδ ζογήηδζδ 

ηδκ ακηζθαιαάκμιαζ ςξ δοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ. Θέθς κα ηάκς ημπμεέηδζδ 

ηαζ εέθς κα ιμο πείηε πυζμ πνυκμ έπς.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ δζεοηνζκίζαιε απυ ηδκ ανπή. ε παναηαθχ ζοκάδεθθε. 

Λμζπυκ, αημφζηε ιε βζα ιζζυ θεπηυ. οκάδεθθμζ, ηέεδηε πνμξ ημ ζχια, πνμξ 

εζάξ, ιία πνυηαζδ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Δίπαιε υιςξ υηζ αφνζμ 

ζοκμθζηά εα βίκμοκ ημπμεεηήζεζξ. Σμ είπαιε, ημ λεηαεανίζαιε. οκεπίγμοιε, 
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θμζπυκ, ιε ηαεανά δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ ηαζ αφνζμ εα βίκμοκ ημπμεεηήζεζξ 

επί ηςκ εζζδβήζεςκ. Θα οπάνπεζ ανηεηυξ πνυκμξ βζα κα βίκμοκ ακαθοηζηά μζ 

μπμζεζδήπμηε ημπμεεηήζεζξ ζαξ.  

Σμ θυβμ έπεζ μ η. Παπαδυπμοθμξ.  

Υ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Δβχ εέθς κα ηάκς ιία παναηήνδζδ, ιυκμ ζακ 

πθδνμθμνία, δδθαδή. Απυ αθμνιή έκα πίκαηα πμο είδα, ζοβηεηνζιέκα 

αθμνμφζε ημ αζαθίμ ηζξ Ανπέξ Ονβάκςζδξ ηαζ Γζμίηδζδξ, ημ μπμίμ δζδάζηεηαζ 

ζηδκ ηνίηδ Λοηείμο, ζηδκ ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ, ηαζ ημ μπμίμ εβχ 

πνμζςπζηά ημ έπς δζδάλεζ ανηεηά πνυκζα. Αοηυ πμο εα πς, ακ εέθεηε, έπεζ ηαζ 

ηδκ ιμνθή ηαηαββεθίαξ. Αοηυ ημ αζαθίμ, ζοκάδεθθμζ, πμο ιπμνεί μ ηαεέκαξ κα 

ημ ηζεηάνεζ, μ ηαηαπθδηηζηυξ ζοββναθέαξ -δεκ λένς ακ έβζκε ιε ακάεεζδ ή 

πςνίξ ακάεεζδ, ιε δζαβςκζζιυ- αμφηδλε ημ πακεπζζηδιζαηυ ζφββναιια, ημ 

ακηέβναρε ηαζ ημ θυνεζε ηαπέθμ ζημοξ ιαεδηέξ. Γεκ έπεζ ηακέκα πανάδεζβια 

ιέζα, είκαζ εκηεθχξ ακηζπαζδαβςβζηυ, ηαζ ζοκεπίγεζ εδχ ηαζ ιζα δεηαεηία κα 

ηαθαζπςνεί ημοξ ιαεδηέξ. Ίπζ, θές, αοηυ ιπμνεί μ ηαεέκαξ κα ημ ηζεηάνεζ, 

πμο θές υηζ ζοιααίκεζ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ θυβμ έπεζ μ η. Ζναηθέμοξ.  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Απυ ημ Γ.. ημο ΚΔΜΔΣΔ. οκάδεθθμζ, ηαηαθαααίκς ηδκ 

ηυπςζδ ηαζ ημ ίδζμ εα ζοιαεί ηαζ αφνζμ. Γεκ λένς ακ απμθάζζζε ημ ζχια ηζ 

είκαζ ζχια εδχ ηαζ ηζ ζςιαηίδζμ. Ζ θςκή αοηχκ πμο θέβμκηαζ ζφκεδνμζ εα 

αημοζηεί; Έ εα είκαζ αδφκαημ; Δίκαζ οπενθμνηςιέκμ, ζοκάδεθθμζ, ημ 

πνυβναιια. Γεκ είκαζ δζαδζηαζία μφηε δ ζδιενζκή. Καζ εβχ πνμηείκς, 

δζαδζηαζηζηά, κα λακανςηδεμφκ μζ εονζζηυιεκμζ, εάκ δεκ ιπμνεί ηακείξ 

ζήιενα, καζ, ιπμνεί ηαζ κα αιθζζαδηδεεί, κα εέθεζ ακάθοζδ ηςκ πμζμηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ, πμο ιπμνεί ηαζ κα ιε ακδζοπεί, κα ημπμεεηδεεί, κα δεζ 

ηάπμζα ζδιεία ηαζ κα θςηίζεζ. Γζαηί είιαζηε εδχ, εζθζηνζκά, βζαηί είιαζηε εδχ; Σζ 

εηπνμζςπμφιε, ηζ ακηζπνμζςπεφμοιε, ηζ ακαζνμφιε; Γεκ ιπμνμφιε κα 

δεπημφιε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ. Δίκαζ απανάδεηηδ.  

  Γζ‘ αοηυ θές υηζ ηα πμνίζιαηα πνέπεζ κα ακαπηφλμοκ 

πνμαθδιαηζζιυ εδχ ηαζ, ηαθμπνμαίνεηα, ακ εέθεηε, υπμο οπάνπεζ θάεμξ, 

υπμο οπάνπεζ ζημπζιυηδηα, καζ, ηαζ κα απμδμεμφκ βζα υθα εοεφκεξ. Να 

αημοζημφκ υθμζ. Αοημί μζ πανάθθδθμζ ιμκυθμβμζ δεκ εα μδδβήζμοκ μφηε αφνζμ 

πμοεεκά. Αηυια ηαζ μζ εζζδβήζεζξ έπμοκ πενζμνζζηεί πνμκζηά, είκαζ πνυαθδια 
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μζ πενζθδπηζηέξ απμδυζεζξ. Γεκ ιπμνεί εδχ κα ημπμεεηδεμφιε απυ αφνζμ εθ‘ 

υθδξ ηδξ φθδξ. Πνμηείκς εδχ ηαζ ηχνα ιζα ηαηακυδζδ ςξ πνμξ ηδ δζαδζηαζία 

ηαζ αθθαβή ηδξ, δζαθμνεηζηά δεκ έπεζ κυδια κα ιζθάξ. Νμιίγς υηζ είκαζ έκα είδμξ 

θίιςζδξ, ζημ υκμια ηδξ ηυπςζδξ, ζημ υκμια ημο υηζ μ άθθμξ δεκ άκηεπε 

υθμοξ αοημφξ ημοξ ιμκμθυβμοξ απυ πνςίαξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, εκδεζηηζηά, βζαηί δεκ πνυηεζηαζ κα ανμφιε άηνδ. 

οκάδεθθμζ, ακ εέθεηε, ζδηχζηε ημ πένζ ζημ ενχηδια ακ εέθεηε κα πάιε, 

υπςξ είπαιε απυ ηδκ ανπή ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηδ ζογήηδζδ ζοκμθζηά αφνζμ ή ακ 

εέθεηε κα ζοκεπίζμοιε ηχνα. Πάκς ζηζξ εζζδβήζεζξ, έπεηε ηδ δοκαηυηδηα αφνζμ 

κα ημπμεεηδεείηε. Αφνζμ εα ιζθήζεηε βζα υθα υζα έπμοκ ηεεεί.  

  οκάδεθθμζ, ζοκεπίγμοιε. Σμ ενχηδια είκαζ -ζδηχζηε ημ πένζ 

εκδεζηηζηά, κα δμφιε πμζμζ εέθεηε κα ζοκεπίζμοιε αφνζμ ηζξ ημπμεεηήζεζξ επί 

ηςκ εζζδβήζεςκ ηαζ επί ηδξ ένεοκαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ. ·ηζζ, εκδεζηηζηά, βζα κα 

δμφιε. Ζ δεφηενδ πνυηαζδ-ενχηδια είκαζ κα ηάκμοιε ηχνα ηζξ ημπμεεηήζεζξ. 

Σχνα ηαζ υζμ πάιε, ιέπνζ ημ ανάδο. δηχζηε ηα πένζα υζμζ εέθεηε κα πάιε 

ζηδ ζοκέπεζα ιυκμ ζε ενςηήζεζξ ηαζ αφνζμ κα βίκμοκ μζ ημπμεεηήζεζξ. Αξ ημ 

πάιε αθθζχξ. Ίζμζ εέθεηε κα ζοκεπίζμοιε ηδ δζαδζηαζία ιέπνζ υζδ χνα πάεζ, 

ζδηχζηε ημ πένζ. Καηεαάζηε ηα πένζα. Οζ ζοκάδεθθμζ πμο εέθεηε κα 

μθμηθδνχζμοιε απυρε ιε ηζξ ενςηήζεζξ ζδηχζηε ηα πένζα. Δίκαζ ζαθέξ υηζ 

απμθαζίζηδηε- είκαζ ζαθέξ υηζ ζοκεπίγμοιε ιε ενςηήζεζξ ηαζ αφνζμ εα βίκμοκ 

μζ ημπμεεηήζεζξ.  

Παναηαθμφιε, οπάνπμοκ άθθεξ ενςηήζεζξ;Τπάνπεζ άθθδ ενχηδζδ; Ακ 

οπάνπεζ άθθδ ενχηδζδ, κα ηεεεί. Σμ θυβμ έπεζ δ ηα Ρμοιπέα. 

Γ. ΡΟΤΜΠΔΑ: Απυ ηδκ ΔΛΜΔ Πνμηφπςκ. ηδκ ένεοκά ζαξ, υπςξ ζηδ 

βναπηή πανμοζίαζδ, αθθά ηαζ ζηδκ πνμθμνζηή, ηαζ βναπηά ηαζ πνμθμνζηά, 

θμζπυκ, ιαξ ημκίζαηε ημ ελήξ: υηζ ζημ υθμ εβπείνδια ζπεηζηά ιε ηα αζαθία 

αβκμήεδηε δ ακάβηδ εθανιμβήξ εκυξ ζηαδίμο δμηζιαζηζηήξ πνήζδξ ηςκ κέςκ 

αζαθίςκ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζή ημοξ πνζκ απμζηαθμφκ ζηα ζπμθεία. Δκχ 

θηάκεηε ζε αοηυ ημ ζοιπέναζια, δεκ έπεηε ακαθένεζ μφηε ζηδκ ένεοκα μφηε 

θάκδηε ηαιία πνμζπάεεζα κα ζοκοπμθμβζζημφκ ηαζ κα ηνζεμφκ δ πνμζθμνά 

ηαζ δ ειπεζνία πμο είκαζ ζοζζςνεοιέκδ ζηα Πεζναιαηζηά πμθεία. Ζ ενχηδζδ, 

θμζπυκ, είκαζ βζαηί αβκμήεδηε υθδ αοηή δ ζοζζςνεοιέκδ ειπεζνία απυ αοηά ηα 

ζπμθεία ηαζ ηάκς έηηθδζδ ζημ οκέδνζμ, βζα άθθδ πμθθμζηή θμνά, εη ιένμοξ 

ηςκ ζοκαδέθθςκ ηδξ ΔΛΜΔ πμο εηπνμζςπχ, κα πάνεζ εέζδ ηαζ κα 
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πνμςεήζεζ αοηυ ημ εέια.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Άθθδ ενχηδζδ οπάνπεζ; Σμ θυβμ έπεζ μ η. 

Θεμδςναηυπμοθμξ.  

Β. ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟ: Σμ πμζμζηυ ηςκ ζοκαδέθθςκ εεμθυβςκ μζ μπμίμζ 

πήνακ ιένμξ ζηδκ ένεοκα πμζμ ήηακ, ακ οπάνπεζ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Άθθδ ενχηδζδ οπάνπεζ; Παναηαθχ, κα θέηε ηα μκυιαηά ζαξ 

βζα ηα πναηηζηά. Σμ θυβμ έπεζ δ ηα Καθαεά.  

Αηθ. ΚΑΛΑΘΑ: Απυ ΔΛΜΔ εννχκ, ιέθμξ ηςκ «Πανειαάζεςκ». Γζαηί δεκ 

εέζαηε ημ ενχηδια ζημοξ ζοκαδέθθμοξ, πμφ πζζηεφμοκ υηζ μθείθεηαζ δ 

ακεπάνηεζα ηςκ αζαθίςκ; Δίκαζ γήηδια απθχξ πακεπζζηδιζαηχκ, εθθείρεςκ 

ηςκ ακενχπςκ πμο ζπεδζάγμοκ υθα αοηά, έκα λέημιια απυ ηδ ζπμθζηή ηάλδ ή 

ζοκεζδδηυξ ζηυπμξ κα ιδκ ιάεμοκ βνάιιαηα ηα παζδζά;  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Τπάνπεζ άθθδ ενχηδζδ, ζοκάδεθθμζ; Σμ θυβμ έπεζ μ η. 

Ονθακάηδξ.  

Β. ΟΡΦΑΝΑΚΖ: Απυ ηδκ ΔΛΜΔ Λαζζείμο. ηδκ υθδ ένεοκα, υζμ 

παναηήνδζα, ηα αζαθία ηςκ ΔΠΑΛ ακαθένμκηαζ ζακ αζαθία ΔΠΑΛ. Δδχ ιζθάιε 

βζα ΔΠΑΛ, εκχ ηα αζαθία είκαζ ηςκ ΣΔΗ. Γδθαδή, ιζθάιε βζα έκα ηαζκμφνβζμ 

ηφπμ ζπμθείμο ιε παθζά αζαθία.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ θυβμ έπεζ μ η. Φαημφδδξ.  

Δ. ΦΑΚΟΤΓΖ: Δίιαζ απυ ηδκ Α΄ ΔΛΜΔ ·ανμο. Καηανπάξ, ζοβπανδηήνζα βζα 

ηδκ πνμζπάεεζα, αθθά εεςνχ υηζ ήηακ αηοπήξ ζε ηάπμζα ζδιεία, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, υηακ νςηάιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή 

εβηονυηδηα. Ζ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα εεςνχ υηζ είκαζ ηάηζ πμθφ δφζημθμ κα 

ημ απακηήζεζ έκαξ εηπαζδεοηζηυξ. Μπμνεί κα απακηήζακ ηάπμζμζ «είκαζ 

ζςζηυ» ή «θάεμξ» ή ακ οπάνπεζ έκα ρεοδμπνυαθδια, ηέημζα πνάβιαηα. 

Νμιίγς υηζ πμθφ δφζημθα ιπμνεί κα απακηήζεζ ηάπμζμξ, βζαηί έκαξ 

εηπαζδεοηζηυξ, πμθφ απθά, δεκ ιπμνεί κα ηα λένεζ υθα.  

  Ίζμκ αθμνά ηδ δζαεειαηζηυηδηα, πυζμζ εηπαζδεοηζημί έπμοιε 

ηαηαθάαεζ ηζ είκαζ δ δζαεειαηζηυηδηα; Με ηζξ δφμ ιένεξ επζιυνθςζδ αοημφ ημο 

είδμοξ; Ακ πνμάβεζ, αξ πμφιε, ηζξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ… Πμθφ ζμαανυ εέια. 

Γζα κα ημ ακαθφζεζξ, πνεζάγεηαζ ελαζνεηζηά δφζημθα ενβαθεία ημζκςκζμθμβίαξ 
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ηδξ εηπαίδεοζδξ.  

  Γζα ηζξ ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ: πχξ ηζξ λένμοιε ηαζ 

πχξ ηζξ λένμοιε ηαθά; Δβχ εα πενίιεκα απυ έκα ηέημζμ ενςηδιαημθυβζμ κα 

νςηήζεηε πενζζζυηενμ ακ μ δζδαηηζηυξ πνυκμξ είκαζ επανηήξ, ακ έπεζ αολδεεί 

δ φθδ, ακ έπεζ ηαηεαεί δ φθδ ζε παιδθυηενεξ ηάλεζξ. ακ είκαζ εθζηηή ιζα άθθμο 

ηφπμο δζδαζηαθία εηηυξ απυ ηδ ιεηςπζηή-δαζηαθμηεκηνζηή δζδαζηαθία, ακ 

ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζηδκ ενβαηζηή ηάλδ, ακ οπάνπμοκ ηα δεδμιέκα, ακ είκαζ 

επζιμνθςιέκμξ μ εηπαζδεοηζηυξ, ακ λένεζ βζα ηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ  η.θπ.. 

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Τπάνπεζ άθθδ ενχηδζδ; Σμ θυβμ έπεζ μ η. ααεθίδδξ.  

. ΑΒΔΛΗΓΖ: Απυ ΔΛΜΔ Μαβκδζίαξ. Ξένμοιε πμθφ ηαθά -ηαζ αξ ιε 

δζαρεφζμοκε υζμζ ζοκάδεθθμζ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ένεοκα- υηζ, βζα κα 

ειπζζηεοημφιε ιία ηέημζα ένεοκα, πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ακ αοηή είκαζ 

ζηαειζζιέκδ, κα βκςνίγμοιε ακ είκαζ έβηονδ ηαζ κα βκςνίγμοιε ακ είκαζ πζζηή. 

Έεεθα κα ιμο πείηε ακ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα έβζκακ δζαδζηαζίεξ 

ζηάειζζδξ. Ίζμζ αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ένεοκα ημ βκςνίγμοκ. Τπάνπμοκε 

ζοβηεηνζιέκεξ δζαδζηαζίεξ. Ζ πζζηυηδηα ακαθένεηαζ ζημ ακ έκα ηεζη ιεηνάεζ 

ζςζηά αοηυ πμο ιεηνάεζ. Αοηυ εθέβπεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ παναιέηνμοξ 

ζηαηζζηζηέξ. Ακ έβζκε, θμζπυκ, έθεβπμξ πζζηυηδηαξ, ακ έβζκε έθεβπμξ 

εβηονυηδηαξ ημο ηεζη ηαζ ακ έβζκε πνμδβμφιεκδ ζηάειζζδ ημο ηεζη. Αοηυ 

ήεεθα κα ιμο απακηήζεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ θυβμ έπεζ μ η. Ακηχκδξ Γήιμο.  

Αλη. ΓΖΜΟΤ: Μία ιζηνή ενχηδζδ. ·νπμιαζ απυ ηδκ ΔΛΜΔ ηδξ Δφαμζαξ ηαζ 

αθέπμκηαξ ηα πμζμζηά, άκηνεξ, βοκαίηεξ η.θπ. ζημ επάββεθιά ιαξ, ήεεθα 

απθχξ κα λένς ακ έπεηε ζημζπεία πυζεξ βοκαίηεξ ζοκαδέθθζζζεξ είκαζ 

πνμσζηάιεκμζ βναθείςκ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, πυζεξ βοκαίηεξ 

ζοκαδέθθζζζεξ είκαζ δζεοεφκηνζεξ θοηείςκ ηαζ πυζεξ βοκαίηεξ ζοκαδέθθζζζεξ 

ζοιιεηέπμοκ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ. Δβχ δεκ ημ λένς.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ θυβμ έπεζ μ η. Ξακεάηδξ ςηήνδξ.  

. ΞΑΝΘΑΚΖ: Γεζα ζαξ. Θα ήεεθα θίβμ κα ακαθενεχ ζε ηάπμζα αζαθία, 

υπςξ ημ αζαθίμ ηδξ θοζζηήξ ηδξ ηνίηδξ θοηείμο. Πζζηεφς υηζ είκαζ αζαθία 

βναιιέκα ζε ζοιπζεζιέκδ ιμνθή ή ακηζβναιιέκα, ιάθθμκ ηαθφηενα, ηα μπμία 

έπμοιε ειείξ ημπμεεηδεεί κα ηα ελδβήζμοιε ή κα ηα ακαθφζμοιε, ςξ έκα 
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ζδιείμ ή υζμ ιπμνμφιε. Πζζηεφς υηζ μζ ιαεδηέξ απυ ιυκμζ ημοξ ζακ ιαεδηέξ 

δεκ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε αοηά ηα αζαθία. Γδθαδή ζε έκα ζηοθ γζπ 

αζαθίμο ζημ μπμίμ μ ιαεδηήξ κα ακηζθδθεεί πυζμ πένα ιπμνεί κα θηάζεζ. Αοηυ 

ημ ηάκς ζακ πνυηαζδ - δεκ λένς ακ ηαζ μζ άθθμζ ζοκάδεθθμζ ημ 

ακηζιεηςπίγμοκ αοηυ ημ πνυαθδια. Γδθαδή, κα ιπμνμφιε ζοκέπεζα ζημ 

ιαεδηή κα ακηζθδθεμφιε ημ πυζμ πένα ιπμνμφιε κα θηάζμοιε ή ζημ ηέθμξ κα 

θηάκμοιε ηαζ κα θέιε υηζ αοηή δ φθδ είκαζ πάμξ ηαζ δεκ έπμοιε ηζ άθθμ κα ζαξ 

πμφιε.  

  Καζ ιία δεφηενδ παναηήνδζδ πμο εέθς κα ηάκς, υζμκ αθμνά 

ηδκ ρδθμθμνία πζμ πνζκ. Πζζηεφς υηζ πζμ ζςζηυ εα ήηακ κα βίκεζ ηαηαιέηνδζδ 

ηςκ ρήθςκ, βζα κα ιδκ αθεεμφκ ηάπμζεξ αιθζαμθίεξ. Γεκ είκαζ ηαηυ αοηυ. 

Γδθαδή, υζμ αθμνά ημ εέια αοηυ εα ήηακε πζμ ηεηιδνζςιέκδ δ απυθαζδ. 

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ηεθεοηαία ενχηδζδ απυ ηδκ ηα Κμνφηζα Μανία.  

Μ. ΚΟΡΤΣΑ: Γεζα ζαξ, πνμένπμιαζ απυ ηδκ ΔΛΜΔ Πζενίαξ ηαζ δζδάζης ζε 

ΔΠΑ. Γεκ άημοζα ηίπμηε βζα ηα αζαθία ηδξ ΔΠΑ. Ακανςηζέιαζ, θμζπυκ, βζαηί.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Μανία Γακζήθ, απυ ημ Γ.. ημο ΚΔΜΔΣΔ, 

έπεζ ημ θυβμ.  

Μαξία ΓΑΝΗΖΛ: Καθδζπένα, ζοκάδεθθμζ, ηαζ απυ ιέκα. Θα απακηήζς ζε 

υζα ιπμνχ κα απακηήζς, εα ηαθφρεζ ηαζ μ Παφθμξ Υαναιήξ ηα οπυθμζπα.  

 Δίκαζ θμβζηυ ή υπζ κα εεςνμφιε υηζ δ επζζηδιμκζηυηδηα ζηα 

Θνδζηεοηζηά ηνίκεηαζ ή υπζ; Θα ήηακε έβηονμ ημ απμηέθεζια ηδξ ένεοκαξ, ακ 

ηα ζημζπεία πμο ιαξ έαβαζκακ απυ ηδκ ένεοκα ηα δζαβνάθαιε; Ζ ένεοκα έαβαθε 

αοηυ, ςζηυζμ ηα ζημζπεία ηδξ ένεοκαξ ιπμνμφκ κα ζογδηδεμφκ πεναζηένς. 

Μπμνεί ηάπμζμζ ζοκάδεθθμζ κα παιμβέθαζακ ιε ηα Θνδζηεοηζηά. Θα 

ιπμνέζμοιε κα ημ ημοαεκηζάζμοιε, ημ βζαηί δ ένεοκα έαβαθε ηέημζα ζημζπεία, 

υζμκ αθμνά ηδκ επζζηδιμκζηυηδηα. Απυ ηδκ άθθδ ηδκ πθεονά, ημ κα παίνκμοκ 

ηα Θνδζηεοηζηά ιεβάθμ ααειυ ζηδκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα ηαζ κα ιδκ 

παίνκμοκ άθθα ιαεήιαηα, πμο ηα εεςνμφιε ζδιακηζηά, είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ 

πνέπεζ κα ιαξ πνμαθδιαηίζεζ πάνα πμθφ.  

  Τπάνπμοκ πμθθά ζημζπεία πμο ήηακ αδφκαημ κα ηα ακαθένμοιε 

ηαζ πνμθακχξ ημ άαααημ, πμο εα βίκεζ δ ζογήηδζδ βζα ηα αζαθία ηαηά μιάδεξ, 

ιπμνμφιε ηαζ πενζζζυηενμ κα ημοαεκηζάζμοιε βζα κα ηαηαθήλμοιε ηαζ κα 
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δζεηδζηήζμοιε, ακ εέθεηε, ηαζ θφζεζξ ζε ηάπμζα εέιαηα ηαζ πζμ μοζζαζηζηυξ ηαζ 

βυκζιμξ δζάθμβμξ κα βίκεζ ηαζ ιε αάζδ ηδκ ένεοκα.  

  ημζπείμ ημ μπμίμ δεκ πνμθηάζαιε κα ημ ακαθένμοιε, απυ ηα 

ακηζθαηζηά, αξ ημ πμφιε έηζζ, δεκ είκαζ ιυκμ ιε ηα Θνδζηεοηζηά. Δίκαζ, βζα 

πανάδεζβια, ηα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ ημο βοικαζίμο. Θεςνμφκηαζ ζπεηζηά 

ααηά, ζπεηζηά ααηά, ςζηυζμ εεςνείηαζ υηζ αολάκμοκ πάνα πμθφ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ακζζυηδηεξ. Αοηυ δεκ είκαζ έκα ακηζθαηζηυ ζημζπείμ; Γεκ εα έπνεπε μζ 

ζοκάδεθθμζ μζ ιαεδιαηζημί κα ηαείζμοκ κα ημ ημοαεκηζάζμοκ, κα ημ 

αλζμθμβήζμοκ, πχξ πνμηφπηεζ ηάηζ ηέημζμ; Πνέπεζ κα ημ ημοαεκηζάζμοκ. 

  Ίζμκ αθμνά ημ εέια πμο ιπήηε βζα ηα πνυηοπα ζπμθεία, βζαηί 

δεκ αλζμθμβήεδηε δ ειπεζνία ηςκ Πεζναιαηζηχκ: Πνχημκ: κα πμφιε υηζ δεκ 

δυεδηακ ηα αζαθία μφηε ηακ ζηα Πεζναιαηζηά, έκα· ηαζ δεφηενμκ: ςξ ΚΔΜΔΣΔ, 

κα εηθνάζμοιε ηδκ πζηνία ιαξ, βζαηί ζηείθαιε ενςηδιαημθυβζα ζε πεζναιαηζηυ 

ζπμθείμ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ Βαναάηεζμ, ηα μπμία ηαζ δεκ ζοιπθδνχεδηακ, 

δεκ επζζηνάθδηακ ηακ. Γεκ επζζηνάθδηε μ θάηεθμξ. Μάθθμκ αθθμφ εα έπνεπε 

κα απεοεφκεζ ημ ενχηδια δ ζοκάδεθθμξ ηαζ υπζ ζε ιαξ. 

  Πμφ μθείθεηαζ δ ακεπάνηεζα ηςκ αζαθίςκ, ακ είκαζ ζοκεζδδηή δ 

επζθμβή ή εάκ ηοπαία μζ ζοββναθείξ έπμοκ ηάκεζ ηάπμζα θάεδ: οκάδεθθμζ, 

ζήιενα απθχξ πανμοζζάζαιε ηδκ ένεοκα, είιαζηε πμθφ-πμθφ θεζδςθμί ζηζξ 

εηηζιήζεζξ, εέθμοιε αοηέξ μζ εηηζιήζεζξ κα πνμηφρμοκ απυ υθμ ημ ζχια ηςκ 

ζοκέδνςκ· ςζηυζμ, ακ ιμο επζηνέπεηε έκα ζπυθζμ, δεκ είκαζ ηοπαίμ ημ υηζ ηα 

αζαθία ααειμθμβμφκηαζ ηυζμ παιδθά. Γεκ είκαζ ηοπαίμ ημ υηζ δεκ οπάνπμοκ 

ηαθά αζαθία ηαζ υηζ μζ ζοκάδεθθμζ θέκε υηζ δεκ οπάνπμοκ ηαθά αζαθία. Αοηυ δεκ 

είκαζ ηοπαίμ. Γεκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ μζ ζοββναθείξ δεκ ηα ηαηάθενακ. Κάηζ 

άθθμ ζοιααίκεζ, ιζα ζηυπεοζδ οπάνπεζ. Καηά ηδ βκχιδ ιμο, είκαζ ζοκεζδδηή 

επζθμβή ηαζ αοηυ είκαζ απυ ηζξ ημοαέκηεξ ηαζ απυ ηα ζοιπενάζιαηα ζηα μπμία 

εα ιπμνμφζαιε κα ηαηαθήλμοιε, εκδεπμιέκςξ, ηαζ αφνζμ ηαζ ιεεαφνζμ ηαζ ημ 

άαααημ.  

  Ονίζηε; Δκκμείηε κα δίκαιε ενςηδιαημθυβζμ ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ; 

Δηηίιδζή ιμο πνμζςπζηή είκαζ υηζ αοηυ είκαζ έθθεζιια ηδξ ένεοκαξ. Χζηυζμ, 

δεκ οπήνπε πνμκζηά δοκαηυηδηα, ζηα πθαίζζα αοημφ ημο οκεδνίμο, κα 

πνμθηάζμοιε κα έπμοιε ενςηδιαημθυβζμ ηαζ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Γεκ οπήνπε 

πνμκζηή δοκαηυηδηα. Χζηυζμ, είκαζ ηάηζ πμο εα ιπμνμφζε ημ ΚΔΜΔΣΔ κα ημ 

πνμπςνήζεζ ζε επυιεκμ ζηάδζμ. Γδθαδή, δεκ είκαζ ηάηζ πμο απμηθείζηδηε, 
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είκαζ ηάηζ πμο απθχξ δεκ πνμθηαίκαιε κα ημ ηάκμοιε.  

  Απυ ημ ΔΠΑ δεκ είπαιε, ζοκάδεθθμζ, απακηήζεζξ ζηα 

ενςηδιαημθυβζα, απυ ΔΠΑ.  

  Ακ δ ένεοκα είκαζ ζηαειζζιέκδ, έβηονδ ηαζ πζζηή. Πάνεδηακ υθα 

ηα ιέηνα ηαζ πνζκ ηαηαθήλμοιε ζηδκ ένεοκα, ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ζφκεεζδξ ημο ενςηδιαημθμβίμο ηαζ ιεηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα δζελαβςβήξ ηαζ 

ιεηά, χζηε αοηά ηα ηνία κα είκαζ έηζζ υπςξ ηα νχηδζε μ ζοκάδεθθμξ. Να είκαζ 

ηαζ ζηαειζζιέκδ δ ένεοκα, δυεδηακ ζημζπεία ζηδκ ανπή -δεκ λένς ακ ήηακ απυ 

ηδκ ανπή, βζα κα παναημθμοεήζεζ- ηαζ έβηονδ ηαζ πζζηή.  

  Αοηά απυ ιέκα. Ακ ήεεθε ηάηζ πενζζζυηενμ μ Παφθμξ Υαναιήξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γεκ ηεθεζχζακε μζ απακηήζεζξ, δεκ έπμοκ ηεθεζχζεζ.  

Αλη. ΓΖΜΟΤ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) Με ζοβπςνείηε βζα ηδκ πανέιααζδ, 

εα πνέπεζ κα είιαζηε ζίβμονμζ ηαζ αοηυ πμο απεζημκίγεηαζ αοηή ηδ ζηζβιή…  

Μ. ΓΑΝΗΖΛ: Θα πάνεηε ηζξ απακηήζεζξ ζαξ, πενζιέκεηε θίβμ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, πνζκ δχζμοιε ημ θυβμ ζημ ζοκάδεθθμ ημκ 

Παφθμ Υαναιή, κα πς υηζ δ ενχηδζδ «πυζεξ βοκαίηεξ ζοκαδέθθζζζεξ είκαζ 

ζηα Γζμζηδηζηά οιαμφθζα  η.θπ..» δεκ ιπμνεί κα ηίεεηαζ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δεκ 

είκαζ απαναίηδημ κα βκςνίγμοιε ημ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ ζοκαδεθθζζζχκ ζηα 

Γ.. ηςκ ΔΛΜΔ. 

  Ο ζοκάδεθθμξ Παφθμξ Υαναιήξ έπεζ ημ θυβμ.  

Αλη. ΓΖΜΟΤ: οββκχιδ, ακ έπεηε ζημζπεία, εέθς κα ηα ιάες.  

Μ. ΓΑΝΗΖΛ: Γεκ έπμοιε, υπζ. Γζα πυζεξ βοκαίηεξ δζεοεφκηνζεξ, πνμσζηαιέκμοξ 

η.θπ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ θυβμ έπεζ μ η. Λμογζχηδξ.  

Β. ΛΟΤΕΗΩΣΖ: οκάδεθθμζ, ηάπμζμζ δεκ ήζακ ιέζα ζηδκ ανπή, είπαιε 

ζοκμπηζηά… -ζοκάδεθθε, ακ έπεζξ ηδκ ηαθμζφκδ. οκμπηζηά, ακαθέναιε πχξ 

έβζκε δ ένεοκα. Δίπαιε υηζ είκαζ ημ πνχημ ζηάδζμ επελενβαζίαξ, εα ζοκεπζζηεί 

αοηή δ επελενβαζία ηαζ εέθμοιε, πνυεεζή ιαξ είκαζ, κα αβεζ ζε έκα εζδζηυ 

ηεφπμξ ακαθοηζηά, ιε υθα ηα ζημζπεία ηηθ., ηαζ εηεί εα δζαπζζηχζεηε ηαζ ηδκ 

εβηονυηδηα ηαζ υθα ηα άθθα. Να πς ημ ελήξ: επεζδή ιπήηακε: Γζαηί δεκ εέζαηε, 

θέεζ, αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ… ε παναηαθχ ζοκάδεθθε. ε άθθδ ένεοκα…  

Αλη. ΓΖΜΟΤ: Δπί πνμζςπζημφ, ζαξ παναηαθχ. ·ααθα ιία απθή ενχηδζδ 
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πμο έπεζ ιία απθή απάκηδζδ. Γεκ οπμκμμφζα ηίπμηα. Γεκ ηαηαθαααίκς…  

Β. ΛΟΤΕΗΩΣΖ: Γεκ ιζθάιε βζα ζέκα, ζοκάδεθθε, δεκ ιζθάιε. οκάδεθθμζ, ζε 

άθθδ ένεοκα πμο είπαιε πναβιαημπμζήζεζ πνζκ απυ ηνία πνυκζα ηάπμζμξ εδχ 

πένα ζοκάδεθθμξ έααθε ηάπμζα ενςηήιαηα ηαζ έθεβε: Γζαηί δεκ αάθαηε αοηυ ημ 

ενχηδια; ηδκ Κφπνμ, πμο είπαιε ηάκεζ ιε ηδκ ΟΛΜΔ ηαζ ηδκ ΟΔΛΜΔΚ έκα 

οκέδνζμ, ζε ιία άθθδ ένεοκα -ηαζ έπς εδχ πένα ηα απμηεθέζιαηα- εηεί είπαιε 

ηάκεζ… ήηακ δζαθμνεηζηέξ μζ ενςηήζεζξ ηαζ ηάπμζεξ, πμο πνυααθε μ 

ζοκάδεθθμξ, είπαιε αάθεζ ηέημζεξ ενςηήζεζξ ζε ιζα άθθδ ένεοκα. Καζ πζεακχξ, 

ζε ιζα άθθδ ένεοκα, πμο εα ηάκμοιε ζημ ιέθθμκ ζακ ΚΔΜΔΣΔ, εα έπμοιε 

ηάπμζεξ άθθεξ ενςηήζεζξ, ηαζ είκαζ ηαθυ ηάπμζα ζηζβιή κα πάιε ηαζ ζε ιία 

ένεοκα πμο εα απεοεφκεηαζ πνμξ ημ ιαεδηζηυ δοκαιζηυ, κα δμφιε ηαζ εηεί 

ηάπμζα πνάβιαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ θυβμ έπεζ μ ζοκάδεθθμξ Παφθμξ Υαναιήξ.  

Παύινο ΥΑΡΑΜΖ: Λμζπυκ, πνχηα-πνχηα εέθς κα αεααζχζς, αβαπδηέ 

ζοκάδεθθε, υηζ δεκ οπήνπε ηαιζά πνυεεζδ πνμζςπζηήξ αζπιήξ απυ ηακέκακ.  

Σχνα, ζε υ,ηζ αθμνά ηα ενςηήιαηα, αξ επζηεκηνςεμφιε, υζμ είκαζ δοκαηυκ, 

ζημ ζημπυ ηδξ ένεοκαξ. Ο ζημπυξ ηδξ ένεοκαξ ήηακ δ δζενεφκδζδ ηαζ 

ηαηαβναθή ηδξ βκχιδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζπεηζηά ιε πνμβνάιιαηα ηαζ 

αζαθία. Άνα, αέααζα, δεκ εα ιπμνμφζαιε κα ηάκμοιε ιζα ζηαηζζηζηή 

ηαηαβναθή ηαηά θφθμ ή μηζδήπμηε άθθμ, ή βζα ηα πεζναιαηζηά ή ηάηζ άθθμ. 

ηυπμξ ήηακ κα ηαηαβναθεί πμζα άπμρδ έπμοκ μζ ζοκάδεθθμζ βζα ηα αζαθία. 

Αοηυ πμο πνμέηορε ζε ζπέζδ ιε ημοξ εεμθυβμοξ δεκ δείπκεζ υηζ δ ένεοκα 

ζοιπένακε υηζ ηα ενδζηεοηζηά είκαζ έβηονα επζζηδιμκζηά. Δάκ έηζζ ημ 

ακηζθήθεδηε ηακείξ είκαζ εζθαθιέκμ. Ίπζ, μφηε αοηυ. Δίκαζ υηζ μζ εεμθυβμζ, μζ 

μπμίμζ δζδάζημοκ ημ ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ -ηαζ ήηακ ανηεηά 

ζηακμπμζδηζηυ ημ δείβια ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζφκμθυ ημοξ- έπμοκ ηδκ 

πεπμίεδζδ -ήηακ πενίπμο 120 εεμθυβμζ, άνα, ιε αάζδ ηδκ ακαθμβία ημο 

ζοκμθζημφ δείβιαημξ, ήηακε ελίζμο ακηζπνμζςπεοηζηυ ημ δείβια ημοξ υζμ ηαζ δ 

ζοκμθζηή ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ημο πακεθθαδζημφ δείβιαημξ… Παναηαθχ, 

ημζηάληε, υηακ θέιε υηζ δ ένεοκα ζοκμθζηά είπε πμζμζηυ 2% απυ ημ ζφκμθμ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηαζ μζ εεμθυβμζ ήηακ ζε αοηυ ημ 

πενζεχνζμ, δδθαδή δ ακαθμβία ιεηνζέηαζ ηαζ ηαηά εζδζηυηδηα ηαζ επί ημο 

ζοκυθμο. Δίκαζ εοεέςξ ακαθμβζηά ηα πμζά.  
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  Πνμζέληε, αοηυ εέθς κα πς ηχνα: υηζ δ εζδζηυηδηα ηςκ 

εεμθυβςκ πνδζζιμπμζχκηαξ… ηαεήζηε κα αημφζεηε, παναηαθχ. Ζ εζδζηυηδηα, 

θμζπυκ, ηςκ εεμθυβςκ, αβαπδηέ ζοκάδεθθε, ηνίκμκηαξ ιε ηα δζηά ηδξ 

εεςνμφιεκα ηνζηήνζα ημ ηζ ζδιαίκεζ «επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα», πζεακυκ κα 

εηηίιδζε υηζ, βζα πανάδεζβια, δ παζδαβςβζηή επάνηεζα ηςκ αζαθίςκ είκαζ 

ηνζηήνζμ επζζηδιμκζηήξ εβηονυηδηαξ… δεκ λένς ηζ… εηείκμζ, θμζπυκ, 

εεςνχκηαξ έηζζ ή αθθζχξ αοηυ ημ ζδιείμ, έηνζκακ υηζ ηα αζαθία πμο δζδάζημοκ 

εηείκμζ, ςξ εεμθυβμζ, έπμοκ αοηυ ημ ααειυ εβηονυηδηαξ. Πάθζ παιδθυ 

πνμέηορε ημ πμζμζηυ, αθθά, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, θαίκεηαζ ορδθυ ζε ζπέζδ 

ιε άθθα ιαεήιαηα.  

 Γζα ημ εέια ημο ηφπμο ηςκ ενςηήζεςκ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

παναηήνδζδ βζαηί δεκ ζοιπενζθάααιε ζημ ενςηδιαημθυβζμ ημ ενχηδια «πμφ 

μθείθεηαζ δ ακεπάνηεζα ηςκ αζαθίςκ». Ακ ημ εέζμοιε έηζζ ημ ενχηδια, πμφ 

μθείθεηαζ δ ακεπάνηεζα ηςκ αζαθίςκ, έπμοιε έκα ακμζηημφ ηφπμο ενχηδια ημ 

μπμίμ επζδέπεηαζ απεζνία πζεακχκ απακηήζεςκ. Πνέπεζ αοηά ιεηά κα ηα 

μνβακχζεζξ ζε ιζα απάκηδζδ ηαζ κα αβάθεζξ ηάπμζμ ζοιπέναζια. Γδθαδή 

πνέπεζ κα «ηθείζεζξ», υπςξ θέιε, ημ ακμζπηυ ενχηδια βζα κα πνμπςνήζεζξ 

ζηδκ πεναζηένς επελενβαζία ηςκ απακηήζεςκ. ·πς ηδ βκχιδ, ςζηυζμ, υηζ ιε 

ιζα δεφηενδ, επαηυθμοεδ ένεοκα, δ μπμία εα έπεζ πενζζζυηενμ πμζμηζηυ 

παναηηήνα, π.π. ιέζς ζοκέκηεολδξ, εα ιπμνμφζαιε κα ζογδηήζμοιε ιε ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ πμφ, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, μθείθεηαζ δ επάνηεζα ή δ ακεπάνηεζα 

ηςκ αζαθίςκ. Θα ήηακ, ζοκεπχξ, ηαθφηενμ κα πενζθδθεεί έκα ηέημζμ ενχηδια 

ζε ιζα επυιεκδ, πμζμηζηή ένεοκα. 

  οιθςκχ υηζ ηα αζαθία ημο ΔΠΑΛ είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ, ίζςξ, 

δεκ λένς ζε ηζ πμζμζηυ ηαηά εζδζηυηδηα, ηα αζαθία ηα παθζά ηςκ ΣΔΗ. Δπίζδξ, 

έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, ηαζ ίζςξ ηαζ αοεαίνεηα, αζαθία ηαζ 

απυ ημ βεκζηυ θφηεζμ πςνίξ κα βίκεηαζ δ απαζημφιεκδ πνμζανιμβή.  

  ημ ηφνζμ ενχηδια, ηχνα, ακ δ ένεοκα είκαζ αλζυπζζηδ ηαζ έβηονδ 

-νχηδζα ηζ ζδιαίκεζ μ υνμξ «πζζηή», δζυηζ ζοκήεςξ ζηα πενζζζυηενα 

εβπεζνίδζα ιζθμφιε βζα αλζμπζζηία ηαζ εβηονυηδηα, αθθά, ακ δ πζζηυηδηα 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ αλζμπζζηία, ζοιθςκχ κα ζογδηήζμοιε έηζζ- δφμ ηνζηήνζα είκαζ 

αοηά ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πζζηυηδηα ηαζ βζα ηδκ εβηονυηδηα. Σμ 

έκα είκαζ ακ ηα ενβαθεία ηα μπμία πνδζζιμπμζμφιε είκαζ ηαηάθθδθα ηαζ μζ 

ενςηήζεζξ πμο πνδζζιμπμζήζαιε είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα κα δείλμοκ αοηυ ημ 
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μπμίμ γδημφιε, αοηυ πμο ηέεδηε ςξ ζημπυξ, ηαζ ημ άθθμ είκαζ ακ ημ δείβια 

είκαζ αλζυπζζημ, δδθαδή, ακ ημ δείβια είκαζ ηακμκζηά δζαζπανιέκμ ζε υθδ ηδ 

πχνα ηαζ δ ηαηακμιή είκαζ ανιμκζηή, ακ υθα αοηά ζοιααίκμοκ, ηυηε πνάβιαηζ 

απυ ηδκ ένεοκα εειεθζχκεηαζ αλζμπζζηία ηαζ εβηονυηδηα. Αοηά ηα δφμ, αέααζα, 

υπςξ απακηήεδηε ήδδ, ηα έπμοιε θνμκηίζεζ ηαζ επμιέκςξ εεςνμφιε υηζ ηαζ 

αλζυπζζηδ ηαζ έβηονδ είκαζ δ ένεοκα. Καζ, ακ εέθεηε, ζημζπεία ηα μπμία αθμνμφκ 

ηδκ ηαηακμιή ηαηά δθζηία, ηαηά θφθμ η.θπ. ηα πνδζζιμπμζήζαιε αοηά ςξ 

ηνζηήνζα, βζα κα δμφιε ακ μζ ακαθμβίεξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ δζηυ ιαξ, 

επζθεβιέκμ δείβια, ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ ακαθμβίεξ ζημ ζχια ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ζοκμθζηά, υπςξ δείπκμοκ ηα ζημζπεία ηδξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ. Καζ ανήηαιε 

υηζ υθα είκαζ ιέζα ζηα υνζα ηδξ εβηονυηδηαξ ηαζ ηδξ αλζμπζζηίαξ. 

 Σχνα, οπάνπεζ ηαζ ιία αηυιδ ενχηδζδ, εάκ βεκζηυηενα εα ιπμνμφζαιε 

κα δζενεοκήζμοιε ηαζ ιζα ζεζνά απυ άθθα γδηήιαηα ιε ηδκ ένεοκά ιαξ. ·πς 

ηδκ αίζεδζδ υηζ, ακ δζαηοπχκεζξ πθδεχνα ενςηδιάηςκ, ηάπμο πάκεηαζ ηαζ μ 

ζηυπμξ, ηαζ αέααζα ήδδ ημ ενςηδιαημθυβζμ ήηακ επζαανδιέκμ, είπαιε πμθθά 

ενςηήιαηα ηαζ δεκ ήηακ ζηυπζιμ κα αάθμοιε ηαζ άθθα λέπςνα ηαζ θίβμ 

δζαζπανιέκα ζε ζπέζδ ιε ημκ ηεκηνζηυ ζηυπμ.  

  Θέθς υιςξ ηαζ πάθζ κα εοπανζζηήζς υθα, ια υθα, ηα ιέθδ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο ΚΔΜΔΣΔ, δζυηζ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ ηα ενβαθεία 

ηδξ δμοθεζάξ ιαξ πνμέηορακ ιε πθήνδ μιμθςκία ηαζ ιέζα απυ έκα πκεφια 

ηαηακυδζδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ υθςκ ηςκ πανυκηςκ, ηαζ ήηακ υθα ηα ιέθδ 

πανυκηα ζημ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, ζημ ζδιείμ αοηυ μθμθηδνχκμκηαζ μζ ενβαζίεξ 

ηδξ πνχηδξ διέναξ ημο οκεδνίμο ιαξ.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ βζα ηδ ζοιιεημπή ζαξ. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 1εο ΖΜΔΡΑ 
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ΠΑΡΑΚΔΤΖ 9 ΜΑΪΟΤ 2008 

2ε ΖΜΔΡΑ 

ΠΡΩΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΓΡ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κ. ΜΠΟΪΚΟ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Κώζηαο ΜΠΟΪΚΟ): Καθδιένα ηαζ πάθζ ζε υθμοξ ηαζ υθεξ. 

Σμ πεεζζκμαναδζκυ λεθάκηςια είπε ηζξ επζπηχζεζξ ημο. Θφια αεααίςξ είκαζ ηαζ 

ημ δζάθεζιια. Γεκ πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεεί δζάθεζιια, δ δζαδζηαζία εα 

είκαζ ζοκεπήξ, ιέπνζ ηζξ 2 ημ ιεζδιένζ. Θα πνμδβδεμφκ μζ εζζδβδηέξ ιε ηζξ 

15θεπηεξ, αοζηδνά 15θεπηεξ εζζδβήζεζξ ημοξ.  

Καεοζηενήζαιε ηαζ ειείξ, απυ ηδκ πθεονά ιαξ, θίβμ, βζαηί απμοζζάγεζ 

έκαξ απυ ημοξ εζζδβδηέξ, μ ζοκάδεθθμξ Γζχνβμξ Ζναηθέμοξ. Μεεμδμθμβζηά, 

έπνεπε κα πνμδβδεεί μ Γζχνβμξ Ζναηθέμοξ, υιςξ δεκ ιπμνμφιε κα 

πενζιέκμοιε ηαζ κα ηαεοζηενμφιε πενζζζυηενμ. Θα λεηζκήζεζ, θμζπυκ, δ 

δζαδζηαζία ιε πνχημ εζζδβδηή ημκ ζοκάδεθθμ πφνμ Σμοθζάημ. 

Πνμδβμοιέκςξ, υιςξ, εα οπεκεοιίζς, ζφιθςκα ηαζ ιε ημ πνυβναιια πμο 

έπεηε ιπνμζηά ζαξ, υηζ δ ζδιενζκή δεφηενδ διένα ηςκ ενβαζζχκ ημο 

ζοκεδνίμο ιαξ πενζθαιαάκεζ δφμ εκυηδηεξ. Σδκ πνςζκή εκυηδηα, δ μπμία έπεζ 

δφμ ζηέθδ: ηζξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζημ πνυβναιια ζπμοδχκ, αθεκυξ, 

ηαζ ηζξ ημζκςκζμθμβζηέξ πνμζεββίζεζξ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ηα 

ζπμθζηά αζαθία, αθεηένμο· ηαζ ηδκ απμβεοιαηζκή εκυηδηα, ιε ηίηθμ: «Απυ ηδκ 

μνβάκςζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ». 

 Χξ πνμξ ηδ δζαδζηαζία, εα ήεεθα κα παναηαθέζς ημ ελήξ: Σμ 

δζάθεζιια, ακαπυθεοηηα, δεκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί, υπςξ ζαξ είπα. Γζ‘ 

αοηυ, ιέπνζ κα μθμηθδνςεμφκ μζ εζζδβήζεζξ, υζμζ ηαζ υζεξ εέθεηε κα ηάκεηε 

πανέιααζδ ζηδ ζοκέπεζα, πνέπεζ κα ιαξ δχζεηε βναπηά ημ υκμιά ζαξ, χζηε 

κα δμφιε ηαζ ημκ ηεθζηυ ανζειυ υζςκ επζεοιμφκ κα πανέιαμοκ ηαζ κα 
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ηαηακείιμοιε ακάθμβα ηαζ ημ πνυκμ. ηυπμξ ιαξ είκαζ κα δμεεί μ θυβμξ ζε υζμ 

ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμοξ ηαζ πενζζζυηενεξ ακηζπνμζχπμοξ. Γκςνίγμοιε υηζ 

δ πίεζδ εα είκαζ ζζπονυηενδ ζήιενα, βζα κα μιζθήζμοκ πενζζζυηενμζ ηαζ αοηυ 

είκαζ θμβζηυ, ελαζηίαξ ηδξ πεεζζκήξ δζαδζηαζίαξ, δ μπμία βζα ημοξ βκςζημφξ 

θυβμοξ δεκ επέηνερε ζε μνζζιέκμοξ απυ ζαξ κα ημπμεεηδεείηε επί ηςκ 

πεεζζκχκ εζζδβήζεςκ.  

  Θα παναηαθέζμοιε κα δζεοημθφκεηε ηαζ εζείξ απυ ηδκ πθεονά 

ζαξ, υζμ ιπμνείηε, αοηή ηδ δζαδζηαζία, βζα κα παναιείκμοιε ηαηά ημ δοκαηυκ 

ζοκεπείξ ηαζ πνμξ ημ πνυβναιια. Παναηαθχ ημκ πφνμ Σμοθζάημ, κα πάνεζ 

ημ θυβμ. Σμ εέια πμο εα ακαπηφλεζ είκαζ: «Θεςνδηζηέξ, επζζηδιμθμβζηέξ ηαζ 

ζδεμθμβζηέξ πθεονέξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ». 

πύξνο ΣΟΤΛΗΑΣΟ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, παίνμιαζ πμο ανίζημιαζ ζε αοηυ 

ημ οκέδνζμ, ζημ πθαίζζμ ημο μπμίμο εθπίγμοιε, ζφιθςκα ιε αοηά πμο 

πνμδβήεδηακ πεεξ, κα έπμοιε έκα βυκζιμ πνμαθδιαηζζιυ, μ μπμίμξ κα 

ηαηαθήλεζ ζε ηάπμζεξ εέζεζξ, μζ μπμίεξ εα ηαηαδείλμοκ -πνμδβμφιαζ ήδδ ημο 

ζοιπενάζιαημξ- ηζξ ακεπάνηεζεξ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, υπςξ απυ 

ηδκ ανπή θαίκεηαζ. 

 Σμ παναδμζζαηυ ακαθοηζηυ πνυβναιια, πμο έπεζ ςξ αάζδ ηδ 

δζδαζηαθία ιαεδιάηςκ πμο ααζίγμκηαζ ζηζξ επζζηήιεξ μζ μπμίεξ 

μνζμεεηήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 19μο ηαζ 20μφ αζ., θεζημφνβδζε ζηα πθαίζζα 

ημο ηαπζηαθζζιμφ ιε ζαθή δζαηνζηυηδηα ζημ ακηζηείιεκμ ηαζ ηδ ιέεμδμ. Ζ 

δζάζπαζδ αοηή ηςκ βκχζεςκ εεςνήεδηε ακαβηαία, αθμφ ζοκδέεδηε ιε 

ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα ααζζηήξ εεςνδηζηήξ βκχζδξ, ηαηάνηζζδξ ηαζ 

εζδίηεοζδξ ιε ζηυπμ ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία, ηδκ ακαπαναβςβή ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηαζ ηδκ έκηαλή ημο ζηδκ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή δμιή.  

Σμ πνυβναιια αοηυ, πμο είκαζ ακαβηαίμ βζα ηδκ ηαπζηαθζζηζηή 

ακαπαναβςβή ηδξ ενβαζίαξ, αθθά ηαζ ηδκ ζζμννμπία ηςκ ζπέζεςκ, εηθνάγεζ 

ιζα πθεονά ηδξ ζδεμθμβίαξ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ 

παναδμζζαηέξ-ζζημνζηέξ αλίεξ, ηαζ ζοκηδνδηζηέξ. Αθμφ θμζπυκ θεζημονβεί ζηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ακαβκςνίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ςξ 

ηαηακαβηαζηζηυ, θμνιαθζζηζηυ ηαζ απμζπαζιαηζηυ, μδδβεί ζε ιζα ζοκηεθεζηζηή 

ιάεδζδ, ακαπαναβςβή ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ πθδνμθμνίαξ ελαζθαθίγμκηαξ 

πθαηζά εθανιμβή. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εα ιπμνμφζε κα δζαιμνθςεεί έκα 

δζαθμνεηζηυ πνυβναιια ηαζ κα ζοκδεεεί ιε ηζξ ακενςπζζηζηέξ ηαζ ζζημνζηέξ 
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αλίεξ ηαζ κα ακαδείλεζ ιμνθςηζηέξ ηαζ απεθεοεενςηζηέξ δζαδζηαζίεξ ζημ 

ζπμθείμ είκαζ ημ γδημφιεκμ.  

Σμ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ 

ιπμνεί κα ηαηακμδεεί ιυκμ ζακ ιζα εκμπμζδιέκδ δζαδζηαζία, έηζζ χζηε κα 

απμηηά μ ιαεδηήξ ιζα ζθαζνζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ βκχζδ βζα ημκ ηυζιμ. 

Χζηυζμ, πνέπεζ κα απμδεπεμφιε υηζ δ εκμπμίδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ 

βκχζεςκ είκαζ ιζα δφζημθδ οπυεεζδ ηαζ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιέζα 

ζηα πθαίζζα ιζαξ ζηαεενήξ, επίιμκδξ ηαζ ιαηνμπνυκζαξ δζαδζηαζίαξ, πςνίξ κα 

έπεζ ζηυπμ ηδκ άιεζδ εθανιμβή ζημ ζπμθείμ, αθμφ έπεζ πμθθέξ δζαζηάζεζξ 

ενεοκδηζηέξ ηαζ απαζηείηαζ ζοκενβαζία ζε πενζζζυηενα επζζηδιμκζηά πεδία.  

  Οζ πθεονέξ ηζξ μπμίεξ ιπμνεί ηακείξ κα πνμζεββίζεζ ιέζα απυ έκα 

ακαθοηζηυ πνυβναιια είκαζ μζ ελήξ: 

Α) Φζθμζμθζηή, ζζημνζηή ηαζ εκκμζμθμβζηή 

Β) Δπζζηδιμθμβζηή, ζδεμθμβζηή 

Γ) Παζδαβςβζηή, δζδαηηζηή, ροπμθμβζηή 

Γ) Αλζμθμβζηή 

Δ) Κμζκςκζμθμβζηή  

Ζ ζπμθζηή πναηηζηή ιέπνζ ζήιενα δείπκεζ υηζ μζ δφμ δζαθμνεηζηέξ 

εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο εθανιυγμκηαζ 

δδθ. ημο παναδμζζαημφ ηαζ ημο εκζαίμο δζαεειαηζημφ πθαζζίμο ζπμοδχκ πμο 

άνπζζε απυ ημ Γοικάζζμ, έπμοκ ιεβάθα πνμαθήιαηα, ηα μπμία μδδβμφκ ζε ιζα 

αδοκαιία ηαηακυδζδξ ημο επζζηδιμκζημφ ακηζηεζιέκμο ηαζ ηδξ ιεευδμο ηςκ 

δζαηνζηχκ ιαεδιάηςκ. 

Ζ κέα πνυηαζδ ζπεηζηά ιε ηδκ «εκμπμζδιέκδ» πνμζέββζζδ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ηαζ αζζεδηζηχκ εεςνζχκ-δναζηδνζμηήηςκ ζημ 

Γοικάζζμ, μδδβεί ζε ιζα παναπένα ζφβποζδ ημ δάζηαθμ ηαζ ημ ιαεδηή, αθμφ 

δεκ έπεζ επζζηδιμκζηά απμζαθδκζζηεί πμζα είκαζ δ ζπέζδ ηδξ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ιε ηδ θεβυιεκδ «δζαεειαηζηυηδηα» ηαζ ηαοηυπνμκα δεκ 

απακηζέηαζ ζηακμπμζδηζηά ημ ενχηδια ακ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ζημ ζπμθείμ. 

Με ζημπυ κα ζογδηήζμοιε ημ πνυαθδια ηδξ εζζαβςβήξ ηαζ θεζημονβίαξ 

ημο κέμο πθαζζίμο ζπμοδχκ είκαζ ακάβηδ κα επζζδιάκμοιε ηα ιεβάθα εεζιζηά 

πνμαθήιαηα ηα μπμία είκαζ ζφιθοηα ιε ηδ δζαιυνθςζδ ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ. 
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Ζ ένεοκα ζπεηζηά ιε ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ζημ 

ζπμθείμ είκαζ πνυαθδια ηδξ εονφηενδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ, δ μπμία 

πενζέπεζ εζδζημφξ ενεοκδηέξ ηαζ επζζηήιμκεξ ιε δζαθμνεηζηέξ βκχζεζξ ηαζ υθμοξ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Ζ εηπαζδεοηζηή πναηηζηή ημο ηνάημοξ δείπκεζ υηζ μ 

εηπαζδεοηζηυξ-επζζηήιμκαξ δζαπςνίγεηαζ απυ ημκ εζδζηυ ηαζ δεκ θαιαάκεζ 

μοζζαζηζηά ηαζ ηοπζηά ιένμξ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο πνμβνάιιαημξ. Τπάνπμοκ 

εεζιμεεηδιέκα ηέκηνα εηπαζδεοηζηήξ ένεοκαξ, υπςξ ημ Π. Η. ηαζ ημ Κ. Δ. Δ., ηα 

μπμία δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαζνχκ ηαζ έπμοκ πενζπέζεζ ζε 

μοζζαζηζηά επζζηδιμκζηά θάεδ ηαζ παναθείρεζξ. Μενζημί απυ ημοξ θυβμοξ βζα 

ημοξ μπμίμοξ παναηδνείηαζ αοηή δ ηαηάζηαζδ είκαζ υηζ ηα ηναηζηά εηπαζδεοηζηά 

ηέκηνα:  

1. Γελ ζπλεξγάδνληαη θαζόινπ κε ηηο επηζηεκνληθέο ελώζεηο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία ή, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

ζπκβαίλεη απηό, δελ είλαη ηζόηηκε ε ζπλεξγαζία. 

2. Γεκ ζοκενβάγμκηαζ ιε ηζξ ζοκδζηαθζζηζηέξ μνβακχζεζξ ΟΛΜΔ –ΔΛΜΔ ηαζ ημ 

επζζηδιμκζηυ υνβακμ ηδξ ΟΛΜΔ, ημ ΚΔΜΔΣΔ, ιε ζημπυ ηδκ απυ ημζκμφ 

δζαιυνθςζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ. 

3. Γεκ οπάνπεζ ζηδκ μοζία δδιυζζμξ δζάθμβμξ βζα ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα 

ηαζ ηα ζπμθζηά αζαθία, πανά ιυκμ πενζμνζζιέκμξ, ακάιεζα ζε θίβμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Αοηυ είκαζ απμηέθεζια ηδξ έθθεζρδξ ηέκηνςκ ζηήνζλδξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ένβμο ηαζ επζιυνθςζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ πμο εα ιπμνμφζε 

κα θεζημονβήζεζ ζε εηήζζα αάζδ.  

 

Θεσξεηηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο αξρέο. 

Σν αίηεκα γηα εληαία ζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ δελ κπνξεί 

λα ακθηζβεηεζεί θαη κε πξψηε καηηά θαίλεηαη φηη είλαη ζε θνηλή θαηεχζπλζε κε 

ην Γ.Δ.Π.Π... Η πξαγκαηηθφηεηα φκσο δείρλεη φηη νη ζεσξεηηθέο βάζεηο 

δηαθέξνπλ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο ή εξεπλεηέο. Σν αίηεκα γηα ελνπνίεζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

γλψζεσλ είλαη ηζηνξηθφ, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε 

νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη θάησ απφ ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ, πεξηιακβάλεη 

θηινζνθηθέο, επηζηεκνινγηθέο, παηδαγσγηθέο,, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο 
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δηαζηάζεηο. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη ε ζπκκεηνρή 

ησλ ππνθεηκέλσλ (εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηψλ) ζηε δηακφξθσζε είλαη 

θαηαιπηηθή. Απνθαιχπηεη ηελ ελφηεηα ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζην ζρνιείν λα 

δηακνξθψλνληαη σο γεληθά-θαζνιηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη θαη ηδενινγηθά 

πξνβιήκαηα θαη εηδηθά κέζα απφ ηηο επηκέξνπο επηζηήκεο ζην αληηθείκελν θαη ηε 

κέζνδν. Σν ζεκεξηλφ Γ.Δ.Π.Π.. δελ αλαδεηθλχεη ηα γεληθά πξνβιήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηα εηδηθά, ηελ ελφηεηα φινπ θαη κέξνπο, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

κεζφδσλ, πνπ δίλνπλ κηα δπλαηφηεηα εμέιημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο θαη 

ηεο δξάζεο.  

Πμθθά έπμοκ βναθηεί βζα ημ ηζ ζδιαίκεζ ζζημνζηυηδηα, δζεπζζηδιμκζηυηδηα 

ηαζ δζαεειαηζηυηδηα ηδξ βκχζδξ. ‘ αοηέξ ηζξ ενβαζίεξ ακαπηφζζμκηαζ ηάπμζεξ 

ζδέεξ μζ μπμίεξ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ θζθμζμθία ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ 

επζζηήιδξ ηαζ δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ή ανίζημκηαζ ζε ακηζπαθυηδηα βζαηί 

αημθμοεμφκ ανπέξ μζ μπμίεξ ααζίγμκηαζ ζε δζαθμνεηζηά θζθμζμθζηά νεφιαηα. 

Μενζηέξ απ‘ αοηέξ ηζξ ανπέξ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ εεςνίεξ ζοζηδιάηςκ, ιε ηδ 

εεςνία ημο μθζζιμφ, ημο δμιζζιμφ ηαζ θεζημονβζζιμφ, ηδ εεςνία ημο 

δζαθεηηζημφ ηαζ ζζημνζημφ οθζζιμφ, ηδ εεςνία ηςκ δζηηφςκ ηαζ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ ή ηζκμφκηαζ ζηα πθαίζζα ημο ιεηαιμκηενκζζιμφ η.ά. 

Ζ ηάεε ιζα απυ αοηέξ ηζξ εεςνίεξ ιπμνεί κα πνμζεββίζεζ ιζα πθεονά ηδξ 

ακηζηεζιεκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, αθθά δεκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί 

δζεηδζηχκηαξ ηδκ απυθοηδ βκχζδ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ ζοζηδιζηή ιέεμδμξ 

θεζημονβεί ζε υθεξ ηζξ θοζζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ 

μνζμεέηδζδξ, ηαλζκυιδζδξ ηαζ μιαδμπμίδζδξ ημο ενεοκδηζημφ οθζημφ, ηαεχξ 

ηαζ ζηδ δζδαζηαθία. Αοηή υιςξ δεκ ιπμνεί κα δχζεζ βυκζια απμηεθέζιαηα ακ 

ηαοηζζηεί ιε μθζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο ειπεζνζζιμφ πμο ηζκμφκηαζ ζ‘ έκα 

ιδπακζζηζηυ επίπεδμ, βζαηί αβκμμφκ ηζξ πμζμηζηέξ ηαζ πμζμηζηέξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ, μζ μπμίεξ μδδβμφκ ζε ιζα ζηαδζαηή ελέθζλδ πμο πνδζζιμπμζεί 

μ δζαθεηηζηυξ ηαζ ζζημνζηυξ οθζζιυξ. Βέααζα, ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο εέθμοιε κα 

απμηαθφρμοιε ηζξ δμιζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ πναβιάηςκ επελενβαγυιαζηε ηζξ 

δμιζηέξ εεςνίεξ ηαζ ηζξ εκηάζζμοιε ζοκεεηζηά ζε ιζα εονφηενδ ιέεμδμ. 

Σμ πνυβναιια ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ αβκμεί ιεεμδμθμβζηέξ ανπέξ πμο 

έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ακαγήηδζδ αθθδθμδζεζζδουιεκςκ ηαζ 

εηενμπνμζδζμνζγυιεκςκ πθεονχκ ηδξ βκςζηζηήξ δζαδζηαζίαξ μζ μπμίεξ 
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μδδβμφκ ζε ιζα ζοκεεηζηή πμνεία ιε άλμκα ηδκ ζζημνζηυηδηα ηαζ ηδ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Ζ δζαεειαηζηυηδηα είκαζ ιζα έηθναζδ ημο 

ιεηαιμκηενκζζιμφ, δδθαδή ιζαξ έηθναζδξ ηδξ ζδιενζκήξ παβηυζιζαξ αβμνάξ 

ηαζ ηαηακαθςηζηήξ ημζκςκίαξ πμο εοκμεί ηδκ ζοζηέβαζδ ηςκ εεςνζχκ, ηδ 

ζοιπθδνςιαηζηυηδηα ηαζ εκαθθαηηζηυηδηα, ηδκ αημιζηυηδηα ηαζ ηδ 

δζαθμνεηζηυηδηα πςνίξ ιζα εκζαία, μνβακζηή δοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ, ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ πθδνμθμνζχκ. Σμ πνυβναιια αοηυ εοκμεί 

ηδκ επζθεηηζηυηδηα ηαζ ηδκ ααεααζυηδηα.  

Ζ πνυηαζδ πμο εα αημθμοεήζμοιε εα πενζέπεζ ηδκ επελενβαζία ηδξ 

ζζημνζηυηδηαξ ηαζ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ.  

 

Ζ ηζηνξηθόηεηα ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο 

Ζ ζζημνία ηςκ Δπζζηδιχκ απμηαθφπηεζ υηζ δ αάζδ ηδξ επζζηήιδξ είκαζ 

έκα εκζαίμ πθέβια ααζζηχκ εειεθζςδχκ εκκμζχκ ηαζ ιεευδςκ, μζ μπμίεξ 

ειπθμοηίγμκηαζ ελεθζηηζηά. Οζ έκκμζεξ φθδ-ηίκδζδ, πχνμξ, πνυκμξ, αζηζυηδηα, 

ιμνθή-πενζεπυιεκμ, μοζία, ηάλδ-αηαλία, έκα-πμθθά, υθμ-ιένμξ, αιεηάαθδημ-

ιεηααθδηυ, ζοκέπεζα-αζοκέπεζα η.ά. μδδβμφζακ ζηδ δζαιυνθςζδ πθαζζίςκ 

ακηζηεζιέκςκ, μνζμεέηδζδ ακηζηεζιέκςκ ηαζ δζανηείξ πνμζδζμνζζιμφξ. 

Ζ θζθμζμθία ζε εκυηδηα ιε ηδκ επζζηήιδ ελεθίζζεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ανπαίμο δμοθμηηδηζημφ ζοζηήιαημξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδ Ρχιδ ιε ζημπυ κα 

θφζεζ πνμαθήιαηα ηα μπμία ακαδεζηκφμκηαζ ζημ μζημκμιζηυ, ημζκςκζηυ, 

πμθζηζηυ, ζδεμθμβζηυ ηαζ ηεπκμθμβζηυ επίπεδμ. Σα πνμαθήιαηα αοηά 

εηδδθχκμκηαζ ζηδκ ημιή αοηχκ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ δζαηοπχκμκηαζ ςξ 

εεςνδηζηά-θζθμζμθζηά, ζημ ααειυ πμο πνεζάγεηαζ κα θφζμοκ πνμαθήιαηα ηδξ 

ημζκςκζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ θοζζηά-ιαεδιαηζηά ζημ ααειυ πμο έθοκακ 

πνμαθήιαηα ηδξ παναβςβήξ, ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ ημο ανζειδηζημφ οπμθμβζζιμφ. 

Σα πνμαθήιαηα αοηά είκαζ βεκζηά ηαζ εζδζηά ηαζ θφκμκηακ ιέζα ζηα πθαίζζα 

επζζηδιμκζηχκ εεςνζχκ, μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμκηακ ελεθζηηζηά. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 5μο ηαζ ημο 4μο αζ. π.Υ. δζαιμνθχκεηαζ ιία εκυηδηα 

ηςκ επζζηδιχκ ηδξ Αζηνμκμιίαξ, ηδξ Γεςιεηνίαξ, ηδξ Μδπακζηήξ ζηα πθαίζζα 

ηδξ Φζθμζμθίαξ, ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ εειεθζςδχκ εκκμζχκ 

ηδξ φθδξ, ηδξ ηίκδζδξ, ημο πχνμο, ημο πνυκμο. ηα πθαίζζα αοηά 

πνμζδζμνίγμκηαζ δζανηχξ ηα πμζμηζηά ιεβέεδ ηα μπμία ιεηαηνέπμκηαζ ζε 
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πμζμηζηέξ ηαζ ανζειδηζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ κυιμοξ. ·ηζζ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ ανζειχκ 

πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ ζοιιεηνία, ηδκ ηάλδ, ηδκ ζζυηδηα ηαζ ηδκ ζζμδοκαιία, 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηα μονάκζα θαζκυιεκα ηαζ μζ ζδζυηδηεξ ηδξ φθδξ ηαζ δ 

ελάκηθδζή ημοξ ιε ηδκ ηίκδζδ, ημ αάνμξ (αανφηδηα, εθαθνυηδηα). Οζ κυιμζ ηδξ 

Μδπακζηήξ ελεθζηηζηά δζαηοπχεδηακ ιε πμζμηζημφξ πνμζδζμνζζιμφξ ηαζ 

βεςιεηνζηέξ- ανζειδηζηέξ δζαηοπχζεζξ  

ημ πεδίμ ηδξ Υδιείαξ ιε ηδκ ακίπκεοζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ιεηάθθςκ 

ηαζ ηζξ εθανιμβέξ ζηδκ ηήλδ ηαζ ιεηαηνμπή ιέζς ηναιάηςκ δζαιμνθχεδηακ 

ειπεζνζηά ηαζ ηαηυπζκ επζζηδιμκζηά, κυιμζ ηδξ επζζηήιδξ. Σμ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ 

ιε ηδ Βζμθμβία ηαζ ηδκ Ηαηνζηή, υπμο δ παναηήνδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ 

γχςκ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημοξ, ηςκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηςκ 

θεζημονβζχκ ημο μνβακζζιμφ ημοξ, μδήβδζακ ζε βεκίηεοζδ ηαζ δζαηφπςζδ 

κυιςκ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ εκυηδηα δζαηήνδζδξ ηαζ ιεηααμθήξ, υθμο ηαζ 

ιένμοξ, ζοιιεηνίαξ ηαζ αζοιιεηνίαξ3. 

Ίπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ Ηζημνία ηδξ Δπζζηήιδξ, βεκζηέξ επζζηδιμκζηέξ 

εεςνίεξ ζηδκ Κμζιμθμβία, Αζηνμκμιία, Μδπακζηή, Βζμθμβία, Γεςιεηνία η.α. 

θεζημφνβδζακ ςξ ιεεμδμθμβζηυξ ηαηαθφηδξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ επζιένμοξ 

εεςνζχκ υθςκ ηςκ επζζηδιχκ. Κμζιμθμβζηέξ εεςνίεξ πενί ηδξ ηοηθζηήξ 

πενζζηνμθήξ ηςκ μονακίςκ ζςιάηςκ, ηδξ ηεθεζυηδηαξ ηςκ ηζκήζεςκ, ηδξ 

οιιεηνίαξ ηαζ Παβηυζιζαξ ηάλδξ θεζημφνβδζακ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακάπηολδξ ηδξ επζζηήιδξ ςξ ηδκ Ακαβέκκδζδ ηαζ έθααακ άθθδ ιμνθή ιε ηδκ 

Δπζζηδιμκζηή Δπακάζηαζδ (17μξ αζ.), αθμφ επζηνάηδζε δ δθζμηεκηνζηή εεςνία. 

Οζ εεςνίεξ ηδξ ελέθζλδξ ηαζ ηςκ δζαδμπζηχκ ζηαδίςκ ηδξ βδξ ηαζ ηςκ 

γςκηακχκ μνβακζζιχκ ζοκδέεδηακ ιε ηδ Γεςθμβία ηαζ ηδ Βζμθμβία. Οζ βεκζηέξ 

εεςνίεξ πμθθέξ θμνέξ ηαοηίγμκηαζ ιε ηζξ βεκζηέξ εειεθζχδεζξ ανπέξ ηαζ έπμοκ 

εέζδ ιεευδμο2. 

Ζ Ηζημνία έεεζε εειεθζχδδ ενςηήιαηα ζηζξ επζζηήιεξ ηδξ Οζημκμιίαξ, ηδξ 

Κμζκςκζμθμβίαξ, ηδξ Πμθζηζηήξ ηαζ Φοπμθμβίαξ ζημ ααειυ πμο ζοκδέεδηε ι‘ 

αοηέξ. Σα ενςηήιαηα αοηά έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ ανπή, ηδ βέκεζδ, ηδκ ακάπηολδ, 

ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδ ζφβηνμοζδ ηδξ ημζκςκίαξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ςξ ζήιενα. 

1)  Πμζα είκαζ δ βέκεζδ ηαζ ελέθζλδ θοθχκ, ημζκςκζηχκ ηάλεςκ, θαχκ, εεκχκ 

ηαζ ηναηχκ; 

                                                           

 

. 
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2)  Πμζα είκαζ δ ελέθζλδ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ ηζ ζπέζδ έπεζ ιε ηδκ 

ηεπκμθμβία ηαζ ηδκ επζζηήιδ; 

3) Πχξ πναβιαημπμζείηαζ δ ιεηάααζδ απυ ιζα ιμνθή μνβάκςζδξ ηδξ 

ημζκςκίαξ ή ζζημνζηυ ζηάδζμ ζημ επυιεκμ; Με ιεηαννοειίζεζξ ηαζ νήλεζξ ή 

ιε ημζκςκζηέξ επακαζηάζεζξ; Σζ νυθμ παίγεζ δ πμθζηζηή ηαζ ζδεμθμβζηή 

δνάζδ ζε ηάεε ζζημνζηή επμπή; 

Σα ενςηήιαηα αοηά θςηίγμοκ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ, ηδξ 

Πμθζηζηήξ Δπζζηήιδξ ηαζ Φοπμθμβίαξ αθμφ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ βέκεζδ ηαζ ελέθζλδ 

ηδξ ζοκείδδζδξ, ηδξ βθχζζαξ, ηδξ ζηέρδξ (Γθςζζμθμβία, Δεκμβθςζζμθμβία, 

Ακενςπμθμβία). Ζ Κμζκςκζμθμβία εέηεζ ςξ πνμτπυεεζδ ηδξ ένεοκαξ ζημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ ηαζ ημζκςκζηήξ ηάλδξ ή ζηνχιαημξ ηδκ 

ζζημνζηή βέκεζδ ηαζ ελέθζλδ ηδξ ημζκςκίαξ. οκδέεηαζ ιε ημοξ κυιμοξ ηίκδζδξ 

ηαζ ιεηααμθήξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ακαπηφζζεζ κέεξ ιεεμδμθμβίεξ ζημ ααειυ 

πμο πνεζάγεηαζ κα ενεοκήζεζ ζοιπενζθμνέξ ηαζ κμμηνμπίεξ ζηα πθαίζζα ηςκ 

δδιμζημπήζεςκ. Ζ Κμζκςκζμθμβία ελοπδνεηείηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηζξ 

ζηαηζζηζημπζεακμηναηζηέξ πνμαθέρεζξ. 

 

Θεκειηώδεηο έλλνηεο θαη αληηθείκελα ηνπ θόζκνπ 

θαη ε επηζηεκνληθή γλώζε 

 

Οζ εειεθζχδεζξ έκκμζεξ φθδ, εκένβεζα, πθδνμθμνία, πχνμξ, πνυκμξ, 

αζηζυηδηα, άημιμ, ημζκςκία, ζοκείδδζδ, αζμθμβζηή ιμκάδα η.ά. ακηζιεηςπίγμκηαζ 

ζοκήεςξ έλς απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ημοξ δζαζηάζεζξ, ηζξ ιεεμδμθμβζηέξ ηαζ 

ενιδκεοηζηέξ ηαζ θεζημονβμφκ ςξ ειπεζνζηέξ-πνμζδζμνζζηζηέξ ζπέζεζξ.  

Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ ηάεε επζζηήιδξ ααζίγεηαζ ζηζξ εειεθζχδεζξ έκκμζεξ, 

ανπέξ, ιεευδμοξ, αθθά εηθνάγεηαζ ιέζα απυ ηδ δζδαηηζηή – ενεοκδηζηή 

δζάζηαζδ δζαθμνεηζηά. Οζ ιεεμδμθμβζηέξ ανπέξ, πμο είκαζ ηαζ ενιδκεοηζηέξ 

ανπέξ, είκαζ ημζκυξ ηυπμξ ακάιεζα ζηζξ επζζηήιεξ, αθθά δεκ βίκμκηαζ θακενέξ, 

πανά ιυκμ υηακ εηθνάγμκηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ επελενβαζίαξ ηαζ ζε έκα 

ορδθυ αθαζνεηζηυ επίπεδμ ζπέζεςκ βζα ηαεανά ςθεθζιζζηζημφξ θυβμοξ, άιεζα 

πναηηζημφξ. 

Οζ ιεεμδμθμβζηέξ αοηέξ ανπέξ ηαζ έκκμζεξ, πμο δζαιμνθχκμοκ 

πθέβιαηα ενιδκεοηζηά, ιπμνμφκ κα δζαηοπςεμφκ ςξ ελήξ: 
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θδ, εκένβεζα, πθδνμθμνία, πχνμξ, πνυκμξ (Βαζζηέξ έκκμζεξ πμο εηθνάγμοκ 

ημ ζφκμθμ ηδξ ημζιζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ). 

1. Αθθδθεπίδναζδ, αθθδθελάνηδζδ, αθθδθμδζείζδοζδ ηαζ 

αθθδθμιεηαηνμπή ιμνθχκ φθδξ, εκένβεζαξ ηαζ πθδνμθμνίαξ. 

2. Δκυηδηα ζοζηδιάηςκ, δμιχκ ηαζ θεζημονβζχκ επζπέδςκ μνβακχζεςκ 

ηαζ ιμνθχκ φθδξ- εκένβεζαξ. 

3. Γζαηήνδζδ ηαζ ιεηααμθή ζοζηδιάηςκ δμιχκ, θεζημονβζχκ, 

ηαηαζηάζεςκ, φθδξ ηαζ εκένβεζαξ.  

4. Δκυηδηα, πμθθαπθυηδηα, δζαθμνυηδηα, υθμ-ιένμξ, βεκζηυ-εζδζηυ. 

5. οζηήιαηα επζημζκςκίαξ βκχζδξ, επζζηήιδξ, βθχζζαξ. 

ημ πθαίζζμ ηδξ δζαιυνθςζδξ ζοκυθμο ααζζηχκ εκκμζχκ, ανπχκ ηαζ 

ιεεμδμθμβζηχκ ηνζηδνίςκ ιάξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα δζαηοπςεμφκ εκζαία 

ζοζηήιαηα, μθυηδηεξ ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ηαζ οπμηεζιεκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

 

Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα ηεο γλώζεο 

Γζεπζζηδιμκζηυηδηα είκαζ δ ζζημνζηή πμνεία ηδξ ακενχπζκδξ βκχζδξ, δ 

μπμία εηδδθχκεηαζ ςξ ιζα εκυηδηα πμθφπθμηδ ηαζ ακηζθαηζηή ακάιεζα ζηζξ 

επζζηήιεξ. Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα επζγδηεί κέμ πνμζδζμνζζιυ ηαζ μνζμεέηδζδ 

ηςκ επζζηδιμκζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαεχξ δζαηοπχκεζ κέα εειεθζχδδ 

πνμαθήιαηα, ζε βεκζηεοιέκδ ιμνθή ηαζ επελενβάγεηαζ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ. Με 

ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα δεκ πενζβνάθμοιε ηαζ ακαθφμοιε ηζ είκαζ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ακηζηείιεκμ ζημ πεδίμ ηδξ επζζηήιδξ, αθθά πνμζεββίγμοιε 

πθεονέξ αοημφ ζηα υνζα ηςκ επζζηδιχκ ηαζ ημ ελακηθμφιε υζμ είκαζ δοκαηυκ 

ζε ιζα εονεία εκμπμίδζδ. Δπμιέκςξ δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα αμδεάεζ ζημ κα 

ζοβηνμηήζμοιε βεκζηά πνμαθήιαηα ηαζ κα ηα ζοκδέζμοιε ιε ηα εζδζηά έηζζ 

χζηε κα δίκμοιε εεςνδηζηέξ απακηήζεζξ πμο εα ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ πναηηζηέξ 

εθανιμβέξ ζηδκ πνμμπηζηή ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ3. 

Ζ δζεπζζηδιμκζηή δζαδζηαζία ζοβηνμηεί θοζζηά ηαζ ημζκςκζηά 

πνμαθήιαηα πμο έπμοκ ζζημνζηή ηαζ θμβζηή πνμέθεοζδ ηαζ πθεονέξ ακμζπηέξ 

ζηδκ ένεοκα. Ζ ζαθήξ δζαθμνά απυ ηδ θεβυιεκδ δζαεειαηζηή δζαδζηαζία είκαζ 

υηζ δεκ δζαιμνθχκεηαζ ιζα ζεζνά ζοθθμβζζιχκ ιε ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ 

επζπεζνδιάηςκ ηαζ απθά θμβζηά παζπκίδζα, αθθά είκαζ ιζα ζοκεπήξ 

αθθδθεπίδναζδ ημο βεκζημφ ιε ημ εζδζηυ ιέζα απυ ηδκ μπμία ακαγδηείηαζ ιζα 

πμνεία ιε ζεζνά ζηαδίςκ ηαζ ηαηεοεφκζεςκ, ιζα ελεθζηηζηή ζηέρδ. Σα εζδζηά 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 180 

πναηηζηά πνμαθήιαηα εκηάζζμκηαζ ιέζα ζε βεκζηέξ, ημζιμθμβζηέξ, θοζζηέξ, 

ημζκςκζηέξ, δεζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ ζθαίνεξ ηαζ δζαηδνείηαζ δ δζαθεηηζηή εκυηδηα 

θφζδξ ηαζ ζζημνίαξ4. 

Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα είκαζ δ πνμτπυεεζδ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ 

εκζαίαξ ενιδκεοηζηήξ ιεευδμο ηςκ ακενςπζζηζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ θοζζηχκ 

επζζηδιχκ ζημ ααειυ πμο πνμζπαεμφιε κα αλζμπμζήζμοιε ηζξ βεκζηέξ 

βκχζεζξ ζοββεκχκ επζζηδιχκ. Οζ εηθασηεοιέκεξ ενιδκεοηζηέξ πνμεηηάζεζξ 

ηςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημ ιαεδηή κα ειπθμοηίζεζ 

ημ ζημπαζιυ ημο ηαζ κα δζεονφκεζ ημκ μνίγμκηα ηδξ ζηέρδξ ημο. 

·κα πανάδεζβια δζεπζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ ζηα πθαίζζα ημο ζπμθζημφ 

πνμβνάιιαημξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ δ ζπέζδ ηδξ ζζημνζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ 

ελέθζλδξ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ επζζηδιμκζηήξ πνμυδμο. Οζ πθεονέξ πμο εα 

ιπμνμφζακ κα ελεηαζημφκ είκαζ μζ ελήξ:  

1. Ζ μνζμεέηδζδ ηδξ έκκμζαξ πνυμδμξ. Πνυμδμξ ιπμνεί κα εεςνδεμφκ μζ κέεξ 

επζζηδιμκζηέξ εεςνίεξ ηαζ ακαηαθφρεζξ πμο ηζκμφκηαζ ζηα υνζα ακημπήξ 

ημο επζζηδιμκζημφ ηαζ ημο ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ. Ίηακ μζ εθανιμβέξ 

δζαηανάζζμοκ ηδκ μζημθμβζηή ζζμννμπία, ηδκ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή 

ζζμννμπία ημο ακενχπμο ιέζα απυ ηα ιεηαθθαβιέκα πνμσυκηα πμο 

εζζένπμκηαζ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ ιέζα απυ ηδ γςζηή αθοζίδα 

αιθζζαδηείηαζ δ απμδμπή ημο κέμο ηαζ νςηάιε ακ ιπμνεί κα οπάνπεζ ηαζ 

μπζζεμδνυιδζδ.  

2. Σμ πνυαθδια ηδξ μζημθμβζηήξ ζζμννμπίαξ ηαζ ιυθοκζδξ ημο πενζαάθθμκημξ 

ζημκ πθακήηδ ιαξ ιπμνεί κα ελεηαζηεί ιε ζοκδοαζιυ βκχζεςκ απυ ηδ Γεκζηή 

Ηζημνία, ηδκ Οζημκμιζηή ηαζ Κμζκςκζηή Ηζημνία, ηδκ Ηζημνία ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδ 

Υδιεία ηαζ ηδ Βζμθμβία. Δλεηάγμοιε: 

1. Πμζα ήηακ δ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ ηδξ Δονχπδξ ημ 18μ 

αζχκα ηαζ πχξ ακαπηφζζεηαζ δ Βζμιδπακζηή Δπακάζηαζδ. 

2. Πχξ ζοκδέεηαζ δ επέιααζδ ημο ακενχπμο ζηδ θφζδ ιε ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ πθμοημπαναβςβζηχκ πδβχκ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ 

ακαβηχκ. 

3. Πχξ μζημδμιμφκηαζ μζ ιεβαθμοπυθεζξ ζηδ αάζδ ημο ειπμνεοιαηζημφ 

ηένδμοξ ηαζ ηδξ αβμνάξ, πχξ ειθακίγεηαζ δ ακζζυιεηνδ μζημδυιδζδ 

ηαημζηζχκ ηαζ μ οπενπθδεοζιυξ. 
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4. Πχξ ιεηαηνέπμκηαζ μζ επζζηδιμκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ ακαηαθφρεζξ ζε 

ειπμνεοιαηζηυ ηένδμξ ηαζ πχξ ηαηεοεφκεηαζ ημ πεηνέθαζμ ηαζ ηα πδιζηά 

πανάβςβά ημο πνμξ ηδκ ηφνζα ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ 

αβκμχκηαξ ηδ δοκαηυηδηα παναβςβήξ ηαεανήξ εκένβεζαξ.  

5. Πχξ δ πμθζηζηή ηαζ ζηναηζςηζηή ελμοζία ηαηεοεφκεζ ηδκ ηεπκμθμβία ζε 

ιεβάθμ ααειυ, ζηδ αάζδ ημο πθμοηζζιμφ ζε αζμιδπακίεξ ηαηαζηεοήξ 

υπθςκ ιαγζηήξ ηαηαζηνμθήξ (αημιζηέξ – πονδκζηέξ αυιαεξ). 

6. Πχξ ηαηαζηνέθεηαζ ημ πενζαάθθμκ ελαζηίαξ ηδξ νφπακζδξ ηδξ 

αηιυζθαζναξ ιε δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ άθθα πδιζηά ηαηάθμζπα ηαζ 

ηαηαζηνέθεηαζ ημ ηθίια ηαζ δ ζζμννμπία ημο πθακήηδ5 (θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο). 

 

ημπυξ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ παβηυζιζςκ πνμαθδιάηςκ είκαζ δ 

απεθεοεένςζδ ηδξ ζηέρδξ ημο ιαεδηή ηαζ ιεηαηνμπή ζε ηνζηζηή ηαζ 

δδιζμονβζηή μδδβχκηαξ ηδκ επελενβαζία βεκζηχκ ηαζ εζδζηχκ ενςηδιάηςκ. Ο 

ζοκδοαζιυξ πμθθχκ βκχζεςκ ηαζ ενςηδιάηςκ δεκ ζδιαίκεζ ιυκμ 

ζοιπθδνςιαηζηέξ βκχζεζξ αθθά ηαζ ζφκεεηεξ πμο μδδβμφκ ζε μθμηθδνςιέκεξ 

απακηήζεζξ, ηαηά ημ δοκαηυκ. 

 

Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα 

Ζ «δζαεειαηζηυηδηα» πμο πνμηείκεζ ημ πνυβναιια ημο Π.Η. δεκ έπεζ 

αοηά ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ επμιέκςξ δεκ εκηάζζεηαζ ζε ηακέκα απυ αοηά ηα 

επζζηδιμκζηά πθαίζζα πμο έπμοιε επελενβαζηεί. Ζ δζαεειαηζηυηδηα, έηζζ υπςξ 

εθανιυγεηαζ ζηα κέα αζαθία ημο βοικαζίμο, είκαζ «υθα ηαζ ηίπμηα», ιε 

απμηέθεζια κα πνμηαθείηαζ ιζα ζφβποζδ. Πνμηείκεηαζ ιζα απένακηδ, μνζγυκηζα 

επζημζκςκία εειαηζηχκ ηφηθςκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ πμο 

ελεηάγεηαζ ηαζ ιζα αοεαίνεηδ επζθμβή επζιένμοξ πθεονχκ βζα ζπμθζαζιυ, 

πςνίξ ηαηεφεοκζδ ηαζ ζηάδζα ακάπηολδξ ημο πνμαθήιαημξ. 

Οζ εζδζημί ζηυπμζ ζηδκ εζζαβςβή ηςκ ΓΔΠΠ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ιάεδζδξ ηαζ είκαζ : 

1)  Οζ δελζυηδηεξ επζημζκςκίαξ. 

2)  Οζ δελζυηδηεξ απμηεθέζιαημξ ζπεηζηά ιε ηδκ απμηοπία ηαζ ηδκ επζηοπία ζηδ 

ιάεδζδ. 
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3)  Ηηακυηδηα αεθηίςζδξ ηδξ ειπεζνζηήξ ακηζζημζπίαξ ιε ηδκ μπμία 

ακαπηφζζμκηαζ μζ ιδπακζζηζηέξ ηαζ ειπεζνζηέξ δζαηάλεζξ, έηζζ χζηε κα 

επζηεοπεεί ιένμξ ηδξ έκηαλδξ ζε ιζα ημζκςκία.  

4) Ηηακυηδηα δζαπείνζζδξ πθδνμθμνζχκ ηαζ θμβζηήξ ηαλζκυιδζδξ πμο 

θακενχκεζ απμοζία ιεεμδμθμβίαξ ζοβηνυηδζδξ ηςκ υνςκ εκυξ 

πνμαθήιαημξ πμο έπμοκ ζζημνζηέξ- βεκεηζηέξ ηαζ θμβζηέξ ζοκζζηχζεξ. 

Οζ ζηυπμζ αοημί δείπκμοκ υηζ ημ πνυβναιια αοηυ ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηδκ 

αλζμπμίδζδ ηςκ ζηακμηήηςκ ηαζ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ζε ιζα αάζδ 

ειπεζνζηήξ ηαζ αζςιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ απμζοκδέμκηαζ απυ ημ ζηυπμ ηδξ 

δζαιυνθςζδξ ζζημνζηήξ-ημζκςκζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ ακενςπζζηζηήξ παζδείαξ.  

ηζξ θεβυιεκεξ δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ δεκ οπάνπεζ εθεφεενδ 

επζθμβή πμο κα πνμένπεηαζ απυ ηδκ ζζημνζηή ενιδκεία ηςκ βκχζεςκ ζηα 

πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ, βζαηί υθα ιεηαηνέπμκηαζ ζε ιένμξ ημο πνμβνάιιαημξ 

ιε αολδιέκεξ απαζηήζεζξ. Δπμιέκςξ βίκεηαζ αζθοηηζηυξ μ ηθμζυξ, αθμφ 

πενζμνίγεηαζ δ δοκαηυηδηα ηδξ εθεφεενδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ημο ιαεδηή ηαζ 

ηαηεοεφκεηαζ απυ ημ ζημπαζιυ πνμξ ημ θμνιαθζζιυ. Δκχ θαίκεηαζ υηζ 

δζεονφκεηαζ δ βκχζδ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ζηεκεφεζ, έλς απυ ηα πθαίζζα ιζαξ 

εεςνδηζηήξ εκζαίαξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ ενιδκεοηζηήξ. 

Δίκαζ θακενυ υηζ ημ εκδζαθένμκ ημο ιαεδηή βζα ιία ή δφμ εειαηζηέξ 

εκυηδηεξ ημκ μδδβεί ζηδκ απμζπαζιαηζηή βκχζδ ηαζ δεκ θεάκεζ πμηέ ζηδκ 

εκυηδηα δ εκμπμίδζδ ηςκ βκχζεςκ. Σμ ζπμθείμ δζαπέεηαζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ 

ιε ιζα αημιζηή ακηαβςκζζηζηή πνμμπηζηή ηαζ μζ ιαεδηέξ ζοκδέμκηαζ ιυκμ ιε 

πνμβνάιιαηα ηα μπμία δζαιμνθχκμκηαζ ζε πμθζηζηά ηέκηνα. 

Με θίβα θυβζα, παφεζ κα οπάνπεζ ααζζηυξ ημνιυξ ηςκ βκχζεςκ 

ζζημνζηήξ πνμέθεοζδξ ηαζ πνμμπηζηήξ. ηδ εέζδ ημο ειθακίγμκηαζ μνζγυκηζεξ 

ηαζ πανάθθδθεξ δζαηάλεζξ, δίηηοα ιε πμθθαπθέξ δζαζοκδέζεζξ ηαζ εοέθζηηεξ 

γχκεξ. Ακηί βζα εκζαία ακηζηείιεκα ηαζ ιεευδμοξ ανίζημοιε ηαηαηενιαηζζιέκα 

πεδία ζηδ εεςνδηζηή ηαζ παζδαβςβζηή δζαδζηαζία. 

Φαίκεηαζ ηαεανά υηζ δ πνυηαζδ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ είκαζ κα 

ακηζηαηαζηαεεί ζηαδζαηά δ εκζαία επζζηδιμκζηή ζοβηνυηδζδ ηςκ βκχζεςκ απυ 

ημοξ λεπςνζζημφξ «εειαηζημφξ» ηυζιμοξ ή πναβιαηζηυηδηεξ, μζ μπμίεξ δεκ εα 

επζημζκςκμφκ ιεηαλφ ημοξ, αθθά εα είκαζ ιεηέςνεξ ηαζ ζοιααηέξ ιε ηζξ μιάδεξ, 

ηαζ ηα άημια, πμο έπμοκ ηδκ ακηίζημζπδ ζδεμθμβζηή, ημζκςκζηή, ηαλζηή, 

πνμέθεοζδ ηαζ εηπαίδεοζδ. 
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Ζ ηίκδζδ αοηή ηςκ ζδεχκ εα πναβιαημπμζείηαζ ζε παναθθδθίεξ, ιε 

απμηέθεζια κα ηονζανπεί δ ζοβηυθθδζδ ηςκ βκχζεςκ. Σμ ζοκμθζηυ ηνζηήνζμ 

εθέβπμο ηςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ζημ ζπμθείμ εα πδβάγεζ απυ έκα 

ζφζηδια εκημθχκ πμο εα δζαιμνθχκμκηαζ ιέζα ζε οβηεκηνςηζηά Κέκηνα 

Γκχζεςκ ηαζ Πθδνμθμνζχκ, έκα Γζεοεοκηήνζμ, ηαζ εα δζμπεηεφμκηαζ ιέζα απυ 

πνμβνάιιαηα πμο είκαζ ζοιααηά ιε ημοξ δθεηηνμκζημφξ ηχδζηεξ πμο ηζκμφκηαζ 

απμηθεζζηζηά ζημ πεδίμ ηδξ ρδθζαηήξ ηεπκμθμβίαξ6. 

Ζ εκυηδηα ηδξ Γκχζδξ ιέζα απυ ημ παναδμζζαηυ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια οπενααίκεηαζ ιε απμηέθεζια κα ιεηαηνέπμκηαζ μζ βκχζεζξ ζε 

πνμβνάιιαηα – projects. ·ηζζ πάκεηαζ μ παναηηήναξ ημο ζπμθείμο ηαζ 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε πχνμ ζοκφπανλδξ ηςκ πμζηζθυιμνθςκ βκχζεςκ – 

πθδνμθμνζχκ, ηεπκζηχκ εθανιμβχκ πςνίξ μνβακζηυ δέζζιμ. 

 

Πξόηαζε γηα έλα άιιν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  

Πνμηείκμοιε κα ζηαιαηήζεζ αοηυ ημ ΓΔΠΠ κα θεζημονβεί. Πανάθθδθα 

γδηάιε ηα κέα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα κα δζέπμκηαζ απυ ηζξ παναηάης ανπέξ 

ηαζ αλίεξ: 

1. ηδκ ηαθθζένβεζα ημο ακενςπζζηζημφ μνάιαημξ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

αλζχκ ηδξ ιυνθςζδξ, ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ δνάζδξ ζε εκυηδηα ηαζ 

πμθοιμνθία, 

2. ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ζοζηήιαημξ αλζχκ πμο εα έπεζ ςξ αάζδ ηζξ 

ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζεηδζηήζεζξ ημο ακενχπμο βζα ζζυηδηα, 

δζηαζμζφκδ ηαζ εθεοεενία, 

3. ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ ζηέρδξ ημο ιαεδηή, ηδκ 

ηαηακυδζδ ηδξ ζζημνζηυηδηαξ ηαζ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηςκ βκχζεςκ ηαζ 

ιμνθςηζηχκ αβαεχκ, ηαζ 

4. ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ εκυηδηαξ ιεηαλφ εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ. 

ηα πθαίζζα ημο εκζαίμο πνμβνάιιαημξ πνέπεζ κα μνβακχκεηαζ δ 

δζεπζζηδιμκζηή δζδαζηαθία ιε ηδ ζοκενβαζία ηαεδβδηχκ δζαθμνεηζηχκ 

εζδζημηήηςκ πμο έπμοκ επζιμνθςεεί ζηα δζάθμνα επζζηδιμκζηά πεδία ιέζα 

απυ ηδ Φζθμζμθία ηαζ ηδκ Ηζημνία ηςκ επζζηδιχκ, αθμφ εθανιμζηεί 

πεζναιαηζηά ζε ζπμθεία επί ιζα πεκηαεηία. 
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 Οζ θζθμζμθζηέξ-επζζηδιμθμβζηέξ πανάιεηνμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ εεςνία ηαζ 

ζζημνία ηςκ επζζηδιχκ, ηδκ ζζημνία ημο πμθζηζζιμφ, ηδκ ζζημνία ηδξ ηέπκδξ ηαζ 

ηδ βεκζηή ιεεμδμθμβία. 

 Οζ επζζηδιμκζηέξ πανάιεηνμζ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ αοημηέθεζα ημο ακηζηεζιέκμο 

ηαζ ηδξ ιεευδμο ηάεε επζζηήιδξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα απθμπμίδζδξ ηςκ 

ακηζηεζιέκςκ ζε ηάεε ζηάδζμ ζοββναθήξ. 

 Οζ παζδαβςβζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ πανάιεηνμζ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ θφζδ, ηδκ 

δθζηζαηή ακάπηολδ ηαζ ςνίιακζδ ημο παζδζμφ ηαζ ημ ααειυ πνυζθδρδξ-

αθμιμίςζδξ ημο ακηζηεζιέκμο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνεζάγεηαζ ιεβάθδ πνμζμπή 

ένεοκαξ ζε ηάεε ααειίδα ημο ζπμθείμο. Σμ ενχηδια εδχ είκαζ ακ μζ βκχζεζξ 

εα ακηζζημζπμφκ ζημ ιέζμ υνμ ιζαξ ημζκςκίαξ, δοκαιζηά πνμξ ηα επάκς 

οπενααίκμκηαξ ηα ειπυδζα ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ, ημζκςκζηέξ, ροπμθμβζηέξ πμο 

δζαιμνθχκμοκ ηα ιέζα ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ μζ δζανηείξ δζαηανάλεζξ, ή εα 

ζοβηνμημφκηαζ ζηδ αάζδ επζζηδιμκζηχκ εκημθχκ πμο εα ακηζπνμζςπεφμοκ 

έκα ιέζμ υνμ ημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ πμο ζηαηζζηζηά-ειπεζνζηά 

επζαεααζχκεηαζ απυ ηζξ ένεοκεξ πεδίμο.  

 

Α. Ζ θπζηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ην ζύλνιν ησλ γλώζεσλ 

 

Σμ ζφκμθμ ηςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ηαζ αζζεδηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ είκαζ ιζα δζάζηαζδ ημο ακενχπζκμο πμθζηζζιμφ ηαζ ζοκδέεηαζ 

ιε ημ ζφκμθμ ηςκ ακενςπζζηζηχκ αλζχκ. 

Οζ ιεεμδμθμβζηέξ ανπέξ ηαζ ζημπμί δζαηφπςζδξ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ είκαζ μζ ελήξ : 

1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαη ππνθεηκεληθνύ θόζκνπ 

 Ηζημνία ημο ζφιπακημξ, ζζημνία ημο ηυζιμο, ζζημνία ηδξ θζθμζμθίαξ, ηδξ 

επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, Θεςνία ηαζ πενζεπυιεκα ηςκ επζζηδιχκ. 

 α. φιπακ, πθακήηδξ βδ, πενζαάθθμκ, άκενςπμξ, ιδπακή ηαζ ηεπκμθμβία 

 α. Οζημκμιζηή, ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή δναζηδνζυηδηα, μνβάκςζδ, δμιή ηαζ 

θεζημονβία 

 β. Παβηυζιζα ηαζ εεκζηή ζζημνία 

 δ. Μμνθέξ επζημζκςκίαξ ηαζ βθχζζαξ 

 ε. Αζζεδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ αλίεξ 
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2. Γηακόξθσζε ελνηήησλ επηζηεκώλ θαη γεληθνύ πεξηερνκέλνπ 

 Α. Φοζζηέξ ηαζ Μαεδιαηζηέξ επζζηήιεξ. Αζηνμκμιία, Γεςθμβία, Γεςβναθία, 

Φοζζηή, Υδιεία, Βζμθμβία, Μαεδιαηζηά η.ά. 

 Β. Ακενςπζζηζηέξ ηαζ Κμζκςκζηέξ επζζηήιεξ.  

 Φζθμζμθία, Ηζημνία, Φζθμθμβία, Θεςνία ηδξ βθχζζαξ ηαζ Λμβμηεπκίαξ, Ηζημνία 

ηδξ Σέπκδξ, Λαμβναθία, Ακενςπμθμβία, Ηζημνία Θνδζηεζχκ, Οζημκμιία, 

Κμζκςκζμθμβία, Φοπμθμβία, Πμθζηζηή επζζηήιδ. 

 Γ. Δθανιμζιέκεξ επζζηήιεξ.  

 Ζιεθηξνινγία, Μεραλνινγία, Ζιεθηξνληθή, Πιεξνθνξηθή, Ηαηξηθή, 

Γεσπνλία θ.ά.  

 

3. Δπεμεξγαζία ησλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ ζε έκα επίπεδμ αθαίνεζδξ 

ηαζ ηαηάηαλδ, ηαηά ημ δοκαηυκ, ζε βεκζηέξ ηαζ εζδζηέξ. Να ενςηδεεί ακ 

οπάνπμοκ εειεθζχδεζξ έκκμζεξ ηαζ επζζηδιμκζηά ακηζηείιεκα ηα μπμία κα 

δζαιμνθςεμφκ ςξ ααζζηέξ επζζηήιεξ ή ακηζηείιεκα. 

 

 οιπενάζιαηα  

Σμ θεβυιεκμ «Γζαεειαηζηυ Πθαίζζμ» δεκ είκαζ ιζα δζεπζζηδιμκζηή δζαδζηαζία, 

μφηε ιζα πνχηδ πνμζέββζζδ ενιδκεοηζηή ιε ζημπυ κα ζοβηνμηδεεί ηαζ κα 

απακηδεεί έκα ενχηδια βεκζημφ εκδζαθένμκημξ. Ζ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ 

ιπμνεί κα είκαζ έκαξ ζπμθζαζιυξ ζε βεκζηά ηαζ επίηαζνα εέιαηα μ μπμίμξ, υηακ 

πναβιαημπμζείηαζ πςνίξ ζοβηεηνζιέκδ βεκζηή ιεεμδμθμβία ηαζ ενιδκεία, μδδβεί 

ημκ ιαεδηή ζε ιζα επελενβαζία πθδνμθμνζχκ ηαζ οθμπμίδζδ ηαηεοεοκυιεκςκ 

εκημθχκ. 

Ζ δζαεειαηζηή δναζηδνζυηδηα εα ιπμνμφζε κα είκαζ ιζα ζοκεεηζηή 

ενβαζία ηθαζζημφ ηφπμο, αθθά ελαζηίαξ ημο επζζηδιμκζημφ παναηηήνα ηδξ 

πνεζάγεηαζ κα οπάνλεζ ζδζαίηενδ επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ βζα κα ηαηαθήλμοιε 

ζε έκα βυκζιμ απμηέθεζια. Δπεζδή είκαζ εκυξ ενεοκδηζημφ επζπέδμο ηαζ 

πενζέπεζ πμθθά δζαθμνεηζηά ζημζπεία ιε ηα μπμία πνέπεζ κα είκαζ ελμπθζζιέκμξ 

μ ιαεδηήξ ηαζ αοηυ είκαζ ενχηδια ζε πμζμ ααειυ ιπμνεί κα δζδαπηεί ζημ 

Γοικάζζμ.  

Υνεζάγεηαζ κα οπάνλεζ έκα πνυβναιια ζπμοδχκ ημ μπμίμ κα έπεζ ςξ 

ηεκηνζηυ άλμκα ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ βκχζδξ ιέζα απυ ηδκ Ηζημνία ηαζ ηδ 

ζοκάκηδζδ ηςκ επζζηδιχκ ζε ηάεε ζηάδζμ ακάπηολδξ. Γζα κα 
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πναβιαημπμζδεεί αοηυ, πνέπεζ κα βίκεζ επελενβαζία εκυξ ααζζημφ ημνιμφ 

βκχζεςκ πμο ενεοκάηαζ ζημ πεδίμ ηδξ παβηυζιζαξ ζζημνίαξ, ηδξ θζθμζμθίαξ 

ηδξ επζζηήιδξ, ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ημο 

πμθζηζζιμφ.  

Ο ζηυπμξ είκαζ μζ εκμπμζδιέκεξ βκχζεζξ κα ιεηαηναπμφκ ζε δζδαηηζηέξ 

ηςκ απαζηήζεςκ ημο ζπμθείμο ηαζ κα ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ Δζζαβςβέξ ζε ηάεε 

εκυηδηα επζζηδιχκ, δδθαδή ζηζξ ακενςπζζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, ζηζξ 

θοζζηέξ ηαζ ιαεδιαηζηέξ ηαζ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ηαζ εθανιμζιέκεξ. Μέπνζ κα 

επζηεοπεεί αοηυ ημ ηζηάκζμ ένβμ, μθείθμοιε κα ζεααζημφιε ηδκ παναδμζζαηή 

δζδαζηαθία ιε ηδκ αοζηδνή ιέεμδμ ηαζ κα ζηνεθυιαζηε πνμζεηηζηά ζε 

πθεονέξ ηδξ βέκεζδξ ηαζ ελέθζλδξ ηςκ Δπζζηδιχκ, ζζημνζηά ηαζ θζθμζμθζηά. 

Μέπνζ κα δζαιμνθςεεί έκα μθμηθδνςιέκμ πνυβναιια ιε επζζηδιμκζηέξ 

πνμδζαβναθέξ δεκ πνέπεζ κα πανααζάζμοιε ημ παναδμζζαηυ ημ μπμίμ 

ααζίγεηαζ ζηζξ δζαηνζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ζηαδζαηά κα δζδάζημοιε ηδ 

δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ιέζα ζηα πθαίζζα ιζαξ εεςνδηζηήξ δζάζηαζδξ ιε 

ζημπυ κα απμηηήζεζ μ ιαεδηήξ ιζα ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ζηέρδ 

ηαηακμχκηαξ ηαζ ζπμθζάγμκηαξ ηα πνμαθήιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ ιέζα 

απυ ιζα ζοκμθζηή ενιδκεία ηδξ ημζκςκίαξ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα ζοκεπίζμοιε ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ Γζχνβμ Ζναηθέμοξ ηαζ 

Κονζάημ Ηςακκίδδ, πμο εα ακαθενεμφκ ζηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ ηαζ εα 

δζαηοπχζμοκ επζζδιάκζεζξ βζα ημοξ ηφπμοξ ηςκ πνμβναιιάηςκ, ηαεχξ 

επίζδξ εα ηάκμοκ ηαζ ιία ζζημνζηή ακαδνμιή. Δίιαζ αέααζμξ υηζ μζ δφμ μιζθδηέξ 

εα ηζκδεμφκ αοζηδνά ζημ πνμκζηυ πθαίζζμ, πμο είκαζ δεδμιέκμ.  

Γζχνβμ έπεζξ ημ θυβμ. 

 

Γηώξγνο ΖΡΑΚΛΔΟΤ:  

 

Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

I. Γεληθή πξνζέγγηζε – βαζηθέο έλλνηεο- επηζεκάλζεηο 

Ακ ηαζ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ, ζε άιεζδ δζαζφκδεζδ ηαζ 

ζοκάνηδζδ ιε ηα αζαθία, δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ζπμθζηή γςή 

ηαζ πνάλδ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ημο ζπμθείμο, παν‘ υθα αοηά μζ ζοκηεθεζηέξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ, ιαεδηέξ, ηαεδβδηέξ, βμκείξ, δεκ έπμοκ επίβκςζδ βζα ηδ 

ζδιαζία ηαζ ηδ αανφηδηα ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ζδεμθμβζηήξ ημοξ οπυζηαζδξ ηαζ 

πανειααηζηυηδηαξ. 

Πζμ εζδζηά επζζδιαίκμοιε υηζ: 

 Οη βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζύλζεηο ηνπο, όζν απηά ηζρύνπλ, δελ 

επηδέρνληαη ηξνπνπνηήζεηο θαη επαλαπξνζαλαηνιηζκό, επεζδή 

απμηεθμφκ ααζζηυ άλμκα δζαιυνθςζδξ ηδξ ζδεμθμβζηήξ ηαζ 

ακαπαναβςβζηήξ θεζημονβίαξ ημο ιδπακζζιμφ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γζ‘ αοηυ ηαζ 
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έπμοκ αιεζυηαηδ ζπέζδ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο ηάεε θμνά 

οθμπμζείηαζ. 

 Ζ εθπόλεζή ηνπο ζπλήζσο ζπληειείηαη από αλζξώπνπο πνπ δε 

ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεκ έπμοκ 

πείνα απυ ηδ ιαπυιεκδ εηπαίδεοζδ (πθδκ ελαζνέζεςκ ζημ απχηενμ 

πανεθευκ: Γ. Γθδκυξ, Αθ. Γεθιμφγμξ, Μ. Παπαιαφνμξ). Σζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ ιάθζζηα, μζ εηπμκδηέξ ημοξ επζηαθμφκηαζ ςξ πνυηοπα ηα δζάθμνα 

εηπαζδεοηζηά ιμκηέθα ημο ελςηενζημφ, αβκμχκηαξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ 

παναιέηνμοξ, ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ζοκεήηεξ, ηζξ ακάβηεξ ηδξ εθθδκζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ημζκςκίαξ. Αοηυ ζοιααίκεζ ζηυπζια, βζα κα απμηνφπημκηαζ 

μζ πμθζηζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ ζημπεφζεζξ ηςκ Α.Π.., έηζζ χζηε κα 

ελςναΐγμκηαζ ηαζ κα ζοβηαθφπημκηαζ μζ ακμιμθυβδηεξ επζδζχλεζξ ημοξ. 

 Σν γεγνλόο όηη ν εθπαηδεπηηθόο εη ηςκ οζηένςκ ηαθείηαζ κα οθμπμζήζεζ ηα 

ΑΠ, είηε ζοιθςκεί ιαγί ημοξ είηε υπζ, είηε ηα ηαηακμεί είηε υπζ, δείπκεζ ηδκ 

απυπεζνα απυθοηδξ ζδεμθμβζηήξ επζαμθήξ ημο ηνάημοξ ζημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ζδζαίηενα ζ‘ εηείκμοξ πμο παναιέκμοκ γςκηακμί ηαζ 

αηίεαζμζ. Οζ πζμ πμθθμί υιςξ εηπαζδεοηζημί ακηζζηέημκηαζ ηαζ 

δζαιανηφνμκηαζ αζοκείδδηα, επεζδή δεκ έπμοκ πεζζηεί βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα 

ηαζ ηδκ μνευηδηά ημοξ, ηαζ δζανηχξ δοζθμνμφκ ιέπνζ κα ηα ζοκδείζμοκ. Οζ 

θίβμζ πάθζ ακοπυηαηημζ εκακηζχκμκηαζ, επεζδή βκςνίγμοκ ηαθά ηδκ 

πναβιαηζηή ημοξ θφζδ ηαζ απμζημθή. Έδδ μζ δζαδζηαζίεξ επζιυνθςζδξ, 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ιεηεηπαίδεοζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δζαθδιίγμοκ εεςνίεξ 

ηαζ ηνμπάνζα, υπςξ μ ημκζηνμοηηζαζζιυξ, δ ακαηαθοπηζηή ιέεμδμξ, 

πνμζπαεχκηαξ κα δζαιμνθχζμοκ εη ηςκ πνμηένςκ (ηαεδβδηζηέξ ζπμθέξ) ή 

εη ηςκ οζηένςκ έκα ιμκηέθμ δαζηάθμο πνμζανιμζιέκμο ζηζξ «ανπέξ» πμο 

δζέπμοκ ηαζ ηα ΑΠ ηαζ κα απμζπάζμοκ ηεθζηά ηδκ εονφηενδ δοκαηή 

ζοκαίκεζδ ημο εηπαζδεοηζημφ, πμο βίκεηαζ ηαεμνζζηζηυξ δζαιεζμθααδηήξ ηαζ 

είκαζ μ ααζζηυξ ηνίημξ ηςκ ακαδζανενχζεςκ. Άνα, μ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ 

άιεζα ελμοζζαγυιεκμξ ζε ηάεεηδ ζπέζδ ιε ηδκ πμθζηζηή ελμοζία, 

απμηθεζζιέκμξ απυ ηδ εεςνδηζηή ζφθθδρδ ηαζ ηαηάνηζζδ ηςκ Α.Π.., ιε 

απμηέθεζια κα δζαζςκίγεηαζ δ ηονίανπδ ακηίθδρδ υηζ δ βκχζδ ζηδνίγεηαζ ζηδ 

εεςνία ηαζ υπζ ζηδκ οθζηή ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα. Δπζδζχημοκ, ιε 

άθθα θυβζα, κα ιαξ πείζμοκ υηζ δ εεςνία ανίζηεηαζ ζε πθεμκεηηζηυηενδ εέζδ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 189 

απυ ηδκ πνάλδ, εκχ υθα εηπμνεφμκηαζ απυ ηδκ οθζηή πναβιαηζηυηδηα, ηδκ 

ηίκδζδ ηαζ ηζξ κμιμηέθεζέξ ηδξ. Θεσξία θαη πξάμε είλαη ηζόηηκεο, 

δηαιεθηηθά δεκέλεο θαη ε κηα ζπκπιεξώλεη θαη εκπινπηίδεη ηελ άιιε. 

Δδχ αηνζαχξ απμηαθφπηεηαζ δ οπμηνζζία ηςκ δζαηδνφλεςκ ζηα Α.Π.., υηζ 

ζημπεφμοκ ζηδ ζφκδεζδ εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ, ακ ηαζ ηζξ απμζοκδέμοκ υπζ 

ιυκμ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ αζηζηήξ εηπαίδεοζδξ, πμο πνμζδζμνίγμοκ, αθθά 

ηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ζφκεεζήξ ημοξ, υπςξ είκαζ θοζζηυ, ιε ζδεαθζζηζηή 

ζοκέπεζα. Ζ βαζηθή αξρή, ινηπόλ, όηη ε ζεσξία παξάγεηαη από ηελ 

πξαθηηθή, θαηαξγείηαη θαη δίλεηαη έκθαζε ζηνλ παξαδνζηαθό 

ηδεαιηζηηθό δπηζκό γηα πξσηαξρηθόηεηα ηεο ζεσξίαο απέλαληη ζηελ 

πξάμε, ηνπ πλεύκαηνο απέλαληη ζηελ ύιε, θαησηεξόηεηα δειαδή ηεο 

ρεηξσλαθηηθήο δνπιεηάο ζε ζρέζε κε ηελ πλεπκαηηθή θαη 

λνκηκνπνίεζε ησλ θνηλσληθώλ θαη κνξθσηηθώλ αληζνηήησλ. 

Δπμιέκςξ, ηα Α.Π.. δεκ είκαζ ηάηζ ημ μοδέηενμ ζδεμθμβζηά, πμθζηζηά ηαζ 

ημζκςκζηά, υπςξ δεκ είκαζ ηαζ ημ ζπμθείμ, υζμ ηζ ακ ημ πνμαάθθμοκ ςξ 

εεζιυ μοδέηενμ, απμθζηζηυ ηαζ ελζζςηζηυ. 

 

Σύπνο ζρεδηαζκνύ ησλ Α.Π.. 

 

Ο ααζζηυξ ηνυπμξ ζπεδζαζιμφ ηςκ Α.Π.. πανμοζζάζηδηε απυ ημκ Tyler 

(1949) ηαζ ημκ Kelly (1989) ηαζ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ:  

1. ηνπο ζηόρνπο, 

2. ην πεξηερόκελν, 

3. ηηο δηαδηθαζίεο, θαη 

4. ηελ αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ. 

 Οη ζηόρνη δηαθξίλνληαη ζε θαλεξνύο θαη άδεινπο. Οζ θακενμί είκαζ μζ 

επίζδια δδθςιέκμζ, εκχ μζ άδδθμζ απαζημφκ απμηνοπημβνάθδζδ ηαζ 

ένεοκα. Οζ δζαηοπςιέκμζ ζηυπμζ, απυ πνυεεζδ πάκηα, είκαζ εεηζηά 

θμνηζζιέκμζ, ζηνέθμκηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ βκςζηζηυ ιμκηέθμ, ζηζξ 

βκςζηζηέξ ακάβηεξ, ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ επζδζχλεζξ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ 

ζηδνίγμκηαζ ζε ιζα ηαλζκυιδζδ ηςκ πναβιάηςκ πμο ιαεαίκμοκ ηα παζδζά 

ζημ ζπμθείμ. 

Σν πεξηερόκελν ησλ Α.Π.. είλαη πην ζπγθεθξηκέλν, νξαηό ηαζ 

ανίζηεηαζ ζε άιεζδ δζαζφκδεζδ ιε ημ πενζεπυιεκμ – φθδ ηςκ αζαθίςκ πμο 
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πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ, μζ μπμίμζ ζοκάια ηαηεοεφκμοκ ηδ 

δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια. Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ 

Α.Π.. είκαζ υνβακμ ηαζ ιέζμ ηςκ ζηυπςκ, αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ιένμξ ημοξ 

υζμκ αθμνά ηδκ αθμιμίςζδ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ φθδξ ηςκ αζαθίςκ, ηςκ 

ιδκοιάηςκ, ηδξ ιαεδζζαηήξ πμνείαξ ηαζ ημζκςκζηήξ δνάζδξ ημο αζηζημφ 

ζπμθείμο. Ζ ακάθοζδ ηαζ μνβάκςζδ ημο πενζεπμιέκμο, αθμφ πενζζηνέθεηαζ 

βφνς απυ ηζξ χνεξ δζδαζηαθίαξ, ηζξ εκυηδηεξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημοξ (επζθμβή – 

πνυηαλδ η.θπ.) απμδεζηκφεζ ηδ ζπμοδαζυηδηα πμο έπμοκ ηα Α.Π.. βζα ηδ 

νφειζζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ο ζδεμθμβζηυξ ηαζ πμθζηζηυξ 

παναηηήναξ ημοξ είκαζ πζμ απμηαθοπηζηυξ ζηα αζαθία ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ηζξ 

οπμδείλεζξ, υπςξ π.π. ζηδκ Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, 

υπμο ημκίγεηαζ μ νυθμξ ημο ςξ εονςπαίμο δζαιεζμθααδηή ηαζ ηαθείηαζ κα 

πνμηάλεζ μπςζδήπμηε ηζξ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ βζα ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ (ηεθ. 

13-14). Σαοηυπνμκα μ εηπαζδεοηζηυξ πνμηνέπεηαζ έκημκα κα πναβιαημπμζήζεζ 

ηα εονςπασηά πνμβνάιιαηα. Απυ ηζξ μδδβίεξ ηςκ ΑΠ οπαβμνεφεηαζ κα 

παναηηδνίζεζ ημκ ΟΖΔ ζακ «… βίβακηα ιε δειέκα πένζα» ηαζ κα ακαθφζεζ ημκ 

ηαζκμθακή υνμ « δηθαίσκα ζηελ αλζξσπηζηηθή παξέκβαζε». Ίπςξ 

ακαθένεηαζ, «… ημ δζηαίςια αοηυ ιπμνεί κα θηάκεζ ιέπνζ ηαζ ηδ ζηναηζςηζηή 

επέιααζδ ζημ έδαθμξ ηνάημοξ βζα ηα δζηαζχιαηα ηςκ ηαημίηςκ ημο (π.π. 

ΝΑΣΟ ζηδ Βμζκία ηαζ ηδκ πνχδκ Γζμοβημζθααία). Ο νυθμξ εκηέθεζ ηςκ 

ακενςπζζηζηχκ μνβακχζεςκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ εζνδκεοηζηή ηαζ ακενςπζζηζηή 

αμήεεζα ιεηά ηδκ εζζαμθή» (ζεθ. 103). Ο εηπαζδεοηζηυξ πνέπεζ κα αζηζμθμβήζεζ 

πμθζηζηά ηαζ δεζηά ημοξ ζφβπνμκμοξ ζιπενζαθζζηζημφξ πμθέιμοξ ηαζ ηζξ 

εζζαμθέξ! Δλάθθμο, δ εκυηδηα ημο αζαθίμο (ΔΠ Γ‘ Γοικαζίμο) βζα ημ ζφβπνμκμ 

ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ απμηεθεί πμθζηζηυ ηαζ ζδεμθμβζηυ πνμζδθοηζζιυ ζηζξ 

εθαζηζηέξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ. φβπνμκεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ εεςνμφκηαζ ε 

ηειεξγαζία, ε κεξηθή απαζρφιεζε, ε επνρηθή απαζρφιεζε, ε εξγαζία κε ην 

θνκκάηη, ε απηναπαζρφιεζε η.θπ. Καιία ακαθμνά δεκ βίκεηαζ ζημ δζηαίςια βζα 

πθήνδ ηαζ ζηαεενή ενβαζία. Αοηή, πςνίξ κα ακαθένεηαζ πμοεεκά, ακήηεζ ζηζξ 

παναδμζζαηέξ ηαζ «λεπεναζιέκεξ» ιμνθέξ απαζπυθδζδξ.4 

ηδ δζαεειαηζηή ενβαζία ηςκ παζδζχκ, ζηδκ ίδζα εκυηδηα, μζ ιαεδηέξ 

ηαθμφκηαζ κα απακηήζμοκ ζηα ενςηήιαηα:  

                                                           
4
 Βι. ζει. 26, 27  « « 
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1) Σζ άθθμ εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ δ επζπείνδζδ ακηί κα απμθφζεζ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ;  

2) Πχξ ιπμνμφκ κα απακηήζμοκ μζ ενβαγυιεκμζ ζηδ κέα ηαηάζηαζδ; 

Οζ απακηήζεζξ οπμδεζηκφεηαζ κα ακαγδηδεμφκ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο Δεκζημφ 

Κέκηνμο Δπαββεθιαηζημφ Πνμζακαημθζζιμφ, πμο πνμπαβακδίγεζ ηδκ ίδζα 

ακηενβαηζηή πμθζηζηή, ζημκ ζπμθζηυ ζφιαμοθμ ημο ΔΠ ηαζ ζηδκ εονςπασηή 

ζζημζεθίδα ημο ΔURΔS βζα ηζξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ζηδκ Δ.Δ. Σμ πενζεπυιεκμ 

ηςκ απακηήζεςκ είκαζ μζ εθαζηζηέξ ιμνθέξ ενβαζίαξ ιε ζηυπμ ηδκ απμδμπή 

ημοξ. Καζ ζηα άθθα ιαεήιαηα ηαζ αζαθία βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ παναηδνμφκηαζ 

πανυιμζα ηνμφζιαηα πεζναβχβδζδξ. 

 Οη δηαδηθαζίεο ζπλήζσο δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ησλ 

καζεηώλ, ζην γηαηί θαη πώο δηδάζθνπκε έλα αληηθείκελν, ζην πώο 

ιακβάλεη κέξνο ν καζεηήο ζηε δηαδηθαζία απόθηεζεο ηεο γλώζεο. Σμ 

επίιαπμ βκςζζμθμβζηυ πνυαθδια ζήιενα είκαζ υηζ αιθζζαδηείηαζ δ 

ακηζηεζιεκζηυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ αθήεεζαξ ηαζ πνμαάθθεηαζ ημ 

ζδεμθυβδια υηζ δ πνυζθδρδ ηδξ βκχζδξ είκαζ ιυκμ δζαδζηαζία ηαζ υπζ 

πνμσυκ. Σα κέα Α.Π.. οπμζηδνίγμοκ ηαζ αοηά ηδκ ίδζα άπμρδ. Βθέπμοκ ημ 

γήηδια ζακ δζανηή εηιάεδζδ, δδθαδή κα ιαεαίκς πχξ κα ιαεαίκς, 

απμδίδμκηαξ έηζζ ζδιαζία απμηθεζζηζηά ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ υπζ 

ζημ απμηέθεζια, πμο είκαζ δ απυηηδζδ ηδξ βκχζδξ. Αοηυ δζαθδιίγεηαζ ιε 

επίηθδζδ ζημοξ εειεθζςηέξ ημο δζαδζηαζηζημφ ηφπμο ιάεδζδξ Bruner ηαζ 

Dewey ηαζ ζπεηζηή παναπάναλδ ηςκ εέζεχκ ημοξ. Δίκαζ απμηέθεζια ηδξ 

πίεζδξ πμο αζηεί δ πμθζηζηή ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ, δ μπμία ζπεδζάγεηαζ ηαζ 

οθμπμζείηαζ απυ ηδκ Δ.Δ βζα ζηεκυηενδ πνυζδεζδ ημο ζπμθείμο ζηδκ 

ηαπζηαθζζηζηή μζημκμιία ηαζ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ πζμ ζθζπηυ έθεβπμ ημο 

ηαηακειδηζημφ ημο νυθμο ζηδ ζφκδεζδ ιε ηδκ αβμνά ρεοημαπαζπυθδζδξ 

(κέμ ιμκηέθμ ενβαγυιεκμο, πζμ εηιεηαθθεφζζιμο). 

 Ζ αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ κέρξη ηώξα ζπληειείηαη κέζα 

από έλα πιήζνο κεραληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο, πμο πνμαθέπμοκ ηα 

Α.Π.. ηαζ δ εηπαζδεοηζηή κμιμεεζία, π.π. επίηαζδ ηςκ ελεηαζηζηχκ 

πθεβιάηςκ, έπαζκμζ, ανααεία, ανζζηεία, πμζκέξ, πνςημαμοθίεξ, απμννίρεζξ, 

εκίζποζδ υθςκ ηςκ ιμνθχκ ηαζ ηνζηδνίςκ αλζμθυβδζδξ, αθθά ηαζ απυ ηδκ 

ειιμκή ζηδκ πζμ ζοπκή ηαζ έκημκδ οζμεέηδζδ νυθςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιέζα 
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απυ δναζηδνζυηδηεξ ζημ ζπμθείμ. ·ηζζ, ζφιθςκα ιε ηδ ιανλζζηζηή εεχνδζδ 

(ζπμθή ηςκ ζοβηνμφζεςκ), δ υπμζα αζηζηή «βκχζδ», ζοκήεςξ 

ηαηαηενιαηζζιέκδ, απμζπαζιαηζηή ηαζ αζφκδεηδ ιεηαλφ ηδξ ηαζ ιε ηδ γςή, 

αημθμοεεί ςξ πνμξ ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ πμο πανέπεηαζ ηέζζενζξ 

θεζημονβίεξ: α) ηελ αλαπαξαγσγηθή (ηαλζημί θναβιμί, ιμνθςηζηέξ 

ακζζυηδηεξ, ζηνμθή ζηδκ πνυςνδ ηαηάνηζζδ, επζθεηηζηυηδηα), β) 

ζπζρεηηζηηθή (μ ηνυπμξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ηα ακηζηείιεκα είκαζ νδπυξ, 

επζθακεζαηυξ, ζοζημηίγεζ ηδκ αθήεεζα), γ) εθαξκνζηηθή (δ εθανιμβή ηδξ 

βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηα ζοιθένμκηα ηδξ ηονίανπδξ ηάλδξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ 

μζημκμιίαξ ημο ηαπζηαθζζιμφ η.θπ.) ηαζ δ) εξκελεπηηθή (κα ιδκ ιπμνεί μ 

κέμξ κα ενιδκεφεζ επζζηδιμκζηά ηδ θφζδ ηαζ ηδκ ημζκςκία ηαζ κα ελμπθίγεηαζ 

δζακμδηζηά ηαζ ροπζηά ιε ηα ηαηάθθδθα εθυδζα, χζηε κα ιπμνεί κα αθθάγεζ 

ηα πνάβιαηα πνμξ υθεθυξ ημο) . 

 

II. Βαζηθνί όξνη θαη ηύπνη πξνγξακκάησλ 

 

Curriculum: είκαζ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ιε ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ 

ζηυπμοξ, ηα πενζεπυιεκα, ημοξ ηνυπμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ζακ 

δμιζηά ζημζπεία ημοξ. Πνμθακχξ, ιε ημκ υνμ Α.Π.. εκκμμφιε ημ Curriculum. 

Οζ πζμ ζδιακηζηέξ δζαηνίζεζξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ ζ‘ αοηά (Goodlad, 1979) 

είκαζ: Α) Αλνηρηά θαη θιεηζηά, ακάθμβα ιε ηδ δοκαηυηδηα πανέιααζδξ ημο 

δζδάζημκηα ζ‘ αοηά ηαζ ηδξ ημπζηήξ ημζκςκίαξ. Ζ δοκαηυηδηα αοηή είκαζ έκαξ 

ιφεμξ, βζ‘ αοηυ ηαζ δε βίκεηαζ απμδεηηή. Ζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζε ακμζηηά ηαζ 

ηθεζζηά Α.Π.. αθμνά ζδζαίηενα ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημ ενχηδια ακ δζαεέηεζ 

μοζζαζηζηή παζδαβςβζηή ηαζ ροπμθμβζηή εθεοεενία ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ακ 

ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ ηδ δζεφνοκζή ημοξ. Ο ηθεζζηυξ ηφπμξ πνμβνάιιαημξ 

είκαζ έκαξ ημίπμξ αδζαπέναζημξ βζα ημ δάζηαθμ, πμο πνέπεζ κα έπεζ εάννμξ, 

ηυθιδ ηαζ ζδεμθμβζηή πολίδα κα ζπάζεζ ημκ ηφηθμ ιε ηδκ ηζιςθία, έζης ηαζ 

πενζζηαζζαηά. Σμ ακμζπημφ ηφπμο ακαθοηζηυ πνυβναιια παναπθακά θνζπηά, 

υηακ οπμζηδνίγεζ υηζ ζήιενα μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα πανέιαεζ ηαζ κα εέζεζ 

ζηυπμοξ, κα δζαθέλεζ πενζεπυιεκμ ηαζ ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ. Ζ παναπεζζηζηή 

αοηή ιοεμθμβία ζηδνίγεηαζ ζηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ «εθεφεενδξ» επζθμβήξ ζε 

ηάπμζμ ιζηνυ πμζμζηυ ηεζιέκςκ, αζηήζεςκ ηαζ οθζημφ απυ ημ δζδάζημκηα. 

Δπζθμβή υιςξ πμο εκηάζζεηαζ ζοκμθζηά ζηζξ ακηζδναζηζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο 
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Α.Π.. ηαζ πμο αφνζμ εα ακαζνείηαζ μθυηεθα απυ ηδκ πνμζβείςζδ ζηδ ζηθδνή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδ δαιυηθεζα ζπάεδ ηδξ αλζμθυβδζδξ, ακ αοηή δεκ 

αηονςεεί ζοθθμβζηά ηαζ ζηδκ πνάλδ. Καηά ζοκέπεζα υπζ ιυκμ πενζμνίγεηαζ ηαζ 

εθέβπεηαζ δ ροπμθμβζηή εθεοεενία ημο εηπαζδεοηζημφ, αθθά ηαηανβείηαζ ηαζ δ 

υπμζα ειπζζημζφκδ ζημ κα εέηεζ μ ίδζμξ ζηυπμοξ, κα επζθέβεζ πενζεπυιεκα, κα 

δζδάζηεζ εθεφεενα. Γζ‘ αοηυ δ υπμζα πκεοιαηζηή ηαζ παζδαβςβζηή εθεοεενία 

δζεονφκεηαζ ιυκμ απυ ηδκ πάθδ βζα ηαοηυπνμκμ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ 

ιεηαζπδιαηζζιυ. Β) Γξακκηθά ή ζπεηξνεηδή Α.Π.. (Bruner,1966), ακάθμβα 

ιε ηδκ εζςηενζηή δμιή ηαζ μνβάκςζδ ημο πενζεπμιέκμο, ημ ααειυ δοζημθίαξ 

(πμνεία απυ ημ απθυ ζημ ζφκεεημ) ηαζ ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ηςκ δθζηζαηχκ 

ζηαδίςκ ημο ιαεδηή. Δδχ αοηυ πμο έπεζ ζδιαζία είκαζ δ θφζδ ημο 

πενζεπμιέκμο ηαζ μζ ζηυπμζ, ηαζ υπζ μζ θεπημιενεζαηέξ, ζπμθαζηζηέξ δζαηνίζεζξ, 

πμο δε ζηενμφκηαζ επζζηδιμκζηήξ αάζδξ. Γ) Σν επίζεκν θαη ην θξπθό 

Α.Π... Σμ πνχημ, ην επίζεκν, έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα μναηά απμηεθέζιαηα ηδξ 

ιάεδζδξ ζημ ζπμθείμ (επζδυζεζξ, πμζμζηυ απυννζρδξ, πνυζααζδξ), εκχ ημ 

δεφηενμ, δδθαδή ην θξπθό, ακαθένεηαζ ζε υθεξ ηζξ ακεπίζδιεξ επζδνάζεζξ, 

δζδαηηζηέξ ηαζ ιδ, πμο ζοκηεθμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ ηαζ ημο 

ζπμθείμο βεκζηυηενα. Ο υνμξ ηαεζενχεδηε απυ ημκ Jackson (1968), μ μπμίμξ 

ιεθέηδζε αοηέξ ηζξ επζδνάζεζξ. Σμ ηνοθυ πνυβναιια είκαζ ηεθζηά υθεξ μζ 

άηοπεξ ιμνθέξ δζδαζηαθίαξ πανάθθδθα ιε ημ επίζδιμ πνυβναιια (π.π. κα 

ιάεμοκ ηα παζδζά κα πενζιέκμοκ ζηδ βναιιή, κα ζδηχκμοκ ημ πένζ ημοξ βζα κα 

πάνμοκ άδεζα κα ιζθήζμοκ, κα ιάεμοκ κα γμοκ ιέζα ζημ πθήεμξ). Καηά ημοξ 

εεςνδηζημφξ ηδξ ηνζηζηήξ παζδαβςβζηήξ (Apple,1996 - Mc Laren, 1994), ημ 

ηνοθυ πνυβναιια ζοκίζηαηαζ ζηδ ζζςπδθή δζδαζηαθία ακηζθήρεςκ, ζδεχκ, 

ζοιπενζθμνχκ ηαζ αλζχκ. Με άθθα θυβζα, ημ ηνοθυ Α.Π.. δεκ είκαζ ηίπμηα 

άθθμ κευηενμ απυ ιία μκμιαζία ζοβηάθορδξ ηδξ ζδεμθμβζηήξ ηαζ 

ακαπαναβςβζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ αζηζηήξ εηπαίδεοζδξ, πμο ιαεαίκεζ ηα παζδζά 

ζημ ζπμθείμ πχξ κα ζοιπενζθένμκηαζ ιέζα ζημ ηαπζηαθζζηζηυ ζφζηδια 

ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ ακαπαναβςβή ηςκ ηάλεςκ. Οζ ζοιπενζθμνέξ πμο 

ιαεαίκμοκ ηα παζδζά είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ ηαλζηήξ ημοξ 

πνμέθεοζδξ. ·ηζζ, άθθμζ ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ υ,ηζ πνεζάγεηαζ βζα κα 

ζοιπενζθενεμφκ ςξ δζεοεοκηέξ ηαζ άθθμζ υ,ηζ πνεζάγεηαζ βζα κα βίκμοκ 

ηθδηήνεξ ή ενβάηεξ. Πξόθεηηαη ελ ηέιεη γηα ηε δηαδηθαζία αθνκνίσζεο 

θαλόλσλ ηεο θπξίαξρεο ινγηθήο, εζηθήο θαη ηδενινγίαο πνπ δηαρένληαη 
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θαη ζην Α.Π.., κα πην πνιύ ελζαξθώλνληαη κε ηελ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξώλ θαη ξόισλ κέζα ζηελ ίδηα ηε ζρνιηθή δσή θαη δξάζε, 

πνπ θαλνληθνπνηεί, θαλνλίδεη θαη ηαμηλνκεί. Αοηέξ αηνζαχξ μζ θεζημονβίεξ 

ημο αζηζημφ ζπμθείμο (ζδεμθμβζηή – επζθεηηζηή), ιε υζα οπαβμνεφμοκ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηα έλαθθα ακηαβςκζζηζηά πνυηοπα ιζαξ ημζκςκίαξ ακζζμηήηςκ, 

δζαηνίζεςκ ηαζ άβνζαξ εηιεηάθθεοζδξ, ζοπκά πνμηαθμφκ έκημκεξ 

πανμνιδηζηέξ ακηζεέζεζξ, ακηανζίεξ ηαζ ελεβένζεζξ ηςκ ιαεδηχκ, πμο 

οπμζοκείδδηα ηαζ απυ έκζηζηημ ακηζδνμφκ ζηδκ πνμζδζμνζζηζηή, ηαλζηή 

ηαηεφεοκζδ ηαζ ηδκ απυπεζνα ζδεμθμβζηήξ πεζναβχβδζδξ ημο ζοζηήιαημξ. Γ) 

ηηο πην γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο κνξθέο Α.Π.. ζπγθαηαιέγνληαη: α) Σν 

ηερλνθξαηηθό πξόγξακκα, ημ μπμίμ ηαηανηίγεηαζ ιε επζθμβή ηαζ επζιμκή ζηα 

ηεπκμθμβζηά – ηεπκμηναηζηά ζημζπεία πμο απαζημφκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ιάεδζδξ, υπςξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα, δ απυδμζδ, ηα ηεπκμθμβζηά ιέζα. 

Πανά ηδ ζφβποζδ ροπμθμβζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ ηνζηδνίςκ, ηα ηεπκμηναηζηά 

πνμβνάιιαηα πνμηείκμοκ ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ιε αάζδ ηδκ 

ροπμθμβία ημο Μπζπεαζμνζζιμφ. Βαζζηή ζδέα ζηδκ μπμία ζηδνίγμκηαζ είκαζ υηζ 

υθμζ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ειπεδχζμοκ ημ υπμζμ πενζεπυιεκμ, ακ ανεεμφκ μ 

ηαηάθθδθμξ ηνυπμξ ηαζ ηα ηαηάθθδθα ιέζα (Bloom, 1982), ακηίθδρδ ααεφηαηα 

ακηζεπζζηδιμκζηή, βζαηί αθέπεζ ημκ ακενχπζκμ ροπζζιυ ζηαηζηά, ακηζδζαθεηηζηά 

ηαζ ζακ ηάηζ πνμζανιμζηζηυ ηαζ παεδηζηυ, ηαζ υπζ ζακ αοηυ πμο πναβιαηζηά 

είκαζ δναζηζηυξ, δοκαιζηά ελεθίλζιμξ ηαζ επεζδή ηαοηυπνμκα αβκμεί ηδκ ηαλζηή 

θφζδ ηδξ αζηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ημζκςκίαξ. 

β) Σν αλζξσπηζηηθό πξόγξακκα. Οζ ανπέξ ημο ζοκανενχκμκηαζ ιε ζδζαίηενδ 

πνμηίιδζδ ζηδκ ακενςπζζηζηή παζδεία, δδθαδή ζηα ζδακζηά ηαζ ζηζξ αλίεξ ημο 

ακενςπζζιμφ. Σμ πνυβναιια απμδίδεζ ελέπμοζα εέζδ ζηα αβαεά ηδξ 

«ηθαζζηήξ» παζδείαξ, υπζ ιε ηδ ζηεκή αθθά ηδκ εονεία έκκμζα ημο υνμο, 

εεςνχκηαξ ηδκ απαναζάθεοημ αάενμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ κέςκ 

ακενχπςκ. Ζ ακηίθδρδ αοηή παναηάιπηεζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή αθήεεζα υηζ υθεξ 

μζ επζζηήιεξ ηαζ μζ ζπμοδέξ έπμοκ ακενςπζζηζηή οπυζηαζδ, ημζκςκζηυ 

παναηηήνα ηαζ απμζημθή ηαζ β‘ αοηυ πνέπεζ κα οπδνεημφκ ημκ άκενςπμ, ηδκ 

απεθεοεένςζή ημο απυ οθζηά ηαζ πκεοιαηζηά δεζιά, ηδκ ημζκςκζηή πνυμδμ 

ηαζ εοδιενία, ηδκ ηεθζηή ακαημφθζζδ απυ ημ ιυπεμ (πειπημοζία ημο 

Οοιακζζιμφ).  
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Σν Γ.Δ.Π.Π.. ( Γηαζεκαηηθό, Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ) 

2001 – 2003 (πζθμηζηή εθανιμβή ημο – έκανλδ οθμπμίδζήξ ημο) πνμηείκεζ 

δήεεκ θφζεζξ ζηα εεςνδηζηά ηαζ πναηηζηά πνμαθήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ 

επζθμβή ηαζ μνβάκςζδ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ 

πνμαθέπμκηαξ ςξ πεδία δναζηδνζμηήηςκ ημο ηδκ εοέθζηηδ γχκδ βζα ημ 

Γδιμηζηυ ηαζ βζα ημ Γοικάζζμ ηζξ εθεφεενεξ δζαεειαηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ (Δ.Γ.Δ.Γ.). Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ζηδκ μοζία ημ Γ.Δ.Π.Π.. 

δηρνηνκεί ην ζρνιηθό πξόγξακκα, δηαζπά ηνλ όπνην εληαίν ραξαθηήξα 

ηδξ πανεπυιεκδξ βκχζδξ ηαζ ιε ηζξ εοέθζηηεξ – ακμζηηέξ γχκεξ, βζα ηζξ μπμίεξ 

δεκ πνμαθέπμκηαζ ηναηζημί πυνμζ, νδεγεί ζηαδηαθά ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζρνιείσλ ιε ηδκ ηαηάνηζζδ πνμβναιιάηςκ ζε 

επίπεδμ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ (School based program) δζαθμνεηζηήξ πμζυηδηαξ 

ηαζ πενζεπμιέκμο, ακάθμβα ιε ημοξ πυνμοξ ηδξ ιμκάδαξ, ηδκ μζημκμιζηή ηαζ 

ημζκςκζηή δοκαηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ βμκζχκ – πεθαηχκ ηδξ 

(ζδζςηζημπμίδζδ, απμηέκηνςζδ). Αοηή είκαζ δ ααεφηενδ πμθζηζηή ζηυπεοζδ ηδξ 

ηαεζένςζήξ ημο. Ίζμκ αθμνά ηηο δηαθεξύμεηο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. βζα 

ηαηαηυνοθμ ηαζ μνζγυκηζμ άλμκα δζαζφκδεζδξ ηδξ βκχζδξ ζημ επίπεδμ ηςκ 

Α.Π.., βζα πμθοπνζζιαηζηή επελενβαζία εειάηςκ, βζα ζοβηνυηδζδ ηδξ 

«μθζζηζηήξ» βκχζδξ ηαζ ηδ ζφκδεζή ηδξ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν από ηε κεραληζηηθή ζπξξαθή θαη ελνπνίεζε πιεξνθνξηώλ, 

ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ μ ιαεδηήξ εα δζαιμνθχκεζ έκα οπμηεζιεκζηυ ηαζ 

παναιμνθςιέκμ ημζιμείδςθμ, ιζα εμθή άπμρδ βζα ημκ ηυζιμ, πμο δε εα 

ιπμνεί κα ενιδκεφεζ, κα βκςνίγεζ ηαζ κα αθθάγεζ. Ζ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ 

δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ από ηε δηάρπζε θαη ην ζηξαγγαιηζκό ηεο όπνηαο 

επηζηεκνληθήο αληίιεςεο θαη γλώζεο από ην αληηεπηζηεκνληθό, ην 

εθήκεξν, ην απνζπαζκαηηθό. Πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα ιζα ςιή ηαζ ζηθδνή 

ζδεμθμβζηή πανέιααζδ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, δ μπμία δζαθδιίγεηαζ ιε 

ζοκμδεοηζηά πνμμδεοηζηά ιέηνα, υπςξ δ μιαδμζοκενβαηζηή δζδαζηαθία, δ 

ιέεμδμξ project, δ εκενβδηζηή ηαζ αζςιαηζηή ιάεδζδ η.θπ., ιέηνα, ηα μπμία 

πάκμοκ ημ εεηζηυ ημοξ παναηηήνα, αθμφ οπδνεημφκ ημοξ ζηυπμοξ ιζαξ 

ααεφηαηα ηαλζηήξ, ακηζεηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ. 

οκμπηζηά, ηα Α.Π.. ζηδκ αζηζηή εηπαίδεοζδ απμηεθμφκ δφκαιδ ζπεδζαζιμφ 

ηαζ πνμζδζμνζζιμφ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ηαζ εκζζπφμοκ ημκ επζθεηηζηυ, 

ακαπαναβςβζηυ ηαζ ζδεμθμβζηυ νυθμ ημο ζπμθείμο ζημκ ηαπζηαθζζιυ, μ μπμίμξ 
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ζηζξ ιένεξ ιαξ εκηείκεηαζ πάνα πένα ιε ηδκ εζζαμθή ημο Γ.Δ.Π.Π.. ςξ εκυξ 

αηυιδ ιέζμο βζα ηζξ ηαπζηαθζζηζηέξ ακαδζανενχζεζξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Οοζζαζηζηά δ Δ.Δ. πνμζπαεεί έκημκα κα επέιαεζ ιε ηζξ μηηχ ζηακυηδηεξ πμο 

εέηεζ επί ηάπδημξ ηαζ πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηα ακαδζανενςιέκα πνμβνάιιαηα 

ζπμοδχκ ηαζ ηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα. Με αανοζήιακηα έββναθα βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ, υπςξ δ ακαημίκςζδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ιε εέια ηδκ 

«Πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο»5 ηαεχξ ηαζ ηδ φζηαζδ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ 

οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηζξ «Βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο» δ 

επέιααζδ βίκεηαζ πζμ έκημκδ ηαζ δεζιεοηζηή. Σα ηείιεκα αοηά απμηαθφπημοκ 

ημοξ ζπεδζαζιμφξ ηαζ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ, πμο πνέπεζ κα ζοιπενζθδθεμφκ ζηα 

ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. οκμπηζηά, μζ 

8 ζηακυηδηεξ - ηθεζδζά πμο ηα εονςπασηά εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα πνέπεζ 

απαναζηήηςξ κα δζαζθαθίγμοκ, πνμηεζιέκμο κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ζδιενζκέξ 

εηιεηαθθεοηζηέξ ακάβηεξ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηδξ εοέθζηηδξ 

απαζπυθδζδξ είκαζ ζηδκ μοζία ζονναθή ζημζπεζςδχκ βκχζεςκ, πνδζηζηχκ 

δελζμηήηςκ ηαζ ηακυκςκ «ηαθήξ» δζαβςβήξ πάκς ζε 8 άλμκεξ: «επηθνηλσλία 

ζηε κεηξηθή γιψζζα, επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, ςεθηαθή ηθαλφηεηα, 

κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε θαη έθθξαζε». Σμ ζφκμθμ αοηχκ ηςκ δελζμηήηςκ απμηεθεί Πθαίζζμ 

Ακαθμνάξ ζημ μπμίμ πνέπεζ κα πνμζανιυγμκηαζ ηα ηνάηδ ιέθδ ιε ζηυπμ, 

ακάιεζα ζηα άθθα, ηδκ «παξνρή επξσπατθνχ εξγαιείνπ αλαθνξάο, πνπ 

απεπζχλεηαη ζε δηακνξθσηέο πνιηηηθήο, εθπαηδεπηέο, εξγνδφηεο θαη ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη, ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψο 

ζπκπεθσλεκέλσλ ζηφρσλ».  

Ζ οπμηαβή ζηζξ 8 δελζυηδηεξ ηαζ ηδ δζά αίμο ιάεδζδ, πμο ημ ηεθάθαζμ απαζηεί 

ηαζ ηα ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ πνέπεζ κα ειπενζέπμοκ, δεκ είκαζ κμιμηέθεζα. Σμ 

βεβμκυξ υηζ μζ πθδνμθμνίεξ ζήιενα εκαθθάζζμκηαζ ναβδαία δδιζμονβεί αηυια 

πζμ έκημκα ηδκ ακάβηδ βζα έκα ζζπονυ ημζιμεεςνδηζηυ οπυααενμ, πμο εα 

                                                           
5 ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. a6-0326/2007 
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ηάκεζ ζηακυ ηάεε άκενςπμ κα ηνίκεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ κα ηζξ εκηάζζεζ 

δδιζμονβζηά ζηδ γςή ημο, πςνίξ κα βίκεηαζ οπυδμοθυξ ημοξ. Ίπςξ είκαζ 

θακενυ, υιςξ, βζα έκακ ηέημζμκ άκενςπμ πνεζάγεηαζ ηαζ έκα νζγζηά δζαθμνεηζηυ 

είδμξ ζπμθείμο. Ίπζ έκα «ζπμθείμ ζεκέιην ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, πμο εα 

ζοιαάθεζ ηάπα ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή εοδιενία ηςκ ηναηχκ ηδξ ΔΔ» 

ηαζ ζηδκ μοζία ζημ κα βίκεζ δ μζημκμιία ηδξ Δ.Δ. δ πζμ ακηαβςκζζηζηή 

παβηυζιζα, αθθά έκα εληαίν δσδεθάρξνλν ζρνιείν γεληθήο παηδείαο έσο 

ηα 18 ρξόληα, ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο θαη κε εληαίν πξόγξακκα γηα υθμοξ. 

ε αοηυ ημ ζπμθείμ, ηα βκςζηζηά ημο ακηζηείιεκα ηαζ μζ άθθεξ 

δζαπαζδαβςβδηζηέξ ημο πανάιεηνμζ δεκ ακηζιεηςπίγμκηαζ ζακ δελζυηδηεξ, μζ 

μπμίεξ εη ηςκ πνμηένςκ ζοκζζημφκ απυθοηδ ηαζ ζπεηζηή οπμαάειζζδ ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ επμπήξ. ·ηζζ, ημ πενζεπυιεκμ 

εκυξ ζφβπνμκμο ζπμθείμο πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ: 

 ηελ θαηάθηεζε ηεο γιώζζαο υπζ απθά ζακ ιέζμ επζημζκςκίαξ αθθά 

ζακ υνβακμ ζοβηνυηδζδξ ηδξ ζηέρδξ, 

 ηελ θαηάθηεζε καζεκαηηθήο ζθέςεο, ηδξ ζηακυηδηαξ ιέζα απυ ηδκ 

ηςδζημπμίδζδ, ηδκ ηαλζκυιδζδ, ηδκ αθαζνεηζηή ζηέρδ κα 

πνμζεββίγμοιε ιε ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ηαζ κα ηαηακμμφιε ημκ ηυζιμ,  

 ηε γλώζε ηεο θύζεο ιέζα απυ ημοξ κυιμοξ πμο δζέπμοκ ηδκ ηίκδζδ 

ηδξ φθδξ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ πίζηδξ ζηδ δφκαιδ ημο ακενχπμο, ηαζ  

 ηε γλώζε ηεο θνηλσλίαο ιέζα απυ ημοξ κυιμοξ ηδξ ημζκςκζηήξ 

ελέθζλδξ πμο επζηνέπμοκ ζημκ άκενςπμ κα βίκεηαζ ζοκεζδδηυ 

οπμηείιεκμ ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ γςήξ.  

Σμ ζπμθείμ θμζπυκ πμο πνμηείκμοιε δεκ επζδζχηεζ κα πνμεημζιάγεζ 

ακενχπμοξ βζα κα πνμζανιυγμκηαζ παεδηζηά ζηζξ έημζιεξ ημζκςκζηέξ ιμνθέξ, 

αθθά ακενχπμοξ ζηακμφξ κα ηζξ αθθάγμοκ ηαζ κα ηζξ ηαθοηενεφμοκ. Αοηυ 

απαζηεί ηδ ιεεμδζηή ηαζ ζζυννμπδ ηαθθζένβεζα υθςκ ηςκ πθεονχκ ημο 

ακενχπζκμο ροπζζιμφ, ηδξ κυδζδξ, ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ηδξ αμφθδζδξ. 

·ηζζ ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ιαγί ιε ημ πκεφια πνέπεζ κα ηαθθζενβμφκ ηαζ ημ 

ζχια, ιαγί ιε ηδ βκχζδ πνέπεζ κα μνβακχκμοκ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ 

ιαεδηχκ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ γςή, ακαπηφζζμκηαξ ηδκ αζζεδηζηή ηαζ θοζζηή 

αβςβή, ηδκ ημζκςκζηή δνάζδ. 
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 Βαεφηενμ αίηζμ αοηχκ ηςκ ακηζδναζηζηχκ ημιχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ 

ενβαζία ηαζ ηδκ μζημκμιία είκαζ μζ ακάβηεξ ακαπαναβςβήξ ηαζ παβίςζδξ ημο 

ζοζηήιαημξ ηαζ μζ πμθθαπθαζζαγυιεκεξ δοζημθίεξ ζηδκ ακακέςζδ ημο 

ημζκςκζημφ ηεθαθαίμο, θυβς ηςκ ακηζκμιζχκ πμο πνμηαθεί δ ιεβζζημπμίδζδ 

ηδξ ηενδμθμνίαξ ηαζ οπεναλίαξ βζα ημ ιεβάθμ ηεθάθαζμ ζημ ζιπενζαθζζηζηυ 

ζηάδζμ ακάπηολδξ ηαζ ηνίζδξ ηαοηυπνμκα ημο ηαπζηαθζζιμφ. 

 

πλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

Ζ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο αζηείηαζ ζηδκ Δθθάδα απυ ηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα 

ιέπνζ ζήιενα είκαζ ηαλζηή πμθζηζηή, δ μπμία ηαεμνίγεηαζ αθθδθμδζάδμπα απυ ηα 

δζάθμνα ζηνχιαηα ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ πμο ηαηά ηαζνμφξ ηοαενκμφκ: ηνπο 

θνηδακπάζεδεο (1821-1910), ηα λεόηεπθηα αζηηθά ζηξώκαηα (1910-1975) 

ηαζ ην κνλνπσιηαθό θεθάιαην (1975 η. ε.). Σα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα 

ζπμοδχκ οθμπμζμφκ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ αοηήξ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ιαγί ιε ηα αζαθία 

ηαζ ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια πνμζδζμνίγμοκ δζαπνμκζηά ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ. ακ ααζζηά ενβαθεία ηδξ ζδεμθμβζηήξ θεζημονβίαξ ημο 

ζπμθείμο αημθμοεμφκ πζζηά ηάεε θμνά ημοξ ζδεμθμβζημφξ, πμθζηζημφξ 

πνμζακαημθζζιμφξ ηαζ ημοξ μζημκμιζημφξ ζπεδζαζιμφξ ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα πξνγξάκκαηα ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ 

ιεηαννοειίζεζξ πμο έβζκακ. Δηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

ιεηαννφειζζδξ ηαζ πνυηαζδξ ηδξ ΠΔΔΑ ημ 1944, πμο δεκ εθανιυζηδηε 

ζοκμθζηά ηαζ είπε πςνμπνμκζηά πενζμνζζιέκμ παναηηήνα, έρνπλ ηα αθόινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

• Ηδζαίηενδ πνμηίιδζδ ζηα εεςνδηζηά ιαεήιαηα ηαζ πθήνδξ απμζφκδεζδ ηδξ 

εεςνίαξ 

απυ ηδκ πνάλδ, αδοκαιία ηαθθζένβεζαξ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, πανά ηζξ 

ακηίεεηεξ δζαηδνφλεζξ ημοξ. 

• Κονζανπία ημο ρεοημηθαζζηζζιμφ βζα ιεβάθεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ ηαζ 

ελχεδζδ ζηδ 

ζμαζκζζηζηή ηαζ αηναία ή ναθζκανζζιέκδ εεκζηζζηζηή δζαπαζδαβχβδζδ. 

• Ζ θζθμζμθία ημοξ είκαζ έκα πενίενβμ ιείβια ζδεμθμβζημφ ζοβηνδηζζιμφ, 

απυ νμιακηζηή ανπαζμθαηνία ιέπνζ θαζίγμκηα νεφιαηα, ιε δζάποηα ζημζπεία 
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ηάεε θμνά ηδξ ηονίανπδξ πμθζηζηήξ πνμπαβάκδαξ. Πζμ πνυζθαηα, 

ηαηαηθφγμκηαζ απυ ακηζθήρεζξ ημο αζηζημφ ημζιμπμθζηζζιμφ ηαζ 

οπενπνμαάθθμοκ ηδκ εονςπασηή εκμπμίδζδ, ζδέα ηαζ δζάζηαζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. 

• Με ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ημοξ εκζζπφμοκ ημοξ ηαλζημφξ 

θναβιμφξ 

ηαζ ημκ επζθεηηζηυ ημζκςκζηυ ιδπακζζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ. ε δζάθμνεξ 

επμπέξ πνμζπάεδζακ ζακ υνβακα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιεηαννοειίζεςκ κα 

ζοβηναηήζμοκ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ βεκζηήξ ιέζδξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ κα πενζμνίζμοκ ζημ ααειυ πμο ημοξ ακαθμβμφζε, ηαζ υπζ 

απυ ιυκα ημοξ, ηζξ ζπμοδέξ ζηδκ ακχηαηδ εηπαίδεοζδ (δοζκυδηα, 

ηαηαηενιαηζζιέκα, πνμαθδιαηζηά ζηδκ αθμιμίςζδ ηαζ αοηά ηαζ ηα ζπμθζηά 

αζαθία). 

• Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημοξ δ πμζμηζηή ζοζζχνεοζδ αζφκδεηςκ ιεηαλφ 

ημοξ βκχζεςκ ηαζ μζ οπμδείλεζξ βζα αιέεμδεξ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ, μζ 

μπμίεξ, ιε θακηαπηενυ πενζηφθζβια απυ δζαθμνεηζηέξ ηάεε θμνά 

«επζζηδιμκζηέξ» ηαζ παζδαβςβζηέξ εεςνίεξ, είκαζ πάκηα λεημιιέκεξ απυ ηζξ 

ιμνθςηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ ημο ζπμθείμο ηαζ ημο θαμφ. 

19μξ αζχκαξ: Καπμδίζηνζαξ-Βαοανμί. 

Ο Καπμδίζηνζαξ ζοκέθααε αιέζςξ ημ πνυαθδια ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο κέμο 

ηνάημοξ. ·πμκηαξ οπυρδ ημο ημ ααειυ ηαζ ηδ ιεβάθδ έηηαζδ ημο 

ακαθθααδηζζιμφ πμο οπήνπε ζηδ πχνα, δ ααζζηή ημο ζηέρδ ήηακ κα 

εειεθζχζεζ ηδ «θασηή εηπαίδεοζδ», ιε ηδκ επζδίςλδ κα δδιζμονβήζεζ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ μζημκμιζηήξ γςήξ ζημκ ηυπμ. Κάηζ πμο 

πςνίξ βναθή, ακάβκςζδ ηαζ θμβανζαζιμφξ, δεκ ιπμνμφζε κα βίκεζ. Γζ' αοηυ 

ηαζ μζ μδδβίεξ βζα ημ πνυβναιια ηςκ ζπμθείςκ επέιεκακ ζηζξ παναπάκς 

ααζζηέξ ιαεήζεζξ. Σμ εκδζαθένμκ ημο ηοαενκήηδ δεκ ήηακ ιυκμ ζηναιιέκμ 

ζηδ δδιμηζηή-θασηή εηπαίδεοζδ αθθά ηαζ ζηδκ οπμπνεςηζηυηδηα ηδξ. 

Ακηίεεηα, δ κμιμεεζία ηςκ Βαοανχκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ (1834-1836) 

δοζηυθερε ηα πνάβιαηα ηαζ άκμζλε ημ δνυιμ βζα πζμ αοζηδνή ημζκςκζηή 

επζθμβή, μδδβχκηαξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ εηηυξ ζπμθείμο ηαζ 

ζε ιζα ζηθδνή ελμκηςηζηή πεζνςκαλία, ιε ζημζπεία δμοθμηηδζίαξ ηαζ επαζηείαξ. 
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ηζξ ηαηαζηάζεζξ αοηέξ ζοκέααθακ ηαζ ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηδξ 

ακηζααζζθείαξ, πμο απμηεθμφζακ ηοθθή ιίιδζδ ακηίζημζπςκ βαθθζηχκ ηαζ 

βενιακζηχκ. Με αοηά εειεθζχεδηε ημ πνυαθδια ηδξ βθχζζαξ. Ζ βθχζζα ηςκ 

ακαβκςζηζηχκ ηαζ ηςκ άθθςκ ηεζιέκςκ ήηακ δ ανπαία εθθδκζηή. Αηυια ηαζ ηα 

ακαβκςζηζηά ηδξ Α' ηάλδξ ημο δδιμηζημφ ήηακ βναιιέκα ζηδ βθχζζα ηςκ 

ανπαίςκ Δθθήκςκ. Άθθδ βθχζζα ιζθμφζακ ηα παζδζά ζημ ζπίηζ ηαζ άθθδ 

δζδάζημκηακ ζημ ζπμθείμ. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ Βααέθ ηαζ ηδξ 

δζβθςζζίαξ ήηακ ηναβζηά ηαζ ααζακίγμοκ ηδκ ημζκςκία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ 

ιέπνζ ηαζ ζήιενα. 

Ζ ανπαία εθθδκζηή βθχζζα δεκ ακαπαίηζζε ηδκ αβναιιαημζφκδ, εκχ 

πενζμνίζηδηε δ δζδαζηαθία ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ ζημ 19,2 % ημο ζοκμθζημφ 

ανζειμφ ηςκ δζδαηηζηχκ ςνχκ ζηδ ζημζπεζχδδ ηαζ ιέζδ εηπαίδεοζδ ιε πθήνδ 

ηονζανπία ηςκ θζθμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ. Αοηή δ δοζακαθμβία ζζπφεζ ζηα ΑΠ 

ιέπνζ ηχνα. Οζ ελεηάζεζξ αέααζα ηαζ ηα εηπαζδεοηζηά ηέθδ πνδζζιμπμζήεδηακ 

βζα ακάπςια (παθζά ιμο ηέπκδ ηυζηζκμ), εκχ μζ βθςζζζημί θναβιμί είκαζ πάκηα 

ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ ηαλζηχκ ιμνθςηζηχκ ειπμδίςκ ηαζ ακζζμηήηςκ. Οζ ηα-

ηεοεφκζεζξ αοηέξ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ βκχζδξ ήηακ πνμσυκ ζφβηθζζδξ ηδξ 

ακηζδναζηζηήξ «Παηνζανπζηήξ Γζδαζηαθίαξ» (Παηνζανπείμ Ηενμζμθφιςκ), πμο 

αθυνζγε ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ημο εονςπασημφ δζαθςηζζιμφ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ εεςνχκηαξ ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ δαζιμκζηέξ, ιε ηζξ πμθζηζηέξ 

επζδζχλεζξ ηδξ ααοανμηναηίαξ, δ μπμία εζζήβαβε ημκ ρεοδμηθαζζηζζιυ ηαζ ημκ 

θφηερε ζηδ πχνα ιαξ ηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ, ακηίεεηα ιε ημκ ηθα-

ζζηζζιυ, πμο ηαθθζενβείηαζ ζημκ εθθδκζηυ πχνμ απυ δνυιμοξ πζμ 

θοζζμθμβζημφξ. ηδκ «Παηνζανπζηή Γζδαζηαθία» απακηάεζ μ Αδαιάκηζμξ 

Κμναήξ ιε ηδκ «Αδεθθζηή Γζδαζηαθία», υπμο οπμζηδνίγεζ ημκ μνεμθμβζζιυ 

ηςκ ανπχκ ημο Γζαθςηζζιμφ βζα ηδκ παζδεία ηαζ ηδκ αθθδθεββφδ ηςκ 

ακενχπςκ. 

Ίιςξ, ηθαζζηζζιυξ ηαζ ρεοδμηθαζζηζζιυξ είπακ ζακ απμηέθεζια ηδκ πθήνδ 

ακαηνμπή ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο ημο Καπμδίζηνζα, πμο βζα εηείκδ ηδκ επμπή 

είπε πνμμδεοηζηυ παναηηήνα. Οζ Βαοανμί απέαθεπακ ζε ιζα θφζδ «δοκαζηζηή», 

ηδκ επζαίςζδ δδθαδή ηαζ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δοκαζηείαξ ιε ηδ δδιζμονβία ιζαξ 

ηάζηαξ δζμζηδηζηήξ ηαζ ζηναηζςηζηήξ αθμζζςιέκδξ ζ' αοηήκ (απυθμζημζ ημο 

βοικαζίμο ηαζ Οεχκεζμο πακεπζζηήιζμο). Με ηδκ εηπαζδεοηζηή κμιμεεζία ηδξ 
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Ακηζααζζθείαξ ςξ ημ 1856 ηαεζενχκεηαζ ζακ βναιιαηζηή ηδξ δδιμηζηήξ εη-

παίδεοζδξ δ βναιιαηζηή ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ, ιε ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ημ 

βθςζζζηυ επίπεδμ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ημο θαμφ κα ζηέθηεηαζ ηαζ κα δζεηδζηεί, 

ηαεχξ ηαζ βζα ηδ ζοκμθζηή πμνεία ηςκ εθθδκζηχκ εηπαζδεοηζηχκ πναβιάηςκ 

(ηοπμθαηνία, δοζπένεζα ζηδκ ηαηακυδζδ άθθςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ). 

Μυκδ ιέεμδμξ δζδαζηαθίαξ πάθζ, ήηακ δ αθθδθμδζδαηηζηή ιέπνζ ηα ηέθδ ζπεδυκ 

ημο 19μο αζχκα, θυβς ηαζ ηδξ αδοκαιίαξ παναβςβήξ δζδαηηζημφ πνμζςπζημφ. 

Ζ αθθδθμδζδαηηζηή ζοκέααθε ζηα ιμνθςηζηά-βκςζηζηά πάζιαηα ηαζ ζηα ιεβάθα 

παζδαβςβζηά ηναφιαηα βζα ημοξ ιαεδηέξ ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα, εκχ ηα 

ημνίηζζα ήηακ μθμηθδνςηζηά απμηθεζζιέκα απυ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδ γςή. 

 

Ο 20υξ αζχκαξ: Πνμβνάιιαηα ηαζ ιεηαννοειίζεζξ 

Ζ αοβή ημο 20μφ αζχκα ανίζηεζ ηδκ Δθθάδα ζε ιζα εηνδηηζηή ηαηάζηαζδ. Ζ 

πνεμημπία ηδξ πνμδβμφιεκδξ πμθζηζηήξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ είκαζ ελυθεαθιδ. 

Μεηά ημ ηίκδια ημο ηναηζςηζημφ οκδέζιμο μ ενπμιυξ ημο Βεκζγέθμο 

πανμοζζάγεηαζ απυ ηδκ αζηζηή ηάλδ ζακ θφζδ βζα υθα ηα πνμαθήιαηα. Ζ 

εηπαίδεοζδ είπε θηάζεζ ζημ ιδ πανέηεζ. Σίπμηα δε θεζημονβμφζε, αθθά δ 

αθθαβή ηδξ δεκ ήηακ εφημθδ οπυεεζδ, βζαηί ζηυκηαθηε πάκς ζηδκ ακηίδναζδ 

πνχηα ηαζ ηφνζα ηςκ ζημηαδζζηζηχκ ηφηθςκ, πμο ακηζπνμζχπεοακ ηα 

ηιήιαηα ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ, υπςξ μζ ημηγαιπάζδδεξ ηαζ δ εηηθδζία. Σα 

ακενπυιεκα πάθζ ηιήιαηα ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, ήδδ ηναοιαηζζιέκα απυ ηδ 

πνεμημπία ημο Σνζημφπδ, δε δζέεεηακ πνμεημζιαζιέκα ζηεθέπδ βζα ιζα βεκζηή 

αθθαβή. Με πνςημζηάηδ ημκ Βεκζγέθμ ηαζ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ 

ημο 1911 δε εειεθζχκμοκ έκα κέμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, αθθά ζοκηδνμφκ ιε 

νοειίζεζξ ηαζ ακαδζανενχζεζξ ηδκ εηπαίδεοζδ, πμο είπε ζοβηνμηδεεί ζηζξ 

ανπέξ ημο πεναζιέκμο αζχκα ηαζ οπδνεημφζε ημ ημζκςκζηυ ηαεεζηχξ πμο 

μζημδμιήεδηε ηυηε. Ζ ιεηαννφειζζδ αοηή δεκ ακηζιεηχπζζε ηα ιεβάθα 

εηπαζδεοηζηά πνμαθήιαηα πμο πανέιεζκακ ιεβάθα ηαζ ζμαανά, υπςξ αοηά 

ηδξ βθχζζαξ, ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ, ημο εέιαημξ ηςκ πνμ-

βναιιάηςκ ηαζ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ, πμο παναιέκμοκ παβζδεοιέκα 

ακάιεζα ζηδκ ανπαία αηηζηή δζάθεηημ ηαζ ζε ηάπμζα ηαηαζηεοάζιαηα 

βθςζζζηά (ηαεανεφμοζα), πμο απμηεθμφζακ ηδ ιεβάθδ ηνμπμπέδδ βζα ηδ 

δζδαζηαθία ηςκ άθθςκ ιαεδιάηςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο. 
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Μέζα ζηδκ ακηζπανάεεζδ δδιμηζηζζιμφ ηαζ ανπασζηχκ, ακαιέηνδζδ ηαεανά 

πμθζηζηή ηαζ ηαλζηή, πνμηφπηεζ δ ηαεανεφμοζα (επίζδιδ βθχζζα ημο ηνάημοξ, 

φκηαβια ημο 1911). Ζ ηαεζένςζή ηδξ είκαζ ιία κάνηδ ζημ ένβμ εηείκςκ πμο 

επζδζχημοκ κα ηαεζενχζμοκ ηδ δδιμηζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ. Παν‘ υθα αοηά 

βνάθμκηαζ ηα πνχηα αζαθία ζηδ δδιμηζηή ηαζ δ δδιμηζηή βθχζζα ιέζα απυ ηα 

πνμβνάιιαηα ιπαίκεζ ζηα δδιμηζηά ζπμθεία, άθθμηε ζε μθυηθδνμ ημ δδιμηζηυ 

ηαζ άθθμηε ζε μνζζιέκεξ ιυκμ ηάλεζξ, ηζξ ηαηχηενεξ, ακάθμβα ιε ηδκ επζννμή 

ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ ηδ ζοκηδνδηζηυηδηα ηςκ ηφηθςκ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ. 

Ίθα αοηά ηα δεζθά εεηζηά αήιαηα ηαηανβμφκηαζ ηαζ ηα βναιιέκα ζηδ δδιμηζηή 

αζαθία απμζφνμκηαζ απυ ηδκ ακηζιεηαννφειζζδ ημο 1920. 

Οζ ηναβζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο πνμηφρακε είκαζ απίζηεοηεξ ηαζ ιαηνυπνμκεξ. 

Βαζάκζζακ ιε ημοξ βθςζζζημφξ θναβιμφξ ηα εθθδκυπμοθα βζα πάκς απυ 

ιζζυ αζχκα. Καεζζιέκα ζηα ενακία βίκμκηακ απμδέηηεξ ιζαξ βθχζζαξ 

αθφζζηδξ ηαζ εκμπθδηζηήξ βζα υζα ηδκ ηαηαθάααζκακ, ιζαξ βθχζζαξ ζε πθήνδ 

δοζανιμκία ιε ημκ ροπζζιυ ηαζ ηδ ζηέρδ ημοξ, ιε ηδκ ακάβηδ ζζμννμπδιέκδξ 

έηθναζδξ, αθμφ οπμπνεχκμκηακ κα ηδκ ακαπανάβμοκ ζημ βναπηυ ηαζ πνμ-

θμνζηυ θυβμ ηαζ κα ηδ δζααάγμοκ ζε υθα ηα αζαθία. Σα πζμ πμθθά υιςξ δεκ ηδκ 

ηαηαθάααζκακ ηαζ αδοκαημφζακ κα παναημθμοεήζμοκ ημ ζπμθείμ ηςκ 

ημφθζςκ βναιιαηζηχκ ηφπςκ, ηδξ ζηείναξ απμικδιυκεοζδξ ηαζ ημο βηνίγμο 

αοηανπζζιμφ, ιε απμηέθεζια κα ημ εβηαηαθείπμοκ ανβυηενα ηαζ κα 

απμηθείμκηαζ απυ ηδ ιυνθςζδ, ηδκ ενβαζζαηή ηαζ ημζκςκζηή ελέθζλδ. ·κα 

ζπμθείμ παναιεθδιέκμ, οπυδμοθμ ζηδκ ηονίανπδ ηάλδ, πμο δεκ 

ελοπδνεημφζε ηαζ δεκ ελοπδνεηεί ημ θαυ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο. 

Αξ ιδκ λεπκάιε υηζ δ ηαεζένςζδ ηδξ δδιμηζηήξ πναβιαηχκεηαζ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα, αιέζςξ ιεηά ηδ ιεηαπμθίηεοζδ ημο 1975. Ζ ζμαανή παθζκδνυιδζδ 

ημο 1920 δεκ ηνάηδζε πμθφ, βζαηί δ ιζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή ακέηνερε ηζξ 

δοκάιεζξ ηδξ απυθοηδξ ζοκηήνδζδξ. Ζ ειθάκζζδ ιεβάθςκ ηαζ θςηζζιέκςκ 

παζδαβςβχκ, υπςξ μ Γδιήηνδξ Γθδκυξ, δ Ρυγα Ηιανζχηδ, μ Μζπάθδξ 

Παπαιαφνμξ, μ Αθέλακδνμξ Γεθιμφγμξ, μ Μακυθδξ Σνζακηαθοθθίδδξ, μ 

Μίθημξ Κμοκημονάξ, πμο οπδνεημφκ ηδκ εηπαίδεοζδ απυ ηοαενκδηζηέξ ηαζ 

εηπαζδεοηζηέξ εέζεζξ (ηοαενκήζεζξ Βεκζγέθμο ηαζ Πθαζηήνα) μδδβεί ζε ιζα 

πνμζςνζκή άκμζλδ ηδξ παζδείαξ, ζε έκα ιζηνυ θςηεζκυ δζάθεζιια ιε ηδκ 

επάκμδμ πνμβναιιάηςκ πμο επακαθένμοκ ηδ δδιμηζηή βθχζζα ζημ δδιμηζηυ 
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ηαζ ζηα αζαθία ημο ηαζ ιε ηδκ εθανιμβή πνςημπυνςκ παζδαβςβζηχκ 

πεζναιάηςκ ζε ζπμθεία ηαζ ζπμθέξ, άκμζλδ πμο ηεθζηά ζηεπάγεηαζ απυ ηα 

πζυκζα ηδξ δζηηαημνίαξ ημο Θ. Πάβηαθμ, ιε απμηέθεζια ηζξ δζχλεζξ ηςκ 

παζδαβςβχκ ηαζ ημ πνυκμ κα ηοθάεζ ιέζα ζε ιζα ηαηάζηαζδ ααεααζυηδηαξ ηαζ 

ζμαανχκ ζδεμθμβζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ακηζπαναεέζεςκ ακάιεζα ζε ηάπμζμοξ 

απυ ημοξ ημνοθαίμοξ αοημφξ παζδαβςβμφξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηδξ ημζκςκίαξ. 

Ζ δεηαεηία ημο 1920-1930 είκαζ πενίμδμξ ιεβάθςκ ακαηαηαηάλεςκ ζημκ 

παβηυζιζμ ηαζ ημκ εθθδκζηυ πχνμ. Απυ ηδ ιζα, δ μζημδυιδζδ ημο ζμζζαθζζιμφ 

ηαζ ημο θασημφ ζμαζεηζημφ ηνάημοξ μδδβεί ηα πζμ ακηζδναζηζηά ηιήιαηα ηδξ 

παβηυζιζαξ αζηζηήξ ηάλδξ ζε ακαδίπθςζδ βζα ακηεπακαζηαηζηή δνάζδ ιε ηδκ 

άκμδμ ηςκ θαζζζηζηχκ ηαεεζηχηςκ ζηδκ ελμοζία, πμο πνμεημζιάγμοκ ηδκ 

επυιεκδ παβηυζιζα ζφνναλδ. Απυ ηδκ άθθδ, μζ ζδέεξ ηδξ Οηηςανζακήξ επα-

κάζηαζδξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ημο εονςπασημφ πνμθεηανζάημο βζα εθεοεενία ηαζ 

ιυνθςζδ ηςκ θαχκ θςηίγμοκ ηαζ ημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ πνυαθδια. 

Ζ ιεβάθδ ζηνμθή βίκεηαζ ιε ηδ δζαηήνολδ ημο Δηπαζδεοηζημφ Οιίθμο ηαζ ηδ 

δζάζπαζή ημο, υπμο δζαθαίκμκηαζ μζ δφμ υπεεξ ζδεμθμβζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδ 

θφζδ ηαζ ημ παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Ζ μιάδα ημο Γδιήηνδ Γθδκμφ, ιε ηδ εέζδ υηζ δεκ οπάνπεζ οπενημιιαηζηή 

εηπαίδεοζδ, αθθά δ παζδεία είκαζ ηαεανά ηαλζηή οπυεεζδ ηαζ ηδκ εηηίιδζδ 

πςξ μζ ζημηαδζζηζηέξ ακηζθήρεζξ δεκ είκαζ εέια κμμηνμπίαξ μνζζιέκςκ 

αηυιςκ, πμο ημπμεεηεί ζε ακηζηεζιεκζηή αάζδ ημ εηπαζδεοηζηυ γήηδια ζακ 

οπυεεζδ πμθζηζηήξ βναιιήξ. Ζ νζγμζπαζηζηή μιάδα ιε ημ Γδιήηνδ Γθδκυ 

λεηαεανίγεζ ημ πνυαθδια: «Κάζε θνηλσληθή κεηαξξύζκηζε, άξα θαη ε 

εθπαηδεπηηθή, γίλεηαη κε κέζν ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ». Σν ζρνιείν 

δειαδή δελ αιιάδεη από ηα κέζα θαη από κόλν ηνπ θαη ε αζηηθή ηάμε δε 

ζέιεη νύηε θαη κπνξεί λα ην κεηαξξπζκίζεη πξνο όθεινο ηνπ ιανύ. Ζ θασηή 

εηπαζδεοηζηή αθθαβή, ιε άθθα θυβζα, δεκ ιπμνεί πανά κα ζηδνζπηεί ζε εηείκεξ 

ηζξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ πμο αδζημφκηαζ ηαζ αβςκίγμκηαζ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ 

ηδξ ημζκςκζηήξ αθθαβήξ. Ο Δηπαζδεοηζηυξ Ίιζθμξ ακάιεζα ζηα άθθα πνμηείκεζ 

ζοβηεηνζιέκα αζηήιαηα βζα ηδ δζάνενςζδ ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ, ηα κέα 

ζπμθζηά πνμβνάιιαηα, πμο πνέπεζ κα ηα δζέπεζ πκεφια επζζηδιμκζηυ ηαζ 

παζδαβςβζηυ, κα ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πναβιαηζηή ημζκςκζηή γςή, ηδ θφζδ, ημκ 
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ακενχπζκμ πμθζηζζιυ, κα είκαζ θμνείξ μοζζαζηζηήξ αβςβήξ, θοζζηήξ, 

ημζκςκζηήξ, αζζεδηζηήξ βζα ηδκ αθδεζκή δζακμδηζηή ηαζ δεζηή ακαιυνθςζδ ημο 

·θθδκα, ηδκ απεθεοεένςζδ ημο ακενχπμο απυ ηα οθζηά ηαζ πκεοιαηζηά 

δεζιά.(εέζεζξ ζημ ηεφπμξ 4 ημο πενζμδζημφ Ακαβέκκδζδ). 

ηδκ απέκακηζ υπεδ ζηέηεηαζ ν Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο θαη όζνη ηνλ 

αθνινύζεζαλ, πνπ εμαθνινπζεί λα πηζηεύεη όηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

αιιάμεη κε κεηαξξπζκίζεηο κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη 

ρσξίο ηελ αλαηξνπή ηνπ. 

Γζ' αοηυ ηαζ δ αζηζηή ηάλδ ηδξ πχναξ ηδκ ίδζα πενίμδμ ακαθαιαάκεζ ηδκ 

ακαδζμνβάκςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ ιεηαννφειζζδξ ημο 

1911-1920 ηαζ βζα κα απακηήζεζ ζηζξ νζγμζπαζηζηέξ εέζεζξ ημο Δηπαζδεοηζημφ 

Οιίθμο. ·ηζζ ζπεδζάγεηαζ ιε πνςηαβςκζζηή ημκ οπμονβυ Παζδείαξ Γ. 

Παπακδνέμο δ ιεηαννφειζζδ ημο 1930. Ζ απυπεζνα αοηή πνμζπαεεί κα 

ακηζιεηςπίζεζ ημ ηηζνζαηυ πνυαθδια, κα ακαδζμνβακχζεζ ηδ δζμζηδηζηή δμιή 

ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ πνμπςνάεζ ζε ηαεμνζζιυ ημζκχκ ανπχκ ζφκηαλδξ ηςκ 

ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ, 

πμο πνχηδ θμνά μκμιάγμκηαζ ακαθοηζηά. Σα ακαθοηζηά αοηά πνμβνάιιαηα 

ιαγί ιε ηα αζαθία έπμοκ ζακ θακενυ ζηυπμ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο 

ακαθθααδηζζιμφ ηαζ ηδξ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα υιςξ είκαζ 

ιζα απυπεζνα πενζπανάηςζδξ ηαζ ηονζανπίαξ ηδξ αζηζηήξ ζδεμθμβίαξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, πμο ανζζηυηακ ζε αιθζζαήηδζδ απυ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ πμο ημοξ εκέπκεακ ηαζ ημοξ εκεμοζίαγακ μζ ζδέεξ ηαζ μζ 

πνμηάζεζξ ημο Δηπαζδεοηζημφ Οιίθμο. ημοξ ζηυπμοξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ 

ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ακαθένεδηε μ Γ. Παπακδνέμο ζημ θυβμ πμο 

εηθχκδζε ημ 1934 ζηδκ πακδβονζηή ζοκεδνίαζδ ζηδ ΗΓ' βεκζηή ζοκέθεοζδ ηδξ 

ΟΛΜΔ, επζιέκμκηαξ υηζ ηα πνμβνάιιαηα ζηδνίγμκηαζ ζηα ζδακζηά ηδξ 

δδιμηναηζηήξ παζδείαξ. Σμ πνυβναιια ιαεδιάηςκ δεκ λέθοβε απυ ηζξ 

ηθαζζηζζηζηέξ ακηζθήρεζξ ημο πανεθευκημξ ιε ηάπμζεξ ιζηνμαεθηζχζεζξ πανά 

ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ζζμηζιίαξ ημο πναηηζημφ ηαζ εεςνδηζημφ θοηείμο. 

Οζ ηεπκδηέξ αοηέξ δζαηνίζεζξ ελαημθμοεμφζακ κα ζοκηδνμφκ ημ πάζια ακάιεζα 

ζηδ εεςνία ηαζ ζηδκ πνάλδ ηαζ ηαοηυπνμκα δνμιμθμβήεδηε δ ίδνοζδ 

ηαηχηενςκ ηαζ ιέζςκ ηεπκζηχκ ζπμθχκ ηαζ ζπμθείςκ ειπμνζηήξ παζδείαξ. Σμ 

δζπθυ ακζζυηζιμ ζπμθζηυ δίηηομ ηαζ μζ ιέζεξ ηαζ ηαηχηενεξ ειπμνζηέξ ζπμθέξ 
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παβζχκμκηαζ, εκχ ηονζανπεί δ ηαλζηή πμθοηοπία ηαζ δζααάειζζδ ηαζ παναιέκεζ 

ημ ηθαζζηυ βοικάζζμ ζακ εθζηίζηζημ ζπμθείμ ηςκ πνμκμιζμφπςκ. Γζα ηδκ ηεπκζηή 

ηαζ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηυηε ηαζ ηχνα δεκ οπήνπακ ζοβηνμηδιέκα 

ηαζ ιυκζια πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ. Αοηά άθθαγακ ζοπκά ιε αζαζφκδ ηαζ 

πνμπεζνυηδηα βζα ημκ απθμφζηαημ θυβμ υηζ μ δεοηενμβεκήξ ημιέαξ ζηδ πχνα 

ιαξ ήηακ αηνμθζηυξ έςξ ακφπανηημξ ηαζ δ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ θεζημονβμφζε 

ηυηε ζακ πνμεάθαιμξ ελυδμο ζηδκ αοημαπμζπμθμφιεκδ ιαζημνάηγα ηαζ ζε 

ηαιζά πενίπηςζδ, υπςξ ηαζ ηχνα, βζα ηδκ ακαπαναβςβή εκυξ ορδθά 

εζδζηεοιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Σχνα αέααζα απμηεθεί πεδίμ εηβφικαζδξ 

ζηδ δζανηή επακαηαηάνηζζδ, πμάκδ οπμδμπήξ ηςκ ημζκςκζηά ηαζ ιμνθςηζηά 

οζηενμφκηςκ ηαζ ιεθθμκηζηήξ πενζπθάκδζδξ ζηδ ιαγζηή ρεοημαπαζπυθδζδ. 

Ί,ηζ εεηζηυ ιπμνεί κα ζοκηεθέζηδηε ημ 1930 οπμκμιεφηδηε απυ ηδ ιεηαλζηή 

δζηηαημνία ηαζ ηδκ ηαημπζηή κέα ηάλδ πναβιάηςκ. Απυ ηδ ιεηαννφειζζδ αοηή 

απέιεζκακ ιυκμ ηα ηηίνζα δθζηίαξ εαδμιήκηα εηχκ, πμο πηίζηδηακ ιε ζμοδδζηυ 

δάκεζμ, βζα ηα μπμία επαίνεηαζ ζήιενα ζηδ Βμοθή μ εββμκυξ ημο ηυηε οπμονβμφ 

Παζδείαξ. Ο ίδζμξ «βένμξ ηδξ δδιμηναηίαξ» επακήθεε ζακ πνςεοπμονβυξ ιε 

κέα ιεηαννφειζζδ ημ 1965, πμο δζηαίςκε ηα υκεζνα ημο Γεθιμφγμο ηαζ ημο 

Παπακμφηζμο ιε επακαθμνά ηδξ δδιμηζηήξ ζε πμθθά αζαθία, ειπθμοηζζιυ ηδξ 

κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ιεβάθμ ανζειυ βναπηχξ ελεηαγμιέκςκ 

ιαεδιάηςκ ζε πακεθθαδζηυ επίπεδμ βζα ηδκ απυηηδζδ ημο αηαδδιασημφ 

απμθοηδνίμο, πμο πενζυνζγε ηδκ πνυζααζδ ζηα ΑΔΗ. Μεηαννφειζζδ πμο, πένα 

απυ ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ δζδάηηνςκ ηαζ ηδξ αβμνάξ ηςκ αζαθίςκ (απαίηδζδ ημο 

θασημφ ηζκήιαημξ), ζοκηδνμφζε ημ δζπθυ ηαλζηυ ηφηθςια βεκζηή-ηεπκζηή 

εηπαίδεοζδ ηαζ έδζκε χεδζδ ζηδκ παναπαζδεία. Καζ αοηή δ ιεηαννφειζζδ 

Παπακδνέμο είπε ημ ίδζμ αηοπέξ ηέθμξ, αθμφ ακαηνάπδηε ηεθζηά απυ ηδ 

δζηηαημνία ηςκ ζοκηαβιαηανπχκ ηδξ απνζθζακήξ πμφκηαξ ημο 1967. 

Σν ζρνιείν εξγαζίαο κηα αλαγθαία παξέλζεζε 

Έδδ έβζκε ακαθμνά ζηδκ ειθάκζζδ ιεβάθςκ ηαζ θςηζζιέκςκ παζδαβςβχκ, 

υπςξ μ Γδιήηνδξ Γθδκυξ, δ Ρυγα Ηιανζχηδ, μ Μζπάθδξ Παπαιαφνμξ, μ 

Αθέλακδνμξ Γεθιμφγμξ, μ Μακυθδξ Σνζακηαθοθθίδδξ, μ Μίθημξ Κμοκημονάξ, 

πμο οπδνέηδζακ ηδκ εηπαίδεοζδ ζηδ δζάνηεζα ημο ιεζμπμθέιμο, επακέθενακ 

ηδ δδιμηζηή βθχζζα ζημ δδιμηζηυ ηαζ εθάνιμζακ πνςημπυ-να παζδαβςβζηά 
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πεζνάιαηα ηαζ πνμβνάιιαηα ζε ζπμθεία ηαζ ζπμθέξ. Ζ εζδζηή ικεία ζημ ζπμθείμ 

ενβαζίαξ ηαζ ημ Μζπάθδ Παπαιαφνμ είκαζ απαναίηδηδ, βζαηί ζοκδέεηαζ άιεζα ιε 

ηα 

πνμβνάιιαηα ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ 

ζηδκ επμπή ηδξ οπενπνμαμθήξ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ ηςκ πνδζηζηχκ 

δελζμηήηςκ ζηα αζαθία, ηα πνμβνάιιαηα ηαζ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Λζζααυκαξ 

ηαζ ηδξ Δ.Δ. 

Ο Μζπάθδξ Παπαιαφνμξ, ακ ηαζ ανπζηά δέπηδηε ιε εκεμοζζαζιυ ηζξ ανπέξ ημο 

Δναάνημο, ζηδ ζοκέπεζα πνμπςνάεζ ζε ηνζηζηή εεχνδζδ ημο ζοζηήιαημξ ημο 

ηαζ βίκεηαζ πνμζςνζκά, ιαγί ιε ημκ Γδιήηνδ Γθδκυ, έκεενιμξ μπαδυξ ημο 

ζπμθείμο ενβαζίαξ, εκχ μ Αθέλακδνμξ Γεθιμφγμξ ηαζ μ Μίθημξ Κμοκημονάξ 

πζμ ζηαεενά. 

Σμ ζπμθείμ ενβαζίαξ απμηέθεζε εζηία βυκζιμο ηαζ πνςημπμνζαημφ 

πνμαθδιαηζζιμφ ζακ ιζα πνμζπάεεζα οπένααζδξ ημο κμδζζανπζημφ ιμκηέθμο 

ηδξ αζηζηήξ εηπαίδεοζδξ, πμο ηαεζένςζε μ ·ναανη, ημ μπμίμ απεοεοκυηακ 

ιυκμ ζημ κμδηζηυ ιένμξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ιαεδηή ηαζ ηονίςξ ζηδκ 

ακαβκςνζζηζηή θεζημονβία ηδξ ικήιδξ. Δζδζηυηενα, ημ ζπμθείμ ενβαζίαξ οπήνλε 

πνυηαζδ ημο ΚαΓδμΗζεδδΐαΐδμΓ ζηδκ Ηέκα ηδξ Γενιακίαξ ηαζ ημο Αιενζηακμφ 

τ6\κ€β. Ο Παπαιαφνμξ ιαγί ιε ημ Γεθιμφγμ ζημ Μανάζθεζμ Γζδαζηαθείμ 

πνμζπαεεί κα ηάκεζ πνάλδ ηζξ ανπέξ ημο ζπμθείμο ενβαζίαξ, πμο ζηδνίγμκηαζ 

ζηδκ μιαδζηή ενβαζία ηςκ ιαεδηχκ ηαζ υπζ ζηζξ δζαηαβέξ ημο δαζηάθμο, ιε 

ζηυπμ ηδ ζοιιεηνζηή ζςιαηζηή ηαζ πκεοιαηζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ. Ο 

Ό&λ/&γ ηαζ ημ ζπμθείμ ενβαζίαξ δοζηοπχξ ζηδνίπηδηακ ζημ θζθμζμθζηυ 

ζφζηδια πμο μκμιάγεηαζ πναβιαηζζιυξ. Ο πναβιαηζζιυξ εεςνεί αθδεζκυ υ,ηζ 

είκαζ πνήζζιμ, δέπεηαζ αηυια υηζ πνμδβείηαζ δ πνάλδ ηαζ αημθμοεεί δ εεςνία 

(εέςζδ ημο πναηηζηζζιμφ) ηαζ δίκεζ αθμνιέξ βζα πανεηηθίζεζξ πνμξ ηδ 

πνδζζιμεδνζηή ακηίθδρδ βζα ηδ βκχζδ. Οζ πναβιαηζζηέξ δεκ απμδέπμκηαζ ημ « 

Δκ ανπή δκ μ Λυβμξ » ημο ακηζηεζιεκζημφ ζδεαθζζιμφ, αθθά ζοιθςκμφκ ιε ημ 

Φάμοζη πμο θέεζ « Δκ ανπή δκ δ δνάζζξ». Με αοηή ηδ ζοθθμβζζηζηή, 

εεςνχκηαξ αθήεεζα ζηδ βκχζδ υ,ηζ είκαζ πνήζζιμ, δζμθζζεαίκμοκ ζε ακηζθήρεζξ 

ημο οπμηεζιεκζημφ ζδεαθζζιμφ ηαζ ημο ζπεηζηζζιμφ. ·ηζζ ημ ζπμθείμ ενβαζίαξ 

εεςνείηαζ ηορέθδ ηδξ ιεθθμκηζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ πνμςεεί ημ εεζιυ ηςκ 

ιαεδηζηχκ ημζκμηήηςκ ηαζ δνάζεςκ βζα ηδ πεζναθέηδζδ ημο παζδζμφ απυ ηδκ 
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αοεεκηία ηςκ εκδθίηςκ, ιέζα απυ ηδκ παζδζηή αοημδζμίηδζδ, ηδκ μπμία 

ιμκμδζάζηαηα εεςνεί δζαδζηαζία βζα ιεθθμκηζηή απυπεζνα πεζναθέηδζδξ ημο 

ενβάηδ απυ ημκ ενβμδυηδ. Σμ ζπμθείμ ενβαζίαξ πνμηείκεζ ζακ ζηυπμοξ ημο 

πνμβνάιιαηυξ ημο ηδκ εκδοκάιςζδ ημο παναηηήνα ηαζ ηδξ αμφθδζδξ, ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ηνίζδξ ηαζ ηδξ αοηεκένβεζαξ, ημο πναβιαηζημφ ενεοκδηζημφ 

πκεφιαημξ ηαζ υπζ ηδξ πενζένβεζαξ, εειεθζχδεζξ ιμνθέξ δζδαηηζηήξ ενβαζίαξ 

είκαζ ημ παζπκίδζ, μ αεθδηζζιυξ, δ εοπάνζζηδ ηαζ εθεφεενδ απαζπυθδζδ ηαζ δ 

ενβαζία. 

Ο Μζπάθδξ Παπαιαφνμξ ηυηε, ακαδείπηδηε ζε πνςημπυνμ ηαζ πνυηεζκε ζηζξ 

ααζζηέξ ανπέξ ημο ζπμθείμο ενβαζίαξ ηδκ εκζαία ζοβηεκηνςηζηή δζδαζηαθία 

(ΔΓ). Σδκ ηαηάνβδζδ δδθαδή ηςκ πςνζζηχκ ιαεδιάηςκ ηαζ ηδκ 

οπμηαηάζηαζή ημοξ απυ ηδ ζοβηεκηνςηζηή δζδαζηαθία, απυ ηδ δζδαζηαθία 

εκμηήηςκ πμο εα ελεηάγμκηακ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Τπμζηήνζγε υηζ ηα 

πςνζζηά ιαεήιαηα μδδβμφκ ζε ημιιάηζαζια ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ ροπήξ ηςκ 

ιαεδηχκ ηαζ ηυκζγε υηζ δ αζοβηέκηνςηδ ροπή είκαζ βκχνζζια ημο αιυνθςημο 

ακενχπμο. Με ηζξ πνμηάζεζξ ημο αοηέξ δδιζμφνβδζε έκα έκημκμ 

πνμαθδιαηζζιυ, αθθά ηαζ ημ ίδζμ έκημκεξ επζεέζεζξ. Σα ηονζυηενα επζπεζνήιαηα 

ηςκ ακηζπάθςκ ηδξ ζοβηεκηνςηζηήξ δζδαζηαθίαξ ήηακ υηζ ηάεε ιάεδια ημο 

ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, εηηυξ απυ ηζξ βκχζεζξ πμο δίκεζ, έπεζ ηαζ έκα εζδμ-

θμβζηυ ζημπυ. Ακ μζ ιαεήζεζξ ζοκεκςεμφκ ζε έκα εέια ή ιζα εκυηδηα, δ 

δζδαζηαθία ηδξ εκυηδηαξ ηαηανβεί υθα ηα ιαεήιαηα ηαζ ηεθζηά πάκεηαζ δ 

αοηυκμιδ ιμνθςηζηή αλία ηαζ δ επίδναζδ πμο αζηεί ημ ηαεέκα ζηδκ ροπή ηςκ 

παζδζχκ. Ο Παπαιαφνμξ ιάθζζηα οπμζηήνζγε υηζ δ ζοβηεκηνςηζηή δζδαζηαθία 

επζηνέπεζ ζηα πςνζζηά ιαεήιαηα κα βίκμκηαζ ηακμκζηά ιέζα απυ αοηή. 

Σμ ιμκηέθμ, θμζπυκ, ημο ζπμθείμο ενβαζίαξ απαζπυθδζε βζα δεηαεηίεξ ηδκ 

παζδαβςβζηή ζηέρδ ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή. Δπέδναζε ζηδ δδιζμονβία 

ημο Πμθοηθαδζημφ Δκζαίμο Λοηείμο (1982) ηαζ ανήηε ηδ ζςζηή ημο δζάζηαζδ 

ηαζ πνμμπηζηή ζηδκ πνυηαζδ βζα ημ ζπμθείμ Πμθοηεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ζημοξ 

άλμκεξ ηδξ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ημο ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ 

βζα ζθαζνζηή βκχζδ ηαζ ζοκμθζηή δζαπαζδαβχβδζδ. Ζ εηπαζδεοηζηή πνυηαζδ 

ημο Μζπάθδ Παπαιαφνμο ηαζ ηςκ μπαδχκ ημο ζπμθείμο ενβαζίαξ ηαζ ηδξ ΔΓ 

έβζκε απυ άθθδ ζημπζά, ηαθμπνμαίνεηα, ακ ηαζ θαεειέκα. Έηακ ιζα 

νζγμζπαζηζηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο ζηείνμο κμδζζανπζημφ 
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ηφπμο εηπαίδεοζδξ. Άθθςζηε, μ ίδζμξ ανβυηενα ζοκέβναρε ηα ακαβκςζηζηά 

ηδξ εθεφεενδξ Δθθάδαξ ηαζ ζοκέααθε ζηδ ζφκηαλδ ημο κυιμο ηδξ ΗΉΔΔΑ- 

ΔΠΟΝ ημο 1944, πμο ζηυπεοε ζηδ δδιζμονβία εκζαίμο δδιμηναηζημφ, θασημφ 

ζπμθείμο πςνίξ ηαλζηέξ δζαηνίζεζξ. Σμ πνυβναιια αοηυ έπεζ ζακ ααζζηή ανπή 

«έκαξ θαυξ - κηα παζδεία», πμο ζδιαίκεζ ίζα δζηαζχιαηα ζηδ ιυνθςζδ πςνίξ 

ηακέκα πενζμνζζιυ απυ ημζκςκζημφξ ηαζ μζημκμιζημφξ θυβμοξ, ιε ιυκμ 

ηνζηήνζμ ηδκ ζηακυηδηα ηαζ ηδ θοζζηή ηθίζδ ημο ηαεεκυξ. 

Οζ απυπεζνεξ αοηέξ βζα ηδκ οπμηαηάζηαζδ ημο ζηείνμο απμικδιμκεοηζημφ ηαζ 

ηαηαηενιαηζζιέκμο ηνυπμο πνυζηηδζδξ ηδξ βκχζδξ ζοκεπίζηδηακ ιεηά ηδκ 

απμηοπία ηδξ επμπηζηυηδ-ηαξ (πνμζεήηδ επμπηζηχκ ιέζςκ βζα ααεφηενδ 

ηαηακυδζδ ηδξ βκχζδξ) ηαζ απυ αζημφξ παζδαβςβμφξ (Τμζζδ^-ΖμΗί-ΒαΓδδΗαΐδ 

η.ά), ανπζενείξ ημο δζαεειαηζημφ ιμκηέθμο ιάεδζδξ, ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

'70, μζ μπμίμζ πνυηεζκακ ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ ηονακκίαξ ηςκ δζαηνζηχκ 

ιαεδιάηςκ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζή ημοξ απυ εειαηζηέξ εκυηδηεξ βζα «μθζζηζηή» 

πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ. Ζ πνυηαζδ αοηή απεοεφκεδηε ζημ αζηζηυ ζπμθείμ 

ζακ ακηίδμημ ηδξ ηνίζδξ ημο ηαζ οζμεεηήεδηε απυ κεμθζθεθεφεενεξ ηαζ 

ζμζζαθζζηζηέξ ηοαενκήζεζξ, πμο αλζμπμίδζακ ηδ δζαεειαηζηυηδηα ζημ ΓΔΠΠ 

ηαζ ηα ΑΠ ζακ ααζζηυ ενβαθείμ ηςκ ακηζδναζηζηχκ ακαδζανενχζεςκ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, πνμξ υθεθμξ ημο ηαπζηαθζζιμφ, ηδξ ακαπαναβςβήξ ηαζ ηδξ 

ηενδμθμνίαξ ημο ιεβάθμο ηεθαθαίμο. 

·ηζζ, πανά ηζξ υπμζεξ εεηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ επέθενακ ζηα ΑΠ μζ 

εηπαζδεοηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ημο 1976 (Ράθθδ), ημο 1981 ιε ηδκ ηαεζένςζδ 

ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδ δζδαζηαθία ηςκ Ανπαίςκ 

Δθθδκζηχκ απυ ιεηάθναζδ ζημ Γοικάζζμ, ηδκ εζζαβςβή ηςκ ημζκςκζηχκ 

επζζηδιχκ (Κμζκςκζμθμβία), ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ζζημνία ηςκ εκμηήηςκ βζα ηδκ 

Οηηςανζακή επακάζηαζδ, ηδκ Ακηίζηαζδ, ημκ Διθφθζμ, πμο ήηακ άααηα, 

θηάζαιε ζηδκ ηςνζκή θάζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιεηαννοειίζεςκ ιε ανπή ηζξ 

ακηζδναζηζηέξ ημιέξ ημο 1997 (κυιμζ Ανζέκδ 2525 ηαζ 2640), ηα κέα αζαθία ζημ 

Λφηεζμ, ηα ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ (2001-2003), ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ, 

ηδξ εοέθζηηδξ γχκδξ, ηδκ ρήθζζδ ημο κυιμο πθαζζίμο ηαζ ημο ακηίζημζπμο βζα ηδ 

δζά αίμο εηπαίδεοζδ, ηδκ πμνεία βζα απμηέκηνςζδ 2005-2007, ημιέξ πμο 

ζανχκμοκ υ,ηζ εεηζηυ πνμτπήνλε. Σα ιέηνα αοηά δείπκμοκ άθθδ ιζα θμνά ηδκ 

ηαλζηή θφζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδκ ζδζμηέθεζα ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ ηαζ ηαοηυπνμκα 
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ακαηοηθχκμοκ υθα ηα ακαζηαθηζηά ιέζα πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηζξ 

ζηθδνυηενεξ ιένεξ ηδξ ηνίζδξ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ. οβηνμημφκ 

ηεθζηά ηδκ ακμζπηή πανέιααζδ ηςκ ιμκμπςθίςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, αθθά ηαζ 

απμδεζηκφμοκ ιέζα απυ ηδ ζδιενζκή πναβιαηζηυηδηα υηζ ημ πνυαθδια δε 

θφκεηαζ ζηα υνζα ηδξ ηνίζδξ ημο ζοζηήιαημξ, αθθά δ θφζδ ημο πενκάεζ ιέζα 

απυ ιζα άθθδ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή πμθζηζηή. Ζ ακαπνμζανιμβή ηςκ ΑΠ 

είκαζ ζφιθοηδ ιε ηδ θεζημονβία ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ηαπζηαθζζηζηχκ 

ακαδζανενχζεςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Οζ ιεηαννοειίζεζξ ημο ηεθαθαίμο ζηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ ακηζδναζηζηέξ ηαζ 

μδδβμφκ ζηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ιεβάθςκ μιάδςκ ακενχπςκ. Μεηαηνέπμοκ 

ηδκ εηπαίδεοζδ ζε θηδκή ηαζ 

αναποπνυεεζιδ επακαηαηάνηζζδ οπμρήθζςκ ακένβςκ. Γζαζςκίγμοκ ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηαζ ηδκ ηαηαπίεζδ. Οζ ιεηαννοειίζεζξ επζδζχημοκ ηδκ εθανιμβή 

ηδξ ίδζαξ ακηζεηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ιε άθθμοξ ηνυπμοξ. Βνίζημκηαζ πμθφ 

ιαηνζά ηαζ απυ ηδκ ηαεανυηδηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ πμο ζπεδίαζε μ 

ηοαενκήηδξ Καπμδίζηνζαξ, πμθφ πζμ πένα απυ ηδκ παζηνζηή βζα ηδκ αζηζηή 

ηάλδ εηπαζδεοηζηή πνυηαζδ ημο επζζηδιμκζημφ επζηεθείμο, πμο ανζζηυηακ 

πίζς απυ ημ Βεκζγέθμ (Γθδκυξ, Κμοκημονάξ), πνυηαζδ πμο ηεθζηά δεκ 

εθανιυζηδηε, εηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ πμο ςζηυζμ ακηζζημζπμφζακ ζηζξ 

ακάβηεξ ηαζ ζηα ζοιθένμκηα ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ ηδξ επμπήξ ημοξ. Καζ θοζζηά μζ 

πνυζθαηεξ «αθθαβέξ» δεκ έπμοκ ηαιζά ζπέζδ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή 

ιεηαννφειζζδ ηδξ ΠΔΔΑ ημο 1944, πμο ζπεδίαζε εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή νζγζηά 

δζαθμνεηζηή απυ ηδ ιέπνζ ηυηε, ιε αάζδ ιζακ άθθδ μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή 

πναβιαηζηυηδηα. 

Δοπανζζηχ πμθφ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ εέια «Νέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία. Ηδεμθμβία 

ηαζ πναηηζηή» εα ιαξ εζζδβδεεί ηχνα μ ζοκάδεθθμξ Κχζηαξ Θενζακυξ. Κχζηα 

έπεζξ ημ θυβμ. 

Κώζηαο ΘΔΡΗΑΝΟ: Ζ εζζήβδζδ πμο εα πανμοζζάζς απμηεθεί ιία 

ζοθθμβζηή δμοθεζά, πμο έπεζ βίκεζ ιε ημκ ζοκάδεθθμ Υνήζημ Κάηζζηα ηαζ ηδκ 

Αββεθζηή Φαημφνμο, ηαζ μοζζαζηζηά απμηνοζηαθθχκεζ έκα πνμαθδιαηζζιυ 

πμο έπεζ ακαπηοπεεί ηα δφμ-ηνία ηεθεοηαία πνυκζα ιέζα ζηζξ «Πανειαάζεζξ – 

οζπεζνχζεζξ» βφνς απυ ηα κέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζπμθζηά αζαθία.  

 

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη νη ζρνιηθέο γλώζεηο 

·καξ πμθφ δζαδεδμιέκμξ «ιφεμξ» ζηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ υηζ ημ ζπμθζηυ 

πνυβναιια απμηεθείηαζ απυ ζδεμθμβζηά «μοδέηενα» ιαεήιαηα, ηα μπμία 

πνέπεζ κα ιάεεζ δ κέα βεκζά βζα κα εκηαπεεί ζηδκ ημζκςκία. φιθςκα ιε αοηυ 

ημκ εηπαζδεοηζηυ ιφεμ, ηα ανπαία εθθδκζηά, δ βεςβναθία, δ ζζημνία, ηα 

ιαεδιαηζηά, δ θοζζηή, δ πδιεία, δ αζμθμβία ζοκζζημφκ ηδκ απαναίηδηδ βκχζδ 

πμο πνέπεζ κα έπεζ ηάεε κέμξ άκενςπμξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα βζα αοηυ πνέπεζ 
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αοηά ηα ιαεήιαηα κα οπάνπμοκ ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια. Χζηυζμ υπςξ έπεζ 

δείλεζ δ ημζκςκζμθμβία ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ δ ζπμθζηή βκχζδ δεκ 

είκαζ έκα μοδέηενμ ιμνθςηζηυ αβαευ, ημ μπμίμ δ παθαζυηενδ βεκζά απθχξ 

ιεηααζαάγεζ ζηδ κευηενδ βζα κα ηδκ ημζκςκζημπμζήζεζ ηαζ ηδκ εκηάλεζ ζε ιζα 

μιαθή πμνεία ελέθζλδξ ημο πμθζηζζιμφ. οπκά, ημ γήηδια ηςκ ζπμθζηχκ 

βκχζεςκ πανμοζζάγεηαζ ιε ιμκηένκεξ εεςνδηζηέξ επεκδφζεζξ, ιε ζηυπμ πάκηα 

ηδ ζοζηυηζζδ ημο νυθμο ημοξ. Ζ αθήεεζα υιςξ είκαζ, πςξ δεκ ιπμνμφιε ζε 

ηαιζά πενίπηςζδ κα ιζθάιε βζα έκα ημζκςκζηά μοδέηενμ ζφκμθμ βκχζεςκ, 

αθθά μφηε βζα βκχζεζξ απθά ηεπκζημφ παναηηήνα. Γζα κα είιαζηε αηνζαείξ, μζ 

ζπμθζηέξ βκχζεζξ πμο πνμζθένμκηαζ ζημκ εηπαζδεουιεκμ, πνμζακαημθίγμοκ 

ζε ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ εέζεζξ, «εβπανάγμκηαξ» αλίεξ, ηακυκεξ ηαζ 

πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ, πμο πδβάγμοκ πάκηα απυ ημ πχνμ ηδξ ηονίανπδξ 

ζδεμθμβίαξ ηαζ ζημπεφμοκ κα ηάκμοκ ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ ζηακμφξ ηαζ 

πνυεοιμοξ κ΄ ακαθάαμοκ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ ημοξ εέζεζξ ηαζ 

θεζημονβίεξ. 

Έηζη, κε ηνλ όξν αλαιπηηθό πξόγξακκα ελλννύκε ηνλ ζοβηεηνζιέκμ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ επζθέβεηαζ ηαζ μνβακχκεηαζ δ ζπμθζηή βκχζδ ζημ πθαίζζμ 

πάκημηε ηδξ ηονίανπδξ ημζκςκζηήξ θεζημονβίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

(αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνύ θαηακεξηζκνύ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

θπξίαξρεο ηδενινγίαο). Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα απνηειεί ηαπηόρξνλα 

θαη ηελ ηερληθή νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο, ηερληθή πνπ ππαθνύεη 

ζε ηδενινγηθνπνιηηηθά θξηηήξηα γηα ην ηη είλαη έγθπξε γλώζε θαη κε πνηεο 

κεζόδνπο πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο.  

Σμ ακαθοηζηυ πνυβναιια, απυ ηδκ άπμρδ αοηή, ζοιποηκχκεζ 

ηαοηυπνμκα ηαζ ηδκ ηαλζηή πάθδ ηαεχξ ζε αοηυ εββνάθεηαζ μ ζοζπεηζζιυξ ηςκ 

πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δοκάιεςκ.  

Ζ ζπμθζηή βκχζδ έπεζ έκημκα ζδεμθμβζηυ παναηηήνα ηαζ μνίγεηαζ απυ 

δφμ ααζζηά παναιέηνμοξ: ημ ηζ ενβαγυιεκμ ηαζ ηζ πμθίηδ εέθεζ κα θηζάλεζ ημ 

ζπμθείμ ηαζ πμζα πμθζηζηή ζδεμθμβία εέθεζ κα εβπανάλεζ ζε αοηυ ημκ ενβαγυιεκμ 

ηαζ πμθίηδ. Οη αληηπαξαζέζεηο γηα ην ηη ζα δηδαρζνύλ ηα παηδηά ζην 

ζρνιείν είλαη πάληνηε αληηπαξαζέζεηο γηα ην ηη θνηλσλία ζέινπκε θαη 

πνην ζα είλαη ην κέιινλ ηεο6 

                                                           
6
 Βθ. Αληηηεηξάδηα ηεο Δθπαίδεπζεο, η. 84, 2008. 
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Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ζπμθζηχκ βκχζεςκ ιζαξ 

πενζυδμο, ζε ζφβηνζζδ ιε ιζα άθθδ, δεκ εηθνάγμοκ πανά ηζξ ααζζηέξ 

ζοκζζηχζεξ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ βζα ηδκ ημζκςκία ηαζ ηδ θφζδ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ θαη ζε θακηά πεξίπησζε νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο 

ζηελ άζθεζε ηνπ θξαηηθνύ ειέγρνπ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Μζα ζοζηδιαηζηή ένεοκα ηςκ ζπμθζηχκ βκχζεςκ, ιπμνεί κα θακενχζεζ 

ηάπμζα παναηηδνζζηζηά, πμο δζαθμνμπμζμφκ ηζξ ζπμθζηέξ βκχζεζξ ιζαξ 

πενζυδμο, ζε ζφβηνζζδ ιε ιζα άθθδ. Μπμνεί κα θακενχζεζ, πςξ ιαγί ι΄ εηείκα 

ηα παβζςιέκα παναηηδνζζηζηά, πμο δζαηδνμφκηαζ ή ακαπανάβμκηαζ, 

ειθακίγμκηαζ ηαζ μνζζιέκα κέα, πμζμηζηά δζαθμνεηζηά. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα 

Κμκημθμβίξ, ημ ΣΗ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ, ΠΟΟ ΥΡΟΝΟ, ΠΧ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ, 

ΠΧ ΑΞΗΟΛΟΓΔΗΣΑΗ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ηα ααζζηά ενεοκδηζηά 

ενςηήιαηα ιέζα απυ ηα μπμία θαίκεηαζ: 

- Ζ ηονίανπδ ζδεμθμβία ζημ ζπμθείμ 

- Ο ηφπμξ ενβαγυιεκμο ηαζ πμθίηδ πμο επζδζχηεηαζ κα θηζαπηεί ιέζα 

απυ ηδκ εηπαίδεοζδ 

- Ζ ηαλζηή οθή ηδξ βκχζδξ ηαεχξ ζοβηεηνζιέκα είδδ βκχζδξ ηαζ 

ηνυπμζ δζδαζηαθίαξ απμηθείμοκ ηα παζδζά απυ ηα θασηά ζηνχιαηα 

- Ζ έθθεζρδ δζεοηυθοκζδξ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ ιέζα απυ ημκ 

εεκμηεκηνζζιυ ημο πνμβνάιιαημξ 

- Ζ επζθεηηζηυηδηα ημο ζπμθείμο 

Ο πακεπζζηδιζαηυξ Μπάιπδξ Νμφηζμξ ζηδ ιεθέηδ ημο βζα ηα 

πνμβνάιιαηα ηδξ ιέζδξ εηπαίδεοζδξ (1931-1973) έδεζλε υηζ, πανά ηζξ 

αθθαβέξ ηαζ ηζξ ιεηαννοειίζεζξ, ηα πνμβνάιιαηα δμιμφκηαζ ζε έκα ζηθδνυ 

πονήκα ιαεδιάηςκ ιε ηονίανπα ηα ενδζηεοηζηά, ηα ανπαία εθθδκζηά, ηα 

ιαεδιαηζηά, ηα θοζζηά ηαζ ηα κέα εθθδκζηά7. Δλεηάγμκηαξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

ιαεδιάηςκ αθέπεζ ηακείξ ηδκ ειιμκή ζηδ βναιιαηζηή, ημ ζοκηαηηζηυ, ηζξ 

ελζζχζεζξ ζε έκα δδθαδή δζδαηηζηυ θμνιαθζζιυ μ μπμίμξ «ηδνεί» ηζξ 

απμζηάζεζξ ημο απυ ηδ θοζζηή ηαζ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ. Οζ 

ιαεδηέξ ελεηάγμκηαζ ζημ ηαηά πυζμ αθμιμίςζακ ηδκ φθδ ηςκ ζπμθζηχκ 

                                                           
7
 Νμφηζμξ, Υ.: Πξνγξάκκαηα Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη Κνηλσληθφο Έιεγρνο (1931-1973), 

Θειέθζμ, Αεήκα 1999.  
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εβπεζνζδίςκ εκχ δδιζμονβζηέξ ενβαζίεξ, ζπέδζα δνάζδξ, μιαδμζοκενβαηζηέξ 

ηαζ αζςιαηζηέξ δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ είκαζ ζημ πενζεχνζμ ηδξ επίζδιδξ 

ζπμθζηήξ δζδαηηζηήξ.  

Αοηή δ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα ειπεδχκεζ ζδεμθμβζηά ημκ επζθεηηζηυ 

νυθμ ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο, ηαεχξ ηάπμζμζ ιαεδηέξ απυ ηζξ πνχηεξ ημο 

ηάλεζξ, «ηαηακμμφκ» υηζ δεκ παίνκμοκ ηα βνάιιαηα, ηαζ υθμζ ιαγί 

«ηαηαθαααίκμοκ» υηζ δ επζζηήιδ είκαζ ηάηζ πμο δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή. Δπίζδξ, ιέζα απυ αοηυ ημ ζπμθζηυ πνυβναιια δ αζηζηή ηάλδ 

πνμεημζιάγεζ ηδκ πεζεήκζα οπαθθδθζηή ζενανπία ημο δδιυζζμο ημιέα, ηαεχξ μ 

ιεβαθφηενμξ υβημξ ηςκ απμθμίηςκ ημο δεοηενμαάειζμο ζπμθείμο ηδκ πενίμδμ 

αοηή (1931-1973) ζηνέθεηαζ ζημ δδιυζζμ ημιέα, ακ θοζζηά δζαεέηεζ ηαζ ηα 

«ηαηάθθδθα» πζζημπμζδηζηά ημζκςκζηχκ θνμκδιάηςκ. 

Ζ ζηεβακμπμζδιέκδ φπανλδ λεπςνζζηχκ ιαεδιάηςκ ειπμδίγεζ ηδκ 

μθζζηζηή πνμζέββζζδ ημοξ ηαζ θοζζηά ειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ δδιζμονβζηχκ 

ενβαζζχκ πμο εα έδζκακ άθθδ υρδ ζημ ζπμθείμ ηαζ άθθμ νυθμ ζε ιαεδηή ηαζ 

εηπαζδεοηζηυ ιέζα ζε αοηυ. Οζ ιαεδηέξ ιέζα απυ ηδκ ακηαβςκζζηζηή ελέηαζδ 

ζε βκχζεζξ απμημιιέκεξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ απυ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιαεαίκμοκ 

κα είκαζ πεζεήκζμζ, κα ιδ πνδζζιμπμζμφκ ηδ ζπμθζηή βκχζδ βζα κα ενιδκεφζμοκ 

ηδ γςή ημοξ, «κα ημζημφκ ηδ δμοθεζά ημοξ» ηαζ κα πνμζπαεμφκ, πςνίξ κα 

αιθζζαδημφκ αοηυ πμο πνμζθένεζ ζακ βκχζδ ημ ζπμθείμ, κα ημ «ακαιαζμφκ» 

ηαθφηενα απυ ημ ζοιιαεδηή ημοξ ημο δζπθακμφ ενακίμο. 

Σδκ ζενάνπδζδ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ιέζα απυ ημ πμζα ιαεήιαηα 

πνέπεζ κα δζδάζημκηαζ πυζμ ηαζ πμζεξ χνεξ ηδξ διέναξ δείπκεζ ηαζ μ 

πακεπζζηδιζαηυξ Γζχνβμξ Μαονμβζχνβμξ8. Δλεηάγμκηαξ ζοββνάιιαηα 

δζδαηηζηήξ ηαζ παζδαβςβζηήξ ηαεχξ ηαζ εβηοηθίμοξ ημο ΤΠΔΠΘ δείπκεζ υηζ ηα 

«πνςηεφμκηα» ιαεήιαηα (Ανπαία Δθθδκζηά, Γναιιαηζηή, Μαεδιαηζηά, 

Φοζζηά) «εκδείηκοηαζ» κα ιπαίκμοκ ηζξ πνχηεξ χνεξ ηδξ ζπμθζηήξ διέναξ πμο 

μζ ιαεδηέξ είκαζ λεημφναζημζ. Ακηίεεηα, μζ ηεθεοηαίεξ χνεξ είκαζ βζα ηδκ Αβςβή 

ημο Πμθίηδ, ηδκ Φοπμθμβία, ηα Καθθζηεπκζηά ηαζ βεκζηά ηάεε ιάεδια πμο εα 

ιπμνμφζε, θυβς ακηζηεζιέκμο έζης ηαζ κμδζζανπζηά δμζιέκμο ιέζα απυ ημ 

ζπμθζηυ αζαθίμ, ιε ηδκ πανέιααζδ εκυξ εηπαζδεοηζημφ πμο δε ζοιαζαάγεηαζ ιε 

                                                           
8
 Μαονμβζχνβμξ, Γ.: Δθπαηδεπηηθνί θαη Γηδαζθαιία. Γηα κηα Αληί (-παιε) πξφηαζε, φβπνμκδ 

Δηπαίδεοζδ, Αεήκα 1992, ζζ. 69-98.  
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ημκ «θίβμ μονακυ» ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο κα πνμπςνήζεζ θίβμ πζμ πένα απυ 

ημ θμνιαθζζιυ ηδξ επίζδιδξ δζδαηηζηήξ. 

 

Ζ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Δίκαζ θακενυ υηζ μ ηονίανπμξ ζπεδζαζιυξ ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ 

ακαδζάνενςζδξ ζημπεφεζ εοεέςξ ζηδ δζαηφπςζδ κέαξ πνυηαζδξ βζα ημ 

ιμκηέθμ ημο ζπμθείμο ηαζ ημο ιαεδηή / εηπαζδεοηζημφ. Απυ ημ «πνμζηαηεοηζηυ 

πενζαάθθμκ» ημο ζπμθείμο ηςκ «ελζζςηζηχκ ηάζεςκ» ηαζ ημο ηνάημοξ 

πνυκμζαξ πενκάιε ζ΄ έκα κέμ μζημκμιζηυ ημπίμ, ηςκ ακηαβςκζζιχκ, ηδξ 

ακηαπμδμηζηυηδηαξ ηαζ ςξ εη ημφημο μζ ιεθθμκηζημί ενβαγυιεκμζ μθείθμοκ κα 

ιάεμοκ ημοξ κέμοξ νυθμοξ ημοξ. Σμ ζπμθείμ ηςκ «εηπαζδεφζζιςκ» ζηδκ 

ημζκςκία ηςκ «απαζπμθήζζιςκ» είκαζ αδφκαημ κα θεζημονβήζεζ ακ δεκ 

ζοκηνζαμφκ ηα «οπμηείιεκά» ημο. Απυ ηδ ιζα ημ θηδκυ, πεζεανπδιέκμ ηαζ 

«απμδμηζηυ» ζπμθείμ πνεζάγεηαζ οπμηαβιέκμοξ ηαζ άαμοθμοξ εηπαζδεοηζημφξ, 

πεζναβςβδιέκμοξ, ιε ζπέζεζξ ενβαζίαξ ηζξ μπμίεξ ηαεμνίγεζ δ ακαζθάθεζα, μζ 

ελεηάζεζξ ηαζ ημ νμοζθέηζ.  

Απυ ηδκ άθθδ, δ ηονίανπδ ιμνθςηζηή πνμηεναζυηδηα ηδξ 

κεμθζθεθεφεενδξ ακαδζάνενςζδξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ - αλζμπμίδζδ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ, ζηδνίγεηαζ ζε έκα είδμξ βεκζηήξ ιυνθςζδξ ημ μπμίμ δεκ 

ηαθθζενβεί ηαζ δεκ ακαπηφζζεζ ηδκ ζοκεεηζηή - ακαθοηζηή ζηέρδ, δεκ δίκεζ ηζξ 

αάζεζξ βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ημο ηυζιμο. Πνυηεζηαζ βζα έκα είδμξ 

βεκζηήξ ιυνθςζδξ ιε ηεκηνζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδκ πμθοδζάζπαζδ ηδξ 

βκχζδξ, ημκ ηαηαηενιαηζζιυ ηδξ. Απυ αοηυκ ημκ αζφκδεημ βαθαλία βκχζεςκ 

εα αλζμπμζδεμφκ ζηδκ παναβςβή ιυκμ μζ εθάπζζηεξ άιεζα πνήζζιεξ. Οζ 

οπυθμζπεξ βεκζηέξ βκχζεζξ είκαζ ακαβηαίεξ απθά ηαζ ιυκμ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ «εηιάεδζδξ ηδξ ιάεδζδξ», ζηδ αάζδ ηδξ ενβαθεζαηήξ θμβζηήξ.  

Σμ γδημφιεκμ βζα ηδ ιμνθςηζηή ακηίθδρδ ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ 

ακαδζάνενςζδξ δεκ είκαζ δ ζφκεεζδ ηςκ βκχζεςκ, δ ηαηακυδζδ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ ημο ηυζιμο, πμθφ πενζζζυηενμ δεκ είκαζ δ ακάπηολδ 

δοκαημηήηςκ βζα ηδκ αθθαβή ηδξ ημζκςκίαξ. Σμ γδημφιεκμ είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ 

«εηιάεδζδξ ηδξ ιάεδζδξ», ιε ζηυπμ ηδκ επζθεηηζηή αλζμπμίδζδ ηειαπζζιέκςκ 

βκχζεςκ ζε ζοκεήηεξ ενβαζίαξ πμο αθθάγμοκ. Μζθάιε βζα ηδκ ελμζηείςζδ ημο 

ιαεδηή ιε δελζυηδηεξ απαναίηδηεξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ημκ εθμδζαζιυ ημο ιε 
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έκα ―ημοηί πνχηςκ αμδεεζχκ‖ βειάημ απυ ααζζηέξ βκχζεζξ / δελζυηδηεξ ιε ηζξ 

μπμίεξ εα αβεζ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ.  

Σμ «ιαεαίκς πχξ κα ιαεαίκς» πνμαάθθεηαζ ζακ ημ εθζλίνζμ ηδξ 

ζφβπνμκδξ παζδαβςβζηήξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηδκ πθδιιονίδα πθδνμθμνζχκ ηαζ 

ηδκ παθαίςζδ ηςκ βκχζεςκ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα κέα ακαηάθορδ ημο ηνμπμφ 

πμο πνδζζιεφεζ ζδζαίηενα ηαζ ζηδ δζα αίμο εηπαίδεοζδ, ημ άθθμ ανμκηενυ 

ζφκεδια ηδξ επμπήξ ηδξ «κέαξ μζημκμιίαξ». Γζα ηδκ επίζδιδ εηπαζδεοηζηή 

νδημνζηή ζηακυξ βζα ημ ιέθθμκ είκαζ υπμζμξ είκαζ ζε εέζδ κα ακαγδηήζεζ ιέζα 

ζηδκ πθδιιφνα ηςκ πθδνμθμνζχκ, πμο πέθηεζ επάκς ημο, εηείκδ πμο έπεζ 

ζδιαζία βζ‘ αοηυκ ηαζ υπμζμξ ιπμνεί κα οπδνεηήζεζ ηζξ ζοζηεοέξ ηζξ ακαβηαίεξ 

βζα ηδ δδιζμονβία πθδνμθμνζχκ.  

Ο οπενημκζζιυξ ημο «ιαεαίκς πχξ κα ιαεαίκς» απμζοκδεδειέκμξ 

απυ ημ «ηζ ηαζ βζα πμζμ ζημπυ ιαεαίκς», απμζπαζιέκμξ απυ ηα πενζεπυιεκα 

ηδξ δζδαζηαθίαξ – ιάεδζδξ ηαζ ηονίςξ απυ ημ ζημπυ ηδξ υθδξ ιμνθςηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, απμηεθεί ιζα θακενή οπμηίιδζδ ηδξ μοζίαξ ηδξ ιυνθςζδξ. 

Βεααίςξ μ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί ηαζ δεκ πνέπεζ κα απμικδιμκεφεζ ηα πάκηα, 

αθθά εδχ πνεζάγεηαζ ιζα πνμζμπή βζα κα ιδ πεηάιε ιαγί ιε ηα απυκενα ηαζ ημ 

παζδί: Γεκ ιπμνμφιε κα δζαβνάθμοιε ηδκ αλία ηςκ βκχζεςκ. Σμ πνυαθδια, 

ζφιθςκα ιε ημκ παζδαβςβυ Γζχνβμ Μςναίηδ, είκαζ ηζ είδμοξ βκχζεζξ ηαζ πχξ 

ηζξ απμηηάιε. Ζ απμικδιυκεοζδ ηαζ μ απμεδζαονζζιυξ ηςκ βκχζεςκ δεκ 

είκαζ ηαηυ, είκαζ δ πνμτπυεεζδ ηδξ δζακυδζδξ, είκαζ μζ πνμζθαιαάκμοζεξ 

παναζηάζεζξ απάκς ζηζξ μπμίεξ εειεθζχκεηαζ ηαζ ηάεε ηαζκμφνβζα βκχζδ ηαζ 

ηάεε πνμζπάεεζα, εκχ ημ ηαηεοεείακ ανκδηζηυ είκαζ δ απμζηήεζζδ, πμο ηαζ 

άβμκδ είκαζ ηαζ ζπαηάθδ δοκάιεςκ ζοκζζηά, βζαηί δεκ έπεζ ηδ ιμκζιυηδηα ηδξ 

αθμιμζςιέκδξ βκχζδξ ηαζ ζφκδεζδ ιε ηζξ βκχζεζξ άθθςκ πεδίςκ.  

Μπμνμφιε, ιε βοικυ ιάηζ κα δζαηνίκμοιε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ ακαδζάνενςζδξ: δζαιυνθςζδ 

ιαεδηχκ πμο έπμοκ έθθεζρδ ζηακυηδηαξ κα ανενχκμοκ ζοκεπή θυβμ, κα 

εθέβπμοκ ηαζ κα θμβζημπμζμφκ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ πςνίξ πάζιαηα ηαζ ακηζθάζεζξ, 

κα ηάκμοκ θμβζηέξ αθαζνέζεζξ, ιαεδηχκ πμο δεκ ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ 

ζοκμθζηά ηδκ ημζκςκία, ηδκ ακηζθαιαάκμκηαζ αηνςηδνζαζιέκδ ηαζ ακζζημνζηή, 

κέςκ ―ηαηαηενιαηζζιέκςκ ακενχπςκ‖ - οπδηυςκ, ηαζ πάκς απ' υθα 

ηαηακαθςηχκ, δζαηεεεζιέκςκ κα ζοκενβαζημφκ ιε ηάεε ηνυπμ βζα ηδ 

βμδηεοηζηή ααζζθεία ημο ειπμνεφιαημξ. 
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ΓΝΧΖ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΔΦΖ 

Ακ νίλεζ ηάπμζμξ ιζα ιαηζά ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα ζπμθζηά 

αζαθία εα ένεεζ έηπθδηημξ ιε έκα ακηζθαηζηυ ηαζ δοζενιήκεοημ θαζκυιεκμ. Σα 

αζαθία είκαζ «βειάηα» βκχζεζξ, αββίγμοκ υθμ ηαζ πζμ πμθθέξ ηαζ υθμ ηαζ πζμ 

ζφβπνμκεξ πθεονέξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ημο πμθζηζζιμφ ηαζ υιςξ μζ ιαεδηέξ 

πμο ιμνθχκμκηαζ απυ αοηά ηα αζαθία δεκ ιπμνμφκ κα ζηεθεμφκ ηνζηζηά.  

·ηζζ, δ ακηζπανάεεζδ ιε ημοξ ζεφκμκηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ γδηδιάηςκ 

ζημ ακ ημ ζπμθείμ ζήιενα πανέπεζ «θίβδ» ή «πμθθή» επζζηδιμκζηή βκχζδ 

ιάθθμκ είκαζ παιέκμ παζπκίδζ ζε λέκμ βήπεδμ βζα υπμζμκ οπμζηδνίγεζ υηζ ημ 

ζπμθείμ ζήιενα οζηενεί ζηδκ πμζυηδηα ηςκ βκχζεςκ πμο πανέπεζ ζημοξ 

ιαεδηέξ ημο. Σμ γήηδια δεκ είκαζ ιυκμ πμζμηζηυ αθθά ηονίςξ ηαζ πμζμηζηυ.  

Ζ ζοζζχνεοζδ πμθθχκ βκχζεςκ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ μ 

αμιαανδζζιυξ ημο ιαεδηή ιε αοηέξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο ηαηέπμοκ 

πμθθέξ βκχζεζξ απμηημφκ αοηυιαηα ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ. 

Φοζζηά ηαζ ημ ακηίζηνμθμ είκαζ πνμαθδιαηζηυ, κα πενζιέκμοιε υηζ ηάπμζμξ 

άκενςπμξ πμο δεκ έπεζ βκχζεζξ ηαζ δεκ έπεζ ειπθμηή ιε ημκ ηνυπμ 

παναβςβήξ ηδξ βκχζδξ ιπμνεί κα ιάεεζ κα ζηέθηεηαζ ηνζηζηά ακ ημο 

δζδάλμοιε ζε θυνιμοθεξ ηδ δζαθεηηζηή ή ηδκ ηοπζηή θμβζηή.  

 Σζ δδιζμονβεί ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ; Ζ ηνζηζηή ζηέρδ, υπςξ παναηδνεί ηαζ 

μ ·ααθκη Ηθέκημθ, δεκ είκαζ έκα ζφζηδια ηακυκςκ πμο ιπμνεί κα εζζαπεεί ζημ 

ηεθάθζ ημο ιαεδηή. Ίιςξ, δεκ είκαζ ηαζ απμηέθεζια ιυκμ ηδξ πμθοιάεεζαξ 

αθμφ ηαεδιενζκά ζοκακημφιε ακενχπμοξ πμθοιαεείξ πμο δεκ ιπμνμφκ κα 

ζηεθεμφκ ηνζηζηά. Ο άκενςπμξ απμηηά ηνζηζηή ζηέρδ υηακ ένπεηαζ ιπνμζηά 

ζε ιζα πνμαθδιαηζηή ηαηάζηαζδ ηαζ πνμζπαεεί κα ηδκ επζθφζεζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ βκχζεζξ πμο έπεζ ιάεεζ ηαεχξ ηαζ ηζξ ηαζκμφνζεξ πμο 

ηαηαηηά ιέζα απυ ηδκ πνμζπάεεζα επίθοζδξ ημο πνμαθήιαημξ. Ακ ενβαζεεί 

μιαδζηά, ακ δδθαδή ανεεεί ιαγί ιε άθθμοξ ακενχπμοξ ιπνμζηά ζημ ίδζμ 

πνυαθδια ηαζ ακαγδηήζμοκ απυ ημζκμφ ηδ θφζδ ημο, ηυηε δ ζηέρδ υθςκ 

ηνμθμδμηείηαζ, αημκίγεηαζ, υθμζ ιαγί πάκε έκα αήια πζμ πένα.  

Αξ πάνμοιε έκα πανάδεζβια απυ ηδκ πμθζηζηή μζημκμιία. Σμ ζπμθείμ 

λεηζκά κα δζδάζηεζ ζημ ιαεδηή υηζ δ μζημκμιζηή επζζηήιδ πνμζπαεεί κα 

επζθφζεζ ημ πνυαθδια ηδξ δζακμιήξ πενζμνζζιέκςκ πυνςκ ηαζ πνμσυκηςκ ζε 

ακενχπμοξ ιε απενζυνζζηεξ ακάβηεξ. Αοηυ απμηεθεί εέζθαημ υπςξ 
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πανμοζζάγεηαζ απυ ημ αζαθίμ. Δίκαζ υιςξ έηζζ; Αοηή δ εεχνδζδ πνέπεζ κα 

απμηεθέζεζ υπζ δμζιέκδ αθήεεζα αθθά πνυαθδια ζημ μπμίμ εα ηθδεμφκ κα 

ανμοκ απάκηδζδ μζ ιαεδηέξ. Δίκαζ ηα πνμσυκηα πενζμνζζιέκα; Γζαηί πχνεξ ιε 

πθμφζζα αβνμηζηή ηαζ παναβςβή ηαζ ηηδκμηνμθία έπμοκ θαμφξ πμο 

θζιμηημκμφκ; Σζ είκαζ αοηυ πμο ηάκεζ ηα πνμσυκηα ζπάκζα; Ίηακ μζ ιαεδηέξ 

ανπίγμοκ κα ράπκμοκ ημ βζαηί ζοιααίκεζ αοηυ, ηυηε ανπίγεζ δ μζημδυιδζδ ηδξ 

ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ δ εηιάεδζδ ηδξ ηαηάηηδζδξ ηδξ βκχζδξ. Κνζηζηή ζηέρδ 

δεκ πηίγεηαζ ιε έημζιεξ αθήεεζεξ, ζοκηαβέξ ηαζ ιε ηδκ απμικδιυκεοζδ ημοξ βζα 

ηζξ ελεηάζεζξ. Γζα αοηυ ηαζ είκαζ ζοπκυ ημ θαζκυιεκμ πμθθμί ιαεδηέξ κα 

παίνκμοκ «άνζζηα είημζζ» ζηζξ ελεηάζεζξ ηαζ «ηέζζενα ηάης απυ ηδ αάζδ» 

ζηδκ ηαεδιενζκή γςή.  

 

ΓΝΧΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

Σμ ζπμθείμ, ιε ημκ ηνυπμ πμο θεζημονβεί ζήιενα, πανέπεζ ζημοξ 

ιαεδηέξ πθδνμθμνίεξ. Ίιςξ, δ πθδνμθμνία δεκ είκαζ βκχζδ. Ζ εζδμπμζυξ 

δζαθμνά ακάιεζα ζηδ βκχζδ ηαζ ηδκ πθδνμθμνία έβηεζηαζ, ακάιεζα ζηα άθθα, 

ζημ υηζ δ πνχηδ είκαζ μνβακζηά δειέκδ ιε ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ 

παναβςβήξ ηδξ, εκηαβιέκδ ζημ ζοκεηηζηυ ανιυ ιζαξ επζζηήιδξ πμο ηδξ δίκεζ 

εονφηενμ κυδια ηαζ παναπένα ενιδκεοηζηή δοκαηυηδηα κέςκ βκςζηζηχκ 

πενζμπχκ βζα επυιεκεξ ιαεδηζηέξ ενβαζίεξ. Ζ πανμοζίαζδ ζημοξ ιαεδηέξ 

ιυκμ πθδνμθμνζχκ ηαεζζηά αδφκαηδ ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ ζενάνπδζδ ημοξ 

ζε «πνήζζιεξ» ηαζ «άπνδζηεξ». Καεζζηά, επίζδξ, ημοξ ιαεδηέξ ακήιπμνμοξ 

κα ενιδκεφζμοκ ηαζ κα ηαλζκμιήζμοκ ηζξ επυιεκεξ πθδνμθμνίεξ πμο εα 

πνμζθάαμοκ. Γζα αοηυ ηαζ μζ ιαεδηέξ, ιεηά απυ πνυκζα ιεθέηδξ ηαζ 

ιαεδιάηςκ, δεκ ιπμνμφκ κα ζηεθεμφκ ηνζηζηά ηαζ κα «γοβίζμοκ» δζαθμνεηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ ςξ πνμξ ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδ αανφηδηα ημοξ. Γζα αοηυ ιπμνεί 

ζημ ίδζμ άημιμ κα ζοκοπάνπεζ δ ηαθή βκχζδ ηδξ ηεπκζηήξ ημο θφκεζ αζηήζεζξ 

ζηδ θοζζηή ηαζ ηδ πδιεία ιε ηδκ πίζηδ υηζ δ ιμίνα ιαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ 

γςδζαηυ ηφηθμ.  

Κμκημθμβίξ, αοηυ πμο ηεθζηά απμοζζάγεζ είκαζ δ δζαδζηαζία 

δζαιυνθςζδξ ηνίζδξ, αοηυ πμο ιέκεζ απυ ιζα πμζμηζηή εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία υηακ υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ εα έπμοκ λεπαζεεί. 
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ΣΑ ΝΔΑ ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Ζ κέα ιεηαννοειζζηζηή πνμζπάεεζα ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ δεκ αθμνά ηζξ 

εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ ζημ πακεπζζηήιζμ ηαζ ημ Λφηεζμ, βφνς απυ ηα μπμία 

πενζζηνάθδηακ μζ ιεηαννοειίζεζξ απυ ημ 1976 ιέπνζ ζήιενα, ιε άλμκα 

ηονίςξ ημ ελεηαζηζηυ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ζηα πακεπζζηήιζα (πακεθθήκζεξ, 

πακεθθαδζηέξ, δέζιεξ, εεκζηυ απμθοηήνζμ, κυιμξ 2525/97). Αοηή ηδ δ θμνά δ 

ιεηαννοειζζηζηή ελαββεθία αθμνά ηδκ Τπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ (δδιμηζηυ ηαζ 

βοικάζζμ).  

Σα «μπήιαηα» ηδξ ιεηαννφειζζδξ είκαζ ηα Γζαεειαηζηά Δκζαία Πθαίζζα 

πμοδχκ (ΓEΠΠ) ηαζ δ εθανιμβή ηδξ Δοέθζηηδξ Εχκδξ. Απυ ηδ ζπμθζηή 

πνμκζά 2006/07 εζζάβμκηαζ 26 κέα αζαθία ζηζξ ηνεζξ ηάλεζξ ημο Γοικαζίμο ηαζ 30 

κέα αζαθία ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο Γδιμηζημφ. οκμθζηά, ηα επυιεκα πνυκζα 

(2007/08 ηαζ 2008/09), ζφιθςκα ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ημο Παζδαβςβζημφ 

Ηκζηζημφημο άθθαλακ 73 αζαθία - εηπαζδεοηζηά παηέηα (πνυηεζηαζ βζα ημ αζαθίμ 

ημο ιαεδηή, ημο ηαεδβδηή ηαζ αμήεδια) ζημ Γοικάζζμ ηαζ 52 ζημ Γδιμηζηυ 

πμθείμ. 

Ζ ζοββναθή ηςκ αζαθίςκ έπεζ βίκεζ ζηδ αάζδ ημο κέμο Δκζαίμο 

Πνυβναιιαημξ πμοδχκ ηδξ Τπμπνεςηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (Γδιμηζηυ & 

Γοικάζζμ).  

φιθςκα ιε ημκ ηαιάηδ Αθαπζχηδ, Πνυεδνμ ημο Παζδαβςβζημφ 

Ηκζηζημφημο ηδκ πενίμδμ ζφκεεζδξ ημο κέμο Δκζαίμο Πνυβναιιαημξ πμοδχκ 

«ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα Α.Π.. εθζπγρξνλίδνπλ ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν θαη εηζάγνπλ αξθεηέο 

θαηλνηνκίεο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

ζπνπδαηφηεξεο απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηα 

Α.Π.. απφ ηα ηζρχνληα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη νη εμήο: 

1. Καζηεξψλνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρνιηθή γλψζε, επηινγή 

πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη 

δηδαθηηθέο ζεσξίεο. 

2. Γελ αξθνχληαη ζηελ απιή παξάζεζε ηεο «δηδαθηέαο χιεο», αιιά 

αληηζηνηρίδνπλ ζηφρνπο – πεξηερφκελν – δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

επίπεδν θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Έηζη, βνεζνχλ ηνπο ζπγγξαθείο αιιά 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο λα εθαξκφζνπλ πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο 
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πξνζεγγίζεηο, πέξαλ ηνπ θαζηεξσκέλνπ κνλφινγνπ θαη ηεο 

εξσηαπφθξηζεο. 

3. Καζηεξψλνπλ ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) ζηα πιαίζηα 

φισλ ησλ καζεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ (α) δηαζθαιίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα πξνσζεκέλεο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη (β) 

αλαπηχζζνληαη ζηνπο καζεηέο νη γλσζηηθν-θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

επηζηεκνληθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ απηφ-ξπζκηδφκελε κάζεζε, πνπ πξνυπνζέηεη ε δηαβίνπ εθπαίδεπζε. 

4. Καζηεξψλνπλ ηελ επέιηθηε δψλε πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζχλδεζε ηεο 

ζρνιηθήο γλψζεο κε ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο. 

5. πλδένπλ νξγαληθά ηελ αμηνιφγεζε κε ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηδαζθαιίαο, πξνηείλνληαο πνηθίιεο κνξθέο θαη ηερληθέο αμηνιφγεζεο. 

6. Παξαζέηνπλ ηηο παξακέηξνπο γηα ηε ζπγγξαθή λέσλ δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηεί ε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. 

7. Βειηηψλνπλ ηνλ αλαγλσζηηθφ, καζεκαηηθφ θαη θπζηθνεπηζηεκνληθφ 

αιθαβεηηζκφ (γξακκαηηζκφ)».  

 

Ζ ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΓΔΠΠ 

 Ζ εζζαβςβή ηδξ δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ υπςξ αοηή 

εκκμείηαζ απυ ημ ΤΠΔΠΘ ηαζ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ δζηαζμθμβείηαζ ιε 

ακαθμνέξ ζηα ημζκςκζημμζημκμιζηά ηαζ πμθζηζζιζηά δεδμιέκα ηδξ ζδιενζκήξ 

επμπήξ , ακάιεζα ζηα μπμία δ επίηθδζδ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαηέπεζ 

ααζζηή εέζδ. Απυ ηδκ πνμζέββζζδ αοηήξ ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ ηαζ 

ακελάνηδηα απυ ημκ αάζζιμ ή ημκ ζδεμθμβζηυ παναηηήνα ηδξ, εηείκμ πμο 

απμδεζηκφεηαζ είκαζ δ δζαιυνθςζδ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ζε ιζα μνζζιέκδ ηαηεφεοκζδ. Δίκαζ δ 

ηαηεφεοκζδ πμο πανάπηδηε ήδδ απυ ημ 1995 ιε ημ ''Λεπθφ βηβιίν γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε''. Με ημ ηείιεκμ αοηυ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή 

πνμηείκεζ έκα ζηναηδβζηυ ζπέδζμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ χζηε αοηή κα ζοιαάθθεζ 

ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ κμδηζηχκ ζηακμηήηςκ πμο 
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απαζηεί απυ ημκ ενβαγυιεκμ δ δζεεκμπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ ζήιενα.9  

 Σα ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ ''ιεηαθνάγμοκ'' αοηέξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ 

Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ ζε ζημπμφξ ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ. ·πμοιε κα 

ηάκμοιε ιε ιζα ζδιακηζηυηαηδ υρδ ηδξ κεμζοκηδνδηζηήξ ακαδζάνενςζδξ ηδξ 

εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ πμο ιέπνζ ηχνα δεκ είπε ακμίλεζ. Ίζμ ηζ ακ μζ 

εηθναζηέξ αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ – ζηεθέπδ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο 

δζηαζμθμβμφκ ηδκ εζζαβςβή ηδξ δζαεειαηζηήξ ιεευδμο ιε ιζα ηεπκμηναηζηή 

ακάβκςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ ηαζ βεκζηυηενα ιε ιζα ιε ιζα 

επζπεζνδιαημθμβία πμθζηζηήξ μοδεηενυηδηαξ, δ επζπεζνδιαημθμβία ημοξ δεκ 

παφεζ κα έπεζ πμθζηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ πνμζακαημθζζιυ.  

 Γζα ηδ ζφκηαλδ ηςκ κέςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ αζαθίςκ δεκ 

πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ αοηά είκαζ ηανπυξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ιεηαννφειζζδξ ημο 

1997 ηαζ ημο κυιμο ιε ημκ μπμίμ αοηή εειεθζχεδηε. Ακελάνηδηα απυ ηδκ 

αθθαβή ηδξ ηοαένκδζδξ , δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή έπεζ αζθαθχξ ζοκέπεζα , 

ζηδνζγυιεκδ ζε ημζκμφξ ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ ηαζ ηδκ ίδζα ημζκςκζηή αάζδ: 

εηπαίδεοζδ ιε αάζδ ηζξ κέεξ απαζηήζεζξ ηδξ δζεεκμπμζδιέκδξ ηαπζηαθζζηζηήξ 

παναβςβήξ ηαζ δζαιυνθςζδ ηδξ ενβαηζηήξ δφκαιδξ ζηα πθαίζζα αοηχκ ηςκ 

απαζηήζεςκ. Αλίγεζ απ' αοηή ηδκ άπμρδ κα παναημθμοεήζμοιε ηδκ 

επζπεζνδιαημθμβία ηςκ εζζδβδηχκ ηδξ ιεευδμο ηαζ πίζς απυ ημ θαζκμιεκζηά 

μοδέηενμ ηαζ ηεπκμηναηζηυ ηδξ πέπθμ κα δμφιε ημκ πμθζηζηυ ηαζ ημζκςκζηυ 

παναηηήνα ηδξ επζθμβήξ.10 

 φιθςκα ιε ημκ πνυεδνμ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο δ εζζαβςβή 

κέςκ δζδαηηζηχκ ιεευδςκ ηαζ δ ακαεεχνδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ζπμθζηήξ 

βκχζδξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ εηπαίδεοζδξ '' κε ζηφρν νη λένη καο 

λα κπνξνχλ λ΄ αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο 

πξνθιήζεηο, φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε κε ηα ζεηηθά ηεο θαη ηα΄ αξλεηηθά ηεο ,ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο , ε επηθίλδπλε αχμεζε ηνπ εζληθηζκνχ , ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θαζψο θαη ε πιεκκπξίδα ηεο πνιχηηκεο θαη 

αλαηξεπηηθήο ηερλνινγίαο.''11 

                                                           
9
 Γνυθθζμξ, Γ.: Ιδενινγία, Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή. Λφγνο θαη Πξάμε ησλ 

Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, Gutenberg, Αεήκα 1999, ζεθ. 43-71. 
10

 Κάηζζηαξ, Υν. – Θενζακυξ, Κ. (επζι.): Νέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία, Gutenberg, 
Αεήκα 2008. 
11

 Παπαδυπμοθμξ, Μ.: Δζζαβςβζηυ διείςια ημο Πνμέδνμο ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο. 
ζημ ΤΠΔΠΘ –Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ , Δπηκφξθσζε ρνιηθψλ πκβνχισλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ 
Πξσηνβάζκηαο θαη Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΓΔΠΠ θαη ΑΠ, Αεήκα 2005, ζεθ. 5. 
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 Σμ παναπάκς απυζπαζια είκαζ εκδεζηηζηυ ηςκ πνμζακαημθζζιχκ ημο 

πνμβνάιιαημξ . Γέζιεοζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ απυ ηζξ απαζηήζεζξ ημο 

ημζιμπμθζηζζιμφ ηαζ ηεπκμηναηζηή ακάβκςζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ζ 

ηεπκμηναηζηή πνμζέββζζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ παναηηδνίγεζ ημ ηείιεκμ ηςκ 

ΓΔΠΠ ηαζ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ ακηίθδρδ υηζ δ επζζηδιμκζηή ηαζ ηεπκμθμβζηή 

ελέθζλδ είκαζ μ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ δζαιυνθςζδξ ημο ημζκςκζημφ 

βίβκεζεαζ , ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ άπμρδ υηζ δ ελέθζλδ αοηή ''εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν 

δηεχξπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ'.12 Ζ δε βνήβμνδ πνυμδμξ ηδξ 

επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ αοηή πμο επζαάθθεζ ηδκ ακάβηδ ηδξ 

δζααίμο ιάεδζδξ. Ζ εεχνδζδ αοηή ηςκ πναβιάηςκ ηαηαθήβεζ ζημ κα αεςχκεζ 

ηζξ ηονίανπεξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ παναβςβήξ ηαζ ελμοζίαξ. Απυ ηδκ άθθδ κα 

πανμοζζάγεηαζ ημ πνυαθδια απμηνμπήξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ςξ εέια 

απθά εηπαίδεοζδξ ηαζ ελμζηείςζδξ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ.  

 Ο παναηηήναξ ηςκ αθθαβχκ ηδξ ζδιενζκήξ επμπήξ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ 

ζοβηεηνζιέκα μφηε ελδβείηαζ βζαηί επζθέβμκηαζ αοηήξ ηδξ ηαηεφεοκζδξ 

εηπαζδεοηζηέξ αθθαβέξ. Ακηί βζα ιζα ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ ηδξ 

ζπέζδξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ ημ ηείιεκμ ζηδκ εζζαβςβή 

ανηείηαζ ζε ιζα αυνζζηδ δζαηφπςζδ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ''νη πνηθίιεο 

θνηλσληθέο , πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο καο 

έρνπλ σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε ξεπζηφηεηα , ε νπνία επηηείλεηαη απφ ηε 

ξαγδαία επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε''13 

 Σμ ζπμθείμ πανμοζζάγεηαζ ςξ έκαξ μοδέηενμξ ημζκςκζηυξ εεζιυξ πένα 

ηαζ πάκς απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ηαζ ηα ζδζαίηενα ζοιθένμκηά ημοξ. ·ηζζ 

ζφιθςκα ιε ημ εζζαβςβζηυ ηείιεκμ : '' ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλακθηζβήηεηα 

απνηειεί βαζηθφ θνηλσληθφ ζεζκφ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη ζηελ αξκνληθή έληαμε ηνπ ζηελ θνηλσλία.''14 

Βέααζα ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ ηυζμ ακαιθζζαήηδηα υζμ εέθμοκ κα ηα 

πανμοζζάγμοκ μζ ζοκηάηηεξ ημο ΓΔΠΠ. Με ηδκ επίηθδζδ ηδξ μοδεηενυηδηαξ 

ημο ζπμθζημφ εεζιμφ μζ ζοκηάηηεξ πνμζπαεμφκ κα απαθείρμοκ απυ ημκ 

μνίγμκηα ηδξ πνμαθδιαηζηήξ ημοξ ιζα ζδιακηζηυηαηδ επζζηδιμκζηή πανάδμζδ 

απυ ημ πχνμ ηδξ ημζκςκζμθμβίαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο ιζθάεζ βζα άκζζεξ 

                                                           
12

 ΓΔΠΠ - Γεκζηυ Μένμξ, 2001 , ζεθ. 5 
13

 ΓΔΠΠ - Γεκζηυ Μένμξ, 2001, ζεθ. 5  
14

 ΓΔΠΠ - Γεκζηυ Μένμξ, 2001, ζεθ. 5  
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ζπμθζηέξ δζαδνμιέξ ελανηδιέκεξ απυ ηδκ ημζκςκζηή ηαηαβςβή ηςκ ιαεδηχκ , 

βζα ηδκ εοεφκδ ημο εηπαζδεοηζημφ εεζιμφ ζηδκ ακαπαναβςβή ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ακζζυηδηαξ βζα ηδ ζπέζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ημκ ημζκςκζηυ 

ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ , βζα ηδ δζηαίςζδ μνζζιέκςκ ηαζ ημζκςκζηά 

ηαεμνζζιέκςκ αλζχκ ηαζ βθςζζζηχκ ηςδίηςκ απυ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια 

πμο απμηεθμφκ δζαααηήνζμ βζα δζαθμνμπμζδιέκεξ ζπμθζηέξ δζαδνμιέξ. Ίθα 

αοηά αθμνμφκ ηαζ ημκ ηνυπμ δζαιυνθςζδξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ , 

ηαεχξ ημ πενζεπυιεκμ, δ ιμνθή ημο ηαζ δ ζδεμθμβζηή ημο ζοβηνυηδζδ είκαζ 

ημζκςκζηά ηαεμνζζιέκεξ δζαδζηαζίεξ απ' ηζξ μπμίεξ δεκ πνμηφπηεζ δ ''ανιμκζηή'' 

έκηαλδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδκ ημζκςκία, αθθά δ ηαλζηή δζαθμνμπμίδζδ ημο 

ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ, δ έκηαλδ ηςκ ιαεδηχκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ ημο 

ημζκςκζημφ ηαηαιενζζιμφ ηδξ ενβαζίαξ. Σμ ίδζμ αέααζα ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ 

ημζκςκζημπμίδζδξ ηαζ ηδξ δζαιυνθςζδξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο 

επζηαθμφκηαζ μζ ζοκηάηηεξ είκαζ ηζ ' αοηέξ ζηεκά ζοκανηδιέκεξ ηυζμ ιε ημοξ 

ζοβηεηνζιέκμοξ επαββεθιαηζημφξ νυθμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ εημζιάγεζ ημ 

ζπμθείμ , υζμ ηαζ ιε ηδκ βεκζηυηενδ έκηαλή ημοξ ζ΄ έκα ηονίανπμ ζηάημοξ ηαμ. 

Σμ ζδεμθυβδια επμιέκςξ ηδξ ανιμκζηήξ έκηαλδξ , ένπεηαζ κα ζοζημηίζεζ ηδκ 

πναβιαηζηή ημζκςκζηή θεζημονβία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ κα ζηαιαηήζεζ απυ ηδκ 

πνχηδ ζηζβιή ηάεε πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ζογήηδζδ βζα ηδ ζπέζδ πμο ιπμνεί κα 

έπεζ δ δζαιυνθςζδ εκυξ ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή 

ακζζυηδηα. Ζ πνμζπάεεζα κα ιδκ οπάνλεζ ηακ ηέημζα πνμαθδιαηζηή θαίκεηαζ 

ηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ ηείιεκμ ημ πνυαθδια ηδξ ζζυηδηαξ 

ηςκ εοηαζνζχκ, ημ μπμίμ επζηεκηνχκεηαζ απθά ζε ηάπμζεξ ηαηδβμνίεξ ημο 

ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ, υπςξ ηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ.  

 Πανμοζζάγμκηαξ ημ ΓΔΠΠ ηδ θεζημονβία ηδξ εηπαίδεοζδξ ςξ ιζα 

μοδέηενδ ημζκςκζηή πναηηζηή πνμηείκεζ ηδκ εκίζποζή ηδξ εεςνχκηαξ ςξ 

''αλάγθε λα εληζρπζνχλ απνηειεζκαηηθά νη καζεζηαθέο θαη θνηλσληθνπνηεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα ηζρπξφ ζρνιηθφ 

παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ''15 

 Δλήβδζδ αέααζα ηδξ έκκμζαξ ζζπονυ παζδαβςβζηυ πενζαάθθμκ δεκ 

πνυηεζηαζ κα ανμφιε ζημ ηείιεκμ. Χζηυζμ είκαζ ζαθέξ υηζ μζ ζοκηάηηεξ ηςκ 

ΓΔΠΠ απμδέπμκηαζ ηδκ ημζκςκζηή θεζημονβία ηδξ ζδιενζκήξ εηπαίδεοζδξ , 

                                                           
15

 ΓΔΠΠ, 2001, ζεθ.5. 
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ςξ ιδπακζζιυ ακαπαναβςβήξ ημο ημζκςκζημφ ηαηαιενζζιμφ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ 

ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ16 ηαζ επζδζχημοκ ηδκ εκίζποζή ηδξ. Ζ εκίζποζδ αοηή 

πενκάεζ ιέζα απυ βεκκαίεξ πνμζανιμζηζηέξ αθθαβέξ ζημ ζζπφμκ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια , υπςξ αοηυ δζαιμνθχεδηε απυ ηζξ ανπέξ ημο αζχκα ''κε ηε ζπκβνιή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ (Γεικνχδνο, Γιελφο, Σξηαληαθπιιίδεο)…θαη 

θνξπθψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κε ηνλ Δ. Παπαλνχηζν''.17 Με ηδκ ημιρή 

αοηή δζαηφπςζδ μζ ζοκηάηηεξ ημπμεεημφκηαζ απέκακηζ ζηδκ αζηζηή 

εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ δζαπζζηχκμκηαξ ηδκ ακεπάνηεζά ηδξ ζηζξ 

ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ δβειμκίαξ ηαζ ηδξ ζοκηδνδηζηήξ 

ακαδζάνενςζδξ ημο ζοζηήιαημξ. Οζ βεκκαίεξ πνμζανιμζηζηέξ αθθαβέξ βζα ηζξ 

μπμίεξ ηάκμοκ θυβμ δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά δ ακαίνεζδ υθςκ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ηαηαηηήζεςκ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο έκαξ δζαθμνεηζηυξ 

απυ ημκ ζδιενζκυ ζοζπεηζζιυξ ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ δοκάιεςκ έηακε 

πναβιαηζηυηδηα ζηδ ιεηαπμθειζηή ηαζ ιεηαπμθζηεοηζηή πενίμδμ. Ακ ηαζ μζ 

ζοκηάηηεξ ημο ηεζιέκμο δεκ ηάκμοκ θυβμ ζε ηζ αηνζαχξ εα πνέπεζ κα 

πνμζανιμζηεί δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία αοηυ εφημθα ιπμνεί κα βίκεζ 

ηαηακμδηυ ηυζμ απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ ζηυπςκ πμο πνμηείκμοκ βζα ηδ 

θεζημονβία ημο ζπμθείμο αθθά ηαζ απυ ηζξ ακαθμνέξ ημο ηεζιέκμο ζηδ 

εονςπασηή πναβιαηζηυηδηα.  

 Σμ ηείιεκμ πανμοζζάγεζ ιζα ζεζνά εηπαζδεοηζηχκ ζημπχκ πμο 

πνδζζιεφμοκ ςξ βεκζηέξ ανπέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ υζμ ηαζ ζε πζμ ελεζδζηεοιέκδ 

ιμνθή , δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ επζιένμοξ ΓΔΠΠ ηαζ Ακαθοηζηχκ 

Πνμβναιιάηςκ. Οζ ζηυπμζ αοημί ακαθένμκηαζ : ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο ιαεδηή ιε άλμκεξ ηδκ ζζπονή αοημακηίθδρδ, ηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή ζηαεενυηδηα, ηαθθζένβεζα εεηζηήξ δζάεεζδξ βζα ζοκενβαζία ηαζ 

αοηεκένβεζα, πνμχεδζδ ηδξ δζααίμο ιάεδζδξ ιε ηδ δδιζμονβία ηαηάθθδθςκ 

ζοκεδηχκ βζ‘ αοηυ, εηπαίδεοζδ ιε ηνζηζηυ πκεφια ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ επζημζκςκίαξ, ακάπηολδ πκεφιαημξ ζοθθμβζηυηδηαξ ηαζ 

ζοκενβαζίαξ, ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ. Γζα ημκ ηεθεοηαίμ αοηυ 

ζηυπμ βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ πανμπή ίζςκ εοηαζνζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία ηαζ ζηδκ ακαβηαζυηδηα ηαθθζένβεζαξ ημζκχκ ζηάζεςκ ηαζ αλζχκ. 

                                                           
16

 Γζα ηδκ ημζκςκζηή θεζημονβία ηδξ εηπαίδεοζδξ ζημκ ηαπζηαθζζιυ, αθ.: Μδθζυξ, Γ.: 
Δθπαίδεπζε θαη Δμνπζία. Κξηηηθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, εηδ. Κνζηζηή, Αεήκα 1986. 
17

 ΓΔΠΠ, 2001, ζεθ. 5 
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Σέθμξ ηζκμφιεκμ ημ Πνυβναιια ακάιεζα ζημκ άλμκα ημο εεκζηζζιμφ ηαζ ζ' 

αοηυκ ημο ημζιμπμθζηζζιμφ πνμηείκεζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηυζμ ηδξ ζοκείδδζδξ 

ημο εονςπαίμο πμθίηδ υζμ ηαζ ηδξ εεκζηήξ. Σμ πνυβναιια ηαθείηαζ ζημ ζδιείμ 

αοηυ κα ζοβηενάζεζ δφμ ζπεηζηά δζαθμνεηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ υζμκ θμνά 

ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζοθθμβζηήξ ηαοηυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ.  

 ηδ ζοκέπεζα εα βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα ζοβηεναζιμφ ακάιεζα ζημοξ 

εηζοβπνμκζζηζημφξ ηαζ ημοξ παναδμζζαημφξ ζηυπμοξ ημο ακαθοηζημφ 

πνμβνάιιαημξ , έκαξ ζοβηεναζιυξ ζδζαίηενα ακαβηαίμξ βζα ημκ ηονίανπμ 

ζοκαζπζζιυ ελμοζίαξ. ·ηζζ ζφιθςκα ιε ημκ πνυεδνμ ημο Παζδαβςβζημφ 

Ηκζηζημφημο: ''ε ζπγθεθξηκέλε βειηίσζε ζα σζήζεη ηνπο λένπο καο ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνιχηηκσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξφνδν ηεο ρψξαο , αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε 

ειεπζέξα ζθεπηφκελσλ δεκνθξαηηθψλ , άμησλ θιεξνλφκσλ ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο καο παξάδνζεο.''18  

 Ζ ηεηιδνίςζδ βζα ημ είδμξ ηςκ ζηυπςκ πμο επζθέπηδηακ δεκ έπεζ αέααζα 

κα ηάκεζ ιε ηάπμζα επζζηδιμκζηή επζπεζνδιαημθμβία αθθά ιε ηδκ επίηθδζδ ημο 

υηζ ηάηζ ακάθμβμ βίκεηαζ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. Δπμιέκςξ μ 

πνμζακαημθζζιυξ αοηυξ επζθέπηδηε βζαηί ελαζθαθίγεζ ηδ ζοιπυνεοζδ ιε ηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ ηαζ εηθνάγεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή ηδξ ζηναηδβζηή. Σμ ημιιάηζ 

αοηυ ημο εζζαβςβζημφ ηεζιέκμο είκαζ ζδζαίηενα απμηαθοπηζηυ βζα ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ δζαιμνθχκμκηαζ μζ βεκζηυηενμζ ζηυπμζ ηαζ ζημπμί ημο Δκζαίμο 

Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ ηαζ βζα ηδκ άιεζδ ηαζ ηαεμνζζηζηή ημοξ ελάνηδζδ 

απυ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ πμθζηζηήξ ελμοζίαξ ηαζ ημο ηονίανπμο ζοκαζπζζιμφ 

ελμοζίαξ. Χξ βεκζηέξ ανπέξ ηδξ εηπαίδεοζδξ πανμοζζάγμκηαζ μηηχ ααζζημί 

ζηυπμζ υπςξ δ πανμπή βεκζηήξ παζδείαξ , δ ηαθθζένβεζα δελζμηήηςκ ημο ιαεδηή 

ηαζ δ ακάδεζλδ ηςκ εκδζαθενυκηςκ ημο, δ εοαζζεδημπμίδζδ ζηδκ πνμζηαζία 

ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ζε εέιαηα ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ19  

 Απυ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ βεκζηχκ ανπχκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ 

ιπμνμφιε κα δμφιε μνζζιέκμοξ άλμκεξ ιε αάζδ ημοξ μπμίμοξ 

δζαιμνθχκμκηαζ μζ πνμζακαημθζζιμί ημο πνμβνάιιαημξ :  

  

                                                           
18

 Παπαδυπμοθμξ, Μ.: Δηζαγσγηθφ εκείσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, 
ζημ ΤΠΔΠΘ – Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, Δπζιυνθςζδ πμθζηχκ η.θπ., Αεήκα 2005, ζεθ. 5. 
19

 ΓΔΠΠ, 2001, ζεθ. 6.  
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α. ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ηδξ εονςπασηήξ εκμπμίδζδξ ζηδ δζαιυνθςζδ 

ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ. Ζ εονςπασηή 

εκμπμίδζδ θεζημονβεί ςξ πολίδα βζα ηδκ ακαδζάνενςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ.  

 α. ηδκ ακάδεζλδ μνζζιέκςκ ααζζηχκ ζπδιάηςκ υπςξ δ ''δζααίμο 

Δηπαίδεοζδ'' ηαζ δ ''εηιάεδζδ ηδξ ιάεδζδξ''  

 β. ηδκ ακάδεζλδ ηδξ ζδέαξ ηδξ '' ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ '' ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ζε ημζκέξ αλίεξ ηαζ ζηάζδξ ςξ ζηυπμο ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ  

 δ. Σδ δζαιυνθςζδ ζζμννμπίαξ ακάιεζα ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

εονςπασηήξ – ημζιμπμθίηζηδξ ζοκείδδζδξ ηαζ ηδξ ακηίζημζπδξ εεκζηήξ.  

 ε. ηδκ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ακάδεζλδ εκυξ πκεφιαημξ ζοθθμβζηυηδηαξ ηαζ 

ζοκενβαζίαξ ηαζ βζα μθζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ.  

 Καεέκαξ απυ ημοξ άλμκεξ αοημφξ απδπεί ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ηδξ 

ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζηήξ ζοβηονίαξ. ηδ ζοκέπεζα πνμηείκεηαζ δ μνβάκςζδ ημο 

ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ιέζς εκυξ ''Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο – Πιαηζίνπ 

πνπδψλ'', πμο εα πενζθαιαάκεζ ηαζ εα ελαζθαθίγεζ ηδκ εθανιμβή υθςκ ηςκ 

ζηυπςκ ηδξ ααζζηήξ εηπαίδεοζδξ, πνμζπαεχκηαξ κ΄ απμθφβεζ πάζιαηα ζηα 

δζάθμνα ζηάδζά ηδξ. Απυ ημκ πνυεδνμ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο αοηυ 

πανμοζζάγεηαζ ςξ αίηδια ημο κ. 1566/85: ''ν ίδηνο ν λφκνο πξνζδηνξίδεη σο 

βαζηθφ ζπληειεζηή ηεο εθπαίδεπζεο ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ 

πνπδψλ ην νπνίν νξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνδηαγξάθεη ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία 

αλαπηχζζεηαη ην πεξηερφκελν ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κε 

ζηφρν ηε εζσηεξηθή ζπλνρή θαη εληαία αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.''20 Γζ αοηυ ημ θυβμ δζαιμνθχκεηαζ ιζα ζενανπία 

ακάιεζα ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία βεκζηά ημ 

ΓΔΠΠ πενζθαιαάκεζ ηα ΓΔΠΠ ηςκ επζιένμοξ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ 

ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ(Α.Π.) 21 

 Ζ επζθμβή βζα ηδ ζφκηαλδ Δκζαίμο Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ 

δζηαζμθμβείηαζ ηυζμ ςξ απμηέθεζια επζζηδιμκζηχκ ελεθίλεςκ ζημ πχνμ ηδξ 

δζαιυνθςζδξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ υζμ ηαζ ιε ημ επζπείνδια υηζ έηζζ 

ελοπδνεηείηαζ ηαθφηενα δ πνμζανιμβή ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ 

                                                           
20

 Παπαδυπμοθμξ Μ, Δηζαγσγηθφ εκείσκα … υ.π., ζεθ. 5. 
21

 ΓΔΠΠ, 2001, ζεθ. 13. 
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κέα ενβαζζαηή ηαζ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα. ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηςκ 

ζοκηαηηχκ ημο ΓΔΠΠ ηονζανπμφκ επζπεζνήιαηα ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ 

οθήξ. ·ηζζ μ ζπεδζαζιυξ Δκζαίςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ έπεζ ςξ ζηυπμ 

κα δζαιμνθχζεζ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ''λα δεκηνπξγνχλ ζπλδέζεηο 

κεηαμχ θαη δηακέζνπ ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ αλάγθε θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο 

αθελφο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

λέσλ ζηα δηαξθψο εμειηζζφκελα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη ηηο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο''22 Δπζπθέμκ ηα πνμαθήιαηα ηςκ 

ζφβπνμκςκ ημζκςκζχκ παναηηδνίγμκηαζ ζφκεεηα ηαζ ιυκμκ ιε ιζα εηπαίδεοζδ 

πμο εα ζηδνίγεηαζ ζε ιμνθέξ μθζηήξ πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ ιπμνμφκ κα 

βίκμοκ ηαηακμδηά. Αηυια δ ζοβηεηνζιέκδ δζάνενςζδ ηςκ βκςζηζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ςξ δζαηνζηά ιεηαλφ ημοξ πεδία δεκ 

επζηνέπεζ ηδ δζδαζηαθία αοηχκ ηςκ δελζμηήηςκ αθμφ αοηέξ δεκ ιπμνεί κα 

ακαπεμφκ ζε έκα ηαζ ιυκμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. Γζ αοηυ ημ θυβμ βίκεηαζ 

ακαβηαία δ εζζαβςβή ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ , ζηδκ εηδμπή πμο πνμηείκεηαζ απυ 

ηδκ ηναηζηή ελμοζία ηαζ ημοξ εεζιζημφξ ηδξ θμνείξ. Καζ δ εζζαβςβή αοηή 

βίκεηαζ ι΄ έκακ ηνυπμ ζηεκυ , πενζμνζζιέκμ πμο δεκ ακαζνεί ημκ ηονζανπζηυ 

νυθμ ηςκ δζαηνζηχκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ζ 

δζαεειαηζηυηδηα επζδζχηεηαζ κα θεζημονβήζεζ ζημ πενζεχνζμ ηςκ επζιένμοξ 

ιαεδιάηςκ , πνμςεχκηαξ απθά ιυκμ ιζα ηαθφηενδ επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ 

δζαθυνςκ βκςζηζηχκ πενζμπχκ ημο πνμβνάιιαημξ. Αηυια δ εζζαβςβή ηδξ 

δζαεειαηζηήξ ιεευδμο δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ ακάβηδ βζα δζανηή 

ακαπνμζανιμβή ημο ζπμθείμο ζηδ βνήβμνδ ελέθζλδ ηδξ βκχζδξ. Ζ 

ακαπνμζανιμβή αοηή πνμτπμεέηεζ ζηένεδ ιεεμδμθμβζηή αάζδ ηαζ βκχζδ ηςκ 

ζημζπείςκ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ. Κάηζ πμο επίζδξ δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί 

ιε ηδ βκχζδ λεπςνζζηχκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ αθθά απαζηεί ηδκ 

επζημζκςκία ηαζ ηδ ζφκεεζδ δζαθυνςκ ιμνθχκ βκχζδξ.  

 Σα ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ απμηεθμφκ ζοκέπεζα ηςκ πνμζακαημθζζιχκ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, υπςξ αοημί δζαιμνθχεδηακ απυ ηδ 

                                                           
22

 Μαηνή-Μπυηζανδ Δ, Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ ηαζ Ακαθοηζηά 
Πνμβνάιιαηα πμοδχκ, ζημ ΤΠΔΠΘ – Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ: Δπηκφξθσζε πκβνχισλ θαη 
Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΓΔΠΠ θαη ΑΠ, Αεήκα 
2005, ζεθ. 8. 
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ιεηαπμθίηεοζδ ηαζ φζηενα. Πθαίζζμ ακαθμνάξ ημοξ , υζμκ αθμνά ημοξ 

ααζζημφξ εηπαζδεοηζημφξ ζημπμφξ είκαζ ημ οπάνπμκ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ , υπςξ αοηυ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ κυιμ 1566/85 ηαζ απυ ημοξ 

οπυθμζπμοξ κυιμοξ πμο ημκ αημθμφεδζακ , δδθ. ημκ κυιμ 2525/97 ηαζ ημκ 

κυιμ 2986/02.Γεκ πνυηεζηαζ θμζπυκ βζα ηάηζ δζαθμνεηζηυ ή ημ ηαζκμφνβζμ απυ 

ηδκ άπμρδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ηαζ ηςκ ζημπχκ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ. Απμηεθμφκ ιζα ζοκέπεζα ζημ επίπεδμ ηςκ ααζζηχκ 

ζημπχκ ηαζ ηςκ ζδεμθμβζηχκ πνμζακαημθζζιχκ ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ. 

Σμ εθθδκμπνζζηζακζηυ ζδεμθυβδια είκαζ πανυκ, δζακεζζιέκμ ιαγί ιε ηάπμζα 

άθθα ζδεμθμβήιαηα δδιμηναηζηήξ απυπνςζδξ. Σα παναπάκς εα ιαξ ηα 

ηάκμοκ λεηάεανα μζ ζοκηάηηεξ ηςκ ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ υηακ ζδιεζχκμοκ υηζ : ''Οη 

γεληθνί ζθνπνί ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη αλαδπφκελνη απ΄ 

απηνχο αμίεο πξνσζνχληαη κέζα απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ηεο αμηφινγεο γλψζεο. ην πιαίζην απηφ, ε θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο 

πξνυπνζέηεη φηη νη καζεηέο θαη απξηαλνί πνιίηεο ελζηεξλίδνληαη ηελ αμία ηεο 

εζληθήο αλεμαξηεζίαο , αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ην ίδην δηθαίσκα ζε φινπο 

ηνπ ιανχο , φπσο θαη ηηο αμίεο ηεο δηεζλνχο εηξήλεο , ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Με ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο νη καζεηέο 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ κε ζεβαζκφ θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο , ζηεξεφηππα 

θαη θαλαηηζκνχο''23 Ο άλμκαξ επμιέκςξ πάκς ζημκ μπμίμ ηζκμφκηαζ μζ ααζζημί 

εηπαζδεοηζημί ζημπμί είκαζ ημ δίπμθμ ''εεκζηή – ενδζηεοηζηή ζοκείδδζδ'', 

αημθμοεχκηαξ ηδκ πανάδμζδ πμο εέθεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδεμθυβδια κα 

επζαζχκεζ ζηδ ιεηαπμθειζηή πενίμδμ ηαζ ζ' υθεξ ηζξ αθθαβέξ ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ ζοβηονίαξ. Σμ εθθδκμπνζζηζακζηυ ζδεμθυβδια είηε λεηάεανα είηε ζε 

ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ ιμνθέξ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ ζοκεπίγεζ κ' απμηεθεί ζ' 

μθυηθδνδ ηδ ιεηαπμθειζηή δζαδνμιή ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ ααζζηυ ηδξ 

ζηυπμ , ημ ίδζμ ηαζ ζηδ ζδιενζκή ζοβηονία.24 Βεααίςξ μζ ζοκηάηηεξ ημο ΓΔΠΠ 

δεκ έπμοκ ηίπμηα κα εοιδεμφκ ηίπμηα απυ ηα υζα έβναθε , ήδδ απυ ημ 1927 μ 

Γ. Γθδκυξ ζηδ ''Γζαηήνολδ ηδξ Γζμζηδηζηήξ Δπζηνμπήξ ημο Δηπαζδεοηζημφ 

Οιίθμο'' βζα ηδ ζπέζδ ηδξ ενδζηείαξ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ :''Η ζξεζθεία είλαη 

δήηεκα ζπλείδεζεο , θάηη ηφζν εζσηεξηθφ θαη αηνκηθφ πνπ θακηά γεληθή 

αλαγθαζηηθή ιχζε δελ είλαη αλερηή. Γη απηφ ν Όκηινο δελ κπνξεί λα δηαθεξχμε 

                                                           
23

 ΓΔΠΠ, 2001, ζεθ. 9.  
24

 Νμφηζμξ. Υ.: Ιδενινγία θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, εηδ. Θειέθζμ, Αεήκα 1986, ζεθ. 78-79. 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 228 

φηη ε ππνρξεσηηθή δηδαζθαιία σξηζκέλνπ ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο είλαη 

αλαπφζπαζηε απφ ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο αγσγήο.''25  

 Αηυια μζ ζπέζεζξ ημο ζπμθείμο ιε ημ έεκμξ ελαημθμοεμφκ κα ανίζηεηαζ 

ζημ επίηεκηνμ ημο πνμαθδιαηζζιμφ βζα ημοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Σμ εέια ημο έεκμοξ ζηζαβναθείηαζ ι' έκακ ελαζνεηζηά 

ζοκηδνδηζηυ θυβμ , πμο απμζημπεί ζηδ ζοβηάθορδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ακηζεέζεςκ πμο ζοβηνμημφκ ηάεε εεκζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ζηδ 

κμιζιμπμίδζδ ηςκ ηονίανπςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. '' …ηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ χπαξμε ηνπ έζλνπο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

επνκέλσο ε εζληθή ελφηεηα , ε νπνία ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ εζληθή αλεμαξηεζία , ζα πξέπεη λα νηθνδνκείηαη ζηε βάζε ηεο αξκνληθήο 

αιιειεπίδξαζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ , είηε πξφθεηηαη γηα θνηλσληθέο νκάδεο 

είηε πξφθεηηαη γηα ζεζκνχο είηε γηα ηδέεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ 

φηη ην ζχζηεκα ''ειιεληθφ έζλνο'' ιεηηνπξγεί ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηα 

''ζπζηήκαηα ησλ άιισλ εζλψλ'' θαη ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ψζηε απηή ε 

αιιειεπίδξαζε λα είλαη ακνηβαία θαη επσθειήο.''26 Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

πνμζπάεεζα κα ιδκ θακμφκ μζ ελμοζζαζηζηέξ δμιέξ πμο οπάνπμοκ ηυζμ ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ εεκχκ υζμ ηαζ ζημ δζεεκέξ ζφζηδια ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ 

εεκχκ.  

 ημοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ εκηάζζμκηαζ αηυια, εηηυξ απυ ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ εεκζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ, δ αβάπδ πνμξ ηδκ εθεοεενία ηαζ δ 

ηαθθζένβεζα ηδξ οπεοεοκυηδηαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ Πζμ ηάης 

δζεοηνζκίγεηαζ υηζ ''ε ηδέα ηεο ειεπζεξίαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ηνπ καζεηή σο αηφκνπ θαη ελεξγνχ πνιίηε''27 Πνυηεζηαζ βζα έκακ 

ααεζά ζοκηδνδηζηυ πνμζακαημθζζιυ ημο πνμβνάιιαημξ ιε ημκ μπμίμ 

επζδζχηεηαζ δ εκζςιάηςζδ ημο ιαεδηή ζηδκ οπανηηή ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ζηδκ απμδμπή ηδξ δμιήξ ηδξ απυ ιένμοξ ημο. Γζα ηδκ 

οθμπμίδζδ αοηχκ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ επζθέβεηαζ δ έκκμζα ημο ζοζηήιαημξ , ιζα 

έκκμζα πμο μζ ζοκηάηηεξ ηςκ ΓΔΠΠ ηδ εεςνμφκ ζοιααηή ιε ηδκ μθζζηζηή 

εεχνδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ37 ηαζ δ μπμία βίκεηαζ ακηζθδπηή ςξ '' έλα 

ζχλνιν επηκέξνπο ζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο''38 ·ηζζ δ 

                                                           
25

 Γθδκυξ, Γ.: «Ζ Γζαηήνολδ ηδξ Γζμζηδηζηήξ Δπζηνμπήξ ημο ''Δηπαζδεοηζημφ Οιίθμο''», ζημ: Γ. 
Γθδκυξ, Δθιεθηέο ειίδεο, ηυι. Γ', εηδ. ημπαζηήξ, Αεήκα 1972, ζεθ. 38. 
26

 ΓΔΠΠ, 2001, ζεθ. 10 
27

 ΓΔΠΠ, 2001, ζει.9 
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έκκμζα ημο ζοζηήιαημξ εεςνείηαζ ηαηελμπήκ ενβαθείμ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 

παναπάκς ζηυπςκ ημο πνμβνάιιαημξ. Θεςνμφιε υηζ έκκμζα ημο ζοζηήιαημξ 

δεκ επζθέπεδηε ηοπαία αθθά ιε ζημπυ κα πνμςεήζεζ ιζα ελςνασζιέκδ 

ακηίθδρδ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Μζα ακηίθδρδ πμο απμηνφαεζ ηδκ 

ηαλζηή δζάνενςζδ ηδξ ημζκςκίαξ , ημκ ελμοζζαζηζηυ ηαζ εηιεηαθθεοηζηυ 

παναηηήνα ηςκ ηονίανπςκ (ηαπζηαθζζηζηχκ) ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. ·ηζζ μζ 

ζοκηάηηεξ ειθακίγμοκ ημ έεκμξ ςξ ιζα ανιμκζηή ημζκςκζηή ηαζ πμθζηζηή 

πναβιαηζηυηδηα πμο ζηδνίγεηαζ ζηδ ζοκενβαζία ηςκ δζαθυνςκ ιενχκ πμο ηδκ 

απανηίγμοκ. Μζα πναβιαηζηυηδηα πμο θεζημονβεί πένα απυ ζοβηνμφζεζξ ηαζ 

ακηζεέζεζξ. Μζα πναβιαηζηυηδηα πμο δεκ οπάνπεζ, αθθά επζδζχημοκ κα ηδκ 

εδναζχζμοκ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ιαεδηχκ , ηάκμκηαξ ημοξ κα ιδκ 

πνμαθδιαηζζημφκ ζε πμζα πναβιαηζηυηδηα εα γήζμοκ ηαζ πμζα εα είκαζ ηα 

πναβιαηζηά ηδξ παναηηδνζζηζηά.  

 Σμκ ααζζηυ αοηυ ζδεμθμβζηυ πνμαθδιαηζζιυ ημο ηεζιέκμο ζοιπθδνχκεζ 

δ ακαθμνά ζηζξ έκκμζεξ ηδξ δζεεκμφξ εζνήκδξ , αζθάθεζαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ , 

ημκ μπμίςκ ημ πενζεπυιεκμ δεκ δζεοηνζκίγεηαζ αηνζαχξ. Πνμθακχξ εεςνείηαζ 

αοημκυδημ , αθθά δεκ είκαζ. Οζ ζοκηάηηεξ δεκ ιπμνεί κα εεςνμφκ 

ιμκμζήιακηεξ ηαζ πμθζηζηά μοδέηενεξ αοηέξ ηζξ έκκμζεξ υηακ ζηδ ζδιενζκή 

ζοβηονία απμηεθμφκ ηα ζδεμθμβζηά ενβαθεία ηδξ ζφβπνμκδξ ζιπενζαθζζηζηήξ 

ηονζανπίαξ. Ζ αζάθεζα ιε ηδκ μπμία πανμοζζάγμκηαζ ιπμνεί κα εκκμδεεί ηαζ 

ςξ ζοβηαθοιιέκδ απμδμπή ηδξ ζδιενζκήξ θεζημονβίαξ ημοξ.  

 

«ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ «ΔΚΜΑΘΖΖ ΣΖ ΜΑΘΖΖ»  

Σμ υθμ εβπείνδια ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ εκηάζζεηαζ ιέζα ζηδ 

ζοκμθζηυηενδ πνμζπάεεζα ζοιααηυηδηαξ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ βκχζδξ ζε 

ηάεε εηπαζδεοηζηή ααειίδα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηα ηεθεφζιαηα 

ημο ηεθαθαίμο. Οζ ααζζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ ΓΔΠΠ έπμοκ παναπεεί ήδδ απυ 

ημ Λεπθφ Βηβιίν ημο 199528. Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ, ζφιθςκα 

ιε αοηέξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ, δεκ πνέπεζ κα ηζκείηαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

ηαηακυδζδξ ημο ηυζιμο απυ ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ζημ κα ημοξ δμεεί ιζα βεκζηή 

ιμνθςηζηή πθαηθυνια πάκς ζηδκ μπμία εα ηαηανηίγμκηαζ ηαζ εα 

επακαηαηανηίγμκηαζ ιε δζηά ημοξ έλμδα. Ζ ηαηάνηζζδ ηαζ δ επακαηαηάνηζζδ 

                                                           
28

 Κάηζζηαξ, Υν. – Κααααδίαξ, Γ.: Κξίζε ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, Gutenberg, 
Αεήκα 1999. 
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είκαζ μ ζημπυξ ηαζ δ βεκζηή βκχζδ είκαζ ημ ιέζμ πμο μδδβεί ζηδκ ηαθφηενδ 

πναβιάηςζή ημοξ. 

Ζ «εηιάεδζδ ηδξ ιάεδζδξ», ιζα θνάζδ ηθεζδί ηυζμ ζηα επίζδια ηείιεκα 

ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ υζμ ηαζ ζηα ΓΔΠΠ, δεκ ακαπηφζζεζ ηδκ ζοκεεηζηή - 

ακαθοηζηή ζηέρδ, δεκ δίκεζ ηζξ αάζεζξ βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ημο 

ηυζιμο. Βαζίγεηαζ ζημκ ηαηαηενιαηζζιυ ηδξ βκχζδξ, ζηδκ άνκδζδ ημο εκζαίμο 

παναηηήνα ηδξ. Μεζχκεζ ζημ εθάπζζημ ημ αάεμξ ηδξ βκχζδξ ηαζ έηζζ 

απμδζανενχκεζ ηδκ πανάδμζδ ημο ηζκήιαημξ ηδξ κέαξ αβςβήξ, αλζμπμζχκηαξ 

επζθεηηζηά ζημζπεία απυ αοηυ ημ αζηζηυ νεφια, ηςκ μπμίςκ αθθάγεζ νζγζηά ημ 

πενζεπυιεκμ. Σμ γδημφιεκμ βζα ηδ ιμνθςηζηή ακηίθδρδ ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ 

ακαδζάνενςζδξ δεκ είκαζ δ ζφκεεζδ ηςκ βκχζεςκ, δ ηαηακυδζδ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ ημο ηυζιμο, πμθφ πενζζζυηενμ δεκ είκαζ δ ακάπηολδ 

δοκαημηήηςκ βζα ηδκ αθθαβή ηδξ ημζκςκίαξ. Σμ γδημφιεκμ είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ 

«εηιάεδζδξ ηδξ ιάεδζδξ», ιε ζηυπμ ηδκ επζθεηηζηή αλζμπμίδζδ ηειαπζζιέκςκ 

βκχζεςκ ζε ζοκεήηεξ ενβαζίαξ πμο αθθάγμοκ. Δίκαζ δ εοέθζηηδ ιυνθςζδ, δ 

ηονίανπδ αζηζηή ακηίθδρδ βζα ηδ ιυνθςζδ ζηδκ επμπή ηδξ κεμθζθεθεφεενδξ 

ακαδζάνενςζδξ. 

ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ ακηίθδρδξ, μ ιαεδηήξ ηαθείηαζ ιέζα απυ ηα κέα 

αζαθία ηαζ ηα ζπέδζα δνάζδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ εοέθζηηδξ γχκδξ κα πάνεζ ηζξ 

ζηυνπζεξ πθδνμθμνίεξ απυ ημ αζαθίμ ηαζ κα πνμζπαεήζεζ κα δδιζμονβήζεζ ιζα 

δζηή ημο «αθήβδζδ», αβκμχκηαξ ηυζμ ημ πθαίζζμ υζμ ηαζ ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ 

ηάεε επζζηήιδξ, ηαεχξ δεκ εκδζαθένεζ πθέμκ δ ζοβηνυηδζδ ηνζηζηήξ ζηέρδξ 

ζημοξ ιαεδηέξ, αθθά ημ πχξ αοημί εα δζαπεζνίγμκηαζ πθδνμθμνίεξ.  

Ζ πθδνμθμνία δεκ είκαζ βκχζδ. Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά ηδξ έβηεζηαζ, 

ακάιεζα ζηα άθθα, ζημ υηζ δ βκχζδ είκαζ μνβακζηά δειέκδ ιε ημοξ ηνυπμοξ ηαζ 

ημοξ ιδπακζζιμφξ παναβςβήξ ηδξ, εκηαβιέκδ ζημ ζοκεηηζηυ ανιυ ιζαξ 

επζζηήιδξ πμο ηδξ δίκεζ εονφηενμ κυδια ηαζ παναπένα ενιδκεοηζηή 

δοκαηυηδηα κέςκ βκςζηζηχκ πενζμπχκ βζα επυιεκεξ ιαεδηζηέξ ενβαζίεξ. Ζ 

πανμοζίαζδ ζημοξ ιαεδηέξ ιυκμ πθδνμθμνζχκ ηαεζζηά αδφκαηδ ηδκ 

επελενβαζία ηαζ ηδκ ζενάνπδζδ ημοξ ζε «πνήζζιεξ» ηαζ «άπνδζηεξ»29. 

*** 

                                                           
29

 Βοβηυηζηζ, Λ.: θέςε θαη γιψζζα, Γκχζδ, Αεήκα 1993, ζ. 71-74. Γζα ημ ίδζμ γήηδια αθ. ηαζ: 
Γαθένιμξ, Μακ. Η ιεηηνπξγηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο, www.alfavita.gr.  

 

http://www.alfavita.gr/
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ημ αζηζηυ ζπμθείμ δ βκχζδ είκαζ ηαηαηενιαηζζιέκδ ηαζ θεηηζημπμζδιέκδ, 

ηαεχξ είκαζ απμζοκδειέκδ απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ηδξ ηαζ 

απεοεφκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ απυ ηα ιεζαία ζηνχιαηα πμο δ «ιδηνζηή» ημοξ 

βθχζζα είκαζ ζοιααηή ιε ηδ βθχζζα ημο ζπμθείμο. Ζ οπενάζπζζδ ημο εκζαίμο 

παναηηήνα ηδξ βκχζδξ δεκ πνέπεζ κα μδδβεί ζημκ «αηαδδιασζιυ», ζημκ 

μπμίμ πέθημοιε πμθθέξ θμνέξ υηακ ενπυιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

επζιένμοξ απμζπαζιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο έπμοκ ημ έκδοια ηδξ 

πνμμδεοηζηήξ παζδαβςβζηήξ πςνίξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα κα έπμοκ ηαιία 

ζπέζδ ιαγί ηδξ.  

Ζ ακηίπαθδ ιμνθςηζηή πνυηαζδ δεκ ανίζηεηαζ ζημκ ελμαεθζζιυ ηςκ 

ενεοκδηζηχκ ηαζ αζςιαηζηχκ πναηηζηχκ απυ ημ ζπμθείμ ηαζ ζηδκ 

πενζθνμφνδζδ υηζ «υθα ηα παζδζά» εα «ιεηέπμοκ ιζα ημζκήξ αηαδδιασηήξ 

παζδείαξ», ηάηζ πμο δεκ ιπμνεί εη ηςκ πναβιάηςκ κα βίκεζ ηαζ ζε ηεθζηή 

ακάθοζδ είκαζ αοηυ αηνζαχξ πμο βίκεηαζ ζήιενα. Άθθςζηε, οπάνπεζ πζμ 

«αηαδδιασηυ» ηαζ «κμδζζανπζηυ» ζπμθείμ απυ ημ ζδιενζκυ βοικάζζμ ημ μπμίμ 

πανάβεζ ζπμθζηή δζαννμή ηαζ αιάεεζα απυ υθεξ ημο ηζξ πθεονέξ; Σμ γήηδια 

ανίζηεηαζ ζηζξ εεςνδηζηέξ ηαζ ακαθοηζηέξ ηαηδβμνίεξ ιε ηζξ μπμίεξ εα 

δζαπεζνζζημφκ μζ ιαεδηέξ ημ οθζηυ ηδξ ένεοκαξ ημοξ ή ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημοξ, 

ζημ ακ μζ δζαδζηαζίεξ ιάεδζδξ εα είκαζ αημιζηέξ / ακηαβςκζζηζηέξ ή μιαδζηέξ / 

ζοκενβαηζηέξ (βζαηί οπάνπεζ πενίπηςζδ κα είκαζ μιαδζηέξ / ακηαβςκζζηζηέξ 

υπμο μ ακηαβςκζζιυξ μιάδςκ ιαεδηχκ ακηακαηθά ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ημο 

πνμζςπζημφ ζε ηιήιαηα πμθοεεκζηχκ επζπεζνήζεςκ πμο ενβάγμκηαζ μιαδζηά 

ηυκηνα ζε άθθεξ μιάδεξ) ηαζ ζημ ηαηά πυζμ μ ηνζηζηά ζηεπηυιεκμξ 

πνμμδεοηζηυξ εηπαζδεοηζηυξ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβήζεζ «νςβιέξ 

ζηδκ ηάλδ», αάγμκηαξ ζημοξ ιαεδηέξ γδηήιαηα ζογήηδζδξ ηαζ ζημπαζιμφ βζα 

ηδκ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδ δζηή ημοξ ηαεδιενζκυηδηα30. 

                                                           
30

 Γζα ημ γήηδια ηδξ ζηάζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδ δζδαζηαθία αθ.: Νμφηζμξ, 
Μπάιπδξ: «πμθζηέξ Γκχζεζξ ηαζ Γζδαζηαθία. Πνμηάζεζξ βζα ιζα Δζδζηή Γζδαηηζηή», 
Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, ηεφπμξ 2 ηαζ ακαδδιμζίεοζδ ζημ ηεφπμξ 82. 
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ΥΟΛΗΚΖ ΓΝΧΖ ΚΑΗ ΝΔΑ ΒΗΒΛΗΑ 

5+1 ιφεμζ ηαζ ιζα πναβιαηζηυηδηα  

  1. Σμ γήηδια ημο πενζεπμιέκμο ηδξ εηπαίδεοζδξ (ηζ, πχξ ηαζ βζαηί 

ιαεαίκμοκ μζ ιαεδηέξ) ηαζ εζδζηυηενα ηα κέα (ηαζ πμθοδζαθδιζζιέκα) αζαθία 

είκαζ εονφηενμ ηαζ απυ αοηή ηδκ άπμρδ δεκ εα πνέπεζ κα εκδζαθένεζ ιυκμ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα αθθά ημ ζφκμθμ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Καζ εέθμοιε κα ημ 

λεηαεανίζμοιε απυ ηδκ ανπή: Ζ επζπείνδζδ «κέα αζαθία», δεκ έπεζ ηαιία 

ζπέζδ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ βζα μθυπθεονδ ιυνθςζδ ηδξ κέαξ βεκζάξ 

ηαεχξ απμηεθεί ζηαειυ ζημ δνυιμ βζα ηδκ μζημδυιδζδ ημο «ζπμθείμο ηδξ 

αβμνάξ».  

  2. Σα κέα αζαθία ήνεακ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή – εηπαζδεοηζηή 

πναβιαηζηυηδηα ηδξ θεζρήξ οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ ηαζ πνδιαημδυηδζδξ, ηδξ 

ελεηαζζμιακίαξ, ημο ακηαβςκζζιμφ, ηδξ θνμκηζζηδνζμπμίδζδξ υθςκ ηςκ 

ααειίδςκ ηαζ ηφπςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ μνβακζζιχκ.  

  Ζ εθηοζηζηή ειθάκζζδ, δ πθμφζζα έβπνςιδ εζημκμβνάθδζδ ηςκ κέςκ 

αζαθίςκ, ημ πθήεμξ πθδνμθμνζχκ πμο πανέπμοκ, επζζηναηεφμκηαζ ςξ 

«δέθεαν» ζηδκ «μπηζημπμζδιέκδ επμπή ιαξ» βζα ηδκ ηαθθζένβεζα πνμηφπςκ, 

ζδεμθμβδιάηςκ ηαζ ζοιπενζθμνχκ πμο οπαβμνεφμκηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ ημο 

ζοζηήιαημξ, πνμςεχκηαξ ηδκ εηπαίδεοζδξ ηδξ αιάεεζαξ ζε ααειυ 

ιεβαθφηενμ απυ ηα ζπμθζηά αζαθία πμο ακηζηαηέζηδζακ. 

  3. Κφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ κέςκ αζαθίςκ (αθθά ηαζ ζοκμθζηά ημο 

θεβυιεκμο δζαεειαηζημφ ηνυπμο δζδαζηαθίαξ) είκαζ : 

 Ζ απμζπαζιαηζηυηδηα, υπμο ζηυνπζεξ βκχζεζξ-πθδνμθμνίεξ 

«αηάηηςξ εννζιέκεξ» πνμζθένμκηαζ πνμξ «ηαηακάθςζδ» ηαζ 

απυηηδζδ «δελζμηήηςκ», έκαξ ζςζηυξ ηζεθειεκηέξ, υπμο πάκεηαζ δ 

ζπέζδ αζηίαξ ηαζ απμηεθέζιαημξ ηαεχξ ηαζ ημ κυδια ηδξ ηάεε 

βκχζδξ. 

 Ζ ακηεπζζηδιμκζηυηδηα, υπμο μζ δζάθμνεξ ενδζηεοηζηέξ εεςνήζεζξ 

(π.π. βζα ηδ δδιζμονβία ημο ηυζιμο), ακηζηαεζζημφκ ή οπενηαθφπημοκ 

ηζξ ζφβπνμκεξ (ηαζ ηαη‘ μοζία) οθζζηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ημκ ηυζιμ ηαζ 

ημοξ κυιμοξ ημο. 
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 Ζ ζδεμθμβζηή ιμκμιένεζα, υπμο ζημ υκμια ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ 

οπμηαβήξ ηαζ ημο ζοιαζααζιμφ ζηδ κεμθαία, απμηνφπημκηαζ ζμαανμί 

ημζκςκζημί αβχκεξ (π.π επακαζηάζεζξ) ημο πανεθευκημξ, εκχ 

πνμαάθθμκηαζ απυρεζξ πενί «επζπεζνδιαηζηυηδηαξ», «εεεθμκηζζιμφ», 

«ακηαβςκζζηζηυηδηαξ» η.α. 

  4. Ζ ηνζηζηή ελέηαζδ ηςκ κέςκ αζαθίςκ δεκ ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε 

πνμζεαθαίνεζδ εεηζηχκ ηαζ αδφκαηςκ ζδιείςκ ιζα ηέημζα ακηζιεηχπζζδ 

ηαζνζάγεζ πενζζζυηενμ ζηδ δζαπείνζζδ ημο ιαεήιαημξ ιέζα ζηδκ ηάλδ, υηακ 

υθμζ μζ ακηζηεζιεκζημί υνμζ ηδξ δζδαζηαθίαξ αθθά ηαζ άθθμζ ημζκςκζημ-πμθζηζημί 

πανάβμκηεξ μδδβμφκ ζε ιζα «ηνζηζηή» αλζμπμίδζδ ηςκ αζαθίςκ. Σμ ααζζηυ 

γήηδια είκαζ κα πανμοζζαζηεί δ ηαηεφεοκζδ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ 

ζπμοδχκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ πμο εκηάζζμκηαζ ζ΄ αοηά, «πμφ ημ πάκε» , δδθαδή, 

ηαζ πμζα είκαζ δ ημζκςκζηή ημοξ ζηυπεοζδ. 

  5. Σα κέα αζαθία βνάθηδηακ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ αθεκυξ ηςκ 

ΓΔΠΠ (Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ) ηαζ ΑΠ 

(Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ), αθεηένμο ηςκ θμζπχκ υνςκ ηςκ 

πνμηδνφλεςκ - ζοιαάζεςκ. Σμ Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβνάιιαημξ 

πμοδχκ (Γ.Δ.Π.Π..) ηαζ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ (Α.Π..) εκχ 

οπμηίεεηαζ υηζ απμζημπμφκ «ζηδκ ελαζθάθζζδ ίζςκ εοηαζνζχκ ζηδ ιάεδζδ, 

ηδκ πανμπή βεκζηήξ παζδείαξ, ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ζε γδηήιαηα ακενςπίκςκ 

δζηαζςιάηςκ ηαζ ηδξ παβηυζιζαξ εζνήκδξ», ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έπμοκ έκημκδ 

ζδεμθμβζημ-πμθζηζηή ιμκμιένεζα, οπδνεημφκ ηδ δζεφνοκζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ακζζμηήηςκ, οπμααειίγμοκ ηδκ πανεπυιεκδ βεκζηή παζδεία, ηαηαηενιαηίγμοκ 

ηαζ απμδμιμφκ ηδ βκχζδ.  

6. Ίηακ δ ηονίανπδ πμθζηζηή επζδζχηεζ κα επζαάθεζ ζε υθμοξ ημοξ 

ηνίζζιμοξ βζα ηδκ μζημκμιία πανάβμκηεξ ηδκ πμθζηζηή πμο ελοπδνεηεί ηα 

ζοιθένμκηα ημο ιεβάθμο ηεθαθαίμο, εα ήηακ αθεθέξ κα πζζηέρμοιε υηζ δεκ 

επζπεζνεί ημ ίδζμ ηαζ ζημ ζδιακηζηυηενμ ιαηνμπνυεεζιμ πανάβμκηα ηδξ 

μζημκμιίαξ, ηδκ παζδεία. ηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, πμο ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πχνεξ ηδξ Γφζδξ είκαζ 9-10 πνυκζα, ημ ηφνζμ ιέζμ επζαμθήξ 

μιμζυιμνθμο ηνυπμο εηπαίδεοζδξ είκαζ μ δζαβςκζζιυξ PISA ημο ΟΟΑ πμο 

ιε ηα πμνίζιαηά ημο πνμζακαημθίγεζ ηδκ παβηυζιζα εηπαίδεοζδ πνμξ ημοξ 

επζδζςηυιεκμοξ ζηυπμοξ.  
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  Οζ δζαβςκζζιμί PISA (2000, 2003, 2006) εθέβπμοκ ηζξ ακαβκςζηζηέξ ηαζ 

ιαεδιαηζηέξ ζηακυηδηεξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζηακυηδηεξ ζηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ. 

φιθςκα ιε ημοξ δδιμζζμπμζδιέκμοξ ζηυπμοξ: 

  ηδκ πνάλδ μζ ζηυπμζ αοημί πνμςεμφκ ακηί ηδξ βκχζδξ ηδ δελζυηδηα. 

Γζα κα πάεζ ηαθά ιζα πχνα ζημ δζαβςκζζιυ πνέπεζ μζ ιαεδηέξ ηδξ κα έπμοκ 

ακηζιεηςπίζεζ ηδ Γθχζζα ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ςξ ενβαθείμ επζημζκςκίαξ, κα 

έπμοκ δζδαπηεί απυ ηα Μαεδιαηζηά ηονίςξ ιεευδμοξ επίθοζδξ πναηηζηχκ 

πνμαθδιάηςκ, εκχ ζηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ κα ιδκ έπμοκ ειααεφκεζ ζημ βζαηί 

αθθά ζημ πχξ. ·ηζζ, ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια εα πνέπεζ, πνμζανιμγυιεκμ 

ζημοξ ζηυπμοξ ημο πνμβνάιιαημξ, κα «πνμπμκεί» ημοξ ιαεδηέξ ζε ηέημζμο 

είδμοξ εέιαηα ακηί κα ημοξ δζδάζηεζ, κα ημοξ ηαηανηίγεζ ακηί κα ημοξ 

εηπαζδεφεζ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, ιέπνζ αοηή ηδ ζηζβιή έπμοκ δδθχζεζ υηζ εα 

πανέιαμοκ ζηδ ζογήηδζδ πμο εα αημθμοεήζεζ 25 ζφκεδνμζ. Τπεκεοιίγς υηζ 

ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ εζζδβήζεςκ -ηαζ δ εζζήβδζδ πμο εα αημθμοεήζεζ είκαζ 

δ ηεθεοηαία- έπεηε ηδ δοκαηυηδηα, υζμζ ηαζ υζεξ δεκ έπεηε δδθχζεζ αηυια υηζ 

εα πανέιαεηε, εκχ επζεοιείηε κα πανέιαεηε, κα δχζεηε ημ υκμιά ζαξ.  

  Θα ηθείζεζ ζηδ ζοκέπεζα μ ηαηάθμβμξ μιζθδηχκ, βζαηί ήδδ έπεζ 

ζοβηεκηνςεεί έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ηαζ εα πνέπεζ κα έπεηε ζηδ δζάεεζή ζαξ, 

υπζ απθχξ ιζα ζοιαμθζηή δοκαηυηδηα, αθθά ιζα μοζζαζηζηή, ηαηά ημ ιάθθμκ ή 

ήηημκ, δοκαηυηδηα κα ημπμεεηδεείηε ηαζ κα πείηε ηζξ απυρεζξ ζαξ. 

  Ζ ζοκαδέθθζζζα Δθέκδ Γθανέκηγμο εα ηθείζεζ ημκ ηφηθμ ηςκ 

εζζδβήζεςκ πμο αθμνμφκ ηδκ εκυηδηα αοηή. Σμ εέια ηδξ εζζήβδζδξ, πμο έπεζ 

επελενβαζηεί απυ ημζκμφ ιε ημκ Παφθμ Υαναιή, υπςξ εα έπεηε ζδεί ηαζ ζημ 

πνυβναιια πμο ηναηάηε, είκαζ: «Πνυβναιια ζπμοδχκ ηαζ εονςπασηή 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή». Δθέκδ έπεζξ ημ θυβμ. 

Διέλε ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: Θα πνμζπαεήζς κα είιαζ ζφκημιδ. Απθχξ εα ήεεθα 

κα ηάκς έκα ζπυθζμ, ςξ ιέθμξ ηδξ Οιάδαξ Δνβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ. Δίπε 

ζοιθςκδεεί υηζ εα οπάνπμοκ ηέζζενζξ εζζδβήζεζξ δεηαπεκηάθεπηεξ ηαζ αοηυ 

πνμέηορε ιε μιυθςκδ απυθαζδ υθςκ υζςκ ζοιιεηείπακ ζηδκ μιάδα. Δίδαιε 

υηζ αοηυ δεκ ηδνήεδηε: είπε ζοιθςκδεεί μ ζοκάδεθθμξ Ζναηθέμοξ ηαζ μ 

ζοκάδεθθμξ Ηςακκίδδξ κα ιζθήζμοκ απυ 7,5 θεπηά ηαεέκαξ ηαζ υπζ 25 θεπηά 

ηαζ μζ δφμ. Καζ θοπμφιαζ πμθφ, βζαηί ήηακ ηαζ μζ ζοκάδεθθμζ πμο άνβδζακ ημ 
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πνςί ηαζ ηαεοζηενήζαιε κα ανπίζμοιε, αθθά ηαζ μζ ζοκάδεθθμζ πμο ηαζ πεεξ 

εδχ ηυπημκηακ βζα ηζξ δδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ βζα ημ υηζ πνέπεζ κα 

αημοζημφκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ απυρεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο 

ανίζημκηαζ απυ ηάης. 

Ακηζηείιεκμ ηδξ εζζήβδζδξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ακάιεζα ζημ 

πνυβναιια ζπμοδχκ ηαζ ηδκ αζημφιεκδ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ (Δ.Δ.) 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή. Αθεηδνία ημο πνμαθδιαηζζιμφ ιαξ οπήνλε δ άπμρδ υηζ 

δεκ είκαζ δοκαηυ κα ηαηακμδεμφκ μζ ααζζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

πμθζηζηήξ πμο ζπεδζάγεηαζ ηαζ οθμπμζείηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ, υπζ ιυκμ ζηδκ 

Δθθάδα αθθά ηαζ ζηα άθθα ηνάηδ ιέθδ ηδξ Δ.Δ., πςνίξ κα ζοιπενζθαιαάκεηαζ 

ζηδ ζπεηζηή ακάθοζδ δ δζάζηαζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ Δ.Δ. Αθθά 

ηαζ μζ πανάβμκηεξ πμο πνμζδζμνίγμοκ ηδκ πμθζηζηή ηδξ Δ.Δ. δεκ είκαζ 

ακελάνηδημζ απυ εονφηενεξ ελεθίλεζξ, πμο παναηηδνίγμοκ ημκ παβηυζιζμ πχνμ. 

Καηά ζοκέπεζα, ημ ζφκεδια «ζηέρμο παβηυζιζα, δνάζε ημπζηά», πμο 

επζπεζνεί κα ζοιποηκχζεζ πμθφιμνθμοξ αβχκεξ εκάκηζα ζηζξ πμθζηζηέξ ημο 

κεμθζθεθεοεενζζιμφ, ηυζμ ζημ πεδίμ ηδξ ζδεμθμβζηήξ ακηζπανάεεζδξ υζμ ηαζ 

ζημ πεδίμ ηδξ πμθζηζηήξ δνάζδξ, δζαηδνεί ηδκ ζζπφ ημο ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

ιεθέηδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ γδηδιάηςκ.  

ημ πθαίζζμ ημο ζφβπνμκμο ηαπζηαθζζιμφ δ ηαπεία παναβςβή, δζάδμζδ 

ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ είκαζ εη ηςκ ςκ μοη άκεο πανάβμκηαξ βζα ηδ 

ιεβζζημπμίδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημο ηεθαθαίμο. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

εκδέπεηαζ κα απαλζχκεηαζ ηαζ κα απνδζηεφεηαζ βνήβμνα, δεκ παφεζ δ κέα 

βκχζδ, ζηδκ ηάεε θμνά ζοβηεηνζιέκδ πενίζηαζδ, κα ακαδεζηκφεηαζ ζε 

ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ επζηνάηδζδ ζημ ακηαβςκζζηζηυ μζημκμιζηυ 

πενζαάθθμκ. Οζ δοκάιεζξ πμο εθέβπμοκ ηδκ αβμνά επζδζχημοκ κα ηαεμνίζμοκ 

πμζα βκχζδ ηαζ ζε πμζεξ ζοκεήηεξ είκαζ αλζυθμβδ, ηαζ αοηέξ ηζξ ζενανπήζεζξ 

ιεηαθένμοκ ζηδ ζοκέπεζα –ακ ηαζ ζοκήεςξ ιε ηάπμζα ηαεοζηένδζδ ηαζ ιε 

ζπεηζηή παναιυνθςζδ– ηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. 

Ο νυθμξ ημο παναδμζζαημφ «εεκζημφ» ηνάημοξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ελαημθμοεεί κα είκαζ ζδιακηζηυξ, αθθά ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα ανιμδζυηδηέξ ημο ηείκμοκ κα ιεηαθένμκηαζ ζε οπενεεκζηά πθαίζζα – ηαζ 

αοηυ ζοιααίκεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Πανάθθδθα, 

δζεεκείξ μνβακζζιμί, υπςξ είκαζ μ ΟΟΑ, δ Γζεεκήξ Σνάπεγα η.θπ., 
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επδνεάγμοκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ηζξ ηναηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ.31 

Ίπςξ έπεζ οπμζηδνζπηεί,32 ιέπνζ ηδ δεηαεηία ημο ‘80 μζ αθθαβέξ ζηδκ 

πνςημαάειζα ηαζ ηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζηδκ Δονχπδ ιπμνμφζακ κα 

ηαηακμδεμφκ ηονίςξ ζε ζπέζδ ιε πανάβμκηεξ εζςηενζημφξ ζε ηάεε πχνα. 

Χζηυζμ, μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ μζ εονφηενεξ ακαδζανενχζεζξ ζημ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ θαίκεηαζ κα ενιδκεφμκηαζ ζημ εονφηενμ πθαίζζμ οπυ ημ πνίζια 

ηδξ θεβυιεκδξ «παβημζιζμπμίδζδξ» ηαζ ζε ζοζπέηζζδ ιε ηδκ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα πμο επζαάθθεηαζ ζημ δζεεκή πχνμ. Γζα ηδ Robetson, αοηέξ 

μζ ελεθίλεζξ ακηακαηθμφκ άιεζα ζημοξ ίδζμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, μζ μπμίμζ 

ηαθμφκηαζ κα επακαπνμζδζμνίζμοκ ημοξ υνμοξ άζηδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ 

ένβμο ζε ζοκάνηδζδ ιε ηζξ ακάβηεξ ηυζμ ηδξ εεκζηήξ υζμ ηαζ ηδξ παβηυζιζαξ 

μζημκμιίαξ. ε αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, οπμζηδνίγεζ, δ παναδμζζαηή πνμζέββζζδ, 

πμο εεςνεί ηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ςξ απμηθεζζηζηά «εεκζηά» ζοζηήιαηα 

ακαθένεηαζ ζε ιζα ηθίιαηα πμο «…υθμ ηαζ πενζζζυηενμ αδοκαηεί κα ζοθθάαεζ 

ηζξ ακαηαηαηάλεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ παβημζιζμπμίδζδ ηαζ, ηονίςξ, ημ 

ιεηαααθθυιεκμ νυθμ ηαζ πεδίμ δνάζδξ ηυζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ υζμ ηαζ ηδξ 

ενβαζίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ».33 Άθθςζηε, ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ 

ζηδκ άζηδζδ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ είκαζ δ κεηάζεζε ηεο θιίκαθαο, είηε πνμξ 

ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πενζθένεζαξ ή, ηονίςξ, πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

οπενεεκζηήξ δζάζηαζδξ. Πανάθθδθα, είκαζ ζθάθια κα οπμηζιδεμφκ μζ 

πανάβμκηεξ πμο αθμνμφκ ηδκ εεκζηή ηθίιαηα, δεδμιέκμο υηζ, ζε ηεθεοηαία 

ακάθοζδ, αηυιδ ηαζ μζ οπενεεκζηέξ πμθζηζηέξ πνμςεμφκηαζ ηαζ οθμπμζμφκηαζ 

ηαηά ηφνζμ θυβμ ιέζς ηςκ εεκζηχκ ηναηχκ. ·πεζ οπμζηδνζπηεί, άθθςζηε, υηζ μ 

νυθμξ ημο εεκζημφ ηνάημοξ ζηδκ άζηδζδ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ δεκ 

απμδοκαιχκεηαζ, αθθά εκζζπφεηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ «παβημζιζμπμίδζδξ».34  

Ζ ιεηάεεζδ ηθίιαηαξ δεκ είκαζ ιζα δζαδζηαζία ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά 

μοδέηενδ, αθθά αλζμπμζείηαζ –ζοκήεςξ απμηεθεζιαηζηά- απυ ηζξ ηονίανπεξ 

ημζκςκζηέξ μιάδεξ βζα ηδκ πζμ απμηεθεζιαηζηή πνμαβςβή ηςκ ζοιθενυκηςκ 

                                                           
31

 Δίκαζ ηθαζζηυ, βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, ημ πανάδεζβια ημο δζεεκμφξ πνμβνάιιαημξ 
βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ PISA. 
32

 Βθ., ζπεηζηά: Daun, H.: ―National forces, globalization and educational restructuring: some 
European response patterns‖, Compare, v. 27, n. 1, 1997, pp. 19-41. Βθ. ζ. 19 η.ε. 
33

 Robertson, S.: ―οβηνμφζεζξ επακεδαθζζιμφ: Ο πχνμξ, δ ηθίιαηα ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ςξ 
επαββεθιαηζηή μιάδα», ζημ: Αεακαζζάδδξ, Υ. – Παηναιάκδξ, Α. (επ.): Δπξσπατθή 
νινθιήξσζε θαη εθπαηδεπηηθνί, Κθαδζηυ Δηπαζδεοηζηυ Ηκζηζημφημ ΗΝΔ/ΓΔΔ, Αεήκα 2002, ζ. 
45-85 (εδχ: ζ. 46).  
34

 Βθ., ζπεηζηά: Μπανηζίδδξ ηαζ Υμκημθίδμο, 2002, ζ. 173 η.ε. 
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ημοξ.35 Γζα ηδ Robertson (υ.π.) δ ιεηάεεζδ ηδξ ηθίιαηαξ άζηδζδξ ελμοζίαξ 

« … είκαζ απυννμζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ζοζζχνεοζδξ ημο ηεθαθαίμο – ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ηδξ ακηζθαηζηήξ ηίκδζδξ ημο ηεθαθαίμο πμο απυ ηδ ιζα ιενζά 

είκαζ δέζιζμ ηδξ εδαθζηήξ ημο έδναξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ έπεζ ηδκ ηάζδ κα 

εηιδδεκίγεζ ημ πχνμ ηαζ κα απμιαηνφκεζ μηζδήπμηε απμηεθεί ηνμπμπέδδ ηδξ 

ζοζζχνεοζδξ». Εδημφιεκα, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, είκαζ ιζα κέα ζενανπζηή δμιή 

ηαζ κέα υνζα δνάζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ πανέιααζδξ ημο επζπεζνδιαηζημφ ηυζιμο 

ζε παβηυζιζα ηθίιαηα.  

Βαζζηή δζάζηαζδ ημο υθμο πνμαθδιαηζζιμφ ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ζοκζζηά δ ειπθμηή ημοξ 

ζηζξ δζαδζηαζίεξ ακαπαναβςβήξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ακζζμηήηςκ. Αηνζαχξ 

υπςξ εκζζπφμκηαζ μζ ακζζυηδηεξ ζημκ μζημκμιζηυ ημιέα, ζημκ ημιέα ηδξ ζζπφμξ 

ηαζ ζημκ ημιέα ημο εθέβπμο ηςκ πμθζηζζιζηχκ αβαεχκ, ακηίζημζπα δζεονφκμκηαζ 

ηαζ μζ ακζζυηδηεξ ζημκ ημιέα ηδξ ιυνθςζδξ, ιε ηα ζφβπνμκα εηπαζδεοηζηά 

ζοζηήιαηα κα ζοιαάθθμοκ μοζζαζηζηά ζηδκ ακαπαναβςβή ημοξ. Ζ 

απμδοκάιςζδ ηςκ πμθζηζηχκ ημο παναδμζζαημφ ηνάημοξ πνυκμζαξ, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εκίζποζδ ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηςκ πμζηίθςκ ιμνθχκ 

οπμαπαζπυθδζδξ ηαζ ενβαζζαηήξ πενζπθάκδζδξ, δδιζμονβεί έκα ημζκςκζηυ 

πενζαάθθμκ πμο εοκμεί ηδκ απμπή απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ηζξ 

πμζηίθεξ ιμνθέξ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ, ηαζ ηδκ ηαεήθςζδ ηςκ παζδζχκ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ηα πζμ οπμααειζζιέκα ημζκςκζηά ζηνχιαηα (ή πμο ακήημοκ 

ζηζξ ηαηδβμνίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ ζημ ζδιενζκυ 

ζπμθείμ) ζε παιδθμφ επζπέδμο εηπαζδεοηζηά εθυδζα ηαζ πζζημπμζήζεζξ, πμο 

δεκ πνμζθένμοκ αλζυθμβεξ επαββεθιαηζηέξ εββοήζεζξ βζα ηδκ αβμνά ενβαζίαξ.  

Σα γδηήιαηα αοηά ηα έπεζ επζζδιάκεζ ηεθεοηαία ηαζ δ Δονςπασηή ·κςζδ 

ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ ακάβηδ ακηζιεηχπζζήξ ημοξ. Σα ημπμεεηεί υιςξ έκα 

πθαίζζμ πμο πενζμνίγεηαζ αοζηδνά ζηζξ ανκδηζηέξ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζέξ ημοξ. 

ε πνυζθαηδ ακαημίκςζδ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ πμο αζηεί ηνζηζηή ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηδξ Λζζααυκαξ ακαθένμκηαζ, θυβμο πάνδ, ηαζ ηα ελήξ:36 

«… νη αληζφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζπλεπάγνληαη 

                                                           
35

 Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ πμθθέξ ζοκηδνδηζηέξ επζθμβέξ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ 
επζδζχηεηαζ κα εδναζςεμφκ ιε ηδκ επίηθδζδ ηδξ εονςπασηήξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ, υπςξ 
ζοιααίκεζ ηεθεοηαία ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ακαβκχνζζδξ ζδζςηζηχκ πακεπζζηδιίςκ ζηδκ Δθθάδα. 
36

 Βθ.: ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
«Απνδνηηθφηεηα θαη ηζφηεηα ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 
θαηάξηηζεο», Βνολέθθεξ, 08-09-2006, COM (2006) 481 ηεθζηυ. 
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επίζεο ηεξάζηην θξπκκέλν θφζηνο, ην νπνίν ζπαλίσο εκθαλίδεηαη ζηα 

δεκφζηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (ΗΠΑ) ην κέζν 

αθαζάξηζην θφζηνο γηα φιε ηε δσή ελφο 18ρξνλνπ πνπ εγθαηέιεηςε ην 

γπκλάζην ππνινγίδεηαη ζε 450.000 δνιάξηα ΗΠΑ (350.000 επξψ). ην πνζφ 

απηφ πεξηιακβάλνληαη νη απψιεηεο απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ε 

απμεκέλε δήηεζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο, 

θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη παξαβαηηθφηεηαο.» 

 

Σμ γήηδια ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ, βεκζηυηενα, ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ πανεπυιεκδξ ιυνθςζδξ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιεηάδμζήξ ηδξ 

ζοκδέεηαζ, ηαηά πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, ιε ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο ζοκμδεφμοκ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ιεηάεεζδξ ηδξ ηθίιαηαξ. Σμ ζφζηδια ηςκ αλζχκ πμο δζέπεζ ηδκ 

ηναηζηή πμθζηζηή ζε υ,ηζ αθμνά ημ εέια αοηυ απμηεθεί έκα εκδζαθένμκ 

πανάδεζβια, πνμηεζιέκμο κα ιεθεηήζεζ ηακείξ ηζξ ηονίανπεξ ηάζεζξ ζημ γήηδια 

ιεηάεεζδξ ηδξ ηθίιαηαξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ ηαζ ηδξ 

Δθθάδαξ εζδζηυηενα.  

Συζμ δζεεκχξ υζμ ηαζ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ παναηδνείηαζ ηαηά ηδκ 

ηεθεοηαία πενίμδμ ιζα αηυιδ πζμ ειθακήξ ιεηαηυπζζδ ημο αλζαημφ οπμαάενμο 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμθζηζηχκ πνμξ ηζξ ηεπκμηναηζηέξ αλίεξ, ηάης απυ ηδκ 

πίεζδ ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ, δ μπμία εηδδθχκεηαζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

επζιμνθςηζηχκ πμθζηζηχκ. ·ηζζ, πμθθά απυ ηα επίζδια ηείιεκα ηδξ Δ.Δ. 

ζπεηζηά ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή «…εδνάγμκηαζ ζηζξ εειεθζχδεζξ ανπέξ 

ημο κεμθζθεθεοεενζζιμφ» ηαζ πνμηφπημοκ απυ ζφκεεζδ «… ιζαξ κεςηενζηήξ 

εηδμπήξ ηδξ εεςνίαξ ημο ακενχπζκμο ηεθαθαίμο ιε ημ κεμ-θζθεθεφεενμ 

πανάδεζβια εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ»,37 εκχ ζφιθςκα ιε ιζα άθθδ 

πνμζέββζζδ δ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο αζηεί δ Δ.Δ. παναηηδνίγεηαζ ςξ «… 

έκα ιείβια κεμθζθεθεφεενςκ ηαηεοεοκηήνζςκ πνμηάζεςκ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ιε 

ζημζπεία ζμζζαθδδιμηναηζηήξ πνμέθεοζδξ (ζμζζαθθζθεθεοεενζζιυξ)».38 Ζ 

μθμέκα εκζζπουιεκδ ακάπηολδ εηπαζδεοηζηχκ ή επζιμνθςηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ επζπεζνδιαηζηυηδηα ςξ λεπςνζζηυ 

δζδαζηυιεκμ ακηζηείιεκμ ή ςξ άλμκα δνάζεςκ, ηαεχξ ηαζ δ ζηνμθή ηδξ 

                                                           
37

 Π.π.: Πονβζςηάηδξ ηαζ Παπαδάηδξ, 2002, ζ. 238 η.ε. 
38

 Βθ.: Γνυθθζμξ ηαζ Λζάιπαξ, 2001-2002, ζ. 10 
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επζιυνθςζδξ ηςκ δζεοεοκηχκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ηςκ άθθςκ ζηεθεπχκ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ πνμξ ηζξ ηεπκζηέξ ημο «ιάκαηγιεκη μθζηήξ πμζυηδηαξ»39 ηαζ 

ηδκ ακάπηολδ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ ζημζπεία πμο επζαεααζχκμοκ 

αοηή ηδκ ηάζδ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ αοηέξ μζ επζθμβέξ επδνεάγμοκ άιεζα ημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ ζενανπήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ πμο 

πνμςεμφκ δζάθμνμζ -ηναηζημί ηαζ ιδ- θμνείξ. 

Ζ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ δ αλζμηναηία ελαημθμοεμφκ κα παναιέκμοκ ζημ 

επίηεκηνμ ημο ζοζηήιαημξ αλζχκ πάκς ζημ μπμίμ ζηδνίγμκηαζ μζ εηπαζδεοηζηέξ 

πμθζηζηέξ. ·ηζζ, ζημ ·ββναθμ Γδιυζζαξ Γζααμφθεοζδξ πμο δζαηίκδζε δ 

Δονςπασηή Δπζηνμπή βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ηαηάνηζζδξ ιεηά ημ 2002 πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηδξ 

Λζζζααυκαξ ςξ «ζηναηδβζηυξ ζηυπμξ» βζα ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ ςξ ημ 2010 

«… κα βίκεζ δ ακηαβςκζζηζηυηενδ ηαζ δοκαιζηυηενδ μζημκμιία ηδξ βκχζδξ ακά 

ηδκ οθήθζμ, ζηακή βζα αζχζζιδ μζημκμιζηή ακάπηολδ ιε πενζζζυηενεξ ηαζ 

ηαθφηενεξ εέζεζξ ενβαζίαξ ηαζ ιε ιεβαθφηενδ ημζκςκζηή ζοκμπή».40 Γζα ηδκ 

επίηεολδ ημο ζηυπμο αοημφ «… δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ ηαηάνηζζδ έπμοκ κα 

δζαδναιαηίζμοκ ζδιακηζηυ νυθμ», εκχ εα αλζμπμζδεμφκ ιζα κέα ζεζνά 

πμθζηζηχκ ενβαθείςκ, ηονίςξ δ θεβυιεκδ «ακμζηηή ιέεμδμξ ζοκημκζζιμφ» 

ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ. Ο ζηυπμξ είκαζ κα δζεοημθφκεηαζ δ εθανιμβή 

ζοκεηηζηχκ πμθζηζηχκ ζε ημιείξ υπςξ δ εηπαίδεοζδ, υπμο δεκ έπεζ 

απμηέθεζια δ πνμχεδζδ ιζαξ ηοπζηήξ, ημζκήξ πμθζηζηήξ.41 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ ζηεκή ζπέζδ πμο δζαπζζηχκεηαζ ακάιεζα ζηζξ 

ααζζηέξ ανπέξ ηδξ εονςπασηήξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ζηζξ ηθαζζηέξ 

εεςνίεξ ημο θεβυιεκμο «ακενχπζκμο ηεθαθαίμο». Ζ ζπέζδ αοηή 

επζαεααζχκεηαζ ηαζ ζημ επίπεδμ ηδξ μνμθμβίαξ. ·ηζζ, υνμζ πμο ένπμκηαζ ηαζ 

επακένπμκηαζ ζημκ εονςπασηυ πνμβναιιαηζηυ θυβμ παναπέιπμοκ ζε αοηή ηδ 

εεςνία. Ίπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί ιε επανηή επζπεζνδιαημθμβία, «… ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα δ ίδζα δ πνυζθδρδ ηδξ ιυνθςζδξ ςξ παναβςβζηήξ 

επέκδοζδξ ηαζ δ εεχνδζδ ηδξ βκχζδξ ςξ ζημζπείμο ημζκςκζηήξ αλζμθυβδζδξ 

ηςκ ιεθχκ ιζαξ ημζκςκίαξ είκαζ πνμσυκηα αοηήξ ηδξ εεςνίαξ».42  

                                                           
39

 Total Quality Management (TQM). 
40

 Δονςπασηή Δπζηνμπή, 2002, ζεθ. 6 η.ε. 
41

 Δονςπασηή Δπζηνμπή, υ.π., ζ. 18. 
42

 Βθ.: Πονβζςηάηδξ ηαζ Παπαδάηδξ, 2002, ζ. 213-214. Ίπςξ ζδιεζχκμοκ μζ ζ., δ εεςνία ημο 
ακενχπζκμο εθαθαίμο «… ειθακίζηδηε ζηζξ ΖΠΑ ιεηά ημ πέναξ ημο Β΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο 
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Ακαγδηχκηαξ ηζξ νίγεξ αοηήξ ηδξ πμθζηζηήξ ζοκακηά ηακείξ ακαπυθεοηηα 

ημ Λεοηυ Βζαθίμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, πμο εηδυεδηε ημ 1995 απυ ηδκ 

Δονςπασηή Δπζηνμπή, ααζίγεηαζ ζημ ακηίζημζπμ Λεοηυ Βζαθίμ βζα ηδκ 

Ακάπηολδ, ηδκ Ακηαβςκζζηζηυηδηα ηαζ ηδκ Απαζπυθδζδ ηαζ απμηεθεί έκα απυ 

ηα εειεθζχδδ ηείιεκα ηδξ εονςπασηήξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ. ημ εζζαβςβζηυ 

ιένμξ αοημφ ημο ηεζιέκμο ημκίγεηαζ δ ζδιαζία παναβυκηςκ υπςξ είκαζ δ 

δζεεκμπμίδζδ ημο ειπμνίμο, ημ παβηυζιζμ πενζεπυιεκμ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ, 

πάκς απ‘ υθα, δ έθεοζδ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ μζ επζπηχζεζξ 

ημοξ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ δμοθεζάξ ηαζ ηζξ δελζυηδηεξ πμο απμηημφκ μζ κέμζ. 

Δίκαζ πνμθακέξ βζα ημοξ ζοκηάηηεξ ημο ηεζιέκμο υηζ ηα εηπαζδεοηζηά 

ζοζηήιαηα ηαθμφκηαζ κα παίλμοκ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ «πνμζανιμβή» 

ηςκ ιεθθμκηζηχκ πμθζηχκ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ηδκ μζημκμιία.43  

Οζ πέκηε πνμηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηαηέθδβε ημ Λεοηυ Βζαθίμ ήηακ:44 

 εκεάννοκζδ ηδξ απυηηδζδξ κέςκ βκχζεςκ, πμο πανέπειπε ζε έκα 

πακεονςπασηυ ζφζηδια ακαβκχνζζδξ, πζζημπμίδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ 

ηςκ «δελζμηήηςκ – ηθεζδζχκ»,  

 πνμζέββζζδ ημο ζπμθείμο ηαζ ηδξ επζπείνδζδξ ιέζς ηδξ ηαηακυδζδξ 

ημο ηυζιμο ηδξ ενβαζίαξ ηαζ απμθαζζζηζηήξ ζοιιεημπήξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηαηάνηζζδξ ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ 

ιαεδηείαξ, 

 ηαηαπμθέιδζδ ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ (π.π. ιε ηα «ζπμθεία 

δεφηενδξ εοηαζνίαξ»),  

 βθςζζμιάεεζα ζε επίπεδμ ηνζχκ ημζκμηζηχκ βθςζζχκ, ηαζ 

 ζζυηζιδ ακηζπεηχπζζδ ηδξ οθζηήξ επέκδοζδξ ιε ηδκ επέκδοζδ ζε 

ηαηάνηζζδ. 

ηζξ πνμηάζεζξ αθθά ηαζ ζηδ βεκζηυηενδ θζθμζμθία ημο Λεοημφ Βζαθίμο 

αζηήεδηε έκημκδ ηνζηζηή αηυιδ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Δ.Δ. Συζμ υιςξ μζ 

ακηζννήζεζξ ημο οιαμοθίμο υζμ ηαζ ηδξ εζδζηήξ, ad hoc, Οιάδαξ Μεθέηδξ βζα 

ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ δεκ αιθζζαήηδζακ ημ ααζζηυ ημνιυ ηςκ 

                                                                                                                                                                        

ηαζ έδςζε έιθαζδ ζηδ ζδιαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ ςξ ιείγμκμξ επέκδοζδξ πμο ιπμνεί κα 
αολήζεζ ημ ζοκμθζηυ ηεθάθαζμ εεςνχκηαξ ηδκ ηεθζηά ςξ ημ ‗ηθεζδί πμο ακμίβεζ ηδκ πυνηα ημο 
εηζοβπνμκζζιμφ‘. 
43

 Λεοηυ Βζαθίμ, ζ. 213. 
44

 Βθ. ηαζ: Γνυθθζμξ, 2005, ζ. 1. 
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ζημπεφζεςκ ημο Λεοημφ Βζαθίμο.45 

·κα ζδιακηζηυ γήηδια αθμνά ημ εφνμξ ηαζ ημ αάεμξ ηδξ βκχζδξ ηαζ 

ειπεζνίαξ πμο ηαθμφκηαζ μζ εηπαζδεοηζημί κα δζαπναβιαηεοημφκ ζηζξ ζπμθζηέξ 

ηάλεζξ. Ζ ακάβηδ ηδξ μζημκμιζηήξ μθζβανπίαξ κα πνμςεεί ηδ ιυνθςζδ πμο εα 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ζε έκα ακηαβςκζζηζηυ πθαίζζμ, πςνίξ 

ηαοηυπνμκα κα αιθζζαδηείηαζ δ μζημκμιζηή ηαζ ζδεμθμβζηή ηδξ ηονζανπία, μδδβεί 

ζε ακηζθαηζηέξ επζδζχλεζξ. ·ηζζ, πνμαάθθεηαζ ιεκ ηαζ πνμςεείηαζ δ ηαθθζένβεζα 

ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ηδξ απμηθίκμοζαξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ θακηαζίαξ, αθθά ιε 

ειθακή ηδκ ηάζδ ημ ηαζκμημιζηυ πκεφια κα πενζμνίγεηαζ ζημ πεδίμ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ. Κονίςξ, απμθεφβεηαζ μ ζζημνζηυξ 

ηαζ ημζκςκζμθμβζηυξ πνμαθδιαηζζιυξ, πμο υηακ δζαπθέηεηαζ ιε ηα εέιαηα ηδξ 

μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ εκδέπεηαζ κα μδδβήζεζ ζε ακαηνεπηζηά, ςξ 

πνμξ ηζξ επζδζχλεζξ ηδξ μζημκμιζηήξ μθζβανπίαξ, ημζκςκζηά μνάιαηα βζα ιζα πζμ 

ακενχπζκδ ηαζ δίηαζδ ημζκςκία.  

φιθςκα ιε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ πμο δζαιμνθχεδηακ ημ 2002,46 ηα ζπμθεία πνέπεζ κα δχζμοκ 

ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημοξ ελήξ ημιείξ ααζζηχκ ζηακμηήηςκ: ζηακυηδηεξ 

ακάβκςζδξ ηαζ βναθήξ, βκχζεζξ ζηα ιαεδιαηζηά, ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ 

ηδκ ηεπκμθμβία, λέκεξ βθχζζεξ, πθδνμθμνζηή/κέεξ ηεπκμθμβίεξ, ιεεμδμθμβία 

απυηηδζδξ βκχζεςκ, ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ, επζπεζνδιαηζηυ πκεφια η.θπ. 

Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ημ οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ, πνέπεζ κα επζδζχημκηαζ 

ηονίςξ: (α) πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζηακυηδηεξ, υπςξ δ ζηακυηδηα ηδξ 

ακάθδρδξ εοεοκχκ, δ ζοιιεημπή ζε μιαδζηέξ απμθάζεζξ, δ επίθοζδ ηςκ 

ζοβηνμφζεςκ πςνίξ ηδ πνήζδ αίαξ η.θπ.· (α) ζηακυηδηεξ ακηαπυηνζζδξ ζηζξ 

απαζηήζεζξ ιζαξ πμθοπμθζηζζιζηήξ ημζκςκίαξ· (β) ζηακυηδηεξ επανημφξ 

πνμθμνζηήξ ηαζ βναπηήξ επζημζκςκίαξ· (δ) ζηακυηδηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

ηνζηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πανέπεζ δ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ 

ηαζ ηςκ ιδκοιάηςκ πμο εηπέιπμοκ ηα ιέζα ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ· ηαζ (ε) δ 

ζηακυηδηα κα ιαεαίκεζ ηακείξ δζά αίμο, ηυζμ ζημ πθαίζζμ ημο επαββέθιαηυξ ημο 

υζμ ηαζ ζηδκ αημιζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή. Αλίγεζ κα παναηδνδεεί υηζ, εκχ ιε 

ηυζδ έιθαζδ πνμαάθθμκηαζ μζ εθανιμζιέκμζ ημιείξ ηςκ επζζηδιχκ πμο 

                                                           
45

 Βθ.: Γνυθθζμξ, υ.π. 
46

 Βθ.: Λεπηνκεξέο πξφγξακκα ησλ επαθφινπζσλ εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 
ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Δπξψπε. Κνηλή Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο 
Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο, Βνολέθθεξ 2002. 
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δοκάιεζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ παναβςβήξ ηαζ ηδκ 

εκίζποζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, ακάθμβεξ επζζδιάκζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

επζζηήιεξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ημο ακενχπμο είκαζ ελαζνεηζηά ζπάκζεξ ζηα 

ηείιεκα ηδξ Δ.Δ. ηαζ ηαηά ηακυκα παναιέκμοκ πςνίξ ακάθμβδ ζηήνζλδ ζε 

επίπεδα ένεοκαξ ηαζ εθανιμβήξ. Καζ υιςξ, ζε ιζα ημζκςκία πμο απεζθείηαζ 

απυ ηδκ ηονζανπία ηδξ αίαξ, ηδκ αθθμηνίςζδ, ηδκ ελάνηδζδ ηαζ ηζξ δζαηαναπέξ 

ηδξ ροπζηήξ οβείαξ, εα έπνεπε κα έπμοκ ααζζηή εέζδ μζ βκχζεζξ ηαζ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα ιεζχζμοκ αοημφξ ημοξ ηζκδφκμοξ 

πνμςεχκηαξ ηδκ αημιζηή ηαζ ημζκςκζηή εοδιενία. 

Πανυιμζεξ ακηζθάζεζξ εηθνάγμκηαζ, επίζδξ, ζε δφμ αηυιδ επίπεδα: 

Πνχημ, ζημ επίπεδμ ηδξ μνβάκςζδξ ημο πενζεπμιέκμο ζπμοδχκ ηαζ ηδξ 

ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ιε ηδ δζανηή ηαθάκηεοζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ 

ακάιεζα ζηδκ παναδμζζαηή μνβάκςζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδ 

θεβυιεκδ «δζαεειαηζηή/εοέθζηηδ» πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ. Ζ 

δζαεειαηζηή/εοέθζηηδ μνβάκςζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ θαίκεηαζ υηζ 

εκανιμκίγεηαζ πενζζζυηενμ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο ζφβπνμκμο ζοζηήιαημξ 

μνβάκςζδξ ηδξ παναβςβήξ, ζημ μπμίμ έπμοκ ζδιακηζηυ νυθμ εοέθζηηεξ 

παναβςβζηέξ ιμκάδεξ, ζηζξ μπμίεξ δ αοημιαημπμίδζδ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ. 

Σδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ζε ιεβάθμ ααειυ μνβακχκμοκ ηαζ επμπηεφμοκ 

ζήιενα πμθοεπζζηδιμκζηέξ μιάδεξ ενβαγμιέκςκ, πμζηίθςκ εζδζημηήηςκ, πμο 

ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ πνμβναιιαηίγμοκ ηδκ παναβςβή ιέζα απυ ημ 

πθδηηνμθυβζμ ηαζ ηδκ μευκδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ. ·ηζζ, δ 

δζεπζζηδιμκζηή ζοκενβαζία απμηηά ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ 

ζδιαζία. Δίκαζ, υιςξ, ειθακήξ δ ηάζδ κα πενζμνίγεηαζ αοηή δ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα (ή δζαεειαηζηυηδηα, ηαηά πενίπηςζδ) ζε ακχδοκεξ, 

ηεπκμηναηζηέξ ηαηά αάζδ, εθανιμβέξ πςνίξ εονφηενμ πνμαθδιαηζζιυ 

ηνμθμδμημφιεκμ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ειπεζνίεξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηςκ 

ακζζμηήηςκ. 

Γεφηενμ, ακηίθαζδ παναηδνείηαζ ηαζ ακάιεζα ζηζξ παναδμζζαηέξ 

αοηανπζηέξ ηαζ ζοβηεκηνςηζηέξ ιεευδμοξ μνβάκςζδξ ηδξ ιαεδζζαηήξ 

δζαδζηαζίαξ, αθεκυξ, ηαζ ηζξ ζοιιεημπζηέξ (ηονίςξ μιαδμζοκενβαηζηέξ) 

ιμνθέξ, αθεηένμο, πμο δζακείγμοκ ηεθεοηαία ηδκ επίζδιδ εηπαζδεοηζηή 

νδημνζηή. Καζ εδχ θαίκεηαζ δ ιεβάθδ ζδιαζία πμο έπμοκ βζα ηδ ζφβπνμκδ 
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παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαζ βζα ημκ ηυζιμ ηςκ επζπεζνήζεςκ μζ ειπεζνίεξ ηαζ μζ 

δελζυηδηεξ ηδξ μιαδζηήξ ζοκενβαζίαξ. Αοηή δ ιεηαηυπζζδ ηδξ έιθαζδξ, υιςξ, 

ζηδκ επίζδιδ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ένπεηαζ εη ηςκ πναβιάηςκ ζε ακηίεεζδ ιε 

ηζξ παναδμζζαηέξ, ελαημιζηεοιέκεξ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ 

ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ πμο ελαημθμοεμφκ κα ηονζανπμφκ ζηα ζπμθεία, θ.π. 

ιέζς ηςκ ελεηάζεςκ. Κονίςξ, υιςξ, ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ άηναημ 

αημιμηεκηνζζιυ ηαζ ημ αηναίμ πκεφια ημο ακηαβςκζζιμφ, πμο ηονζανπεί ζηζξ 

ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ηαζ πνμαάθθεηαζ ςξ φρζζηδ αλία απυ ηδκ ηονίανπδ 

ζδεμθμβία. 

Καεχξ, υιςξ, δ ελμοζία ιεηαπεζνίγεηαζ ιε αοηυ ημκ ιμκμιενή ηνυπμ 

ανπέξ ηαζ ιεευδμοξ πμο ειθακίζηδηακ ηάης απυ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ πνμμδεοηζηήξ παζδαβςβζηήξ, είκαζ εκανβήξ μ ηίκδοκμξ κα 

δοζθδιίζεζ ηαζ κα αηονχζεζ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ημ εεηζηυ 

πενζεπυιεκμ πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ ηάης απυ ζοβηεηνζιέκμοξ υνμοξ δ 

εθανιμβή ημοξ. οιθςκχκηαξ ιε ζπεηζηέξ ακαθφζεζξ, εα οπμζηδνίγαιε υηζ 

«… μζ πνμμδεοηζηέξ ανπέξ ηαζ ιέεμδμζ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ δδιζμονβζηά 

ηαζ απμηεθεζιαηζηά ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ιεηαννφειζζδξ πνμξ ιζα ημζκςκία 

ιεβαθφηενδξ ζζυηδηαξ ηαζ δδιμηναηίαξ, υηακ εειεθζχκμκηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ 

ηςκ ακαπαναβςβζηχκ θεζημονβζχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζημ πεδίμ ηδξ ζδεμθμβίαξ 

ηαζ ηςκ παναβςβζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ελμοζίαξ. Πμθφ δε 

πενζζζυηενμ, υηακ υζμζ εθανιυγμοκ πνμμδεοηζηέξ ανπέξ ηαζ ιεευδμοξ ηζξ 

εκηάζζμοκ ζημ νζγμζπαζηζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

ημζκςκίαξ, δδθαδή ζε έκα ζπέδζμ πμο οπενααίκεζ ηδ ιεηαννφειζζή ημοξ.»47 

 ε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ δβειμκεφμοζα ζδεμθμβία ενιδκεφεηαζ ηαζ δ ηάζδ 

πμο παναηδνείηαζ ηεθεοηαία βζα εκίζποζδ ηαζ «εηζοβπνμκζζιυ» ηςκ 

δζαδζηαζζχκ αλζμθυβδζδξ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο δζαδζηαζία πμο ζοκδέεηαζ 

ιε ηδκ επζδίςλδ εκίζποζδξ ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ πεζναβχβδζδξ ηςκ ίδζςκ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ αλζμπμζμφκηαζ ζοπκά ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ελεηάζεςκ ζε εεκζηή ή δζεεκή ηθίιαηα (π.π. πνυβναιια PISA). 

Ζ ηάζδ αοηή ζοκδέεηαζ ιε ηδ αμφθδζδ ηδξ ελμοζίαξ κα αζηήζεζ πίεζδ ζημ 

εηπαζδεοηζηυ ζχια, χζηε αοηυ κα οζμεεηήζεζ ημ κέμ πθαίζζμ ακηζθήρεςκ ηαζ 

πναηηζηχκ πμο οπμηίεεηαζ υηζ ζημζπεί πνμξ ηζξ ηεπκζημ-μζημκμιζηέξ ελεθίλεζξ ή, 

                                                           
47

 Βθ. ηδ ζπεηζηή ακάθοζδ: Γνυθθζμξ ηαζ Λζάιπαξ, 2001-2001, ηονίςξ: ζ. 14-15. 
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αηνζαέζηενα, κα απμδεπεεί ακακηίννδηα ιζα πναηηζηή ζοκεπχκ 

ακαπνμζανιμβχκ ιε αάζδ ηζξ ηεκηνζηά πνμζδζμνζγυιεκεξ πνμηεναζυηδηεξ. Με 

αοηέξ ηζξ δζαδζηαζίεξ επζπεζνεί κα ιεζχζεζ ηδ δοκαηυηδηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα 

αιθζζαδημφκ ηζξ «αλίεξ» ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ δ ζφβπνμκδ ηαπζηαθζζηζηή 

ακάπηολδ, υπςξ είκαζ δ ακηαβςκζζηζηυηδηα, δ μζημκμιζηή εηιεηάθθεοζδ, δ 

«αλζμηναηία» η.μ.η., ηαζ ηαοηυπνμκα κα κμιζιμπμζήζεζ ηζξ ακζζυηδηεξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ απμηνφαμκηαξ ημκ ημζκςκζηυ ημοξ παναηηήνα ιε ημ επζπείνδια 

ηδξ αημιζηήξ αδοκαιίαξ ή ακζηακυηδηαξ. ·ηθναζδ αοηχκ ηςκ ηάζεςκ ζημκ 

εθθδκζηυ πχνμ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ μζ κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ ημοθάπζζημκ 

ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ, ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ ένβμο ζοκμθζηά, ηαεχξ ηαζ μζ 

πνςημαμοθίεξ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ―απυ ηα πάκς‖ ηαζ ―απυ ηα έλς‖ βζα 

ηαηαβναθή δεζηηχκ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ.  

ε αοηή ηδ δζαδζηαζία έπμοκ αανφκμκηα νυθμ μζ κεμθζθεθεφεενδξ 

έιπκεοζδξ εηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ, πμο μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ 

ελαπθχκμκηαζ ζημ δοηζηυ ηυζιμ, ιε ζζπονή ηδκ επίδναζδ, ημοθάπζζημκ ζε υ,ηζ 

αθμνά ηα ηνάηδ ηδξ Δονχπδξ, ημο ανεηακζημφ παναδείβιαημξ. ηδ Βνεηακία, 

υπςξ είκαζ βκςζηυ, δυεδηε δ δοκαηυηδηα ζημοξ βμκείξ κα επζθέβμοκ ζπμθείμ 

βζα ηα παζδζά ημοξ ακελάνηδηα απυ ηδκ πενζμπή ηαημζηίαξ ημοξ, εκχ 

πανάθθδθα δδιμζζεφμκηακ πίκαηεξ πμο ηαηέηαζζακ υθα ηα δδιυζζα ζπμθεία 

ιε αάζδ ηα πμζμζηά επζηοπίαξ ημοξ ζε εεκζηήξ ηθίιαηαξ ελεηάζεζξ, χζηε κα 

δζεοημθφκεηαζ δ επζθμβή ημο ζπμθείμο ηςκ παζδζχκ απυ ημοξ βμκείξ. Αοηυξ μ 

ζοκδοαζιυξ ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ βμκεσηήξ επζθμβήξ (parental choice) ιε ηζξ 

πναηηζηέξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηδξ δδιμζζμπμίδζδξ ηςκ 

πζκάηςκ αλζμθυβδζδξ δδιζμφνβδζε έκα ηθίια ζδζαίηενα πνμαθδιαηζηυ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ επζδίςλδ ηδξ άιαθοκζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ. 

οβηεηνζιέκα, απυ ηδ ζηζβιή πμο ηαεζενχεδηε αοηή δ πμθζηζηή εκζζπφεδηε ζε 

ιεβάθμ ααειυ δ ηάζδ δδιζμονβίαξ ζπμθείςκ δζαθμνεηζηχκ ηαποηήηςκ 

(ζπμθείςκ ορδθμφ επζπέδμο ηαζ ζπμθείςκ «βηέημ» ζε οπμααειζζιέκεξ 

πενζμπέξ) ηαζ δζεονφκεδηε ημ πάζια ακάιεζα ζε αοηά. ε υ,ηζ αθμνά ημοξ 

ίδζμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, δ πμθζηζηή αοηή υλοκε ηδκ ακηζπανάεεζή ημοξ ιε 

ημοξ βμκείξ ηαζ ηδκ ημπζηή ημζκςκία, αφλδζε ημ άβπμξ ηαζ ηδκ απμβμήηεοζή 

ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ένβμο ημοξ, επέηεζκε ηδκ 

ελάνηδζή ημοξ απυ ζζπονμφξ πανάβμκηεξ ηδξ μζημκμιίαξ, εκίζποζε ημ 
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βναθεζμηναηζηυ παναηηήνα ηαζ ηζξ ζενανπζηέξ δμιέξ ηδξ δδιυζζαξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ, αηυιδ, επζδείκςζε ηζξ εκδμηθαδζηέξ ακηζπαναεέζεζξ ζημ ζχια ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Ηδζαίηενα πνμαθδιαηζηέξ, επίζδξ, απυ ηδκ ίδζα άπμρδ, 

απμδεζηκφμκηαζ ηαζ μζ κεμθζθεθεφεενδξ έιπκεοζδξ πμθζηζηέξ πμο 

αημθμοεμφκηαζ ηεθεοηαία ζηδ Βνεηακία ηαζ ηζξ ΖΠΑ ζημκ ημιέα ηδξ θεβυιεκδξ 

‗ακηζζηαειζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ‘, ιε παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηζξ Αηαδδιίεξ 

(Academies) ζηδ Βνεηακία. 

Ακάιεζα ζηα εέιαηα πμο ηέεδηακ ζε πνμηεναζυηδηα ηαζ ζημ ·ββναθμ 

Γδιυζζαξ Γζααμφθεοζδξ εκυρεζ ημο 2010 είκαζ ηα γδηήιαηα ηδξ κεμθαίαξ, ηα 

γδηήιαηα ημο ναηζζζιμφ ηαζ ηδξ λεκμθμαίαξ, δ δζά αίμο ιάεδζδ, δ εονςπασηή 

δζάζηαζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, δ ιεβαθφηενδ ζοκενβαζία ζηδκ επαββεθιαηζηή 

ηαηάνηζζδ (δζαδζηαζία ηδξ Bruges), δ δθεηηνμκζηή ιάεδζδ (e-learning), δ 

πνμχεδζδ ηδξ βθςζζμιάεεζαξ (δζδαζηαθία ημοθάπζζημκ δφμ λέκςκ βθςζζχκ 

απυ ιζηνή δθζηία), δ πνμαβςβή ηαζκμημιζχκ ηαζ δ ακάπηολδ ζοκενβαζίαξ, 

εηαζνζηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηζκδηζηυηδηαξ ακάιεζα ζηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημζκυηδηεξ 

ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ Δ.Δ. Κμζκυξ ηυπμξ ζε αοηά ηα εέιαηα είκαζ δ πνμαμθή 

ηδξ επζδίςλδξ κα εκζζποεεί δ πμζυηδηα ηδξ ενβαζίαξ ζημοξ ημιείξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ηδξ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ κεμθαίαξ. Δίκαζ ζαθέξ υηζ μζ παναπάκς 

επζθμβέξ έπμοκ άιεζδ επίδναζδ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ επζθέβεηαζ, 

ζενανπείηαζ ηαζ ζοβηνμηείηαζ ζε ζπμθζηυ πνυβναιια δ βκχζδ. 

Δίκαζ ειθακέξ υηζ δ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ, ζημ πθαίζζμ ηςκ εονφηενςκ 

πμθζηζηχκ ηδξ Δ.Δ., ςεείηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πνμξ ημκ αζηενζζιυ ημο 

κεμθζθεθεοεενζζιμφ, απυ ημκ μπμίμ έπμοκ επδνεαζηεί ηαεμνζζηζηά μζ 

εηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ υθςκ ηςκ ηοαενκήζεςκ ηδξ ηεθεοηαίαξ πενζυδμο. Σζξ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ιάθζζηα, μ ζπεδζαζιυξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ιε 

αάζδ ηδξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ έπεζ αημκήζεζ, ηαεχξ έπεζ 

οπμηαηαζηαεεί ζπεδυκ ζημ ζφκμθυ ημο απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ εονςπασημφξ 

ζπεδζαζιμφξ. ·ηζζ, ιεβαθχκεζ ημ πάζια ακάιεζα ζηζξ οπανηηέξ ακάβηεξ ηδξ 

εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηζξ αημθμοεμφιεκεξ πμθζηζηέξ.  

Ζ ηοαένκδζδ πανμοζζάγεζ ηεθεοηαία ιζα πνυηαζδ πέκηε ποθχκςκ βζα ηδ 

ιεηαννφειζζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο επζαεααζχκεζ υηζ ανίζηεηαζ ζε ιεβάθδ 

απυζηαζδ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηα ιεβάθα πνμαθήιαηα 

πμο ακηζιεηςπίγεζ. Οζ ποθχκεξ αοημί είκαζ (α) δ ακενςπμηεκηνζηή 
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πνμζέββζζδ, ηδκ μπμία ηείκεζ κα πενζμνίζεζ ζηδκ πνμχεδζδ εκηαλζαηχκ 

πμθζηζηχκ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, (α) δ ηαθθζένβεζα ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 

ζοκείδδζδξ, (β) δ ρδθζαηή ζφβηθζζδ, (δ) δ πνμχεδζδ ηδξ πμθοβθςζζίαξ ηαζ 

(ε) δ ζφκδεζδ ηδξ παζδείαξ ιε ημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ (ςξ ζζπκυ ακηζζηάειζζια 

ημο βεκζηυηενμο πνμζακαημθζζιμφ ηδξ). Δίκαζ έκημκμξ μ ενβαθεζαηυξ 

παναηηήναξ ηαζ αοηήξ ηδξ πνυηαζδξ ηαζ δ αδζαθμνία βζα ηδκ επίθοζδ 

ζημζπεζςδχκ πνμαθδιάηςκ, πμο ηαθακίγμοκ ηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα, υπςξ δ οπμπνδιαημδυηδζδ (ηεθεοηαία δ πχνα ιαξ ζηζξ 

δαπάκεξ βζα ηδκ παζδεία ηαζ ηδκ ένεοκα ακάιεζα ζηζξ πχνεξ ηδξ Δ.Δ.), μζ 

αολδιέκμζ δείηηεξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ ηαζ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ, δ δζεονοιέκδ 

ακαπαναβςβή ηςκ ιμνθςηζηχκ ακζζμηήηςκ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο, μζ 

απανπαζςιέκεξ παζδαβςβζηέξ ιέεμδμζ πμο ελαημθμοεμφκ κα ηονζανπμφκ ζηα 

ζπμθεία, μζ ακεπάνηεζεξ ηδξ οπμδμιήξ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ηςκ ζπμθείςκ, μζ 

εκζζπουιεκεξ ηάζεζξ ζδζςηζημπμίδζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ δ 

παεμβέκεζα ημο ζοζηήιαημξ πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. Αξ ιδκ 

λεπκάιε, υιςξ, υηζ δ εηπαίδεοζδ ήηακ ημ πεδίμ ζημ μπμίμ οπέζηδ ζοκηνζπηζηή 

ήηηα δ ηοαένκδζδ, ηαεχξ ημ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια, ιε ζζπονή ζηήνζλδ ηδξ 

εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, έεεζε ηδκ παζδεία ζημ ηέκηνμ ηδξ δδιυζζαξ ζογήηδζδξ 

ηαζ μδήβδζε ζηδκ αηφνςζδ ηδξ ακαεεχνδζδξ ημο άνενμο 16, πμο ήηακ ηαζ δ 

πνχηδ ήηηα ηδξ πμθζηζηήξ ηςκ ζδζςηζημπμζήζεςκ.  

Αλζμπμζχκηαξ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαζίαξ πμο έπμοκ μζ ελεθίλεζξ πμο 

πενζβνάθδηακ κςνίηενα ζημ ζφβπνμκμ ημζκςκζηυ, ηεπκμθμβζηυ ηαζ 

εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ, πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε ηδκ ακάβηδ κα ιεθεηδεμφκ 

ζοζηδιαηζηά ηαζ κα απμηζιδεμφκ μζ ζοκέπεζέξ ημοξ ιε αηνίαεζα ηαζ 

δζμναηζηυηδηα. ημ ααειυ πμο δεκ παναημθμοεμφιε ηζξ εονφηενεξ ελεθίλεζξ ηαζ 

δεκ πνμαθδιαηζγυιαζηε ζπεηζηά ιε ηζξ ηάζεζξ πμο ηζξ δζέπμοκ έπμοιε πμθφ 

πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ κα αζηήζμοιε επζηοπχξ ημ ζφκεεημ ηαζ 

πμθοδζάζηαημ ένβμ πμο απαζημφκ απυ ιαξ μζ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ: κα 

ζοιαάθμοιε ςξ εηπαζδεοηζημί ζηδ δδιζμονβία πμθζηχκ ζηακχκ κα απακημφκ 

εεηζηά ηαζ δδιζμονβζηά ζηζξ ζφκεεηεξ πνμηθήζεζξ ηδξ ημζκςκζηήξ 

πναβιαηζηυηδηαξ, αιθζζαδηχκηαξ ηζξ ανκδηζηέξ επζθμβέξ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ 

δζεηδζηχκηαξ ηαθφηενμοξ υνμοξ γςήξ.  

Ακηί επζθυβμο, παναεέημοιε έκα απυζπαζια απυ ζπεηζηυ άνενμ ημο 
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ηαεδβδηή Μπάιπδ Νμφηζμο: 48 

 

«… θαιφο εθπαηδεπηηθφο […] είλαη απηφο πνπ, πξψηνλ, αληηιακβάλεηαη, 

θαηαλνεί, κειεηά ηνλ αλαπαξαγσγηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη, δεχηεξνλ, 

έκπξαθηα πιένλ ζηελ ηάμε ηνπ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, πξνζπαζεί λα 

αλαπξνζαλαηνιίζεη ηηο επίζεκεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Ση ζα πεη 

αλαπξνζαλαηνιίδσ; Θα πεη, πνιχ ζχληνκα, ηα εμήο: Αλαγλσξίδσ ηε 

βαξχηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηαθνξψλ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην 

ζρνιείν κνπ, απνξξίπησ ζπλεπψο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ επαθή κνπ 

κε ηα παηδηά ηε ρξήζε κηαο ηππνπνηεκέλεο, θνξκαιηζηηθήο γιψζζαο 

ζαλ θη απηή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, πφζν κάιινλ ηελ απνζηήζηζε 

[…] Δπηδηψθσ αθφκα ηε ζπλέρεηα θαη ηελ ηνκή αλάκεζα ζηηο εκπεηξίεο 

ησλ καζεηψλ θαη ζηηο ζρνιηθέο γλψζεηο, ζπλδέσ ηηο ζρνιηθέο γλψζεηο κε 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ παξφληνο, πξνβιήκαηα πξαγκαηηθά ησλ 

καζεηψλ, θαηαπνιεκψ ηελ ηδενινγία ησλ αηνκηθψλ θπζηθψλ 

ραξηζκάησλ θαη θάζε παξαιιαγή μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνχ θαη φισλ 

ησλ ζπκπαξνκαξηνχλησλ ζήκεξα.» 

Δπραξηζηψ. 
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Πνμβναιιαηζηυξ θυβμξ ηαζ πμθζηζηή ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ βζα ηδκ 
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εηπαζδεοηζημί ςξ επαββεθιαηζηή μιάδα. ημ: Αεακαζζάδδξ, Υ. – Παηναιάκδξ, 

Α. (Δπζιέθεζα): Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη εθπαηδεπηηθνί, Κθαδζηυ 

Δηπαζδεοηζηυ Ηκζηζημφημ Η.Ν.Δ./Γ..Δ.Δ., Αεήκα, ζζ. 45-85.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Θα αημθμοεήζεζ μ επυιεκμξ ηφηθμξ 

ιε ηδ ζογήηδζδ ηαζ ηζξ πανειαάζεζξ, αθθά πνμδβμοιέκςξ εα δζαηοπςεμφκ 

δζεοηνζκζζηζηέξ ηαζ ιυκμ ενςηήζεζξ. Γζεοηνζκζζηζηέξ ηαζ ιυκμ ενςηήζεζξ, βζαηί 

ιπμνεί ηέημζεξ ενςηήζεζξ, βζα πανάδεζβια, κα απμηεθμφκ βζα μνζζιέκμοξ, πμο 

εέθμοκ κα πανέιαμοκ, πνμτπυεεζδ βζα κα έπμοκ ιζα μθμηθδνςιέκδ 

ημπμεέηδζδ. Δπακαθαιαάκς, ιυκμ δζεοηνζκζζηζημφ παναηηήνα ενςηήζεζξ. 

Έδδ μζ ανζειυξ ηςκ μιζθδηχκ/μιζθδηνζχκ πμο έπμοκ δδθχζεζ εδχ υηζ εα 

ημπμεεηδεμφκ, εα πάνμοκ ημ θυβμ, έπεζ οπεναεί ημοξ ηνζάκηα, ηαηά ζοκέπεζα 

εα δμφιε ηαζ ημ θυβμ ζηδ ζοκέπεζα ζηδ αάζδ ηδξ ζζδβμνίαξ. Σδξ ίζδξ 

ηαηακμιήξ ημο πνυκμο. Δάκ οπάνπμοκ δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ, κα ηεεμφκ.  

Ο ζοκάδεθθμξ Σζζνζβχηδξ έπεζ ημ θυβμ. 

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ (Γ΄ ΔΛΜΔ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ): Μζα ενχηδζδ ήεεθα κα ηάκς 

ζημκ πφνμ Σμοθζάημ. Δάκ ηαηάθααα ηαθά, ζε ιία απμζηνμθή ημο θυβμο ημο 

είπε ζδιεζχζεζ ημ ελήξ: υηζ ιέπνζ ηχνα δεκ οπήνπακ απεθεοεενςηζηά 

πνμηάβιαηα ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, 

  Δάκ λεηζκήζμοιε απυ ηδκ παναδμπή υηζ δ εηπαίδεοζδ ανίζηεηαζ 

ζε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ελεθίλεζξ, πφνμ, έπς 

ηδ βκχιδ, ηδ αεααζυηδηα, εα έθεβα -εάκ επζηνέπεηαζ, ζηα ζοκέδνζα πμο 

ακαγδημφκ εα έπμοιε ηαζ ηδ αεααζυηδηα, βζαηί ιαξ ημ αιθζζαδημφκ μνζζιέκμζ 

αοηυ- υηζ οπήνλακ απεθεοεενςηζηά ηζκήιαηα, ηα μπμία είπακ ζημ ζφκμθυ ημοξ 

ηαζ πνμβνάιιαηα παζδείαξ. Ζ ενχηδζδ είκαζ ζζπφεζ αοηυ ή υπζ; 

  Γεφηενμ, ιία ενχηδζδ εέθς κα ηάκς ζημκ ζοκάδεθθμ 

Ζναηθέμοξ. Δπίζδξ, εάκ ηαηάθααα ηαθά, απυ άπμρδ ζδιεζμθμβίαξ ημ κα 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 249 

ζδηχζεζ μ ιαεδηήξ ημ πένζ αοηυ είκαζ ακαπαναβςβή ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ; 

Γζαηί ιέπνζ ηχνα δεκ έπς ηαηαθάαεζ εάκ έπεζ ανεεεί ηαιία επακαζηαηζηή 

δζαδζηαζία πμο κα οπμδδθχκεζ ηδ εέζδ ζμο, ηδκ έκζηαζή ζμο ή ηδκ άπμρή 

ζμο. Δίκαζ έκαξ ηνυπμξ κα οπμδδθχζεζξ ηαζ ημ πχνμ υπμο είζαζ, είκαζ ημ πένζ. 

Καζ ζηζξ ιαγχλεζξ πμο ηάκμοκ μζ πζμ επακαζηαηζηέξ μνβακχζεζξ ζδηχκμοιε ημ 

πένζ ηαζ θέιε ιζθάς. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θακάζδ, ζε εοπανζζημφιε. Δάκ οπάνπεζ άθθδ δζεοηνζκζζηζηή 

ενχηδζδ. Δπζιέκμοιε ζηζξ δζεοηνζκζζηζημφ παναηηήνα ενςηήζεζξ. Ο Θακάζδξ 

ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδ ζογήηδζδ ζηδ ζοκέπεζα, γςδνεφμκηάξ ηδκ, αθθά ιέζα 

απυ ημπμεεηήζεζξ πμο εα ηάκεζ.  

. ΚΑΚΑΡΑΚΖ: Σα πμνίζιαηα, δ απμηνοζηάθθςζδ υθςκ αοηχκ ηςκ 

εζζδβήζεςκ πμο εα αημοζημφκ ζημ οκέδνζμ, έπμοκ ηάπμζα ζφκδεζδ ιε ημ 

Τπμονβείμ Παζδείαξ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Μπμνείηε κα επακαθάαεηε ημ ενχηδιά ζαξ; 

. ΚΑΚΑΡΑΚΖ: Αοηά πμο θέιε εδχ, ηαζ πνμαθδιαηζγυιαζηε ηαζ πμθφ ςναία 

ζογδηάιε, έπμοκ ηάπμζα ζφκδεζδ ή εα έπμοκ ηάπμζα ζφκδεζδ ιε ημ 

Τπμονβείμ Παζδείαξ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα ζαξ παναηαθέζς, εβχ εα γδηήζς δζεοηνίκζζδ ηχνα. Σζ 

εκκμείηαζ «ζφκδεζδ»; 

. ΚΑΚΑΡΑΚΖ: Δάκ αοηυξ μ πνμαθδιαηζζιυξ, πμο ηαηαηίεεηαζ εδχ ηαζ πμο 

εα ζοκεπίζεζ κα ηαηαηίεεηαζ, ηαζ πμο αθμνά ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα 

αζαθία, εα ιπμνέζεζ κα έπεζ ηάπμζα ζφκδεζδ, ζφκδεζδ ημ θές, υπζ επίδναζδ, 

ζφκδεζδ, ζπέζδ δζαπναβιάηεοζδξ -πχξ εα ημ παναηηδνίζς αθθζχξ;- έηζζ, 

χζηε πζεακυκ ηάπμζα απυ αοηά κα οθμπμζδεμφκ ή κα βίκμοκ απμδεηηά απυ ημ 

οπμονβείμ, χζηε κα οθμπμζδεμφκ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα ζαξ παναηαθέζς, πάκηςξ, βζ‘ αοηυ ημ ενχηδιά ζαξ κα 

πενζιέκεηε απάκηδζδ ανβυηενα, εκδεπμιέκςξ. Δοπανζζημφιε. Άθθδ 

δζεοηνζκζζηζηή ενχηδζδ δεκ οπάνπεζ. Κθείκμοιε ημκ ηφηθμ αοηυ ηαζ 

πνμπςνμφιε ζηζξ πανειαάζεζξ. Έδδ, υπςξ ζαξ έπμοιε ακαημζκχζεζ 

πνμδβμοιέκςξ έπμοιε 32 μιζθδηέξ. 

Γ. ΜΠΟΝΗΑ: Θα ήεεθα κα απακηήζς ηαζ επζιέκς κα απακηήζς, βζαηί είκαζ 

ζδιακηζηυ αοηυ ημ ενχηδια. Πνέπεζ κα έβζκε πανελήβδζδ. Δβχ δεκ είπα υηζ 

δεκ οπήνλακ ζημ πανεθευκ, ηαζ ιάθζζηα ιέζα απυ ημ ανζζηενυ ηίκδια, υθμ ημκ 
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πνμδβμφιεκμ αζχκα ηέημζα πνμβνάιιαηα. Γεκ είπα αοηυ ημ πνάβια, αέααζα, 

ηαζ κα εοιδεμφιε ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ημο Γθδκμφ, ημο Παπαιαφνμο, ηδξ 

Ηιανζχηδ ηαζ υθςκ υζςκ πέναζακ ζε υθμ ημ ηίκδια, ηαζ θοζζηά αοηά ήηακ 

απεθεοεενςηζηά ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ, δζυηζ, εηηυξ απυ ηδ ζοθθμβζηυηδηα, 

πνμςεμφζακ ηαζ έκα υναια αθθαβήξ ηδξ ημζκςκίαξ. Δπμιέκςξ, αοηά ήηακ 

πνμμδεοηζηά. Ίηακ θές «ζοκηδνδηζηά πνμβνάιιαηα», είκαζ αοηά πμο 

πνμδβήεδηακ ημο ζδιενζκμφ πνμβνάιιαημξ, ημο δζαεειαηζημφ θεβυιεκμο, ηα 

μπμία είκαζ πνμξ ζοκηδνδηζηή ηαηεφεοκζδ ηαζ εθανιυζηδηακ απυ ηζξ 

ηοαενκήζεζξ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γζ‘ αοηά ηα πνμβνάιιαηα ιζθχ, ηα 

ζοκηδνδηζηά, ηα μπμία δζαηδνμφκ ζοκηδνδηζηέξ ηαζ παναδμζζαηέξ αλίεξ. 

Παναδμζζαηέξ, ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα, ηαζ ζοκηδνδηζηέξ, ααζζηά. Ζ αάζδ είκαζ 

αοηή, υηζ είκαζ ζοκηδνδηζηέξ μζ αλίεξ. Καζ, θοζζηά, δζαηδνμφκ ηδκ δζαηνζηυηδηα 

ηςκ ιαεδιάηςκ, ζε αοηυ εέθς κα επζιείκς, ηδκ δζαηνζηυηδηα ηςκ ιαεδιάηςκ 

ιέζς ηςκ επζζηδιχκ. Καζ, θοζζηά, πνμςεμφκ ηάπμζα ιμνθή βκςζηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, ιέζς αέααζα ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδ ιεευδμο ηδξ 

θφζδξ πνμαθδιάηςκ. Σδξ ιεευδμο θφζδξ, υπζ ηδξ ζοβηνυηδζδξ ηαεμθζηχκ 

πνμαθδιάηςκ -εηεί εέθς κα ηαηαθήλς-, ηαζ βζ‘ αοηυ είκαζ ηαζ ζοκηδνδηζηά, ηδξ 

θφζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ, ηίπμηε άθθμ, ιέζα, θοζζηά, απυ ηδ Φοζζηή ηαζ ηα 

Μαεδιαηζηά ηαζ, θοζζηά, ηδ βθχζζα. Δκηάλεζ; 

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Απυ υ,ηζ θάκδηε, δεκ έβζκε ηαηακμδηυ -ηαζ ιπμνεί κα 

εοεφκμιαζ εβχ- βζα ημ πανάδεζβια ή μ Θακάζδξ δεκ ημ ηαηάθααε. Σμ 

πανάδεζβια αοηυ, ημ κα ζδηχκεζ ημ πένζ μ ιαεδηήξ ηαζ κα ιζθήζεζ, ημ θέεζ μ 

Σγάηζμκ ηαζ μ Απθ ηαζ μ Μαηθάνεκ. Ακηίεεηα, δεκ είπα ημ πνυκμ κα ακαπηφλς 

ηδ δζηή ιαξ άπμρδ, ηαζ ημ είπα, δεκ οπάνπεζ «ηνοθυ πνυβναιια». Δίκαζ, έηζζ, 

ακαπαναβςβζηή δ θεζημονβία ημο αζηζημφ ζπμθείμο ηαζ ιάθζζηα 

αοημπνμζδζμνίγεηαζ, ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ κα πμφιε ηίπμηε άθθμ, υηζ ημ εεςνμφιε 

αθμιμίςζδ αοηυ ημ θεβυιεκμ «ηνοθυ πνυβναιια» ηακυκςκ ηδξ ηονίανπδξ 

θμβζηήξ, δεζηήξ ηαζ ζδεμθμβίαξ, μζ μπμίμζ δζαπέμκηαζ ηαζ ζηα ΑΠ. Σμ 

πανάδεζβια αοηυ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ακεπζηοπέξ, αθθά δεκ είιαζηε ιε ηδκ 

ηνζηζηή παζδαβςβζηή, πμο θέεζ... αθίιμκμ εάκ ιείκμοιε ζε αοημφξ.  

Σέθμξ, επεζδή ηάπμζμζ ιίθδζακ βζα ηαηάπνδζδ πνυκμο, ηαζ 

ηαθμπνμαίνεηα, βζαηί είπακ ημ άβπμξ ηδξ πανμοζίαζδξ ηδξ δζηήξ ημοξ 

ενβαζίαξ, δεκ εα έπνεπε κα παναπμκμφκηαζ ζήιενα βζα ηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ 

ημο ΚΔΜΔΣΔ, πμο ημπίαζακ πάνα πμθφ, ηαζ αημιζηά ηαζ ζοθθμβζηά. Άθθςζηε, 
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εα έπνεπε κα παναπμκεεμφκ βζα ηα «ηαναηαηγμφι» ηαζ ηα «γήης» ηα 

πνμκμαυνα ηαζ ηα ροπμθευνα ηα πεεζζκά ηαηά ηδκ πναηηζηή ακηίθδρδ, ηίπμηε 

άθθμ. Ίθμζ ηνίκμοιε βζα κα ηνζεμφιε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ζοκαδέθθζζζα, πνμπςνμφιε ηχνα 

ζηδ ζογήηδζδ. Με ηδ δζηή ζαξ ζοκαίκεζδ, εα έθεβα αηνζαέζηενα 

ζοκοπαζηζυηδηα, ειείξ ςξ πνμεδνείμ δεκ έπμοιε ηδκ πνυεεζδ, δεκ έπμοιε ηδ 

αμφθδζδ κα οπεναμφιε ημ υνζμ πμο εέηεζ ημ πνυβναιια ςξ πνμξ ηδ θήλδ 

αοηήξ ηδξ πνςζκήξ ζοκεδνίαζδξ. Χζηυζμ, βζα κα έπεζ ηάεε μιζθδηήξ ηαζ ηάεε 

μιζθήηνζα απυ αοημφξ ηαζ αοηέξ πμο έπμοκ ήδδ πενζθδθεεί ζημκ ηαηάθμβμ 

μιζθδηχκ ημοθάπζζημκ ζηδ δζάεεζή ημο πνυκμ 5 θεπηχκ, κα λένεηε υηζ εη ηςκ 

πναβιάηςκ εα οπεναμφιε αοηυ ημ υνζμ. Με ηδ δζηή ζοκαίκεζδ, 

επακαθαιαάκς, ζοκοπαζηζυηδηα, εάκ ηεθζηά πάιε ζημ πεκηάθεπημ ηαζ υπζ ηάηζ 

θζβυηενμ απυ ημ πεκηάθεπημ, ηυηε κα λένεηε υηζ εα οπεναμφιε ηδκ 

ηαεμνζζιέκδ απυ ημ πνυβναιια χνα, δεδμιέκμο ιάθζζηα υηζ απυ ημοξ 

εζζδβδηέξ -εκδεπμιέκςξ ηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ μζ εζζδβδηέξ- ίζςξ πνεζαζηεί κα 

δχζμοκ δεοηενμθμβχκηαξ ηάπμζεξ πμθφ ζφκημιεξ απακηήζεζξ. Κονζμθεηηχ, 

εκυξ-δφμ θεπηχκ. 

  Λμζπυκ, εάκ οπάνπεζ δ ζοκαίκεζή ζαξ κα οπεναμφιε αοηυ ημ 

υνζμ, πμο εέηεζ ημ πνυβναιια, αθθά, επακαθαιαάκς, υπζ πένακ ημο εκυξ 

ηεηάνημο, εα παναηαθέζς εκδεζηηζηά κα ημ δδθχζεηε αοηυ ιε ηάπμζμ ηνυπμ, 

έζης εάκ οπάνπεζ αοηή δ ζοκαίκεζδ, υπζ υιςξ πένακ ημο εκυξ ηεηάνημο. 

Πνμπςνμφιε θμζπυκ. Ο πνχημξ μιζθδηήξ, μ ζοκάδεθθμξ Παπαδυπμοθμξ έπεζ 

ημ θυβμ. 

  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΔΛΜΔ ΡΔΘΤΜΝΟΤ): Βνέεδηα ζηδκ άζπδιδ εέζδ κα 

οπεναιοκεχ ηάπμζςκ δδιμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ. Ζ πανέιααζή ιμο έπεζ 

ηίηθμ «Ζ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ ςξ ζδεμθμβζηυ υπδια ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

πμθζηζηήξ ημζκςκζημπμίδζδξ ηςκ κέςκ. Ζ ζπέζδ ηδξ ιε ηδ δζδαζηαθία ηςκ 

ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ». ·βζκε ιζα ζφκηιδζδ ηδξ εζζήβδζδξ βζα κα ανεεμφιε 

ζηα πθαίζζα ημο πνυκμο.  

Θεςνχ υηζ μζ ααζζημί άλμκεξ πάκς ζημοξ μπμίμοξ ηζκείηαζ ζηδκ επμπή 

ιαξ δ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ δεκ εα βίκμοκ 

ζαθείξ, εάκ δεκ πανμοζζαζηεί ζημζπεζςδχξ ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ πμο ημοξ 
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ζηδνίγεζ. Ζ ηονίανπδ ζδεμθμβία ημο κεμθζθεθεφεενμο ηαπζηαθζζιμφ, ηυζμ ζηδκ 

αηναία θζθεθεφεενδ υζμ ηαζ ζηδ ζμζζαθίγμοζα έηθναζή ηδξ, ακαηαθφπηεζ λακά 

ιέζς ημο αηυιμο ημκ πμθίηδ ηαζ εθεονίζηεζ ηδ θεβυιεκδ ημζκςκία ηςκ 

πμθζηχκ. Ζ απμοζία ηάεε ημζκςκζηήξ (δζάααγε: ηαλζηήξ) ακαθμνάξ είκαζ 

δεδμιέκδ. Οζ αβχκεξ βζα ηδκ ημζκςκζηή ζζυηδηα ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ 

εεςνμφκηαζ μοημπζημί ηαζ επζηίκδοκμζ. Σα υνζα ηδξ ακεηηήξ πμθζηζηήξ δνάζδξ 

πενζμνίγμκηαζ απυ ημ ζφζηδια. O Γζχνβδ Φχηεθ, Βμφθβανμξ αηαδδιασηυξ ηαζ 

ζοββναθέαξ, ζημ αζαθίμ ημο «Ζ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ» ημκίγεζ: «Γεκ ιπμνεί 

ηακείξ. θ.π., κα ανκδεεί ημ βεβμκυξ υηζ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ 

μ άκενςπμξ ςξ πμθίηδξ είκαζ απαναίηδημ κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ 

ηαηδβμνζηέξ πνμζηαβέξ πμο είκαζ βεκζηά απμδεηηέξ απυ υθμοξ ημοξ πμθίηεξ, 

ςξ αάζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ. Ο πμθίηδξ ςξ αημιζηυηδηα είκαζ εκηεθχξ 

εθεφεενμξ ζηα πθαίζζα ηδξ εζςηενζηήξ, πκεοιαηζηήξ ημο εζνήκδξ. ·ηζζ 

επζζηνέθμοιε πάθζ απυ ημ ειείξ ζημ εβχ, εθυζμκ ηαζ δ εθεοεενία είκαζ ιία 

εζςηενζηή πανέκεεζδ, αημιζηή, αζςιαηζηή ηαηάζηαζδ, πμο ηαηαθήβεζ ζηδκ α ή 

α επζθμβή». Ο Φχηεθ είκαζ ζαθήξ. Γνάθεζ: «Δπζθέβμοιε ακάιεζα ζηδκ 

πμθζηζηή οπαημή ηαζ ηδκ ακοπαημή». ·ηζζ απθά, υπςξ επζθέβεζ μ 

ακαζθάθζζημξ, ηαημπθδνςιέκμξ οπάθθδθμξ εκυξ ηαηαζηήιαημξ κα απενβήζεζ 

ηαζ κα επζθέλεζ, επίζδξ, ηδκ απυθοζδ ηαζ ηδκ ακενβία. ·ηζζ απθά, απυ 

εζςηενζηή πανυνιδζδ. 

 Με αοηυ ημκ ηνυπμ εεςνείηαζ υηζ ιέζς αημιζηχκ επζθμβχκ 

πναβιαηχκεηαζ ηαζ δ ζοθθμβζηή δνάζδ. Ζ ηεθεοηαία, υιςξ, ακαβκςνίγεηαζ 

ηονίςξ «…υηακ αοηή δζελάβεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ιέζς δζαηαλζηχκ, αηαλζηχκ 

ζπδιαηζζιχκ, υπςξ μζ πμζηζθχκοιεξ ιδ ηοαενκδηζηέξ μνβακχζεζξ, πμθθέξ 

ηςκ μπμίςκ πνδιαημδμημφκηαζ απυ ηα ηνάηδ ηαζ άθθμοξ «θμνείξ», ζοπκά ιε 

έκακ ηνυπμ ζηακδαθχδδ ηαζ αδζαθακή.» Πανάθθδθα, αιθζζαδηείηαζ ζηδκ 

πνάλδ ημ δζηαίςια ηςκ πμθζηχκ κα ζοβηνμημφκ μιάδεξ πίεζδξ ηαζ κα 

ηαθθζενβμφκ ηζκδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ. Ζ πμθζηζηή ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ κέςκ 

ιέζς ηδξ δζάδμζδξ αοηήξ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, 

ηαηαθήβεζ ζηδ δδιζμονβία εκυξ μοδέηενμο ακενχπμο, πμο ηαηακαθχκεζ 

βεκζηέξ αλίεξ, δεκ έπεζ αηνζαή ζοκαίζεδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ημο εέζδξ, 

αζπμθείηαζ -εάκ ηαζ εθυζμκ αζπμθείηαζ- ιε ηα ζοκήεςξ δεοηενεφμκηα πμθζηζηά 

ή ημζκςκζηά γδηήιαηα ημο πχνμο ημο, δεκ δναζηδνζμπμζείηαζ βζα βεκζηυηενα 

πμθζηζηά εέιαηα, δεκ έπεζ επίβκςζδ ηςκ μζημοιεκζηχκ πμθζηζηχκ ηαζ 
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ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ. Δίκαζ, ιε δφμ θυβζα, έκα άημιμ εκηαβιέκμ ζημ 

παβημζιζμπμζδιέκμ ημζκςκζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ 

αιθζζαδηεί. Δίκαζ μοζζαζηζηά έκα απμθίηζημ ιέθμξ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ. 

 Ζ δζάδμζδ αοηήξ ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ εα ήηακ αηεθέζθμνδ, εάκ 

δεκ ζοκμδεουηακ απυ ιία ζοιααηή ζε αοηή πμθζηζηή επζημζκςκίαξ, πμο 

οζμεεηείηαζ απυ ημοξ πμθζηζημφξ ηςκ ημιιάηςκ ελμοζίαξ. Ο πμθζηζηυξ θυβμξ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ζοκεζδδηά βεκζηεοιέκμξ, ανίεεζ απυ ζηενευηοπα ηαζ 

βεκζηυθμβεξ επζηθήζεζξ ζε αοημκυδηεξ, ηαηά ημοξ ηοαενκχκηεξ, αλίεξ, πμο 

αέααζα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ημ δμημφκ. Γζα πανάδεζβια, δ θέλδ 

«ιεηαννφειζζδ» πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηυνμ βζα κα ηαθφρεζ ηζξ πζμ 

ζοκηδνδηζηέξ πμθζηζηέξ αθθαβέξ πμο είβμοκ ηα ζοιθένμκηα ηδξ πθεζμρδθίαξ 

ηςκ πμθζηχκ, πμο αέααζα ακήημοκ ζηα ηαηχηενα ημζκςκζηά ζηνχιαηα, π.π. 

εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ, ιεηαννφειζζδ ημο αζθαθζζηζημφ η.θπ.  

Δπίζδξ, μ ακηαβςκζζιυξ ακάβεηαζ ζε κμιμηεθεζαηή αλία, 

αδζαιθζζαήηδηδ ακαβηαζυηδηα, πςνίξ αέααζα κα βίκεηαζ ηαιζά ημζκςκζηή 

ακαθμνά ζπεηζηή ιε αοηυ, δδθαδή, πμζμοξ εοκμεί, πμζμοξ είβεζ η.θπ. Καηά 

ακάθμβμ ηνυπμ βίκεηαζ δ επίηθδζδ ζηδκ πνυμδμ, ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ 

μζημκμιίαξ, ζηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ η.θπ. Ζ ιοεμθμβία πμο 

ηαθθζενβείηαζ βφνς απυ αοηέξ ηζξ έκκμζεξ ιέζς ηδξ ζοκεπμφξ επζημζκςκζαηήξ 

πνήζδξ ημοξ ακάβμκηάξ ηεξ ζε οπένηαηεξ απμσδεμθμβζημπμζδιέκεξ αλίεξ, 

πνμζπαεεί κα απμηνφρεζ ημκ ααεφηαηα ζδεμθμβζηυ ηαζ ηαλζηυ ημοξ παναηηήνα. 

Ζ πνμζπάεεζα ηςκ ηοαενκχκηςκ οπμαμδεείηαζ απυ ηα ηονίανπα ιέζα ιαγζηήξ 

εκδιένςζδξ. Σα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ 

ακαηνμθμδμημφκ ηζξ ηναημφζεξ ημζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ ακηζθήρεζξ, ζηάζεζξ, 

πνμηαηαθήρεζξ, ιε έκα ζοκεηηζηυ βζα ημ πμθζηζηυ ηαεεζηχξ ηνυπμ. 

 Σαοηυπνμκα, ακαπανάβμοκ ηαζ δζαδίδμοκ ηα ηονίανπα ζδεμθμβήιαηα. 

Δκηέθεζ, ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ζοιαάθθμοκ απμθαζζζηζηά ζημ πμθζηζηυ 

ηαζ ζδεμθμβζηυ πκεφια ηςκ αζαθίςκ, ηαεχξ ηαζ ζηα υνζα ιέζα ζηα μπμία 

ζοβηνμηείηαζ δ πμθζηζηή ζοκαίκεζδ ηαζ επζαάθθεηαζ δ μζημκμιζηή ζοβηαηάεεζδ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθε, έπεηε οπεναεί ήδδ ημ πνυκμ ηαζ δεκ είκαζ δοκαηυκ 

κα ζοκεπίζμοιε έηζζ. Γεκ εα ιζθήζμοκ μζ επυιεκμζ. αξ εοπανζζημφιε. 

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: οκάδεθθμζ, ηαηαθήβμοιε ζημ ίδζμ ζοιπέναζια. Σα 

ηυιιαηα, πάκς απυ υθα...  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Με ζοβπςνείηε, επζηνέρηε ιμο κα πς υηζ αοηυ είκαζ άζπεημ 

ιε αοηά πμο έπμοιε ςξ ζηυπμοξ κα εέζμοιε εδχ ηαζ κα οπδνεηήζμοιε.  

Ο ζοκάδεθθμξ μ Παφθμξ Ακηςκυπμοθμξ έπεζ ημ θυβμ. 

Π. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ (Δ΄ ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ): οκάδεθθμζ ηαζ ζφκηνμθμζ, ζηδ 

δμοθεζά ηαζ ζημοξ αβχκεξ, εα πνέπεζ κα πζζημπμζήζμοιε υηζ οπάνπμοκ 

ιενζηέξ αθήεεζεξ πμο ιε ηναβζηυ πναβιαηζηά ηνυπμ ακαδεζηκφμοκ ιεβάθα 

πνμαθήιαηα. Πνμαθήιαηα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ πμο 

πανέπεηαζ ζηα ζπμθεία ηαζ ειείξ είιαζηε μζ εηηεθεζηέξ αοηχκ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ. Πνμαθήιαηα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηα πνμβνάιιαηα, πμο 

έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημ ίδζμ ημ ζπμθείμ. Καζ πζζηεφς υηζ, βζα κα απακηήζεζ 

ηακείξ ζημ ηζ πνμβνάιιαηα εέθμοιε, πνέπεζ κα απακηήζεζ ηαζ ζημ ηζ ζπμθείμ 

εέθμοιε. Άνα είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκα αοηά. 

 ·πς ηδκ εκηφπςζδ υηζ βζα πμθθμζηή θμνά επακένπεηαζ ημ γήηδια ημο 

εκζαίμο ζπμθείμο. Δβχ ζοιθςκχ ιε ιία νήζδ πμο αημφζηδηε, υηζ μθζζηζηυξ 

είκαζ μ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ πνμζέββζζδξ. Σμ εκζαίμ ζπμθείμ, πμο εα 

πνέπεζ κα ζπάζεζ πθέμκ, ημοθάπζζημκ ζημ ααειυ πμο εα ιπμνέζεζ, αοηή ηδ 

δζάζηαζδ ιεηαλφ εεςνδηζηήξ ηαζ πναηηζηήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηδξ ειπεζνίαξ, 

δδθαδή, πμο θείπεζ πακηεθχξ. Φηζάπκμοιε παζδζά πμο ιπμνμφκ κα πάνμοκ 

ζηα πένζα ημοξ έκα πενζζηένζ κα ημο πμφκε «πενζζηένζ πέηα» ηαζ κα πεηάλεζ. 

Να πάνμοκ ημ ίδζμ πενζζηένζ ηαζ κα ημο ηυρμοκ ηα θηενά ηαζ κα ημο πμφκε 

«πενζζηένζ πέηα», δεκ πέηαλε. Ββάγμοκ ζοιπέναζια ζμθυ: υηζ, υηακ ηυρεζξ ηα 

θηενά ημο πενζζηενζμφ, ημοθαίκεηαζ. ·ηζζ είκαζ ημ ζπμθείμ ιαξ ζήιενα. Σέημζα 

παζδζά αβάγεζ ηαζ, δοζηοπχξ, ηαζ ηέημζμζ δάζηαθμζ πμθθμί οπάνπμοκ ιέζα ζε 

αοηά ηα ζπμθεία. 

 Σμ γδημφιεκμ πμζμ είκαζ; Τπάνπμοκ ηνμιαηηζηέξ αθθαβέξ, πμο δεκ 

ζοκοπμθμβίγμκηαζ. Δβχ ζοιθςκχ ιε ημ ζφκηνμθυ ιμο, ημκ Κχζηα Θενζακυ, 

ζε υθδ ηδκ ακάθοζδ πμο έηακε ηαζ δεκ εα επζιείκς ζε αοηά. Πνμζεεηζηά, 

υιςξ, κα πς υηζ αθθάγεζ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Δίκαζ δειέκμ ημ εέια ημο 

πενζαάθθμκημξ ιε ηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα; Σα παζδζά δεκ λένμοκ κα 

λεπςνίζμοκ υπζ δέκδνα, υπζ ράνζα, υπζ γχα, μφηε ακενχπμοξ ιπμνμφκ. Γζαηί δ 

απμηθεζζηζηά εεςνδηζηή πνμζέββζζδ πμο έπμοκ πάκς ζηα πνάβιαηα, ηαζ ιε 

ηδ δζυβηςζδ ηςκ πυθεςκ, πμο είκαζ έκα ζφβπνμκμ θαζκυιεκμ -ιζα πυθδ ηςκ 

20.000.000 ζημ Μελζηυ, ηςκ 5.000.000 ζηδκ Αεήκα- μ ιζζυξ πθδεοζιυξ ηδξ 
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Δθθάδαξ είκαζ απμημιιέκμξ απυ ημ πενζαάθθμκ. Οζ αθθαβέξ ημο 

πενζαάθθμκημξ υιςξ ηχνα ανπίγμοκ κα ιαξ εκδζαθένμοκ.  

Να πς υηζ ημ ηναβζηυ πμο γμφιε είκαζ δ απμιάηνοκζδ ηδξ εεςνίαξ ηδξ 

ελέθζλδξ ηεθείςξ απυ ηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα. Δίκαζ, πναβιαηζηά, ιζα άθθδ 

ηναβζηή ηαηάζηαζδ, πμο δείπκεζ έκα ιεζαζςκζζιυ. Ίπμο δ Δηηθδζία, ιε 

πνςηανπζηυ νυθμ αηυια ζηα δνχιεκα ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, έπεζ επζαάθεζ 

αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ. Γεκ είκαζ δοκαηυκ κα ιδ δζδάζημκηαζ ηα παζδζά ιαξ, ζηα 

δχδεηα πνυκζα πμο είκαζ ζημ ζπμθείμ ημοξ, ηδ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ. Πμο δεκ 

είκαζ εεςνία. Δίκαζ δ ιμκαδζηή, πθέμκ, ακηίθδρδ ηαζ πναβιαηζηυηδηα. Γζαηί, 

πχξ εα δέζμοκ ιεηά υθδ αοηή ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ Βζμθμβίαξ, ημο 

πενζαάθθμκημξ, πμο ηυζμ οπμηίεεηαζ υηζ ιαξ ηυθηεζ; 

 Θέθς κα ηεθεζχζς ιε ημ υηζ ημ εκζαίμ ζπμθείμ, πμο είκαζ ηαζ μναιαηζηυ, 

ηαζ, ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηςκ «Πανειαάζεςκ», ζηζξ μπμίεξ ζοιιεηέπς, 

είκαζ έκα ζπμθείμ πμο πνμαθέπεζ υπζ ιυκμ εκζαία ηδ βεκζηή εηπαίδεοζδ· εα έπεζ 

ηαζ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά. Σμ παζδί εα έθεεζ ζε επαθή, δδθαδή, ιε ηδκ 

πναηηζηή, εα ακαπηφλεζ δελζυηδηεξ η.θπ.  

Αθθά, επίζδξ, δέκεηαζ ηαζ ιε ηδκ εθεφεενδ πνυζααζδ ζηα πακεπζζηήιζα 

έκα ηέημζμ ζπμθείμ. ε ιία εκζαία ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. Γεκ ιπμνμφιε κα 

δεπυιαζηε ηδ δζάζπαζδ, ζε ηακέκα επίπεδμ, εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ. Καζ 

πναβιαηζηά, είκαζ έκα ζπμθείμ πμο ιπμνμφιε ηυηε κα ζογδηήζμοιε βζα ημ 

πενζεπυιεκμ ηςκ πνμβναιιάηςκ ημο. Αθθζχξ, μ απμζπαζιαηζηυξ ηνυπμξ πμο 

πνμζεββίγμοιε αοηή ηδκ πναβιαηζηυηδηα πζζηεφς υηζ υπζ ιυκμ θφζεζξ δεκ 

δίκεζ, αθθά πμθθέξ θμνέξ ελοπδνεηεί υθμοξ αοημφξ ημοξ ζηυπμοξ πμο 

ακαθφεδηακ ζε αοηυ ημ ηαλζηυ ζπμθείμ πμο γμφιε. Δοπανζζηχ. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο επυιεκμξ μιζθδηήξ, μ 

Βαββέθδξ Φαημφδδξ. 

Β. ΦΑΚΟΤΓΖ (ΔΛΜΔ Α΄ ΔΒΡΟΤ): Ζ ανπζηή ημπμεέηδζή ιμο ήηακ βζα δέηα 

θεπηά. Σδκ έηακα 9, 8, 7, εθπίγς υηζ έθηαζε ζηα 5. Λέεζ δ ηνέζ υηζ ηα ζπμθζηά 

εβπεζνίδζα ανίζημκηαζ ζημ ζηαονμδνυιζ ηδξ ημοθημφναξ, ηδξ παζδαβςβζηήξ, ηδξ 

μζημκμιίαξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ, εηηυξ απυ παζδαβςβζηά ενβαθεία, είκαζ 

ζοβπνυκςξ ιέζμ πνυζααζδξ ζηδκ αηαδδιασηή βκχζδ ηαζ θμνέαξ ζδεμθμβζηχκ 

ηαζ πμθζηζζιζηχκ ιδκοιάηςκ. Σα ζπμθζηά εβπεζνίδζα απεζημκίγμοκ ηζξ ημζκχξ 

παναδεηηέξ ημζκςκζηέξ πεπμζεήζεζξ. Απμηεθμφκ ηζξ επίζδιεξ εηθνάζεζξ ηδξ 
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ζδεμθμβίαξ ηαζ ημο ήεμοξ ιζαξ ημζκςκίαξ ηςκ αλζχκ, ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ 

ιφεςκ ηδξ lei up. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, δεκ πανέπμοκ μοδέηενδ βκχζδ 

Mάθθμκ ηαηαζηεοάγμοκ ιζα ζδζαίηενδ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα, πμο 

ελοπδνεηεί, ζε δεδμιέκμ πνυκμ ηαζ ηάης απυ ζαθχξ ηαεμνζζιέκεξ ζοκεήηεξ, 

ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ. 

 Αοηυ, ηχνα, πμο πνέπεζ κα ιαξ απαζπμθήζεζ ζηα κέα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα είκαζ δ πνμζπάεεζα πμο βίκεηαζ βζα ζηνμθή ηδξ ηαεδιενζκήξ 

δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ απυ ηδκ ιεηςπζηή, παναδμζζαηή δζδαζηαθία ζηδ 

δζενεοκδηζηή ακαθοηζηή ηαζ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ. Καηά ηδκ άπμρή ιμο, αοηυ 

είκαζ ηάηζ πμο δεκ πνέπεζ κα ιαξ ανίζηεζ ακηίεεημοξ, αθμφ κμιίγς υηζ εα 

έπνεπε κα έπεζ βίκεζ πνυκζα πνζκ, αθμφ είκαζ δεδμιέκμ υηζ αοηέξ μζ δζδαηηζηέξ 

πναηηζηέξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ιεηαλφ άθθςκ, ζοιαάθθμοκ, ζηδκ πθεζμκυηδηα 

ηςκ πενζπηχζεςκ, κα έπμοιε απμηεθεζιαηζηέξ ιαεδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ. Αοηέξ 

μζ ανπέξ, ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ εκενβδηζηήξ ζοιιεημπήξ, πνέπεζ κα 

δζαπενκμφκ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, υθεξ ηζξ δνάζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ 

εηπαίδεοζδ, ηαζ αοηυ ιάθθμκ δεκ ζοιααίκεζ. 

 Θα εέζς δφμ ενςηήιαηα. Σμ πνχημ: Δίκαζ δοκαηυκ κα αθθάλεζ 

δζδαηηζηέξ πναηηζηέξ μ εηπαζδεοηζηυξ ιε ιμκαδζηή πνμτπυεεζδ ηδκ αθθαβή 

ημο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο; Καζ αέααζα υπζ. Γζαηί δ δζδαηηζηή πναηηζηή ημο 

εηπαζδεοηζημφ είκαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ζφκεεζδ ηςκ απυρεςκ πμο έπεζ βζα ηδ 

ιάεδζδ, ηδκ παζδαβςβζηή δζάζηαζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδκ επζζηδιμθμβζηή 

θφζδ ημο ιαεήιαημξ. Σζξ απυρεζξ βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηζξ 

ακηζθήρεζξ πμο έπεζ βζα ημ νυθμ ημο ιέζα ζηδκ ηάλδ, ηςκ δελζμηήηςκ πμο 

ηαηέπεζ βζα άθθεξ ιμνθέξ, βζα άθθμοξ ηνυπμοξ δζδαζηαθίαξ πθδκ ηδξ 

ιεηςπζηήξ. Με ημ ηζ πζζηεφεζ υηζ είκαζ εθζηηυ κα επζηφπεζ ιε ημοξ ιαεδηέξ ζημκ 

οπάνπμκηα δζδαηηζηυ πνυκμ, ιε ημ ηζ εεςνεί υηζ είκαζ ζηακυ ηαζ πνήζζιμ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ ζημ ζδιενζκυ, δζαδζηαζηζηυ ηαζ ελεηαζηζμηεκηνζηυ πνμζακαημθζζιυ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γζα κα ιεηαζπδιαηζζημφκ υθα αοηά, μζ ζηάζεζξ, μζ ακηζθήρεζξ, 

μζ δελζυηδηεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, πνεζάγμκηαζ μοζζαζηζηέξ αζςιαηζηέξ 

επζιμνθχζεζξ ιε δνάζεζξ ιέζα ζηζξ ηάλεζξ βζα έκα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, 

ηαζ απυ ακενχπμοξ, αέααζα, ηαθά εεςνδηζηά εκδιενςιέκμοξ ηαζ ιε ειπεζνία 

ηδξ πνάλδξ. Οζ επζιμνθχζεζξ ηφπμο δζαθέλεςκ ηςκ ηνζχκ διενχκ, πμο 

είπαιε, ήηακ υπζ ιυκμ ακεπανηείξ, αθθά επζημζκςκμφζακ ηα αηνζαχξ ακηίεεηα 

ιδκφιαηα. Μεηςπζηή επζιμνθςηζηή δνάζδ, παεδηζηυηδηα εηπαζδεοηζηχκ. 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 257 

Ακηίεεηα, δδθαδή, απυ αοηά πμο ημ ΓΔΠΠ ηαζ ηα κέα ζπμθζηά εβπεζνίδζα 

πνεζαεφμοκ. 

 Ζ δεφηενδ ενχηδζδ: ημ ζδιενζκυ, δεδμιέκμ πθαίζζμ, είκαζ επανηήξ μ 

δζδαηηζηυξ πνυκμξ βζα ιζα άθθμο ηφπμο πνμζέββζζδ εηηυξ απυ ηδ ιεηςπζηή 

δαζηαθμηεκηνζηή δζδαζηαθία; Νμιίγς υηζ υπζ ιυκμ δεκ είκαζ επανηήξ μ πνυκμξ 

βζα ηαεμδδβμφιεκεξ ακαηαθοπηζηέξ η.θπ. δζενεοκδηζηέξ δζαδζηαζίεξ, αθθά είκαζ 

αδφκαημ ηαζ ιε ηδκ παναδμζζαηή ιυκμ δζδαζηαθία κα ηαθοθεεί δ ηαεμνζζιέκδ 

φθδ. οκάδεθθμζ, εα ζαξ δχζς έκα πανάδεζβια. Δίιαζ ιαεδιαηζηυξ. ηδ Β΄ 

Γοικαζίμο μζ χνεξ ηαηά ημοξ ζοββναθείξ είκαζ 102, αθθά πςνίξ κα 

οπμθμβίζμοιε ηδκ ακάβηδ επακαθήρεςκ ζε ηάεε ηεθάθαζμ, ημοθάπζζημκ άθθεξ 

δέηα χνεξ. οκοπμθμβίζηε ηαζ ηζξ επακαθήρεζξ βζα δζαδζηαζίεξ πμο οπμηίεεηαζ 

υηζ εα έπνεπε κα λένμοκ μζ ιαεδηέξ, αθθά πμο λένμοιε πμθφ ηαθά υηζ δ 

ιεβάθδ πθεζμκυηδηά ημοξ δεκ ηζξ λένεζ, χνεξ βζα δζαβςκίζιαηα, ηεζη, βζα 

δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, βζα πνήζδ ΣΠΔ, βζα ηδ ζοκενβαηζηή ηάλδ. 

Ξένμοιε πμθφ ηαθά υηζ, υζμζ πνμζπαεμφιε κα δδιζμονβήζμοιε ιζα άθθμο 

είδμοξ επζημζκςκζαηή ζηναηδβζηή ιέζα ζηδκ ηάλδ, είκαζ πμθφ δφζημθμ κα 

δμοθέρμοιε ζοκενβαηζηά, βζαηί ακηζιεηςπίγμοιε έκα ζςνυ πνμαθήιαηα. Ίθα 

αοηά πνεζάγμκηαζ ζοζηδιαηζηέξ ηαζ πανειααηζηέξ δνάζεζξ, μφηςξ χζηε ζζβά 

ζζβά κα ανπίζμοκ ιε αοηέξ κα απμηημφκ μζ ιαεδηέξ δελζυηδηεξ ηαζ 

ιεηαδελζυηδηεξ δζαθμβζηέξ, θυβμο. Δάκ ηα ζοκοπμθμβίζμοιε υθα αοηά, 

αβαίκμοκ πάκς απυ 150 χνεξ. Οζ πναβιαηζηέξ δζδαηηζηέξ χνεξ πμο 

δζαεέημοιε είκαζ 85, ηαηά ιέζμ υνμ, πςνίξ κα αάθμοιε ιέζα απενβίεξ, ηθεζζηά 

ζπμθεία, ηαηαθήρεζξ η.θπ. Άνα, βζα κα αβμφκ μζ 150 χνεξ, βζα κα βίκμοκ 85, μ 

εηπαζδεοηζηυξ ημ πνχημ πνάβια πμο έπεζ κα ηάκεζ είκαζ κα ηυρεζ ηζξ 

δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηα θφθθα ενβαζίαξ, ηδ δζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ 

ηδξ βκχζδξ απυ ημοξ ιαεδηέξ, ιαεδιαηζηά θμβζζιζηά, ζοκενβαηζηέξ η.θπ., ηαζ 

κα πάεζ ζηδ ιεηςπζηή, ζηδκ ηθαζζηή δζδαζηαθία. Γζαηί, υζμ ηαθέξ απυρεζξ ηαζ 

κα έπεζξ, υζμ ςναίεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ κα ηάκεζξ, υζα θμβζζιζηά ηαζ κα 

λένεζξ, υζμ έιπεζνμξ ηαεδβδηήξ ηαζ κα είζαζ ηαζ ηαθή δζάεεζδ κα έπεζξ, έκα 

είκαζ δεδμιέκμ: υηζ δεκ ιπμνείξ κα ηάκεζξ ηίπμηε, πςνίξ επάνηεζα δζδαηηζημφ 

πνυκμο. Άνα, πμζμξ είκαζ μ πεζνυηενμξ επενυξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

ιεηαννφειζζδξ; Νμιίγς υηζ μ πεζνυηενμξ επενυξ είκαζ αοηυξ: ημ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια. 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 258 

 Δίκαζ ζαθέξ, θμζπυκ, υηζ μζ επζπεζνμφιεκεξ αθθαβέξ απυ ημ ΤΠΔΠ είκαζ 

πενζζζυηενμ ζηα θυβζα πανά ζηδκ πνάλδ. Ζ πμθζηεία δεκ θαίκεηαζ κα 

εκδζαθένεηαζ πναβιαηζηά βζα ιζα ακαηνμπή ηδξ ζδιενζκήξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

Γζαθμνεηζηά εα πνμπςνμφζε ζε μοζζαζηζηέξ επζιμνθχζεζξ. Σμ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια εα ζηήνζγε ηζξ ιεηαννοειίζεζξ. Θα πνμπςνμφζε ζηδκ οθμπμίδζδ 

ημο πμθθαπθμφ αζαθίμο, εα δζέεεηε πνήιαηα βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ηα 

ζπμθεία, εα οπήνπε πεζναιαηζηή εθανιμβή ηςκ αζαθίςκ ηαζ ζε ιία αάεμξ 

αλζμθυβδζδ. 

 Σμ ενχηδια, υιςξ, παναιέκεζ υπςξ ηαζ πνζκ. Σζ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε 

ειείξ μζ εηπαζδεοηζημί, χζηε κα ακαηνέρμοιε ηδκ ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα 

ιέζα ζηζξ ηάλεζξ; Γζαηί αοηή δ πναβιαηζηυηδηα πενζεςνζμπμζεί ημοξ ιαεδηέξ. 

Αοηή δ πναβιαηζηυηδηα ηαζ υπζ βεκζηά ηαζ αυνζζηα μ ηαπζηαθζζιυξ. Ο 

ηαπζηαθζζιυξ είκαζ ηαηυξ. Αθθά αοηυξ πμο πενκάεζ ημκ ηαπζηαθζζιυ ιέζα ζηδκ 

ηάλδ είκαζ μ εηπαζδεοηζηυξ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο. 

 Λμζπυκ, κμιίγς υηζ εα ιπμνμφζαιε, ηαηανπάξ, κα ζοιαάθθμοιε υθμζ 

ιαγί, ιαγί ιε ηα ζοκδζηαθζζηζηά ιαξ υνβακα ηαζ ημοξ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ, ζε 

ιία ζε αάεμξ αλζμθυβδζδ ηδξ πναηηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ κέςκ ζπμθζηχκ 

αζαθίςκ. Κάηζ ηέημζμ εα ακαδείλεζ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζηδκ 

ηοαένκδζδ ηδκ ακάβηδ βζα αθθαβέξ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ, ιε δναζηζηή 

ιείςζδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα μοζζαζηζηέξ, αζςιαηζηέξ 

επζιμνθχζεζξ ιε απαθθαβή απυ ηα δζδαηηζηά ιαξ ηαεήημκηα. Δπεζδή ηάηζ 

ηέημζμ, αέααζα, ιπμνεί κα ανβήζεζ, αοηυ πμο ιπμνμφιε κα ηάκμοιε είκαζ κα 

πνμζπαεήζμοιε κα αθθάλμοιε ημ δζηυ ιαξ εηπαζδεοηζηυ ιζηνυημζιμ.  

Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιέζα απυ ηδ δζηή ιαξ αοημεπζιυνθςζδ ηαζ ιέζα 

απυ ηδκ αθθδθμεπζιυνθςζδ, δδθαδή, ιε ηδκ επζημζκςκία ηαζ ιε ηδ ζοκενβαζία 

ιε άθθμοξ εηπαζδεοηζημφξ ηςκ ζπμθείςκ ιαξ. Να μνβακςεμφιε ζε ημζκυηδηεξ 

εηπαζδεοηζηχκ πμο δνμοκ δζαιμνθχκμκηαξ ημζκέξ δζδαηηζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ 

πναηηζηέξ. Σζ εκκμχ: Γζα θακηαζηείηε ιζα ιεβάθδ ιενίδα εηπαζδεοηζηχκ κα 

πνμζπαεήζεζ κα εθανιυζεζ ηζξ μδδβίεξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, υζμ ηαζ 

κα δζαθςκμφιε, Ίπςξ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ 

ιαεδηχκ, ηδκ ηήνδζδ ζδιεζχζεςκ η.θπ. Δίκαζ ζίβμονμ υηζ ηάηζ ηέημζμ εα 

ακέηνεπε, πςνίξ ηάεε άθθδ ημοαέκηα, ηα πάνηζκα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. 

Μέζα απυ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ιαξ, επίζδξ, μ ζοκδζηαθζζιυξ αξ αζπμθδεεί 

πενζζζυηενμ ιε ηδκ πμζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ, βζαηί μ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ 
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ζίβμονμ υηζ ιε ηζξ αιμζαέξ ημο πνέπεζ κα ιπμνεί κα γήζεζ ιε αλζμπνέπεζα, αθθά 

ηαοηυπνμκα πνέπεζ κα ακηθεί ζηακμπμίδζδ απυ αοηυ πμο γεζ ιέζα ζημ ζπμθείμ 

ηαζ πνέπεζ κα αζζεάκεηαζ υηζ πναβιαηχκεηαζ. Καζ κμιίγς υηζ αοηυ εα ημκ 

αμδεήζεζ κα ζηαεεί ηαθφηενα ζε υθα ηα επίπεδα. 

 Καζ ηεθεζχκς θέβμκηαξ υηζ είκαζ ημζκςκζηή ακαβηαζυηδηα κα 

δδιζμονβήζμοιε ιζα εηπαίδεοζδ πμο δεκ εα απμηθείεζ ημκ πμθζηζζιζηά 

δζαθμνεηζηυ. Πμο δεκ εα ελανηάηαζ δ επίδμζδ ημο ιαεδηή απυ ημ ιμνθςηζηυ, 

μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ επίπεδμ ηδξ μζημβέκεζαξ. Μζα εηπαίδεοζδ ζηδκ μπμία 

μ ιαεδηήξ εα ζοιιεηέπεζ, εα ακαηαθφπηεζ, εα ενεοκά, εα ζοκενβάγεηαζ, εα 

δδιζμονβεί, ηαζ μ ηαεδβδηήξ εα πναβιαηχκεζ ημκ παζδαβςβζηυ ηαζ δζδαηηζηυ 

ημο νυθμ. Καζ αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμ υηακ μ εηπαζδεοηζηυξ λένεζ. Δίκαζ 

επζιμνθςιέκμξ, δδθαδή, βκςζηζηά, παζδαβςβζηά, είκαζ ημζκςκζηά εοαίζεδημξ, 

ιπμνεί, έπεζ ημ πνυκμ ηαζ ηα ιέζα πμο πνεζάγμκηαζ, αθθά ηαζ απαζηεί, πνζκ απυ 

υθα, απυ ημκ εαοηυ ημο ηαζ απυ ηδκ ηάεε θμβήξ ελμοζία. 

  Δοπανζζηχ πμθφ. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Θα εέθαιε ςξ πνμεδνείμ 

κα ημκίζμοιε ζε υθμοξ ημοξ μιζθδηέξ κα μνβακχκμοκ θίβμ ημ πνυκμ ημοξ, βζα 

κα ιδκ λεθεφβμοιε. Δπυιεκμξ μιζθδηήξ μ Μζπάθδξ Γμοθηένδξ. 

Μ. ΓΟΤΛΚΔΡΖ: Καθδιένα, ζοκάδεθθμζ. Θέθς κα ηάκς μνζζιέκεξ 

δζαπζζηχζεζξ πάκς ζε αοηά πμο απμηυιζζα απυ ηδ ζογήηδζδ πμο άημοζα 

πνμδβμοιέκςξ ηαζ απυ ηζξ εζζδβήζεζξ.  

Ζ πνχηδ ιμο δζαπίζηςζδ είκαζ υηζ δ ζδεμθμβία πμο ηαηεοεφκεζ ζήιενα 

ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια - ηαζ αοηυ ίζςξ δεκ αημφζηδηε υζμ εα έπνεπε - είκαζ 

δ ιεηαιμκηένκα πνμζέββζζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Ζ έκκμζα ημο 

ιεηαιμκηένκμο, πμο ηδκ αθέπμοιε πάνα πμθφ κα πνμςεείηαζ ηαζ κα 

ηαθθζενβείηαζ ηα ηεθεοηαία δφμ-ηνία πνυκζα, ηονίςξ, αέααζα, ιέζα απυ ηα αζαθία 

ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ ηδξ Γθχζζαξ, αθθά αθέπς υηζ δζαπέεηαζ ηαζ ζηα οπυθμζπα 

ιαεήιαηα. Ζ ηαηαζηεοαζηζηή θμβζηή ηδξ βκχζδξ, ηονίςξ μζ εεηζηέξ επζζηήιεξ -

ηαζ υπζ ιυκμ-, δ ακηίθδρδ υηζ μ ιαεδηήξ ιαεαίκεζ πχξ κα ιαεαίκεζ, εεςνχ υηζ 

αοηυ είκαζ έκαξ απμπνμζακαημθζζιυξ πθήνδξ, βζαηί έπεζ ςξ απμηέθεζια κα 

απμιαηνφκεηαζ ημ παζδί, μ ιαεδηήξ, αθθά ηαζ μ ηαεδβδηήξ απυ ημ 

επζζηδιμκζηυ πνυβναιια ηαζ απθχξ κα ακαπανάβεζ ιζα βκχζδ. 
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 Κνζηζηή ζηέρδ: Ζ ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ είκαζ έκα ιεβάθμ 

γήηδια. Θεςνχ υηζ ηαζ εδχ οπάνπεζ ιζα ιοεμθμβία βφνς απυ ημ εέια. Πμζα 

είκαζ δ ηνζηζηή ζηέρδ; Άθθμ ηνζηζηζζιυξ ηαζ άθθμ ηνζηζηή ζηέρδ. Κνζηζηή ζηέρδ 

πμο ηίεεηαζ ιέζα ζε πνμηαεμνζζιέκα υνζα, ιέζα απυ εκημθέξ ηαζ μδδβίεξ ημο 

οπμονβείμο Παζδείαξ, ή ηνζηζηή ζηέρδ πμο εη αάενςκ ιπμνεί κα ακαηνέρεζ ηαζ 

κα αιθζζαδηήζεζ ζοζηήιαηα, ακηζθήρεζξ, εεςνίεξ, ζδεμθμβίεξ; Αοηή ηδ ζηζβιή 

υθα ηα πνμβνάιιαηα πμο ιζθμφκ βζα ηνζηζηή ζηέρδ εκκμμφκ ιζα ηνζηζηή ζηέρδ 

πνμηαεμνζζιέκδ ηαζ πνμηαηαζηεοαζιέκδ. Οοζζαζηζηά, δδθαδή, οπαημή ζε 

εκημθέξ. 

 Γεφηενμ, ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια: Καζ αοηυ είκαζ πάνα πμθφ 

ζδιακηζηυ. Πνμαάθθεζ ηδκ αλίςζδ ημο εζδζημφ, ηδξ αοεεκηίαξ. Σμο ακενχπμο ή 

ηςκ ακενχπςκ ηδξ μιάδαξ πμο λεπςνίγμοκ απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Ο 

εηπαζδεοηζηυξ μοζζαζηζηά δεκ έπεζ ηακέκα νυθμ, είκαζ ιυκμ εθανιμζηήξ. Δάκ 

πάιε ηαζ δμφιε ηα ζειζκάνζα ηςκ ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ ηαζ ηςκ 

«πμθθαπθαζζαζηχκ» -ιε αοηή ηδκ άεθζα θέλδ ημο «πμθθαπθαζζαζηή», πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ- εα δμφιε αοηυ ημ πνάβια. Κακείξ δεκ ιζθάεζ βζα ημ «ηζ» ηαζ ημ 

«πχξ». Κακείξ δεκ ιζθάεζ βζα ηδ εεςνία. Ίθμζ πνέπεζ κα εθανιυζμοκ. Να 

δμφιε ιυκμ δζδαηηζηέξ ιμνθέξ. Γεκ ζογδηάιε βζα ημ ακ ημ αζαθίμ είκαζ ηαθυ ή 

ηαηυ. Ηζπφμοκ αοηά; Γεκ ζζπφμοκ; ·πμοκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα; Γεκ έπμοκ; 

Κακείξ δεκ ημ ζογδηάεζ αοηυ. Μυκμ εθανιμβέξ. ·πμοιε, δδθαδή, ιζα ςιή, 

ηαεανή ζδεμθμβζηή πανέιααζδ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, εβχ πνμζςπζηά αοηή ηδκ 

επζιυνθςζδ, υπςξ πεεξ ηδ δζαηφπςζακ μ ηαεδβδηήξ πακυξ ηαζ ηαεδβδηήξ 

Φθμονήξ, δεκ ηδκ εέθς. Γεκ ιαξ πνεζάγεηαζ. Δίιαζηε πμθφ πζμ ιπνμζηά ειείξ, 

ςξ εηπαζδεοηζημί, απυ αοηέξ ηζξ εεςνίεξ. Δβχ δεκ πνυηεζηαζ κα πάνς απυ 

αοηή ηδκ επζιυνθςζδ. Ο ζοκδζηαθζζιυξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζηαεεί απέκακηζ 

ζε αοημφ ημο είδμοξ ηδκ επζιυνθςζδ ηαζ κα πνμαάθεζ ηζξ δζηέξ ημο εέζεζξ, 

μοζζαζηζηέξ, απεθεοεενςηζηέξ. 

 Σνίηδ δζαπίζηςζδ: Ζ δζαιυνθςζδ ηδξ βκχζδξ βίκεηαζ αοεαίνεηα απυ ημ 

Παζδαβςζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ. Δίκαζ ηαεανά πνμσυκ 

πμθζηζηήξ απυθαζδξ. Αβκμείηαζ δ ακάβηδ ζφκδεζδξ ημο βεκζημφ ιε ημ εζδζηυ. 

Αβκμείηαζ ή ζοβπέεηαζ ζηυπζια δ έκκμζα ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ιε ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα ηαζ αβκμείηαζ, επίζδξ, ζοζηδιαηζηά δ ζζημνζηυηδηα ηδξ 

βκχζδξ. Σα πμζμηζηά ιεβέεδ δεκ ζοκδέμκηαζ ιε πμζμηζηέξ ζοζπεηίζεζξ, χζηε 

κα ελεηάγμκηαζ ηαζ ζζημνζηά ηαζ κα μδδβμφκηαζ ζε ηάπμζα ζοιπενάζιαηα 
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ημζκςκζηά, ζδεμθμβζηά, πμθζηζηά. Π.π., ηακείξ δεκ ζοζπεηίγεζ ζε ηακέκα αζαθίμ, 

μφηε Φοζζηήξ μφηε Υδιείαξ μφηε, υιςξ, Ηζημνίαξ, ηδ εενιζηή ιδπακή ημο 

Ένςκα ιε ημ εεζιυ ηδξ δμοθείαξ ζηδκ ανπαζυηδηα. Κακείξ. Ζ δζαεειαηζηυηδηα, 

επμιέκςξ, δεκ αββίγεζ ηαιία πενζμπή ηδξ πναβιαηζηήξ βκχζδξ.  

Οζ έκκμζεξ δεκ είκαζ ιυκμ ηχδζηεξ, υπςξ πνμζπαεμφκ κα ιαξ πείζμοκ, 

δεκ είκαζ ιυκμ επζημζκςκία, υπςξ θέκε ηα αζαθία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ, 

μφηε ιυκμ δελζυηδηεξ επζημζκςκζαηέξ. Δίκαζ ζζημνζηέξ ηαζ ειπθμοηίγμκηαζ ιέζα 

απυ ηδ ιέεμδμ. Γεκ οπάνπεζ ζηα αζαθία ηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ηακεκυξ είδμοξ 

εκυηδηα θφζδξ, ζζημνίαξ, ημζκςκίαξ. Απθή πανάεεζδ ηαζ ζοβηυθθδζδ εκκμζχκ. 

Ζ ιία πίζς απυ ηδκ άθθδ. Δπμιέκςξ, μδδβμφιαζηε ζε ιζα ζδεμθμβζηή 

ηαηαζηεοή. Οδδβμφιαζηε ζε ιία ιμνθή εηθεηηζηζζιμφ, πμο έπεζ ςξ εηθναζηή 

ηδ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ ημ ιεηαιμκηενκζζιυ ιέζα ζημ ζπμθείμ. 

 Δπμιέκςξ, κμιίγς υηζ δ ακάβηδ μνβακςιέκδξ εεςνδηζηήξ ηαζ 

πναηηζηήξ απάκηδζδξ απυ ηδ δζηή ιαξ ηδκ πθεονά, απυ ηδκ ΟΛΜΔ, ζηδκ 

επζπεζνμφιεκδ αοηή πνμζπάεεζα είκαζ παναπάκς απυ πνμθακήξ. Νμιίγς υηζ 

πνέπεζ κα πζζηέρμοιε υηζ έπμοιε δφκαιδ. Δίκαζ έκα ζοιπέναζια πμο κμιίγς 

υηζ ιπμνεί κα αβεζ απυ αοηυ εδχ ημ ζοκέδνζμ.  

αξ εοπανζζηχ. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Ο ζοκάδεθθμξ Ζθίαξ 

Παπαπαηγήξ εα ιαξ πανμοζζάζεζ ηαζ ιζα ένεοκα πμο έπεζ ηάκεζ δ ΔΛΜΔ 

Ζθείαξ πάκς ζηα ζπμθζηά αζαθία. 

Ζιίαο ΠΑΠΑΥΑΣΕΖ (ΔΛΜΔ ΖΛΔΗΑ): οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, είκαζ 

πμθφ εοπάνζζημ πμο ηάκμοιε εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ ηαζ ιάθζζηα ιε ηέημζα 

επίηαζνδ εειαημθμβία. Ήζςξ ιε έκα πνυκμ ηαεοζηένδζδ, αέααζα, αθθά ηέθμξ 

πάκηςκ… Διείξ ζηδκ Ζθεία, πένακ απυ ημοξ αηηζαζζιμφξ ιαξ ημοξ βκςζημφξ, 

πνμζπαεμφιε κα δίκμοιε ιζα έιθαζδ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

Κάκαιε πένοζζ ιζα ένεοκα ζε έκα δείβια 175 ζοκαδέθθςκ απυ ηα Γοικάζζα 

βζα ημ πχξ είδακ ζηδκ πνάλδ ηα 26 κέα αζαθία ημο Γοικαζίμο. Πνμζπαεήζαιε 

κα ειπθμοηίζμοιε ηδκ ένεοκα αοηή ιε δφμ επζζηδιμκζηέξ διενίδεξ, ζηζξ μπμίεξ 

ζοιιεηείπακ μζ ζοκάδεθθμζ Παφθμξ Υαναιήξ, Υνήζημξ Κάηζζηαξ, Γζχνβμξ 

Ζναηθέμοξ ηαζ Άκκα ονμπμφθμο, δ ζπμθζηή ζφιαμοθμξ, μ Θυδςνμξ 

Θακυπμοθμξ, ηαεδβδηήξ, ηαζ ηχνα ζοιιεηέπεζ ηαζ δ Βάκα Σζέθζμο, απυ ηζξ 

ζοββναθζηέξ μιάδεξ ηςκ κέςκ αζαθίςκ. 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 262 

 Γεκζηά, ζηδκ ένεοκά ιαξ δζαπζζηχζαιε, ιε αάζδ ηζξ απακηήζεζξ ηςκ 

ζοκαδέθθςκ, υηζ υθα υζα θέιε εδχ είκαζ ηηήια ηδξ ιεβάθδξ πθεζμκυηδηαξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Σμοθάπζζημκ, ςξ πνμξ ηζξ δζαπζζηχζεζξ. Καζ αοηυ πνέπεζ κα 

ιαξ δίκεζ δφκαιδ. Γζα πανάδεζβια, μζ ζοκάδεθθμζ θέκε βζα ηα ηείιεκα ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ ζημ Γοικάζζμ υηζ δεκ ακηζζημζπμφκ ζηα αζχιαηα ηςκ 

ιαεδηχκ ιαξ. Λέκε βζα ηδκ Ανπαία Δθθδκζηή Γθχζζα υηζ ηα ηείιεκα είκαζ πάνα 

πμθφ δφζημθα ηαζ απςεμφκ ημοξ ιαεδηέξ. Λέκε βζα ηδκ Ηζημνία υηζ ηα κέα 

αζαθία ζοιαάθθμοκ θίβμ ή ηαευθμο ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ ζζημνζηήξ ζοκέπεζαξ 

ηαζ αζηζυηδηαξ. Λέκε ζοκμθζηά υηζ ζε ηαιία πενίπηςζδ ηα κέα αζαθία -ημ 83% ημ 

θέεζ αοηυ- δεκ αμδεάκε ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιεθέηδξ ζηδκ ηάλδ. Έ βζα ηζξ 

δζαεειαηζηέξ ενβαζίεξ, υηζ αοημφ ημο είδμοξ μζ ενβαζίεξ -εηηζιά ημ 85%- δεκ 

είκαζ εθανιυζζιεξ ζηδκ ηάλδ. Θέθς κα πς, δδθαδή, υηζ πένα απυ ημ 

ζδεμθμβζηυ πθαίζζμ πμο αάγεζ μ ηαεέκαξ εδχ πένα, εάκ πζάζμοιε ηέημζα 

γδηήιαηα ηαζ ηα αάθμοιε ζε πνμηεναζυηδηα, εάκ αββίλμοιε, δδθαδή, ηδκ 

ηαεδιενζκή πναηηζηή ζημ ζπμθείμ, εα ζοβηζκήζμοιε πμθφ πενζζζυηενμ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ, ιζθχκηαξ ηαζ βζα ηα άθθα γδηήιαηα ημο ηθάδμο, ιε ηα μπμία επί 

πνυκζα, αοζηδνά ζοκδζηαθζζηζηά, αζπμθμφιαζηε. 

 Δβχ ενπυιεκμξ εδχ, έζης ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή, ηδκ ηεθεοηαία 

διένα, δδθαδή, ζημ ζπμθείμ ιμο, πέναζα απυ υθα ηα ηιήιαηα. Δπζπείνδζα 

πνμβναιιαηζζιέκδ ζογήηδζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ιμο βζα ημ εέια αοηυ, βζαηί ημοξ 

είπα υηζ δεκ ιε εκδζαθένεζ κα αημοζημφκ ζημ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ιυκμ μζ 

βκχιεξ ηςκ ζοκαδέθθςκ. Σζ είπακ ηα παζδζά; Ίηζ εέθμοκ δ ημζκςκία ηαζ ημ 

ζπμθείμ κα πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ δζηέξ ημοξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ ακάβηεξ ηαζ υπζ 

αοηά ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ ζδιενζκήξ, δ μπμία έηζζ ηαζ αθθζχξ 

πνέπεζ ηαζ ιπμνεί κα αθθάλεζ. Ίηζ ηα αζαθία ημφξ είκαζ δοζκυδηα. Μμο 

ακέθενακ ηζξ ανπέξ ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Α΄ ηάλδξ. Δίιαζ ζε Λφηεζμ. Ζ Βζμθμβία 

ηδξ Β΄ ιε πμθθέξ θεπημιένεζεξ. Βζαθία ζοβηεποιέκα, ιε ζοβηεποιέκδ βκχζδ, 

πςνίξ μνβάκςζδ, λεπεναζιέκα, υπςξ δ Ηζημνία ηαζ δ ·ηεεζδ ηδξ Α΄ Λοηείμο. 

Δπζιμκή ζε θεπημιένεζεξ, αζοκέπεζα ηδξ φθδξ, θίβα εκδζαθένμκηα εέιαηα 

ζημοξ ιαεδηέξ βζα ζογήηδζδ, ημοθάπζζημκ ζηδκ ·ηεεζδ ηδξ Α΄ ηάλδξ. Καζ ιμο 

είπακε ηαζ αοηυ, αέααζα, υηζ μ ακαβηαζηζηυξ παναηηήναξ ηδξ ιάεδζδξ ημοξ 

απςεεί απυ ημ ζπμθείμ ηαζ ημοξ απςεεί ζοκμθζηά απυ ημ κα εέθμοκ κα 

αθέπμοκ ηαζ κα ενβάγμκηαζ πάκς ζε αζαθία. 
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 Άνα κμιίγς ζοκάδεθθμζ, υηζ πνέπεζ κα ηάκμοιε λακά ιζα αμοηζά ζηζξ 

ζπέζεζξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ιαξ. Γεκ εέθς κα πς υηζ μζ ζπμθζηέξ ημζκυηδηεξ ημο 

Αιαμφνβμο, ηα ζπμθεία ημο Ίζθμ ή ηδξ ημηπυθιδξ, ηα ακαθοηζηά πεζνάιαηα 

ιε ηα «ζπμθεία ημο δνυιμο» είκαζ δ ιμκαδζηή ζζημνζηή επζθμβή, αθθά εέθς κα 

πς υηζ, εάκ δεκ ανμφιε ζοιιαπίεξ ζημ πχνμ ηςκ κέςκ παζδζχκ, υ,ηζ ηαζ κα 

θέιε ειείξ είκαζ πμθφ ςναία πνάβιαηα, αθθά ηα θέεζ ιζα πμθφ ζδιακηζηή 

ιεζμρδθία, πμο πμθφ δφζημθα εα αββίλεζ ηδκ ημζκςκία. 

 Σεθεζχκμκηαξ, απθχξ εα ακαθένς, βζα κα είιαζηε ηαζ θίβμ πζμ 

νεαθζζηέξ, κα ιπμνμφιε κα δζεηδζημφιε ημ αδφκαημ, ημ ζπυθζμ εκυξ 

ζοκαδέθθμο απυ ηάπμζμ ενςηδιαημθυβζμ βζα ηα κέα αζαθία ζημ Γοικάζζμ. 

Πένα απυ ηδκ ηαλζηυηδηα ηςκ εειάηςκ, πμο είκαζ ζαθήξ, «… κέα αζαθία πςνίξ 

αθθαβέξ ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, πςνίξ απμδέζιεοζδ απυ ημ ελεηαζηζηυ 

ζφζηδια ηαζ μοζζαζηζηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δεκ απμηεθμφκ 

θφζδ.» Πνμθακχξ, επζιυνθςζδ ιε ιεβάθδ ζοιιεημπή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

Καζ, πνμθακχξ, ζημ ιεθθμκηζηυ ζπμθείμ, πμο ημοθάπζζημκ ηάπμζμζ 

μκεζνεουιαζηε, δεκ εα είκαζ υθα πνμζδζμνζζιέκα απυ ηάπμζα ηάζηα 

ζπμοδαίςκ ακενχπςκ πμο ηαηέπμοκ ηδκ επακαζηαηζηή ή ηδκ αζηζηή ή άθθδ 

βκχζδ, αθθά εα ιπμνμφκ κα πνμζανιυγμκηαζ ηαζ απυ ηα παζδζά ακάθμβα ιε 

ηζξ ακαγδηήζεζξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ. Πμθφ θμαμφιαζ υηζ ηα ενςηήιαηα 

ηςκ παζδζχκ δεκ ιπμνμφιε κα ηα απακηήζμοιε. Γεκ έπμοιε ηαζ ημ πνυκμ, 

ιέζα ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο ζπμθείμο, πμο επζαάθθεζ κα πνμθάαμοιε ηδκ 

φθδ. θδ βζα πμζμοξ ηαζ βζαηί, αέααζα;  

Γεζα ζαξ. 

διείςζδ: Σα πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηδξ ΔΛΜΔ Ζθείαξ παναηίεεκηαζ ζημ Πανάνηδια αοηήξ 

ηδξ έηδμζδξ. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Ο επυιεκμξ μιζθδηήξ 

είκαζ μ Μάκμξ Γμφηαξ. 

Μάλνο ΓΟΤΚΑ (Γ΄ ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ): Καθδιένα. Δβχ εέθς κα ιζθήζς βζα 

ημ πχξ εέημοιε έκα ενχηδια. Π.π. νςηάεζ ηάπμζμξ: «Θέθεηε κα ιείκμοιε εδχ 

ιέπνζ ηα πανάιαηα;». Φδθίγεηε «υπζ». Φοζζηά ηαζ εβχ. Μπμνμφζε υιςξ κα 

νςηήζεζ αθθζχξ: «Θέθεηε κα δχζμοιε ημ θυβμ ζε δφμ μιζθδηέξ, πμο εέθμοκ κα 

ιζθήζμοκ απυ 3 θεπηά;». Δίκαζ δζαθμνεηζηή ημπμεέηδζδ. Αοηυ ημ πνάβια εέθς 

κα πς ηαζ βζα ημ ενςηδιαημθυβζμ. Γζαηί κμιίγς υηζ ηαζ δ ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία 
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ζογδηάιε παίγεζ νυθμ. Αοηυ ημ ενςηδιαημθυβζμ πνχηα-πνχηα κμιίγς υηζ δεκ 

έπεζ πχνμ βζα ηδ βκχιδ ημο ζοκαδέθθμο. Πακημφ θέεζ «ζε πμζμ ααειυ 

ζοιθςκείηε». ε πμζμ ααειυ ζοιθςκμφιε ιε ηζ; Με ηδ αάζδ ζογήηδζδξ πμο 

έπεζ ηεεεί απυ ημ ίδζμ ημ ενςηδιαημθυβζμ; Γεκ αιθζζαδηείηαζ πμοεεκά. Γεκ 

οπάνπεζ πενζεχνζμ κα πς υπζ. Γεκ οπάνπεζ πενζεχνζμ κα πς ηδ βκχιδ ιμο. 

Γεκ οπάνπεζ ενχηδζδ πμο κα εηθνάγεζ ηνζηζηή. Φοζζηά, ηνζηζηή πνμξ ηζξ 

επζηαβέξ.  

 Γεφηενμ: Σμ ενςηδιαημθυβζμ αβκμεί ηαζ οπμζηεθίγεζ εηθναζιέκεξ 

εέζεζξ ημο ζοκδζηαθζζηζημφ ηζκήιαημξ. ηδ Γ΄ ΔΛΜΔ έπμοιε πάνεζ 

επακεζθδιιέκεξ θμνέξ απμθάζεζξ, ιε ιμνθή ρδθζζιάηςκ, εκάκηζα ζηδκ 

απμηέκηνςζδ ηαζ ηδκ εοεθζλία, υπςξ ηαζ βζα ηδκ απυζονζδ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. 

Καζ υπςξ ηαηαθαααίκεηε, ζε ιζα ζοκέθεοζδ εηθμβμαπμθμβζζηζηή, ηαζ ιάθζζηα 

ηδξ Γ΄ ΔΛΜΔ, δεκ ιπμνεί ημ ρήθζζια κα αβαίκεζ ρδθζζιέκμ απυ ιία 

πανάηαλδ, αθθά απυ ηνεζξ, απυ ηέζζενζξ, απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ακελανηήηςξ 

παναηάλεςκ. Αοηά ηα ρδθίζιαηα εβχ ηα έπς θένεζ εδχ δφμ-ηνεζξ θμνέξ. Ο 

πνμαθδιαηζζιυξ πμο αβαίκεζ ιέζα απυ ηα ρδθίζιαηα δεκ εηθνάγεηαζ ζημ 

ενςηδιαημθυβζμ. Σέημζμο είδμοξ απμθάζεζξ έπμοκ πανεεί, θακηάγμιαζ, ηαζ 

απυ άθθεξ ΔΛΜΔ ή, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, απμηεθμφκ πνμαθδιαηζζιυ ιεβάθδξ 

ιενίδαξ ηςκ ζοκαδέθθςκ. Αθθά δεκ είκαζ «ιμδάηεξ» ενςηήζεζξ αοηέξ.  

 Σνίημ: Σμ ενςηδιαημθυβζμ δεκ παίνκεζ οπυρδ ημο ημκ πνμαθδιαηζζιυ 

πμο ακαπηφζζεηαζ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ βζα ηα πνμαθήιαηά ημοξ ζηα 

δζαθείιιαηα. Ζ ακαθμβία ιαεδηχκ-ηαεδβδηχκ, ημ επίπεδμ δοζημθίαξ ηςκ 

αζαθίςκ -αοηυ πάθζ ηαθά-, δ δοκαηυηδηα υθςκ ηςκ ιαεδηχκ κα 

ακηαπμηνζεμφκ, δ ζφκδεζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ιε ηδ γςή ηαζ ηδ θφζδ υπςξ 

πενκάεζ ιέζα απυ ηα αζαθία, μζ αάνδζεξ, δ ενβαζζαηή δζαθμνμπμίδζδ, υθα 

αοηά ηα εέιαηα, πμο ζογδηάιε ηδκ χνα πμο ηαπκίγμοιε ηαζ πίκμοιε ηαθέ, 

αοηά δεκ πςνάκε. Γεκ απμηεθμφκ «ιμκηένκα» παζδαβςβζηά πνμαθήιαηα. Ζ 

αβςκία ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ηςκ βμκζχκ βζα ημ ηζ ιυνθςζδ παίνκμοκ ζήιενα ηα 

παζδζά ζημ ζπμθείμ δεκ πςνάεζ ιέζα εηεί. Θα πνέπεζ, θμζπυκ, κα ηα 

ζογδηήζμοιε υθα αοηά, θεξ ηαζ είιαζηε ηθεζζιέκμζ ζε ιζα βοάθα, υπςξ ιαξ 

έηακε ημ ενςηδιαημθυβζμ, πμο ημ βοαθί ηδξ ημ έπεζ θηζάλεζ μ ΟΟΑ ηαζ δ 

Δονςπασηή ·κςζδ.  

 Σέηανημ, δ θμβζηή ημο ενςηδιαημθμβίμο ζηνχκεζ ημ παθί βζα ημ πέναζια 

ζημκ ηθάδμ ηδξ θμβζηήξ ηδξ απμηέκηνςζδξ ηαζ ηςκ άθθςκ επζηαβχκ ημο ΟΟΑ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 265 

ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. ε αοηυ ημ ηείιεκμ, πμο εα ηαηαεέζς, έπς 

ακαθένεζ δζάθμνα παναδείβιαηα –ηαηαθαααίκεηε, δεκ εα ακαθενεχ ζε υθα, 

εα πς ιυκμ έκα-φμ. Καζ εα παναηαθμφζα, επεζδή ακαθένμιαζ ζηδ ιεθέηδ ημο 

ΚΔΜΔΣΔ, ζηα πναηηζηά αοηά πμο θές κα ιπμφκε δίπθα ζηδ ιεθέηδ ημο 

ΚΔΜΔΣΔ ηαζ υπζ ακάιεζα ζηζξ εκδζαθένμοζεξ ημπμεεηήζεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ 

επί ηδξ μοζίαξ. Λέεζ, θμζπυκ, μ ΟΟΑ: Ζ εθεφεενδ αβμνά αζαθίςκ ηαζ δ 

εθεφεενδ επζθμβή ιεηαλφ εβηεηνζιέκςκ αζαθίςκ είκαζ μζ απαναίηδηεξ 

πνμτπμεέζεζξ ακάπηολδξ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ. Σα ζπμθζηά αζαθία 

πνέπεζ κα είκαζ πμθθαπθά η.θπ. Σμ ίδζμ θέεζ ηαζ ημ ΔΤΠ.Καζ ακανςηζέηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ημ ΚΔΜΔΣΔ: Θεςνείηαζ δ πζμ ηαηάθθδθδ επζθμβή έκα ζφζηδια 

πμθθαπθμφ αζαθίμο; ε πενίπηςζδ πμο έπεηε επζθέλεζ έκα ζφζηδια -είδαηε ηζξ 

ενςηήζεζξ. ε αοηυ ημ εέια δεκ εα ζπμθζάζς ηαζ ημ απμηέθεζια. Σχνα, αξ 

πμφιε, δεκ έπς εβχ ηδ δοκαηυηδηα κα έπς πίζς ιμο ηδκ «πίηα» απυ εηείκμ ημ 

ενχηδια, πμο έθεβε βζα ημ έκα αζαθίμ, βζα ηα πμθθά. Σμ 10%, θμζπυκ, ηςκ 

ζοκαδέθθςκ απάκηδζε «έκα αζαθίμ» ηαζ ημ 55% ηςκ ζοκαδέθθςκ απάκηδζε 

«έκα αζαθίμ ιε πμθθαπθή πνυζααζδ ζηδ βκχζδ». Γδθαδή, αοηυξ πμο 

απάκηδζε «έκα αζαθίμ» ζηέημ εκκμμφζε υηζ δεκ εέθεζ πνυζααζδ πμθθαπθή ζηδ 

βκχζδ, δεκ εέθεζ αζαθζμεήηδ, δεκ εέθεζ ΗΝΣΔΡΝΔΣ, δεκ εέθεζ κα ιπμνεί κα ηα 

πνδζζιμπμζήζεζ; Συζμ αθεθείξ ιαξ πενκάκε; Συζμ πμθφ οπμηζιμφκ ηδ 

κμδιμζφκδ ιαξ; Ηδζαίηενα, υηακ ημ ζοιπέναζια ηδξ ένεοκαξ είκαζ υηζ, 

πνμθακχξ, απυ ηζξ απακηήζεζξ ζοκεπάβεηαζ, ζοκάβεηαζ, υηζ μζ εηπαζδεοηζημί 

ημο δείβιαημξ δεκ απμδέπμκηαζ ηδκ πναηηζηή ημο εκυξ αζαθίμο, πμο ηαηά αάζδ 

ζζπφεζ ζήιενα. Πμφ θαίκεηαζ αοηυ; Ββάθεηε ηδκ πίηα, άια εέθεηε. Σμ 67% θέεζ 

έκα αζαθίμ. Ίιςξ -εηεί εέθς κα ηαηαθήλς- ημ ενςηδιαημθυβζμ ήηακ δ 

πνυθαζδ βζα κα κμιζιμπμζδεμφκ μζ απακηήζεζξ. Πνχηα αβάθακε ηζξ 

απακηήζεζξ ηαζ ιεηά αβάθακε ηζξ ενςηήζεζξ. 

 Άθθμ έκα εέια είκαζ αοηή δ ενχηδζδ πμο έθεβε «πυζμ κμιίγεηε υηζ 

πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημ πνυβναιια μζ δζάθμνεξ δζαεειαηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ». Πνμθακχξ, δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ απυ ιαξ πμο εα έθεβε υπζ. 

Ίηζ εβχ δεκ εέθς αβςβή οβείαξ ή υηζ εβχ δεκ εέθς κα εκδζαθένμκηαζ βζα ημ 

πενζαάθθμκ. Ίιςξ, μζ ζοκάδεθθμζ πμο ηθήεδηακ κα απακηήζμοκ ζημ 

ενςηδιαημθυβζμ είπακ εκδιενςεεί βζα ημ πμζμ είκαζ ημ ζεκάνζμ, αοηυ πμο 

πνμαθήεδηε πάνα πμθφ ηαθά εδχ ηαζ απυ ημοξ μιζθδηέξ, ηαζ απυ ημοξ 

πεεζζκμφξ ηαζ απυ ημοξ ζδιενζκμφξ, ημο απμηεκηνςιέκμο ζπμθείμο, πνζκ 
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απακηήζμοκ; Ίπςξ, θμζπυκ, βζκυηακ παθαζά ζημ ιάεδια ηςκ αββθζηχκ, «What 

is this? This is a book. Is this a book? Yes it is. Έ υπςξ υηακ ιεηαθνάγμοιε 

λέκδ πμίδζδ: ζδιαζία έπεζ δ απυδμζδ - ημ ίδζμ θέιε, αθθά μ έκαξ ημ απμδίδεζ 

έηζζ ζηδ ιεηάθναζδ ηαζ μ άθθμξ αθθζχξ. Γεκ οπμκμχ υηζ είκαζ παπαβαθάηζα. 

Τπμκμχ υιςξ -ηαζ ημ θές ηαζ ζηα ίζζα- υηζ μ πμθφξ νεαθζζιυξ δδιζμονβεί 

ηέημζεξ ηαηαζηάζεζξ. Ίηακ είζαζ ηυζμ πμθφ νεαθζζηήξ, ακαβηάγεζαζ κα ιπαίκεζξ 

ιέζα ζηδ βοάθα πμο έπμοκ ηαεμνίζεζ μζ άθθμζ ηαζ υπζ ημ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Γ. Αβαπάηδξ έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΑΓΑΠΑΚΖ (ΔΛΜΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): Καθδιένα ηαζ απυ ιέκα. οβπςνήζηε 

ιμο ημ θίβμ ηδθεβναθζηυ, βζα κα πνμθάας. ήιενα είκαζ 9 ημο Μάδ. Μέπνζ πνζκ 

απυ θίβα πνυκζα βζμνηάγαιε ηδκ διένα ηδξ ακηζθαζζζηζηήξ κίηδξ ηςκ θαχκ. 

ήιενα βζμνηάγμοιε ηδκ ίδνοζδ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Αοηά θέκε ηα 

ζπμθεία ζήιενα. Γζα ηα ζπμθεία ιζθάιε. 

 Δάκ εηηζιμφιε υηζ μζ ηοαενκχκηεξ ηαζ μζ έπμκηεξ ηδκ ελμοζία ηάκμοκ 

θάεμξ, ηαηαθήβμοιε ζηδκ ηαηηζηή ηδ ιυκζιδ ημο ζοκδζηαθζζηζημφ ηζκήιαημξ, 

δδθαδή, πνμηάζεζξ ζημκ Τπμονβυ. Δδχ είκαζ ημ θάεμξ. Δάκ ηαηαθήλμοιε, 

υιςξ, ζημ υηζ βζ‘ αοηυ πμο οπάνπεζ απυ ηδκ απέκακηζ πθεονά πνέπεζ κα 

θηζάλμοιε ηαζ ειείξ έκα ζπέδζμ, πμο δεκ εα ημ πνμηείκμοιε ζε αοημφξ, βζαηί 

αοημί έπμοκ ημ δζηυ ημοξ, αθθά εα ημ απαζηήζμοιε ιε αβχκεξ, αοηυ είκαζ ημ 

ζςζηυ. Γζυηζ ιζηνυ γήηδια είκαζ αοηυ πμο εα βζμνηάζμοιε; Σζ εα πμφιε ζηα 

παζδζά; Σμ έκα θέεζ: «Οζ θαμί πάθαζρακ ηαζ κίηδζακ ημοξ θαζίζηεξ». Σμ άθθμ ηζ 

θέεζ; Ίηζ ήηακ θασηυ αίηδια πμηέ δ Δονςπασηή Κμζκμπναλία, ιε ηδκ μπμία 

λεηίκδζε δ Δονςπασηή ·κςζδ; Ίπζ. Σζ άθθμ δδιζμονβεί ημ ζφζηδια αοηυ; Ίηζ, 

εάκ μζ θαμί παθεφμοκ εκάκηζα ζημ θαζζζιυ, πνμηαθεί πνυαθδια ηαζ ζηδ 

ζοκέπζζδ ηςκ πυθειςκ πμο βίκμκηαζ ζήιενα ηαζ ιεηέπμοιε, αθθά ηαζ ζηδκ 

είζμδμ πςνχκ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, ηδ δδιμηναηζηή, πμο απαβμνεφμοκ 

ηζξ ημιιμοκζζηζηέξ μνβακχζεζξ, πμο ζηήκμοκ ικδιεία βζα ημοξ θαζίζηεξ. 

Τπάνπεζ ζπέδζμ, θμζπυκ, απέκακηζ.  

Ρχηδζα ηάηζ πεεξ βζα ημ ενςηδιαημθυβζμ, πενί επζζηδιμκζηυηδηαξ ηςκ 

Θνδζηεοηζηχκ. Καζ είπακ υηζ, αθμφ ημ είπακε μζ εεμθυβμζ, έπνεπε κα ημ 

αάθμοιε. Χναία. Σζξ μιάδεξ, ζοκάδεθθμζ, πμο εα ημοαεκηζάγμοκ ημ απυβεοια 

μζ εεμθυβμζ ηζξ έθηζαλακ; Γζαηί δ πνχηδ μιάδα, θέεζ, έπεζ «επζζηήιεξ ημζκςκίαξ 
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ηαζ ακενχπμο». Καζ ιέζα εηεί είκαζ Κμζκςκζμθμβία, Πμθζηζηή Οζημκμιία ηαζ 

Θνδζηεοηζηά. Σα ααπηίγμοιε, δδθαδή, ιυκμζ ιαξ επζζηήιδ. Πμζα επζζηήιδ; 

Δπζζηήιδ ζδιαίκεζ αθήεεζα. Πμζα αθήεεζα; Σδκ επζζηδιμκζηή ή ηδκ ελ 

απμηαθφρεςξ; Ζ απμηάθορδ δεκ ζδηχκεζ ηίπμηε. Καζ αέααζα, είκαζ ηυζμ 

ακηζθαηζηή ηαζ δ ίδζα δ «Απμηάθορδ», πμο έπεζ ηαζ ημ «άβκςζημζ αζ αμοθαί ημο 

Κονίμο». Άκηε ηάκε ηχνα, εζφ, επζζηήιδ. Βνήηακε, αέααζα, ηδκ παηέκηα μζ 

εεμθυβμζ -πανυθμ πμο δεκ ηα έπς ιε αοημφξ- αθθά παίγμοκ ημ παζπκζδάηζ ημοξ 

ηαζ θέκε υηζ δ ενδζηεία αζπμθείηαζ ιε ημ βζαηί ηαζ μζ επζζηήιεξ ιε ημ πχξ. Σζ 

ιμο θέηε; Γδθαδή, υηακ θέεζ υηζ πήνε πχια ηαζ ημο θφζδλε ηαζ έηακε ημκ 

άκενςπμ ηαζ ιεηά ημο έημρε ηαζ έκα ημιιάηζ ηαζ έηακε ηδ βοκαίηα, αοηυ ηζ 

είκαζ; ημ βζαηί είκαζ; Καζ υηακ μ Παφθμξ ιεηά θέεζ υηζ υπμζμξ είκαζ δμφθμξ κα 

ιείκεζ δμφθμξ, βζαηί μ Θευξ ημκ έηακε απυ άθθα οθζηά, είκαζ ζημ βζαηί; Έ ζημ 

ζηφαε ημ ηεθάθζ ηαημιμίνδ κα ζε εηιεηαθθεφμκηαζ μζ άθθμζ; Να, βζαηί πάκηα δ 

Δηηθδζία ηαζ δ μπμζαδήπμηε ενδζηεία -δεκ ιζθχ ιυκμ βζ‘ αοηή- είκαζ πάκηα 

ηάηζζ-ιίηζζ-ηυηζζ ιε ηδκ ελμοζία, ηδκ εηιεηαθθεοηζηή ελμοζία. 

 Καηχξ κμιίγμοιε υηζ δ ελέθζλδ αθμνά ιυκμ ηδ Βζμθμβία. Δλεθίζζμκηαζ ηα 

πάκηα. Αθμφ ελεθίζζεηαζ δ θφζδ, εα ελεθίζζμκηαζ ηαζ μζ επζζηήιεξ, εα 

ελεθίζζεηαζ ηαζ δ ημζκςκία. Αθθά, εάκ αοηυ ιπεζ ζηα ιοαθά ηςκ παζδζχκ ηαζ 

πμφκε: «είπαιε ηδκ πνςηυβμκδ ημζκμηζηή, είπαιε ηδ δμοθμηηδηζηή, είπαιε ηδ 

θεμοδανπζηή, είπαιε ηδκ ηαπζηαθζζηζηή» -βζαηί, εδχ είκαζ ημ ηέθμξ ημο ηυζιμο, 

δδθαδή; Γεκ έπεζ ηίπμηε ιεηά; Αοηυ δεκ πνέπεζ κα θακεί ζηα παζδζά, μφηε ηακ 

κα ημ ζηεθημφκε, υηζ έπεζ ηαζ ηάηζ άθθμ ιεηά. Δλέθζλδ, θμζπυκ, ηάκμοιε ιυκμ 

ζηδ Γ΄ Γοικαζίμο, ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηεθεοηαίεξ 4-5 ζεθίδεξ. Πμοεεκά αθθμφ δεκ 

οπάνπεζ ελέθζλδ. ηδκ Γ΄ Λοηείμο, ζηδκ ηαηεφεοκζδ, αθθά είκαζ εηηυξ 

ελεηαζηέαξ, μπυηε λένεηε ηδ ιμίνα ηδξ. ηδ Γ΄ Γοικαζίμο, ιάθζζηα, ζηδκ 

ελέθζλδ έπεζ ηαζ δζαεειαηζηή ενβαζία -ανείηε ημ, έπεζ ηαθαιπμφνζ: Με υζα 

ιάεαηε, θέεζ, ζηδ Βζμθμβία ηαζ υζα λένεηε απυ ηα Θνδζηεοηζηά, βνάρηε 

ενβαζία βζα ηδκ ηαηαβςβή ημο ακενχπμο. Δάκ είκαζ κα ηαηαθήλμοιε, υπςξ 

ζηδκ Αιενζηή, πμο ηα δζηαζηήνζα απμθαζίγμοκ εάκ δ ελέθζλδ είκαζ επζζηήιδ ή 

υπζ, ηαζ ζημ 1/3 ηςκ Πμθζηεζχκ απαβμνεφεηαζ δζά δζηαζηζηχκ απμθάζεςκ κα 

δζδάζηεηαζ, ζημ άθθμ 1/3 θέκε υηζ εα δζδάζημκηαζ ζε ζζυηζιδ αάζδ μζ δομ 

απυρεζξ -δομ απυρεζξ είκαζ δ δδιζμονβία ηαζ δ ελέθζλδ-, εκηάλεζ, εα θηάζμοιε 

ηαζ ειείξ εηεί. Ίηακ, αέααζα, ηδνφηημοκ ημ «ιδ ιενζικάηε βζα ημκ επζμφζζμ, βζα 

υθα θνμκηίγεζ μ πακάβαεμξ», ζμο θέκε, βζαηί κα ηάκμοιε αβχκεξ; Σμ ζδιενζκυ 
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υ,ηζ ανπάλμοιε ζήιενα, «δυξ διίκ ζήιενμκ». Γζα ημ αφνζμ δεκ ιζθάκε. Γχζε 

ιαξ ζήιενα ημκ άνημ ημκ επζμφζζμ. Μπμνμφιε κα ηα ημοαεκηζάζμοιε ηαζ ζημ 

δζάθεζιια. 

 Ίηακ, θμζπυκ, έπμοιε ηέημζμ δέζζιμ ηςκ ενδζηεζχκ -δεκ ηα έπς ιε ημοξ 

Υνζζηζακμφξ, ιε αοημφξ πμο ημοξ εηιεηαθθεφμκηαζ, αέααζα, ηα έπμοιε, ιε ημοξ 

παπάδεξ, εκκμχ-, αθθά, υηακ υθεξ μζ ενδζηείεξ είκαζ δειέκεξ ιε ηδκ 

εηιεηαθθεοηζηή άνπμοζα ηάλδ, ηάηζ εα πνέπεζ κα βίκεζ. Γεκ ιπμνμφιε κα θέιε 

υηζ βίκεηαζ θάεμξ. Καζ κα ημ ααπηίγμοιε ηαζ επζζηήιδ. Άνα, πνχημ αήια 

οπμπνεςηζηά μ πςνζζιυξ Δηηθδζίαξ-ηνάημοξ, ηαζ εα πνέπεζ κα ημ 

απαζηήζμοιε ςξ εηπαζδεοηζημί. ε αοηυ κμιίγς υηζ εα πνέπεζ κα 

ζοιθςκήζμοιε υθμζ. ημ δεφηενμ αήια, εκηάλεζ, ιπμνεί κα ιδ ζοιθςκήζμοιε 

ηαζ υθμζ, δζυηζ, αθμφ είκαζ δειέκδ ιε ηδκ εηιεηαθθεφηνζα ηάλδ, εα πνέπεζ κα 

ακαηναπεί ηαζ δ εηιεηαθθεφηνζα ηάλδ. Καζ αοηυ πάεζ πζμ ιαηνζά. 

 αξ εοιίγς, βζα κα ηθείζς, κα δείηε ημ πνμπένζζκμ αζαθίμ, Νεμεθθδκζηά 

Κείιεκα ηδξ Γ΄ Λοηείμο ηαζ ημ πενζζκυ, πμο άθθαλε. Δίπε έκα ηείιεκμ απυ ημκ 

Πνμιδεέα Γεζιχηδ πνυπενζζ ηαζ αημθμοεμφζε έκα ηείιεκμ εκυξ Άββθμο 

θζθέθθδκα, ημο Λίαζβηζημκ, πμο ζοκέηνζκε -μζ παναηηδνζζιμί δζημί ιμο - ημ 

πκεφια ημ απεθεοεενςηζηυ ημ εθθδκζηυ, ημο Πνμιδεέα, πμο πήβε ηυκηνα 

ζημοξ εεμφξ, ιε ηδκ ηαημιμζνζά ηδξ εανασηήξ ιοεμθμβίαξ, δδθαδή, ηδξ Αβίαξ 

Γναθήξ. Ί,ηζ ημοξ έθεβε έηακακ: έζηοαακ ημ ηεθάθζ, πάκακε πενζμοζίεξ, 

ζθάγακε ηαζ ηα ημπέθζα, ημ έζηαβακ... Πένζζ, πμο άθθαλε ημ αζαθίμ, 

ελαθακίζηδηε ημ ηείιεκμ ημο Λίαζβηζημκ. Αθθά είκαζ ηυζμ δθίεζμζ, πμο έθεβε υηζ, 

αθμφ δζααάζεηε ημ ηείιεκμ ημο Πνμιδεέα ηαζ ημο Λίαζβηζημκ, ηάκηε αοηή ηδκ 

ενβαζία. Αοηυ απέιεζκε. Καζ έραπκακ ημ ηείιεκμ ημο Λίαζβηζημκ ηαζ δεκ 

οπήνπε. 

 Γεκ οπάνπεζ, θμζπυκ, πενίπηςζδ κα θηζάλμοιε ημ ηαθφηενμ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια ηαζ ημ ηαθφηενμ αζαθίμ βζα ηα Θνδζηεοηζηά πμο κα ιδκ 

απμαθαηχκεζ ηα παζδζά απυ ηδ Γ΄ Γδιμηζημφ -βζα υκμια ημο Θεμφ, απυ ηδ Γ΄ 

Γδιμηζημφ- ηαζ ενπυιαζηε ζημ Γοικάζζμ κα ημο ηάκς ελέηαζδ. Να ημο πς ηζ; 

Ίηζ πνχηα έηακε ηα θοηά ηαζ ιεηά απυ ηάιπμζεξ ιένεξ έηακε ημκ ήθζμ; Καζ δ 

θςημζφκεεζδ; ·ηζζ έβζκακ. Γζα δζααάζηε ηδκ δδιζμονβία. Σζ κα ημο πς βζα ηδκ 

ελέθζλδ; Σμ πχξ ιαξ έηακε μ Θευξ ιε πχια. Πάνηε ηδκ Αβία Γναθή κα ηδ 

δζααάζεηε. Μδ ιμο θέηε ειέκα δεκ ηα θέεζ έηζζ. Πνέπεζ κα πάνμοιε απμθάζεζξ. 
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Πνμηάζεζξ ηάκαιε ζημ ηίκδια, βζα κα μνβακςεεί ημ ηίκδια ηαζ κα ακαηνέρμοιε 

ηδκ ηαηάζηαζδ. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Να έθεεζ ζημ αήια μ ζοκάδεθθμξ Σνζακηάθοθθμξ 

Σνακυξ. 

Σξ. ΣΡΑΝΟ (ΔΛΜΔ Γ΄ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): οκάδεθθμζ, οπδνεηχ ζηα πμθεία 

Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ. Γεκ έπς εημζιάζεζ αηνζαχξ εζζήβδζδ. Έηακ έκα ηείιεκμ 

εκδιενςηζηυ, πενζζζυηενμ, βζα ηζξ ζοκηδνδηζηέξ αθθαβέξ πμο πνμςεήεδηακ 

ιε κυιμ πμο ρδθίζηδηε απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, ηαζ αθμνμφζε ηα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ζηα πμθεία Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ. Σμ ηείιεκμ είκαζ ζηδ 

δζάεεζή ζαξ, ζηδκ έλμδμ, ηοπςιέκμ ηαζ πμθοβναθδιέκμ. Καζ εέθς κα πς υηζ, 

πανυηζ θένεζ ηδκ οπμβναθή ιμο, απμηεθεί ζοκμθζηή ζοιπαναβςβή. Δίκαζ μζ 

ζοκάδεθθμζ απυ ημ ζπμθείμ ηςκ θοθαηχκ πμο έβναρακ έκα ηείιεκμ 

δζαιανηονίαξ ηαζ ζε αοηυ ζηδνίπεδηα. Ο θυβμξ πμο ήεεθα κα ημ πανμοζζάζς 

ή κα ζαξ εκδιενχζς βζ‘ αοηυ είκαζ υηζ αθμνά πμθφ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, ηδ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα, ηαζ είκαζ ηα πμθεία Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ ίζςξ μ ιμκαδζηυξ 

πναβιαηζηυξ πχνμξ ζημκ μπμίμ εθανιυζηδηακ ηέημζα πνμβνάιιαηα. Λμζπυκ, 

ήεεθα κα πς δφμ πνάβιαηα βζ‘ αοηά ηαζ ζηδκ πμνεία κα αβάθμοιε 

ζοιπενάζιαηα. 

 ηα ζπμθεία αοηά εθανιυζηδηακ ηαζκμημιζηά πνμβνάιιαηα, ακμζηηά 

πνμβνάιιαηα, ιέζα ζε έκα πμθφ ακμζηηυ, δδιμηναηζηυ πθαίζζμ. Δπέηνερε 

αοηυ ημ πθαίζζμ -ηαζ εδχ ζηδνίπεδηε ημ δδιμηναηζηυ ημοξ πθαίζζμ, ζε εέζεζξ 

ρδθζζιέκεξ ημο ηθάδμο ζε υθα ηα εηπαζδεοηζηά, αθθά ηαζ ηα ζοκδζηαθζζηζηά 

ημοξ ζοκέδνζα- ηδ ζοκδζαιυνθςζδ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ, ηςκ 

ηεζιέκςκ ηςκ ανπχκ ηςκ πμθείςκ Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ, ηαζ ζε αοηά 

ζοιιεηείπακ μζ ζοκάδεθθμζ εηπαζδεοηζημί. Ίπςξ, επίζδξ, ζδιακηζηυ είκαζ κα 

εζπςεεί υηζ μζ πακεπζζηδιζαημί ή άθθμζ επζζηήιμκεξ πμο ζοιιεηείπακ ζε 

ιεβάθμ ααειυ είπακ οπδνεηήζεζ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, ηαζ βζ‘ αοηυ 

ημ θυβμ έδεζλακ, επίζδξ, πμθφ δδιμηναηζηυ παναηηήνα. Οζ ααζζηέξ 

εηπαζδεοηζηέξ πανάιεηνμζ ζηα πμθεία Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ έπμοκ κα ηάκμοκ 

ιε ηδ δζαεειαηζηυηδηα, αθθά υπζ ςξ ηφνζμ ενβαθείμ παζδαβςβζηήξ. Δίκαζ έκα, 

ακάιεζα ζε πμθθά. Τπάνπεζ έκαξ μθυηθδνμξ αζηενζζιυξ παζδαβςβζηχκ 

πναηηζηχκ, μιαδμζοκενβαηζηχκ, ιεηςπζηχκ δζδαζηαθζχκ, ελςηενζηχκ 

εηδδθχζεςκ. 
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 Έεεθα κα πς έκα πανάδεζβια εδχ. Κάκμκηαξ ιζα πανέιααζδ, απυ ηζξ 

ζοκδεζζιέκεξ πμο ηάκμοκ ηα ζπμθεία αοηά, ηα δφμ ζπμθεία ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, 

ηδξ Νεάπμθδξ ηαζ ημο Κέκηνμο ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, πνζκ απυ ιενζηά πνυκζα, 

επζζηεθηήηαιε ηζξ εηεέζεζξ, ηζξ εηδδθχζεζξ ικήιδξ πμο δζμνβακχκμοκ πμθφ 

ηαηηζηά δ ·κςζδ Γζάζςζδξ Ηζημνζηχκ Ανπείςκ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ μ 

φθθμβμξ Φοθαηζζεέκηςκ ηαζ Δλμνζζεέκηςκ Θεζζαθμκίηδξ, ηαζ έπεζ κα ηάκεζ 

ιε ηδκ πνυζθαηδ ζζημνία ηδξ πχναξ ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ πενζυδμο ηδξ πμφκηαξ. 

·πεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ θοθαηέξ ημο Δπηαπονβίμο ηαζ ημοξ ααζακζζιμφξ εηεί. 

·βζκακ, θμζπυκ, εηεί αζςιαηζηέξ-βκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ, έβζκε ιάεδια, 

μοζζαζηζηά, ιέζα ζημ πχνμ ημο Δπηαπονβίμο, υπμο πνμεημζιάζηδηε αίεμοζα 

δζδαζηαθίαξ, ζημ μπμίμ ιίθδζε μ Νάζμξ Υαηγδβζάκκδξ, μ μπμίμξ ήηακ μ 

ζφκηνμθμξ ημο Γζάκκδ Υαθηίδδ, ημο πνχημο ή δεφηενμο κεηνμφ ηδξ πμφκηαξ 

ζηδ Θεζζαθμκίηδ, πμο δμθμθμκήεδηε απυ ημοξ πςνμθφθαηεξ. Σμ θές ιε ηδκ 

ελήξ έκκμζα: Ίηζ έπεζ βίκεζ ιζα ακηζζηνμθή ηδξ πναηηζηήξ ηδξ ζζημνζηήξ 

δζδαζηαθίαξ ζηα ζπμθεία, δ μπμία λεηζκάεζ απυ ηα πμθφ απμιαηνοζιέκα 

παναδείβιαηα. Ο ζοκάδεθθμξ πμο ιίθδζε πνμδβμοιέκςξ, πνζκ απυ ιέκα, 

ιίθδζε ηαζ βζα ηδ Βζμθμβία. Ίπςξ ιζθάιε βζα δζάθμνα άθθα πνάβιαηα. Γζα 

πανάδεζβια, δεκ ιπμνμφιε κα ελδβήζμοιε ηδ εεςνία ημο Γαναζκζζιμφ 

ηαευθμο ζημ ζπμθείμ. Οφηε ηδ δζδάζημοιε ηακ. Ξεηζκάιε, θμζπυκ, απυ πμθφ 

απμιαηνοζιέκα παναδείβιαηα, ηα μπμία δεκ αθμνμφκ αζςιαηζηά μφηε ειάξ 

ημοξ ίδζμοξ, πμο έπμοιε ειπεζνίεξ απυ αοηή ηδκ πενίμδμ, μφηε ιπμνμφκ κα 

θςηίζμοκ ηα παζδζά βζα ηδκ πνυζθαηδ ζζημνζηή πενίμδμ. ·βζκε, θμζπυκ, ημ 

ιάεδια ιέζα ζημ πχνμ ηςκ θοθαηχκ -ηαζ πνυηεζηαζ βζα ζηθδνυ ιάεδια, δζυηζ 

μζ ακηζδνάζεζξ απυ ημοξ εηπαζδεομιέκμοξ δεκ ήηακ αηνζαχξ μζ ακαιεκυιεκεξ. 

Αοηέξ, θμζπυκ, μζ ηαζκμηυιεξ πναηηζηέξ έπμοκ απέκακηί ημοξ ηδκ ελμοζία, δ 

μπμία θαιαάκεζ ακηίιεηνα. Γδθαδή, μ δδιμηναηζηυξ παναηηήναξ, ημ βεβμκυξ 

υηζ ηάεε εαδμιάδα ζοκεδνζάγεζ μ ζφθθμβμξ ημο ζπμθείμο, ημο ηάεε ζπμθείμο, 

βζα κα δζαιμνθχζεζ ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια πμο εα αημθμοεήζεζ ηδκ 

εαδμιάδα, ηαζ κα ημ πνμζανιυζεζ ζηζξ εζδζηέξ ακάβηεξ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ – 

βζαηί, ιδκ λεπκάιε υηζ είκαζ άθθεξ μζ ακάβηεξ ηςκ Ρμιά, ηςκ θοθαηζζιέκςκ ζηζξ 

θοθαηέξ ηςκ Αεδκχκ ηαζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, άθθεξ μζ ακάβηεξ ημο αζηζημφ 

πθδεοζιμφ, ηαζ πνέπεζ ηάεε θμνά κα παίνκμοιε οπυρδ ιαξ ηζξ ανπέξ ηδξ 

ζοκδζαιυνθςζδξ. 
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 Καζκμηυιμ παναηηδνζζηζηυ, επίζδξ, ηαζ πμθζηζηά πνμπςνδιέκμ, ηαηά ηδ 

βκχιδ ιμο, ήηακ δ δοκαηυηδηα κα ζοιιεηέπμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ ημο 

ζπμθείμο ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζηζξ 

παζδαβςβζηέξ ζοκεδνζάζεζξ. Αοηυ ηαζ άθθα παναηηδνζζηζηά, υπςξ δ 

δζαεειαηζηυηδηα ηαζ δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα ζηα ζπμθεία. Δδχ ηζκδοκεφμοιε, ιε 

ηδκ ελήξ έκκμζα. Δίκαζ ιία έκκμζα δ μπμία, ιε ηδκ πάβζα ηαηηζηή ηδξ ελμοζίαξ, 

ιπενδεφεηαζ ζηα πυδζα ιαξ ζακ ιαφνδ ιπάθα. Γδθαδή, έκα εεηζηυ 

παζδαβςβζηυ ενβαθείμ, ημ μπμίμ έπεζ ιζα εεηζηή αφνα απυ ηζξ εεςνίεξ ημο Σγμκ 

Νηζμφζ, ημο Πάμοθμ Φνέζνε... -πεεξ ιε ειπυδζζε ημ επίζδιμ πνςηυημθθμ κα 

δζαηυρς ημκ ηφνζμ Λοημονέκηγμ ηαζ ηδκ ηονία Γζαιακημπμφθμο ηαζ κα πς 

ζημκ πνχημ υηζ ημκ ηίηθμ ημο νεαθζζηή, ημο εθζηημφ, ημκ δζηαζμφηαζ μ Πάμοθμ 

Φνέζνε, μ μπμίμξ ιε ηίκδοκμ ηδξ γςήξ ημο επζιυνθςζε πζθζάδεξ 

ηαηαπζεγιέκμοξ,= -εηαημιιφνζα, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα- ηαζ υπζ μ ηφνζμξ 

Λοημονέκηγμξ. Καζ ήεεθα κα νςηήζς ηαζ ηδκ ηονία Γζαιακημπμφθμο εάκ 

ζοιιενίγεηαζ αοηή ηδ θοβή πνμξ ηα ειπνυξ, πμο επαββέθθεηαζ ηαζ ηδ 

ιμζνάγεηαζ ιαγί ιε ημκ ηφνζμ Λοημονέκηγμ, ηαζ εάκ πνυηεζηαζ ζε αοηή ηδ θοβή 

κα πενζθάαεζ ηα 3.300.000 ·θθδκεξ ηαζ Δθθδκίδεξ, πμο αοηή ηδ ζηζβιή δεκ 

έπμοκ ηεθεζχζεζ ηδ ααζζηή εηπαίδεοζδ. Δίκαζ έκα κμφιενμ πμο πνμένπεηαζ απυ 

ηα ανπεία ηδξ Δεκζηήξ ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ. Γεκ ημ αιθζζαδηεί ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ. Σμ 36,2% ηςκ Δθθήκςκ δεκ έπμοκ ηεθεζχζεζ ημ Γοικάζζμ. Καζ αοημί 

ζογδηάκε βζα «ζοκδζαιμνθχζεζξ» ηαζ «θοβή πνμξ ηα ειπνυξ», πμο αθμνά ημ 

Πακεπζζηήιζμ. Θα ημοξ πάνμοκ ιαγί ημοξ υθμοξ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ, πμο 

έπμοκ απμηθεζζηεί απυ ηδκ εηπαίδεοζδ, ή εα ημοξ αθήζμοκ πίζς;  

 ε αθθενβζηή ακηίδναζδ, θμζπυκ, απέκακηζ ζε υθδ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ 

ηςκ πμθείςκ Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ (ΓΔ), ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, ιε ηδ 

βκςζηή πναηηζηή ημο, ιαξ γδηάεζ, επεζδή οπάνπμοκ ανπέξ ζοκδζαιυνθςζδξ 

ημο ζπμθείμο, κα ηνίκμοιε, κα ζογδηήζμοιε ηαζ κα πνμηείκμοιε αθθαβέξ ζημ 

κμιμεεηζηυ πθαίζζμ. Καζ ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο βίκεηαζ δ ζογήηδζδ -δ ζογήηδζδ 

δζανηεί αηυια-, ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο βίκεηαζ δ ζογήηδζδ έπμοκ ήδδ ρδθίζεζ, 

απυ ηζξ 18 Γεκάνδ, ηνεζξ ιένεξ, δδθαδή, ιεηά ηζξ δζαημπέξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, 

ημ κέμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ηςκ ΓΔ ηαζ ειάξ ιαξ αθήκμοκ κα ζογδηάιε. 

 Πνμηείκμοκ, θμζπυκ, ιείςζδ ηαηά πέκηε ηςκ ςνχκ ηδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ. Απυ 25 χνεξ πμο ήηακ ιέπνζ ηχνα δ δοκαηυηδηα κα ηάκεζξ 

δζαεειαηζηά πνμβνάιιαηα ζημ ςνμθυβζμ εαδμιαδζαίμ πνυβναιια, πνμηείκμοκ 
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κα βίκμοκ 20, αφλδζδ ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ ακά εαδμιάδα ηςκ ζοκαδέθθςκ, 

αθθαβή ημο ηαηαζηαηζημφ, πνμηείκμοκ αθθαβέξ ζηδκ πενζβναθζηή αλζμθυβδζδ. 

Μυκμ αοηυ ήεεθα κα πς. 

Δπίζδξ, οπάνπεζ ηαζ έκα πνάβια πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, αλίγεζ κα 

ηφπεζ ηδξ πνμζμπήξ ηαζ ηςκ ζοκαδέθθςκ ηαζ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ 

ΟΛΜΔ. Ίηζ ήδδ έπεζ ανπίζεζ ζ‘ αοηά ηα ζπμθεία ηα ΓΔ, ιε πνμδνμιζηή ιμνθή 

δ αλζμθυβδζδ. Γδθαδή, έπεζ εθανιμζηεί έκα πζθμηζηυ πνυβναιια -ημ μπμίμ 

έβζκε ηαπφηαηα επίζδιμξ κυιμξ ηαζ εθανιυγεηαζ- εζςηενζηήξ αοημαλζμθυβδζδξ, 

δ μπμία ελεθίπεδδζε πάνα πμθφ βνήβμνα ζε ελςηενζηή. Έδδ 

ακηζηαηαζηάεδηακ μζ παθαζμί εειαηζημί οπεφεοκμζ ηςκ ζπμθείςκ, μζ μπμίμζ 

πνμένπμκηακ απυ ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, ιε πενζθενεζαημφξ 

ζοιαμφθμοξ, μζ μπμίμζ ημπμεεηήεδηακ ιε πμθζηζηά ηνζηήνζα ηαζ πςνίξ κα έπμοκ 

ζπέζδ ιε ηδκ παζδαβςβζηή δζαδζηαζία, ιε ηζξ παζδαβςβζηέξ ειπεζνίεξ, ηαζ μζ 

άκενςπμζ αοημί πνμπςνμφκ ηαπφηδηα ηαζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα αοηή ηδ ζηζβιή, 

υπςξ ηαζ μζ δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθείςκ, κα ζοκηάζζμοκ αλζμθμβζηέξ εηεέζεζξ βζα 

ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο οπδνεημφκ ζηα ζπμθεία. Καζ, επίπθέμκ, έααθακ ζημ 

κυιμ νφειζζδ δ μπμία -πανυηζ μ πνμδβμφιεκμξ κυιμξ, πμο είπε ρδθίζεζ ημ 

ΠΑΟΚ ηαζ πανέιεκε ακεκενβυξ, πνμέαθεπε εκδιένςζδ ηάεε ζοκαδέθθμο, 

υηακ αλζμθμβείηαζ-, έπμοκ πενάζεζ εζδζηή νφειζζδ ζημ κυιμ. Γζ‘ αοηή ηδ 

νφειζζδ, υιςξ, υηακ γδηήζαιε απυ ημκ πενζθενεζαηυ ζφιαμοθμ ημο ζπμθείμο 

ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ζημκ μπμίμκ απεοεοκεήηαιε, εκδιένςζδ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ πμο ηάκεζ, ιαξ είπε υηζ δεκ εα ιαξ ηδκ ημζκμπμζήζεζ, δζυηζ μ κυιμξ 

ημκ πνμζηαηεφεζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Δοπανζζημφιε ηαζ ειείξ. Ο Εαπανίαξ Κακεθθυπμοθμξ 

έπεζ ημ θυβμ. 

Εαρ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Γεζα ζαξ. Πνζκ δζαηοπχζς ηάπμζεξ απμνίεξ, 

ενςηήζεζξ ηαζ ζηέρεζξ, εα ήεεθα, βζα ηδκ επζζηήιδ ηαζ βζα ηδκ αθήεεζα, κα 

δζμνεχζς ηάπμζμοξ πνμθαθήζακηεξ μιζθδηέξ, βζα δφμ ααζζηά πνάβιαηα.  

 Δπεζδή έπς ιεθεηήζεζ ημκ Απυζημθμ Παφθμ ηαζ έπς ηάκεζ δζδαηημνζηυ 

ζε αοηυ, εα ζαξ έθεβα υηζ μ Απυζημθμξ Παφθμξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ 

επακαζηάηδξ ηδξ επμπήξ ημο, ηαζ ηαηαδζηάζηδηε ηαζ απυ ημ ζμοδασηυ ζεναηείμ 

ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ ηςκ ζςκζζηχκ ηαζ απυ ηδκ επίζδιδ νςιασηή ελμοζία. Σμ 
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απμηέθεζια, απμηεθαθίζηδηε. Γεκ έηακε πμηέ έκμπθμ αβχκα, αθθά δ 

δζδαζηαθία ημο Δοαββεθίμο ηαζ δ μιζθία ημο ηονζάνπδζε ζε υθδ ηδ νςιασηή ηαζ 

ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Ο Απυζημθμξ Παφθμξ δεκ δίδαλε πμοεεκά 

οπμηαβή ζηδκ ελμοζία. Γίδαλε απεθεοεένςζδ ηςκ θαχκ ηαζ ηςκ ιαγχκ, ηαζ 

απυ ημ ρέια ηαζ απυ ηδκ οπμηαβή ηαζ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ. Ζ δζαθμνά ιε 

ημοξ γδθςηέξ ζζςκζζηέξ, ημκ Βαννααά ηαζ ημοξ άθθμοξ, ήηακ ζηδ ιμνθή 

πάθδξ. 

 Ζ δεφηενδ παναηήνδζή ιμο αθμνά ημοξ ελεθζηηζημφξ. Γζα ημοξ 

ελεθζηηζημφξ, πάθζ είκαζ ακηζεπζζηδιμκζηυ. Θα λένεηε υηζ απυ ημ 1980 μζ 

ελεθζηηζημί έπμοκ οπμζηεί παβημζιίςξ δεζκή ήηηα, δζυηζ έπεζ δζαιμνθςεεί ηχνα, 

ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, ζηδ Βζμθμβία δ ακενςπζηή ανπή. Ζ ακενςπζηή ανπή 

ζηδ Βζμθμβία είκαζ δ πνχηδ θέλδ ηςκ ηεθεοηαίςκ αζμθυβςκ ζημκ Κακαδά ηαζ 

ζηδκ Αιενζηή. Ο ελεθζηηζζιυξ έπεζ ζηαεενμπμζδεεί ιε ιεβάθα ηεκά, απυ ημκ 

άκενςπμ ζημκ πζεδηάκενςπμ η.θπ., ηαζ, αεααίςξ, δ ακενςπζηή ανπή είκαζ 

ζδιείμ ζογήηδζδξ ηαζ ακαθμνάξ. Να ημ ράλμοιε, ζοκάδεθθμζ εηπαζδεοηζημί, ηζ 

ζδιαίκεζ ακενςπζηή ανπή. 

  Ίζμκ αθμνά δε ηδ δδιζμονβία ημο ηυζιμο, έπεζ βίκεζ ιεβάθδ 

οπεναπθμφζηεοζδ ηαζ απθμπμίδζδ. Θα ήεεθα, επεζδή έπς ζπμοδάζεζ, 

ζοκάδεθθμζ, ζημ ακηζηείιεκμ αοηυ, ηαζ λεηίκδζα απυ ηαεανά ιανλζζηζηή ηαζ 

αεεσζηζηή αάζδ, εα έθεβα, ζοκάδεθθε, υηζ, εάκ δζααάζεζξ ηαθά ηδ Γέκεζδ, ηδκ 

μπμία ηδκ απμηνφαμοκ ηαζ μζ ακαημθζημί ημο οπανηημφ ζμζζαθζζιμφ ηαζ μζ 

δοηζημί ηδξ παβηυζιζαξ αβμνάξ, βζαηί εέθμοκ ημκ άκενςπμ γχμ, ηαηακαθςηζηυ 

αβαευ ηαζ υπζ άκενςπμ ιε πνμζςπζηυηδηα εεσηή, εάκ, θμζπυκ, ηδ δζααάζεζξ 

ηαθά, εα ηαηαθάαεζξ υηζ ηδκ παναπμζείξ. Ίηακ θέεζ «ιζα ιένα ηδξ 

δδιζμονβίαξ», ζοκάδεθθμζ, ημ ελδβεί πάνα ηάης, δεκ ιζθάεζ βζα έκα 24ςνμ, 

αθμφ αοηή ηδκ χνα πμο ιζθάιε δζακφμοιε ηδκ έαδμιδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ. 

οκεπχξ, πυζμοξ αζχκεξ δζανηεί δ έαδμιδ διένα ηδξ δδιζμονβίαξ, εάκ 

οπμεέζμοιε υηζ ηυηε δδιζμονβήεδηε μ άκενςπμξ; Δίκαζ πάκς απυ 14.000.000 

πνυκζα. Καζ, βζα κα ηθείκμοιε, δ ζζημνία εηεί εα ηθείζεζ ηαζ εα ημ δμφιε πάνα 

πμθφ ζφκημια, ζοκάδεθθμζ. 

 Σχνα, εα ήεεθα κα ακαθενεχ ζε ηάπμζα άθθα εέιαηα. οκάδεθθμζ, εα 

είιαζ ζαθήξ ηαζ εα ιπς ζε ααεζά κενά, βζαηί εηεί παίγεηαζ, ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ, ζηζξ εηαζνίεξ, ζηδκ παβημζιζμπμίδζδ, ζημκ ιανλζζιυ πνζκ δεηαεηίεξ, 

ζημ κευθενημ ηαπζηαθζζιυ ηδξ άβνζαξ δφζδξ, ζοκμρίγμκηαζ υιςξ ζε έκα 
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ζδιείμ ηαζ ζοκακηχκηαζ ζε έκα ζδιείμ. Γεκ εέθμοκ ημκ άκενςπμ πνυζςπμ, 

ημκ εέθμοκ αβαευ. Γζααάγς -ηαζ εέθς κα απεοεφκς ιζα ενχηδζδ ηαζ εέθς κα 

αβεζ ιήκοια απυ αοηυ ημ ζοκέδνζμ, ηαζ απυ ημ ΚΔΜΔΣΔ ηαζ απυ ηδκ ΟΛΜΔ, 

κα ζηαιαηήζμοιε πζα κα ηάκμοιε δεηαεηίεξ ηζξ ίδζεξ ιανλζζηζηέξ ακαθφζεζξ, αξ 

ηάκμοιε έκα αήια ηαζ αξ δμφιε πμζμξ είκαζ πναβιαηζηά μ επενυξ-, δζααάγς, 

ζοκάδεθθμζ, ηαζ εέθς κα ημπμεεηδεείηε. Δίκαζ απυ επίζδιμ ηείιεκμ ηδξ 

εθδιενίδαξ Le Monde ηδξ Γαθθίαξ -είκαζ πνμξ ηζιή ημο υηζ ημ ακαδδιμζίεοζε 

ιυκμ έκα πενζμδζηυ εθθδκζηυ, μ Λεμοηζάημξ, ζημ «Γίθςκμ», ημ 1997, μζ δε 

πνμμδεοηζηέξ εθδιενίδεξ ηδξ ανζζηενάξ, αθθά ηαζ μζ ζοκηδνδηζηέξ ηδξ δελζάξ, 

εθεβπυιεκεξ υθεξ απυ δζαθμνεηζημφξ πυθμοξ, πμο ζημ ηέθμξ ηαηαθήβμοκ ζημκ 

ίδζμ άλμκα, ημ έπμοκ απμηνφρεζ. Καζ αεααίςξ, είκαζ πνμξ ηζιή ηαζ ηδξ 

πνζζηζακζηήξ εθδιενίδαξ ημο ιαηανζζημφ Φανμοδάηδ, πμο ημ ακέθενε. 

Γζααάγς: «Ο εθθδκζηυξ θαυξ είκαζ δοζημθμηοαένκδημξ ηαζ βζ‘ αοηυ πνέπεζ 

πάζδ εοζία κα ημκ πθήλμοιε ααεζά ζηζξ πμθζηζζιζηέξ ημο νίγεξ. Συηε ίζςξ 

ζοκεηζζημφκ μζ ·θθδκεξ. Δκκμχ, δδθαδή, κα πθήλμοιε ηδκ βθχζζα ημο, ηδκ 

ανπαία ηαζ ηδ κέα, ηδ ενδζηεία, ηα πκεοιαηζηά ηαζ ζζημνζηά ημο απμεέιαηα, 

χζηε κα ελμοδεηενχζμοιε – πνμζέληε ζοκάδεθθμζ – ηάεε δοκαηυηδηά ημο κα 

ακαπηοπεεί, κα δζαηνζεεί, κα επζηναηήζεζ, βζα κα ιδ ιαξ πανεκμπθεί ζηα 

Βαθηάκζα, ζηδκ Ακαημθζηή Μεζυβεζμ, ζηδ Μέζδ Ακαημθή, ζε υθδ αοηή ηδκ 

κεοναθβζηή πενζμπή, ιεβάθδξ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ βζα ιαξ. Γζα ηδκ πμθζηζηή 

ηςκ ΖΠΑ.» Πμζμξ ημ είπε ηαζ, αεααίςξ, δεκ ιπυνεζε κα ημ δζαρεφζεζ, βζαηί 

ήηακ πανμοζία πζθίςκ Αιενζηακμεαναίςκ επζπεζνδιαηζχκ; Ο Δννίημξ 

Κίζζζκβηεν. Διείξ, απυ ημ ιανλζζιυ, αμδεάιε ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. Ί,ηζ είπε 

ημ εθανιυγμοιε. 

 ·κα δεφηενμ, ζοκάδεθθμζ, πμο δεκ έπμοιε δεζ ζακ εηπαζδεοηζημί 

ηαηάιαηα ιπνμζηά ιαξ. Ίζμζ αθέπεηε δεθηία εζδήζεςκ -ηαζ ηα ζδζςηζηά-, έπεηε 

παναηδνήζεζ υηζ έπμοιε θφβεζ απυ ημ ιμκμημκζηυ ζφζηδια ηαζ έπμοιε πάεζ ζημ 

αημκζηυ ηαζ ηδ θςκδηζηή μνεμβναθία; ·πεηε δεζ ηα δεθηία εζδήζεςκ ημο MEGA 

ημο ΑΝΣΔΝΝΑ ή ημο STAR ζε ηαεδιενζκυ αναδζκυ δεθηίμ; Ίηζ πμοεεκά δεκ 

οπάνπμοκ ηυκμζ; Καζ ηαηανβείηαζ ηαζ δ επίζδιδ βναιιαηζηή ηδξ βθχζζαξ; ·κα 

«βζχηα», δεκ οπάνπεζ «ήηα». Σμ εηαζνεία βναθυηακ ιε «εζ», ημ βνάθμοκ ιε «ζ». 

Ζ ενδζηεία βναθυηακ ιε «εζ», ημ βνάθμοκ ιε «ζ». Πμθθέξ άθθεξ θέλεζξ 

βνάθμκηακ ιε «ς», βνάθμκηαζ ιε «μ», υπςξ ηαζ άθθα πνάβιαηα. Καζ, επίζδξ, 

δεκ έπμοιε δεζ υηζ ημ ζπέδζμ αοημφ ημο ηονίμο -ηαζ πμθθχκ άθθςκ πμο 
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δμοθεφμοκ εδχ, άθθμζ αεέθδηα, άθθμζ δεεθδιέκα- είκαζ δ θαηζκμπμίδζδ ηδξ 

βναθήξ. Πνέπεζ κα αβεζ έκα ηείιεκμ δζαιανηονίαξ. Να ιδκ ααοηαθζγυιαζηε ηαζ 

ηθεζκυιαζηε ζε έκα ημοηί ηαζ ηάκμοιε ιανλζζηζηέξ ακαθφζεζξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

‘50 ηαζ ημο ‘60, αθθά κα δμφιε πμζμξ είκαζ μ επενυξ, μ μναηυξ, ηαζ κα ημκ 

πμθειήζμοιε υθμζ ιαγί, εδχ ηαζ ηχνα. Σμκ αημφζαηε ηαζ ημκ δζααάζαηε. 

Ακαθφζηε ημ. 

 ·κα ηνίημ, βζα ημκ Θακάζδ Σζζνζβχηδ. Θα ημο δχζς έκα αζαθίμ κα 

δζααάζεζ, ημο Σάζμο Γμοθηένδ, βζα ηδ θέζπδ Μπίθκηεκιπενβη, πμο αθέπεζ 

πμθθά ημζκά ζδιεία -ηαζ ιδκ παναλεκεοηείξ, Θακάζδ- ημο Υέκνζ Κίζζζκβηεν ιε 

ημκ Κάνμθμ Μανλ. Θα δεζξ πυζα ημοξ εκχκμοκ. Ζ δζαθμνά ημοξ είκαζ ιία 

ιυκμ, υηζ μ Κάνμθμξ Μανλ ήεεθε ηδκ παβηυζιζα ηοαένκδζδ βζα ημοξ ενβάηεξ, 

ημ θυιπζ ημο Kissinger ηδ εέθεζ βζα ηδκ αβμνά. Άνα, μ πανακμιαζηήξ είκαζ μ 

ίδζμξ, ιζα παβηυζιζα ανπή, ιζα παβηυζιζα ηοαένκδζδ, ιία παβηυζιζα κέα 

ηάλδ, πςνίξ άθθμοξ εεζιμφξ, πςνίξ ενδζηείεξ, πςνίξ άθθεξ ανπέξ. Δηεί, 

πνμαθδιαηζζηείηε. 

 Καζ ηεθεζχκς, ζοκάδεθθμζ, ιυκμ ιε αοηυ, βζαηί έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ 

ηαεδιενζκυηδηα ηαζ πνέπεζ κα ακαθενεμφιε ζε πναβιαηζηά γδηήιαηα ηαζ υπζ 

ζε ααεοζηυπαζηεξ ακαθφζεζξ. ·κα απθυ πνάβια. Εμφιε, ζοκάδεθθμζ, ηάεε 

ιένα ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζημ ζπμθείμ. Σζ βίκεηαζ ιε ηα επακαθδπηζηά 

ηνζιδκζαία πνυπεζνα δζαβςκίζιαηα; Μήπςξ εηεειεθζχκμοκ ζε ηαεδιενζκή 

αάζδ ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο ζπμθείμο; Μπαίκεζξ κα ηάκεζξ ιάεδια, 

Γεςβναθία, Βζμθμβία, Φοζζηή, «ηφνζε, δεκ έπμοιε δζααάζεζ, δεκ λένμοιε ηίπμηε 

ζήιενα, βζαηί πνζκ βνάθαιε επακαθδπηζηυ ζηα Ανπαία». ή «βνάθαιε 

επακαθδπηζηυ ζηα Μαεδιαηζηά». Πυηε εα ημπμεεηδεμφιε βζ‘ αοηυ ημ πνάβια; 

Μήπςξ πνέπεζ κα γδηήζμοιε κα βίκμκηαζ λακά ηα πνυπεζνα ζε διενήζζα αάζδ 

ηαζ αοηυ κα επακέθεεζ ζηα ελαιδκζαία ιαεήιαηα;  

Δοπανζζηχ. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Δοπανζζημφιε. Ο επυιεκμξ μιζθδηήξ, μ Υνήζημξ 

Κάηζζηαξ. 

Υ. ΚΑΣΗΚΑ: οκάδεθθμζ ηαθδιένα. Ο πανάδεζζμξ έπεζ απυ υθα. Γεκ θές 

ηίπμηε άθθμ βζα ηα πνμδβμφιεκα. Σα αημφιε υθα.  

Λμζπυκ, κα λεηαεανίζμοιε έκα πνάβια, ημ μπμίμ ακαθένεδηε απυ 

ανηεημφξ μιζθδηέξ, ηαζ πεεξ ηαζ ζήιενα, ηαζ πναβιαηζηά εβχ, ημοθάπζζημκ, 
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έιαεα πάνα πμθθά πνάβιαηα ηαζ απυ ηζξ ζδιενζκέξ ημοαέκηεξ ηαζ απυ ηζξ 

πεεζζκέξ, ηαζ ηαθά ηαζ ηαηά. Να ημ λεηαεανίζμοιε, υιςξ, βζαηί είκαζ δ 

ιπαηανία, δ μπμία ιπμνεί κα λεηθεζδχζεζ ηδ ζηέρδ ιαξ, υηζ ημ παηνυκ ηςκ 

κέςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ αζαθίςκ ηυπδηε ιε ημ ραθίδζ ημο 

Κμζκμηζημφ Πθαζζίμο ηήνζλδξ ηαζ ημο ΔΠΔΑΚ, ηαζ υηζ μ ζηυπμξ -υπζ βζα ηδκ 

Δθθάδα, αθθά εα ημ δείλμοιε ηαζ ιεηά- δεκ είκαζ πανά δ πνμζανιμβή ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

ηενδμθμνίαξ ηςκ ηονίανπςκ ηάλεςκ.  

Μυκμ ζηδκ Δθθάδα; Γζα αημφζηε εδχ -ηζ ζαξ εοιίγεζ; «Οζ εηδμηζημί μίημζ, 

εοαίζεδημζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ηνίζδ, έααθακ ζηα ζηανζά μνζζιέκα πμκήιαηα 

κέμο είδμοξ, ζηα μπμία ηα ηεηιήνζα, δ εειαηζηή ιεθέηδ, ακηζηαεζζημφζακ εηεί 

ηδ εεςνμφιεκδ παθαζμφ ζονιμφ ηαζ απαλζςιέκδ ζζημνζηή αθήβδζδ, δ μπμία 

έπκεε ηα θμίζεζα. Οζ εηδυηεξ θυνηςζακ ηα αζαθία αοηά ιε ιεβάθεξ έβπνςιεξ 

εζηυκεξ, δδιζμφνβδζακ εβπεζνίδζα εειαηζηά, ηαηυνεςζακ κα ζηήζμοκ ηδκ 

ζζημνία ζε ζεθίδεξ, ακηί κα ηζξ ζηδκμεεηήζμοκ. Απυ ηδκ ζζημνία πμο 

αζθοηηζμφζε ιέπνζ ηχνα ζημοξ πνζζηζακζημφξ εκαβηαθζζιμφξ πενάζαιε ζηδκ 

ζζημνία ζε ρίπμοθα, ηαεχξ μζ ιενίδεξ ηδξ έβζκακ ελίζμο ιζηνμζημπζηέξ ιε ηζξ 

ιενίδεξ ηδξ κέαξ ιαβεζνζηήξ. Ζ πνμεημζιαζία ηδξ ημ ίδζμ δφζημθδ ηαζ δ βθχζζα 

ηδξ αηυια πζμ αηαηακυδηδ.» Δβχ αοηά ηα ηαηαθαααίκς ζημ Δζπενζκυ 

Γοικάζζμ, υπμο δζδάζης ηδκ Ηζημνία ηδξ Α΄, Β΄, Γ΄ Γοικαζίμο. Γεκ ηα θέκε 

υιςξ βζα εηεί. Σα θέεζ μ Μανη Φενυ, ανηεηά πνυκζα πίζς, βζα ηα ζπμθεία ηδξ 

Δονχπδξ, πχξ έπμοκ πάεζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία. 

 Γεφηενμ. Αιενζηή, Πίηεν Μαηθάνεκ: «Σα ζπμθεία ζήιενα ενβάγμκηαζ 

εκάκηζα ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

δδιμηναηίαξ. Σμ ηάκμοκ αοηυ υπζ επεζδή έπμοκ ακίηακμοξ ηαζ πςνίξ πνμζυκηα 

εηπαζδεοηζημφξ, αθθά επεζδή γδημφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ακαιαζήζμοκ 

απμιμκςιέκα βεβμκυηα. Γζδάζημοκ ημοξ ιαεδηέξ κα αθέπμοκ ημκ πμθζηζζιυ 

ηαζ ηα επζηεφβιαηα ηςκ ακενχπςκ απμιμκςιέκα απυ ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ 

ηαλζηή πάθδ. Πανμοζζάγμοκ ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηδκ ζζημνία ζακ ιζα απθή 

επζημιή βεβμκυηςκ ηαζ ανζειχκ. Σα ζπμθεία ιε αοηυ ημκ ηνυπμ δζδάζημοκ υπζ 

ιυκμ ηδκ άβκμζα, αθθά ηδκ άβκμζα ζοκμδεουιεκδ απυ ηδκ αδζαθμνία. Σα δζηά 

ιαξ ηα ζπμθεία.» 

 οκάδεθθμζ, δ εηπαίδεοζδ δεκ είκαζ ιυκμ ιζα δζαδζηαζία απυηηδζδξ 

εκυξ ζοκυθμο βκχζεςκ, αθθά εα πνέπεζ, πνχηα ηαζ ηφνζα, κα είκαζ ηαζ δ 
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ηνζηζηή ακάβκςζδ ηαζ ημο ηυζιμο ιε αοηέξ ηζξ βκχζεζξ, αθθά ηαζ ηςκ βκχζεςκ 

ζε ζπέζδ ιε ημκ ηυζιμ. Ο ζηυπμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ζε έκα άθθμ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια, εα ήηακ μζ ιαεδηέξ ιαξ κα ιπμνμφκ κα δζααάζμοκ ηδ θέλδ ηαζ ημκ 

ηυζιμ. Να δμφιε ζοκμπηζηά πμζμξ είκαζ μ πονήκαξ ηδξ ακηίθδρδξ ημο 

κεμθζθεθεοεενζζιμφ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, βζα ημ ζπμθείμ, βζα ηδ ιυνθςζδ. Ο 

πονήκαξ ημο είκαζ υηζ δ ιυνθςζδ πνέπεζ κα είκαζ απυθοηα ζοιααηή ιε ηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ, κα απμηεθεί ηδ αάζδ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ ενβαγυιεκμο μ 

μπμίμξ εα βκςνίγεζ ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ εθανιμβέξ, εα ιπμνεί κα 

εηπαζδεφεηαζ πάθζ ζε κέεξ δελζυηδηεξ πμο απαζηεί δ αβμνά ενβαζίαξ, ηαζ κα 

εκηάζζεηαζ έηζζ ζηδ δζά αίμο εηπαίδεοζδ/ηαηάνηζζδ. Σμ γδημφιεκμ βζ‘ αοηή ηδ 

θμβζηή είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ εηιάεδζδξ ηδξ ιάεδζδξ ιε ζηυπμ ηδκ επζθεηηζηή 

αλζμπμίδζδ ηειαπζζιέκςκ βκχζεςκ ζε ζοκεήηεξ ενβαζίαξ πμο αθθάγμοκ.  

ημ ζδιείμ αοηυ εέθς κα ηάκμοιε, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, έκα 

λεηαεάνζζια. Σμ εάκ ηα παζδζά ζηα δζηά ιαξ ζπμθεία δεκ ιαεαίκμοκ βνάιιαηα, 

ημ εάκ ζήιενα, πενζζζυηενμ ίζςξ απυ ηάεε άθθδ επμπή, ιπμνμφιε κα 

ιζθήζμοιε βζα «εηπαίδεοζδ ηδξ αιάεεζαξ», αοηυ δεκ εκηάζζεηαζ ζηδκ 

παεμθμβία ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Γεκ είκαζ ιία πενίπηςζδ 

δοζθεζημονβίαξ ημο αζηζημφ ζπμθείμο. Γεκ είκαζ ιζα άηοπδ ζηζβιή ημο 

ζοζηήιαημξ, δ μπμία ιπμνεί κα επζδζμνεςεεί ή κα εεναπεοηεί ιέζα απυ 

ηάπμζεξ εηπαζδεοηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ. Ζ εηπαίδεοζδ ηδξ αιάεεζαξ ακήηεζ ζηδ 

θοζζμθμβία ημο αζηζημφ ζπμθείμο, απμηεθεί δμιζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο, ημ 

μπμίμ δεκ ιπμνεί κα απμαθδεεί υζεξ ιεηαννοειίζεζξ ηαζ κα βίκμοκ. 

 Εήηδια ηνίημ: Να πάιε θζβάηζ ζηδκ μζημκμιία, βζαηί, εάκ ιείκμοιε ζημοξ 

ηέζζενζξ ημίπμοξ ημο ζπμθείμο, δεκ ιπμνμφιε κα ενιδκεφζμοιε ηα πνάβιαηα. 

Ζ ακηίθδρδ πμο οπάνπεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, δ μπμία πνμζπαεεί κα ιαξ 

πείζεζ υηζ δ ζηαεενή ενβαζία είκαζ ακαπνμκζζιυξ, υηζ ακήηεζ ζημ πανεθευκ, ηαζ 

ιαξ ηαθεί ζε ζοιθζθίςζδ ιε ηδκ απαζπμθδζζιυηδηα, αοηή δ ακηίθδρδ 

επζαανφκεηαζ ιε ηδκ πνυζδεζδ εκυξ ενβαθεζαημφ παναηηήνα ζηδ βκχζδ, 

ηαεχξ ηαοηίγεζ ηζξ έκκμζεξ ιυνθςζδ ηαζ επακεηπαίδεοζδ ιε ηδκ πανμπή 

βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ πνδζηζημφ παναηηήνα, άιεζα εθανιυζζιμο ζηδκ 

αβμνά ενβαζίαξ. Αοηή είκαζ δ ζδέα πμο λφκεζ ηδ βκχζδ ςξ ζοθθμβζηυ ενβαθείμ 

ενιδκείαξ ηαζ αθθαβήξ ημο ηυζιμο, ηαζ ηδ ιεηαθθάζζεζ ζε βκχζδ ςξ ζηεκή 

εθανιμβή βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ αημιζημφ ζηυπμο πμο ζημζπίγεηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ 

ηυζημξ-ηένδμξ.  
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 Καζ βζα κα ιδ βίκεζ ηαιία απνείαζηδ πανελήβδζδ: ηδκ Δθθάδα μζ 

πενζζζυηενμζ εηπαζδεοηζημί -ηαζ μζ δάζηαθμζ αηυια πενζζζυηενμ- είκαζ παζδζά 

ενβαηχκ ηαζ αβνμηχκ, - μζ ζανακηάνδδεξ ηαζ πάκς, παζδζά ενβαηχκ ηαζ 

αβνμηχκ. Γζαηί ζηδκ Δθθάδα ηα παζδζά, ειείξ, δδθαδή, ιάεαιε βνάιιαηα μζ 

πενζζζυηενμζ ζηδ δεηαεηία ημο ‘60 ηαζ ημο ‘70, εκχ είιαζηε απυ ενβαηζηέξ ηαζ 

αβνμηζηέξ μζημβέκεζεξ, πμο ζήιενα μδδβμφκηαζ ζηδκ απμηοπία; Μάεαιε 

βνάιιαηα βζα δφμ θυβμοξ. Ο πνχημξ θυβμξ, βζαηί ήηακ θακενά ακηαθθάλζιδ δ 

αλία ημο πηοπίμο. Γδθαδή, είπαιε απυ κςνίξ ζημ ιοαθυ ιαξ υηζ ιέζα απυ ημ 

πηοπίμ ιπμνμφζαιε κα λεθφβμοιε απυ ηδ δμοθεζά πμο έηακε δ ιάκα ιαξ ηαζ μ 

παηέναξ ιαξ. Ο δεφηενμξ θυβμξ, υιςξ, μ ηονίανπμξ –πμο, εάκ αοηυ δεκ ημ 

αάθμοιε ηαθά ζημ ηεθάθζ ιαξ, δεκ εα ηάκμοιε ηίπμηε ζηζξ αθθαβέξ ημο 

ζπμθείμο-, είκαζ υηζ ζηδ δεηαεηία ημο ‘60 ηαζ ημο ‘70 οπήνπε έκα πθαηφ 

ιμνθςηζηυ ηίκδια, ιε ηδ ζθναβίδα ηδξ ανζζηενάξ, ημ μπμίμ έδζκε χεδζδ ζημοξ 

κέμοξ ακενχπμοξ πμο λεηζκμφζακ απυ ηα ενβαηζηά ηαζ ηα θασηά ζηνχιαηα κα 

ηάκμοκ ακάβκςζδ ζημκ ηυζιμ, βζα κα ιπμνμφκ κα ημκ αθθάλμοκ. Σμ λα 

θάλνπλ αλάγλσζε ζηνλ θφζκν γηα λα κπνξνχλ λα ηνλ αιιάμνπλ πενκμφζε ηαζ 

ιέζα απυ ημ ζπμθείμ ηαζ ιέζα απυ ηα βνάιιαηα πμο έπνεπε κα ιάεμοκ. 

 Δάκ ειείξ, θμζπυκ, ιείκμοιε ιυκμ ζηδκ ηνζηζηή ηςκ πνμβναιιάηςκ -ηαζ 

αηυια εάκ έααγε ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ υθδ ηδκ ΟΛΜΔ ή ηάπμζμοξ θαεζκμφξ, 

εδχ πένα, απυ ιαξ κα αθθάλμοιε πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία-, εα ηάκαιε ιζα 

ηνφπα ζημ κενυ, εάκ αθθάγαιε ηα πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία απθά, πςνίξ κα 

οπάνπεζ απυ ηάης έκαξ ζοθθμβζηυξ κμοξ, έκα ιμνθςηζηυ ηίκδια ημ μπμίμ κα 

ζπνχπκεζ ημκ ιαεδηή κα αζπμθδεεί ιε ηα ημζκά, ιε ηδκ πμθζηζηή, ιε ηδκ 

ακάβκςζδ ημο ηυζιμο ηαζ ιε ηδκ ακαηνμπή ημο, ηαζ κα ζπνχπκεζ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ κα έπεζ ζοθθμβζηυ υναια. Ο εηπαζδεοηζηυξ μ μπμίμξ δεκ έπεζ 

ζοθθμβζηυ υναια ημ ηαθφηενμ πμο ιπμνεί κα βίκεζ είκαζ έκαξ ηεπκμηνάηδξ, μ 

μπμίμξ αφνζμ εα θηζάλεζ ηδκ αημιζηή αυιαα βζα κα ζημηχζεζ ημκ εαοηυ ημο.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

Ν. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ: Ο ζοκάδεθθμξ Κχζηαξ Βαιααηάξ έπεζ ημ θυβμ. 

Κ. ΒΑΜΒΑΚΑ: Μεηά ηδκ ελαζνεηζηή ημπμεέηδζδ ημο Υνήζημο Κάηζζηα, αοηά 

πμο εα πς εβχ θακηάγμοκ θίβμ πζμ πνμζβεζςιέκα. Παν‘ υθα αοηά, 

πενζβνάθμοκ ιζα πναβιαηζηυηδηα. Καζ εέθς κα επζηεκηνχζς ζε έκα ζδιείμ, 

πμο κμιίγς υθμζ, θίβμ πμθφ, ημ αζχκμοιε ηαζ ηαεδιενζκά. Ίθδ δ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία έπεζ ηαοηζζηεί ιε ηέζζενζξ θέλεζξ: «κα αβεζ δ φθδ». Κακέκαξ άθθμξ 
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εηπαζδεοηζηυξ ή παζδαβςβζηυξ ζηυπμξ δεκ έπεζ ζοζζςνεφζεζ ηυζδ 

πνμζπάεεζα, ηυζμ ιυπεμ, πίεζδ, άβπμξ ηαζ απμβμήηεοζδ. Οοδέπμηε έπεζ βίκεζ 

ιζα μοζζαζηζηή πνμζπάεεζα απμηφπςζδξ ηδξ δοκαηυηδηαξ αθμιμίςζδξ απυ 

ημοξ ιαεδηέξ αοηήξ ηδξ φθδξ, πμο απαζηείηαζ ηάεε πνυκμ κα δζδάλεζ έκαξ 

ηαεδβδηήξ. Καζ, επίζδξ, μοδέπμηε έπεζ βίκεζ ιζα μοζζαζηζηή ηαζ ζμαανή 

πνμζπάεεζα κα οπάνλεζ ιζα ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζηζξ απαζηήζεζξ πμο 

οπάνπμοκ απέκακηζ ζηα παζδζά ηαζ ζηζξ κμδηζηέξ δοκαηυηδηεξ ζε ηάεε δθζηία. 

 Υςνίξ αοηέξ ηζξ δφμ πνμτπμεέζεζξ, μπμζαδήπμηε Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα κα θηζάλμοιε, εάκ δεκ οπάνπεζ αοηή δ ζοζπέηζζδ, υθα είκαζ ζημ 

ηεκυ. ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ -ηαζ θές «ζδζαίηενα ζηδ 

Γεοηενμαάειζα», βζαηί αοηυ βίκεηαζ εηεί πζμ πμθφ, εκχ ζημ Γδιμηζηυ οπάνπεζ 

ζε έκα ααειυ, ζηζξ ιζηνέξ ηάλεζξ πμθφ πενζζζυηενμ, ζηζξ ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ 

ημο Γδιμηζημφ θζβυηενμ-, αθθά απυ ημ Γοικάζζμ ήδδ, ηαζ θηάκμκηαξ πνμξ ημ 

Λφηεζμ, δεκ οπάνπεζ ιε ζαθήκεζα ηαεμνζζιέκμξ έκαξ ζηυπμξ βζα ηάεε ηάλδ ζημ 

ηάεε ιάεδια. 

 ηδκ Α΄ Γδιμηζημφ, θμζπυκ, είκαζ ιε απυθοηδ ζαθήκεζα ηαεμνζζιέκμξ μ 

ζηυπμξ, υηζ εα πνέπεζ μ ιαεδηήξ κα ιάεεζ κα δζααάγεζ ηαζ κα ιεηνάεζ ή κα ηάκεζ 

πνάλεζξ ιαεδιαηζηέξ ιέπνζ ημ 100. Δίκαζ πμθφ πνμζδζμνζζιέκμξ. Με αοηή ηδκ 

έκκμζα, ιπμνεί κα απμηζιδεεί ιε ηάπμζμ ηνυπμ εάκ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ή 

εάκ δ δζδαηηέα φθδ πμο απαζημφιε ή εάκ δ δζδαηηζηή ιέεμδμξ έπεζ ηα ακάθμβα 

απμηεθέζιαηα. ημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ αοηυ πάκεηαζ, δεκ οπάνπεζ 

πμοεεκά, ιε απμηέθεζια υθδ δ πνμζπάεεζα κα επζηεκηνχκεηαζ ζημ κα αβεζ δ 

φθδ, ακελάνηδηα απυ ημ εάκ αοηυ, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, έπεζ ηάπμζμ απμηέθεζια 

ζηδκ ίδζα ηδκ φθδ, εάκ, ηεθζηά, μ ιαεδηήξ απυ αοηυ ημ πνάβια έπεζ αθμιμζχζεζ 

ή δεκ έπεζ αθμιμζχζεζ ηάηζ. Καζ ηεθζηά, είκαζ αδζάθμνμ. 

 Σζ ζοιααίκεζ, υιςξ -ηαζ εδχ είκαζ ημ ζδιακηζηυ, ημ ηνίζζιμ γήηδια: Γεκ 

είκαζ υηζ, επεζδή, αξ πμφιε, ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ζε ηάεε ηάλδ βίκεηαζ υθμ 

ηαζ δοζημθυηενμ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δ φθδ ζοιπζέγεηαζ πνμξ ηα ηάης ή υηζ ιε 

έκα ηαηυ αζαθίμ ηάπμζμξ ιαεδηήξ εα πάνεζ θζβυηενεξ βκχζεζξ ή εα ιάεεζ ηαζ 

ηάηζ ζηνααά, έζηαλε δ μονά ημο βασδάνμο. Δίκαζ υηζ μδδβεί ηαηά πζθζάδεξ ημοξ 

ιαεδηέξ ζηδκ απμβμήηεοζδ ηαζ ζηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ πνμζπάεεζαξ. Αοηυ 

ηεθζηά βίκεηαζ. Γδθαδή, ιε ιαεδιαηζηή πνυμδμ, απυ ηδκ Α΄ Γδιμηζημφ ηαζ 

πδβαίκμκηαξ πνμξ ημ Λφηεζμ, υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ απμβμδηεφμκηαζ, 

εβηαηαθείπμοκ ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ ελςεμφκηαζ απυ ημ ζπμθείμ. Καζ αοηυ ημ 
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γήηδια ζοκζζηά ημ ιεβαθφηενμ ηαλζηυ θναβιυ. Αοηυξ είκαζ μ ηαλζηυξ θναβιυξ 

δζά ιέζμο ημο μπμίμο ημ ζφζηδια λεηαεανίγεζ ηα πνάβιαηα. Γζαηί μ ιαεδηήξ 

πμο δεκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεήζεζ, κα ηάκεζ ζδζαίηενα ιαεήιαηα ή 

κα αμδεδεεί απυ ηδκ μζημβέκεζά ημο -ηαζ ζοκήεςξ αοηυ ζοιααίκεζ ιε ηα παζδζά 

ηςκ ηαηχηενςκ ημζκςκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ ζηνςιάηςκ- είκαζ αέααζμ υηζ εα 

θφβεζ, εα εβηαηαθείρεζ ημ ζπμθείμ. 

 Δπεζδή ημ κα πενζβνάθμοιε πνάβιαηα πμο υθμζ ιαξ ηα αζχκμοιε ηαζ ηα 

βκςνίγμοιε δεκ θέεζ ηαζ ηίπμηε, οπάνπεζ ηνυπμξ ακηίδναζδξ ζ‘ αοηυ, πμθφ 

πναηηζηυξ. Πνέπεζ, ιε έκα ζοθθμβζηυ ηνυπμ, κα πάρμοιε κα είιαζηε πεζεήκζμζ, 

κα ζηαιαηήζμοιε κα βεθμζμπμζμφιαζηε, κα δίκμοιε ηάεε θμνά ακαθμνά, κα 

ένπμκηαζ ηα «ναααζάηζα» απυ ημοξ ζπμθζημφξ ζοιαμφθμοξ ή δ πίεζδ απυ 

ημοξ ζπμθζημφξ ζοιαμφθμοξ κα αβάθμοιε ηδκ φθδ η.θπ. Λμζπυκ, πνέπεζ ιε έκα 

ζοθθμβζηυ ηνυπμ κα πμφιε υηζ, ημζηάληε κα δείηε, ειείξ δμοθέραιε έηζζ, 

θηάζαιε ιέπνζ εηεί ηαζ δδθχκμοιε υηζ δεκ αβάθαιε ηδκ φθδ, ηακέκαξ δεκ ηδκ 

έαβαθε ηδκ φθδ. Καζ δεκ ιαξ εκδζαθένεζ εάκ εα αβεζ, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, αοηή δ 

φθδ, δζυηζ, ηεθζηά, θηάκμοιε κα ζοζζςνεφμοιε, ηαζ ημ απμηέθεζια είκαζ δ 

αιάεεζα. Καιζά θμνά πθεοάγς ηαζ ηαβπάγς, υηακ αημφς βμκείξ κα 

δζαιανηφνμκηαζ υηζ μζ ιαεδηέξ έιεζκακ πίζς θυβς, θέεζ, ηαηαθήρεςκ, 

απενβζχκ ή δεκ λένς ηζ… Καζ ηζ έβζκε; Πμφ απμηζιάηαζ αοηυ, ζε ηεθζηή 

ακάθοζδ; Απμηζιάηαζ πμοεεκά; 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Σμ θυβμ έπεζ δ Αββεθζηή Φαημφνμο. 

Α. ΦΑΣΟΤΡΟΤ: Θέθς κα ηάκς, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ζοκαβςκζζηέξ, 

ζφκηνμθμζ, θίθμζ, -βζαηί είιαζηε απυ υθα πάνα πμθθμί εδχ ιέζα ηαζ βζα πάνα 

πμθθά πνυκζα- δφμ παναηδνήζεζξ, επεζδή ααζζηά έπς ηαθοθεεί απυ ημοξ 

ζοκηνυθμοξ ηςκ «Πανειαάζεςκ» πμο ιίθδζακ πνμδβμφιεκα. Γφμ 

παναηδνήζεζξ, ιε αθμνιή ηδκ «ηυκηνα» εεμθμβζημφ ή ιανλζζηζημφ παναηηήνα 

πμο έβζκε πνμδβμφιεκα.  

Πένοζζ έβζκε ιεβάθδ ζογήηδζδ ιε αθμνιή ημ αζαθίμ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ η΄ 

Γδιμηζημφ, δ μπμία ελέθααε -ηαζ ηαθχξ, ηάθθζζηα- εονφηενεξ ζδεμθμβζηέξ 

δζαζηάζεζξ. Ζ πναβιαηζηυηδηα είκαζ υηζ αοηή ηδ ζηζβιή οπάνπμοκ υκηςξ δφμ, 

αξ πμφιε, ημκηνανζζιέκα νεφιαηα, πμο ηαηά ηδ βκχιδ ιμο είκαζ ηαζ ηα δφμ 

επενζηά. Γδθαδή πμζα; Αοηυ πμο εα θέβαιε ημ ηθαζζηυ, ημ ζημηαδζζηζηυ, 

εεκζηζζηζηυ, ναηζζζηζηυ ημιιάηζ, ημ μπμίμ, παν‘ υθα αοηά, αβάγεζ ιζα ηυκηνα 

εκάκηζα ζηδκ παβημζιζμπμίδζδ, ηδκ ζιπενζαθζζηζηή παβημζιζμπμίδζδ· ηαζ απυ 
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ηδκ άθθδ ιενζά μ ποθυξ, μ εονςπασηυξ ημζιμπμθζηζζιυξ, νεφια ημ μπμίμ, 

υιςξ, είκαζ ηονίανπμ. Αοηυ ημ νεφια, πμο επέααθε ηδ Ρεπμφζδ ηαζ ηδκ ηάεε 

Ρεπμφζδ, πμο δδιζμονβεί, ηαζ ζηα πθαίζζα ημο ιεηαιμκηένκμο, υπςξ πμθφ 

ζςζηά είπε μ Μζπάθδξ, ημ ποθυ ηςκ πάκηςκ. Σμ ποθυ, ημκ αβκςζηζηζζιυ, ημ 

ιεηαιμκηενκζζιυ, ημ ηίπμηε. Σδκ αιάεεζα, ηδκ αηνζζία ηαζ ηδκ αθαηεία. 

 Παν‘ υθα αοηά -επεζδή εβχ ιζθάς, αοηυ δεκ ανέζεζ ζημκ Κακεθθυπμοθμ, 

αθθά εβχ βζα ηα επυιεκα 50 πνυκζα, πμο εα γήζς, εα ελαημθμοεχ έηζζ κα 

πνμζπαεχ κα ακαθφς ηα πνάβιαηα, ιε ημκ ζζημνζηυ ηαζ ημ δζαθεηηζηυ οθζζιυ 

ηαζ ημ ιανλζζιυ-, πζζηεφς υηζ, αβαπδηέ ζοκάδεθθε, εάκ αοηυξ μ θαυξ -επεζδή 

ακαθένεδηεξ ζημ ηείιεκμ ημο Κίζζζκβηεν- είκαζ ακηζαιενζηακζηυξ, παθεφεζ 

αηυια, δίκεζ ιεβάθα ηζκήιαηα, πανυηζ είκαζ ιία ιζηνή πχνα, ιε πενζμνζζιέκεξ 

παναβςβζηέξ δοκαηυηδηεξ η.θπ., μθείθεηαζ ζηδ ιεβάθδ πανάδμζδ ημο 

ημιιμοκζζηζημφ ηζκήιαημξ ηαζ ηδξ ανζζηενάξ, ζημοξ ιεβάθμοξ αβχκεξ, ζημκ 

πυθειμ εκάκηζα ζημοξ Γενιακμφξ, εκάκηζα ζημοξ ηαηαηηδηέξ, ζημκ ειθφθζμ 

πυθειμ. Δάκ δεκ είπε αοηή ηδκ πανάδμζδ ημ ημιιμοκζζηζηυ ηίκδια ηαζ δ 

ανζζηενά ζε αοηή ηδ πχνα, πμθθά πνάβιαηα εα ήηακ πμθφ πεζνυηενα απυ υζα 

αθέπμοιε ζηζξ δζπθακέξ πχνεξ ηαζ εκηοπςζζαγυιαζηε πμθφ ηαζνυ. Παν‘ υθα 

αοηά, οπάνπμοκ αοηά ηα νεφιαηα. Θεςνχ υηζ απυ ηδ ιενζά ηδξ ανζζηενάξ ηαζ 

ηδξ πνμυδμο ηαζ ημο ημιιμοκζζηζημφ ηζκήιαημξ ηαζ ηα δφμ νεφιαηα αοηά 

πνέπεζ κα ηαηαπμθειδεμφκ ζδεμθμβζηά. Αθθά είκαζ πνμθακέξ υηζ ημ ηονίανπμ 

νεφια, αοηυ πμο έπεζ ημ πάκς πένζ, είκαζ μ ημζιμπμθζηζζιυξ μ εονςπασηυξ 

ημζιμπμθζηζζιυξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δδθαδή, δ ζιπενζαθζζηζηή ζημπζά ημο 

κα αθέπς ηα πνάβιαηα. Ζ πνχηδ παναηήνδζδ ήηακ αοηή.  

Ζ δεφηενδ παναηήνδζδ: Ίζμζ παναημθμοεήζαηε, αβαπδημί 

ζοκάδεθθμζ, ηζξ πεεζζκέξ εζζδβήζεζξ, εα αημφζαηε ημκ ζοκάδεθθμ απυ ημ 

Βέθβζμ, μ μπμίμξ έηακε ιία πάνα πμθφ ηαθή εζζήβδζδ, κα θέεζ ημ ελήξ πνάβια: 

Δάκ δμφιε ηδ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ, ηαζ ζηζξ ηαπζηαθζζηζηέξ 

ιδηνμπυθεζξ, ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ζημκ Κακαδά, ζηδκ Δονχπδ η.θπ, εα 

δμφιε υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ πμο δδιζμονβμφκηαζ -ηαζ 

δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ δζαθμνεηζηά, ιε ημ κέμ ιμκηέθμ ενβαζίαξ- είκαζ 

εέζεζξ ακεζδίηεοηςκ. Γεκ λένς πυζμζ ημ πνμζέλαηε. Δάκ δμφιε αηυια ηαζ ηα 

επίζδια ζημζπεία, δεκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ δζαθμνεηζηά. Σμ ηαηαθαααίκεζ ηαζ 

μ ηαεέκαξ ηαζ ειπεζνζηά: μζ ιεβάθεξ αοηέξ ζηναηζέξ ηςκ ακένβςκ, 
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πεζκαζιέκςκ, πνμζθφβςκ, πμο ιπαίκμοκ ζηδκ Δονχπδ, ζηδκ Αιενζηή η.θπ. ηζ 

ηάκμοκ; Ακεζδίηεοηδ ενβαζία ηάκμοκ. Γεκ ηάκμοκ ελεζδζηεοιέκδ ενβαζία. 

 ηα πθαίζζα αοηά, ημο ηαζκμφνβζμο ιμκηέθμο ηαζ ηδξ ηνμιαηηζηήξ ηνίζδξ 

πμο πενκάεζ μ ηαπζηαθζζιυξ ηαζ μ ζιπενζαθζζιυξ ζήιενα -κα ιδκ ακαθενεχ 

ζηδκ απεθπζζηζηή ηαηάζηαζδ, ζηδκ ηαηάννεοζδ, πναηηζηά, ημο 

πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, πμο ηζκδοκεφεζ κα 

λακαθένεζ ημ ‘29-, κα ιδ ιαξ ηνμιάγμοκ μζ ηνίζεζξ. Οζ ηνίζεζξ έπμοκ ηαζ 

επακαζηαηζηή ζζημνία ιέζα ημοξ, αθθά, εκ ημζαφηδ πενζπηχζεζ, δεκ λένμοιε 

πμφ εα μδδβήζεζ. Δάκ, δδθαδή, δμφιε ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ ηζ ζοιααίκεζ ιε 

αοηυ ημ κέμ ιμκηέθμ ηδξ εοέθζηηδξ ενβαζίαξ, ηδξ ιεζςιέκδξ ενβαζίαξ, ηδξ 

ακαζθάθζζηδξ ενβαζίαξ, αοηή ηδ θμαενή πνμπαβάκδα, υηζ μηζδήπμηε αζθαθέξ 

είκαζ ηαεοζηενδιέκμ, είκαζ ιεζαζςκζηυ, δ αζθάθεζα είκαζ μπζζεμπχνδζδ -αοηυ 

θέιε ζημοξ κέμοξ ιαξ-, εα δμφιε υηζ υθδ αοηή δ ζζημνία δδιζμονβεί ηδκ ακάβηδ 

ζημκ ηαπζηαθζζιυ βζα έκα ημιιάηζ ελαζνεηζηά ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ, 

ελαζνεηζηά ιμνθςιέκμο ηαζ ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ, ηεπκμηναηζημφ 

πνμζςπζημφ, ηαζ πανάθθδθα ιία ηαηάζηαζδ απυ ηάης εκυξ ποθμφ. Αοηυ δεκ 

έπεζ ζπέζδ ιε αοηυ πμο έθεβε πνμδβμφιεκα μ Υνήζημξ μ Κάηζζηαξ βζα ηδ 

δεηαεηία ημο ‘60, υηζ ιμνθχκμκηακ ηα παζδζά ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ βζαηί άθθαγακ 

ημζκςκζηή ηάλδ. Γζαηί άθθαγακ ημζκςκζηή ηάλδ; Γζαηί ακαπηοζζυηακ μ 

ηαπζηαθζζιυξ ηαζ είπε ακάβηδ απυ πμθζηζημφξ ιδπακζημφξ, απυ βζαηνμφξ, απυ 

μδμκηίαηνμοξ η.θπ. Σχνα έπμοιε ακηίζηνμθδ ηαηάζηαζδ, ακηίζηνμθδ πμνεία. 

·πμοιε ζμαανέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζε αοηυ ημκ ημιέα. Αοηά ηα γδηήιαηα έπμοκ 

ιεβάθδ ζδιαζία ζημ βζαηί αημθμοεείηαζ αοηή δ πμθζηζηή ηαζ απυ ηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ ηαζ απυ ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ηαζ ζηδ πχνα ιαξ, 

αεααίςξ. Γζυηζ κμιίγς υηζ αηυια ηαζ μ ηφνζμξ Λοημονέκηγμξ ιε αοηά πμο είπε 

πεεξ εα ζοιθςκεί ηαηά αάεμξ, εάκ ιζθήζεζ ζε ζηεκυ ηφηθμ ηαζ υπζ δδιυζζα, βζα 

κα θέεζ υηζ είκαζ ιε ημκ Καναιακθή, υηζ υθα ηα πνάβιαηα είκαζ ηαεμδδβμφιεκα 

ηαζ έπμοκ αζηίεξ. 

 Κακείξ αθεθήξ δεκ ιπμνεί κα πζζηεφεζ, δελζυξ, ανζζηενυξ ή ηεκηνχμξ, 

υηζ υθδ αοηή δ εμθμφνα, υθδ αοηή δ ζζημνία ηςκ αζαθίςκ, ηςκ κέςκ 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ, πνμένπεηαζ απθχξ απυ ηαημφξ ακενχπμοξ. 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ μζ ζηυπμζ είκαζ εκζαίμζ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, ζηζξ 

Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ. Πνμζπαεμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ ηνμιαηηζηή ηνίζδ 

ημο ζιπενζαθζζιμφ ζήιενα ηαζ ηζξ εζςηενζηέξ ακηζεέζεζξ ημο. Δθπίγς υηζ δεκ εα 
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ηα ηαηαθένμοκ. Αθθά, βζα κα ενιδκεφζμοιε ημκ ηυζιμ, πνέπεζ κα βκςνίγμοιε 

ηαζ αοηέξ ηζξ πθεονέξ ημο.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Ο επυιεκμξ μιζθδηήξ, μ Γζάκκδξ Μαηνίδδξ, έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΜΑΚΡΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ): οκάδεθθμζ, ζοκαδέθθζζζεξ, ημ εέια 

ημο οκεδνίμο, «πμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία» κμιίγς υηζ απμδίδεζ ιζα 

πναβιαηζηυηδηα, υπζ υιςξ υθδ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ. Καζ 

αέααζα, αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί ημ δδιυζζμ ζπμθείμ δεκ είκαζ ιυκμ ημ Γοικάζζμ ηαζ 

ημ Λφηεζμ, δεκ είκαζ ιυκμ ημ ΔΠΑΛ. Δίκαζ ηαζ ηα εζδζηά ζπμθεία, είκαζ ηα πμθεία 

Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ, ηα Μμοζζηά πμθεία, είκαζ ηα Γζαπμθζηζζιζηά πμθεία, 

είκαζ μζ Σάλεζξ ·κηαλδξ Μαεδηχκ, υπμο εηεί ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα 

ζπμθζηά αζαθία είκαζ ακφπανηηα. Καζ κμιίγς υηζ εα ήηακ πμθφ ζδιακηζηυ ηαζ 

βζα ημ δζηυ ιαξ ημ οκέδνζμ κα οπήνπε ιζα πανέιααζδ ζε αοηυ.  

Οοζζαζηζηά, ηδκ αηγέκηα ηδ αάγεζ μ ηαπζηαθζζιυξ ηαζ ειείξ 

θεζημονβήζαιε ζηδ αάζδ αοηήξ ηδξ αηγέκηαξ. Καζ ημ θές αοηυ, βζαηί ημ θηδκυ 

ηαζ εοέθζηημ ζπμθείμ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε αοηυ πμο ειείξ ζογδηάιε. ·πεζ κα 

ηάκεζ ηαζ ιε εηείκα ηα ημιιάηζα ηδξ ημζκςκίαξ, εηείκα ηα ημιιάηζα ηςκ παζδζχκ 

ιαξ πμο δεκ έπμοκ ηαιία εοηαζνία. Καζ εάκ ηδκ έπμοκ, ηδκ έπμοκ 

ημοηζμονειέκδ. Οοζζαζηζηά, ιζα εοηαζνία δ μπμία δεκ έπεζ ηακέκα μναηυ 

ιέθθμκ. Νμιίγς υηζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ πνέπεζ κα βίκεζ ιζα πανέιααζδ. 

Ο ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ ζοκηδνείηαζ ηαζ αολάκεηαζ, υζμ ζε αοηά ηα ζπμθεία 

δεκ οπάνπεζ μοζζαζηζηή πανέιααζδ.  

Αξ εεςνήζμοιε ηδ ζηάζδ ηδξ ηοαένκδζδξ δεδμιέκδ: δεκ οπάνπμοκ 

πνήιαηα βζα ημοξ πανίεξ ηδξ ημζκςκίαξ. Σμ έκα γήηδια είκαζ αοηυ. Γεφηενμ, 

πμθφ μοζζαζηζηυ γήηδια είκαζ υηζ αοηά ηα μπμία ζογδηάιε εδχ ιέζα εα έπμοκ 

ιία πμθφ ιεβαθφηενδ αλία, εάκ ιεηαθενεμφκ ζημ ζπμθείμ ιαξ. Δάκ μ ηαεέκαξ 

απυ ιαξ αοηά ηα μπμία εδχ εα ζογδηδεμφκ, ιε αάζδ ηδκ ηνίζδ ηδκ μπμία 

δζαεέηεζ μ ηαεέκαξ, ηα ιεηαθένεζ ιέζα ζημ ίδζμ ημ ζπμθείμ υπμο γεζ ηαζ 

ενβάγεηαζ, εάκ ηα εκζςιαηχζεζ ιε ηδ ζηυκδ ηδξ ηζιςθίαξ. Δάκ αοηυ δεκ 

ζοιαεί, ηυηε αοηή δ ζζημνία είκαζ παιέκδ απυ πένζ ηαζ αοημί πμο ανίζημκηαζ 

έλς εα επζπαίνμοκ ζε υ,ηζ αθμνά ηα απμηεθέζιαηα αοημφ ημο ζοκεδνίμο. 

 Δίκαζ, θμζπυκ, μ εηπαζδεοηζηυξ ιε ηδ ζηάζδ ημο ιέζα ζηδκ ηάλδ αοηυξ μ 

μπμίμξ ιπμνεί, ιε αάζδ ηα ζημζπεία πμο εα ακαθενεμφκ εδχ, κα ημκηνανζζηεί 
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ιε ηδκ απμζπαζιαηζηυηδηα ηςκ αζαθίςκ. Πμθθμί μιζθδηέξ ακαθένεδηακ ζε 

αοηυ ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ. Δάκ εέθμοιε δ ηνζηζηή ζηέρδ κα πάνεζ 

ζάνηα ηαζ μζηά ζηα παζδζά ιαξ, πνεζάγεηαζ πνχηα κα βίκεζ ακηζθδπηυ υηζ 

πθήηηεηαζ δ δοκαηυηδηα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, κα βίκεζ ακηζθδπηυ υηζ δ 

πνμζπάεεζα πμο βίκεηαζ ιέζα απυ ηα αζαθία είκαζ κα βίκεζ ημ ιοαθυ ηςκ 

παζδζχκ έκαξ ποθυξ. Πνέπεζ, υιςξ, ιεηά ειείξ κα ηάκμοιε ιζα πανέιααζδ. Ζ 

πανέιααζδ πενζθαιαάκεζ δφμ ζημζπεία. Σμ έκα αθμνά ηα ίδζα ηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα. Πανέιααζδ ημο εηπαζδεοηζημφ, ιε εάννμξ, ζηα εηπαζδεοηζηά 

πνμβνάιιαηα. Αιθζζαδημφιε ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ημο Τπμονβείμο, 

αιθζζαδημφιε ηδ ζηάζδ ημο ζπμθζημφ ζοιαμφθμο απέκακηζ ζε αοηά. Γεφηενμ, 

ηάκμοιε ηνζηζηή ιε έκα ζαθή ηνυπμ ιανλζζηζηήξ ζημπζάξ ζε υ,ηζ αθμνά ημ ίδζμ 

ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ ηαζ απαζημφιε, υπμο αοηυ πνεζάγεηαζ, ηδκ 

ηαηάνβδζή ημο. Σμ απαζημφιε απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ. ·πμοιε ζφθθμβμ 

ηαζ ζογδηάιε ζημ ζφθθμβμ ημ πνυαθδια. ·πμοιε ζςιαηείμ ηαζ ζογδηάιε ζημ 

ζςιαηείμ ημ πνυαθδια. Δίκαζ έκα ιήκοια βζα υθμοξ ειάξ, εάκ εέθμοιε κα πάεζ 

δ ζζημνία ιπνμζηά, ημ υναιά ιαξ κα βίκεζ πναβιαηζηυηδηα, κα παίλμοιε ημ 

νυθμ πμο ιαξ αλίγεζ ηαζ πμο ιαξ πνέπεζ ιέζα ζηδκ ηάλδ.  

Δοπανζζηχ. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Θάκμο έπεζ ημ θυβμ. 

ΘΑΝΟΤ (ΔΛΜΔ ΥΑΝΗΩΝ): Ίηακ ημοαεκηζάγμοιε ζήιενα βζα εηπαζδεοηζηέξ 

αθθαβέξ κμιίγς υηζ υθμζ ιαξ έπμοιε ζημ ιοαθυ ιαξ ηζξ ζανςηζηέξ 

ακηζδναζηζηέξ πμθζηζηέξ, πμο έπμοκ ζηυπμ κα αθαζνέζμοκ -ιε αοηή ηδκ 

ηεηνζιιέκδ βθχζζα εα ιζθήζς, αθθά ηα αζχκμοιε, πζζηεφς, βζαηί έηζζ 

εζπχεδηε απυ ηάπμζμοξ εδχ- δζηαζχιαηα ηαηαηηδιέκα πάκς απυ έκακ αζχκα. 

·πμκηαξ αοηή ηδ αάζδ, κμιίγς υηζ ανηεηά πενζβνάθδηε απυ δζάθμνμοξ 

μιζθδηέξ ημ ηζ πενίπμο αζχκμοιε ζηα ζπμθεία ηαζ ηζ ένπεηαζ, αηυια πεζνυηενα.  

Οζ εηπαζδεοηζηέξ, θμζπυκ, αθθαβέξ είκαζ ζοκδεδειέκεξ ιε ηζξ βεκζηυηενεξ 

αοηέξ πμθζηζηέξ. Σμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ελοπδνεηεί ζοβηεηνζιέκα ημζκςκζηά 

ηαζ μζημκμιζηά ζοζηήιαηα. Οζ αθθαβέξ πμο βίκμκηαζ ζημπεφμοκ εηεί. Με αοηυ 

ημ δεδμιέκμ αθέπμοιε ηαζ ηζξ αθθαβέξ ζηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζηα 

αζαθία, ηαζ ηζξ αθθαβέξ πμο ήδδ πνμςεμφκηαζ ιε ηδκ ηαεζένςζδ ηςκ ΔΠΑΛ ηαζ 

ΔΠΑ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, ηαζ ημ κυιμ πθαίζζμ ζηδκ ηνζημαάειζα. 

Ξένμοιε υθμζ ηαζ ημοξ αβχκεξ πμο έβζκακ πένζζ. Καζ αθέπμοιε, επίζδξ, υηζ μζ 

αθθαβέξ αοηέξ ένπμκηαζ, ζδζαίηενα ζηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζηα αζαθία, κα 
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επζηνμηήζμοκ αοηυ πμο πνμζπαεμφκ κα βίκεζ ηαζ ζοκείδδζδ ηαζ κα πεναζηεί 

έηζζ ιέζα ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζδζαίηενα ζημοξ ιαεδηέξ. Θα θένς δφμ απθά 

παναδείβιαηα. ηα αζαθία ημο Γδιμηζημφ «Διείξ ηαζ μ ηυζιμξ» ακαθενυηακ 

ζοπκά δ ιδηένα πμο έπεζ άδεζα ζακ ενβαγυιεκδ, δ ζφκηαλδ ημο παππμφ, ηδξ 

βζαβζάξ η.θπ. ήιενα αοηά δεκ πνέπεζ κα οπάνπμοκ ζηα αζαθία, βζαηί είκαζ 

ικήιεξ πμο πνέπεζ κα ελαθεζθεμφκ. ηα ιαεήιαηα Οζημκμιίαξ -επεζδή είιαζ ζε 

ΔΠΑΛ- έκα ζδιακηζηυ «ιάεδια» είκαζ δ δζαπείνζζδ ημο ακενχπζκμο 

δοκαιζημφ. Αοηυ ηαζ ιυκμ ηαηαβνάθεζ ημ πχξ εέθεζ ζοκμθζηά ημ ηαπζηαθζζηζηυ, 

ημ ζιπενζαθζζηζηυ ζφζηδια, υπςξ θέβεηαζ ηαζ υπςξ είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα, κα 

ακηζιεηςπίζεζ ημκ ενβαγυιεκμ, ηαζ δδιζμονβεί ημοξ υνμοξ. Ίιςξ, ζοκάδεθθμζ, 

δεκ ήεεθα κα ηα ακαθφζς αοηά, βζαηί έπμοκ εζπςεεί.  

Θέθς κα εέζς δφμ ααζζηά γδηήιαηα. Διείξ ιέζα απυ έκα Δηπαζδεοηζηυ 

οκέδνζμ ράπκμοιε κα ανμφιε ημ νυθμ ιαξ, ηα υνζά ιαξ, ηα αημιζηά ιέζα ζηδκ 

ηάλδ ηαζ ηα ζοθθμβζηά ζακ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια. Δίπε μ πνυεδνμξ ηδξ ΟΛΜΔ 

ηδκ πνχηδ διένα, πεεξ, επζζηδιμκζηά κα απμδείλμοιε ιέζα απυ αοηυ ημ 

ζοκέδνζμ υηζ είκαζ ακηζδναζηζηέξ μζ αθθαβέξ. ·πμοιε, υιςξ, ημ ζοιπέναζια: 

είκαζ ακηζδναζηζηέξ. Δβχ ζοιθςκχ. Ίιςξ, βζα κα ιπμνεί έκα ζοκέδνζμ -βζαηί 

είκαζ ηαζ επί ημο πναηηέμο ηάπμζα γδηήιαηα- κα βίκεζ υνβακμ πάθδξ ηαζ 

ακηζπανάεεζδξ, ηαζ κα ιδκ οθμπμζδεμφκ υθα αοηά, πνέπεζ υπζ απθχξ κα 

οπμδείλμοιε, κα ηάκμοιε ιζα ιεθέηδ κα ηδκ έπμοιε ζημ ανπείμ κα ηδκ 

δζααάζμοκ μζ επυιεκεξ βεκζέξ· πνέπεζ κα δμφιε ιέζα απυ πμζμοξ υνμοξ 

ήθεαιε ζε αοηυ ημ ζοκέδνζμ. Γεκ πνέπεζ κα ιείκμοιε ζηζξ ζογδηήζεζξ. Λμζπυκ, 

ΔΠΑΛ, ΔΠΑ: Σμκ Ημφκζμ έβζκακ εδχ διενίδεξ. Δίπε ακαημζκχζεζ δ ΟΛΜΔ υηζ 

ημ επηέιανδ δεκ ακμίβμοκ ηα ζπμθεία, εάκ ρδθζζηεί μ κυιμξ ημ ηαθμηαίνζ. 

Φδθίζηδηε ηαζ είιαζηε ζημ δεφηενμ πνυκμ οθμπμίδζδξ. Γεφηενμ γήηδια: Γεκ 

οπάνπεζ εέια δζαθυβμο ιε ημ Τπμονβείμ. Σμ Τπμονβείμ έπεζ ζηυπμοξ κα 

οθμπμζήζεζ ηαλζηή ακηζδναζηζηή πμθζηζηή. Διείξ ηζ εα ζογδηήζμοιε ιε ημ 

Τπμονβείμ; Σμ πχξ εα βίκεζ πζμ εφθδπηδ δ πμθζηζηή ημο;  

Κμιαζηά, εα ημκίζς δομ-ηνία ζδιεία. ε ζπέζδ ιε ημ νυθμ ιαξ ηαζ ηδκ 

επζιυνθςζδ: οκάδεθθμζ, κα απειπμθήζμοιε ηδκ εκμπή υηζ δεκ είιαζηε ζηακμί 

κα δζδάλμοιε ζηα ζπμθεία ιαξ. Δίιαζηε ηαζ έπμοιε ηδκ άπμρδ, ηαζ ζακ 

Αβςκζζηζηέξ Κζκήζεζξ Δηπαζδεοηζηχκ, υηζ εα πνέπεζ κα έπμοιε πνυκμ ηαζ 

πνήια, βζα κα ιπμνεί ηαεέκαξ κα ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ημο. Αοηέξ, υιςξ, μζ 

ακάβηεξ, ζακ εηπαζδεοηζηυξ, ζακ ενβαγυιεκμξ, είκαζ ζε ζφβηνμοζδ ηαζ ζε 
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ακηίεεζδ ιε ηζξ επζδζχλεζξ ημο Τπμονβείμο ιέζα απυ ηδκ επζιυνθςζδ. Σνακυ 

πανάδεζβια ηα ΠΔΚ ηςκ κεμδζυνζζηςκ. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ, βζα κα 

ιμκζιμπμζδεεί μ ζοκάδεθθμξ, είκαζ κα πενάζεζ απυ ελακηθδηζηά ΠΔΚ - κα ιδκ 

ηα πς επζιυνθςζδ. Ο ηαεέκαξ λένεζ ηζ είκαζ αοηά ηα πνάβιαηα. 

 Καζ ηεθεζχκμκηαξ, έκα άθθμ ζδιείμ. ήιενα οπάνπεζ ημ ηοκήβζ ηςκ 

πζζημπμζήζεςκ. ε ζπέζδ ιε αοηυ ημ εέια, ηα ΚΔΚ, ηα ΗΔΚ, μζ πζζημπμζήζεζξ, 

μζ οπμθμβζζηέξ -ιζθάιε βζα ηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ, οπμηίεεηαζ, ηαζ υθμζ 

ηνέπμοκ ζηα ζδζςηζηά ΚΔΚ κα πάνμοκε έκα πανηί ημ μπμίμ εα έπεζ δζάνηεζα έκα 

ιήκα, έκα πνυκμ, δφμ πνυκζα, ηνία πνυκζα, ιέπνζ εηεί. μαανά γδηήιαηα. Σμ 

ενχηδια, υιςξ, είκαζ ηζ ηάκμοιε. Σμ υναια πμο έπεζ μ ηαεέκαξ ιαξ βζα ημ 

ζπμθείμ. Θα πνέπεζ κα λένμοιε, ημοθάπζζημκ αοημί πμο δεκ πςνάιε ζε αοηή 

ηδκ ημζκςκία, υηζ δεκ πςνάεζ μφηε ημ ζπμθείμ πμο μκεζνεουιαζηε. Γεκ ιπμνεί 

κα οπάνπεζ έκα ζπμθείμ πμο κα είκαζ βζα υθα ηα παζδζά ηαζ δ ημζκςκία κα έπεζ 

ηα πενζζζυηενα παζδζά ζηδκ ελαεθίςζδ, ζηδκ ακενβία, ζηδκ διζαπαζπυθδζδ. 

Δπμιέκςξ, πνεζάγεηαζ ηφνζα κα ζοιαάθμοιε, χζηε κα παναδχζμοιε ζηζξ κέεξ 

βεκζέξ ηαζ ηα ενβαζζαηά δζηαζχιαηα πμο ειείξ ανήηαιε ηαζ κα ηα εκζζπφζμοιε 

παναπένα. Καζ αοηυ ημ ηίκδια εα δχζεζ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα, πανά ημ 

ακηζδναζηζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ -πμο πνέπεζ κα ηα ηαηαββέθθμοιε- κα 

ιπμνμφιε κα έπμοιε ηαθφηενεξ χνεξ ζημ ζπμθείμ. ·κα πανάδεζβια: δ 

δεηαεηία ημο ‘70 ηαζ δ δεηαεηία ημο ‘80 είπακ πζμ ακηζδναζηζηυ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

πνμδβμφιεκδ δεηαεηία, ημο ‘90, πενζεπυιεκμ ζηα αζαθία. Σμ ηίκδια υιςξ 

δζαιυνθςζε βεκζέξ πμο πάθερακ ηαζ ηαημπφνςζακ δζηαζχιαηα.  

Δοπανζζηχ. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Ο ζοκάδεθθμξ Θακάζδξ Σζζνζβχηδξ έπεζ ημ θυβμ. 

Θαλάζεο ΣΗΡΗΓΩΣΖ (Γ΄ ΔΛΜΔ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ): Θεςνχ εοηοπία ημ υηζ 

ανίζημιαζ ζε αοηυ ημ ζςιαηείμ, υηζ είιαζ δάζηαθμξ, ηαζ ηαοηυπνμκα δζπθή ηαζ 

ηνζπθή ημ υηζ ακήης ζε έκα παζδαβςβζηυ ηαζ ιμνθςηζηυ, ζοκδζηαθζζηζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ νεφια ηςκ «Πανειαάζεςκ-οζπεζνχζεςκ-Κζκήζεςκ», πμο έπεζ 

αθήζεζ εδχ ηαζ είημζζ πνυκζα ιία ααεζά ζθναβίδα ζε υθα ηα εηπαζδεοηζηά 

πνάβιαηα ηδξ πχναξ ιαξ. Καζ ημ θές ζδζαίηενα βζα ηδ κέα βεκζά, πμο ανίζηεηαζ 

ιέζα ζημ πχνμ, λεηζκχκηαξ απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδ πεεζζκή, πχξ πνέπεζ κα 

ηάκμοιε ηα εθζηηά, πςξ δ πμθζηζηή είκαζ δ ηέπκδ ημο εθζηημφ. ανάκηα πνυκζα 

ιεηά ημ βαθθζηυ Μάδ, ημ κα αημφβεηαζ ηάηζ ηέημζμ θακηάγεζ ηνμιαηηζηυ. Παν‘ 

υθα αοηά, μζ κεμθζθεθεφεενμζ είκαζ εκηυξ ημο ηάζηνμο ηαζ εκηυξ ηςκ ποθχκ. 
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Υνεζάγεηαζ, θμζπυκ, κα ακαδζμνβακχζμοιε, αβαπδημί ιμο ζοκάδεθθμζ ηαζ 

ζοκαδέθθζζζεξ, ηδ ζηέρδ ιαξ. Δηηζιχ υηζ μ ζζημνζηυξ εα ιπμνμφζε κα 

ακανςηδεεί πχξ βίκεηαζ ζε αοηή ηδ πχνα, ιε ιζα ιεβάθδ πανάδμζδ, ηδ ζηζβιή 

πμο μ Ραιάκηα δμθμθμκείηαζ απυ ηζξ ζζναδθζκέξ αυιαεξ ηαζ δ Υάκα δεκ ιπμνεί 

κα δζααάζεζ, ηδ ζηζβιή πμο μ Μμνάθεξ ακηζιεηςπίγεζ ημ πνυαθδια ημο 

δζπαζιμφ ηδξ πχναξ ημο ηαζ μ Σζάαεξ πενζηοηθχκεηαζ, ηδ ζηζβιή πμο ηα 

Βαθηάκζα θθέβμκηαζ, πχξ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ Δθθάδαξ ζογδημφκ ηα ζπμθζηά 

πνμβνάιιαηα ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. 

 ·πς ηδ βκχιδ υηζ εα ιπμνμφζαιε κα ακαζνέζμοιε αοηυ ημ ενχηδια, 

εκδεπμιέκςξ ηαζ ηα εζςηενζηά, εκμπζηά ιαξ δζθήιιαηα, εάκ ζοκδοάζμοιε ηδ 

ζηέρδ αοημφ εδχ ημο think-tank ιε ηα ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά δνχιεκα. Δάκ, 

δδθαδή, ιπμνέζμοιε -ηαζ ζοκεπίγς ηδ ζηέρδ ιμο ιε αάζδ ηαζ ηζξ 

παναηδνήζεζξ πμο έβζκακ απυ ελαζνεηζημφξ ζοκηνυθμοξ ηαζ ζοκηνυθζζζεξ, 

πνμδβμοιέκςξ, ημο νεφιαημξ ημ μπμίμ εέθς κα εηπνμζςπχ- εάκ 

ζοκδέζμοιε ημ ζπμθείμ ιε ηδκ ημζκςκία, ιε ηδκ ίδζα ηδ γχζα πναβιαηζηυηδηα. 

Δίπε μ Κχζηαξ Θενζακυξ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα αθθάλμοιε ηδκ ημζκςκία ιυκμ 

ιέζα απυ ημ ζπμθείμ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, μθείθμοιε κα δμφιε εηείκεξ ηζξ 

αθθαβέξ πμο βίκμκηαζ επί ηα πείνς ηαζ υπζ επί ηα αεθηίς έηζζ, χζηε κα 

ιπμνμφιε κα πανέιαμοιε ηαζ πμζεξ ιπμνμφιε κα οπμεέζμοιε, κα 

εεςνήζμοιε υηζ είκαζ αοηέξ; 

 Μεηά ημ 1990 ηαζ ζδζαίηενα ιεηά ημ 1994 ημ οκέδνζμ ημ Παβηυζιζμο 

Ονβακζζιμφ Διπμνίμο, δ εηπαίδεοζδ εεςνήεδηε ημζκςκζηυ πνάβια πμο 

ιπμνεί κα πμοθδεεί. Πεκήκηα εηαημιιφνζα -είπακ μζ θζθεθεφεενμζ- 

ζπμοδαζηέξ ζηδ Γοηζηή Δονχπδ δεκ ιπμνμφκ κα αθεεμφκ ζημ επμζημδυιδια 

ζε ιζα δδιυζζα δςνεάκ εηπαίδεοζδ. Δκάιζζζ εηαημιιφνζμ ιαεδηέξ ζηδ πχνα 

ιαξ - εηηζιμφκ μζ κεμθζθεθεφεενμζ - δεκ ιπμνμφκ κα παναιέκμοκ ηάης απυ 

ζοκεήηεξ δδιυζζαξ δςνεάκ παζδείαξ. Σμ πνχημ, θμζπυκ, δζηυ ιαξ πνυηαβια, 

απαίηδζδ, ζφκεδια, εα είκαζ πςξ πνέπεζ κα οπεναζπίζμοιε ηδ δδιυζζα 

δςνεάκ εηπαίδεοζδ, ζηδ αάζδ, εάκ εέθεηε, αηυια ηαζ ηςκ ηθαζζηχκ 

δζαθςηζζηζηχκ ανπχκ, πςξ πνέπεζ κα παναιείκεζ δδιυζζα, ημζκςκζηή ηαζ 

δςνεάκ. 

 Σμ δεφηενμ ζημζπείμ αθμνά ηζξ ίδζεξ ηζξ ιεευδμοξ. Οζ ιεηαιμκηένκμζ 

κεμθζθεθεφεενμζ έπμοκ ζημ ιοαθυ ημοξ ιζα μνζζιέκδ ζμφπα. Γδθαδή, ηδ 

δζάζπαζδ ακάιεζα ζημ αίηζμ ηαζ ημ αζηζαηυ, ηδ δζάζπαζδ ακάιεζα ζημ ζπμθείμ 
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ηαζ ηδκ ημζκςκία, ηδ δζάζπαζδ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Καζ εδχ ημ 

παθαζυ ιεηαιθζέγεηαζ πναβιαηζηά ζε κέμ. Παίνκμοκ εεςνίεξ υπςξ δ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα ηαζ ένπμκηαζ κα ιαξ ηζξ πθαζζάνμοκ –ακελάνηδηα, ηχνα, 

απυ ημ εάκ εα δζαθςκήζμοιε, Κχζηα, ζημ δζεπζζηδιμκζηυ ή ζηδ 

δζαεειαηζηυηδηα- ένπμκηαζ κα ιαξ ηζξ πθαζάνμοκ ιε κέα εκδφιαηα. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, υιςξ, ημ πμοηάιζζμ είκαζ αδεζακυ. Διείξ μθείθμοιε, 

αβαπδημί θίθμζ ηαζ θίθεξ, αβαπδημί δάζηαθμζ ημο βέκμοξ ηαζ ηςκ βεκχκ πμο 

ανίζημκηαζ ζηδ πχνα ιαξ, κα έπμοιε ζημ ιοαθυ ιαξ ηδ ζοκμθζηή αθήβδζδ. 

Σδκ μθζηή αθήβδζδ. Σδκ αθήβδζδ ημο Οιήνμο, ηδκ αθήβδζδ ηςκ ηθαζζηχκ, 

ηδκ αθήβδζδ ημο Γθδκμφ, ηδκ αθήβδζδ ηςκ ιανλζζηχκ. Δκδεπμιέκςξ -βζα κα 

ιδκ αδζηήζς ημκ Πακαβζχηδ απυ ηδκ Πάηνα, πμο εα ιζθήζεζ ιεηά- ηαζ ηδκ 

αθήβδζδ ηςκ πνζζηζακχκ πμο έπμοκ έκα εκζαίμ ηνζηήνζμ ζφθθδρδξ ημο 

ζφιπακημξ ηυζιμο.  

Ζ κεμθζθεθεφεενδ ζμφπα ένπεηαζ ηαζ θέεζ υηζ δεκ ιπμνεί δ αθήεεζα, δ 

πναβιαηζηυηδηα κα βκςνζζηεί. Γεκ ιπμνμφιε κα βκςνίζμοιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα. Ο ηαεέκαξ ιε αάζδ ηα δμιζηά παζδαβςβζηά οθζηά -αοηυ θέεζ μ 

παηέναξ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, μ αθήζημο ικήιδξ 

Αθαπζχηδξ- μ ηαεέκαξ έπεζ ηαζ έκα πνμζςπζηυ ιφεμ. ·ηζζ, μ ιαεδηήξ ηςκ 13 

πνυκςκ –Βαββέθδ, ηαζ εηεί εέθς κα δζαθςκήζς ιαγί ζμο-, μ ιαεδηήξ ηςκ 13 

πνυκςκ παίνκεζ ζπενιαηζηά θίβα Μαεδιαηζηά, θίβδ θοζζηή, θίβδ Υδιεία ηαζ 

δδιζμονβεί, υπςξ θέεζ μ Αθαπζχηδξ -εα ζαξ πς ημ απυβεοια, εέθς κα 

δζααάζς ιενζηά πνάβιαηα ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο- ημ δζηυ ημο 

ημζιμείδςθμ. ημ ηέθμξ αοηήξ ηδξ ζζημνίαξ είκαζ μ Ααναιυπμοθμξ. Φηζάλε ημ 

ιφεμ ζμο. Γζα πμζμ ιφεμ ιζθάιε αηνζαχξ;  

 Σμ ηνίημ ζημζπείμ πμο μθείθμοιε κα ζογδηάιε, ηαζ κα ημ ζογδηάιε 

ζμαανά, δεκ είπηδηε ιέπνζ ηχνα. Λμζπυκ, ειείξ μθείθμοιε, αβαπδημί ιμο 

ζοκάδεθθμζ, κα απμζηαζζμπμζδεμφιε απυ ηζξ ιεηαιμκηένκεξ εεςνίεξ. Να 

οπεναζπίζμοιε ηδκ εκυηδηα ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ζηδ αάζδ εκυξ 

εκζαίμο ζπμθείμο. Καζ ιέζα ζημ εκζαίμ ζπμθείμ εα ιμο επζηνέρεηε, αβαπδημί 

ιμο θίθμζ ηαζ ζφκηνμθμζ, κα πς υηζ εα οπάνπμοκ ηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ. Ίπςξ, 

βζα πανάδεζβια, ζηα εζδζηά ζπμθεία, ζηα μπμία δμοθεφς, δζαημκχ δδθαδή, ηδκ 

ζζημνία 25 πνυκζα, 27 πνυκζα. Δκδεπυιεκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα, ηονίςξ ιε αάζδ ηζξ βκςζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ παζδζχκ πμο 

πνμένπμκηαζ απυ ηδκ αθθμδαπή, δδθαδή, ηδ δεφηενδ ιδηνζηή βθχζζα η.θπ. 
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Θα πνέπεζ κα θφβμοιε απυ ηδκ ακηίθδρδ ηδκ μπμία βζα έκακ μνζζιέκμ ηαζνυ 

είπε δ Οιμζπμκδία ιαξ -ςζηυζμ κμιίγς υηζ ηάπςξ μνεμπυδδζε-, «έκα ή 

πμθθά αζαθία». Σμ εέια δεκ είκαζ εηεί. Σμ ενχηδια είκαζ ιε πμζμ ηνυπμ 

βνάθμκηαζ ηα αζαθία. Θα πνέπεζ εδχ κα παναηδνήζς ιε έιθαζδ υηζ ηέζζενζξ 

εηδμηζημί μίημζ ιμζνάζηδηακ υθα ηα ημζκμηζηά πθαίζζα. Διείξ εα πνέπεζ κα 

πάιε ιε ιία άθθδ θμβζηή, κα οπεναζπίζμοιε ημκ Ονβακζζιυ Γζδαηηζηχκ 

Βζαθίςκ, ηδκ ηναηζηυηδηά ημο ηαζ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημο δζάζηαζδ. Καζ, εάκ 

εέθεηε, εα ιπμνέζμοιε κα ιζθήζμοιε ηαζ βζα εηδμηζημφξ μίημοξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, ηυκηνα ηαζ ζε ααεζά ακηίεεζδ ιε αοηυ πμο ζζπφεζ ζηδκ αβμνά. 

Καζ αεααζυηαηα, αβαπδημί ιμο ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, κα ιζθήζμοιε 

βζα ημ υναια ημο δαζηάθμο. Οζ ιεηαιμκηένκμζ εέθμοκ κα αθαζνέζμοκ ημ 

δάζηαθμ απυ ηδκ παζδαβςβζηή δζαδζηαζία. Καζ πνμζπαεμφκ κα ημ ηάκμοκ 

εηαηυ πνυκζα ιε δζάθμνεξ ζοθθήρεζξ. Σδ ζφθθδρδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδ 

ζφθθδρδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, ηδ ζφθθδρδ, αηυια, ημο 

μιαδμζοκενβαηζημφ, υηζ ιία μιάδα ιαεδηχκ ιπμνεί ιυκδ ηδξ κα ζογδηάεζ ηαζ 

κα ηαηαθήβεζ ζηδ βκχζδ ημο ακηζηεζιέκμο. Γεκ οπάνπεζ παζδαβςβζηή 

δζαδζηαζία, μφηε εα οπάνπεζ ζημκ αζχκα ημκ άπακηα, πςνίξ ημ επίηεκηνμ κα 

είκαζ μ ιαεδηήξ ηαζ μ δάζηαθμξ. Καζ αοηή ηδκ παζδαβςβζηή ιαξ δζάζηαζδ 

μθείθμοιε κα ηδκ οπεναζπζγυιαζηε ιέπνζ ηέθμοξ.  

 Ακήης ζε έκα ηθάδμ, ζημ πεδίμ, ηέθμξ πάκηςκ -εα ημ πς ηαζ ημ 

απυβεοια- πμο είιαζηε ηάηζ ζακ δζαεειαηζηά γχα. Γδθαδή, ηάκμοιε Νέα, 

ηάκμοιε Ανπαία, ηάκμοιε Ηζημνία… -ηζ άθθμ ηάκμοιε, Νηίκα;- ηαζ ιζα ζεζνά 

άθθα ιαεήιαηα. Λμζπυκ, ένπεηαζ ηχνα ημ Παζδαβςβζηυ ηαζ θέεζ 

«δζαεειαηζηυηδηα». Διείξ ζηδκ παζδεία είιαζηε δζαεειαηζημί. Δίιαζ 

ακαβηαζιέκμξ, υηακ ηάκς Ηζημνία, κα ηάκς ηαζ Ηζημνία ηδξ Σέπκδξ. Καζ πνέπεζ 

μπςζδήπμηε κα ιζθήζς βζα ημκ Ηενχκοιμ. Μπμνείηε κα ημ δείηε έλς. ·πεζ έκα 

ηνμιαηηζηυ ημπίμ, έηζζ;  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Θακάζδ, ζε εοπανζζημφιε. 

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: Λμζπυκ, δ ηαηαηθείδα, δ πνυηαζδ-ηαηαηθείδα… -ηάηζε, ανε 

Κχζηα… 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Εδηάξ πνμκμιζαηή ακηζιεηχπζζδ. Δοπανζζηχ πάνα πμθφ. 

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: Γε γδηχ πνμκμιζαηή ιεηαπείνζζδ. οκάδεθθμζ, πνέπεζ κα 

επζπεζνήζμοιε έκα ιεβάθμ άθια, ιζα ιεβάθδ έλμδμ, πνμξ ηδκ ημζκςκία, ζηδ 
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αάζδ ηςκ ανπχκ, ηςκ πναβιαηζηχκ ανπχκ, ηςκ ηαεδηυκηςκ ηαζ ηςκ ακαβηχκ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ιε ηα ιάηζα ιαξ ζηναιιέκα ζημοξ αηάθεζημοξ αοημφ ημο 

ηυζιμο. Με ηα ιάηζα ιαξ ζηναιιέκα ζηα παζδζά ηςκ ηεθεοηαίςκ ενακίςκ. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: ε εοπανζζημφιε πμθφ, Θακάζδ. Ο επυιεκμξ μιζθδηήξ είκαζ μ 

Πακαβζχηδξ Μπμονδάθαξ. 

Π. ΜΠΟΤΡΓΑΛΑ (ΔΛΜΔ Α΄ ΑΥΑΪΑ): Γεζα ζαξ. Μυκμ ηαζ ιυκμ ημ υηζ δεκ 

ιπυνεζε μ Θακάζδξ κα αβάθεζ υθα υζα πμο είπε ιέζα ημο ζδιαίκεζ υηζ μ 

θμνιαθζζιυξ οπάνπεζ ηαζ ζε αοηυ ημ ζοκέδνζμ. Ο θμνιαθζζιυξ, θμζπυκ, 

οπάνπεζ ιέζα ζε αοηυ ημ ζοκέδνζμ ηαζ πνέπεζ κα ημ θάαμοιε ςξ δεδμιέκμ, υπζ 

βζα κα ημ ηαηαββείθμοιε, εα ιζθήζμοιε. Μζθχ ηχνα ηαζ αοηυ πμο ηάκμοιε 

ηχνα είκαζ εζζήβδζδ ζημ ζοκέδνζμ. Άνα, θμζπυκ, ημ ζοκέδνζμ έπεζ έκα 

θμνιαθζζιυ, υπςξ θμνιαθζζιυ έπμοκ ηα ηυιιαηα, ηα ηζκήιαηα, ηα δζμζηδηζηά 

ζοιαμφθζα. Γεκ ηα πεηάιε. Γζα κα θηάζμοιε ζε αοηυ ημ ζοκέδνζμ έβζκακ ιζα 

ζεζνά πνάβιαηα, ημ πνμδβμφιεκμ δζάζηδια, ηζκήιαηα, ηαηαθήρεζξ, πμνείεξ, 

ηαηάνβδζδ ημο άνενμο 16, βζα ηάιπμζμ δζάζηδια. ·πμοιε έκα κέμ νεφια ζηα 

πακεπζζηήιζα ηαζ εεςνχ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί πήναιε δζδαηημνζηυ αοηά ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ιέζα απυ ηα ηζκήιαηα. Ίπςξ είπαιε πάνεζ ηαζ ηάπμζμζ ηδ 

δεηαεηία ημο ‘70. ·πμοιε δζδαηημνζηά πμθθά. 

 Σχνα, ημ ιεβάθμ γήηδια είκαζ πχξ εα θηάζμοιε ζε αοηή ηδκ μθζζηζηή 

εεχνδζδ, χζηε κα ιδ βζκυιαζηε θμκηαιεκηαθζζηέξ ηαζ απυ ηδκ ακάπμδδ. 

Γδθαδή, δεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε ιυκμ έηζζ, «ακηί». Καζ ζε αοηυ ημ γήηδια 

πνέπεζ κα λεηαεανίζμοιε ηάπμζα πναβιαηάηζα βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο 

ζπμθείμο ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ηαζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Χξ 

θοζζηυξ, εα πνδζζιμπμζήζς έκα θμνιαθζζιυ. Θα πς, θμζπυκ, ζηενεά, οβνά 

ηαζ αένζα. Ζ παναδμζζαηή βκχζδ ακήηεζ ζηα ζηενεά, είκαζ παβςιέκδ ηαζ 

ακαπανάβεηαζ. Ο ημζιμπμθζηζζιυξ είκαζ μ αένζμξ ποθυξ, υθα ηα παίνκεζ ηαζ ηα 

ιαπαζνχκεζ. Σα ακαθφζακε μζ πνμδβμφιεκμζ. Σζ ιπμνεί κα είκαζ έκα 

εηπαζδεοηζηυ ηίκδια; Μπμνεί κα είκαζ έκα πμηάιζ ή έκα οπυβεζμ νεφια ιέζα 

ζηδ εάθαζζα, κα πάνεζ ηαζ ηα δφμ. Να ημ βεζχζς θίβμ ζημ ζπμθείμ. 

Κμζιμπμθζηζζιυξ, απυ ηδ ιζα ιενζά, εεκζηζζιυξ, ενδζηεοηζηυηδηα ζηεκή, απυ 

ηδκ άθθδ. Πμζα είκαζ δ θφζδ, δ δζέλμδμξ; Θα πάνμοιε ηαζ απυ ηα δφμ, αθθά εα 

θφβμοιε ιπνμζηά. Πανάδεζβια. Δίκαζ δοκαηυκ ζήιενα κα έπμοιε 

ιμκμπμθζηζζιυ ζημ ζπμθείμ; Ίπζ, δε βίκεηαζ. Πμφ εα πάιε; ημ ποθυ; Αοηυ δεκ 

είκαζ μθζζηζηυ, αοηυ είκαζ μ Αθαπζχηδξ. Πνέπεζ, θμζπυκ, κα πάιε ζε ιζα…, κα 
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ακαηαθφρμοιε, ιέζα ηαζ απυ θάεδ, ημ δζαπμθζηζζιυ. Ο δζαπμθζηζζιυξ, ηχνα, 

ιπμνεί κα βίκεζ ιε λεπςνζζηά ιαεήιαηα; Σμ είπακε ηάπμζμζ ζηδ ζογήηδζδ. Με 

ηδ δζαηνζηυηδηα αοηή, ηδκ παβςιέκδ δζαηνζηυηδηα; Φοζζηά, υπζ. Θα πάιε ιε ημ 

λεεειεθίςια πμο έπεζ υθα ηα ιέζα; Ίπζ. Άνα, θμζπυκ, έπμοιε ιπνμζηά ιαξ 

πνάβια.  

 Γφμ παναηδνήζεζξ ζε δφμ-ηνία αζαθία. Δίπα βνάρεζ έκα ηεζιεκάηζ ημ 

θεζκυπςνμ βζα ηδκ Βζμθμβία. Δίκαζ αηεθέξ, μφηε ημ ηαηέεεζα. Θα ημ ηαηαεέζς 

έηζζ, βζα ηοπζημφξ θυβμοξ. Κάπμζεξ πθεονέξ υπζ αζμθμβζηέξ, αθθά ιζα 

πνμζπάεεζα βζα ηδκ άθθδ ημο υρδ. Ξέπαζα ηαζ άθθα πνάβιαηα. Σα ανήηα 

ιεηά, δεκ ηα έβναρα. Πνμζέληε, υιςξ, αοηυ πμο δεκ έβναρα. Σμ παθαζυ αζαθίμ 

ηδξ Βζμθμβίαξ, αξ πμφιε, ημ πζμ πίζς, είπε ηαζ ηζξ μιάδεξ αίιαημξ ηαζ 

ιπμνμφζε ηαζ μ ηαεδβδηήξ, μ δάζηαθμξ, πμο είπε μ Θακάζδξ, κα ιζθήζεζ βζα 

ηδκ εεεθμκηζηή αζιμδμζία. Αοηυ πμο δ ΟΛΜΔ ημ αάγεζ ηαζ ημ ημοαεκηζάγμοιε. 

ημ ηαζκμφνβζμ αζαθίμ μιάδα αίιαημξ δεκ οπάνπεζ. Γεκ οπάνπεζ αζιμδμζία 

ιέζα. Άνα, ημ ηαζκμφνβζμ είκαζ ακηζδναζηζηυ. Γεκ ζδιαίκεζ, θμζπυκ, υηζ ημ 

ηαζκμφνβζμ είκαζ πάκημηε ημ ηαθφηενμ. 

 Ζ ελέθζλδ, δ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ: Δβχ είιαζ θοζζηυξ ηαζ έπς ηαζ πηοπίμ 

εεμθμβίαξ, αθθά έπς ηαζ δφμ δζδαηημνζηά ζηα ηζκήιαηα, αξ πμφιε. Γεκ ιμο 

ανέζεζ μ θμνιαθζζιυξ, μ ηνυπμξ μ ακηζεανασηυξ, πμο αβήηε ιε δφμ 

δζαθμνεηζηέξ εηδμπέξ εδχ. Γζυηζ έκα θαυ πμο έπεζ ιζα μθυηθδνδ θζθμζμθία, 

πμο είκαζ μ Δανασηυξ θαυξ, ημκ πνμζεββίγμοιε ιε έκακ θμνιαθζζιυ. Δίκαζ 

θάεμξ. Γεκ είκαζ εφημθα πνάβιαηα αοηά. Φοζζηά, δ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ πνέπεζ 

κα δζδάζηεηαζ ηαζ μζ εεςνίεξ πενί ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ· ηαζ δ ακενςπζηή 

ανπή, πμο είπε μ Εαπανίαξ, αθθά ηαζ άθθεξ εεςνίεξ αηυια. Δίκαζ ζε ιζα ελέθζλδ 

αοηή δ ζζημνία. Να ηδκ ζογδηήζμοιε, εα ηδ αάθεζξ ζημ ηναπέγζ, εα ηδξ ηάκεζξ 

ηνζηζηή.  

Πνμπςνάιε. Ο ζζημνζηυξ οθζζιυξ πνέπεζ κα ιπεζ ιέζα ζηα ζπμθεία. 

·κα ιεβάθμ νεφια. Πχξ εα ιπμφκε, υιςξ, αοηά; Θα ιπμφκε ιε ημ κα 

παναηαθέζεζξ έκα οπμονβείμ; Ίπζ. Θέθεζ ηζκήιαηα. Άνα, εέθεζ μοζζαζηζηά έκα 

εονφηενμ ηίκδια, ημζκςκζηυ, πμθζηζηυ, βζα κα δδιζμονβήζεζ ηαζ έκα ιμνθςηζηυ 

ηίκδια. Υςνίξ ιμνθςηζηυ ηίκδια δεκ ιπμνείξ κα ηάκεζξ ηίπμηε. Οφηε ζε 

ζοκδζηαθζζηζηυ επίπεδμ ιπμνείξ κα ηάκεζξ.  

 Θα ηαηαεέζς, θμζπυκ, δφμ-ηνία ηείιεκα ζημ ζοκέδνζμ, ηοπζηά, 

επακαθαιαάκς, βζα ηα πναηηζηά: Σμ έκα αθμνά ηδ Βζμθμβία. ·κα γήηδια 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 292 

παθαζυηενμ, πμο πνμζπάεδζα κα ζοκδέζς πάθζ, ιε πμθθέξ αηέθεζεξ, ημ 

γήηδια ημο εκζαίμο ζπμθείμο ιε ηδκ εκζαία βκχζδ, αθθά ιε έκα ηνυπμ εονφηενμ 

ηαζ, θοζζηά, ιε αοηυ πμο βίκεηαζ ζηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ, ιε ηδκ ηαηάνηζζδ 

δδθαδή. Καζ έκα ηεζιεκάηζ πμο ημ παίλαιε πάνα πμθφ ζημ πνμδβμφιεκμ 

ζοκέδνζμ, πμο ήηακ ιζα απυ ηζξ πμθθέξ αθμνιέξ ηαζ βζα ημ πενζεπυιεκμ αοηήξ 

ηδξ εηδήθςζδξ. 

 Θα ήεεθα κα ηαηαθήλς, θμζπυκ, ιε ημ ελήξ: υηζ πνέπεζ κα οπεναμφιε 

ηαζ ημοξ θμνιαθζζιμφξ ακάιεζα ζηζξ παναηάλεζξ. Οζ παναηάλεζξ πνεζάγμκηαζ, 

πνέπεζ κα οπάνπμοκ, αθθά κα έπμοκ ημ νυθμ ημο πμηαιμφ, κα ιδκ έπμοκ ημ 

νυθμ ιζαξ παβςιέκδξ ηαηάζηαζδξ, χζηε εκχ θέιε ημζκά πνάβιαηα κα 

πνμζπαεμφιε κα ανμφιε ακηζεέζεζξ βζα κα δζαπςνζζημφιε, ή, ακηίεεηα, κα 

βίκμοιε αέααζα αοηυ πμο απυ πμθθμφξ βίκεηαζ ζηα ζπμθεία, κα ηαηανβήζμοιε, 

δδθαδή, ηζξ παναηάλεζξ ηαζ κα «παίλμοιε» ιυκμ ιε ημ ζφθθμβμ. Σμ 

ιεηαιμκηένκμ, θμζπυκ, ένπεηαζ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ ηαζ δ οπένααζή ημο είκαζ 

ηα νεφιαηα, ηα πμηάιζα, μζ αβχκεξ.  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Δοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ. Ο ζοκάδεθθμξ Πακαβζχηδξ 

Υμοκηήξ έπεζ ημ θυβμ.  

Π. ΥΟΤΝΣΖ (ΔΛΜΔ ΠΔΗΡΑΗΑ – ΑΓΩΝΗΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ): Θέθς, ηαηανπάξ, κα ηάκς ιζα ελςδζαδζηαζηζηή ενχηδζδ 

ηαζ εα ήεεθα κα ιδ ιεηνήζεζ ζημ πνυκμ. Νμιίγς υηζ είκαζ πνέμξ ηδξ 

Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ κα εκδιενχζεζ ημ οκέδνζμ. Θέθς κα νςηήζς πμζμζ 

ηαζ ιε ηζ πμζά έπμοκ πνδιαημδμηήζεζ ημ οκέδνζμ ηαζ πμζεξ παναηάλεζξ ημ 

έπμοκ ρδθίζεζ. Γζαηί κζχες θζβάηζ άζπδια κα αβάγμοιε απμθάζεζξ 

ζοκδζηαθζζηζηέξ πμο ηαηαββέθθμοκ ηζξ πμνδβίεξ ηαζ κα οπάνπμοκ εηεί πένα 

ηάηζ ζηακη, αξ πμφιε, πενίενβα ηαζ δζάθμνεξ θήιεξ βζα ηάηζ πμζά πμο έπμοκ 

πέζεζ απυ ημ ΔΠΔΑΚ ηαζ απυ εηαζνείεξ. Νμιίγς υηζ οπάνπεζ έκα ηαεήημκ απυ 

ηδκ Ονβακςηζηή Δπζηνμπή κα ημ απακηήζεζ. Μπαίκς, ηχνα, ζημ εέια. 

 οκάδεθθμζ, ζήιενα –ηάηζ πμο δεκ ζοιααίκεζ, αξ πμφιε, ζοπκά- ιμο 

δδιζμονβείηαζ ημ ελήξ, δδθαδή, αημφς δζάθμνμοξ μιζθδηέξ, θές εκηάλεζ, αοηυ 

είκαζ ηαθυ, δεκ εα ημ πς εβχ, ιε ηάθορε, ζημ άθθμ ιε ηάθορε αοηυξ, ιε 

ηάθορε εηείκμξ. Σίεεηαζ ημ ενχηδια, αξ πμφιε: εάκ ζοιθςκμφιε ηυζμ πμθφ, 

βζαηί δζαθςκμφιε ηυζμ πμθφ; Μήπςξ δεκ ζοιθςκμφιε ηυζμ πμθφ; Μήπςξ 

δεκ δζαθςκμφιε ηυζμ πμθφ ή ιήπςξ ζοιθςκμφιε ηυζμ πμθφ, αθθά δεκ 
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εέθμοιε κα πάνμοιε ηδκ εοεφκδ ηαζ κα θηάζμοιε κα δμφιε πμφ μδδβεί δ 

ανπζηή άπμρδ;  

Γζα κα βίκς λεηάεανμξ: Καηανπάξ, οπάνπεζ -ηαθυκ είκαζ αοηυ, εδχ ιέζα- έκαξ 

δζαπςνζζιυξ απυ ημκ επζζηδιμκζζιυ· ζε ιεβάθμ ααειυ, οπάνπεζ. Καζ είκαζ 

ηαθυ αοηυ. Σζ είκαζ επζζηδιμκζηυ ηαζ ηζ ακηζεπζζηδιμκζηυ; ·πεηε πνμζέλεζ ζημκ 

ηφπμ, ηεθεοηαία, πμο έπμοκ πήλεζ ζε επζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ, υηζ ημ DNA 

ηαεμνίγεζ εάκ εα βίκεζξ ηαπκζζηήξ, εάκ εα έπεζξ παναααηζηή ζοιπενζθμνά, εάκ 

εα βίκεζξ πνεγυκζ, εάκ εα βίκεζξ εηείκμ, ημ άθθμ ηαζ ημ πανάθθμ; Σζ είκαζ αοηυ; 

Δπζζηδιμκζηή ένεοκα, πναβιαηζηά; Γεκ λένς εάκ έπεηε δζααάζεζ ηδκ Δξσκέλε 

ηνπ Γάιινπ ππνινραγνχ, πμο θέεζ μ Φμθξ ζε ιζα οπμζδιείςζδ υηζ δ ηαεμθζηή 

εηηθδζία πνμζπάεδζε κα αάθεζ δζημφξ ηδξ αζμθυβμοξ κα απακηήζμοκ ζηδκ 

ελεθζηηζηή εεςνία, μζ μπμίμζ ηζ οπμζηήνζλακ; Ίηζ ιαγί, θέεζ, μ Θευξ ιε ηδ θφζδ 

ηαζ ηα έιανοα υκηα η.θπ. δδιζμφνβδζε ηαζ ηα απμθζεχιαηα. Δπζζηήιδ είκαζ ηαζ 

αοηυ. Άνα δεκ οπάνπμοκ αηαλζηέξ έκκμζεξ, μφηε παζδαβςβζηή αηαλζηή μφηε 

επζζηήιδ αηαλζηή. Ίθα οπυηεζκηαζ ηαζ οπδνεημφκ ζοβηεηνζιέκμοξ ζημπμφξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ηάλεζξ, ηεθζηά.  

οιθςκμφιε, οπμηίεεηαζ, ζε ηνεζξ ααζζημφξ άλμκεξ βζα ηα κέα αζαθία, 

κμιίγς, -μ ηαεέκαξ ηα θέεζ ιε άθθμ ηνυπμ, αθθά, ηέθμξ πάκηςκ, κμιίγς υηζ 

ζοιθςκμφιε: Πνχημκ, αφλδζδ φθδξ, εκηαηζημπμίδζδ ηςκ ζπμοδχκ, ιε δφμ 

ααζζηά απμηεθέζιαηα: ηΣαλζηή επζθμβή, είκαζ ημ έκα ηαζ, ημ δεφηενμ: 

πεζεάνπδζδ, εκηαηζημπμίδζδ, ζπάζζιμ, βζα έκα κέμ άκενςπμ, πμο κα ιδκ έπεζ 

θίβμ εθεφεενμ πνυκμ. Πνχημ, θμζπυκ, εκηαηζημπμίδζδ ηςκ ζπμοδχκ. Γεφηενμ -

υπμο κμιίγς υηζ, επίζδξ, ηαηάθααα υηζ οπάνπεζ ιζα πθαηζά ζοιθςκία, ηενάζηζα 

ζδεμθμβζηή πανέιααζδ, αθθάγμοκε μζ έκκμζεξ ζδιαζία. Σενάζηζα 

πνμπαβάκδζζδ ηςκ ΜΚΟ. Ίθα είκαζ ΜΚΟ. Γεκ οπάνπμοκ ηζκήιαηα, δεκ 

οπάνπεζ δζεηδίηδζδ… οπάνπεζ δ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ, εκενβμί πμθίηεξ η.θπ. 

Καζ ηνίημ ζδιείμ: αθθαβή ημο πενζεπμιέκμο ηδξ βκχζδξ. Σζ είκαζ βκχζδ; Δάκ 

βκχζδ βζα ηάπμζμοξ ήηακ ημ κα ζοκδές πνάβιαηα, κα ιπμνχ κα αβάθς 

άπμρδ ηαζ κα ημ ελδβήζς, ηχνα βίκεηαζ ημ κα ιπμνχ κα πνδζζιμπμζήζς, κα 

δζααάζς έκα ενςηδιαημθυβζμ, κα δς ιζα αθίζα ηαζ κα δς ηζ εέθεζ κα πεζ, κα 

θηζάλς ιζα δζαθήιζζδ η.θπ. Αθθαβή, θμζπυκ, ζημ πενζεπυιεκμ.  

 Γζα ηα δζαεειαηζηά, εα πς ιυκμ ηάηζ. Τπάνπεζ ζημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ 

Γοικαζίμο ηςκ Νέςκ δ Ρσκηνζχλε ηαζ ζοκδέεηαζ –δζαεειαηζηά, θακηάγμιαζ, 

ζφιθςκα ιε αοημφξ- ιε ιζα ημονζζηζηή δζαθήιζζδ ηδξ κμιανπίαξ Υίμο. μο 
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θέεζ, Δθθάδα εδχ, δ Ρςιζμζφκδ, Δθθάδα δ Νμιανπία Υίμο ηαζ δ ιαζηίπα, 

πάνηε ηα ιαγί ηαζ απακηήζηε ζημ εάκ ζοκδέμκηαζ παναηαηηζηά μζ πνμηάζεζξ. 

Γεκ είιαζ θζθυθμβμξ, μπυηε ιπμνχ κα ηάκς θάεμξ. Θα ιε ζοβπςνέζεηε. Ζ 

δζαεειαηζηυηδηα δδθαδή -βζαηί έπεζ αοηυ ημ ζφζηδια ηδ δοκαηυηδηα κα 

πνδζζιμπμζεί ςναίεξ θέλεζξ, έπεζ μθυηθδνα επζηεθεία απυ πίζς- είκαζ δ 

επζζηνμθή ζημ ηονζθέ ηδξ παθαζάξ εηείκδξ βκςζηήξ θνάζδξ, πμο θέεζ υηζ μ 

αζηοκμιζηυξ είκαζ υνβακμ, ημ ιπμογμφηζ είκαζ υνβακμ, άνα ηαζ μ αζηοκμιζηυξ 

είκαζ ιπμογμφηζ. Δίκαζ αοηή δ θμβζηή, δδθαδή, πμο ηα δδιζμονβεί. 

 Να πνμζεέζς ιυκμ ιία ημοαέκηα βζα ηα ΔΠΑΛ ηαζ ηζξ ΔΠΑ. Δηεί, 

ζοκάδεθθμζ, εα λένεηε, οπήνπε πθήνεξ δζαγφβζμ ακάιεζα ζε αοηυ πμο έθεβε 

ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηαζ ζηδκ πνάλδ. Αοηυ είκαζ πμο έπεζ λακαβίκεζ ηαζ 

είκαζ ζμαανυ γήηδια, ζοκάδεθθμζ.  

οκμρίγς, βζα κα πνμζπαεήζς κα απακηήζς ζημ ανπζηυ ενχηδια. 

Δάκ, ζοκάδεθθμζ, εδχ οπάνπεζ έκα ζπέδζμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ -βζαηί οπάνπεζ, 

απυ ημ κδπζαβςβείμ ιέπνζ ηδκ ηνζημαάειζα, ηαζ οπάνπεζ ιζα μθυηθδνδ πμθζηζηή- 

ηυηε δεκ ηαηαθαααίκς -ηαζ ζοιθςκμφιε, οπμηίεεηαζ, ζε αοηυ- βζαηί ιεηά δεκ 

ζοιθςκμφιε υηζ δεκ έπεζ ηακέκα θυβμ μ δζάθμβμξ; Σζ αζαθία κα 

ζοκδζαιμνθχζμοιε ειείξ, πμο ακηζθαιαακυιαζηε αθθζχξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

ιε ημκ άθθμ, πμο εέθεζ κα θηζάλεζ ιζα εηπαίδεοζδ ηαλζηή ζημ πενζεπυιεκυ ηδξ, 

ηαλζηή ζηδκ ηαλζηή επζθμβή ηδξ, ιε εηπαζδεοηζημφξ οπμηαβιέκμοξ, ιε παζδζά 

είηε απμηθεζζιέκα είηε δζαθοιέκα ζοκεζδδζζαηά; 

 Ζ επζιυνθςζδ είκαζ ηαηή. Γζαηί δε θέιε υπζ; Γζαηί δ ΟΛΜΔ επζιέκεζ, 

μοζζαζηζηή επζιυνθςζδ; Πμζμξ εα ηδκ ηάκεζ; Διείξ εα ηδκ μνβακχζμοιε ηδκ 

επζιυνθςζδ; ·πμοιε ηαηαθάαεζ, ζοκάδεθθμζ, υηζ εδχ οπάνπεζ ιζα ηαλζηή 

ημζκςκία ηαζ οπάνπεζ πμθζηζηή ελμοζία; Αοηυ έπεζ ιζα ηάλδ. Γε εα ηδκ 

μνβακχζμοιε ειείξ ηδκ επζιυνθςζδ… ηαζ ημ αάγμοιε, αξ πμφιε, ηυηε, ημ 

αζθαθζζηζηυ ζηα ηεκηνζηά αζηήιαηα, μοζζαζηζηή επζιυνθςζδ;  

 Σεθεζχκς ιε ιία θνάζδ, πναβιαηζηά. Ζ πνμαμθή, ζοκάδεθθμζ, ημο 

γδηήιαημξ ζημ θαυ ηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζε ζπέζδ ιε ηα κέα αζαθία δεκ 

ιπμνεί κα απμημπεί απυ ηδ ζοκμθζηή επίεεζδ πμο δέπεηαζ δ ενβαηζηή ηάλδ ηαζ 

μ θαυξ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, αθθά ηαζ ζε υθδ ηδκ ημζκςκία. 

Καζ πνέπεζ κα βίκεζ ηαηακμδηυ υηζ πνέπεζ κα ζοκδεεεί, κα οπάνλεζ έκα ηίκδια 

δζεηδίηδζδξ, βζα ιμνθςηζηά δζηαζχιαηα, βζα ενβαζζαηά δζηαζχιαηα, βζα 

εθεοεενίεξ.  
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Δοπανζζηχ.  

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Ζ Μανβανίηα Κμοζαεακά έπεζ 

ημ θυβμ. 

Μ. ΚΟΤΑΘΑΝΑ: Ζ ηνζηζηή ημο ΠΑΜΔ Δηπαζδεοηζηχκ δεκ είκαζ ηνζηζηή 

ηεπκμηναηζηή. Αθμνά ηδκ μοζία ηςκ ακηζδναζηζηχκ ακαδζανενχζεςκ, ηυζμ 

ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ υζμ ηαζ ηςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ. Απυ ηδκ 

άπμρδ αοηή, ιπμνμφιε ηαζ κα πνμαθέρμοιε ηζξ επζθενυιεκεξ αθθαβέξ. Αθθά 

δεκ ιέκμοιε ιυκμ ζηδκ ηνζηζηή. Ονβακχκμοιε ηαζ ηδκ πάθδ ημο θασημφ 

ηζκήιαημξ βζα ηδκ ακαηνμπή αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ. Ζ ηνζηζηή, αέααζα, αοηή δεκ 

ιπμνεί κα ζδςεεί ακελάνηδηα απυ ημ ημζκςκζημμζημκμιζηυ ζφζηδια, πμο είκαζ 

μ ηαπζηαθζζιυξ, πμο είκαζ δ εηιεηάθθεοζδ ακενχπμο απυ άκενςπμ.  

 Γζααάγμοιε ζημ βεκζηυ ιένμξ ηςκ ΓΔΠΠ υηζ δ εζδμπμζυξ δζαθμνά ηςκ 

ζδιενζκχκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ζοκίζηαηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή θζθμζμθία 

ηαζ ζηάζδ, ζηδκ εζζαβςβή κέςκ ζηυπςκ, ημοξ μπμίμοξ επέααθακ μζ 

ακηζηεζιεκζηέξ ακάβηεξ ηςκ ηαζνχκ, εκχ ααζίγμκηαζ ζηδ εεςνία ηδξ 

επμζημδμιδηζηήξ πνμζέββζζδξ. Θα πνέπεζ θίβμ κα ελεηάζμοιε ηζ ζδιαίκεζ 

δζαθμνεηζηή θζθμζμθία ηαζ ηζ πενζιέκμοκ απυ αοηά ηα πνμβνάιιαηα μζ 

ζοκηάηηεξ ημοξ βζα ημοξ ιαεδηέξ. φιθςκα, θμζπυκ, ιε αοηή ηδκ εεςνία, δ 

μπμία είκαζ δ βκςζζμεεςνία ημο ημκζηνμοηηζαζζιμφ, ιζα εεςνία ζηδκ μπμία 

έπμοκ βίκεζ πάνα πμθθέξ ηνζηζηέξ δζεεκχξ απυ πμθθμφξ ηαεδβδηέξ, υπςξ μ 

Mathew Satin ηαζ άθθμζ. Αοηέξ, αέααζα, μζ εεςνίεξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

ζφβπνμκδ παζδαβςβζηή ηαζ ιάθθμκ είκαζ αοηυ ημ μπμίμ οπμκμείηαζ ηαζ ιέζα 

απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ ημο ΚΔΜΔΣΔ. Σα ΓΔΠΠ, θμζπυκ, ηαθμφκ ημκ ιαεδηή 

κα δζαιμνθχζεζ ημ δζηυ ημο ημζιμείδςθμ, ηδ δζηή ημο ημζιμεεςνία ηαζ 

ημζιμακηίθδρδ. 

 Σζ ζδιαίκεζ, υιςξ, βκχζδ; Δδχ εα δμφιε υηζ ζοβηνμφμκηαζ δφμ 

δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ. Ζ ιζα είκαζ δ άπμρδ ημο ζδεαθζζιμφ, δ μπμία εεςνεί υηζ 

δ βκχζδ έπεζ οπμηεζιεκζηυ παναηηήνα· δεκ ιαξ δείπκεζ πχξ οθίζηαηαζ μ 

ηυζιμξ, είκαζ ηαλζκυιδζδ ημο οπμηεζιεκζημφ αζζεήιαημξ, εκχ εεςνεί 

ζζμδφκαιδ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ιε ηάεε άθθμο είδμοξ βκχζδ. Απυ ηδκ 

άθθδ, μ δζαθεηηζηυξ οθζζιυξ εεςνεί υηζ δ οπμηεζιεκζηή ακηίθδρδ δεκ είκαζ 

βκχζδ, αθθά ηαζ δ ημζκςκζηά μνβακςιέκδ ειπεζνία, υπςξ είκαζ ηα 

Θνδζηεοηζηά, δεκ είκαζ βκχζδ· βκχζδ είκαζ δ ακαηάθορδ ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ 
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ζπέζεςκ πμο δζέπμοκ ημκ ηυζιμ, ηαζ βζ‘ αοηυ δζαπςνίγεζ ιε ζαθήκεζα ηδ 

βκχζδ απυ ηδκ ρεοδμβκχζδ. 

 ·ηζζ, θμζπυκ, αάζεζ αοημφ, οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ημ 

ζπεδζαζιυ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ. Δηείκμζ μζ μπμίμζ εεςνμφκ υηζ δεκ 

οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ, εεςνμφκ υηζ πνέπεζ μζ ιαεδηέξ κα απμηημφκ 

ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ βζα ηδκ πνμζανιμβή ημοξ ζηα εοέθζηηα ενβαζζαηά 

πενζαάθθμκηα ηαζ βζα κα επζθφμοκ απθά, ηαεδιενζκά πνμαθήιαηα, υπςξ κα 

αβμνάγμοκ πνμσυκηα ζηα ζμφπεν ιάνηεη. Δηείκμζ μζ μπμίμζ εεςνμφκ υηζ 

οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ εεςνμφκ υηζ δ δζδαζηαθία πνέπεζ κα είκαζ δ 

μζηεζμπμίδζδ βκχζεςκ ηαζ δ απυηηδζδ επζζηδιμκζηχκ ζηακμηήηςκ βζα ηδκ 

ακάπηολδ πεναζηένς επζζηήιδξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ εθανιμβή εκυξ ιένμοξ αοηήξ 

ηδξ βκχζδξ βζα ηδκ ηαθοηένεοζδ ηδξ γςήξ. Δπμιέκςξ, υηακ ιζθάιε βζα 

παναδμζζαηυ ηαζ βζα ζφβπνμκμ, απυ υ,ηζ αθέπεηε, οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ 

απυρεζξ, ηαζ δεκ είκαζ ηυζμ απθυ, βζα κα απακηδεεί ιέζα απυ ηα 

ενςηδιαημθυβζα ημο ΚΔΜΔΣΔ, ηζ εεςνμφιε παναδμζζαηυ ηαζ ηζ εεςνμφιε 

ζφβπνμκμ.  

 Διείξ εηηζιάιε υηζ ζηυπμξ αοημφ ημο ζοκεδνίμο είκαζ ημ πέναζια ηδξ 

Δοέθζηηδξ Εχκδξ. Αοηυ πμο έβζκε ζημ δδιμηζηυ κα βίκεζ ηαζ ζημ Γοικάζζμ, ζημ 

οπμπνεςηζηυ πνυβναιια. Ζ εοέθζηηδ γχκδ, ςξ αηναία ιμνθή 

δζαεειαηζηυηδηαξ, υπμο ηαηανβμφκηαζ ηα ιαεήιαηα ηαζ εζζάβμκηαζ δζάθμνα 

ακηζηείιεκα ιε έκημκα πμθζηζηυ ηαζ ζδεμθμβζηυ παναηηήνα, υπςξ δ Αβςβή 

Τβείαξ, δ Αβςβή Καηακαθςηή, δ παβημζιζμπμίδζδ η.θπ. Καζ είκαζ δζαθμνεηζηυ 

κα ηάκεζξ Αβςβή Τβείαξ ιέζα απυ ηδ Βζμθμβία, υηακ έπεζξ δζδάλεζ ζηα παζδζά ηζ 

ζδιαίκεζ ιζηνυαζα ηαζ ζμί, ηαζ είκαζ δζαθμνεηζηυ κα ηαηανβείξ ηδ Βζμθμβία ηαζ ζηδ 

εέζδ ηδξ κα αάγεζξ Αβςβή Τβείαξ. 

 Ζ Δοέθζηηδ Εχκδ, αέααζα, είκαζ μ Γμφνεζμξ Ήππμξ βζα ημ πέναζια ηδξ 

εοεθζλίαξ ηςκ πνμβναιιάηςκ. Έδδ έπεζ βίκεζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ Δοέθζηηδξ 

Εχκδξ. Καζ ηα ζηεθέπδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ανήηακ υηζ δεκ ιαεαίκμοκ ηαθφηενα μζ 

ιαεδηέξ. Γζαηί, υιςξ, εα πνέπεζ κα ιπεζ δ Δοέθζηηδ Εχκδ ζημ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια; Ίπςξ μιμθμβμφκ μζ ίδζμζ -ηαζ αοηά εα ηα ανείηε ιέζα ζηα ζημζπεία 

ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο-, ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εκανιμκζγυιαζηε ηυζμ ιε 

ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ υζμ ηαζ ιε ηζξ δζεεκείξ ένεοκεξ ηφπμο ΟΟΑ. Αθθά ζε 

ηζ εέιαηα πνέπεζ κα απακηάεζ έκαξ ηαθυξ ηαζ εοέθζηημξ ιαεδηήξ, ζφιθςκα ιε 

ημκ ΟΟΑ; Θα πνέπεζ κα ζογδηάεζ επμζημδμιδηζηά ιε ημκ ενβμδυηδ ηαζ εα 
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πνέπεζ κα βνάθεζ ηαθά αζμβναθζηά ζδιεζχιαηα. Αοηά είκαζ ηα εέιαηα ζηα 

μπμία ηαθέζηδηακ κα απακηήζμοκ μζ ιαεδηέξ. Γζαηί, υιςξ, εα πνέπεζ κα βίκεζ 

αοηυ; Γζα κα απμηηήζεζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ. Σζ ζδιαίκεζ ημζκςκζηέξ 

δελζυηδηεξ; διαίκεζ υηζ μ ιαεδηήξ εα πνέπεζ κα ιάεεζ κα επζημζκςκεί. Αθθά 

αοηή δ επζημζκςκία ηζ δζάζηαζδ παίνκεζ; φκεεζδ απυρεςκ βζα ημζκςκζηή 

ζοκαίκεζδ. Σζ ζδιαίκεζ ζηδκ πνάλδ δ ημζκςκζηή ζοκαίκεζδ; Μζα εζηυκα θέεζ 

πμθθά πνάβιαηα. Δδχ είκαζ απυ ηδ ζοιθςκία βζα ιζζυ ηαναέθζ αφλδζδ. Μζζυ 

ηαναέθζ ρςιί αφλδζδ, υπμο μ ενβμδμηζηυξ ζοκδζηαθζζιυξ εκαβηαθίγεηαζ ιε 

ημοξ ενβμδυηεξ ηαζ ζοιθςκεί ιε ημοξ ενβμδυηεξ. 

 Θέθμοκ, θμζπυκ, μζ ιαεδηέξ κα έπμοκ αοηυ ημ ιμκηέθμ. Γδθαδή, ηζ κα 

ηάκμοκ; Απμδμπή ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκαίκεζδξ ζδιαίκεζ απμδμπή ηδξ ηαλζηήξ 

δζάνενςζδξ, απμδμπή ημο ηαλζημφ ζοιαζααζιμφ ηαζ κα ιδ ζοιιεηέπμοκ ζε 

αβχκεξ βζα ηδκ ακαηνμπή ημο ζοζηήιαημξ. Σζ ζοιααίκεζ, θμζπυκ, ιέζα απυ 

υθα αοηά; Ίθα αοηά βίκμκηαζ, δζυηζ ιέζα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία εα 

δζεονοκεμφκ μζ ηαλζηέξ ακζζυηδηεξ. Γζαηί εα δζεονοκεμφκ μζ ηαλζηέξ ακζζυηδηεξ; 

Θα δζεονοκεμφκ θυβς ηδξ αθθαβήξ ηδξ δμιήξ ημο πενζεπμιέκμο ημο 

Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ, ιε ηδκ εζζαβςβή ακηζεπζζηδιμκζηχκ ζημζπείςκ ζε 

αοηυ. Γζαηί, υιςξ, ζοιααίκμοκ υθα αοηά; Γζαηί αοημί πμο ζήιενα εα ζηενήζμοκ 

απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδ ιυνθςζδ αφνζμ εα ημοξ ζηενήζμοκ ημ δζηαίςια ζηδ 

δμοθεζά.  

αξ εοπανζζηχ. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Ο επυιεκμξ ζοκάδεθθμξ είκαζ μ Μπάιπδξ Λυκημξ. 

Μπ. ΛΟΝΣΟ (ΔΛΜΔ ΠΔΗΡΑΗΑ): οιιεηείπα ζηδκ πνχηδ μιάδα ημο 

ΚΔΜΔΣΔ. Καζ εέθς κα ηάκς ιζα παναηήνδζδ ζε εεηζηυ πκεφια. Ο 

πνμαθδιαηζζιυξ ηαζ δ ζογήηδζδ πμο έβζκε ζηδκ μιάδα ήηακ πμθφ πθμφζζμξ 

ηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απμηοπχκεηαζ ζηζξ έββναθεξ εζζδβήζεζξ πμο οπάνπμοκ 

ζηζξ ηζάκηεξ ηςκ ζοκέδνςκ. Πζζηεφς υηζ μ πενζμνζζιυξ ημο πνυκμο αδοκάηζζε 

ηδκ πανμοζίαζδ, βζ‘ αοηυ ηαθυ εα είκαζ κα ακαηνέλμοιε υζμ βίκεηαζ πζμ 

έβηαζνα ζηα πθήνδ ηείιεκα.  

Σμ εέια ημο ζοκεδνίμο ιαξ είκαζ «πμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ζηδ 

Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ». Αθθά, αθήεεζα, απυ υ,ηζ έπεζ αημοζηεί ιέπνζ 

ζηζβιήξ, πμζμξ δεκ πζζηεφεζ υηζ αοηά είκαζ ενβαθεία, δδθαδή, ηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα, ημ πνυβναιια ζπμοδχκ, ημ ζπμθζηυ αζαθίμ, μζ δζδαηηζηέξ 
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ηεπκζηέξ ηαζ υθεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ημο ζπμθείμο, υηζ αοηά δεκ είκαζ ημιιάηζα 

εκυξ παγθ πμο ζοκεέημοκ ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή; Καζ ιυκμ ζακ ηέημζα 

ιπμνμφιε κα ηα δμφιε. Δδχ κα εοιίζς -θέβεηαζ ζοπκά, αθθά ηαιζά θμνά 

πέθημοιε ζηα επζιένμοξ ηαζ ημ λεπκάιε- υηζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια -αοηυ 

πμο θέβεηαζ ιε δζάθμνεξ θέλεζξ, έπεζ ηςδζημπμζδεεί παθαζυηενα-, είκαζ έκαξ 

ζδεμθμβζηυξ ιδπακζζιυξ ημο ηνάημοξ ηαζ οπδνεηεί ηδ δζεονοιέκδ 

ακαπαναβςβή ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ παναβςβζηχκ ζπέζεςκ. Γεκ πνέπεζ κα ημ 

λεπκάιε πμηέ αοηυ. Καζ αέααζα, ηακέκα ημζκςκζηυ ζφζηδια -ηαζ ημ εκκμχ- δεκ 

έπεζ επζηνέρεζ ή πνμζπαεεί κα απμηνέπεζ ηδ δζαιυνθςζδ αοηχκ πμο εα ημ 

ακαηνέρμοκ ή εα ημ ηαηαζηνέρμοκ, υπμζμ ημζκςκζηυ ζφζηδια έπεζ οπάνλεζ 

ζηδκ ζζημνία ημο ακενχπμο. 

 Σχνα, ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα απμηεθμφκ -ιζα ηαζ αοηυ είκαζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ εέια- ημ ααζζηυ πανάβμκηα οθμπμίδζδξ ηδξ ηονίανπδξ 

πμθζηζηήξ. ·ηζζ, κμιίγς υηζ πνέπεζ κα ηνίκμκηαζ ζε δφμ επίπεδα. Σμ έκα 

επίπεδμ είκαζ ςξ πνμξ ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηδκ μπμία ηαθμφκηαζ κα 

οθμπμζήζμοκ, πμο είκαζ ημ πμθζηζηυ ζηέθμξ, ημ εονφηενμ, ηαζ είκαζ ηαζ ημ πζμ 

ζμαανυ, ίζςξ. Σμ δεφηενμ ζηέθμξ είκαζ ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ελοπδνέηδζδξ αοηήξ ηδξ πμθζηζηήξ ηάεε θμνά.  

 Διείξ ιε εοημθία -ηαζ ηαθά ηάκμοιε- ζογδηάιε πμθφ πζμ ακαθοηζηά ημ 

πνχημ ζηέθμξ ηαζ θζβυηενμ ημ δεφηενμ. Ίιςξ, εάκ δεκ ζοκδοάζμοιε αοηά ηα 

δφμ ζηέθδ, δδθαδή ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ ηδκ πμθζηζηή πμο πνμςεείηαζ, 

ηζκδοκεφμοιε, ιε ιμκμιενείξ πνμζεββίζεζξ, είηε κα αεςχζμοιε πμθζηζηέξ, βζαηί 

εθανιυγμοιε ηαηέξ ηαηηζηέξ ή ηζξ ακαηνέπμοιε ζηδκ ηάλδ -αοηυ είκαζ 

ζδεμθυβδια πμο πνδζζιμπμζμφιε πμθφ ηαζ πμθθέξ θμνέξ, ηαζ ιάθθμκ είκαζ 

αδφκαημ-, ή κα αηονχζμοιε δζδαηηζηέξ παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ, επεζδή 

ηαθμφκηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα οθμπμίδζδ πμθζηζηχκ εηπαζδεοηζηχκ ιε ηζξ 

μπμίεξ είιαζηε ακηίεεημζ. Καζ αοηή είκαζ πνμαθδιαηζηή δζαδζηαζία, δζυηζ 

οπάνπμοκ παζδαβςβζηέξ πνμζεββίζεζξ μζ μπμίεξ ζε άθθμ πθαίζζμ εα 

ιπμνμφζακ κα έπμοκ πμθφ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ, 

ζημ επίπεδμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ πμο εα εέθαιε ειείξ -ηάεε θμνά μζ 

υπμζμζ ειείξ- κα είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ πνήζζιεξ. 

 Σχνα… εα παναθείρς ιενζηά πνάβιαηα, βζαηί μ πνυκμξ είκαζ 

πενζμνζζιέκμξ –είπαιε, μζ πνχημζ ηνχκε ημ πνυκμ ηςκ ηεθεοηαίςκ-, εέθς κα 

ακαθενεχ ζε έκα ημιιάηζ ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ εθθδκζηή εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ζε 
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ζπέζδ ιε ηάπμζα πνάβιαηα πμο ένπμκηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. Πμζμ 

είκαζ αοηυ; Ζ Δονςπασηή ·κςζδ εεζιζηά δεκ επζηνέπεηαζ κα πανέιαεζ ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηςκ εεκζηχκ ηναηχκ. Θεζιζηά, ιζθχ. Γεκ επζηνέπεηαζ. 

·πμοκ ανεεεί δζάθμνμζ ηνυπμζ βζα κα πανειααίκεζ. Ο έκαξ είκαζ ιε ηζξ μδδβίεξ 

πμο μζηεζμεεθχξ δ ηάεε πχνα, εθυζμκ έπεζ ζοιθςκήζεζ πνχηα ζημ πμθζηζηυ 

επίπεδμ, επζηαθείηαζ ιεηά ηάπμζα πνάβιαηα, βζα κα οθμπμζήζεζ πμθζηζηέξ. Καζ μ 

άθθμξ είκαζ ιέζα απυ ημκ ημζκμηζηυ πνμτπμθμβζζιυ, πμο είκαζ ηα Κμζκμηζηά 

Πθαίζζα ηήνζλδξ ηαζ βζα ιαξ είκαζ ηα ΔΠΔΑΚ, ιέζς ηςκ μπμίςκ 

πνδιαημδμημφκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ εηπαζδεοηζηέξ πμθζηζηέξ. Γεκ απαβμνεφμοκ 

άθθεξ. Υνδιαημδμημφκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηζηέξ, εθανιυγμκηαζ, 

οθμπμζμφκηαζ, ηαζ ζηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ «ηνζηήνζα επζθελζιυηδηαξ». 

Τπάνπμοκ αοηέξ μζ πμθζηζηέξ ηαζ, βζα κα πνδιαημδμηδεμφκ ηάπμζα 

πνμβνάιιαηα, πνέπεζ κα δζαπκέμκηαζ απυ ηάπμζα πνάβιαηα, ηα μπμία 

πνδιαημδμημφκηαζ.  

Καζ εα πς ηχνα ημ ελήξ μλφιςνμ ηαζ εα ηεθεζχκς. Πνμζέληε, 

ζοκάδεθθμζ. Πέθημοκ εηαημιιφνζα εονχ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ 

θφθςκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. ηα ηνία αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ ημο Γοικαζίμο 

ακαθένμκηαζ μκυιαηα πενίπμο 20 ιαεδιαηζηχκ, ηονίςξ ηδξ ανπαζυηδηαξ. 

Πυζα μκυιαηα βοκαζηεία είκαζ; ·κα, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζε ιία πζκαηίδα: ηδξ 

Τπαηίαξ. Γεκ οπήνπακ βοκαίηεξ ιαεδιαηζημί ηαζ επζζηήιμκεξ αοηήξ ηδξ 

πενζυδμο; Καζ υιςξ, οπήνπακ, ηαζ είκαζ δζαπζζηςιέκμ ηαζ οπάνπμοκ ηαζ ηα 

μκυιαηά ημοξ ζηδ αζαθζμβναθία. ηα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ ημο Γοικαζίμο, 

πμο οπμηίεεηαζ υηζ έπμοκ πνδιαημδμηδεεί βζα κα πνμςεμφκ ηαζ ηέημζεξ ζδέεξ, 

19 ακηνζηά μκυιαηα ιαεδιαηζηχκ ηαζ επζζηδιυκςκ ηδξ ανπαζυηδηαξ, έκα 

βοκαζηείμ. Αοηέξ είκαζ μζ ακηζθάζεζξ, μζ αδοκαιίεξ. Δίκαζ έκα επζιένμοξ ζδιείμ 

αοηυ πμο ακαθένς, αθθά εέθς κα πς υηζ, είηε ζηυπζια είηε πςνίξ κα ημ 

εέθμοκ, οπάνπμοκ θμαενέξ ακηζθάζεζξ. Γεκ είκαζ θεζημονβζηέξ αδοκαιίεξ, είκαζ 

ακμηθήνςηεξ πμθζηζηέξ ηαζ πνμζανιμβέξ ζε πνάβιαηα, ηα μπμία επζπεζνμφκ 

ηάπμζμζ κα οθμπμζήζμοκ ηαζ δεκ έπμοκ αθμιμζςεεί μφηε απυ αοημφξ πμο ηα 

πμοθάκε, είηε ζε πμθζηζηυ επίπεδμ, είηε ζε μπμζμδήπμηε άθθμ.  

Δοπανζζηχ. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Ο ζοκάδεθθμξ μ Γζάκκδξ μ Κεθεζίδδξ έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΚΔΛΔΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΑΜΟΤ): ·βζκε ακαθμνά απυ πάνα πμθθμφξ 

ζοκαδέθθμοξ ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 300 

έπμοκ αοηά ηα αζαθία, ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηυζμ ζηδκ Δθθάδα 

υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ. Πζζηεφς υηζ αοηυ πμο πνέπεζ κα ημκζζηεί ζδζαίηενα είκαζ 

ηζ είκαζ αοηυ πμο ηαεμνίγεζ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Ζ εηπαίδεοζδ, υπςξ ηαζ μζ 

άθθμζ εεζιμί ημο ηνάημοξ, ηδξ ημζκςκίαξ, δεκ θεζημονβμφκ ακελάνηδηα απυ 

αοηή. ακ έκαξ ιδπακζζιυξ ηδξ αζηζηήξ ημζκςκίαξ, ημο αζηζημφ ηνάημοξ, δ 

εηπαίδεοζδ είκαζ ηαβιέκδ κα ελοπδνεηήζεζ ηαζ ηα ζοιθένμκηα αοηήξ ηδξ 

ημζκςκίαξ. Γεκ οπάνπμοκ ηαλζηά ηαζ πμθζηζηά μοδέηενεξ παζδαβςβζηέξ ηαζ 

εηπαζδεοηζηέξ έκκμζεξ. Γεκ οπάνπμοκ βεκζηά, ηαθά ηαζ ηαηά αζαθία. Τπάνπμοκ 

αζαθία ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ. Γδθαδή, 

οπάνπμοκ αζαθία ηα μπμία είηε ελοπδνεημφκ ηα ζοιθένμκηα ηδξ ενβαηζηήξ 

ηάλδξ, βεκζηά ηςκ ενβαγυιεκςκ ηαζ ημο θαμφ, είηε ελοπδνεημφκ ηα ζοιθένμκηα 

ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ. Σα αζαθία ηα ζδιενζκά, υζμ πνμπςνάεζ μ πνυκμξ, υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ βίκμκηαζ ηαλζηά, ηαζ έηζζ ελοπδνεημφκ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ ηα 

ζοιθένμκηα ημο αζηζημφ ηνάημοξ. 

 Διείξ εα πνέπεζ κα επζθέλμοιε ζε πμζα ηαηεφεοκζδ εα πάιε. Δάκ, 

δδθαδή, εα ηαπημφιε ιε ηδκ πθεονά αοηχκ πμο γδηάκε έκα άθθμ ζπμθείμ ή εα 

ζηδνίλμοιε ημ ζπμθείμ ημ ήδδ οπάνπμκ. Πζζηεφμοιε υηζ εα ιπμνμφιε κα 

ζογδηήζμοιε, πζζηεφμοιε υηζ εα ιπμνμφζαιε ειείξ κα ζοκδζαιμνθχζμοιε 

ιαγί ιε ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ κα ηάκμοιε αζαθία ηα μπμία κα ελοπδνεημφκ 

πναβιαηζηά ηα ζοιθένμκηα ηςκ ενβαγυιεκςκ, ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ, ημο θαμφ; 

Πζζηεφμοιε υηζ ιπμνμφκ κα βναθημφκ ηέημζα αζαθία; Σα κέα αζαθία έπμοκ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ. Βαζζηά, πνμςεμφκ ηδκ εκηαηζημπμίδζδ. Αοηυ ημ 

πνάβια μδδβεί ζηδκ απμεάννοκζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ, θοζζηά, μζ ιαεδηέξ μζ 

μπμίμζ απμεαννφκμκηαζ δεκ είκαζ μζ ιαεδηέξ ηςκ ηάλεςκ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, 

βεκζηυηενα, ηςκ «ακχηενςκ ηάλεςκ», αθθά ηα παζδζά ηςκ ενβαγυιεκςκ, ηδξ 

ενβαηζηήξ ηάλδξ, αοηά ηα μπμία δεκ έπμοκ ηδ θνμκηίδα πμο έπμοκ ηα άθθα 

παζδζά πμο έπμοκ ημ θνμκηζζηήνζμ απυ ημ Γδιμηζηυ, ηαζ ηα μπμία ακαβηαζηζηά, 

επεζδή μζ βμκείξ ενβάγμκηαζ, ιέκμοκ ιυκα ημοξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεκ ιπμνμφκ 

κα ακηεπελέθεμοκ ζε αοηή ηδκ εκηαηζημπμίδζδ δ μπμία πνμςεείηαζ. 

 ·πμοιε ηδ ιεηααμθή ζημ πενζεπυιεκμ ηδξ βκχζδξ. Ζ βκχζδ βίκεηαζ 

ηχνα πζα πνδζηζηή. Βθέπμοιε αθίζεξ, δζαθδιίζεζξ, απμοζία ηνζηζηήξ ζηέρδξ. 

·πμοιε πνμπαβάκδζζδ ηςκ ηονίανπςκ ηαηεοεφκζεςκ ημο ζοζηήιαημξ, 

πνμπαβάκδζζδ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, εθαζηζηέξ ζπέζεζξ ενβαζίαξ, 

ακηαβςκζζηζηυηδηα. Υάνδ ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα εα πνέπεζ μζ ενβαγυιεκμζ κα 
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δεπημφκ υθα αοηά, βζα κα ιπμνεί δ πχνα ιαξ κα ακηεπελέθεεζ ζημκ 

ακηαβςκζζιυ, εονςπασηυ ηαζ παβηυζιζμ. 

 Απυ ηδκ πθεονά ιαξ, απυ ηδκ πθεονά ηςκ Αβςκζζηζηχκ Κζκήζεςκ, 

πζζηεφμοιε υηζ, ιαγί ιε ηδκ πνμαμθή ημο αζηήιαημξ ηδξ απυζονζδξ ηςκ 

αζαθίςκ ηαζ ιείςζδξ ηδξ φθδξ, εα πνέπεζ κα παθέρμοιε, κα ακηζζηαεμφιε 

ζοκμθζηά ζηα ακηζδναζηζηά ιέηνα, βεκζηυηενα, αθθά ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ. Θα ήεεθα, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, κα 

ζαξ πς ημ ελήξ: υηζ δ ζοιθςκία πμο ηάκαιε, κα ηδνδεεί ημ πεκηάθεπημ, δεκ 

εοδμηίιδζε, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ ηδνήεδηε. Σμ απμηέθεζια είκαζ ημ ελήξ: 

υηζ έπμοκ απμιείκεζ δχδεηα μιζθδηέξ ηαζ μιζθήηνζεξ, πμο ζδιαίκεζ υηζ, εάκ 

επζιείκμοιε ζημ πεκηάθεπημ, ζαθέζηαηα εα ζοκεπίζμοιε ηαζ ιεηά απυ ηζξ δφμ 

ηαζ ιζζή. Θα παναηαθέζς, θμζπυκ, πανυηζ αοηυ αδζηεί ημοξ οπμθμίπμοξ, ζημ 

ιέηνμ ημο δοκαημφ ηαζ ιε ηδ δζηή ζαξ ακμπή, εάκ ιπμνείηε, μζ οπυθμζπμζ, κα 

ηζκδεείηε ηάης απυ ημ πεκηάθεπημ. Γεκ είκαζ δοκαηυκ, δζαθμνεηζηά, κα 

αβάθμοιε ηδ δζαδζηαζία, πςνίξ κα ζδιεζχζμοιε ζμαανυηαηδ απυηθζζδ, ηάηζ 

πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ απυβεοια εα οπάνλμοκ άθθα πνμαθήιαηα Γεκ είκαζ 

θμβζηυ. Ξένεηε, οπάνπεζ ιζα αοημηέθεζα ηάεε θμνά ζηζξ εκυηδηεξ.  

Ζ ζοκαδέθθζζζα παπή έπεζ ημ θυβμ. 

Α. ΠΑΥΖ (ΔΛΜΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): οκάδεθθμζ, αέααζα, ζε πμθφ πενζμνζζιέκμ 

πνυκμ μθείθμοιε κα ζοιποηκχζμοιε πάνα πμθθέξ ζηέρεζξ, μθείθμοιε κα 

ηνέλμοιε. ·πμοιε, κμιίγς, ηδ δοκαηυηδηα κα ηςδζημπμζήζμοιε δφμ-ηνία 

πνάβιαηα. Δάκ παναημθμοεήζεζ ηάπμζμξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ημο οκεδνίμο, εα δεζ 

υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ζοβηνμφμκηαζ δφμ ηεκηνζηά νεφιαηα: ημ νεφια ημο 

δζαθεηηζημφ οθζζιμφ, απυ ηδ ιία ιενζά, ηαζ ημ νεφια ημο ζδεαθζζιμφ, απυ ηδκ 

άθθδ, ιε ηζξ παναθθαβέξ ημο ηαζ ημ έκα ηαζ ημ άθθμ. Αοηυ δείπκεζ ηδ δδιμηναηία 

ημο ζοκεδνίμο, αθθά έκα είκαζ ημ ηεκηνζηυ γήηδια, πμο δεκ ιπμνμφιε κα 

παναηάιρμοιε: Μπμνμφιε κα πάιε πίζς απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ηαηαηηήζεζξ 

ημο 18μο αζχκα; Μπμνμφιε κα πάιε πίζς απυ ηα επζζηδιμκζηά ηαζ ηεπκζηά 

δεδμιέκα ημο 19μο ηαζ ημο 20μφ αζχκα; Αοηυ είκαζ πζα ενχηδια πμο αθμνά ηδκ 

ζζημνζηή ελέθζλδ ηαζ είκαζ κμδηζημφ ηφπμο. Καζ πάκς ζε αοηυ μθείθμοιε κα 

μζημδμιήζμοιε ηαζ υθδ ηδκ πνμαθδιαηζηή ιαξ, είηε είιαζηε επζζηήιμκεξ πμο 

απμδεπυιαζηε, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, ημκ ζδεαθζζιυ είηε υπζ, κα μζημδμιήζμοιε 

υθδ ηδκ ηνζηζηή ιαξ ζε υ,ηζ αθμνά ηδ δζαεειαηζηυηδηα. 
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 οκάδεθθμζ, δ επίεεζδ ζηα δζηαζχιαηά ιαξ είκαζ ηαθμμνβακςιέκδ. Δάκ 

λεηζκήζμοιε απυ ημ 1992, ιε ημ Μάαζηνζπη, Λεοηή ηαζ Πνάζζκδ Βίαθμξ θέκε: 

«μνβακχκς ημ πχνμ ηδξ ενβαζίαξ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα έπς έκακ εοέθζηημ 

απαζπμθμφιεκμ». Ο Βέθβμξ ημ είπε πεεξ πμθφ ηαθά. Ακεζδίηεοημζ ενβάηεξ ζε 

υθα ηα επίπεδα. Σμ έδςζε, έηακε ιζα ηαθή ζδεμθμβζηή ημπμεέηδζδ. Αοηή, 

θμζπυκ, δ ηαηάζηαζδ δμιείηαζ απυ ημ 1992 ηαζ ένπεηαζ δ Πνάζζκδ Βίαθμξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ηαζ θέεζ «απμηεκηνςιέκμ ζπμθείμ», ημ μπμίμ ζζβά ζζβά εα 

νμηακίγεζ ηζξ ηαηαηηήζεζξ ημο ιμνθςηζημφ ηζκήιαημξ. Πμζμ είκαζ ημ ιμνθςηζηυ 

ηίκδια; Σμ θασηυ. Πμζα είκαζ δ ιήηνα ημο θασημφ ηζκήιαημξ; Σμ ημιιμοκζζηζηυ. 

Δίηε εέθμοκ μζ ζοκάδεθθμζ ηδξ ακηίπενα υπεδξ κα ημ ηαηαθάαμοκ είηε υπζ, δ 

ζδεμθμβζηή ιαξ ακαβςβή αοηή είκαζ. Καζ αοηή είκαζ, θμβζηά, δ ακαβςβή. Να 

ζοβηνμοζημφκ ηα νεφιαηα; Να ζοβηνμοζημφκ. Δπίεεζδ ανπήξ, εάκ εέθεηε; 

Δπίεεζδ ανπήξ. Ακενςπζηυ αλίςια; Γεκ ημ απμδέπμιαζ. Σζ κα ηάκς. Καηανβεί 

ημοξ επζζηδιμκζημφξ υνμοξ ηδξ θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ. Θα ηα πμφιε, υιςξ, ημ 

απυβεοια.  

Μέκς, ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ εοεθζλία, ζε δφμ ζδιεία. Ζ εοεθζλία ζημ 

πνυβναιια, ζοκάδεθθμζ, ζδιαίκεζ ζηδκ πνάλδ υηζ εέθς πθήνδ απμιυνθςζδ. 

Ίηακ θές πθήνδ απμιυνθςζδ εκκμχ αδοκαιία ζφκηαλδξ, ζημζπεζςδχξ, ιζαξ 

πνυηαζδξ. Γεκ εα λένεζ ημ παζδί υηζ δ πνυηαζδ έπεζ δμιζηά ζημζπεία. Γζαηί; Γζαηί 

δεκ εα έπεζ ιάεεζ κα δμιεί ηδ ζηέρδ ημο. Ίηακ, πςνίξ κα απαζηήζς, πςνίξ κα 

ημο δχζς, ημο θές: «·θα, αβεξ ζημκ πενίαμθμ ημο ζπμθείμο» -βζαηί αοηυ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ημο θέκε-, «δεξ ηα αζηνζηά θαζκυιεκα, δεξ ηδ θφζδ, ηαζ ιεηά 

έθα ζημ ζπμθείμ ιέζα κα ιαξ ζοκηάλεζξ αοηυ πμο είδεξ», ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

αοηυ πμο απαζηχ κα ηάκεζ είκαζ κα ιμο δχζεζ ηδκ εζηυκα ηδξ πθήνμοξ 

απμδζμνβάκςζήξ ημο. Αοηυ εέθεζ ημ ζφζηδια. 

 Απυ ηδ ιία, δ εοεθζλία αοηή, απυ ηδκ άθθδ δ εοεθζλία ηςκ ενβαζζαηχκ 

ζπέζεςκ. οκάδεθθμζ, υηακ θέιε εοέθζηηεξ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ, εκκμμφιε υηζ 

ημ 30% είκαζ εοέθζηηα απαζπμθμφιεκμζ, δδθαδή, ςνμιίζεζμζ ηαζ ακαπθδνςηέξ, 

ηαζ έπμοιε έκα πμθφ δφζηαιπημ -βζαηί αοηή ηδκ ακηίθδρδ πνέπεζ κα δμφιε- 

εεζιζηυ πθαίζζμ. Σδκ ίδζα ζηζβιή πμο δμιείηαζ δ εοεθζλία ζηδκ ενβαζία, ηαζ πμο 

είκαζ απθήνςημξ μ ςνμιίζεζμξ ή μ ακαπθδνςηήξ, πέκηε ιήκεξ, έλζ ιήκεξ, αθθά 

ημ πμζκζηυ αδίηδια ημο ηνάημοξ δεκ ημκ απαζπμθεί ηακ, ηδκ ίδζα ζηζβιή έπμοιε 

έκα δφζηαιπημ εεζιζηυ πθαίζζμ, πμο θέεζ - αθίιμκυ ζαξ ηαζ εθανιμζηεί, ακ 

αθήζεηε κα εθανιμζηεί δ αλζμθυβδζδ, έηζζ υπςξ ηδκ έπμοκε εεζπίζεζ, δεκ εα 
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έπεηε δζηαίςια κα ακαζαίκεηε ζηδκ ηάλδ. Γζαηί, ιαξ ημ είπε πεεξ μ 

Λοημονέκηγμξ ηαεανά: Ξένεηε, ειείξ έπμοιε ηδ βναιιή ιαξ είημζζ πνυκζα. Ίηζ 

δμιήεδηε ή απμδμιήεδηε. Αθθά, βζ‘ αοηυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, δεκ εέθς 

«-ζζιμφξ» Θέθς ημκ ηαναιακθζζιυ. Αημφζαιε ημκ ηφνζμ πακυ κα θέεζ, ζηδκ 

μοζία:Ξλένεηε πυηε πεηφπαιε ζηδκ εηπαίδεοζδ; Σμ ‘76, ημ ‘55. 

Καναιακθζζιυξ, δδθαδή. Καζ ηζ άθθμ ιαξ είπε; Αοηυ πμο θέηε «εοεθζλία» θέιε 

κα ημ ηάκμοιε πνάλδ. Γζυηζ, ακηί επζιυνθςζδξ εα έπμοιε ιία ηαεδιενζκυηδηα 

πμο εα ηνέπεηε απυ ηάλδ ζε ηάλδ. Σμ παζδί εα αβαίκεζ απυ ηδκ ηάλδ ηδκ αοβή 

βζα κα αθέπεζ ηα άζηνα ηαζ κα θακηάγεηαζ ηαζ ειείξ εα πδβαίκμοιε απυ ηδ ιία 

ηάλδ, αθμφ εα ηεθεζχζμοιε, ζε ιζα άθθδ ηάλδ, βζα κα παναημθμοεήζμοιε ημκ 

ζοκάδεθθμ ημκ θοζζηυ ή ημκ ιαεδιαηζηυ, εάκ είιαζηε θζθυθμβμζ, ή ηακάπαθζκ, 

κα ηάκμοιε αοημιυνθςζδ ακηί βζα επζιυνθςζδ. Καηά ηάπμζμ, ηνυπμ αοηυ ιαξ 

είπε ηαζ μ Φθμονήξ. Γζα κα λένμοιε, δδθαδή, πμφ παηάιε.  

Καζ έπμοιε ιζα δοκαιζηή, ιεζμρδθζηή δοκαιζηή ημο ηζκήιαημξ, αοηή ηδ 

ζηζβιή, πμο θέεζ υηζ έπς ηαζ ιία δδιμηναηζηή εέζδ οκεδνίμο κα πνμαζπζζηχ 

ηνία πνάβιαηα. Καζ βζα ημοξ ζοκηνυθμοξ πμο αάγμοκ ημ γήηδια ηαηά πυζμ 

πνμηείκς ή δεκ πνμηείκς. φκηνμθμζ, κα ιδκ έπμοιε ηαιία αοηαπάηδ. Δίκαζ 

αιοκηζηυξ μ αβχκαξ, αοηή ηδ ζηζβιή. Καζ θέιε, «ιδκ ηα πάνεηε υθα». Κάκμοιε 

ιζα άιοκα εθ‘ υθδξ ηδξ φθδξ. Γεκ εα δζαθφζεηε ηδ βκςζηζηή δζαδζηαζία, κα ηδκ 

ιεηαηνέρεηε ζε πθδνμθμνία, δεκ εα ιαξ ηάκεηε νμιπυη, δεκ εα ηνέπμοιε απυ 

ημ πνςί ιέπνζ ημ ανάδο βζα κα ζοθθέβμοιε πθδνμθμνίεξ απυ ημκ ζοκάδεθθμ 

πμο ενβάγεηαζ δίπθα, ηαζ αοηυ εα ημ θέηε επζιυνθςζδ, ηαζ ηδκ ίδζα ζηζβιή μ 

ιζζευξ εα ιεζχκεηαζ. Απέκακηζ ζε αοηυ ημ ιεζαζςκζζιυ μθείθμοιε κα 

απακηήζμοιε ιε επζζηδιμκζζιυ, ηαεανυηδηα ηαζ ακηίζηαζδ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Κχζηαξ Μακζάηδξ, 

ακηζπνυεδνμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΟΛΜΔ, έπεζ ημ θυβμ. 

Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, πνζκ ηάκς ηάπμζεξ παναηδνήζεζξ βζα 

ηδκ έκκμζα ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ, εα ήεεθα κα πς υηζ ζημ ζοκέδνζυ ιαξ 

ηαηαηίεεηαζ πθμφζζμξ ηαζ βυκζιμξ πνμαθδιαηζζιυξ. Γίκμκηαζ πμθθά ζοκέδνζα 

αοημφ ημο επζπέδμο απυ άθθμοξ πχνμοξ; Αοηυ ημ θές, βζαηί επζπεζνήεδηε απυ 

ηάπμζμοξ δ οπμαάειζζδ ημο ζοκεδνίμο. Άθθμ δ ηνζηζηή, άθθμ δ δζαθμνεηζηή 

άπμρδ, πμο είκαζ ζεααζηή, ηαζ άθθμ ημ βεβμκυξ υηζ, επεζδή δζαθςκμφιε ιε 

ηάπμζεξ εέζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ, οπμααειίγμοιε ημ ίδζμ ημ Δηπαζδεοηζηυ 
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οκέδνζμ. Ζ ΟΛΜΔ πνέπεζ κα πνμζπαεήζεζ κα ηάκεζ ηαηηζηυηενα εηπαζδεοηζηά 

ζοκέδνζα, βζαηί είκαζ πμθφ ιεβάθδ δ ζοκεζζθμνά ημοξ ζηα εηπαζδεοηζηά ηαζ 

παζδαβςβζηά πνάβιαηα ηδξ πχναξ.  

πεηζηά ιε ηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ, οπάνπμοκ πμθθέξ 

ηαζ ακηζηνμουιεκεξ πνμζεββίζεζξ. Τπάνπεζ ιεβάθδ ζφβποζδ βζα ημ γήηδια 

αοηυ. Αοημί πμο οπμζηδνίγμοκ ηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ ηδκ 

ακαβμνεφμοκ πμθθέξ θμνέξ ζε ιαβζηή δφκαιδ. Τπάνπμοκ, υιςξ, ηαζ αοημί 

πμο ηδκ πνμζεββίγμοκ ιε έκα ζζμπεδςηζηυ ηνυπμ. Ζ δζδαζηαθία εειάηςκ 

δζαθμνεηζηχκ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ ιε ηνυπμ λεπςνζζηυ ηαζ απμιμκςιέκμ 

δδιζμονβεί δοζημθίεξ ζημοξ ιαεδηέξ ζημ κα ακαηαθφρμοκ ηζξ ζπέζεζξ πμο 

ζοκδέμοκ ηα «δζαθμνεηζηά» πεδία βκχζδξ, ηζξ ημζκέξ ημοξ νίγεξ. Μζα ηέημζα 

πνμζέββζζδ, πμο είκαζ πζμ ημκηά ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, παναηηδνίγεηαζ απυ 

ορδθυ επίπεδμ αθαίνεζδξ. Αξ εοιδεμφιε υηζ έπμοιε ηδ ζοκέκςζδ 

επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ, π.π. αζμθοζζηή η.θπ. Ζ εκυηδηα ηδξ βκχζδξ, δ μθζζηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ είκαζ ακαβηαία. Άθθμ, υιςξ, γήηδια είκαζ δ ιεθέηδ 

βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ιε ηέημζμ ηνυπμ, πμο κα μδδβμφιαζηε ζε εκζαίμ 

βκςζηζηυ ζφκμθμ, ηαζ άθθμ πνάβια είκαζ δ επζθακεζαηή ζοζπέηζζδ βκςζηζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ πςνίξ εζςηενζηή ζοκμπή ηαζ μοζία. ηα δδιμηζηά ζπμθεία ιπμνεί 

πζμ εφημθα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ κα πνμζεββζζηεί δ εκυηδηα ηδξ 

βκχζδξ. Ζ πνμζέββζζδ αοηή παναπέιπεζ ζηδκ παθαζυηενδ πναηηζηή ηδξ 

εκζαίαξ ζοβηεκηνςηζηήξ δζδαζηαθίαξ.  

Σα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία μθείθμοκ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ζηακυηδηαξ, ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ, ηδξ 

ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ αοηεκένβεζαξ, ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ζηακυηδηαξ ηάεε 

ιαεδηή βζα ηνζηζηή πνμζέββζζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. Δίκαζ, αηυιδ, αζζεδηή δ 

ακάβηδ κα ζοζπεηίγμκηαζ μζ πανεπυιεκεξ βκχζεζξ ιε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηα 

ακενχπζκα δζηαζχιαηα, ηδκ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα, ηδκ πνμζηαζία ημο 

θοζζημφ πενζαάθθμκημξ, ηδ αία, ηα κανηςηζηά ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ 

ηαηακαθςηζηήξ ζοκείδδζδξ. Ζ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα είκαζ δδιυζζα ηαζ κα 

πανέπεηαζ δςνεάκ ζε υθμοξ πςνίξ θναβιμφξ ηαζ δζαηνίζεζξ. Γζα κα 

δζαθοθάζζεηαζ μ δδιυζζμξ ηαζ εκζαίμξ παναηηήναξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, εα πνέπεζ 

κα οπάνπεζ έκα εεκζηυ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ζπμοδχκ βζα υθδ ηδ πχνα, ηαζ 

υπζ έκα βεκζηυ πθαίζζμ πνμβνάιιαημξ πμο εα ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ εα 

ελεζδζηεφεηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ.  
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Σμ ηεθεοηαίμ γήηδια πμο εα ήεεθα κα εέζς είκαζ ημ γήηδια ηδξ 

πνυζααζδξ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ 

Πακεπζζηδιζαημί εέθμοκ μζ ελεηάζεζξ βζα ηδκ εζζαβςβή ζηδκ Σνζημαάειζα 

Δηπαίδεοζδ κα πενάζμοκ ζηα Πακεπζζηήιζα. Σα Πακεπζζηήιζα, υιςξ, δεκ 

ιπμνεί κα δζαζθαθίζμοκ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα ηαζ ημ αδζάαθδημ ηςκ 

ελεηαζηζηχκ δζαδζηαζζχκ, πμο απμηεθμφκ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ πνμτπμεέζεζξ 

ημο υπμζμο ζοζηήιαημξ πνυζααζδξ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ ηαζ μζ 

μπμίεξ απαζπμθμφκ ζμαανά εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ. Ζ 

εθθδκζηή ημζκςκία δεκ πνυηεζηαζ κα απμδεπηεί κα βίκμκηαζ μζ πνμακαθενεείζεξ 

ελεηάζεζξ απυ ηα ίδζα Πακεπζζηήιζα, βζαηί ζε παθαζυηενεξ πενζυδμοξ, πμο ηα 

Πακεπζζηήιζα είπακ ηδκ εοεφκδ ηδξ δζελαβςβήξ ημοξ, δεκ δζαζθάθζγακ ηδ 

δίηαζδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ οπμρδθίςκ.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ μ Γήιμξ Γαβηθήξ έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΓΑΓΚΛΖ (Γ΄ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Δοπανζζηχ, πνμηαηααμθζηά, βζα 

ηδκ οπμιμκή ζαξ ηαζ βζα ιέκα. Θα δζααάζς ημ βναπηυ - ηαζ υπζ υθμ, βζα 

ελμζημκυιδζδ πνυκμο. Ακ ηαζ εη πνχηδξ υρεςξ θαίκεηαζ κα ακήηεζ ζηδκ 

αονζακή εειαηζηή, εκημφημζξ ακήηεζ ζηδ ζδιενζκή, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δ ζδιενζκή 

αθμνμφζε ηζξ θζθμζμθζηέξ, ζδεμθμβζηέξ πμθζηζηέξ, πμθζηζημ-μζημκμιζηέξ, 

θζθμθμβζηέξ ή ημζκςκζμθμβζηέξ ελδβδηζηέξ ακαβςβέξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

πμθζηζηήξ ηαζ ηςκ πνμβναιιάηςκ. ·πεζ ςξ αθμνιή έκα ιάεδια πμο 

δζδάζηεηαζ ζηδ Γεοηενμαάειζα ζε ηνεζξ ηάλεζξ ηαζ μκμιάγεηαζ Σερλνινγία. 

Απμννέεζ, ιάθζζηα, ιέζα απυ ιζα δζδαηηζηή ειπεζνία υπζ ιυκμ ηδξ 

Γεοηενμαάειζαξ, αθθά ηαζ ηδξ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, εα έθεβα πζμ πμθφ 

απυ εηεί. Ο ηίηθμξ είκαζ «Σεπκμθμβία – Κμζκςκία: ιζα εηπαζδεοηζηή πνυηαζδ βζα 

ιζα ιδ οπμηνζηζηή παζδεία».  

Ζ ηεπκμθμβία, ςξ ζοζηδιαηζηή εθανιμβή ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ άθθδξ 

μνβακςιέκδξ βκχζδξ –ηονίςξ, παθαζυηενα αοηυ- πάκς ζε πναηηζηά εέιαηα, 

απμηεθεί εη ηςκ ςκ μοη άκεο υνμ ηδξ ακενχπζκδξ επζ- ηαζ δζα-αίςζδξ. ηδ 

ζφβπνμκδ επμπή ηδξ ηεπκμθμβίαξ δ ζδιενζκή ηεπκμθμβία, δ μπμία δζαθένεζ 

πμζμηζηά απυ ηδκ παθαζά ηδξ ιμνθή, πανάθθδθα ιε ηδκ ηθαζζηή δζάηνζζδ 

ηαεανήξ επζζηήιδξ ηαζ ηεπκμθμβίαξ οπάνπεζ ηαζ ζοκεπχξ εκζζπφεηαζ ιζα 

άπμρδ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, πενί ηεπκμεπζζηήιδξ. Δκημφημζξ, κμιίγς υηζ 

μθείθμοιε κα δζαηνίκμοιε πάκηα ημ επζζηδιμκζηυ πνμσυκ απυ ημ ηεπκμθμβζηυ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 306 

πνμσυκ, ημ ηέπκδια, υπςξ θέβεηαζ, απυ ηζξ δζαζηάζεζξ εηείκεξ ημο ηεθεοηαίμο 

πμο είκαζ πθέμκ παναηηδνζζηζηέξ, υπςξ είκαζ δ μζημκμιζημ-παναβςβζηή. ·κα 

ηθαζζηυ πανάδεζβια, εδχ: Ζ επζζηδιμκζηή ζφθθδρδ ηδξ βκςζηήξ ζζμδοκαιίαξ 

ιάγαξ-εκένβεζαξ, πμο είκαζ ζηα ιπθμογάηζα ηςκ ιαεδηχκ. Ο πενίθδιμξ ημο 

Ασκζηάζκ δζαθένεζ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ αημιζηήξ αυιααξ ηαζ, αέααζα, ηδ 

πνήζδ ηδξ ζηδ Υζνμζίια ηαζ ζημ Ναβηαζάηζ. 

 Οζ ηεπκμθμβίεξ πμθέιμο, πονδκζημφ μθέενμο, ηαζ ηονίςξ ημ μζημθμβζηυ-

πενζααθθμκηζηυ πνυαθδια, ιαγί ιε ημκ πζμ πνυζθαημ θυαμ ιζαξ ακελέθεβηηδξ 

αζμηεπκμθμβζηήξ ελέθζλδξ αφλδζακ ηαηαηυνοθα ηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ 

ακενχπζκςκ ημζκςκζχκ, ηονίςξ ημο θεβυιεκμο ακαπηοβιέκμο ηυζιμο, βζα ηζξ 

ανκδηζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ. Δδχ, υιςξ, ζοπκά 

παναηδνμφιε ηδκ ελήξ ακηίθαζδ: εκχ ζοκεπχξ αολάκεζ μ ααειυξ 

ζοκεζδδημπμίδζδξ, π.π., ημο ιεβέεμοξ ημο μζημθμβζημφ πνμαθήιαημξ, δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηά ηδξ είκαζ δοζακάθμβα ιζηνή ή ηαζ αηονχκεηαζ ζηδκ 

πνμζςπζηή, αημιζηή ηαζ ημζκςκζηή πνάλδ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή αθμνά ηονίςξ 

ηδ θεβυιεκδ ειπμνζηή, ηαηακαθςηζηή ή μζηζαηή ηεπκμθμβία, δ μπμία 

απεοεφκεηαζ ζημοξ πμθθμφξ. Σα αζμιδπακζηά επζηεθεία ημο ηονίανπμο 

μζημκμιζημ-παναβςβζημφ ιμκηέθμο, εηηυξ ημζκςκζημφ εθέβπμο, ζοκεπχξ 

ζπεδζάγμοκ κέα ηενδμθυνα ηεπκήιαηα, ζοπκά παθηεφμκηαξ ή απμηνφπημκηαξ 

ηα ηαηχθθζα επζηζκδοκυηδηαξ, ή ζοκεπχξ επζκμχκηαξ κέεξ ιμνθέξ 

εκζςιαηςιέκδξ ελαπνήζηεοζδξ - ηαηαθαααίκεηαζ ηζ εκκμχ ιε αοηυ. 

 Σμ θζθμζμθζηυ ζδεμθυβδια ηδξ απυθοηδξ ηονζανπίαξ εκυξ 

ηεπκμηναηζημφ κηεηενιζκζζιμφ, δδθαδή υηζ δ ζοκηεθμφιεκδ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ 

είκαζ μοδέηενδ, είκαζ δεδμιέκδ, ακαπυδναζηδ, ηαζ ηαεμνίγεζ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζπέζεζξ, απμηνφπηεζ ζηυπζια ηδκ άθθδ πθεονά ηδξ δζαθεηηζηήξ εκυηδηαξ, πμο 

είκαζ μ ημζκςκζηυξ κηεηενιζκζζιυξ, υπμο, ακηίεεηα, ηαη‘ αοηυκ εεςνείηαζ υηζ μζ 

ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ, δδθαδή, δ ηονζανπία ζοβηεηνζιέκςκ ημζκςκζηχκ εθίη, 

ηαεμνίγεζ ηδκ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ. Αοηή δ ηονζανπία ημο πνχημο ζηδ ζφβπνμκδ 

ημζκή βκχιδ ζοκηεθεί ζηδ δδιζμονβία ημο ηαηάθθδθμο ηθίιαημξ. ε αοηυ ημ 

ηθίια ηζ ζοιααίκεζ; Αζοκείδδηα επζηναημφκ ιμκμδζάζηαηεξ ακηζθήρεζξ ιε ηφνζμ 

ζφιπηςια ηδ δζαηήνδζδ ηαζ εκίζποζδ ιζαξ άηνζηδξ ηεπκμθζθίαξ ςξ ηαζ 

ηεπκμθαβκείαξ ζημοξ κέμοξ, ιαγί ιε ηζξ δζάθμνεξ επίηηδηεξ αθθμηνζςηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ημο ακενχπμο πμο είπακ εζπςεεί απυ παθζά, πμο υιςξ 

ειθακίγμκηαζ ζακ θοζζμθμβζηέξ. 
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 Γζααάγς, εδχ, έκα απυζπαζια πμθθχκ εηχκ, πμο παναιέκεζ πάκηα 

θνέζημ. «Ζ παναβςβή πανάβεζ ηαηακάθςζδ, ανπζηά, εθμδζάγμκηαξ ηδ 

δεφηενδ ιε οθζηυ· ηαηά δεφηενμ θυβμ, ηαεμνίγμκηαξ ημκ ηνυπμ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ· ηαηά ηνίημ, δδιζμονβχκηαξ ζημοξ ηαηακαθςηέξ ιζα επζεοιία βζα 

ηα πνμσυκηα ηδξ ςξ ακηζηείιεκα ηαηακάθςζδξ. ·ηζζ, ιε θίβα θυβζα, πανάβεζ ημ 

ακηζηείιεκμ, ημκ ηνυπμ ηαζ ηδκ επζεοιία ηδξ ηαηακάθςζδξ» (Κνζηζηή ηδξ 

πμθζηζηήξ ηδξ μζημκμιίαξ, Κάνμθμξ Μανλ). Με ηζξ πάνα πάκς εθάπζζηεξ ηαζ 

εθθεζπηζηέξ κφλεζξ, αέααζα, υρεςκ ημο πμθφπθμημο αοημφ πθέβιαημξ, 

ηεπκμθμβία-θφζδ-ημζκςκία-μζημκμιία, δζαπζζηχκμοιε υηζ ζημ ζδιενζκυ ιμκηέθμ 

αζμιδπακζημ-ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ, ημ ηαπζηαθζζηζηυ, δδθαδή, δ αδοκαιία 

απμπεζναβχβδζδξ ηςκ επζθμβχκ ηςκ ηαηακαθςηχκ ακαβςβζηά απμηεθεί 

ααζζηή βεκεηήζζα αζηία, π.π., ηδξ αδοκαιίαξ επίηεολδξ δζεεκχκ ζοιθςκζχκ. Καζ 

αοηυ είκαζ ημ πζμ βκςζηυ. 

 Ζ δζαηήνδζδ ηδξ ακηίθαζδξ, επίζδξ, πμο πνμακαθένεδηε ελδβείηαζ απυ 

ηδκ άβκμζα ή ηδκ αηεθή βκχζδ ηαζ ζοκεζδδημπμίδζδ ηέημζςκ ζδιακηζηχκ 

ζπέζεςκ ημο πθέβιαημξ αοημφ. Δδχ πζζηεφς υηζ εηαάθθεζ υπζ ιυκμ πνμθακήξ, 

αθθά ηαζ επείβμοζα εηπαζδεοηζηή-παζδαβςβζηή ακαβηαζυηδηα ηδξ έκηαλδξ ζηα 

εηπαζδεοηζηά curricula, ζηα πνμβνάιιαηα ηδξ ακηίζημζπδξ εειαηζηήξ, ακάθμβα, 

αέααζα, ιε ηα ιαεδζζαηά επίπεδα. ·ηζζ, π.π., δ πμθοδζαθδιζγυιεκδ 

Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ, εάκ εέθεζ κα είκαζ εζθζηνζκήξ ηαζ ιδ οπμπνεςηζηή, 

μθείθεζ κα ζοιπενζθαιαάκεζ αοηέξ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο πνμαθήιαημξ. Ο 

ημκζζιυξ αοηχκ ηςκ δζαζηάζεςκ δεκ απμννέεζ απυ ιζα ανκδηζηή ζηάζδ 

απέκακηζ ζηδκ ηεπκμθμβία, αθθά, ζηδκ επμπή ιαξ, μθείθεζ κα ζοιπθδνχκεζ 

ζζυηζια ηζξ αοημκυδηεξ εεηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο θαζκμιέκμο. Ζ ακηζιεηχπζζδ ημο 

ηεθεοηαίμο ζημ επίπεδμ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ εεςνχ υηζ είκαζ 

εθθεζπηζηή, εκίμηε πνμζπδιαηζηή, δζαζηνεαθςηζηή πμθθέξ θμνέξ, ηαζ 

παναηδνείηαζ ζηα αζαθία ιε ημκ ηίηθμ αοηυκ ιε ημκ μπμίμ οπάνπεζ ζηδ 

δεοηενμαάειζα. 

 Γεκ εα ακαθενεχ ζηα αζαθία, ίζςξ αφνζμ ιαξ δμεεί δ εοηαζνία. 

Ακαθένς ιυκμ ιενζηά παναδείβιαηα. ημ ζπεηζηυ αζαθίμ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο, 

πμο εα έπνεπε κα θέβεηαζ «Δπζπεζνδιαηζηυηδηα» ηαζ υπζ «Σεπκμθμβία», βνάθεζ 

ηάπμο ιζα θνάζδ: «Σμ ηένδμξ είκαζ ζημπυξ ηδξ ηάεε παναβςβζηήξ ιμκάδαξ». 

Γεκ θέεζ «έκαξ ζημπυξ». Γεκ εέθεζ κα ημ πεζ. Οφηε θέεζ, υιςξ, «μ ζημπυξ». 

Δίκαζ πμκδνή θίβμ δ έηθναζδ. Δπίζδξ, ζημ αζαθίμ ηδξ Α΄ Λοηείμο, πμο είκαζ πζμ 
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βκςζηυ εδχ ηαζ πνυκζα, πμο έπεζ ανηεηά ζδιεία εεηζηά, δζααάγμοιε απυρεζξ 

υπςξ: «Ζ θεζημονβία ηδξ μζημκμιίαξ εα πνέπεζ κα απμθαζίγεζ πμζμξ εα πνέπεζ 

κα πνδζζιμπμζεί ηα πνμσυκηα ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ πμο πανάβμκηαζ ηαζ εάκ εα 

πνέπεζ μ ηάεε πμθίηδξ κα παίνκεζ ηζξ ίδζεξ πμζυηδηεξ ζηζξ οπάνπμοζεξ 

δζαθμνέξ». Αθθμφ βνάθεζ: «ηδκ μζημκμιία ηδξ αβμνάξ», πνμζέληε ημ αοηυ, 

«αοηυ πμο εα παναπεεί απμθαζίγεηαζ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ», πνμζέληε, 

«πμο ρδθίγμοκ ιε ηα πνήιαηα πμο δζαεέημοκ». Φδθίγμοκ ακάθμβα ιε ηα 

πνήιαηα. Δπίζδξ, οπάνπμοκ ιέζα ζημ αζαθίμ δζάθμνεξ ακαθμνέξ, υπμο μζ 

ακάβηεξ ηαζ ηα «εέθς» ηδξ ημζκςκίαξ -ηα ηαηακαθςηζηά, εκκμεί πζμ πμθφ- 

ακαθαιαάκεζ κα ζηακμπμζήζεζ δ αζμιδπακζημ-ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ. Αοηά υθα ηα 

«εέθς» απθχξ οπάνπμοκ. Καζ αοηά είκαζ, αέααζα, ηα θζθμζμθζηά ηαζ ηα 

ζδεμθμβζηά επίδζηα ηαζ αοηήξ ηδξ πανέιααζδξ. Γεκ έπς πνυκμ, εα ηεθεζχζς ιε 

ηάηζ πμθφ απθυ: έκα ιζηνυ απυζπαζια εκυξ βκςζημφ ζοββναθέα, ημο μπμίμο 

έπμοκ ιεηαθναζηεί πμθθά αζαθία, ημο Pole Virilio. Γνάθεζ ηάπμο ζημ 

«Πνμπαημνζηυ αηφπδια»: «ε αοηυ ημ επίπεδμ ακδζοπίαξ δ μζημθμβία είκαζ 

θζβυηενμ δ μζημθμβία ηδξ θφζδξ ηαζ πενζζζυηενδ δ μζημθμβία ηδξ ημοθημφναξ 

ηαζ ηςκ ηομθμνμφιεκςκ ιοεμθμβζηχκ ηδξ ηαηαζηνμθχκ». Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Λάιπνμο έπεζ ημ 

θυβμ. 

Β. ΛΑΜΠΡΟΤ (ΔΛΜΔ ΚΑΒΑΛΑ): Κοηθμθμνεί έκα ηείιεκμ ιενζηχκ 

ζοκέδνςκ ζε ζπέζδ ιε ηάπμζεξ ζηέρεζξ πμο έπμοιε ζε ζπέζδ ιε ημ 8μ 

Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ. Θα πνμζπαεήζς κα εηθνάζς ιενζηέξ ζςζηέξ 

ζηέρεζξ, κα πς μνζζιέκα πνάβιαηα. 

 Καηανπάξ, εέθς κα πς υηζ εδχ ηαζ ανηεηυ ηαζνυ, πνυκζα, ηαθθζενβείηαζ 

ιζα ρεοδήξ ακηίεεζδ. Απυ ηδ ιζα πθεονά ιάξ πανμοζζάγμοκ υηζ οπάνπεζ έκα 

παθζυ ζπμθείμ, μπζζεμδνμιζηυ, έλς απυ ηζξ ακάβηεξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ηδξ 

ημζκςκίαξ· ηαζ απυ ηδκ άθθδ ημ ζπμθείμ ηδξ πανάξ, ηδξ δδιζμονβίαξ, ηδξ 

ηνζηζηήξ ζηέρδξ, ηδξ δζεπζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ δεκ ζοιιαγεφεηαζ. Αοηυ 

ημ πνάβια ημ αημφιε ανηεηά ζοπκά. Μπμνείηε κα ημ δείηε ζε ηάεε εζζαβςβζηυ 

ζδιείςια πμο οπάνπεζ ζημ αζαθίμ ημο εηπαζδεοηζημφ. Καζ ζε αοηυ θαίκεηαζ υηζ 

οπάνπμοκ ακηζδνάζεζξ. Καζ μζ ακηζδνάζεζξ ηονίςξ είκαζ μζ εηπαζδεοηζημί, δ 

ηφνζα ακηίδναζδ, ηαζ βζ‘ αοηυ αηνζαχξ δεπυιαζηε ηαζ ιζα επίεεζδ ζε αοηυ ημ 

επίπεδμ.  
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 Αξ δμφιε, υιςξ, θζβάηζ πχξ ήηακ ημ ζπμθείμ πνζκ ηαζ πχξ είκαζ ηχνα. 

Νμιίγς υηζ είκαζ ημ ίδζμ ζπμθείμ. Απθχξ, έπμοκ πνμπςνήζεζ μνζζιέκεξ 

ελεθίλεζξ, μνζζιέκεξ πνμζανιμβέξ -κα ημ πς έηζζ- υθα αοηά ηα πνυκζα, 

ζοκαζκεηζηά, απυ ηα δφμ ηυιιαηα πμο ηοαενκμφζακ ιέπνζ ηχνα. Ονζζιέκα 

απυ αοηά είκαζ ηα ελήξ: Δίκαζ δεδμιέκδ πζα δ απυηηδζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

δελζμηήηςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ. Αββθζηά, δεφηενδ βθχζζα, Πθδνμθμνζηή. 

Πμθθαπθαζζάζηδηε δ φθδ, εζδζηά ζηδ Φοζζηή ηαζ ζηα Μαεδιαηζηά, ζε ζδιείμ 

πμο κα ελεζδζηεφεηαζ μ ιαεδηήξ αηυια απυ ημ Γδιμηζηυ. Καηανβήεδηε ημ 

οκηαηηζηυ ζημ Γδιμηζηυ ηαζ δεκ επζηνέπεηαζ δ δζυνεςζδ ηςκ ζοκηαηηζηχκ ηαζ 

βναιιαηζηχκ θαεχκ. Δπίζδξ, αολήεδηακ μζ χνεξ ηςκ Ανπαίςκ απυ ημ 

πνςηυηοπμ. Μέζα ζε υθα αοηά αάθηε ηδκ αλία πζα πμο παίγμοκ μζ ελεηάζεζξ 

ζημ υθμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, αοηυ ημ μπμίμ έπεζ 

αθθάλεζ ηαζ αθθάγεζ ηαζ, εάκ εέθεηε, είκαζ αοηυ ημ μπμίμ εα ιαγέρεζ ηδκ υθδ 

ηαηάζηαζδ, είκαζ αηνζαχξ δ αθθαβή ζημ γήηδια ηδξ βκχζδξ. Δκχ ημ 

παναδμζζαηυ ζπμθείμ ζηυπεοε ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ βκχζδξ ιέζα απυ έκα 

δζάθμβμ ηαεδβδηή-ιαεδηή ηαζ ιέζα απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ υπμζςκ βκχζεςκ 

είπε μ ιαεδηήξ, ημ ζδιενζκυ γδηάεζ απυ ημκ ιαεδηή κα ηδκ ηαηαηηήζεζ ιυκμξ 

ημο ηδ βκχζδ. 

 Ίθμ αοηυ, δδθαδή, πμο δ ακενςπυηδηα βζα πζθζάδεξ πνυκζα ιπυνεζε κα 

ηαημπονχζεζ ηαζ κα ιπμνεί κα ημ ιεηαδίδεζ απυ βεκζά ζε βεκζά, γδηείηαζ απυ 

ημκ ιαεδηή κα ημ ηαημπονχζεζ ιυκμξ ημο. Ο νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ είκαζ πζα 

ηαεανά ζοκημκζζηζηυξ. Βμδεάεζ ιε αοηυ ημκ ιαεδηή κα πάνεζ -ιε ηζξ δελζυηδηεξ 

πμο ημο δίκμοιε, πμο πνμζπαεμφιε κα ημο ακαπηφλμοιε- κα πάνεζ ηζξ 

βκχζεζξ απυ δζάθμνμοξ πχνμοξ. Γδθαδή, μοζζαζηζηά ηάκεζ έκα ζενθάνζζια, 

ιζα ακαγήηδζδ βκχζεςκ πςνίξ κα ιπμνεί κα ηζξ ζοκδέεζ ζε ηαιζά πενίπηςζδ. 

Με αοηυ ημκ ηνυπμ, υπςξ είπε ηαζ μ Σζζνζβχηδξ μ Θακάζδξ, αοηυ ημ μπμίμ 

βίκεηαζ είκαζ κα θηζάπκεζ, κα μζημδμιεί έκα δζηυ ημο ημζιμείδςθμ, ιζα δζηή ημο 

ημζιμακηίθδρδ, δ μπμία, υιςξ, ζηδνίγεηαζ ηαζ ζηδνίγεζ ηαοηυπνμκα ηδκ 

οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ πναβιάηςκ. Γεκ είκαζ δοκαηυκ κα δζαπςνζζηεί απυ 

αοηή, βζαηί απυ αοηή ηνέθεηαζ.  

Σμ πυζμ ηαθά έπμοκ ηαηαθάαεζ ηδκ μθζζηζηή πνμζέββζζδ μζ ιαεδηέξ ζημ 

Γδιμηζηυ ηαζ μζ βμκείξ ημοξ ιπμνμφιε κα ημ ακηζθδθεμφιε απυ ημ υηζ ζε 

επίπεδμ Γδιμηζημφ έπμοκ βζβακηςεεί μ εεζιυξ ημο θνμκηζζηδνίμο ηαζ ηα 

ζδζαίηενα αμδεήιαηα, ηαζ έπεζ βίκεζ πζα ηαεδιενζκυηδηα ζημκ ιαεδηή κα 
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πνμζπαεεί κα ακηζιεηςπίζεζ ημ ιάεδια ιέζα απυ ηδ αμήεεζα ημο βμκζμφ. Δάκ 

μ βμκζυξ έπεζ ηδκ πακεπζζηδιζαηή ιυνθςζδ κα ημκ αμδεήζεζ, έπεζ ηαθχξ. Άνα, 

αοηυξ μ μπμίμξ πνχημξ πεηζέηαζ έλς ζε υθα ηα επίπεδα ή ακαβηάγεηαζ κα 

πθδνχζεζ είκαζ αοηυξ μ μπμίμξ δεκ έπεζ αοηέξ ηζξ δοκαηυηδηεξ. 

 Ίζμκ αθμνά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ: Αοηυ ημ μπμίμ αζχκμοιε -

ημοθάπζζημκ εβχ αοηυ αζχκς ζημ ζπμθείμ ηαζ κμιίγς υηζ αοηυ οπάνπεζ ζακ 

εζηυκα ηαζ απυ αθθμφ- είκαζ έκα ζπμθείμ ζαπίζιαημξ ηαζ δζάθοζδξ. Πανά ηδ 

ζδιακηζηή πνμζπάεεζα πζθζάδςκ εηπαζδεοηζηχκ κα ηνααήλμοκ ηδκ πνμζμπή 

ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ημοξ, αοηυ, μοζζαζηζηά, ημ μπμίμ βίκεηαζ 

είκαζ κα είιαζηε παζδμθφθαηεξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ. Να απαζπμθμφιε ημοξ 

ιαεδηέξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ. Σμ ηαεδιενζκυ ζημίπδια ζηδκ ηάλδ είκαζ πχξ εα 

ημοξ έπμοιε ζε δζοπία. Πχξ δεκ εα ιζθάκε, πχξ δεκ εα θςκάγμοκ η.θπ. Αοηή 

δ ηαηάζηαζδ, δ αηφνςζδ, δδθαδή, ημο νυθμο ιαξ, μδδβεί ακαβηαζηζηά ημκ 

εηπαζδεοηζηυ κα ακαγδηήζεζ ζηδνίβιαηα. Καζ ηα ζηδνίβιαηα ηα μπμία ένπμκηαζ 

είκαζ δ επζιυνθςζδ. Αοηή είκαζ δ επζιυνθςζδ. Ίζμζ έπεηε πάεζ ζε ζειζκάνζα, 

υζμζ έπεηε παναημθμοεήζεζ, έπεηε δζααάζεζ ημ ηζ βνάθεηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

επζιυνθςζδ, απυ ηδκ άπμρδ ηςκ ηοαενκχκηςκ ή ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, 

εα δείηε υηζ υθα αοηά αθμνμφκ υπζ ημ επζζηδιμκζηυ ημιιάηζ, δδθαδή κα 

ιάεμοιε ηάπμζεξ κέεξ ελεθίλεζξ, αθθά ημ πχξ εα εθανιυζμοιε υθα αοηά ηα 

κέα ζημ ζπμθείμ. Πχξ, δδθαδή, εα εθανιυζμοιε ηα κέα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα, ηα ΓΔΠΠ, πχξ εα ηάκμοιε δζαπείνζζδ ηνίζδξ πζα ιέζα ζηδκ 

ηάλδ -είκαζ έκα ηαζκμφνβζμ θνμφημ ηαζ αοηυ-, βζα κα ιπμνέζμοιε κα 

ακηζιεηςπίζμοιε. Καζ θοζζηά, μ ζπμθζηυξ ζφιαμοθμξ δεκ εα ελεηάζεζ εάκ ημ 

ηάκμοιε ιε έκα ηνυπμ ή ιε έκακ άθθμ. Υεεξ μ ηφνζμξ Λοημονέκηγμξ ημ 

ακέθενε: Δίζηε εθεφεενμζ ζε αοηυ ημ επίπεδμ. Δηείκμ ημ μπμίμ εα ελεηαζηεί 

είκαζ εάκ πνμπςνάεζ δ υθδ δμοθεζά. 

 Δίκαζ θακενυ υηζ δ δζαεειαηζηυηδηα πμο πνμςεείηαζ απυ ημ Τπμονβείμ 

ηαζ ηζξ δζεοεφκζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, αθθά ηαζ απμηεθεί παβηυζιζα 

πμθζηζηή ημο κεμθζθεθεφεενμο ηαπζηαθζζιμφ, ένπεηαζ κα ζοκδνάιεζ ζηδκ 

ακαπαναβςβή ημο ίδζμο ημο ζοζηήιαημξ. Γεκ πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαηή 

εθανιμβή, πανά ημ υηζ απμηεθεί ―ηθερζιαίζημ‖ απυ ηδκ Ανζζηενά 

δζαζηνέθμκηάξ ηδκ ηαζ ηαεοπμηάζζμκηάξ ηδκ ζε ιζα άθθδ ηαηεφεοκζδ. Γεκ εα 

βίκεζ ηαθφηενδ, εάκ βίκεζ πενζζζυηενμ δζεπζζηδιμκζηή. Νμιίγς υηζ δ απάκηδζδ 

πμο εα πνέπεζ κα δχζεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ηυζιμξ ανίζηεηαζ ζε δφμ ααζζηέξ 
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επζθμβέξ, ιε ηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα ζοβηνμοζημφιε. Σμ έκα, δ 

εκηαηζημπμίδζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ εα 

πνέπεζ κα ιεζςεεί δναζηζηά δ φθδ ηαζ κα αθθάλμοκ μζ νοειμί ιέζα ζημ 

ζπμθείμ, χζηε κα βίκμοκ πενζζζυηενμ ακενχπζκμζ. Ζ δζαεειαηζηυηδηα ακηί κα 

απμζοιπζέγεζ ιζα ηαηάζηαζδ ζοκεπχξ ηδκ εκηαηζημπμζεί. Σμ δεφηενμ, πνέπεζ 

κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ελεηαζηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ζακ ααζζηυ 

ζοκηεθεζηή ηδξ πνδζζιμεδνζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ φθδξ, ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ 

ιδ δδιζμονβζημφ ζπμθείμο. ηυπμξ εκυξ πνμμδεοηζημφ ιμνθςηζημφ ηζκήιαημξ 

δεκ ιπμνεί κα είκαζ πανά ιυκμ πχξ δεκ εα απμαθαηχκεηαζ, πχξ εα ιάεεζ μ 

ιαεδηήξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εα πνέπεζ κα δμφιε ιε άθθμ ηνυπμ ηδ ζπέζδ ιαξ 

ιε ημοξ ίδζμοξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ζημ ζπμθείμ, ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ εζδζηά ιε 

αοημφξ πμο έπμοκ ιεβαθφηενδ ακάβηδ. 

 Κθείκμκηαξ εέθς κα πς μνζζιέκα πνάβιαηα βζ‘ αοηυ ημ οκέδνζμ. Δίπα 

παναημθμοεήζεζ ηαζ ημ πνμδβμφιεκμ. Δάκ αοηυ ημ οκέδνζμ απμηεθέζεζ 

απθχξ ιζα ζοθθμβή εζζδβήζεςκ ηαζ ημπμεεηήζεςκ ηαζ αβεζ ιεηά απυ ηάπμζα 

πνυκζα, ανηεηά ιαηνζά, έκα δίημιμ αζαθίμ, κμιίγς υηζ δεκ εα έπμοιε 

ηαημνεχζεζ ηίπμηε. Αοηυ ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα βίκεζ είκαζ κα αβμοκ απμθάζεζξ 

απυ αοηυ ημ ζοκέδνζμ ηαζ αοηέξ μζ απμθάζεζξ ζηδ ζοκέπεζα κα βίκμοκ ηηήια 

υθμο ημο ηθάδμο, βζα κα ιπμνέζεζ κα ακηζιεηςπίζεζ αοηά ηα μπμία ένπμκηαζ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Υνήζημξ Σζάηαξ έπεζ 

ημ θυβμ. 

Υ. ΣΑΚΑ: οκάδεθθμζ, αημφζηδηακ πμθθά ζ‘ αοηή ηδκ αίεμοζα, ηαζ ηδ 

πεεζζκή ιένα ηαζ ζήιενα, πενί εοεθζλίαξ, πενί εθαζηζηυηδηαξ. Αημφζηδηακ θίβα 

βζα ηα εοέθζηηα δνχκηα οπμηείιεκα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, ειάξ, ημοξ 

αδζυνζζημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ημοξ ακαπθδνςηέξ, ημοξ ςνμιίζεζμοξ. Σοβπάκς 

ιέθμξ ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Αδζυνζζηςκ Δηπαζδεοηζηχκ ηαζ ιεηαθένς ηαζ 

ημ παζνεηζζιυ ηδξ ζημ οκέδνζμ. Οζ πενζζζυηενμζ βκςνίγεηε ηδκ ηαηάζηαζδ, 

είηε βζαηί ηδκ έπεηε αζχζεζ είηε βζαηί ιπμνεί κα ανίζημκηαζ ηα παζδζά ζαξ ζ‘ αοηή 

ηδκ ηαηάζηαζδ είηε βζαηί έπεηε βκςζημφξ.  

 Ξένεηε, ιεηά ημ 1998, ιε ηδκ εθανιμβή ημο ΑΔΠ ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ 

ηδξ επεηδνίδαξ, μ ηυζιμξ ηδξ αδζμνζζηίαξ ανέεδηε ζε αιδπακία. Βζχεδηε ςξ 

ιζα ήηηα ζηδ «ιδηένα ηςκ ιαπχκ». Ξένεηε, ιπαίκμοκ κέεξ βεκζέξ, αβαίκμοκ 
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απυ ηα πακεπζζηήιζα. Δβχ, υηακ επέθελα ηδ πμθή ιμο, ηδκ επέθελα 

βκςνίγμκηαξ υηζ έπεζ ηαηανβδεεί δ επεηδνίδα. ‘ αοηή ηδ κέα ηαηάζηαζδ, ζ‘ 

αοηυ ημ κέμ ημπίμ ηάπςξ εα πνέπεζ κα απακηήζμοιε. Μεηά ημκ ηεθεοηαίμ 

δζαβςκζζιυ εηπαζδεοηζηχκ ημο ΑΔΠ, δζάθμνμξ ηυζιμξ, ιέζα απυ ημ Ηnternet, 

ιέζα απυ εηπαζδεοηζηά site, δζαδζηηοαηά θυνμοι η.θπ., ήθεε ζε επαθή. Άνπζζε 

κα ζογδηάεζ, άνπζζε κα ιεηαθένεζ ηδκ αβςκία ημο. Αοηή δ δζαδζηαζία ηαηέθδλε 

ζε ιζα κέα ανπή, ζηδκ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Αδζυνζζηςκ 

Δηπαζδεοηζηχκ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθε, εα ζε παναηαθέζς κα εζηζάζεζξ ζηδ δζαεειαηζηή 

ημο ζοκεδνίμο. Αοηή ήηακ δ πνμτπυεεζδ βζα κα πάνεηε ημ θυβμ. αξ 

παναηαθχ. Βμήεδζε θζβάηζ ιε ημκ πνμαθδιαηζζιυ ζμο, θμζπυκ. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκαδέθθζζζα, δεκ πνεζάγεηαζ ηακέκακ ζοκήβμνμ μ 

ζοκάδεθθμξ Σζάηαξ. ε παναηαθχ. έαμιαζ υθμοξ ημοξ μιζθδηέξ, αθθά 

δυεδηε μ θυβμξ ζημκ ζοκάδεθθμ αηνζαχξ δζυηζ, ηεθζηά, οπήνλε έκαξ υνμξ πμο 

έεεζε ημ πνμεδνείμ, δίηαζα ηαζ αοημκυδηα. Γδθαδή, υηζ εα πνέπεζ κα εζηζάζεζ 

ζηδ εειαηζηή ημο οκεδνίμο. Θα παναηαθέζς, θμζπυκ, κα αμδεήζεζ. 

Υ. ΣΑΚΑ: οκάδεθθμζ, ηθείκς. Οφηςξ ή άθθςξ, εα είπα ηεθεζχζεζ ήδδ. 

οκάδεθθμζ, λένεηε, εα ιπμνμφζα κα είιαζ ιαεδηήξ πμθθχκ απυ ζαξ. Δπίζδξ, 

εα ιπμνμφζα κα είιαζ, ηάπμζςκ απυ ζαξ, ηαζ βζμξ. Κάπμζμξ έπεζ απμθαζίζεζ 

υηζ δεκ ιπμνχ κα είιαζ ζοκάδεθθυξ ζαξ. Δβχ θές υηζ απέκακηζ ζε αοηή ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα εα πνέπεζ κα απακηήζμοιε αθθζχξ. Θα πνέπεζ κα πάιε ιαγί. 

Γζ‘ αοηυ, εάκ εέθεηε, αιθζζαδημφιε ηαζ ηδκ ίδζα ηδ δζαδζηαζία ημο ΑΔΠ ηαζ 

ανενχκμοιε ηαζ έκα θυβμ ζοβηεηνζιέκμ βζ‘ αοηή. Ξένεηε, ιπμνμφιε κα 

δζεηδζηήζμοιε ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα, βζα κα πάιε ιαγί. ·πμοιε κα ζαξ 

πνμηείκμοιε -ηαζ ηθείκς ιε αοηυ- ζηζξ 21 Ημοκίμο ιία εηδήθςζδ. Αηυια, εάκ 

εέθεηε, ηαζ ζοκδζμνβάκςζδ. Πάκηςξ, ζίβμονα, δζηή ζαξ ημπμεέηδζδ εέθμοιε, 

υθμο ημο πχνμο ηδξ εηπαίδεοζδξ, βζα ηα γδηήιαηα αοηά, ηαζ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ αδζμνζζηίαξ, ηζξ 

εθαζηζηέξ ιμνθέξ ενβαζίαξ, ηαζ πχξ ιπμνμφιε κα πνμπςνήζμοιε ιαγί, απυ 

εδχ ηαζ πένα, ακαγδηχκηαξ έκακ ημζκυ αδιαηζζιυ. Δθπίγς ζηζξ 21 Ημοκίμο κα 

αζζεακυιαζηε ζοκμδμζπυνμζ.  

Δοπανζζηχ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ε εοπανζζημφιε. Ζ ζοκαδέθθζζζα δ Γέζπμζκα 

Μαονμιαηάηδ έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΑΚΖ: Δίκαζ ηαθυ κα αημφιε ημοξ κέμοξ ζοκαδέθθμοξ, είκαζ 

αοημί πμο εα θένμοκ ημ ηαζκμφνζμ. Δβχ ημκ εεςνχ ζοκάδεθθμ, ακ ηαζ δεκ 

είκαζ δζμνζζιέκμξ. Μαηάνζ κα δζμνζζηεί ζφκημια. Καζ θυβς ημο υηζ είιαζ ιζαξ 

εζδζηυηδηαξ πμο έπεζ ιεβάθδ αδζμνζζηία, είιαζ ηδξ Γαθθζηήξ, κμιίγς υηζ πνέπεζ 

κα ημοξ αημφιε ηαζ κα είιαζηε δίπθα ημοξ. Δίιαζ απυ ηδκ μιάδα ενβαζίαξ. 

 οκάδεθθμζ, υθδ αοηή δ ζογήηδζδ βζα ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ 

βζα ηα αζαθία πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ημ ηζ ζπμθείμ εέθμοιε ηαζ πμζμξ εα 

είκαζ μ νυθμξ ημο ζηδ ζδιενζκή ημζκςκία, ηαζ εάκ ιπμνεί κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ 

αθθαβέξ πμο έπμοκ ζοιαεί. Αοηέξ μζ αθθαβέξ εζπχεδηακ ηαζ απυ άθθμοξ. Θα 

ημ λακαπχ: δ ναβδαία παναβςβή βκχζδξ, ηαζ ιάθζζηα ηαζκμφνβζαξ βκχζδξ, 

πμο ακαζνεί ηζξ πνμδβμφιεκεξ παναδμπέξ η.θπ., πμο είπαιε ςξ δεδμιέκα, μζ 

πμθοζοθθεηηζηέξ ηαζ πμθοπμθζηζζιζηέξ ημζκςκίεξ, μζ αθθαβέξ ζηδκ ενβαζία ηαζ 

ηα ηαζκμφνβζα ημζκςκζηά γδηήιαηα πμο πνμηφπημοκ, υπςξ είκαζ μ ναηζζζιυξ, 

δ αία, δ λεκμθμαία ηαζ υθα αοηά… - ιέζα ζε αοηυ ημ πθαίζζμ, θμζπυκ, εα 

πνέπεζ κα επακαπνμζδζμνζζηεί μ νυθμξ ημο ζπμθείμο ηαζ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. Γεκ ιπμνμφιε κα έπμοιε έκα Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηαζ έκα 

ζπμθείμ εκηεθχξ ιμκμπμθζηζζιζηυ, υηακ ήδδ έπμοιε θηάζεζ πζα ζημ 

δζαπμθζηζζιζηυ, έπμοιε πενάζεζ απυ ημ ζπμθείμ ηδξ εκζςιάηςζδξ, ζημ 

πμθοπμθζηζζιζηυ, ζημ ακηζναηζζζηζηυ. ·πμοιε θηάζεζ εηεί ηαζ ειείξ κα είιαζηε 

πνμζακαημθζζιέκμζ ζε αοηυ ημ ιμκμπμθζηζζιζηυ. Καζ, απυ υ,ηζ άημοζα ηαζ απυ 

ημκ οθοπμονβυ πνμπεέξ, δεκ οπάνπεζ ηαζ πνυεεζδ κα αθθάλεζ αοηυ. Δίπε υηζ 

εα απακηήζμοιε ζηζξ κέεξ πνμηθήζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ, υπςξ δζαιμνθχκμκηαζ, 

ιε ημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ ηαζ ιε ηδκ μνεμδμλία. Σχνα, πχξ εα απακηήζμοιε, 

πχξ εα αμδεήζμοιε υθα αοηά ηα παζδζά απυ ηζξ άθθεξ πχνεξ κα αζζεακεμφκ 

υηζ ακήημοκ ζε αοηυ ημ ζπμθείμ, δεκ ημ λένς, ακ πνμςεήζμοιε υθα αοηά πμο 

είπε μ οθοπμονβυξ. Ο ζδιενζκυξ ιαεδηήξ δεκ ανίζηεζ ηίπμηε, ηαζ εζδζηά μ 

αθθμδαπυξ, ιε ημ μπμίμ κα ηαοηζζηεί, κα δδιζμονβήζεζ ιέζα ζημ ζπμθείμ ηδ 

δζηή ημο ηαοηυηδηα - ηαζ λένμοιε αοηυ ηζ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ. Αοηυ ημ ζπμθείμ 

είκαζ έκα ζπμθείμ πμο, κα ημ παναδεπημφιε, είκαζ ζίβμονμ υηζ δεκ ανέζεζ ζημοξ 

ιαεδηέξ, αθθά δεκ ανέζεζ ηαζ ζημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ιαξ. 

 Καζ δ αθθαβή ιυκμ ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ή ιυκμ ζηδ ιεεμδμθμβία, 

υπμο έβζκε ηυζδ ζογήηδζδ, δεκ είκαζ αοηυ πμο εα θένεζ ηαζ ηδκ αθθαβή ζημ 
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ζπμθείμ. Γεκ είκαζ ιυκμ ημ ηζ εα δζδάλεζξ, αθθά πχξ ηαζ πμφ. Καζ πνέπεζ ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ κα είκαζ ζοκημκζζιέκμ ηαζ ιε ηζξ οπυθμζπεξ 

παζδαβςβζηέξ παναιέηνμοξ. Οζ αθθαβέξ πνέπεζ κα αθμνμφκ υθμοξ ημοξ 

πανάβμκηεξ πμο ζοκδζαιμνθχκμοκ ή επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο 

εηπαζδεοηζημφ. Σα ζπμθζηά ηηήνζα, ημκ ελμπθζζιυ, ημ ενβαζζαηυ ηθίια ιεηαλφ 

ιαξ, ηα ενβαζζαηά δεδμιέκα, ηα πνμαθήιαηα ηςκ ςνμιίζεζςκ, ηςκ 

ακαπθδνςηχκ, ηςκ ιυκζιςκ πμο είκαζ ιμζναζιέκμζ ζε ηέζζενα ζπμθεία. Να 

αθθάλμοκ ηαζ μζ ζπέζεζξ υθςκ ηςκ ειπθεημιέκςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία. Καζ, ηέθμξ πάκηςκ, πνέπεζ ηάπμζα ζηζβιή κα θδθεεί οπυρδ ηαζ υθμ 

ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ ημ ζπμθείμ. Καζ εδχ: Δίκαζ πμο 

δ ημζκςκία εα αθθάλεζ, βζα κα αθθάλεζ ημ ζπμθείμ, ή ημ ζπμθείμ ιπμνεί, 

αθθάγμκηαξ, κα ζοιαάθεζ ζηδκ αθθαβή ηδξ ημζκςκίαξ; Δβχ πζζηεφς υηζ ιπμνεί 

έκα άθθμ ζπμθείμ κα παίλεζ έκα πμθφ ιεβάθμ νυθμ ζε αοηή ηδκ αθθαβή.  

Γίκεηαζ πμθφξ θυβμξ βζα ημ κέμ ζπμθείμ, ζημ μπμίμ εα ιπμοκ μζ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ, αθθά εηείκμ πμο ζοιααίκεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ιζα 

πενζμνζζηζηή ακηίθδρδ, π.π. κα ιάεμοκ πχξ κα πνδζζιμπμζμφκ ημ Internet, 

πχξ κα πνδζζιμπμζμφκ ημκ οπμθμβζζηή. Σμκ πνδζζιμπμζμφιε ζηδκ ηάλδ 

απθχξ βζα κα ημοξ δείλμοιε ιζα δζαθάκεζα ζημ ιάεδια. Γεκ βίκεηαζ υιςξ έκα 

ενβαθείμ πναβιαηζηήξ βκχζδξ ηαζ ηνζηζηήξ ζηέρδξ βζα ζηα παζδζά. Άθθςζηε, 

λένμοιε ηαζ πχξ πενκμφκ ημκ εθεφεενμ πνυκμ ημοξ. Μαγί ιε ημ ζπμθείμ 

οπάνπεζ ηαζ υθμ ημ «ιεηά ημ ζπμθείμ», πμο παίγεζ πμθφ ιεβάθμ νυθμ ζημ ηζ εα 

ηάκμοκ ηα παζδζά ηαζ ηζ πνμζςπζηυηδηα εα δζαιμνθχζμοκ. Γεκ είκαζ ιυκμ ημ 

ζπμθείμ, είκαζ ηαζ ημ «ιεηά ημ ζπμθείμ», ημ «βφνς απυ ημ ζπμθείμ». Σμ ιυκμ 

πμο ίζςξ εα ιάεμοκ είκαζ κα ιπαίκμοκ ζημ Internet ηαζ κα ράπκμοκ ή κα 

ανίζημοκ πθδνμθμνίεξ. Αθθά, βζα ημ πμζα ηναηάκε, πμζα απμννίπημοκ, πχξ εα 

ηνίκμοκ ηαζ πχξ εα επζθέλμοκ, βζα υθα αοηά έπεζ ζδιαζία ημ πενζαάθθμκ. Σμ 

πενζαάθθμκ θείπεζ αηυια ηαζ απυ ηα πνμβνάιιαηα πενζααθθμκηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, ηα πνμβνάιιαηα αβςβήξ οβείαξ, θείπεζ πακηεθχξ απυ ηδκ 

εηπαίδεοζδ ζήιενα. Καζ κμιίγς υηζ είκαζ ηάηζ πμο πνέπεζ κα ιπεζ. Δίδαιε ηζ 

έβζκε ηαζ είδαιε ηαζ πχξ ακηζδνάζαιε ηαζ πχξ ηα δεπηήηαιε. 

 διαζία έπεζ, ηονίςξ, ημ ηζ πνμζακαημθζζιμφξ εέημοιε ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, ηζ ζημπμφξ ηαζ πμζεξ επζδζχλεζξ. Ζ ιέεμδμξ είκαζ ημ ενβαθείμ, 

είκαζ ημ δεοηενεφμκ. Καζ ζδιαζία έπεζ πχξ αοηή ηδ ιέεμδμ ηδ δζαπεζνίγεζαζ 

εζφ, ςξ εηπαζδεοηζηυξ. Γδθαδή, αηυια ηαζ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, ηδ ιέεμδμ 
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project, πμο πμθφ εφημθα ηαηδβμνμφιε -εβχ δεκ ηα ηαηδβμνχ ηυζμ πμθφ-, ημ 

γήηδια είκαζ πχξ ηα δζαπεζνίγεζαζ, ηζ εέια ηάκεζξ, πχξ ημ ηάκεζξ, ηζ 

δοκαηυηδηεξ δίκεζξ ζηα παζδζά - ηαζ ζοκδέεηαζ αοηυ, πζζηεφς, ηαζ ιε ημ αίηδια 

ημο ηθάδμο, πνυκζα ηχνα, βζα παζδαβςβζηή εθεοεενία. 

 Βαζζηή πνμτπυεεζδ, βζα κα είκαζ πεηοπδιέκμ ημ ζπμθείμ, είκαζ κα 

θδθεμφκ οπυρδ ηα εκδζαθένμκηα ηαζ μζ ζηακυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ. ηζξ κέεξ, 

θμζπυκ, ζοκεήηεξ δ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα ακηαπμηνζεεί ζημοξ παναηάης 

ζηυπμοξ: ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ ζζυηδηαξ ηςκ θφθςκ, ηςκ εεκμπμθζηζζιζηχκ 

μιάδςκ ηαζ ηςκ ενδζηεζχκ· ζηδ ιείςζδ ηδξ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ ηαζ ηδξ 

πνυςνδξ εβηαηάθεζρδξ ηαζ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ· ζηδκ 

ηαηάθθδθδ πνμεημζιαζία ηςκ ιαεδηχκ, χζηε κα βίκμοκ οπεφεοκμζ πμθίηεξ, 

πζζημί ζε αλίεξ υπςξ δ εζνήκδ, δ ακμπή ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, μ ζεααζιυξ ημο 

άθθμο ηαζ δ δζαιυνθςζδ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ πνμζςπζηυηδηαξ, βκςζηζηήξ, 

ζςιαηζηήξ, αζζεδηζηήξ, ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ε εοπανζζημφιε πμθφ, ζοκαδέθθζζζα. Ο ζοκάδεθθμξ 

Γεςνβυπμοθμξ έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ (ΔΛΜΔ ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ – ΗΘΑΚΖ): Ζ πανέιααζή ιμο 

έπεζ ηίηθμ «Γζαεειαηζηυηδηα, εοέθζηηδ γχκδ. Ζ πμθζηζηή ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ ηαζ 

μζ αηνμααηζζιμί ηςκ επζζηδιμθμβμφκηςκ».  

Καηανπάξ, δφμ δζεοηνζκίζεζξ, πμο εεςνχ απαναίηδηεξ. Πνχημ, ελεηάγς 

ημ γήηδια ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ζε έκα ζπμθείμ ααζζζιέκμ ζηα θυβζα ηαζ υπζ 

ζηδκ παναβςβζηή δδιζμονβζηή ενβαζία, ζε έκα ζπμθείμ απυ ημ μπμίμ ηα παζδζά 

ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ, ζφιθςκα ιε ημκ Bosenko, είκαζ ακαβηαζιέκα είηε κα 

δναπεηεφζμοκ μθμηθδνςηζηά είηε κα ηαηαθήλμοκ ζηδκ πνυςνδ ελεζδίηεοζδ ηαζ 

ηαηάνηζζδ. Γεφηενμ, ελεηάγς ημ γήηδια ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ςξ πμθζηζηήξ-

ζδεμθμβζηήξ επζθμβήξ ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ ηαζ υπζ ςξ παζδαβςβζηήξ επζθμβήξ, 

εθυζμκ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ, δ παζδαβςβζηή επίθαζδ ήθεε κα κμιζιμπμζήζεζ 

πνμεζθδιιέκεξ πμθζηζηέξ απμθάζεζξ εη ηςκ οζηένςκ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ, δ 

επζπείνδζδ ηδξ δήεεκ επζζηδιμκζηήξ ζηήνζλδξ ηςκ επζθμβχκ αοηχκ ιε αάζδ 

ηζξ εεςνδηζηέξ επελενβαζίεξ, υπςξ ημο Bernstein ηαζ άθθςκ, είκαζ 

ακαβηαζιέκδ κα πνμζθεφβεζ ζημκ εηθεηηζηζζιυ ηαζ κα ηνφαεζ έκηεπκα ηα 

ζοιπενάζιαηα ηδξ ειπεζνζηήξ ένεοκαξ ηςκ επζζηδιυκςκ αοηχκ. 

οιπενάζιαηα, ςζηυζμ, πμο είκαζ αβαθιέκα απμηθεζζηζηά απυ ηα ζηδνζβιέκα 

ζηα θυβζα ζπμθεία. 
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 Καηανπάξ, βζα κα ηζκδεχ ιέζα ζημ πθαίζζμ ημο πνυκμο, εέθς κα πς υηζ 

είκαζ βεβμκυξ υηζ δ εηπαίδεοζδ ακαπανάβεζ ηδκ ηαλζηή, ηδκ μζημκμιζηή ηαζ ηδκ 

πμθζηζηή δμιή ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ. Ζ ηαηακυδζδ αοημφ ημο υνμο 

είκαζ ζδιακηζηυ ζημζπείμ βζα ημ ηίκδια, βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ ηίκδια 

ακηζιεηςπίγεζ ηδ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ ηδκ εοεθζλία, υπζ ιυκμ ηαζ υπζ ηονίςξ ζακ 

έκα παζδαβςβζηυ γήηδια, αθθά ζακ έκα γήηδια πμθζηζηυ, πμο αθμνά ημ 

ζφκμθμ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ ηαζ ημο θαμφ.  Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ ΠΑΜΔ, 

πμο ηζκείηαζ ζημ έδαθμξ ηδξ ηαλζηήξ πάθδξ, ηαζ υπζ ηδξ ζηεκήξ ηαλζηήξ πάθδξ, 

πμο ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ θασηέξ ακάβηεξ ηαζ υπζ ζηδ ζηεκή ζοκηεπκζαηή 

δζεηδίηδζδ, επζθμνηίγεηαζ ιε ημ ηαεήημκ ηδξ ακηίζηαζδξ απέκακηζ ζηδ δμιή ηδξ 

ηονζανπίαξ ηαζ ηςκ πενζμνζζιχκ πμο επζαάθθεζ, αθθά ηαζ ηδξ δζεηδίηδζδξ ηδξ 

νζγζηήξ αθθαβήξ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. 

 Σα γδηήιαηα ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ δεκ απμηεθμφκ ηαζκμθακή 

ακηζηείιεκα δζενεφκδζδξ. Με αοηά –υπςξ αημφζηδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ- 

ζοκδέεδηακ πθήεμξ ιεθεηχκ ηαζ δνάζεςκ, εάκ δ βκχζδ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ ενβαζία. οιααίκεζ ημ ακηίζηνμθμ. Γκχζδ 

ακενςπζζηζηή, εβηοηθμπαζδζηή, πνδζηζηή, δζαπςνζζιέκεξ ηαζ ζενανπδιέκεξ ή 

εκμπμζδιέκεξ πενζμπέξ πκεοιαηζημφ-πεζνςκαηηζημφ  η.θπ.. Ο ηνυπμξ 

μνβάκςζδξ ηδξ βκχζδξ έβζκε ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ  η.θπ..  

 ημοξ ηφπμοξ ηςκ πνμβναιιάηςκ (ακμζηηά-ηθεζζηά) ακαθένεδηε ηαζ μ 

ζοκάδεθθμξ Μακζάηδξ πνμδβμοιέκςξ. Χζηυζμ, εέθς κα επζζηήζς ηδκ 

πνμζμπή ημο ζοκεδνίμο ζημ υηζ μζ δζαπζζηχζεζξ ηςκ ενεοκδηχκ πμο 

ιεθέηδζακ αοημφ ημο ηφπμο ηα πνμβνάιιαηα, εζδζηά ζημ θεβυιεκμ ηφπμ 

ζοθθμβήξ, είκαζ εκδεζηηζηέξ ηδξ ηαλζηήξ πνήζδξ αοημφ ημο ηφπμο. Γδθαδή, 

ζοιπενάζιαηα υηζ απυ ιία δμιή επζθάκεζαξ, οπυ πνμτπμεέζεζξ, πάεζ μ 

άκενςπμξ ζε ιζα δμιή αάεμοξ. Ίηζ μ άκενςπμξ ημζκςκζημπμζείηαζ ακάιεζα 

ζηδκ πίζηδ ζημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, ηδ δζαιυνθςζδ ηαοημηήηςκ, ηδ 

δζηαζμδμζία ημο δζδάζημκημξ, ηδκ εηπαζδεοηζηή βκχζδ ςξ αδζαπέναζηδ η.μ.η. 

Σμ βεβμκυξ υηζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ζηδκ πνςημαάειζα ηαζ ζηδ 

δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ ζηδνζγυηακ ιέπνζ πνυηζκμξ ζηδ αάζδ εκυξ 

Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ ηφπμο ζοθθμβήξ είκαζ ακαιθζζαήηδημ. ·ηζζ, 

ιζθχκηαξ ζε βεκζηυ επίπεδμ, δεκ είκαζ ηοπαίμ πμο οπάνπμοκ ακαθμνέξ. Αοηέξ 

μζ ακαθμνέξ οπάνπμοκ ηαζ ζημ Παζδαβςβζηυ, ανπζηά απυ ημ Παζδαβςβζηυ 
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Ηκζηζημφημ ηαζ ημκ Αθαπζχηδ. ε ακαθμνέξ ζηδνίγμκηαζ, αλζμπμζμφκ ημ Γθδκυ, 

ημοξ πνμμδεοηζημφξ παζδαβςβζημφξ. 

 Γζ‘ αοηυ θές υηζ ημ Παζδαβςβζηυ ήθεε εη ηςκ οζηένςκ κα επζηονχζεζ, 

δζυηζ υθα αοηά ηα εκκμζμηεκηνζηά ηα μπμία οπάνπμοκ ζημ κυιμ βζα ηδκ εοέθζηηδ 

γχκδ ηαζ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, απυ ημκ ηυηε Πνυεδνμ ημκ Αθαπζχηδ, 

εκζςιαηχεδηακ… δ δζηή ημο ακαθοηζηή έηεεζδ εκζςιαηχεδηε ζημ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια, θέβμκηαξ υηζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πνέπεζ κα ζηαιαηήζεζ κα 

πμνεφεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο παναδμζζαημφ βκςζζμηεκηνζημφ ζπμθείμο η.θπ. 

·κα βεκζηυ νεοζηυ πενζαάθθμκ επζαάθθεζ ηζξ αθθαβέξ ηαζ ηα νέζηα. Ίθα αοηά 

ήθεακ εη ηςκ οζηένςκ. Αημφζηδηε ζηζξ πανειαάζεζξ ηςκ επζζηδιυκςκ, 

ζδζαίηενα απυ ημκ Γνυθθζμ. Γεκ ημ είπε, ηχνα, ηυζμ ηαεανά. Μπμνείηε κα δείηε 

ζηδ ζεθίδα ηςκ «Πανειαάζεςκ», υπμο ημ γήηδια ημ μπμίμ ακαθένεζ μ 

Γνυθθζμξ, ιε αάζδ ημ υηζ έπμοιε ιζα βεκζηά παζδαβςβζηή ζογήηδζδ, υπζ 

πμθζηζηή ζογήηδζδ, έβηεζηαζ ζημ πχξ εθανιυγεηαζ δ δζαεειαηζηυηδηα. Σμ θέεζ 

ηαεανά υηζ δ ιυκδ ηαζκμημιία πμο ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ πνμςεεί 

δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ είκαζ δ εοέθζηηδ γχκδ ηαζ πχξ εα οθμπμζδεεί, ηα 

project η.μ.η. 

 Ίιςξ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία υηζ απμζοκδέεηαζ ημ 

παζδαβςβζηυ απυ ημ πμθζηζημ-ημζκςκζηυ ζημζπείμ ζε ζπέζδ ιε ημ πχξ, 

ζοβηεηνζιέκα, ιέζα απυ ηδκ εοέθζηηδ γχκδ πενκάεζ δ πμθζηζηή ηδξ άνπμοζαξ 

ηάλδξ, ζηδκ μπμία ακαθένεδηe ηδκ πνχηδ διένα ηαζ μ Hirtt ηαζ άθθμζ ηδ 

δζαηφπςζακ βζα πνχηδ θμνά: H ζηνμββοθή Σνάπεγα ηςκ Δονςπαίςκ 

Βζμιδπάκςκ, ζηδ ζοκέπεζα δ Λεοηή Βίαθμξ, ζηδ ζοκέπεζα δ εοεθζλία, ηα 

πνμβνάιιαηα -ηαζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ζφκδεζδξ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ 

πεθαηχκ ζηα ζπμθεία- ηα απμηφπςζακ πςνίξ παζδαβςβζηά πνμζπήιαηα μζ 

Eονςπαίμζ ηαπζηαθζζηέξ αοηήξ ηδξ έκςζδξ ηςκ ιμκμπςθίςκ. Καζ, αεααίςξ, 

πμθφ πμθφ λεηάεανα ζηάεδηακ απέκακηζ ζε αοηά. 

 Σμ γήηδια είκαζ ημ ελήξ, βζα κα ημ πς ιε δφμ ημοαέκηεξ: Οζ ζφβπνμκεξ 

απαζηήζεζξ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ μζημκμιίαξ γδημφκ ακαδζάνενςζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ πναβιάηςκ. ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, ηα πνμβνάιιαηα ηδξ 

Δονςπασηήξ ·κςζδξ είκαζ ηα πνμβνάιιαηα πμο είκαζ εκηαβιέκα ζηδκ εοέθζηηδ 

γχκδ. Σμ ηζ εα εκηάζζεηαζ ζημ ζπμθείμ ςξ βκχζδ πνήζζιδ ηαζ ακαβηαία, ηα 

ζφκμνα, δδθαδή, ιέζα ζηα μπμία ηζκείηαζ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια είκαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηαζ ηαλζηά πνμζδζμνζζιέκα. Οζ αζμιήπακμζ, μ Κονζαηυπμοθμξ, ημ 
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θέεζ πμθφ ηαεανά. Θα ημ ηαηαεέζς: Σμ ζπμθείμ πνέπεζ κα δζδάζηεζ ηζ; 

Δπζπεζνδιαηζηυηδηα, αλζμθυβδζδ, εοεθζλία… Πχξ εα δζδάζηεζ; Μπμνεί κα 

δζδάζηεζ ιέζα απυ έκα αζαθίμ; Ζ επζπεζνδιαηζηυηδηα… είκαζ μζ ακαθμνέξ πμο 

εα ιείκμοκ ζημκ ιαεδηή, υηζ ημ ηάδε αζαθίμ, ζηδκ ηάδε πανάβναθμ, ακαθένεζ ημ 

ηάηζ; Ίπζ. Ξεπενκάεζ δ αζηζηή ηάλδ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ειπέδςζδξ αοηχκ ηςκ 

ανπχκ, δζυηζ πνυηεζηαζ βζα ανπέξ, ηαζ εεςνεί υηζ ημ ζφκμθμ, μ ιαεδηήξ ςξ 

άκενςπμξ, υπζ ιυκμ ςξ κμοξ πμο πνέπεζ κα αθμιμζχζεζ ηάηζ, αθθά ςξ ροπή, 

ςξ ζοκαίζεδια, ιέζα απυ ημ ζφκμθμ ηδξ γςήξ ηαζ ηςκ ειπεζνζχκ ηζξ μπμίεξ 

πνέπεζ κα δίκεζ ημ ζπμθείμ, πνέπεζ αηνζαχξ κα αζηδεεί, κα εκζςιαηςεεί, κα 

ζοκαζκέζεζ ζε αοηέξ ηζξ ανπέξ, πμο ςξ δζδαζηαθία μνίγμκηαζ ηαζ ιπαίκμοκ ζηδκ 

εοέθζηηδ γχκδ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Κμκηυξ έπεζ ημκ θυβμ. 

Γ. ΚΟΝΣΟ (ΔΛΜΔ ΚΟΕΑΝΖ): Θέθς πνχηα κα εηθνάζς ηδκ εοανέζηεζά 

ιμο βζα ημ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ. Μαξ ηάκεζ υθμοξ ηαθφηενμοξ. ηδ ζοκέπεζα, 

εα ηαηαεέζς ιζα παναηήνδζδ, έκακ πνμαθδιαηζζιυ ηαζ ιία πνυηαζδ. Δθπίγς 

ζοκημιυηαηα. 

 Άημοζα πεεξ ηαζ είδα ηδκ ακηίδναζδ ηάπμζςκ ζοκαδέθθςκ ζηδκ ένεοκα 

ημο ΚΔΜΔΣΔ, μιμθμβχ εκμπθδιέκα. ·πς ηαζ εβχ κα ηάκς ηάπμζεξ 

παναηδνήζεζξ βζα ηδκ ένεοκα αοηή, μζ μπμίεξ ζοιπμζμφκηαζ ηονίςξ ζηδκ 

ηαοηυηδηα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ, ζημ πχξ ηαηανηίζηδηακ ηαζ πμζμζ ηαηάνηζζακ ηα 

ενςηδιαημθυβζα ηαζ, επίζδξ, υηζ ηάπμζα ενςηήιαηα είκαζ ανηεηά πμθφπθμηα 

ηαζ υπζ ζαθή, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα ηα ηαηαθάαμοκ μζ ζοκάδεθθμζ 

εηπαζδεοηζημί ηαζ κα απακηήζμοκ ιε ζςζηυ ηνυπμ. Καζ, ςξ εη ημφημο, μζ 

απακηήζεζξ πμο δυεδηακ πνέπεζ κα δυεδηακ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ πζεακυκ 

ιε δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα. ·κα πανάδεζβια θές ιυκμ: Τπήνπε ενχηδια πμο 

νςημφζε εάκ εκζζπφμοκ ηδκ ημζκςκζηή ακζζυηδηα ηάπμζα ιαεήιαηα. Δδχ εα 

ιπμνμφζε, πζεακυκ, ηάπμζμξ ζοκάδεθθμξ κα εηθάαεζ ηδκ ενχηδζδ ςξ ελήξ: υηζ 

ηα ιαεήιαηα, ηάπμζα ιαεήιαηα πνεζάγμκηαζ θνμκηζζηήνζμ ηαζ άνα ηάπμζμζ 

ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ θνμκηζζηήνζμ, εκχ άθθμζ θυβς μζημκμιζηήξ 

δοζπένεζαξ υπζ. Κάπμζμζ άθθμζ ίζςξ ηαηάθααακ υηζ δ θφζδ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ 

ηςκ ίδζςκ ηςκ ιαεδιάηςκ μδδβμφκ ζηδκ ημζκςκζηή ακζζυηδηα. Τπήνπε ιζα 

αζάθεζα, θμζπυκ, ςξ πνμξ αοηυ. Χζηυζμ, πνέπεζ κα πς υηζ ιία ηέημζα ένεοκα 

είκαζ έκα ελαζνεηζηυ ενβαθείμ ζηα πένζα ιαξ. Καζ πνμξ Θεμφ! Δάκ έκα ενβαθείμ 

έπεζ έκα ιζηνυ εθάηηςια ή ιία γδιζά, δεκ ημ ηαηανβμφιε, δεκ ημ πεηάιε. 
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Γζμνεχκμοιε ημ εθάηηςια ηαζ ημ αλζμπμζμφιε. Καζ πζεακυκ κα είκαζ ηαζ δ 

πνχηδ θμνά πμο έπεζ βίκεζ, πνυεδνε, ιζα ηέημζα δζαδζηαζία. Διέκα ιμο άνεζε. 

Δίδα ηαζ ζοκαδέθθμοξ ιε πανά κα ημ ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ κα ημ ζοιπθδνχκμοκ 

ημ ενςηδιαημθυβζμ, ηαζ κμιίγς υηζ αβάγεζ ηαζ ηάπμζα ζοιπενάζιαηα. Ζ 

ζηαηζζηζηή αοηυ ηάκεζ, άθθςζηε. Ήζςξ κα ιδκ είκαζ εκηεθχξ δδιμηναηζηή, αθθά 

δεκ απμδεζηκφεζ ηίπμηε, ηαηαβνάθεζ ηάζεζξ. Αοηή είκαζ δ παναηήνδζδ. 

 Ο πνμαθδιαηζζιυξ. Θα πενίιεκα κα αημφζς ηάπμζα εζζήβδζδ ζπεηζηά 

ιε ημ πχξ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ημ πανυκ ζοκέδνζμ ημ πμθφ πζεακυ 

εκδεπυιεκμ ζοκημιυηαηα κα θηάζμοκ εβπεζνίδζα ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ζηα 

ζπμθεία, ηαζ ιάθζζηα κα ηα πνμιδεεφμκηαζ ηαζ μζ ιαεδηέξ, ζδζαίηενα ηχνα, πμο 

αημφιε απυ πμθθμφξ υηζ εα έπμοκ πζα ηδ δοκαηυηδηα υθμζ μζ ιαεδηέξ κα έπμοκ 

οπμθμβζζηή. Σα ενςηήιαηα είκαζ ηα ελήξ: Κάκεζ πζμ εοέθζηηδ ηαζ εφημθδ ηδ 

βκχζδ αοηή δ πνμμπηζηή; Μήπςξ ηδκ ηάκεζ ηαζ ελαζνεηζηά νεοζηή, αθμφ εα 

ιπμνεί κα αθθάγεζ εοημθυηενα ημ πενζεπυιεκμ αοηχκ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

εβπεζνζδίςκ; Μήπςξ ιέζς ηςκ οπενζοκδέζιςκ εκυξ δθεηηνμκζημφ ηεζιέκμο 

ακμίβεζ ημ ηεθάθαζμ ημο πμθθαπθμφ ζοββνάιιαημξ ηαζ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ; 

Θέης ηα ενςηήιαηα ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ, ηαζ εα πενίιεκα, πζεακυκ, κα 

αημοζηεί. Γεκ λένς εάκ οπάνπεζ ζηζξ επυιεκεξ ζοκεδνίεξ ηάηζ ηέημζμ. 

 Ζ πνυηαζδ, ηχνα: Θίπηδηε ηάπςξ απυ ημκ ακηζπνυεδνμ, ημκ 

ζοκάδεθθμ Μακζάηδ. Μζθάιε βζα ηα πνμβνάιιαηα ηαζ βζα ηα αζαθία, αθθά 

αθμνμφκ ημοξ ιαεδηέξ. Διέκα εα ιε εκδζέθενε κα αημφζς ηαζ κα δς αζαθία 

πμο αθμνμφκ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ βζα ακηίζημζπα εέιαηα. Καζ δεκ εκκμχ ηα 

αζαθία ημο ηαεδβδηή, πμο ηοηθμθμνμφκ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ. Δκκμχ αζαθία 

πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε εέιαηα άθθςκ πχνςκ, άθθςκ ημιέςκ ημο επζζηδημφ. 

Λές έκα πανάδεζβια. Δβχ είιαζ θζθυθμβμξ. Θα ιμο άνεζε μζ θζθυθμβμζ κα 

ιπμνμφκ κα έπμοκ έκα εβπεζνίδζμ πμο αθμνά, αξ πμφιε, ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ 

μζημκμιίαξ. Θα έηακε εοημθυηενδ, ίζςξ, ζε ηάπμζα ζδιεία ηδ δμοθεζά ιαξ. Θα 

ηαηαθαααίκαιε ηαθφηενα ηζ ζδιαίκεζ πθδεςνζζιυξ, πθδεςνζζηζηυ 

πανημκυιζζια ζημ δφζημθμ πεζιχκα ημο ‘41-‘42 ηαζ βζαηί ηοηθμθυνδζε αοηυ ημ 

πανημκυιζζια. Θα έηακε εοημθυηενδ ηδ δμοθεζά ιαξ, εάκ ηαηαθαααίκαιε 

ηαθφηενα ηζ ζήιαζκε δ μκμιαζηζηή δέζιεοζδ ημο πανημκμιίζιαημξ απυ ημκ 

Πνςημπαπαδάηδ ημ 1921 ζηδ Μζηναζζαηζηή Δηζηναηεία, οπέν ηδξ εηζηναηείαξ, 

αέααζα. Έ εα ήηακ ηαθυ κα οπάνπεζ έκα εβπεζνίδζμ Φοζζηήξ, πναηηζηήξ 

Φοζζηήξ. Γζδάζημοκ μζ θζθυθμβμζ Ανζζημηέθδ. Δηεί ακαθένμκηαζ θοζζηά 
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θαζκυιεκα, υπςξ δ άκςζδ ηδξ θςηζάξ ή δ αανφηδηα. Θα ιε εκδζέθενε κα 

λένς, βζαηί ηα έπς λεπάζεζ ηζυθαξ, μνζζιέκα πνάβιαηα πναηηζηήξ Φοζζηήξ. Έ, 

δζδάζημοιε ηδκ ακάηθαζδ ημο θςηυξ ζημ ιφεμ ημο ζπδθαίμο ημο Πθάηςκα. 

Θα ήεεθα κα λένς ηάπμζα πνάβιαηα. Με ηδκ εοηαζνία, εα εοιίζς υηζ οπάνπεζ 

έκα αζαθίμ, ιζα ηαζ είιαζηε ζηδκ Κνήηδ, ημο Γζχνβμο ημο Γναιιαηζηάηδ, ιε 

ηίηθμ «Ζ αοημαζμβναθία ημο θςηυξ». Δλαζνεηζηυ αζαθίμ. ηα πνχηα ηεθάθαζα, 

ηζυθαξ, ηάκεζ εονφηαηδ ακαθμνά ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο θςηυξ ηαζ έπεζ 

παναπμιπέξ ζημοξ ανπαίμοξ ηθαζζημφξ. Άνα, αθέπμοιε αοηυ πμο θέιε 

δζαεειαηζηυηδηα. Γζαηί δ δζαεειαηζηυηδηα έβζκε ημπίμ ζηδκ μιίπθδ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ –θακηάγμιαζ, πενζζζυηενμ ηαζ βζα ιαξ. Αθθά έηζζ ανπίγμοιε θίβμ κα 

λεηαεανίγμοιε ηαζ ειείξ ηζξ έκκμζεξ. 

 Καζ μθμηθδνχκς αοηυ πμο είπα: Θα ιπμνμφζε, πζεακυκ -αοηυ αξ ημ δεζ 

ημ Πνμεδνείμ, ημ ηαηαεέης ζακ πνυηαζδ-, κα απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ εκυξ 

ιζηνμφ πνμβνάιιαημξ, ζηδ αάζδ ηδξ αθθδθμδζδαηηζηήξ ιεευδμο, χζηε ηάπμζμζ 

ζοκάδεθθμζ κα δζδάζημοκ άθθμοξ βζα ακηζηείιεκα ημο δζημφ ημοξ πχνμο - ηαζ 

κα αβάθμοκ ηαζ ηαιζά δναπιή, κα ημ πς ηαζ πζμ πναηηζηά, ιε οπενςνίεξ ηαζ ιε 

υ,ηζ άθθμ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο Βαζίθδξ Θεμδςναηυπμοθμξ έπεζ 

ημ θυβμ. 

Β. ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΔΛΜΔ Γ΄ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Αβαπδημί ζφκεδνμζ, 

υζμζ έπεηε ηδκ οπμιμκή κα παναιέκεηε, έπς ηδκ αίζεδζδ υηζ οπάνπεζ ιία 

έθθεζρδ ζημ ζοκέδνζμ. Γεκ οπάνπεζ ακαθμνά ζηδκ Δζδζηή Αβςβή, ζηα 

πνμβνάιιαηα Δζδζηήξ Αβςβήξ, ηαζ ίζςξ λένεηε υηζ έπμοιε εζδζηά ζπμθεία πςνίξ 

εζδζηά πνμβνάιιαηα ηαζ πςνίξ εζδζηά αζαθία. Οοζζαζηζηά, ιε αζαθία ηδξ 

οπυθμζπδξ εηπαίδεοζδξ βίκμκηαζ ηα υπμζα ιαεήιαηα βίκμκηαζ ζηα ζπμθεία ηδξ 

Δζδζηήξ Αβςβήξ. Θα έπνεπε, ιάθθμκ, κα ζηεθηεί μ ηθάδμξ κα μνβακχζεζ 

εειαηζηυ ζοκέδνζμ βζα ηδκ Δζδζηή Αβςβή. Σμ πνςζηάιε. Σμ ζοκδζηαθζζηζηυ 

ηίκδια έπεζ ιείκεζ πμθφ πίζς ζημ γήηδια αοηυ. Πνμηάζεζξ ιπμνεί κα οπήνλακ 

αθθά εδχ, ζημ ζοκέδνζμ, δεκ αημφζηδηε ηίπμηε. Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, ημ 

ημιιάηζ ηδξ εηπαίδεοζδξ πμο έπεζ ηα πμθφ ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα, πμο είκαζ 

δ Δζδζηή Αβςβή, εα έπνεπε κα έπεζ πνμκμιζαηή εηπαίδεοζδ, ηαζ υιςξ 

ανίζηεηαζ ζηδ πεζνυηενδ ιμίνα. 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 321 

 ημ πνμηείιεκμ. Ζ εζζήβδζδ ιε ηδκ μπμία αζπμθήεδηα έπεζ ςξ εέια 

«Γκχζδ ηαζ ζδεμθμβία ζηα εβπεζνίδζα ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ Γοικαζίμο 

ηαζ Λοηείμο. Δίκαζ πενίπμο 15 ζεθίδεξ δαηηοθμβναθδιέκεξ. ·πεζ ηνία ιένδ. Σμ 

πνχημ ιένμξ είκαζ, αξ ημ πμφιε, εεςνδηζηυ. Δλδβεί ηάπςξ ακαθοηζηά ηζ είκαζ 

βκχζδ, ηζ είκαζ ζδεμθμβία, ηδ ζπέζδ πμο οπάνπεζ ακάιεζα ζηδ βκχζδ ηαζ ζηδκ 

ζδεμθμβία. Αημθμοεεί ακάθοζδ ιε άθεμκα παναδείβιαηα απυ ηα αζαθία ηδξ 

Ηζημνίαξ Γοικαζίμο ηαζ Λοηείμο βζα ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ζδεμθμβία, ηαζ ηδ ζπέζδ 

πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ημοξ ιέζα ζ‘ αοηά, υπςξ ηαζ ηα αζαθία ηδξ Φοζζηήξ ηαζ 

ηδξ Αζηνμκμιίαξ. 

 Δπυιεκμ είκαζ υηζ εα ζαξ δζααάζς ιυκμ δφμ ιζηνά απμζπάζιαηα, βζα 

κα πάνεηε ιζα βεφζδ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ έηζζ, βζα ηδκ ζζημνία, ηαζ εα ηδκ 

ηαηαεέζς ζηα πναηηζηά. Γζα ηδκ Ηζημνία, ηνίκμκηαξ ζοκμθζηά, βζα κα 

ιεηαθενεεί ζηα αζαθία ηδξ Ηζημνίαξ δ ίδζα δ Ηζημνία, δ ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ 

θαχκ ηειαπίγεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ, επζθέβεηαζ, μνβακχκεηαζ ηαζ ενιδκεφεηαζ ιε 

ζοβηεηνζιέκμ ηνζηήνζμ, εεςνδηζηυ, ζδεμθμβζηυ. Γζ‘ αοηυ οπάνπμοκ ηέημζα ηεκά, 

ενιδκείεξ, εθθείρεζξ, παναθείρεζξ ή απμζζςπήζεζξ ηαζ παναπμζήζεζξ, πμο 

ακαθένεδηακ εηηεκέζηενα παναπάκς. Ζ απμζπαζιαηζηυηδηα πμο δζαηνίκεηαζ 

ζηα εβπεζνίδζα δεκ είκαζ ηοπαία. Τπαημφεζ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ εεςνδηζηή, 

ζδεμθμβζηή ζφθθδρδ ηαζ ζε ζημπζιυηδηεξ. Ζ φθδ ηάεε εβπεζνζδίμο μνβακχκεηαζ 

ζε εκυηδηεξ ηαζ μζ εκυηδηεξ ζε ηεθάθαζα, πάθζ ιε ζοβηεηνζιέκμ ζδεμθμβζηυ 

ηνζηήνζμ. Σμ ίδζμ ηαζ δ πανάεεζδ ηςκ βεβμκυηςκ ζε ηάεε ηεθάθαζμ. Ακάιεζα 

ζηζξ ιεβάθεξ πενζυδμοξ, ζηζξ εκυηδηεξ, ζηα ηεθάθαζα ηαζ ζηα βεβμκυηα άθθμηε 

δεκ οπάνπεζ ζφκδεζδ ηαζ άθθμηε, υηακ οπάνπεζ, δεκ είκαζ δ ακαβηαία ηαζ 

αζηζχδδξ. Δίκαζ επζθακεζαηή, ελςηενζηή, πνμκμθμβζηή ή εθθζπήξ. Μυκμ ζε 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ είκαζ αζηζχδδξ ιε ζπεηζηή επάνηεζα. Σα βεβμκυηα, μζ 

επζθμβέξ ηαζ μζ ελεθίλεζξ αθθμφ δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ηα ζοιθένμκηα ηαζ ηζξ 

επζδζχλεζξ ηςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ, αθθμφ ζοκδέμκηαζ αθθά ιε ηέημζμ ηνυπμ, ιε 

ηέημζα ιέεμδμ, χζηε κα ιδκ ηαηακμείηαζ υηζ δ ηζκδηήνζα δφκαιδ ηδξ ελέθζλδξ 

είκαζ δ ηαλζηή πάθδ, υπςξ αοηή εηδδθχκεηαζ ζε πμθζηζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ 

ζδεμθμβζηυ επίπεδμ, ηαζ υηζ δ πάθδ ηςκ ηάλεςκ, ηάης απυ μνζζιέκεξ 

ακηζηεζιεκζηέξ ηαζ οπμηεζιεκζηέξ πνμτπμεέζεζξ, μδδβεί κμιμηεθεζαηά -δ ζζημνία 

ημ έπεζ επζαεααζχζεζ- ζηζξ ημζκςκζηέξ επακαζηάζεζξ, πμο είκαζ μζ αηιμιδπακέξ 

ηδξ Ηζημνίαξ. ηα εβπεζνίδζα Γοικαζίμο ηαζ Λοηείμο μ υνμξ πάθδ ηςκ 

ηάλεςκ/ηαλζηή πάθδ δεκ ακαθένεηαζ πμοεεκά. Οφηε αέααζα ηαζ μ πμθζηζηυξ - 
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ιάθθμκ μ πμθζηζηυξ ακαθένεηαζ, δεκ ακαθένεηαζ μ πμθζηζηυξ-ηαλζηυξ νυθμξ ημο 

ηνάημοξ, είηε ακαθενυιαζηε ζε θεμοδανπζηυ ηνάημξ είηε ζε δμοθμηηδηζηυ είηε 

ζε ηαπζηαθζζηζηυ η.θπ. 

 Ζ φθδ ηδξ Ηζημνίαξ βζα κα βίκεζ δζδαηηέα φθδ ζηα εβπεζνίδζα ιμκηάνεηαζ, 

οθίζηαηαζ έκα είδμξ ζδεμθμβζημφ ιμκηάγ, βζα κα πνμζανιμζηεί ζηα 

ζδεμθμβήιαηα ηδξ ηονίανπδξ αζηζηήξ ζδεμθμβίαξ - ηαζ αξ έθεβε μ οθοπμονβυξ 

υηζ ημ ηνάημξ δεκ έπεζ ζδεμθμβία, θεξ ηαζ ανζζηυιαζηε ζε ηαιζά αηαλζηή 

ημζκςκία, ζε αηαλζηή ημζκςκία υπμο δεκ οπάνπεζ μφηε ηνάημξ, μφηε πμθζηζηή. Ζ 

βκχζδ ζηα εβπεζνίδζα ηδξ Ηζημνίαξ οπμηάζζεηαζ ζηδκ ηονίανπδ ζδεμθμβία, δ 

μπμία εζζδφεζ ζηδ βκχζδ ηαζ ιεηαιθζέγεηαζ ζε βκχζδ. Γκχζδ ηαζ ζδεμθμβία 

ζοκδέμκηαζ άιεζα ηαζ ζηεκά ζηδκ Ηζημνία, ηαζ απμηεθμφκ εκζαία δζαδζηαζία ιε 

δφμ ααζζηέξ πθεονέξ, πςνίξ υιςξ κα ζοιπίπημοκ πακημφ ηαζ πθήνςξ.  

 Γζα ηδ Φοζζηή, έκα ιζηνυ απυζπαζια. ηα εβπεζνίδζα ηδξ Φοζζηήξ 

Γοικαζίμο/Λοηείμο, δ ζδεμθμβία δεκ εζζδφεζ άιεζα ζηδ βκχζδ, εηηυξ απυ δφμ 

πενζπηχζεζξ: (α) ζηδ Φοζζηή ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, ιε ημ ζδεμθυβδια ηδξ ιεβάθδξ 

έηνδλδξ, ηαζ (α) ζηδ Φοζζηή βεκζηήξ παζδείαξ Γ΄ Λοηείμο, ιε ηδ ιεηαθοζζηή 

ακηίθδρδ ηδξ ελαΰθςζδξ. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ άπμρδ ιεηαιθζέγεηαζ ζε 

επζζηδιμκζηή βκχζδ. Δίκαζ άπμρδ ζδεμθμβζηή, θζθμζμθζηή, ηαζ ελαπαηά ημοξ 

ιαεδηέξ απνμηάθοπηα.  

Ζ ζδεμθμβζηή επέιααζδ ζηδ βκχζδ βίκεηαζ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηδξ φθδξ, 

ιε ηδ ζεζνά ιε ηδκ μπμία δζδάζημκηαζ ηα θαζκυιεκα, μζ έκκμζεξ ηαζ μζ κυιμζ, ιε 

ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζοκδέμκηαζ ή δεκ ζοκδέμκηαζ, χζηε μζ ιαεδηέξ κα ιδκ 

ηαηακμμφκ υηζ οπάνπμοκ ηαζ δνμοκ ζηδ θφζδ ηαζ μζ βεκζημί κυιμζ, πμο δζέπμοκ 

ηδκ ελέθζλή ηδξ, μζ μπμίμζ δεκ εηθνάγμκηαζ ιε ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ. 

 Ζ ζδεμθμβία εζζάβεηαζ ζηδκ φθδ ηςκ εβπεζνζδίςκ ηδξ Φοζζηήξ ηονίςξ 

απυ έλς, ιε ηείιεκα ηςκ ζοββναθέςκ ηςκ εβπεζνζδίςκ ή άθθςκ 

θζθμζμθμφκηςκ ηα μπμία εηθνάγμοκ απυρεζξ θζθμζμθζηέξ, ζδεμθμβζηέξ, υπζ 

επζηεφβιαηα ηδξ επζζηήιδξ, βζα ημ Big Bang, βζα ηδκ έκκμζα ηδξ ένεοκαξ, πμο 

ηαημπμζείηαζ ιεηαθοζζηά εκηεθχξ, βζα ηδκ αζηζυηδηα… Αοηά πανειαάθθμκηαζ 

ακάιεζα ζηα ηεθάθαζα ηδξ Φοζζηήξ έκηεπκα, ζδζαίηενα ζε εηείκα πμο 

ακαθένμκηαζ ζε ηνίζζια βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ γδηήιαηα. Ο ζημπυξ 

αοηχκ ηςκ θζθμζμθζηχκ-ζδεμθμβζηχκ ηεζιέκςκ, πμο πανειαάθθμκηαζ ιέζα 

ζηδκ φθδ πανείζαηηα, υπςξ ηαζ δ πνήζδ ιεηαθοζζηήξ μνμθμβίαξ, π.π. 

ελαΰθςζδ, απμεήηεοζδ εκένβεζαξ, ελαθάκζζδ δθεηηνμκίςκ -θεξ ηαζ είκαζ 
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θακημιάξ ηαζ ειθακίγεηαζ ςξ θςηυκζμ-, δ πνήζδ πζκάηςκ ηαζ ζπεδζαζιάηςκ 

ειαυθζιςκ, δ πανάεεζδ θςημβναθζχκ ιε θεγάκηεξ ζπυθζα... είκαζ θακενυξ μ 

ζημπυξ: κα αιθζζαδηδεεί δ οθζζηζηή ακηίθδρδ, πμο πάεζ κα ζπδιαηζζηεί 

αοευνιδηα ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ θοζζηχκ κυιςκ 

ηαζ ηδξ θοζζηήξ ελέθζλδξ, ηαζ κα δζεοημθοκεεί, ζε ζδεμθμβζηυ επίπεδμ, ιε ηδ 

ζοκδνμιή ηαζ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, δ δζαιυνθςζδ ζδεαθζζηζηήξ ιεηαθοζζηήξ 

ακηίθδρδξ, επεκδοιέκδξ ιάθζζηα ιε ημ ηφνμξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. 

 Κθείκμκηαξ βζα ηδ Φοζζηή: Δπεζδή δ Φοζζηή, δ Υδιεία, δ Βζμθμβία, δ 

Αζηνμκμιία ηαζ δ Γεςθμβία -ηα πνάβιαηα είκαζ πμθφ πεζνυηενα ζηδκ 

Αζηνμκμιία απυ υ,ηζ είκαζ ζηδ Φοζζηή-, επεζδή, θμζπυκ, δ Φοζζηή, δ Υδιεία, δ 

Βζμθμβία ηαζ δ Γεςθμβία ςξ επζζηήιεξ επζαεααζχκμοκ ηδκ οθζηυηδηα ημο 

ηυζιμο, υηζ μ ηυζιμξ είκαζ οθζηυξ, εκζαίμξ, ακηζηεζιεκζηυξ -οπάνπεζ, δδθαδή, 

ακελάνηδηα απυ ηδ ζοκείδδζδ ηςκ ακενχπςκ- ηαζ άπεζνμξ, επεζδή μζ 

επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ηςκ άθθςκ επζζηδιχκ δεκ ιπμνμφκ κα 

ιεηαθενεμφκ ζηα εβπεζνίδζα παναπμζδιέκεξ, επεζδή μζ θοζζημί κυιμζ, αοημί 

ηαεαοημί, δεκ έπμοκ ζδεμθμβία, επζαεααζχκμοκ υιςξ ημ δζαθεηηζηυ οθζζιυ απυ 

ηα πνάβιαηα, μζ ζοββναθείξ ηςκ εβπεζνζδίςκ θνμκηίγμοκ ιε ημοξ ηνυπμοξ πμο 

ακαθφεδηακ εηηεκέζηενα παναπάκς ηαζ ιε ηα ιέζα πμο ακαθφεδηακ κα 

εζζάβμοκ ζηα εβπεζνίδζα ηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζδεαθζζηζηέξ 

ιεηαθοζζηέξ ακηζθήρεζξ.  

 Καζ έκα εέια ζπεηζηά ιε ηδκ μθζζηζηή πνμζέββζζδ, επεζδή εζπχεδηακ 

ανηεηά. οκάδεθθμζ, πθεζμρδθζηά, ζε ιεβάθμ ααειυ, ιπμνμφιε κα 

ζοιθςκήζμοιε κα πενζθνμονήζμοιε ημ δζαηνζηυ ηςκ ιαεδιάηςκ πμο 

δζδάζημκηαζ ζηα ζπμθεία, βζαηί ακηζζημζπμφκ ζημ δζαηνζηυ ηςκ επζζηδιχκ. ‘ 

αοηυ ιπμνμφιε κα ζοιθςκήζμοιε ζε ιεβάθδ πθεζμρδθία. Βέααζα, ένπεηαζ δ 

άθθδ πθεονά ηαζ θέεζ «ια ημιιαηζαζηά εα ιαεαίκμοκ ημκ ηυζιμ μζ ιαεδηέξ, 

δδθαδή, ζημκ ημιέα ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, μζ βκςζηέξ επζζηήιεξ, απυ εδχ, 

άθθεξ επζζηήιεξ, δδθαδή, ημιιαηζαζηά;» Ναζ, έηζζ βίκεηαζ ανπζηά, ζοκάδεθθμζ. 

Γεκ βίκεηαζ αθθζχξ. Δίκαζ κμιμηέθεζα. ·ηζζ ακαπηφζζμκηαζ ηαζ δ βκχζδ ηαζ μζ 

επζζηήιεξ. Ίιςξ, εα πνέπεζ κα έθεεζ ηαζ δ εκυηδηα. Ο ηυζιμξ είκαζ εκζαίμξ ηαζ 

πνέπεζ κα ημκ ζοθθάαμοιε ζηδκ εκυηδηά ημο. Πχξ; Καηανβχκηαξ ημ δζαηνζηυ 

ηςκ ιαεδιάηςκ ή ιε ηδ θεβυιεκδ μθζζηζηή πνμζέββζζδ. Με ηδ θζθμζμθία, 

ζοκάδεθθμζ. ε έκα άθθμ επίπεδμ, μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ιάεμοκ υπζ ιυκμ βζα 

ημοξ πμθέιμοξ, πμο ιαεαίκμοκ βεκζηά ζηδκ επζζηήιδ, αθθά βζαηί βίκμκηαζ 
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πυθειμζ. Πάκηα βίκμκηακ πυθειμζ; Πάκημηε εα βίκμκηαζ; Τπήνπε πάκημηε 

ηνάημξ; Γδθαδή, εα ηίεεκηαζ ζε ορδθυηενμ επίπεδμ αθαίνεζδξ ηαζ βεκίηεοζδξ 

ηα ιεβάθα γδηήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, ηαζ ηα 

ιαεήιαηα ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ηςκ θοζζηχκ εα εκμπμζμφκηαζ ζε 

θζθμζμθζηυ επίπεδμ ηαζ, θοζζηά, εκκμμφιε ηδ θζθμζμθία ημο δζαθεηηζημφ ηαζ 

ζζημνζημφ οθζζιμφ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Κθείκμοιε ηζξ πανειαάζεζξ ιε ηδ 

ζοκαδέθθζζζα Κμοηνμοιάκμο. 

Α. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟΤ (ΔΛΜΔ Α΄ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Υαίνμιαζ, ηαηανπάξ, πμο 

είιαζ ηεθεοηαία ηαζ παίνμιαζ πμο ιείκαιε, υζμζ ιείκαιε, εδχ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

οπάνπεζ έκα πμζμζηυ ζημοξ δαζηάθμοξ πμο εα ιείκεζ ςξ ημ ηέθμξ κα 

αβςκίγεηαζ, ηάης απυ ηζξ μπμζεζδήπμηε ζοκεήηεξ, βζα κα θηζάλμοιε έκα 

ηαθφηενμ ζπμθείμ. 

 Καηά ηδκ άπμρή ιμο, ημ οκέδνζμ, ήηακ ελαζνεηζηυ. Ο παναηηήναξ ημο, 

ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, είκαζ εηπαζδεοηζηυξ. Αημφζηδηακ πάνα πμθθέξ απυρεζξ. 

Αημφζηδηακ πμθθά πνάβιαηα απυ αοηά πμο ζδιείςζα ζε αοηυ ημ πανηί βζα κα 

ιεηαθένς εδχ. Γεκ είιαζηε ιυκμ ειείξ πμο είιαζηε αοηή ηδ ζηζβιή εδχ. Πίζς 

απυ ιαξ οπάνπμοκ υθμζ μζ άθθμζ εηπαζδεοηζημί πμο αοηή ηδ ζηζβιή ανίζημκηαζ 

ζηδκ ηάλδ ηαζ ηάκμοκ ιάεδια ιε αοηά ηα αζαθία, πμο δ ένεοκα πνζκ έδεζλε ηαζ 

πμο ζπμθζάζηδηακ απυ ιαξ. Μεηαθένς, θμζπυκ, απυ ημοξ άθθμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ απυ υθεξ ηζξ εζδζηυηδηεξ ημ εέια ηδξ ακάβηδξ βζα ηδ 

δζδαζηαθία ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ. Καζ πναβιαηζηά, ιε ζοβηζκεί ημ εέια, βζαηί 

δζααάγς ημ ζπεηζηυ οπυικδια -υπζ υθμ, αέααζα, θυβς έθθεζρδξ πνυκμο- πμο 

οπμβνάθεηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ εζδζηυηδηεξ. Πνυεεζδ ηαζ πνυηαζδ ηαζ 

απαίηδζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ηυζιμο είκαζ κα δζδάζηεηαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ 

αδζάθεζπηα μ εθθδκζηυξ ηχδζηαξ επζημζκςκίαξ, ηχδζηαξ-ηνμθμδυηδξ άθθςκ 

βθςζζχκ, ζε υθμ ημ θάζια ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Γεκ έπς πνυκμ 

κα δζααάζς υθδ ηδκ εζζήβδζδ.  

ε αοηυ πμο θέπεδηε εδχ, ζπεηζηά ιε ηα αζαθία, έπς ηδκ βκχιδ υηζ έβζκακ 

παναηηδνζζιμί βζα αζαθία ακεπανηή, εθθζπή, βζα αζαθία πμο πνεζάγμκηαζ ηάηζ, 

πμο πνεζάγμκηαζ δζυνεςια. Δβχ έπς κα πς υηζ πνέπεζ υθμζ κα δμοθέρμοιε 

πάκς ζε αοηυ, υθμζ ιαγί, απυ υθμοξ ημοξ πχνμοξ ηαζ αηνζαχξ απυ υθεξ ηζξ 
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εζδζηυηδηεξ. Γεκ βίκεηαζ έκα αζαθίμ βθχζζαξ πςνίξ κα εηθνάζεζ άπμρδ μ 

ιαεδιαηζηυξ, ηαζ αοηή ηδ εέζδ ιμο, εδχ, αξ ηδ ζογδηήζμοιε ηάπμζα άθθδ 

θμνά, ζε διενίδεξ πμο ηοπυκ ιπμνμφιε κα δζμνβακχζμοιε ηαζ κα 

ακηαθθάλμοιε απυρεζξ.  

Πνμζςπζηά, έπς δζδάλεζ ςξ θζθυθμβμξ ημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ «Μάκα ιε 

ημοξ εκκζά ζμο βζμοξ ηαζ ιε ηδ ιζα ζμο ηυνδ» ζε ιαεδηέξ, απέκακηί ιμο, 

Πμθςκμφξ, Ρχζμοξ, Βμφθβανμοξ, Αθαακμφξ, ·θθδκεξ. αξ πθδνμθμνχ υηζ 

υθα ηα παζδζά ζοιιεηείπακ ζημ ιάεδια. Γζαηί; Γζαηί ημοξ έκςζε ημ ημζκυ εέια, 

ημ εέια ηδξ ιάκαξ, ημ εέια ηδξ αβάπδξ, ημ εέια πμο ημ ηείιεκμ 

δζαπναβιαηεφεηαζ. Αοηυ ημ ηείιεκμ ημ μκμιάγς ιαεδημηεκηνζηυ. Σέημζα 

ιαεδημηεκηνζηά ηείιεκα έπμοιε πάνα πμθθά. Τπάνπμοκ πάνα πμθθά αζαθία, 

έπμοιε πάνα πμθθμφξ ζοββναθείξ ηαζ ιπμνμφιε κα επζθέλμοιε, ακάθμβα, ζε 

ηάεε ηάλδ, κα αάθμοιε αοηά πμο πνεζάγμκηαζ, κα πνμπςνήζμοιε ζηδ 

δζυνεςζδ ηςκ αζαθίςκ. 

 Γίδαλα, επίζδξ, ημ ηείιεκμ ημο Γδιήηνδ Βζηέθα, ζηδκ ηαεανεφμοζα, «Ο 

Λμοηήξ Λάναξ». Δκχ ημ δζάααζα, ημ λακαδζάααζα ηαζ έθεβα δζάθμνα 

πνάβιαηα, δοζηοπχξ, μζ ιαεδηέξ ιμφ είπακ: «ηαιάηδζε, ηονία», - 

«ηαιάηδζε, δάζηαθε, κα αημφζμοιε ημ πμοθί», πμο είπε μ Καγακηγάηδξ 

ηάπμζα άθθδ θμνά-. ηαιάηδζα ηαζ εβχ, βζαηί δεκ ιπμνμφζα κα ζοκεπίζς ζ‘ 

αοηυ ημ ηείιεκμ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ έθεβα ημ ηείιεκμ ιε δζηά ιμο θυβζα. Αοηυ 

ημ ηείιεκμ ημ μκμιάγς «δαζηαθμηεκηνζηυ». Γεκ εέθμοιε δαζηαθμηεκηνζηά 

ηείιεκα. Γεκ εέθμοιε δαζηαθμηεκηνζηέξ αζηήζεζξ ζηα Μαεδιαηζηά, δεκ 

εέθμοιε δαζηαθμηεκηνζηά αζαθία, βεκζηυηενα, ή αοηυ πμο αημφζηδηε ζε ζπέζδ 

ιε ημκ επζζηδιμκζηυ ααειυ ηςκ αζαθίςκ. 

 Βζαθία δαζηάθμο: Ήζςξ πνέπεζ κα ζοιπενζθδθεεί ηαζ αοηυ ζημ 

οκέδνζμ, εάκ ιαξ αθμνά ημ εέια. Σα αζαθία ημο δαζηάθμο ιπμνμφκ κα είκαζ 

επζζηδιμκζηά ηαζ, υζμ βίκεηαζ, ηαζ ενεοκδηζηά. Σα αζαθία ημο ιαεδηή πνέπεζ κα 

είκαζ αζαθία βζα ημκ ιαεδηή, αζαθία πνμζζηά, ηαζ κα πνμζπαεήζμοιε ιε ηάεε 

ηνυπμ κα δζδάλμοιε αοηυ πμο θέβεηαζ εθθδκζηή βθχζζα, πμο είκαζ πναβιαηζηά 

εαοιάζζα. 

 Γίδαλα ημ ηείιεκμ ημο Μαηνοβζάκκδ -ηεθεζχκς ιε αοηυ. Γεκ ημ 

ηαηάθααακ μζ ιαεδηέξ ιμο. Λοπάιαζ πμθφ. Ο Μαηνοβζάκκδξ είκαζ δ ροπή ημο 

εθθδκζημφ θαμφ. Καζ εάκ μ ιαεδηήξ δεκ ηαηαθαααίκεζ Μαηνοβζάκκδ, πνέπεζ κα 

ιάεεζ βζαηί αοηυ ημ ηείιεκμ ειείξ, ζακ δάζηαθμζ, ημ εεςνμφιε ηθαζζηυ ηαζ 
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ακαβηαίμ. Ο ηάεε ιαεδηήξ έπεζ ημκ δζηυ ημο Μαηνοβζάκκδ ζηδ πχνα ημο. 

Πνέπεζ, θμζπυκ, κα ηαεήζμοιε υθμζ κα δμφιε ηα αζαθία ιαξ, κα ιζθήζμοιε 

ζμαανά πάκς ζημ πενζεπυιεκμ. Ίπζ, δεκ ηεθεζχκεζ ημ οκέδνζμ. Σμ οκέδνζμ 

ιαξ δίκεζ ηδκ αθμνιή βζα κα ενβαζημφιε. Θα ενβαγυιαζηε ιυκζια, εα 

ακηαθθάζζμοιε απυρεζξ ηαζ ηάπμζα ζηζβιή εθπίγμοιε υηζ εα θηζάλμοιε αζαθία, 

αθθά εα ηα θηζάλμοιε υθμζ ιαγί. Δάκ, θμζπυκ, γμφζε μ Μαηνοβζάκκδξ, πζζηεφς 

υηζ εα ιαξ έθεβε: «Μδκ ηζμηεφεηε, μνέ, πνμπςνάηε ιπνμζηά. Φηζάληε παζδζά 

πμο κα βεθάκε, θηζάληε παζδζά πμο κα λένμοκ κα ιζθάκε, θηζάληε παζδζά πμο κα 

λένμοκ κα απαζημφκ ημ δίηζμ ημοξ».  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ ζε εοπανζζημφιε πμθφ, Μάνεα. Θα ηθείζμοιε ηδ 

πνςζκή ζοκεδνία ιαξ αθμφ δχζμοιε ημ θυβμ βζα έκα θεπηυ ζε ηαεέκακ απυ 

ημοξ εζζδβδηέξ.  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: οκάδεθθμζ, πμθφ ζφκημια ηαζ ζοκμπηζηά. Θα οπάνπεζ ηαζ δ 

ζφκμρδ ηςκ ενβαζζχκ αοηήξ ηδξ μιάδαξ, πμο εα πανμοζζαζηεί αφνζμ ημ 

απυβεοια. Πζζηεφς πςξ απυ ηζξ απυρεζξ πμο εηθνάζηδηακ εδχ ζοκηίεεκηαζ 

δφμ ακηζθήρεζξ: Αοηή πμο θέεζ πχξ ιπμνεί κα αεθηζςεεί αοηή δ ηαηάζηαζδ. 

Καηαθαααίκεηε, υζμζ πνμζέπαηε, πςξ εκ πάζδ πενζπηχζεζ, αηυια ηαζ μζ 

δζαεειαηζηέξ, ηαηαιενζζηζηέξ ηαζ ζοκεεηζηέξ, πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

βίκμκηαζ ηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ η.θπ. Δκχ, απυ ηδκ άθθδ, μζ ίδζμζ μζ άκενςπμζ 

οπμζηδνίγμοκ κα πνμζανιμζηεί δ αβμνά ζημ ζπμθείμ ηαζ υπζ ημ ζπμθείμ ζηδκ 

αβμνά. Σεθζηά, θένκμοκ υθμκ αοηυκ ημκ ηυζιμ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ θνίηδξ ιέζα 

ζημ ζπμθείμ. Άνα, αοηή δ άπμρδ δεκ ζηέηεζ ηαζ επζζηδιμκζηά, δζυηζ δεκ 

ιπμνμφκ ηα ιέηνα αοηά κα οπεναμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημοξ, εάκ, υπςξ ειείξ 

πζζηεφμοιε, δεκ ηθμκζζηεί δ ημζκςκζηή αάζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ μζημκμιζηή ηδξ 

αάζδ. Καζ δεκ ιπμνείξ κα απμζοκδέεζξ ηα ιέηνα απυ ηδκ μζημκμιζηή ημοξ 

αάζδ, ηδκ ημζκςκία, δδθαδή, ηαζ κα ιδκ αθέπεζξ ηδκ άβνζα ηάζδ ημο 

ηαπζηαθζζιμφ, μ μπμίμξ ζήιενα, αθμφ έπεζ επεκδφζεζ ηαζ έπεζ 

οπενζοζζςνεοιέκα ηένδδ ζε ημιείξ πμθφ βκςζημφξ -ηαζ δεκ εα ιζθήζμοιε 

βζα ημνεζιυ- επεκδφεζ αηνζαχξ ζε αοημφξ ημοξ ημιείξ, ζε αοημφξ ημοξ 

πχνμοξ: παζδεία, οβεία, πνυθδρδ η.θπ. Δίκαζ έκα γδημφιεκμ εάκ εα 

ηονζανπήζεζ αοηή, δ αεθηζςηζηή ηάζδ ή δ άθθδ, δ νδλζαηή ηάζδ. Δίκαζ οπυεεζδ 

υθςκ ιαξ κα πνμζπαεήζμοιε κα ακαπηφλμοιε έκα ηίκδια πμο εα γδηάεζ 

μοζζαζηζηά νζγζηέξ πμθζηζηέξ, ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ αθθαβέξ. Γζαθμνεηζηά, 
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θμαάιαζ πχξ δ θμβζηή ημο ιζηνυηενμο ηαημφ εα μδδβήζεζ ζε πμθφ επζηίκδοκα 

ιμκμπάηζα ηαζ ηαηαζηάζεζξ. ·κα αοηυ. 

 Γεφηενμ: Νζχες ηδκ ακάβηδ, ιε ηδ θςηεζκυηδηα πμο έπεζ ιζα ηαεάνζα 

ζοκείδδζδ, κα απμηαηαζηήζς ηάπμζα πνάβιαηα ζπεηζηά ιε ημ 

ενςηδιαημθυβζμ ημο ΚΔΜΔΣΔ, επεζδή εδχ πθακζέηαζ ημ υκμιά ιμο ηαζ δεκ ιμο 

ανέζεζ αοηυ ημ πνάβια. Σμ ιυκμ πμο πζζηεφς είκαζ υηζ δεκ ιμο θείπεζ δ 

εζθζηνίκεζα ηαζ δ αλζμπνέπεζα. Λμζπυκ, ζοκάδεθθμζ, δεκ ιπμνχ κα εεςνδεχ 

εβχ, μ εηπνυζςπμξ ημο ΠΑΜΔ Δηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηδξ ηαλζηήξ δφκαιδξ, υηζ 

ζοκαίκεζα ζε αοηυ ημ ενςηδιαημθυβζμ. Δάκ ηάπμζμζ, αέααζα, αθέπμοκ ημκ 

ηυζιμ ηάης απυ ηα δζηά ημοξ βοαθάηζα, ζηυπζια ή ηαζ υπζ ζηυπζια, δεκ εα 

ηάκς δίηδ πνμεέζεςκ. Δίκαζ πνυαθδιά ημοξ. Ναζ, ειείξ, αεααίςξ, δεκ 

ιπμνμφιε κα πμφιε υπζ ανπζηά ζηδ ζφκηαλδ εκυξ ενςηδιαημθμβίμο ζηδκ 

ένεοκα. Αθίιμκμ, εα ήηακ ηαζ πανάθμβμ κα πμφιε υπζ. Γεφηενμ, δεκ ρδθίγμοιε 

ζημ ΚΔΜΔΣΔ. Αοηή δ δζαδζηαζία, ιμθμκυηζ έπεζ ιπεζ απυ ημ πχνμ ιαξ, δεκ 

οπάνπεζ αοηή δ ζοκδζηαθζζηζημπμίδζδ, ακ ηαζ είκαζ βκςζηυξ μ νυθμξ ημο 

ΚΔΜΔΣΔ ηαζ έπς βνάρεζ πμθθά βζ‘ αοηυ. Λμζπυκ, δζαθχκδζα, ζε 

ακηζπανάεεζδ πμθζηζζιέκδ, νζγζηά ηαζ ηάεεηα, ιε ημ ιένμξ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο, ζοκάδεθθμζ -ηαζ εέθς κα ηαηαβναθεί ζηα πναηηζηά, είκαζ 

γήηδια δεζηήξ ηάλδξ-, πμο αθμνά ηζξ εονςπασηέξ αβςβέξ, οβείαξ, 

πενζαάθθμκημξ η.θπ. Ξένεηε πμζα ήηακ δ απάκηδζδ ηαζ ηάπμζςκ ακενχπςκ, 

πμο ηχνα ακέθααακ ενβμθααία αοηή ηδκ οπυεεζδ; Να ιδκ θμαάζαζ. Γεκ 

πνυηεζηαζ κα ιπεζ ζημ ςνμθυβζμ, ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. Σζ αβήηε; 

 Γεφηενμ, ια ηζ πνυαθδια έπεηε εζείξ μζ δμβιαηζημί; Δβχ εέθς ημ παζδί 

κα λένεζ ηαζ βζα ηδκ άιαθςζδ, κα λένεζ ηαζ βζα ημκ Ίιδνμ. Μα ηαζ ειείξ ημ 

εέθμοιε, αθθά ιέζα απυ ηδ Βζμθμβία. Αθθάληε ηδκ ενχηδζδ. Βάθηε, είκαζ 

ηαθφηενα κα βίκεηαζ εηηυξ ιαεήιαημξ ηαζ απυ άθθμοξ θμνείξ; Δίκαζ ηαθφηενα μ 

αζμθυβμξ κα δίκεζ αοηά ηα ζημζπεία; Σίπμηε, αέααζα, θςκή αμχκημξ. Ί,ηζ ήεεθακ 

ηάπμζμζ, μζ ζοκηάηηεξ. Φάληε πμζμζ είκαζ μζ ζοκηάηηεξ αοημφ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο. ·θενκακ ημιιάηζα – ημιιάηζα ηζξ ενςηήζεζξ. Γζαθχκδζα ιε 

ημκ ηθεζζηυ ηφπμ ενςηήζεςκ. Ίηζ είκαζ πεζναβςβζηυξ. Απάκηδζδ: μζ ακμζηημφ 

ηφπμο, καζ, δίκμοκ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ζηδκ ένεοκα, αθθά είκαζ πμθφ 

ιαηνυπνμκδ ηαζ πνμκμαυνα δ δζαδζηαζία ηαζ δ επελενβαζία. Δίπε έκα δίηζμ, 

αθθά έπνεπε κα πνμζεπηεί. Να είιαζηε ζμαανμί, ηχνα, ηαζ οπεφεοκμζ. Βέααζα, 

πανελδβήεδηε ηαζ δ δζαηνζηζηυηδηα. Σζ κα ζαξ πς ηχνα…  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΠΡΧΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 328 

Γφμ ζδιεία ηαζ ηεθεζχκς, βζα κα ηαηαβναθμφκ ζηα πναηηζηά. Γζυηζ ημ 

ηαλζηυ ηίκδια ζε ηέημζεξ ιζηνυηδηεξ πνέπεζ ηαζ κα απακηά, αθθά εα απακηήζεζ 

ζημ δνυιμ. Ίπζ ζηα ζοκδζηαθζζηζηά βναθεία ηαζ ζηα ενεοκδηζηά ζκζηζημφηα, πμο 

αοηή ηδ ζηζβιή, ηαζ ιε ηδ ΓΟΔ, πάκε κα βίκμοκ πναηημνεία ηαζ υνβακα ηδξ 

οθμπμίδζδξ ηδξ ηονίανπδξ πμθζηζηήξ. Καζ αοημί πμο ηα θέκε κα ζηέθημκηαζ 

πμθφ ηαθά ηζ ηάκμοκ ηαζ ηζ θέκε. 

 Καζ ηέθμξ, ηαζ βζα κα ηθείκμοιε. Γεκ πήνα ηακέκα ιένμξ ζηδ δζαδζηαζία 

ηαζ ζηδ δμοθεζά αοημφ ημο ενςηδιαημθμβίμο. Απείπα ζηυπζια ηαζ ζοκεζδδηά. 

Οφηε ζημκ έθεβπμ ηδξ ΟΛΜΔ - ηαζ ηαθά έηακα. Γεκ ιεηακζχκς. Παναηαθχ, 

θμζπυκ, ηάπμζμοξ κα ιδκ πανενιδκεφμοκ ηδ ζηάζδ ιμο. Δάκ αοημί εεςνμφκ ηδ 

ζηάζδ ιμο πμθζηζηυ πμθζηζζιυ, ιέζα απυ ημκ μπμίμ ιπμνμφκ κα 

ελοπδνεηήζμοκ ζημπζιυηδηεξ, είκαζ πμθφ βεθαζιέκμζ. Απυ αφνζμ εα έπμοκ ηδκ 

ζηθδνή, ζηθδνυηενδ ακηζπανάεεζδ ηαζ ημ οπυζπμιαζ. 

 Με ζοβπςνείηε. Εήηδζα ηαζ πνζκ ημ θυβμ, επεζδή αημοβυηακ ημ υκμιά 

ιμο. Λές ηζξ απυρεζξ ιμο εθεφεενα, υπςξ πάκηα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ·πεζ γδηδεεί βζ‘ ημ εέια αοηυ κα δμεεί απάκηδζδ ηαζ απυ ημκ 

Πνυεδνμ ημο ΚΔΜΔΣΔ. Ήζςξ ημ απυβεοια, ιεηά ημοξ εζζδβδηέξ; Ο 

ζοκάδεθθμξ Κονζάημξ έπεζ ημ θυβμ. 

Κ. ΗΩΑΝΝΗΓΖ: Αημφζηδηακ πμθθά ηαζ εα πνμζπαεήζς κα ζοκμρίζς ζε δομ 

ααζζηέξ ζδέεξ ηδκ ημοαέκηα πμο έβζκε. Σμ πνχημ ενχηδια: Πενκάεζ δ 

εηπαίδεοζδ ηαζ ημ ζπμθείμ ηνίζδ; Δίκαζ ηάηζ ζημ μπμίμ πνέπεζ κα 

απακηήζμοιε. Ζ απάκηδζδ πμο εα δχζμοιε ακμίβεζ δνυιμοξ. Καηά ηδ βκχιδ 

ιμο, πενκάεζ ηνίζδ βζα δφμ θυβμοξ. Πενκάεζ ηνίζδ ηαζ βζα ημ ηεθάθαζμ, βζαηί 

δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ακάβηεξ ημο ηαζ εέθεζ αθθαβέξ, ηαζ αοηυ έπεζ επίπηςζδ 

ηαζ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ζηα αζαθία. Πενκάεζ ηνίζδ, υιςξ, ηαζ απυ 

ηδκ πθεονά ηςκ θασηχκ ακαβηχκ, ιμνθςηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ. Απυ αοηή ηδκ 

άπμρδ, υηακ μναιαηζγυιαζηε ηαζ αάγμοιε ζηυπμ έκα άθθμ ζπμθείμ, εα πνέπεζ 

κα έπμοιε ζημ ιοαθυ ιαξ υηζ, μφηςξ ή άθθςξ, εέθμοιε δεκ εέθμοιε κα 

ζοβηνμοζημφιε, ακηζηεζιεκζηά ένπεηαζ δ χνα ηαζ ένπεηαζ επί ηάπδημξ ημ γήηδια 

υηζ, βζα κα οπάνλμοκ άθθεξ ακάβηεξ, εα πνέπεζ κα αθθάλεζ ζακ ζπμθείμ ηαζ εα 

πνέπεζ κα ένπεηαζ ζε επαθή ιε άθθεξ ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ ηαζ άθθεξ ζπέζεζξ 

ελμοζίαξ. Γεκ ανηεί, δδθαδή, δ δζαπίζηςζδ υηζ οπάνπεζ πνυαθδια. Γεκ ανηεί δ 

δζαπίζηςζδ ηδξ ζπέζδξ ημο ζπμθείμο ιε ηδκ μζημκμιία. Γεκ είιαζηε ζημ 1970 

ή ζημ 1980, βζα κα δζαπζζηχκμοιε απθχξ αοηή ηδ ζπέζδ. Καζ εα έθεβα υηζ, εάκ 
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εέθμοιε κα ημ πάιε έκα αήια πάνα πάκς, εα πνέπεζ κα πμφιε υηζ δ ζπέζδ 

αοηή οπάνπεζ, αθθά εα πνέπεζ κα αθθάλεζ ημ πενζεπυιεκυ ηδξ. 

 Γεφηενμ γήηδια - ηαζ πμθφ ζοκμπηζηά, πάθζ: Δζπχεδηακ πάνα πμθθά 

βζα ημ γήηδια ημο ιεηαιμκηένκμο απυ πμθθμφξ ζοκαδέθθμοξ. Θα ιμο 

επζηνέρεηε κα ζαξ πς υηζ ανηεημί ζοκάδεθθμζ, δοζηοπχξ, ίζςξ, δεκ βκςνίγμοκ 

ηδ ιζα πθεονά. Ήζςξ ιενζημί ζοκάδεθθμζ λένμοκ ηδ ιζα πθεονά ζηδκ μπμία 

παηάεζ ημ ιεηαιμκηένκμ, ηαζ είκαζ ημ κεμεεηζηζζηζηυ πνυβναιια βζα ηδκ 

αθήεεζα. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ ιία άθθδ. Καζ, ιε ζοβπςνείηε πμο εα βίκς θίβμ 

δοζκυδημξ, αθθά ζοκδέεηαζ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή ηαζ ιε ηδκ 

παζδαβςβζηή ακηζπανάεεζδ ζήιενα. Πμο είκαζ πμζα; Ίηζ δ βκχζδ ζοκδέεηαζ ιε 

ηδ αμφθδζδ ηαζ ηδ δφκαιδ, ηδκ ακηίθδρδ αοηή. Μενζημί ζοκάδεθθμζ ημ λένμοκ 

αοηυ. Τπάνπμοκ πμθζηζηέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ δοκάιεζξ ιέζα ζημ πχνμ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ πμο αοηή ηδκ πθεονά δεκ ηδκ πζάκμοκ. Καζ ιζθάκε ιυκμ βζα 

κεμεεηζηζζιυ. Σμ ιεηαιμκηένκμ δεκ είκαζ ιυκμ μ κεμεεηζηζζιυξ. Ο Μάδξ ημο ‘68 

ηαζ δ ήηηα ημο βέκκδζε ημ ιεηαιμκηένκμ, ηαζ μζ θζθμζμθζηέξ απανπέξ οπήνπακ 

ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ζηδκ οζμεέηδζδ ηςκ ανπχκ ηαζ ηςκ εεςνζχκ ημο Νίηζε.  

 Με θίβα θυβζα, εάκ εέθμοιε κα ιζθήζμοιε ηαζ κα πμφιε υηζ πνέπεζ κα 

δζδάζημοιε ηδκ αθήεεζα ζηα παζδζά, εα πνέπεζ κα πνμζδζμνίζμοιε ηζ είκαζ 

αοηή δ αθήεεζα. Ζ αθήεεζα είκαζ ζπεηζηή; Θα πμφκε υθμζ υπζ, εκάκηζα ζημ 

ιεηαιμκηένκμ. Ζ αθήεεζα είκαζ, ζοκάδεθθμζ, απυθοηδ ηαζ ζπεηζηή ηαοηυπνμκα. 

Δίκαζ ακηζηεζιεκζηή ηαζ είκαζ ηαζ ζοβηεηνζιέκδ. Άνα, απυ αοηή ηδκ άπμρδ, είκαζ 

απαναίηδημ κα μδδβείζαζ ιέζα απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ 

αθήεεζαξ. Να δ ακαβηαζυηδηα ηδξ φπανλδξ δζαηνζηχκ ιαεδιάηςκ. Αοηυ δεκ 

ζδιαίκεζ, υιςξ, υηζ, αηνζαχξ επεζδή δ αθήεεζα είκαζ ζπεηζηή ηαζ απυθοηδ 

ηαοηυπνμκα, δεκ πνέπεζ κα έπεζ δ ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ηδξ βκχζδξ ηαζ 

ημκ εκζαίμ παναηηήνα ηαζ ημκ ζζημνζηυ ηδξ παναηηήνα.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο πφνμξ Σμοθζάημξ έπεζ ημ θυβμ. 

. ΣΟΤΛΗΑΣΟ: Ίθμζ ιζθάιε βζα εκζαίμ ζπμθείμ ηαζ εκζαία βκχζδ, ηαζ υπζ 

δζαζπαζιέκδ. Δηεί ζοιθςκμφιε. Αοηή είκαζ δ πνχηδ δζαπίζηςζδ. Απυ εηεί ηαζ 

πένα, ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ αοηή δ εκζαία βκχζδ ακαβκςνίγεηαζ ηάπμο, 

ακαβκςνίγεηαζ ζηδκ ζζημνζηυηδηά ηδξ ηαζ ζηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηά ηδξ. Γεκ 
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ακαβκςνίγεηαζ πμηέ ηαζ δεκ ηαηακμείηαζ εειαηζηά ζε πεδία βκχζδξ ηαζ ηφηθμοξ 

βκχζδξ. Καζ, θοζζηά, δεκ εκζαζμπμζείηαζ πμηέ εειαηζηά.  

Ζ δζαεειαηζηυηδηα είκαζ αοηή δ μπμία εζζάβεζ ζηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ ηδ εειαηζηή δζαζπαζιέκδ βκχζδ, δ μπμία ακαβκςνίγεηαζ ζηδκ 

απμοζία ηδξ ιεεμδμθμβίαξ, ζηδκ αηφνςζδ ηδξ ιεευδμο. Καζ, εάκ ιεεμδμθμβία 

οπάνπεζ ιέζα απυ ημ παναδμζζαηυ αζαθίμ, ημ μπμίμ θεζημφνβδζε εδχ ηαζ 

πμθθέξ δεηαεηίεξ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ αοηή δ ιεεμδμθμβία ιπμνεί κα επανηέζεζ 

ηαζ κα ζοκδεεεί ιε ιζα ηέημζα ακηίθδρδ εειαηζηήξ δζαζπαζιέκδξ βκχζδξ, χζηε 

κα πακηνεοηεί ηαζ κα ηάκεζ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, αοηυ ημ ηέναξ. Γεκ ιπμνεί κα 

ζοιαεί αοηυ ημ πνάβια. Δκμπμζδιέκδ δζαδζηαζία ιπμνεί κα οπάνπεζ ιυκμ 

ιέζα απυ ιία πνμμπηζηή δ μπμία εα βίκεζ ακηζηείιεκμ ένεοκαξ, ιέζα ζε 

επυιεκα ζοκέδνζα, ηαζ ημο ηθάδμο, ιε ζοκενβαζία πμθθχκ επζζηδιυκςκ, ηαζ 

κα δμφιε εάκ αοηή δ εκμπμζδιέκδ βκχζδ, ιέζς ηδξ ακαβκχνζζδξ, πμο είπαιε, 

ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζζημνζηυηδηαξ, ιπμνεί κα εζζαπεεί ζημ 

ζπμθείμ. 

 Ίιςξ, δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα είκαζ ιζα απμθφηςξ ηαημπονςιέκδ 

επζζηδιμκζηά έκκμζα, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ ιζα δζάζηαζδ ηδξ εκμπμζδιέκδξ 

βκχζδξ πμθφ ζφκεεηδ, αθθά υπζ άηονδ. Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα, ςζηυζμ, 

ιπμνεί κα εζζαπεε ζημ ζπμθείμ; Ζ ζζημνζηυηδηα ηδξ βκχζδξ ιπμνεί κα εζζαπεεί 

ιέζα ηαζ απυ ηδκ ενιδκεία, ιέζα απυ ηζξ ακενςπζζηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηδκ 

ζζημνία. Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα κα πακηνεοηεί ιε ηδκ ζζημνζηυηδηα, ιέζς ηδξ 

ζζημνίαξ ηςκ επζζηδιχκ. Καζ αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ζακ έκα πνυβναιια 

πνμμπηζηήξ. 

 Αοηυ ημ πνυβναιια -ηαζ επεζδή πζζηεφς υηζ ηα ζοκέδνζα ηδξ ΟΛΜΔ 

είκαζ ααεζά επζζηδιμκζηά ηαζ ηα ζοκέδνζα ημο ηθάδμο είκαζ επζζηδιμκζηά- 

πνέπεζ κα ιαξ απαζπμθήζεζ, δζυηζ είιαζηε επζζηήιμκεξ ηαζ πενκάιε ηδ βκχζδ 

ιέζα ζημ ζπμθείμ. Να ηαημπονςεμφιε ζακ επζζηήιμκεξ ηαζ υπζ κα 

πενζιέκμοιε απυ ηδκ αοεεκηία κα ιαξ δχζεζ ημ Ο.Κ. βζα κα πνμπςνήζμοιε ζε 

ιζα ηέημζα βκχζδ ζημ ζπμθείμ. Να ημ δμφιε ειείξ αοηυ ηαζ κα ιδκ οπάνπεζ 

αθμνζζιυξ μφηε απυ ηδ ιζα πθεονά μφηε απυ ηδκ άθθδ, ηαζ ηαιία ζφβποζδ 

πενί βκχζδξ, δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ. Ίκηςξ, πάεζ κα 

πενάζεζ αοηή δ ζφβποζδ. Αθθά δ ζφβποζδ αοηή δεκ πνέπεζ κα πενάζεζ, ηαζ 

πνέπεζ κα ημ δμφιε αοηυ πμθφ πνμζεηηζηά. Ζ δζαεειαηζηυηδηα είκαζ άηαζνδ ηαζ 

ιέζα απυ ιία επζζηδιμκζηή δζαδζηαζία αθθά ηαζ ιέζα απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή 
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βκχζδ. Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα δεκ είκαζ άηονδ. Αθθά είκαζ γδημφιεκμ ημ πυζμ 

ιπμνεί, πνμμπηζηά, κα πάεζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ιέζα ζηδκ 

ημζκςκία, ηαζ, θοζζηά, κα ζοκδεεεί ιε υθδ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ζηδκ 

ημζκςκία.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε.  

Κ. ΘΔΡΗΑΝΟ: Θα είιαζ πμθφ ζφκημιμξ. ·κα ενχηδια, πμο αβαίκεζ απυ υθα 

υζα ζογδηήζαιε εδχ ηαζ αημφζαιε: Τπάνπεζ, ηεθζηά, δελζυηδηα ζημκ άκενςπμ 

πμο ιπμνεί κα απμιμκςεεί ηαζ κα επζδεπεεί εηπαίδεοζδ ακελάνηδηα απυ ηδκ 

οπυθμζπδ πνμζςπζηυηδηά ημο; Καζ εάκ οπάνπεζ ηέημζα δελζυηδηα, εάκ 

πνμζπαεήζμοιε κα ηάκμοιε ηάηζ ηέημζμ, πμζμ είκαζ ημ απμηέθεζια βζα ημκ 

ζοβηεηνζιέκμ άκενςπμ; Νμιίγς υηζ δυεδηε έκα οθζηυ βζα ιζα απάκηδζδ ζε 

αοηυ ηαζ είκαζ ηάηζ πμο ημ αθέπμοιε ηαεδιενζκά ζημ ζπμθείμ: Πνμθακχξ, υπζ. 

Ίπςξ δεκ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ εα εηπαζδεφζμοιε έκα βζαηνυ ζημ κα ηάκεζ 

δζαβκχζεζξ ιε ημ κα ημο δζδάλμοιε ακαημιία. Σμ αημφιε βεθμίμ, έηζζ υπςξ ιαξ 

θαίκεηαζ. Φακηαζηείηε, θμζπυκ, έκα παζδί πμο ημ αάγμοιε απυ ηα 15 ή ηα 16 

πνυκζα ημο, ή απυ ηα 12 η.θπ., απθχξ ηαζ ιυκμ κα ιαγεφεζ πθδνμθμνίεξ ή κα 

ιάεεζ κα αζδχκεζ ηάηζ. Καζ ημ απμζοκδέμοιε απυ ιζα βεκζηή παζδεία. Αοηυ 

ηαηαθαααίκεηε υηζ είκαζ ημζκςκζηά επζηίκδοκμ ζηδκ πμνεία. 

 Κθείκς ιε ημ γήηδια πμο έεεζε μ Μζπάθδξ μ Γμοθηένδξ - ηαζ κμιίγς υηζ 

δ Οιμζπμκδία πνέπεζ κα ημ λακααβάθεζ αοηυ πνμξ ηα έλς δοκαηά: Αημφζηδηε 

πεεξ εδχ πένα –αέααζα, εζζήβδζδ ήηακ, άπμρδ ήηακ- βζα ημ in-service training, 

βζα ηδκ εκδμζπμθζηή επζιυνθςζδ. Αθθά είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ηαζ απθά ηθείκς 

ιε αοηυ ημ αίηδια, βζα επζιυνθςζδ ζε έκα πνυκμ ιε απαθθαβή απυ ηα 

δζδαηηζηά ηαεήημκηα. ε πακεονςπασηυ επίπεδμ είκαζ πθέμκ νζγμζπαζηζηυ. Σμ 

πνυαθδια ακαθένεδηε απυ έκα ζοκάδεθθμ πνζκ. Μπήηε ζακ πνμαθδιαηζηή, 

πνμθακχξ, βζα ηδκ επζιυνθςζδ ημο εκυξ πνυκμο. Σμ ηνάημξ εα ηδκ έπεζ, αθθά 

ιέζα ζημοξ εεζιμφξ, ιέζα ζημ ζπμθείμ, ιέζα ζηα οπμονβεία εββνάθεηαζ αοηυ 

πμο θέιε ηαλζηή πάθδ. Γεκ εα έπμοιε ειείξ ηδκ δβειμκία. Αθθά απυ ιία 

επζιυνθςζδ πμο εα βίκεηαζ ζε έκα πακεπζζηήιζμ επί έκα πνυκμ οπάνπμοκ μζ 

υνμζ, οπάνπεζ δ εθάπζζηδ δοκαηυηδηα κα ανίζηεζ ηακείξ έκακ πακεπζζηδιζαηυ 

ανζζηενυ, κα αημφζεζ ηαζ έκακ άκενςπμ, κα ανεζ ημκ έκα ή ημκ άθθμ, κα ηάκεζ 

ιζα ημοαέκηα, κα πάνεζ έκα αζαθίμ, κα πεζ δφμ πνάβιαηα. ημ in-service 
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training αοηυ ημ πνάβια έπεζ απμζηεςεεί. Θα παξ, κα ζμο πμφκε πχξ εα 

δζδάλεζξ ημ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ ηαζ ηεθεία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κθείκμοιε εδχ. Πνέπεζ κα ζαξ εοπανζζηήζς εενιά βζαηί 

ιέπνζ αοηή ηδκ χνα παναιείκαηε ζηδκ αίεμοζα, ζοιιεηείπαηε ηαζ ιάθζζηα ήηακ 

πναβιαηζηά ιζα μοζζαζηζηή πανμοζία απυ υθμοξ ζαξ. Αοηυ ηζιά ηαζ εζάξ αθθά 

ηαζ ημκ ηθάδμ ιαξ. Σμ απυβεοια ζηδκ ίδζα αίεμοζα εα λεηζκήζμοιε ηδκ 

απμβεοιαηζκή ζοκεδνία ιεηά απυ ιία χνα πενίπμο. Γδθαδή ζηζξ ηέζζενζξ ηαζ 

ιζζή. ηδκ απμβεοιαηζκή ζοκεδνία εα δμεεί ηαζ ιζα απάκηδζδ βζα ημ γήηδια 

ηδξ πνμεημζιαζίαξ, ηονίςξ, ηδξ ένεοκαξ απυ πθεονάξ ΚΔΜΔΣΔ ηδξ ΟΛΜΔ, 

δεδμιέκμο υηζ οπάνπμοκ ηαζ ηάπμζεξ εκζηάζεζξ ζε υζα ηνζηζηά αημφζηδηακ βζα 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ αοηή ένεοκα.  

Καζ πάθζ ζαξ εοπανζζηχ εενιά βζα θμβανζαζιυ ημο πνμεδνείμο. 

 

ΛΖΞΖ ΠΡΩΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
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ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ): οκάδεθθμζ, εα λεηζκήζμοιε ηδ δεφηενδ 

ζοκεδνία –ηαεοζηενδιέκα. Θα πνμζπαεήζμοιε κα ηδνήζμοιε ημκ 

πνμαθεπυιεκμ πνυκμ, μφηςξ χζηε κα ιζθήζμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμζ 

ζοκάδεθθμζ. Ζ δζαδζηαζία πμο εα αημθμοεήζμοιε είκαζ δ ελήξ: Θα 

πανμοζζαζημφκ εδχ μζ εζζδβήζεζξ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ, υπςξ πνμαθέπεηαζ 

ζημ πνυβναιια, μζ μπμίεξ εα ηναηήζμοκ πενίπμο ιζα χνα, ηαζ αιέζςξ ιεηά, 

πςνίξ κα ηάκμοιε δζάθεζιια, εα πςνζζημφιε ζε δφμ μιάδεξ, δφμ εκυηδηεξ. Ζ 

πνχηδ εκυηδηα, υπςξ είκαζ βναιιέκμ ζημ πνυβναιια, δδθαδή αοηή πμο εα 

ζογδηήζεζ ημ εέια «Οζ ηνυπμζ μνβάκςζδξ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ, βεκζηή ηαζ 

ηεπκζηή-επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, ηαζ Δκζαίμ πμθείμ», εα παναιείκεζ εδχ κα 

ζοκεπίζεζ ηδ ζογήηδζδ. Ζ δεφηενδ μιάδα, ιε εέια «πμθζηυ πνυβναιια, 

ζπμθζηυ αζαθίμ ηαζ δζδαηηζηή πνάλδ», εα ζογδηήζεζ ζημ δεφηενμ υνμθμ, υπμο 

έπεζ εημζιαζηεί ακάθμβδ αίεμοζα ιε ηδκ ηαηάθθδθδ οπμδμιή. ηυπμξ είκαζ, 

έηζζ, κα ιζθήζμοκ δζπθυξ ανζειυξ ζοκαδέθθςκ ηαζ κα ακαπηοπεεί πενζζζυηενμ 

μ πνμαθδιαηζζιυξ. 

  Κάκς απυ ηχνα έηηθδζδ ζε υθεξ/υθμοξ βζα ηδκ ηήνδζδ ημο 

πνυκμο. Θα πνμζπαεήζμοιε κα ηδνήζμοιε ηδ δζαδζηαζία ζημ 20θεπημ βζα 

ηάεε εκυηδηα απυ ηζξ ηνεζξ ηαζ ζημ πεκηάθεπημ βζα ημοξ μιζθδηέξ. Πανάηθδζδ, 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εζζδβήζεςκ κα ένπμκηαζ ιε πανηάηζα μζ ζοκάδεθθμζ πμο 

εέθμοκ κα ημπμεεηδεμφκ ηαζ ζηζξ δφμ εκυηδηεξ, ζδιεζχκμκηαξ επάκς ζημ 

ζδιείςια ημ παναηηδνζζιυ Α, ή Β, βζα ηδκ ηάεε εκυηδηα, χζηε κα 

ηαηακείιμοιε ακάθμβα ηα ζδιεζχιαηα ηαζ κα λένμοιε πυζμζ ζοκάδεθθμζ 

εέθμοκ κα πανέιαμοκ ζε αοηή ηδκ αίεμοζα βζα ηδκ πνχηδ εκυηδηα, ή ζηδκ 

επάκς αίεμοζα βζα ηδ δεφηενδ εκυηδηα. 

  Αξ δμφιε πυζμζ είκαζ μζ μιζθδηέξ ηαζ εα ζαξ πς βζα ημ επυιεκμ 

αήια ηδ δζαδζηαζία. Λμζπυκ, εα λεηζκήζμοιε ιε ηδκ πνχηδ εζζήβδζδ, πμο 

ακαθένεηαζ ζημ εέια ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ/δζαεειαηζηυηδηαξ ζηα κέα 

ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηδ κέα εεχνδζδ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ. 

Θα πανμοζζάζεζ, ηαηανπάξ, δ ζοκαδέθθζζζα Μανία Πμθίημο εζζήβδζδ πμο 
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εημίιαζε απυ ημζκμφ ιε ημκ Γεχνβζμ Ακδνζκυπμοθμ ηαζ ηδ Μανίκα Μπμονδή, 

ιε εέια «Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα/δζαεειαηζηυηδηα ζηα κέα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα». ηδ ζοκέπεζα μ ζοκάδεθθμξ Πακηεθήξ Σέκηεξ εα ακαπηφλεζ ημ 

εέια «Δκζαία εεχνδζδ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ».  

Ξεηζκάιε ιε ηδ ζοκαδέθθζζζα Μανία Πμθίημο. 

Μ. ΠΟΛΗΣΟΤ: Αβαπδηέξ ζοκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ ηαθδζπένα ζαξ. Ζ 

δζεπζζηδιμκζηυηαηα/δζαεειαηζηυηδηα ζηα κέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα είκαζ έκα 

εέια πμο έπεζ απαζπμθήζεζ εονέςξ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα. Με ηδκ 

εζζήβδζή ιαξ εα επζδζχλμοιε κα είιαζηε ακηζηεζιεκζημί, ακαπηφζζμκηαξ ηα 

ιεζμκεηηήιαηα ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ ζπεηζηχκ πνμζεββίζεςκ ηαζ εα 

ηαηαθήλμοιε ιε ηάπμζεξ ζηέρεζξ βζα ημ ηζ ιπμνεί κα βίκεζ ζημ ιέθθμκ. 

Δηζαγσγή 

Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ιζα κέα δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ειθακίζηδηε ζημ 

πνμζηήκζμ, δ μπμία ακηζιεηςπίγεζ ηδ δζδαηηέα βκχζδ υπζ ζε αοζηδνά δζαηνζηά 

πθαίζζα επζζηδιχκ, αθθά ζ‘ έκα αδζάζπαζημ «υθμκ».  

Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ ηυζμ ζε επζζηδιμκζηυ υζμ ηαζ ζε ημζκςκζηυ επίπεδμ μζ 

μπμίεξ πνμήθεακ απυ ηδκ ναβδαία ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδκ ηαπεία 

δζάδμζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηζξ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκεξ μζημκμιζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ, ιε ηδκ παβημζιζμπμίδζδ, ηδκ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα 

η.θπ., πνμζδζμνίγμοκ εέιαηα ηα μπμία δεκ ιπμνμφκ κα αθήζμοκ ακεπδνέαζηδ 

ηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα.  

Δπίζδξ, μζ δζαθμνμπμζήζεζξ - επεηηάζεζξ ηςκ ζημπχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ηαεχξ ηαζ μζ κέεξ εεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ ζοκέααθακ ζηδκ 

επακαλζμθυβδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ πνάλδξ. Γζα ηδ ζδιαζία ηδξ κέαξ πνμζέββζζδξ 

είκαζ παναηηδνζζηζηέξ μζ πνμηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηαηέθδλε επζηνμπή οπυ ηδκ 

πνμεδνία ημο Jaque Delors βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, μζ μπμίεξ 

ζοκμπηζηά ακαθένμκηαζ ζημκ Δπζζηδιμκζηυ ηαζ Σεπκμθμβζηυ Αθθααδηζζιυ 

(STL for all), ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα ιαεαίκμοκ κα 

γμοκ ιε άθθμοξ (learning to live together), κα οπάνπμοκ ςξ άημια (learning to 

be), κα πνάηημοκ (learning to do) ηαζ, ηέθμξ, κα ιάεμοκ πχξ κα ιαεαίκμοκ 

(learning to know). 
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Σν πιαίζην 

Γζ‘ αοημφξ ημοξ θυβμοξ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ οζμεέηδζε, ιε ηδκ 

εζζαβςβή ημο Γζαεειαηζημφ Δκζαίμο Πθαζζίμο Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ 

(Γ.Δ.Π.Π..) ηαζ ιε ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ 

πμοδχκ ζηδκ εκκζάπνμκδ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ έκα κέμ ηνυπμ 

πνμζέββζζδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηαηακμιήξ ηδξ φθδξ, ιε μνζγυκηζα ηαζ ηάεεηδ 

ζφκδεζδ ηςκ αοημηεθχκ ιαεδιάηςκ. ·ηζζ, πνμχεδζε ηδ ζφκδεζδ ηςκ 

βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηδ ζθαζνζηή ακάθοζδ ηςκ εκκμζχκ ημοξ, ηαζ 

πνμέααθε ηδ δζαεειαηζηυηδηα ςξ «δζαδζηαζία πμο εκζζπφεζ βεκζηυηενα ηδ 

βεκζηή παζδεία», ακαααειίγμκηαξ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ιάεδζδξ, ιέζα απυ 

ενεοκδηζηέξ ηαζ «μθζζηζηέξ» δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ49, δ μπμία ηαεζενχεδηε 

ηαζ ιε ηδκ ζοββναθή ηςκ κέςκ αζαθίςκ. ημπυξ ημοξ είκαζ δ δζαπείνζζδ απυ 

ημοξ ιαεδηέξ ζφκεεηςκ εειάηςκ ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ δζαθμνεηζημφξ 

επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ, ιε ζοβηεηνζιέκδ δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία. 

Ζ ζφκεεζδ θμζπυκ ηδξ βκχζδξ ηαζ δ ζφκδεζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ 

εκυξ δζαπναβιαηεουιεκμο εέιαημξ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα ελεηαζηεί είηε ιε 

ηδκ πμθφπθεονδ ακάθοζδ ιέζς ηάεε ειπθεηυιεκμο επζζηδιμκζημφ πεδίμο 

(δζαεειαηζηυηδηα), είηε ιε ηδ δοκαηυηδηα ηδκ μπμία πνμζθένεζ ηάεε 

επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ βζα ακάθοζδ ημο δζαπναβιαηεουιεκμο εέιαημξ 

(δζεπζζηδιμκζηυηδηα).  

  

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Ζ πνδζζιμπμίδζδ, απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ανπζηά ηαζ ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ, ζηδ ζοκέπεζα, ημο υνμο δζαεειαηζηυ ζημκ ηίηθμ ημο κέμο 

Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ βζα ημ Γδιμηζηυ πμθείμ ηαζ ημ Γοικάζζμ, ηαεχξ ηαζ 

δ πανάθθδθδ πνήζδ ημο υνμο δζεπζζηδιμκζηυηδηα, πςνίξ επζζηδιμκζηυ μνζζιυ 

μφηε ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ μφηε ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ, δδιζμφνβδζακ ιζα 

εηηεηαιέκδ ζφβποζδ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ είκαζ ακαβηαίμ κα ακαθενεμφιε ζηδκ 

ζζημνζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ έκκμζαξ δηαζεκαηηθφηεηα ηαζ ζηδ δζάηνζζή ηδξ απυ ηδκ 

έκκμζα δηεπηζηεκνληθφηεηα (Γνυθθζμξ, 2007). 

                                                           
49 Βθ. εζζαβςβζηυ διείςια ημο Πνμέδνμο ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο Αθαπζχηδ 
Ν. ηαιάηδ βζα ηα Γ.Δ.Π.Π.. ηαζ Α.Π.. ηδξ Τπμπνεςηζηήξ Δηπαίδεοζδξ.  
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ηζξ ανπέξ ημο 20μφ αζχκα, ημ πνυαθδια ηδξ εκμπμίδζδξ ημο 

πνμβνάιιαημξ απαζπυθδζε ημοξ εηπνμζχπμοξ ημο ηζκήιαημξ ηδξ 

πνμμδεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Αιενζηή. φιθςκα ιε ημκ Beane, μζ ηνεζξ 

δζαθμνεηζηέξ ηάζεζξ ημο ηζκήιαημξ ημπμεέηδζακ ζε δζαθμνεηζηυ πθαίζζμ ηδκ 

εκμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ. Οζ μπαδμί ηδξ θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

έανζζηακ ηδκ εκμπμίδζδ ηδξ αηαδδιασηήξ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή βκχζδ, ιε 

ζημπυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηδκ πναβιαηζηή γςή, πμθφ εθηοζηζηή. Γζα ημοξ 

μπαδμφξ ημο καζεηνθεληξηζκνχ, ζδέεξ υπςξ δ πνμζςπζηή εκμπμίδζδ, μ 

ζπεδζαζιυξ ηδξ δζδαζηαθίαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ιαγί ιε ημ δάζηαθμ ηαζ δ 

ιάεδζδ πμο εειεθζχκεηαζ ζε ζπέδζα δνάζδξ ήηακ ζπεδυκ ζηακέξ κα 

ζοβηνμηήζμοκ έκακ «εηπαζδεοηζηυ φικμ». Σέθμξ, ζημοξ μπαδμφξ ηδξ 

θνηλσληθήο κεηαξξχζκηζεο δ ημζκςκζηή εκμπμίδζδ, μ ζοθθμβζηυξ ζπεδζαζιυξ 

ηαζ δ πνήζδ εκμπμζδιέκδξ βκχζδξ βζα ηδκ πνμζέββζζδ ημζκςκζηχκ 

πνμαθδιάηςκ πνμζέθενακ ιζα πναηηζηή εειαημθμβία βζα ηδ δδιμηναηζηή 

εηπαίδεοζδ. 

Ο Beane ιάξ πνμζθένεζ έκα αζθαθέξ ηνζηήνζμ βζα κα δζαηνίκμοιε ηδ 

δηαζεκαηηθή απυ ηδ δηεπηζηεκνληθή πνμζέββζζδ: ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ζπεδζάγμκηαζ. ηδ δηαζεκαηηθή μ ζπεδζαζιυξ λεηζκά απυ έκα ηεκηνζηυ εέια ηαζ 

πνμπςνά ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζδεχκ (ή ηςκ εκκμζχκ) πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ημ εέια, ηαεχξ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ 

βζα κα δζενεοκήζμοκ αοηέξ ηζξ ζδέεξ. Ο ζπεδζαζιυξ πναβιαημπμζείηαζ πςνίξ κα 

παίνκεζ οπυρδ ηζξ δζαπςνζζηζηέξ βναιιέξ ηςκ ιαεδιάηςκ, αθμφ ηφνζμξ 

ζημπυξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ημο εέιαημξ. 

ηδ δηεπηζηεκνληθή πνμζέββζζδ μ ζπεδζαζιυξ λεηζκά απυ ηδκ ακαβκχνζζδ 

ηςκ ηαοημηήηςκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ιαεδιάηςκ, υπςξ ηαζ ηςκ πενζεπμιέκςκ 

ηαζ ζηακμηήηςκ ηα μπμία πενζέπμκηαζ ζ‘ αοηά ηαζ πνέπεζ κα ηαηαηηδεμφκ. ·κα 

εέια πνμζδζμνίγεηαζ (ζοπκά ιέζα απυ ημ έκα ή ημ άθθμ ιάεδια) ιε αάζδ ημ 

ενχηδια: «ηζ ιπμνεί ηάεε ιάεδια κα ζοκεζζθένεζ ζημ εέια;». Αηυια ηαζ ακ ηα 

ιαεήιαηα δζδάζημκηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα εέιαηα, ηφνζμξ ζημπυξ είκαζ δ 

ηαηάηηδζδ ηςκ πενζεπμιέκςκ ηαζ ηςκ ζηακμηήηςκ πμο ειπενζέπμκηαζ ζηα 

ειπθεηυιεκα ιαεήιαηα. 
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Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ζζημνζηά ηεηιδνζςιέκδ δζάηνζζδ ηδξ δζαεειαηζηήξ 

απυ ηδ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ πμο πνμηείκεζ μ Beane, είκαζ εφημθμ κα 

ζοιπενάκμοιε υηζ ημ κέμ Πνυβναιια πμοδχκ δεκ είκαζ δζαεειαηζηυ. 

 

Αξλεηέο θαη Τπνζηεξηθηέο  

Ζ ειθάκζζδ ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηαζ μ ηαζκμηυιμξ ηνυπμξ ζοκμπήξ ηδξ 

βκχζδξ ακηζιεηςπίζηδηακ βεκζηυηενα απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα ιε 

ζηεπηζηζζιυ ηαζ ιέπνζ ζήιενα έπμοκ οπμζηδνζηηέξ ηαζ ανκδηέξ. Δκ μθίβμζξ, μζ 

ανκδηέξ, ζηδνζγυιεκμζ ζε ιεθέηεξ, υπςξ ημο Phenix (1964), ημο Bruner (1968), 

ημο Μ. Adler (1982), ημο Hirsch (1987) η.ά. (Μαηζαββμφναξ, 2006), πζζηεφμοκ 

υηζ μ ιαεδηήξ πνέπεζ κα πνμαεί ζηζξ ηαηάθθδθεξ κμδηζηέξ επελενβαζίεξ 

ακαγήηδζδξ, χζηε ιέζα απυ ημοξ ααζζημφξ άλμκεξ ηςκ επζιένμοξ ημιέςκ ηςκ 

επζζηδιχκ κα πνμαεί απυ ιυκμξ ημο ζηδκ ζφκεεζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ 

βκχζδξ ιαεδιάηςκ ιε δζαηνζηά πθαίζζα.  

Ακηίεεηα, μζ οπμζηδνζηηέξ πνεζαεφμοκ υηζ μ ηαηαηενιαηζζιυξ ηδξ βκχζδξ 

μ μπμίμξ πνμηαθείηαζ απυ ηα ακελάνηδηα ιαεήιαηα δεκ αμδεά ηα άημια ηδξ 

δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ κα ζοκδέζμοκ ηα μιμζμβεκή επζζηδιμκζηά πεδία, 

απμιμκχκμκηαξ έηζζ ηδ βκχζδ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, 

επζαάθθμκηαξ έκα ηνυπμ ιάεδζδξ ζημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ δεκ είκαζ ζε εέζδ 

πθέμκ κα ακηεπελέθεμοκ. Καηά ημοξ Beane (1997) ηαζ Jacobs (1989) δ βκχζδ 

απμλεκχκεηαζ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ηαηαζηάζεζξ γςήξ, εκχ ημοξ επζαάθθεηαζ δ 

θμβζηή ηςκ χνζιςκ επζζηδιυκςκ (υ.π.), εέια ημ μπμίμ αζπαγυιαζηε ηαζ ειείξ, 

αθμφ είκαζ βκςζηυ υηζ μζ ακαπηολζαηέξ κμδηζηέξ δζενβαζίεξ ανίζημκηαζ αηυιδ 

ζε ζηάδζμ ςνίιακζδξ, πμο θεζημονβεί ακάθμβα ιε ηδκ ροπμζςιαηζηή ελεθζηηζηή 

πμνεία ημο αηυιμο - εθήαμο.  

Οζ ανκδηέξ, επίζδξ, οπμζηδνίγμοκ υηζ δ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ 

απμζοκημκίγεζ ηα δζδαζηυιεκα ιαεήιαηα, ιε απμηέθεζια μ ιαεδηήξ κα ιδκ 

είκαζ ζε εέζδ κα ηαηακμήζεζ ημ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ, δδθαδή κα ηαηακμήζεζ ακ 

δζδάζηεηαζ Γεςβναθία, Οζημκμιία ή Ηζημνία. ημκ ακηίπμδα, μζ οπμζηδνζηηέξ 

πνεζαεφμοκ υηζ ηα ημζκά ζημζπεία ιεθέηδξ ηςκ δζάθμνςκ επζζηδιχκ 

ηαηαδεζηκφμοκ ηδκ ζπέζδ ηςκ επζιένμοξ ηθάδςκ, ιε απμηέθεζια κα ζοβηνμηεί 

ηδκ ζηέρδ ημο ηαζ κα πνμζθαιαάκεζ ιε εοημθία ηδκ κέα βκχζδ, ηδκ μπμία 

μζημδμιεί ζηδκ πνμτπάνπμοζα αάζεζ ηςκ ακηζηεζιέκςκ ιεθέηδξ.  
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Ο πνμαθδιαηζζιυξ, θμζπυκ, έβηεζηαζ ζημ ηαηά πυζμ ηεθζηά είκαζ ζε εέζδ δ 

δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ κα θεζημονβήζεζ πνμμδεοηζηά ηαζ παζδαβςβζηά, 

χζηε μ ιαεδηήξ κα είκαζ ζε εέζδ κα ζοκεέηεζ ή υπζ ηα επζζηδιμκζηά πεδία.  

. 

Ζ δηεπηζηεκνληθόηεηα ζην ειιεληθό ζρνιείν 

 

Ζ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ, έπμκηαξ ζοκδεεεί ζζημνζηά ιε ημ ηίκδια ηδξ 

πνμμδεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ακαβμνεφεηαζ απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ 

ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ζε ηνίζζιμ ζημζπείμ βζα ηδκ μζημδυιδζδ εκυξ 

ιαεδημηεκηνζημφ, αζςιαηζημφ ηαζ δδιζμονβζημφ ζπμθείμο. Πνυηεζηαζ, υιςξ, βζα 

ιία εεχνδζδ πςνίξ ακηίηνζζια (αλίγεζ κα οπεκεοιίζμοιε υηζ μ εειεθζςηήξ ημο 

ηζκήιαημξ ηδξ πνμμδεοηζηήξ εηπαίδεοζδξ J. Dewey δεκ έαθεπε ημ πνυαθδια 

ηδξ μζημδυιδζδξ εκυξ ιαεδημηεκηνζημφ, αζςιαηζημφ ηαζ δδιζμονβζημφ ζπμθείμο 

λέπςνα απυ ημ γήηδια ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ). Ίπζ ιυκμ βζαηί ημ κέμ 

πνυβναιια εειεθζχκεηαζ ζηδ δζδαζηαθία πςνζζηχκ ιαεδιάηςκ ηαζ δ ιεβάθδ 

πθεζμκυηδηα ηςκ πνμααθθυιεκςκ ςξ ηνυπςκ πμο οθμπμζμφκ ηδ δζαεειαηζηή 

πνμζέββζζδ είκαζ ηνυπμζ δζεπζζηδιμκζηήξ ζοζπέηζζδξ ηδξ βκχζδξ, αθθά ηαζ 

βζαηί ημ κέμ πνυβναιια δεκ εκηάζζεηαζ ζε έκα ζπέδζμ ζοκμθζημφ 

ιεηαζπδιαηζζιμφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ ηαζ θεζημονβζχκ, μζ μπμίεξ ηάκμοκ 

αδφκαηδ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ εεχνδζδξ αοηήξ, αθμφ ειπεδχκμοκ 

ζοζηδιαηζηά ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ημκ αημιζηζζιυ ζημ ζπμθείμ. 

Σα κέα αζαθία δζέπμκηαζ απυ ηδ βεκζηή ανπή ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ 

(δζδαζηαθία εκυξ ιαεήιαημξ ηαοηυπνμκα απυ δζαθμνεηζηέξ επζζηδιμκζηέξ 

μπηζηέξ βςκίεξ, υπςξ π.π. έκα ζζημνζηυ βεβμκυξ ηαζ πχξ επδνέαζε αοηυ ηα 

ιαεδιαηζηά, ηδ βθχζζα ή ηζξ ημζκςκζηέξ ελεθίλεζξ). Σμ βεβμκυξ αοηυ απμηεθεί 

ηαζ ημ ιεβαθφηενμ πνυαθδια, ηαεχξ πνυηεζηαζ βζα ιεβαθεπήαμθμ ζπέδζμ πμο 

δεκ αημθμοεήεδηε απυ ηδκ απαναίηδηδ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

Πμθθμί ιάθζζηα άημοβακ βζα πνχηδ θμνά ηδκ ανπή ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ 

ηαζ δεκ είκαζ θίβμζ μζ δάζηαθμζ ηαζ ηαεδβδηέξ πμο ςξ ζήιενα δεκ έπμοκ 

ακηζθδθεεί ηδκ πανάθθδθδ δζδαζηαθία πμο πνέπεζ πθέμκ κα βίκεηαζ ζε ανηεηά 

ιαεήιαηα. Απμηέθεζια; υ,ηζ ηαηάθααε μ ηαεέκαξ, ηαηάθααε.  

 ήιενα δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα εθανιυγεηαζ απμηθεζζηζηά ζηδ δδιμηζηή ηαζ ζηδ 

βοικαζζαηή εηπαίδεοζδ ιε οπμπνεςηζηέξ ζοκεεηζηέξ ηαζ δδιζμονβζηέξ 

ενβαζίεξ ιαεδιάηςκ, μζ μπμίεξ, δοζηοπχξ, έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ απέπμοκ 
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ιαηνάκ απυ ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, αθμφ πμθθέξ θμνέξ θαιαάκμοκ ηδκ 

ιμνθή απθήξ ιεθέηδξ ή ακηζβναθήξ απυ εβηοηθμπαίδεζεξ ηαζ ημ Γζαδίηηομ ή, 

αηυιδ πεζνυηενα, ηαηαζηεοήξ απυ βμκείξ ζημ ζπίηζ. 

 ηδ δε βεκζηή θοηεζαηή ηαζ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα 

είκαζ εηηυξ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ πνμζεββίγεηαζ ιέζα απυ εέιαηα ηα 

μπμία μζηεζμεεθχξ επζθέβμκηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ, υπςξ είκαζ ηα πνμβνάιιαηα 

Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, Αβςβήξ Τβείαξ, Αβςβήξ 

ηαδζμδνμιίαξ, «Γαίδαθμξ» η.θπ.  

Γεδμιέκμο υηζ ιε ηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ είκαζ δφζημθμ κα εκηαπεμφκ υθα 

ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, πνέπεζ κα οπάνλμοκ 

κέμζ ηνυπμζ πνυζθδρδξ ηδξ βκχζδξ, ακάθμβα ηαζ ιε ηζξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηα 

εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ ηαηάνβδζδ ηδξ παναδμζζαηήξ 

ιάεδζδξ ή οπμαζααζιυ ηδξ επζζηδιμκζηυηδηαξ εκυξ ηθάδμο.  

 Ζ ειπεζνία ιαξ απυ δζεπζζηδιμκζηέξ ζοκεεηζηέξ ενβαζίεξ, αθθά ηονίςξ 

απυ εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα έπεζ δείλεζ εεηζηά ιαεδζζαηά απμηεθέζιαηα,50 

ηα μπμία μθείθμκηαζ ζηδκ δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ςξ 

πνυζθδρδξ βκχζδξ αθθά ηαζ ςξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ. Καζ είκαζ βκςζηυ 

υηζ, ηαηά ημκ Skinner, δ ζοιπενζθμνά πμο ζπεηίγεηαζ ιε επζηοπία, εκζζπφεηαζ 

εεηζηά ηαζ επακαθαιαάκεηαζ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΩ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΗ Ζ 

ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Ζ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ιέζα απυ ηα ζφβπνμκα δζδαηηζηά ιμκηέθα 

ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ επζημονζηά ζε έκα πθαίζζμ δνάζδξ ημ μπμίμ εα 

ζοιπθεφζεζ ιε ηζξ ηθαζζηέξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ μ 

ιαεδηήξ εα έπεζ ηδκ εοηαζνία κα δζεονφκεζ ημ πεδίμ βκχζδξ ημο. Απμηέθεζια 

αοηχκ εα είκαζ μ ιδ απμζοκημκζζιυξ ηςκ δζδαηηζηχκ εκμηήηςκ ή/ηαζ ηςκ 

ιαεδιάηςκ, ημοκακηίμκ, εα δζμπεηεφεηαζ δ βκχζδ ηαζ πνμξ άθθα ιαεήιαηα ηαζ 

εα ζοκδέεηαζ δ εηπαίδεοζδ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκζηέξ απαζηήζεζξ.  

Γζ‘ αοηυ μζ πνμζπάεεζεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ πνέπεζ κα επζηεκηνςεμφκ ζε έκα 

ζπήια ζημ μπμίμ δ βκχζδ εα πανέπεηαζ ιέζα απυ ηα αοημηεθή ιαεήιαηα 

                                                           
50 Μπμονδή, Μ., Πναηηζηά 2μο Γζεεκμφξ οκεδνίμο Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ, ηυιμξ ΗΗ, 
ζ. 141. 
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αθθά ηαζ ιέζα απυ ιαεήιαηα ή εκυηδηεξ ιαεδιάηςκ πμο εα θεζημονβμφκ 

αάζδ ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηαζ μζ μπμίεξ εα απμηεθμφκ ακηζηείιεκα ιεθέηδξ 

εονφηενμο θάζιαημξ ιε πμζηίθα ζπήιαηα, βεκζηεοιέκςκ επζζηδιχκ ή 

ελεζδζηεοιέκςκ ιαεδιάηςκ, υπςξ π.π. μζ ημζκςκζηέξ ιε ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ, 

δ ζζημνία ιε ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ, δ ιδπακμθμβία ιε ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, δ 

μζημκμιία ιε ημ marketing η.ά.  

ην πιαίζην θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ γηα ηε δζδαζηαθία ηςκ λέκςκ βθςζζχκ 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα, ε δηάρπζε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ν δηαπνιηηηζκφο απνηεινχλ βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ απφ δχν 

γλσζηηθά αληηθείκελα, φηαλ απηά παξνπζηάδνπλ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

ζπλάθεηα, ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ην γεληθφηεξν ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο, 

πνπ απνβιέπεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο. 

ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ιέζα απυ ηηο ηέρλεο πνμζεββίγεηαζ μ ζηυπμξ ηδξ 

πμθφπθεονδξ ακάπηολδξ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ θακηαζίαξ, πμο εκζζπφεζ ηδ 

δδιζμονβζηή ζηακυηδηα, ηδκ αζζεδηζηή εοαζζεδημπμίδζδ, δ μπμία 

πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ ηδκ ηαθθζηεπκζηή ειπεζνία ηαζ πνάλδ, ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ, ιέζα απυ ηδ ιάεδζδ, ηδ βκχζδ, ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ αθθά ηαζ ηδκ αοημ-αλζμθυβδζδ ηςκ 

πνμζςπζηχκ απμηεθεζιάηςκ. Οζ ζοκζζηχζεξ αοηέξ, πνμζδίδμοκ έκα 

παναηηήνα δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ζημκ ηνυπμ 

πνμζέββζζδξ ηδξ ηέπκδξ ζε έκα εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια. 

Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ζχγρξνλεο Γεσγξαθίαο είκαζ δ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Γζα κα πνμζεββίζεζ ηαζ κα ενιδκεφζεζ ηα ζφκεεηα 

θαζκυιεκα ημο πχνμο, δ κέα Γεςβναθία ζοκενβάγεηαζ ιε άθθεξ επζζηήιεξ, 

πνμηεζιέκμο κα ζοκδοάζεζ ηζξ ιεευδμοξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηά ημοξ πνμξ 

υθεθυξ ηδξ. Ζ ιεθέηδ ηαζ δ ένεοκα ηςκ βεςβναθζηχκ θαζκμιέκςκ δεκ είκαζ 

πθέμκ ιμκμδζάζηαηδ ηαζ ιμκυπθεονδ, αθθά πενκχκηαξ ιέζα απυ ημ θίθηνμ 

ηςκ άθθςκ επζζηδιχκ επζηαζνμπμζείηαζ, εηζοβπνμκίγεηαζ ηαζ ειπθμοηίγεηαζ. 

Γδιζμονβείηαζ ιζα αιθίδνμιδ ζπέζδ, βζαηί ηαζ μζ άθθεξ επζζηήιεξ 

επςθεθμφκηαζ απυ αοηή ηδ ζοκενβαζία. Γεκ πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα ιζα 

πμθοεπζζηδιμκζηυηδηα, ηδκ απθή επζημζκςκία ιεηαλφ ηςκ επζζηδιχκ, αθθά βζα 

ιζα ιεηαηυπζζδ ηςκ ζοκυνςκ ιε ηζξ άθθεξ επζζηήιεξ ή επζηάθορδ ιε ημ δζηυ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 301 

ηδξ ακηζηείιεκμ, απυ ημ δζηυ ηδξ πχνμ. ηα πθαίζζα θμζπυκ ηδξ ζοκενβαζίαξ 

ηδξ ηαζ ηδξ ζοκέκςζήξ ηδξ ιε ηζξ άθθεξ επζζηήιεξ, δ Γεςβναθία ςξ ημζκςκζηή 

επζζηήιδ απμηηά ιζα δζεπζζηδιμκζηή δναζηδνζυηδηα. 

Δζδζηυηενα, εα ήηακ δοκαηυκ κα ακαπηοπεεί, ζε ηάεε ηάλδ ημο ζπμθείμο έκα 

ζπλδπαζηηθφ Μάζεκα ημ μπμίμ εα πενζθαιαάκεζ ζοζπεηζζιυ αηυιδ ηαζ 

επζζηδιμκζηχκ ημιέςκ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ Μάεδια εα δζαπενκά ημ ζφκμθμ ημο 

ιαεδηζημφ δοκαιζημφ ιε εειαηζημφξ άλμκεξ επζθμβήξ, ακηίζημζπμο ιαεδζζαημφ 

επζπέδμο ηδξ ηάλδξ εθανιμβήξ ημο. Οζ ιαεδηέξ ηαεμδδβμφιεκμζ απυ 

αμδεδηζηυ εβπεζνίδζμ εα είκαζ ζε εέζδ κα ζοθθέβμοκ πθδνμθμνζαηυ οθζηυ, κα 

επζζηέπημκηαζ θμνείξ, κα ακαηνέπμοκ ζε πδβέξ πθδνμθυνδζδξ ηαζ ζημ ηέθμξ 

ηάεε εκυηδηαξ κα εηεέημοκ μζ ίδζμζ ηα ζοιπενάζιαηα ηαζ ηζξ απυρεζξ ημοξ.  

ε υθδ δε ηδ θοηεζαηή εηπαίδεοζδ, αθθά ζδζαίηενα ζηδκ Α΄ Λοηείμο, εα ήηακ 

δοκαηυκ κα πενζθαιαάκμκηαζ ζοκδοαζηζηέξ εκυηδηεξ απυ άλμκεξ ηαζ πεδία 

ιαεδιάηςκ ηςκ βεκζηχκ ηαζ ηςκ εζδζηχκ επαββεθιαηζηχκ επζζηδιχκ. 

οβπνυκςξ, ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εα πνμάβμκηαζ ηαζ εα ηαθφπημκηαζ ημιείξ μζ 

μπμίμζ αοηή ηδκ ζηζβιή δεκ οθίζηακηαζ ζημ Γεκζηυ Λφηεζμ, εκχ ζημ 

Δπαββεθιαηζηυ, ζηδκ πζμ νζγμζπαζηζηή ιμνθή ημο, εα ζοβηενάζεζ αηυιδ ηαζ 

ημοξ δφμ Κφηθμοξ ηςκ ιαεδιάηςκ, δδθαδή ημκ Σεπκμθμβζηυ ηαζ ηςκ 

Τπδνεζζχκ.51  

Αοημφ ημο είδμοξ ηζξ πνμζεββίζεζξ είκαζ δοκαηυκ κα δχζμοκ υθεξ μζ 

επζζηήιεξ. Ακαθένεηαζ ςξ πανάδεζβια δ ημονζζηζηή επζζηήιδ, δ μπμία επζδνά 

ηαεμνζζηζηά ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ, υπςξ είκαζ μζ ηαηαζηεοέξ, μ ελμπθζζιυξ, δ 

παναβςβή ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ, μζ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ, δ 

ζοκηήνδζδ εβηαηαζηάζεςκ, δ πμθζηζζηζηή αζμιδπακία, δ βεςβναθία, δ ζζημνία, 

ημ πενζαάθθμκ, δ μζημκμιία, δ οβεία η.θπ. Μία πνχηδ πζθμηζηή εθανιμβή ηςκ 

πνμακαθενεέκηςκ ιπμνεί κα οπάνλεζ ηαζ ιέζα απυ ημ οθζζηάιεκμ ιάεδια 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζηδκ Α΄ Λοηείμο. Ζ δζδαζηαθία ημο εα 

πναβιαημπμζδεεί απυ δφμ εηπαζδεοηζημφξ, ηαηά πνμηίιδζδ δζαθμνεηζηχκ 

εζδζημηήηςκ, μζ μπμίμζ εα ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδκ ηαεμδήβδζδ 

ιζηνχκ μιάδςκ ιαεδηχκ.  

Ο εηπαζδεοηζηυξ, ςξ ηφνζμξ δζαιεζμθααδηήξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ, βζα 

κα πανέπεζ πμζμηζηή ιάεδζδ, πνέπεζ κα αζζεάκεηαζ υηζ έπεζ ηάπμζα 

                                                           
51 Μπμονδή, Μ.: Πναηηζηά 2μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο Πενζθενεζαηήξ Δηπαίδεοζδξ 
Ζπείνμο, ζ. 10. 
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«ζδζμηηδζία» ηςκ ζπεηζηχκ δζεπζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ηςκ εειάηςκ 

δζαπναβιάηεοζδξ (CIDREE, 1999).  

Σα κέα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, θμζπυκ, εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεμφκ ζε 

έκα ζπήια νεαθζζηζηυ, ζοκοθαζιέκμ ιε ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, ιε 

ζοκεέζεζξ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ πςνίξ ηδκ πνμαμθή ηδξ ιμκμιένεζαξ. Αοηυ 

πνμτπμεέηεζ δζαθμνμπμίδζδ ή ζοιπθήνςζδ ηςκ μφηςξ ή άθθςξ αζθοηηζηχκ 

ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ πνμβναιιάηςκ, ηα μπμία ιε ηδ ζδιενζκή ιμνθή ημοξ δεκ 

είκαζ ζε εέζδ κα ακηεπελέθεμοκ ζ‘ έκα ακηίζημζπμ εοέθζηημ ζπήια ηαζ ζαθχξ 

επζαάθθμοκ πζθμηζηή εθανιμβή, ένεοκα, ζε αάεμξ ζογήηδζδ ηαζ επελενβαζία 

ιε υθμοξ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ. 

 

 KΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

Ζ πνμζπάεεζα αοηή άνπζζε «εη ηςκ άκς», δδθαδή απμηέθεζε πνυηαζδ ηαζ 

εέζδ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ή ημοθάπζζημκ ηάπμζςκ ζηεθεπχκ ημο ηαζ 

αέααζα ιε ηδκ πμθζηζηή «επζηφνςζδ» απυ ημ ΤΠΔΠΘ. Γεκ πνμδβήεδηε ηαιία 

πνμδβμφιεκδ πνμζπάεεζα δζαθυβμο ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή αάζδ, πμο ηχνα 

ηαθείηαζ κα ηδκ οθμπμζήζεζ. ·καξ ηέημζμξ δζάθμβμξ εα έπνεπε κα είπε υπζ ιυκμ 

εκδιενςηζηυ αθθά ηαζ ζζπονά ακαδναζηζηυ παναηηήνα, ζοκδζαιμνθχκμκηαξ 

ηδκ ηεθζηή πνυηαζδ. 

Δδχ ιπμνμφκ κα δζαηοπςεμφκ πμθθά επζπεζνήιαηα επί ημο ακηζεέημο. Πχξ 

εα ηάκεζξ δζάθμβμ ιε πζθζάδεξ εηπαζδεοηζημφξ, δίκμκηάξ ημοξ εεςνδηζηά «επί 

πάνημο» ιμκηέθα βζα κα ηα ηνίκμοκ; Πχξ εα ημοξ πείζεζξ κα ζοιιεηέπμοκ 

εκενβά ζηδκ υθδ δζαδζηαζία, απμηζκάζζμκηαξ ηδκ «αδνάκεζα» αθθά ηαζ ηδ 

ζηείνα άνκδζή ημοξ, πμο ζοπκά ειθακίγεηαζ; Πχξ εα ακηζιεηςπίζεζξ ηδκ 

ηαποπμρία ηαζ ηδκ άνκδζδ –δίηαζδ πμθθέξ θμνέξ– ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ 

μνβάκςκ; Αξ εοιδεμφιε έκακ ακηίζημζπμ «δζάθμβμ» επί πακηυξ ημο επζζηδημφ 

πμο επζπεζνήεδηε πνζκ ιενζηά πνυκζα ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηάθδλή ημο. Πνμθακχξ 

δεκ βίκεηαζ δζάθμβμξ απεοεοκυιεκμξ βεκζηά ηαζ αυνζζηα ζε υθμοξ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Τπάνπμοκ υιςξ πμθθμί εκαθθαηηζημί ηνυπμζ κα 

αθμοβηναζηείξ ημκ εηπαζδεοηζηυ μνβακζζιυ ηαζ, ηονίςξ, κα ακηθήζεζξ ηαζ κα 

εκζςιαηχζεζξ ηδκ πμθφηζιδ ειπεζνία ηαζ πναηηζηή ημο. 

Ζ πνμζπάεεζα εθανιμβήξ ηδξ δζαεειαηζηήξ πνμζέββζζδξ δεκ βίκεηαζ βζα 

πνχηδ θμνά ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ. Τπάνπμοκ εηπαζδεοηζημί πμο βζα πνυκζα 
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επζπεζνμφκ κα ηδκ εθανιυζμοκ ιέζα απυ ηα πνμβνάιιαηα πμθζηχκ 

Γναζηδνζμηήηςκ. Σα πνμβνάιιαηα αοηά –ιε πνςημπυνα ηδκ Πενζααθθμκηζηή 

Δηπαίδεοζδ- εθανιυγμκηαζ πάκς απυ 15 πνυκζα ζηα ζπμθεία πνμζθένμκηαξ, 

πένακ ηςκ άθθςκ, πθμφζζα ειπεζνία ζηζξ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ ιάεδζδξ. Ζ 

πμθοεηήξ αοηή εθανιμβή, πανά ηδ ιζηνή ζπεηζηά ειαέθεζά ηδξ –απαζπμθεί ιζα 

ιεζμρδθία ιαεδηχκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ–, έπεζ ιοήζεζ ανηεημφξ εηπαζδεοηζημφξ, 

εεςνδηζηά ηαζ πναηηζηά, ζηδκ αζςιαηζηή ηαζ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ. 

Πανάθθδθα, έπεζ δζαιμνθςεεί ηαζ έκα ζδζαίηενα γςκηακυ ηαζ δδιζμονβζηυ 

ζηεθεπζηυ δοκαιζηυ απυ ακενχπμοξ πμο εκδζαθένεδηακ πμθφ κςνίξ κα 

λεθφβμοκ απυ ημ ηέθια ηδξ ηάλδξ ηαζ κα δμηζιάζμοκ ηαζκμφνβζα πνάβιαηα ζε 

πναηηζηυ επίπεδμ, ζημ ζπμθείμ, αθθά ηαζ ζε εεςνδηζηυ ενεοκδηζηυ επίπεδμ. 

Αοηή ηδ ζηζβιή οπάνπεζ πθμφζζα ένεοκα ηαζ πθήεμξ δζδαηημνζηχκ 

δζαηνζαχκ ηαεχξ ηαζ ζδιακηζηή δναζηδνζυηδηα ζε επίπεδμ ζοκακηήζεςκ, 

διενίδςκ, ζοκεδνίςκ η.ά. Πχξ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ ημ ΤΠΔΠΘ 

εηιεηαθθεφηδηακ υθδ αοηή ηδ ζοζζςνεοιέκδ ειπεζνία; Απθχξ, ηδκ 

…αβκυδζακ. ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ηαζκμημιζχκ ζηα κέα αζαθία 

δεκ ζοιιεηείπακ αθθά μφηε ηαζ γδηήεδηε μπμζαδήπμηε βκχιδ απυ υθμ αοηυκ 

ημκ ηυζιμ. 

Δίπαιε πάκηα ηδκ απμνία πχξ ιία πνςημαμοθία πμο παίνκεηαζ ζε έκακ 

δζμζηδηζηυ ημιέα δεκ αημθμοεείηαζ απυ εκδιένςζδ, ζοκενβαζία ηαζ «χζιςζδ» 

απυ υθμοξ ημοξ άθθμοξ ζπεηζημφξ ημιείξ. Ο ηαεέκαξ εεςνεί υηζ ακαηάθορε 

έκα κέμ «ηνμπυ» ηαζ πνμςεεί ηδκ ζδέα ημο πςνίξ κα ημζηάλεζ βφνς βζα κα 

ακαηαθφρεζ, κα ζοκδζαθθαβεί, κα ζοιαμοθεοηεί ηαζ ηεθζηά κα ζοιπμνεοηεί ιε 

υζμ ηυζιμ έπεζ απυ πνζκ ακαηαθφρεζ ηαζ δμοθέρεζ ηδκ ίδζα ή ιζα πανυιμζα 

ζδέα. 

 ·πμοκ βίκεζ ηαηά ηαζνμφξ ανηεηέξ πνμζπάεεζεξ εκαθθαηηζηχκ ιεευδςκ 

ιάεδζδξ ιε ηαθέξ πνμεέζεζξ ηάεε θμνά ηαζ ιε άθεμκδ … πνμπεζνυηδηα ηαζ 

έθθεζρδ μνβάκςζδξ. Πχξ, υιςξ, ηαηαθένκμοιε ηάεε θμνά κα ηαηαθήβμοιε κα 

δζδάζημοιε ιε δζάθελδ ηαζ ιε ιυκμ επμπηζηυ ιέζμ ηδκ …ηζιςθία, είκαζ ηάηζ 

πμο πνέπεζ κα ιαξ απαζπμθήζεζ ζμαανά. Σζ θηαίεζ βζα αοηυ; Ήζςξ δ 

μνβακςηζηή ηαζ βναθεζμηναηζηή αβηφθςζδ ημο ζοζηήιαημξ, πμο δεκ εοκμεί ηδκ 

εκδιένςζδ ηαζ ηδκ δζάποζδ, ίζςξ δ επζεοιία ηάπμζςκ κα δζεηδζηήζμοκ ηαζ κα 

μζηεζμπμζδεμφκ ηδκ απμηθεζζηζηή «παηνυηδηα» ηδξ πνςημαμοθίαξ. 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 304 

  Σμ πζμ ζδιακηζηυ ζοιπέναζια απυ υθα αοηά είκαζ υηζ πμηέ δεκ ιάεαιε 

κα ζοκενβαγυιαζηε ηαζ κα δμοθεφμοιε μιαδζηά, αοηυ αηνζαχξ πμο επζπεζνεί 

κα εζζαβάβεζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία δ κέα ηαζκμημιία. 
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Παληειήο ΣΔΝΣΔ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, πανυθδ ηδ ζφβποζδ βφνς απυ ηα 

ΓΔΠ ηαζ ηα δζαεειαηζηυηδηα πμο πνμηθήεδηε ηδκ πνχηδ ιένα ηονίςξ, ηαζ απυ 

ιενζημφξ ζοκαδέθθμοξ ηδ δεφηενδ ιένα, μθείθμοιε κα δζεοηνζκίζμοιε υζμ 

είκαζ δοκαηυ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ. Γζαεειαηζηυηδηα δεκ είκαζ 

υηζ μζ θζθυθμβμζ έπμοκ πενζζζυηενα ακηζηείιεκα, αοηυ κα λεηαεανζζηεί. Ζ 

δζαεειαηζηυηδηα είκαζ άθθμ πνάβια, υπςξ εα οπμζηδνίλς ιε ηδκ εζζήβδζή 

ιμο. 

 

Α. Οη ζηόρνη ηνπ Γ.Δ.Π.Π..  

 

ημ Γ.Δ.Π.Π.. οπμζηδνίγεηαζ υηζ: 

 πνμςεείηαζ δ άνζδ ηςκ ζηεβακχκ ιεηαλφ ηςκ επζζηδιχκ, 

 οπάνπεζ αιθζζαήηδζδ ζήιενα ηςκ επζζηδιμθμβζηχκ ακηζθήρεςκ πμο 

δζαιμνθχεδηακ ιεηά ημ Γζαθςηζζιυ ζπεηζηά ιε ηδ θφζδ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

παναβςβήξ ηδξ βκχζδξ, 

 βζα ηδκ πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ πνμηείκεηαζ δ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ, δ 

μπμία απμηεθεί ηδκ πθέμκ μθμηθδνςιέκδ ηαζ ελμνεμθμβζζιέκδ επζθμβή πςνίξ 

κα πνμηαθεί νζγζηέξ ακαηαηαηάλεζξ ζηζξ δμιέξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, 

 ιε ηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ εα μδδβδεμφιε άιεζα ζηδκ εκμπμίδζδ ηδξ 

βκχζδξ, 

 επζδζχηεηαζ δ πανμπή βεκζηήξ παζδείαξ ηαζ δ ηαθθζένβεζα ζηακμηήηςκ ηαζ 

δελζμηήηςκ επζημζκςκίαξ, 

 μζ δζαεειαηζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ηα project ηαζ δ εοέθζηηδ γχκδ μδδβμφκ ζηδκ 

εκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ, 

 μζ εηπαζδεοηζημί δεκ κμιζιμπμζμφκηαζ κα ιζθήζμοκ βζα ημ βκςζηζηυ 

πενζεπυιεκμ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ. Αοημί πμο ιζθμφκ είκαζ μζ εζδζημί. 

Διθακίγεηαζ ιζα δζαίνεζδ ακάιεζα ζημκ επζζηήιμκα ηαζ ημκ εηπαζδεοηζηυ. Ο 

εηπαζδεοηζηυξ ιεηαθένεζ ηδ βκχζδ, υπμζα ηαζ ακ είκαζ, ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ, 

είηε πνυηεζηαζ βζα ιεηαννοειζζηζηά, νοειζζηζηά, ηεπκμθμβζηά ηαζ άθθα 

πνμβνάιιαηα. Ο εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα ιζθήζεζ ιυκμ βζα ηδ θεζημονβζηυηδηα 

ημο αζαθίμο ηαζ ημο πενζεπμιέκμο ημο ιέζα ζηδκ ηάλδ, έηζζ έπεζ ιζα 

δζαδζηαζηζηή ηαζ ιζα ιεηααζααζηζηή θεζημονβία ζε ζπέζδ ιε ηδ βκχζδ.  
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Πώο νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη ηεο 

δηεπηζηεκνληθόηεηαο από ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π..  

  

Ζ έκκμζα ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ πμο πνμηνίκεηαζ ζημ Γ.Δ.Π.Π.. ειθακίγεηαζ 

«ςξ εεςνδηζηή ανπή μνβάκςζδξ ημο ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο ηαηαθφεζ 

ηα δζαηνζηά ιαεήιαηα ςξ πθαίζζα μνβάκςζδξ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ, 

παναεεςνεί ηζξ πνμηεναζυηδηέξ ημοξ ηαζ ηζξ εζςηενζηέξ δμιέξ ημοξ, ηαζ 

επζπεζνεί κα πνμζεββίζεζ ηδ ζπμθζηή βκχζδ εκμπμζδιέκδ, υπςξ πνμηφπηεζ 

απυ ηδ ζθαζνζηή ιεθέηδ εειάηςκ ηαεμθζημφ εκδζαθένμκημξ ηαζ ιείγμκμξ 

ζδιαζίαξ βζα ημκ πμθζηζζιυ» (Bufamo, 1998). 

«Σα οπυ ιεθέηδ εέιαηα, πμο απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, βίκμκηαζ 

ηαηακμδηά ιέζς ηδξ ζφιπναλδξ βκχζεςκ απυ δζαθμνεηζημφξ επζζηδιμκζημφξ 

ηθάδμοξ. Ζ επζθμβή ηςκ βκχζεςκ απυ ηζξ δζαθμνεηζηέξ επζζηήιεξ ηαζ δ 

μνβάκςζή ημοξ βίκμκηαζ ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ ημο εέιαημξ ηαζ υπζ ιε αάζδ ηζξ 

δμιέξ, ηζξ αθθδθμοπίεξ ηαζ ηδ βεκζηυηενδ θμβζηή ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηθάδςκ» 

(Tchudi and Lafer, 1996). 

«Ζ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ δ εκζαζμπμίδζδ απμηεθμφκ ηζξ δφμ υρεζξ ημο αοημφ 

κμιίζιαημξ. Γζ‘ αοηυ ειείξ ηάκμοιε θυβμ βζα δζαεειαηζηέξ εκζαζμπμζήζεζξ, ηζξ 

μπμίεξ ακηζδζαζηέθθμοιε ιε ηζξ δζεπζζηδιμκζηέξ δζαζοκδέζεζξ» 

(Μαηζαββμφναξ, 2006). 

Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα ειθακίγεηαζ ςξ «εεςνδηζηή ανπή μνβάκςζδξ ημο 

ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ, πμο δζαηδνεί ηα δζαηνζηά ιαεήιαηα ιε ηα ζδζαίηενα 

πνμζδζμνζζηζηά ημοξ -υπςξ είκαζ μζ μοζζχδεζξ βκχζεζξ, δ μνζμεέηδζδ ηαζ δ 

αθθδθμοπία ηςκ εκκμζχκ, μζ ζοζηδιζηέξ ζπέζεζξ ηαζ μζ ίδζεξ δζαδζηαζίεξ- αθθά 

επζπεζνεί ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ηαζ ηεπκζηέξ πνμζεββίζεζξ κα ηάκεζ 

δζαζοκδέζεζξ ηαζ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ πενζεπμιέκςκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

ιαεδιάηςκ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζεζ πθδνέζηενδ ηαζ ζθαζνζηυηενδ ιεθέηδ 

ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ιαεδιάηςκ. Σμ είδμξ ηδξ ζοζπέηζζδξ, μ ααειυξ 

δζαζφκδεζδξ ηαζ μ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ημο βκςζζαημφ πενζεπμιέκμο πμο 

πνμηφπημοκ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ πνμζέββζζδ ζε πνμζέββζζδ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηα δζεπζζηδιμκζηά πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ζδιείμ 

εηηίκδζδξ, ηνζηήνζα επζθμβήξ ηαζ πθαίζζμ μνβάκςζδξ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ 

απμηεθμφκ δ θμβζηή, δ εκκμζμθμβζηή οπμδμιή, μζ ηονίανπεξ δμιέξ, μζ 

αθθδθμοπίεξ ηαζ μζ ιεεμδμθμβζηέξ επζθμβέξ ηςκ ακηίζημζπςκ επζζηδιμκζηχκ 
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ηθάδςκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ηα ιαεήιαηα δζαηδνμφκ ηα υνζα ηαζ ηα 

πνμζδζμνζζηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά, ηαζ γδημφιεκμ απμηεθεί δ ακεφνεζδ 

ηνυπςκ ζφιπναλδξ ηαζ ζοζπέηζζδξ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ, πμο δζεοημθφκμοκ 

ημοξ ιαεδηέξ ζηδ ααεφηενδ ηαηακυδζδ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ, πςνίξ, υιςξ 

κα απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδ θμβζηή ηςκ ειπθεημιέκςκ ζηδ δζεπζζηδιμκζηή 

ζφιπναλδ ηθάδςκ (Μαηζαββμφναξ 2006). 

 

Β. Μηα θξηηηθή ζην Γ.Δ.Π.Π..  

 

 Σμ εεςνδηζηυ οπυααενμ ημο Γ.Δ.Π.Π.. δεκ ακαθένεηαζ ζηζξ θζθμζμθζηέξ, 

επζζηδιμθμβζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ εεςνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ παναβςβή ηαζ 

ηδκ ζζημνζηυηδηα ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδ 

ζφκδεζή ηδξ ιε ηα ζηάδζα ελέθζλδξ ηδξ ζδιενζκήξ ημζκςκίαξ.  

 Γεκ απακηάηαζ ημ ενχηδια πμζεξ είκαζ μζ ενιδκεοηζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

επζζηδιμκζηέξ πναηηζηέξ πμο δζαηδνμφκηαζ απυ ηδκ επμπή ημο 

Γζαθςηζζιμφ ηαζ ηζ είκαζ παναδμζζαηή επζζηδιμκζηή βκχζδ. 

 Δπζθέβεηαζ ιζα αοεαίνεηδ πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ, δ δζαεειαηζηή 

πνμζέββζζδ, δ μπμία πανμοζζάγεηαζ ςξ «ελμνεμθμβζζιέκδ» επζθμβή. Ζ 

αοεαζνεζία ζοκεπίγεηαζ, αθμφ παναθείπμκηαζ ηα ζοκδεηζηά ιένδ ηδξ 

εεςνδηζηήξ επζζηδιμθμβζηήξ άπμρδξ. 

 Δπζδζχηεηαζ ηεπκζηά δ εκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ, πςνίξ κα βίκεζ ένεοκα ζε υθα 

ηα επίπεδα ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, αβκμμφκηαζ 

αοεαίνεηα υθα ηα εεςνδηζηά ειπυδζα ζημ δζδαηηζηυ ηαζ πναηηζηυ πεδίμ ηςκ 

ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζοβπέεηαζ ημ πναβιαηζηυ ιε ημ δοκαηυ ηαζ 

ημ δέμκ. 

 Γεκ απμηαθφπημκηαζ ιε ημ Γ.Δ.Π.Π.. δ πμθοπθμηυηδηα ηαζ πμθοιμνθία 

ηςκ βκχζεςκ. 

 Γεκ απακηάηαζ ημ ενχηδια πμζμξ δζαιμνθχκεζ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ 

ζε πμζα επίπεδα αοηή ιεηαζπδιαηίγεηαζ ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε δζδαηηέα φθδ 

ζημ ζπμθείμ.  

 Ο εηπαζδεοηζηυξ έπεζ απμθαζζζηζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ νυθμ. Πανάβεζ 

επζζηδιμκζηή βκχζδ υπζ ιυκμ ιέζα απυ ημ πεδίμ ηδξ δζδαζηαθίαξ, αθθά ηαζ 

ζηζξ ακενςπζζηζηέξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ ζε ενεοκδηζηυ πεδίμ. ·πεζ άπμρδ 
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βζα ηδκ ζζημνία ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, ηδξ 

παζδαβςβζηήξ, ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ ηαλζηχκ αβχκςκ, βζα ημοξ κέμοξ ζηδ 

ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα, ηδ ζοβηνυηδζδ ενεοκδηζηχκ μιάδςκ βζα ημ 

πενζεπυιεκμ εκυξ ιαεήιαημξ. Μπμνεί κα ενεοκήζεζ θζθμζμθζηέξ ηαζ 

εεςνδηζηέξ ανπέξ εκυξ ακηζηεζιέκμο.  

 Δπζιέκμοκ υηζ ιέζς ημο Γ.Δ.Π.Π.. εα θοεμφκ υθα ηα θζθμζμθζηά ηαζ 

επζζηδιμκζηά πνμαθήιαηα, πμο δεκ θφεδηακ ηυζα πνυκζα ιέζα ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή πνάλδ, πνάβια ακηζεπζζηδιμκζηυ.  

  ημ εεςνδηζηυ επίπεδμ ζηδνίγμκηαζ ζημ δμιμ-θεζημονβζζιυ εεςνχκηαξ υηζ 

ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα οπυ άθθεξ ιεηαννοειζζηζηέξ ζοκεήηεξ 

ηαηαζηεοήξ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ απμηεθεζιαηζηά. Δπίζδξ, 

αημθμοεμφκ ημ δζηηοαηυ ιεηα-ιμκηενκζζιυ. Γζα αοημφξ οπάνπμοκ δίηηοα, 

αάζεζξ δεδμιέκςκ, αθθά δεκ οπάνπεζ οθζηή ζοκείδδζδ. Ο οθζηυξ ηαζ 

πκεοιαηζηυξ ηυζιμξ είκαζ έκα ηαζ ακαβκςνίγμκηαζ ιυκμ ζημκ ειπεζνζηυ 

ηυζιμ. Ίθα είκαζ ειπεζνία! ηδκ μοζία ημ εκδζαθένμκ ζηνέθεηαζ ζηδ 

δζάνενςζδ ηαζ ηδ δμιή (ζφκδεζδ-δίηηοα). Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ ιαεδηέξ 

βίκμκηαζ εκημθμδυπμζ, ηαθμί πνήζηεξ ημο δθεξηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, ηδξ 

πθδνμθμνίαξ, ηςκ αάζεςκ δεδμιέκςκ, δδθαδή πμθειμφκ ιε ημ υπθμ ηδξ 

εηιάεδζδξ κέαξ ηεπκμθμβίαξ.  

 Ζ δζαεειαηζηυηδηα εεςνεί ηδ ζθαζνζηή ιεθέηδ ηςκ εειάηςκ ςξ εκμπμίδζδ 

ηδξ βκχζδξ. Ζ ηεπκζηή ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ εκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ ιε έκα 

αοεαίνεημ ηαζ ακηζεπζζηδιμκζηυ ηνυπμ. Οζ ίδζμζ μζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ δεκ έπμοκ απακηήζεζ ιε πμζμ επζζηδιμκζηυ ηνζηήνζμ 

ιπμνμφιε κα πνμζεββίζμοιε ημκ υνμ αοηυ. Πανάθθδθα, ζε μνζζιέκεξ 

εηδμπέξ ημοξ ηαοηίγμοκ ημοξ υνμοξ δζεπζζηδιμκζηυηδηα ηαζ δζαεειαηζηυηδηα 

θμβς έθθεζρδξ επζζηδιμκζηχκ ηνζηδνίςκ ζηδ αάζδ ηςκ μπμίςκ ηζξ 

ζοβηνμημφκ.  

 Ζ δζαεειαηζηυηδηα, έηζζ υπςξ ειθακίγεηαζ ζηδκ πνάλδ, απμηεθεί ιζα 

ζφβποζδ. Τπάνπεζ ιζα μνζγυκηζα επζημζκςκία εειαηζηχκ ηφηθςκ πμο έπμοκ 

ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ πμο ελεηάγεηαζ ηαζ ιζα αοεαίνεηδ επζθμβή 

επζιένμοξ πθεονχκ βζα ζπμθζαζιυ, πςνίξ ηαηεφεοκζδ ηαζ ζηάδζα 

ακάπηολδξ ημο πνμαθήιαημξ. 
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 ηυπμξ ημο Γ.Δ.Π.Π.. είκαζ δ ηαθθζένβεζα δελζμηήηςκ ηαζ ζηακμηήηςκ 

επζημζκςκίαξ ιε ζημπυ ηδκ έκηαλδ ηαζ πνμζανιμβή ζηδκ ημζκςκία, ηαζ υπζ 

ηδ δζαιυνθςζδ ζζημνζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ πανμπή 

ακενςπζζηζηήξ παζδείαξ.  

 Οζ δζαεειαηζηέξ ενβαζίεξ δεκ μδδβμφκ ζηδκ εκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ, αθμφ 

ανίζημκηαζ ζε απυηθζζδ απυ ιζα εκζαία ιεεμδμθμβία ηαζ ενιδκεοηζηή. 

 ημ παναδμζζαηυ πνυβναιια μ ηαεδβδηήξ έπεζ ιεβαθφηενμ ααειυ 

εθεοεενίαξ απυ υ,ηζ ζηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ. Ζ αλζμπμίδζδ ημο οθζημφ 

έδζκε ηδ δοκαηυηδηα κα επελενβαζηεί ενιδκεοηζηά ημ ακηζηείιεκμ ηαζ κα 

εέηεζ πνμαθήιαηα ιέζα ζηδκ ηάλδ. Πανυθμ πμο μζ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ 

ηαζ βκχζεζξ ήηακ απμζπαζιαηζηέξ, μ ζημπαζιυξ ηαζ δ θζθμζμθζηή 

ακαγήηδζδ ιπμνμφζακ κα ηαθθζενβδεμφκ ιέζα απυ εθεφεενμ δζάθμβμ. Με 

ηδ δζαεειαηζηυηδηα πενζμνίγεηαζ δ δοκαηυηδηα εθεφεενδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ 

ημο ιαεδηή ηαζ ηαηεοεφκεηαζ απυ ημ ζημπαζιυ πνμξ ημ θμνιαθζζιυ ιε 

απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ κέα ειπυδζα ζηδ βκχζδ.  

 Ζ βκχζδ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ειπεζνζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ βίκεηαζ 

πενζζζυηενμ απμζπαζιαηζηή. Ο ιαεδηήξ δεκ θεάκεζ πμηέ ζηδκ εκυηδηα ή 

εκμπμίδζδ ηςκ βκχζεςκ. 

 Ζ δζαεειαηζηυηδηα ειθακίγεηαζ ςξ μνζγυκηζεξ ηαζ πανάθθδθεξ δζαηάλεζξ, 

δίηηοα ιε πμθθαπθέξ δζαζοκδέζεζξ ηαζ εοέθζηηεξ γχκεξ, ςξ λεπςνζζημί 

εειαηζημί ηυζιμζ ή πναβιαηζηυηδηεξ, μζ μπμίεξ δεκ επζημζκςκμφκ ιεηαλφ 

ημοξ, ιε απμηέθεζια κα ηονζανπεί ιζα ηεπκζηή ζοβηυθθδζδ βκχζεςκ ηαεχξ 

ηαζ έθεβπμξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ζημ ζπμθείμ. 

 Ο παναηηήναξ ημο ζπμθείμο πάκεηαζ ηαζ αοηυ ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε πχνμ 

ζοκφπανλδξ πμζηζθυιμνθςκ βκχζεςκ πθδνμθμνζχκ, ηεπκζηχκ εθανιμβχκ 

πςνίξ μνβακζηυ δέζζιμ.  

 

Γ. Ζ εκζαία εεχνδζδ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ δ δζεπζζηδιμκζηή 

πνμζέββζζδ  

 

Ζ εκζαία εεχνδζδ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιπμνεί κα οπμζηδνζπηεί ιε 

ιζα ζζημνζηή ηαζ δζεπζζηδιμκζηή δζάηαλδ ηςκ εειεθζςδχκ εκκμζχκ.  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 311 

Σζ ζδιαίκεζ ή ηζ εκκμμφιε ιε ηδκ ζζημνζηυηδηα ηαζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα ηςκ 

εκκμζχκ ηαζ ιεευδςκ; Δκκμμφιε υηζ μζ εειεθζχδεζξ έκκμζεξ είκαζ ααζζημί υνμζ 

δζαιυνθςζδξ ηςκ ανπχκ ηαζ ααζζηχκ υνςκ ηςκ επζζηδιχκ, ηαζ ηαοηυπνμκα 

ααζζηά ηνζηήνζα ηαζ εειέθζα ηδξ ζοβηνυηδζδξ μνζζιχκ (ανπχκ), αλζςιάηςκ, 

εεςνδιάηςκ, εειεθίςκ ηςκ επζζηδιχκ. Αοηυ ημ πθέβια εκκμζχκ έπεζ 

θζθμζμθζηέξ εεςνδηζηέξ ανπέξ πμο δεκ ιπμνμφιε κα αβκμήζμοιε.  

Πχξ ιπμνμφιε κα ζοβηνμηήζμοιε βεκζηά-ηαεμθζηά πνμαθήιαηα ηαζ ιε πμζμοξ 

υνμοξ; Σα πνμαθήιαηα αοηά ηα ζοβηνμημφιε ιέζα απυ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

επζζηδιχκ, ιέζα απυ ηζξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ζηδ ημιή ημοξ, δδθαδή εηεί 

υπμο ζοκακηχκηαζ μζ επζζηήιεξ. 

Τπάνπμοκ ηα επζιένμοξ επζζηδιμκζηά πνμαθήιαηα, ζηα μπμία εα απακηήζμοκ 

μ δάζηαθμξ ηαζ μ ιαεδηήξ ζηδκ ηάλδ ζε ηάεε επζζηήιδ λεπςνζζηά, ζακ 

δζαηνζηυ επζζηδιμκζηυ πεδίμ πμο έπεζ ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμ. Σμ πένα ηαζ 

πάκς απυ ηζξ επζζηήιεξ πνυαθδια, πμο εα ιπμνμφζε κα δζενεοκδεεί 

ηαοηυπνμκα ζε βεκζηέξ βναιιέξ απυ πενζζζυηενεξ απυ ιία επζζηήιεξ, θέβεηαζ 

δζεπζζηδιμκζηυ πνυαθδια. Αοηυ ημ πνυαθδια δεκ είκαζ έκαξ ζπμθζαζιυξ 

πναηηζηυξ ή ηαεδιενζκυξ, αθθά ιζα επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ.  

Πμζα είκαζ ηα βεκζηά πνμαθήιαηα; Γζα πανάδεζβια, δ ζζμννμπία θφζδξ- 

ακενχπμο. Οζ επζζηήιεξ πμο ειπθέημκηαζ είκαζ δ Γεςθμβία, δ Γεςβναθία, δ 

Οζημθμβία, δ Βζμθμβία, δ Οζημκμιία, δ Κμζκςκζμθμβία.  

Ονίγμοιε ημ πνυαθδια θφζδ, δίκμοιε ηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα, 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακαδεζηκφμοιε ηζξ πηοπέξ ημο πνμαθήιαημξ. Φφζδ ηαζ ηθίια, 

αθθαβέξ ηδξ θφζδξ, βεςθμβζηέξ ηαζ ιμνθμθμβζηέξ, ημ μζημζφζηδια, ηδκ 

ζζμννμπία ημο, ηδκ ηαημίηδζδ ηςκ εδαθχκ ηαζ ηδκ ηαηακμιή ηςκ πθδεοζιχκ.  

Σα δζεπζζηδιμκζηά πνμαθήιαηα εα ηα ζοβηνμηήζμοιε ειείξ, ςξ εηπαζδεοηζημί, 

ιε δζεπζζηδιμκζηή ιέεμδμ ηαζ ιεεμδμθμβία. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εα 

ζοκενβαζημφιε ζημ ζπμθείμ ζηδ αάζδ ιζαξ ημζκήξ πνυηαζδξ απυ αζαθία 

εεςνίαξ, ζζημνίαξ ηαζ θζθμζμθίαξ ηςκ επζζηδιχκ. Απυ αζαθία βεκζηχκ ηαζ 

εβηοηθμπαζδζηχκ βκχζεςκ, πςνίξ κα πανααζάγμοιε ημ ηθαζζηυ πνυβναιια 

ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ηδξ ιεευδμο ηςκ δζαηνζηχκ επζζηδιχκ. Μπμνμφιε ιε ηδ 

βεκζηή ιεεμδμθμβία ηςκ επζζηδιχκ κα ακαδείλμοιε βεκζηά πνμαθήιαηα, αθθά 

αοηυ δεκ είκαζ εέια εκυξ project πνμηαηαζηεοαζιέκδξ βκχζδξ ή ηνάπεγαξ 

πθδνμθμνζχκ (έημζιεξ βκχζεζξ). 
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Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα δεκ είκαζ δ ειπεζνζηή πνμζέββζζδ ηδξ θοζζηήξ – 

ημζκςκζηή- πμθζηζζηζηήξ –αζζεδηζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, μφηε ζπμθζαζιυξ ζε 

εζδζηά εέιαηα ή ηφηθμοξ εειάηςκ ηαζ ειπθμοηζζιυξ ιε κέεξ πθδνμθμνίεξ. 

Γζεπζζηδιμκζηυηδηα εκκμμφιε πζμ εεςνδηζηή, ζημπαζηζηή, πκεοιαηζηή 

εκαζπυθδζδ ημο ιαεδηή.  

Οζ εειεθζχδεζξ έκκμζεξ φθδ, εκένβεζα, πθδνμθμνία, πχνμξ, πνυκμξ, αζηζυηδηα, 

άημιμ, ημζκςκία, ζοκείδδζδ, αζμθμβζηή ιμκάδα, αθθδθεπίδναζδ, 

αθθδθελάνηδζδ, ζοιιεηνία, ζζμδοκαιία, αθθδθμιεηαηνμπή, εκυηδηα, 

πμθθαπθυηδηα η.ά. δζαιμνθχκμοκ ιζα εκζαία βεκζηή ιέεμδμ πνμζέββζζδξ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ βκχζεςκ ζημ επζημζκςκζαηυ, δζδαηηζηυ ηαζ ενεοκδηζηυ επίπεδμ. 

Ζ εκζαία ιέεμδμξ είκαζ ιζα πνμζπάεεζα ακίπκεοζδξ ηνίηςκ ακάιεζα ζηζξ 

έκκμζεξ ηαζ ηζξ εεςνίεξ ηάεε επζζηήιδξ.  

Ζ ζζημνία ηαζ εεςνία ηςκ επζζηδιχκ ιπμνεί κα δχζεζ ιζα εζηυκα ηδξ εκυηδηαξ 

ηαζ πμθθαπθυηδηαξ ηςκ επζζηδιχκ ιε ζηυπμοξ: 

-λα δηακνξθσζεί κηα αληίιεςε δηεπηζηεκνληθφηεηαο, 

-λα θαλεί πψο απφ ηε θηινζνθηθή θαη εξκελεπηηθή ελφηεηα ησλ επηζηεκψλ 

θζάλνπκε ζηε ζηαδηαθή δηαίξεζε,  

-λα δηαθαλεί ε δηακφξθσζε ησλ επηζηεκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ε ζηαδηαθή ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ηερλνινγία, θαη 

-λα δηαπηζησζεί ζε πνην ζηάδην βξίζθνληαη ζήκεξα νη επηζηήκεο.  

  

Βηβιηνγξαθία 

 

Althusser, L.: Θέζεηο (ιηθν. Ξεκμθχκ Γζαηαβάκαξ), Θειέθζμ, Αεήκα, ζεθ. 82-

86. 

Πνπιαληδάο, Νίθνο: Πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο θαη ηνπ θαζηζηηθνχ 

θαηλνκέλνπ, Θειέθζμ, Αεήκα 1977, ζεθ. 26.  

Γνπιθέξεο, Μηράιεο: «Ζ θφζδ ηαζ μ παναηηήναξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδ 

ζδιενζκή ημζκςκία», ζημ: Γηα έλα ζρνιείν ηεο κφξθσζεο θαη ηεο γλψζεο, 

Αεήκα 1998, ζεθ. 11-16.  

Bigge, Morris: Θεσξίεο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο (ιηθν. Α. Κάκηαξ ηαζ Αθ. 

Υακηγή), Παηάηδξ, Αεήκα 1990, ζεθ. 72-74.  

Υαηδεζηεθαλίδεο, Θ.: Ρηδνζπαζηηθά θηλήκαηα ηνπ 20νχ αηψλα, χγρξνλε 

θξηηηθή ζεψξεζε, Βογάκηζμ, Αεήκα 1990.  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 313 

Σνπιηάηνο, πύξνο: «Ζ εκζαία δμιή ηαζ θεζημονβία ημο Λοηείμο ηαζ ημ 

ακενςπζζηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ ιυνθςζδξ», ζημ: Γηα έλα ζρνιείν ηεο 

κφξθσζεο θαη ηεο γλψζεο, Αεήκα 1998, ζεθ. 52-53.  

Apple, Michael: Ιδενινγία θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (ιηθν. Σ. Γαναένδξ), 

Θεζζαθμκίηδ 1986. 

Μπηηζάθεο, Δ.: Φηινζνθία ηνπ αλζξψπνπ, Εαπανυπμοθμξ, Αεήκα 1990. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Θα οπεκεοιίζς εδχ υηζ δ ζογήηδζδ εα βίκεζ 

ζε δφμ εκυηδηεξ. Πενκμφιε ηχνα ζηα εέιαηα ημο εκζαίμο ζπμθείμο ηαζ ηδξ 

ηεπκζηήξ-επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Καζ εδχ εα πανμοζζαζημφκ απυ ηδκ 

μιάδα ενβαζίαξ δφμ εζζδβήζεζξ. Καηανπάξ, μ Πακηεθήξ Σέκηεξ ηαζ μ Γζχνβμξ 

Μμοζηάηαξ εα ακαπηφλμοκ ημ εέια «Σμ εκζαίμ ζπμθείμ εκάκηζα ζηδ δζάζπαζδ 

ημο πενζεπυιεκμο ημο» βζα δέηα θεπηά. ηδ ζοκέπεζα, δ Μανίκα Μπμονδή ηαζ 

μ Δοάββεθμξ Μζηνυπμοθμξ εα πανμοζζάζμοκ εζζήβδζδ ιε εέια «Μζα 

δζαθμνεηζηή εεχνδζδ ημο εκζαίμο ζπμθείμο». Ο Πακηεθήξ Σέκηεξ έπεζ ημ θυβμ. 

Παληειήο ΣΔΝΣΔ:  

 Βαζζηυ ζδιείμ ηδξ εζζήβδζήξ ιμο είκαζ δ δζαπίζηςζδ υηζ ζήιενα ημ 

ζπμθείμ είκαζ δζαζνειέκμ δζαζπαζιέκμ, απμζπαζιαηζηυ, ζηδ δζμίηδζδ, ζηδ 

δμιή, ζηδ θεζημονβία, αθθά ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ. Δπζδζχηεηαζ δ ιάεδζδ ιέζς 

ηδξ ακαπαναβςβήξ ηςκ βκχζεςκ οπυ ιμνθή πθδνμθμνζχκ. ·ηζζ ζοκδέεηαζ 

ιε ημοξ ελμκηςηζημφξ κυιμοξ ηδξ αβμνάξ, ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ 

δζαπεζνζζηχκ ημο ζοζηήιαημξ. 

Δηζαγσγή  

Ζ εηπαίδεοζδ είκαζ έκα ζφκμθμ ζπέζεςκ, δμιχκ ηαζ θεζημονβζχκ, ιζα μθυηδηα 

πμο εηδδθχκεηαζ ιε ηδ ιμνθή ημο ζοζηήιαημξ ημο μνβακζζιμφ ηαζ ημο 

ιδπακζζιμφ-εεζιμφ.  

Ζ εηπαίδεοζδ ςξ ζφζηδια ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ έκα ακμζπηυ ζφζηδια, 

αθμφ ανίζηεηαζ ζε αθθδθεπίδναζδ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο, δδθαδή ηδκ ημζκςκία, 

ηαζ ηαοηυπνμκα ςξ ηθεζζηυ ζφζηδια, αθμφ θεζημονβεί ζε έκα πθαίζζμ ανπχκ, 

ζημπχκ ηαζ ελανηήζεςκ, δζαηδνχκηαξ επίζδξ έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ 

πμθοπθμηυηδηαξ. 

Ζ εηπαίδεοζδ ςξ ζδεμθμβζηυξ ιδπακζζιυξ ημο ηνάημοξ ζοκδέεηαζ ζε έκα 

ααειυ ιε ηδκ ακαπαναβςβή ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ, ιε ηα παναηηδνζζηζηά 
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ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ βκχζδξ, ζημ ααειυ πμο ελανηάηαζ απυ έκα δζμζηδηζηυ 

ιδπακζζιυ ζοβηεκηνςηζηυ ηαζ ελανηδζζαηυ. «Tμ ζπμθείμ ηαζ μζ εηηθδζίεξ 

ηακμκανπμφκ ιε εζδζηέξ ιεευδμοξ ηονχζεςκ, απμπμιπχκ, επζθμβήξ η.θπ. υπζ 

ιυκμ ημοξ θεζημονβμφξ ημοξ αθθά ηαζ ημοξ απθμφξ ημζκςκμφξ»1(L. Althusser). 

Αθθά «ιεηαλφ ηςκ ζδεμθμβζηχκ ιδπακζζιχκ ημο ηνάημοξ, πμθζηζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ, είκαζ ηαζ ηα ζπμθεία, ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ απυ ιζα 

μνζζιέκδ άπμρδ ηαζ δ μζημβέκεζα»2 (Νίημξ Πμοθαηγάξ, 1977)  

Σμ ζπμθείμ, εηηυξ απυ ζφζηδια αλζχκ, ζημπχκ ηαζ μναιάηςκ είκαζ ηαζ πεδίμ 

ηαλζηχκ ζοβηνμφζεςκ. Δηθνάγεζ ζε έκα ααειυ ηζξ δζεηδζηήζεζξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ηάλεςκ ηαζ ζηνςιάηςκ βζα ιυνθςζδ, δοκαιζηή μνβάκςζδ, 

επζημζκςκία ηαζ ενβαζζαηή απμηαηάζηαζδ. Μπμνεί κα εεςνδεεί, ςζηυζμ, ηαζ 

απεθεοεενςηζηυξ θμνέαξ ιυνθςζδξ, βκχζδξ ηαζ ιάεδζδξ. Σα υνζα ηδξ 

εθεοεενίαξ δνάζδξ ηςκ παναβυκηςκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ είκαζ 

πενζμνζζιέκα ηαζ μδδβμφκ ζε θναβιμφξ ηαζ ειπυδζα ζηδ δζαδζηαζία 

απεθεοεένςζδξ ημο ακενχπμο3 (Γμοθηένδξ, 1998)  

 

Σν εληαίν ζρνιείν θαη ε ελνπνηεκέλε γλώζε  

 

Σμ ζπμθείμ ζήιενα είκαζ δζαζνειέκμ, δζαζπαζιέκμ ηαζ απμζπαζιαηζηυ ζηδ 

δζμίηδζδ, ζηδ δμιή ηαζ θεζημονβία, αθθά ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ. Δπζδζχηεηαζ δ 

ιάεδζδ ιέζς ηδξ ακαπαναβςβήξ ηςκ βκχζεςκ οπυ ιμνθή πθδνμθμνζχκ. 

·ηζζ, ζοκδέεηαζ ιε ημοξ ακηαβςκζζηζημφξ, ελμκηςηζημφξ κυιμοξ ηδξ αβμνάξ, 

ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ δζαπεζνζζηχκ ημο ζοζηήιαημξ. 

Οζ ιέπνζ ηχνα νοειίζεζξ βζα ημ ζπμθείμ ηαζ ζδζαζηένςξ βζα ημ Λφηεζμ έπμοκ ςξ 

αθεηδνία ημ αλζμθμβζηυ ελεηαζηζηυ ζφζηδια. Οζ νοειίζεζξ αοηέξ 

οπεναζπίγμκηαζ ημ ζηυπμ ηδξ άνζδξ ηςκ ακζζμηήηςκ ζηδ ιυνθςζδ, 

πνμαάθθμκηαξ ςξ ιέζμ ηδξ θφζδξ ηδκ ηοπζηή θμίηδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζημ 

Λφηεζμ ηαζ ηδκ είζμδυ ημοξ ζηα ακχηενα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα. Απυ ηδ 

ιυνθςζδ ηαζ ηδκ εκζαία πνυζθδρδ ηαζ ηαηακυδζδ μδδβμφιαζηε ζε ιζα ηοπζηή 

ιυνθςζδ, ζε ιζα ιάεδζδ πμθθχκ πθδνμθμνζχκ, απμζπαζιέκςκ απυ έκα 

ζφζηδια δδιζμονβζηήξ αθμιμίςζδξ ηαζ απεθεοεενςηζηήξ δνάζδξ.  

ημ ζδιενζκυ ζπμθείμ ειθακίγμκηαζ πμθθαπθέξ ακηζεέζεζξ ζε επίπεδμ 

ελμοζίαξ-δζμίηδζδξ- ελάνηδζδξ ηαζ ζδεμθμβζημί θναβιμί αβηοθχζεςκ, 

ρεοδαζζεήζεςκ ηαζ ιζηνμζοιθενυκηςκ. Καηαβνάθεηαζ, επίζδξ, έκα ηθίια 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 315 

απμλέκςζδξ ζε επίπεδμ παζδαβςβζηυ, ροπμθμβζηυ ηαζ επζημζκςκζαηυ. 

Γζαπζζηχκμκηαζ δ δζάζπαζδ ηςκ βκχζεςκ, δ απμιυκςζδ ηαζ μ αημιζηζζιυξ. Ο 

ιαεδηζηυξ πθδεοζιυξ έπεζ ήδδ δζαιμνθχζεζ ιζα ακηίθδρδ δζάζπαζδξ ηαζ 

δζαίνεζδξ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηαηάηαλδξ ζε ακχηενεξ ηαζ ηαηχηενεξ. Δπίζδξ, 

έπεζ εεζζηεί ζηδ θμνιαθζζηζηή- ηοπμπμζδιέκδ βκχζδ ζηα θνμκηζζηήνζα ιε 

ζημπυ ηδκ εζζαβςβή ζηα ακχηενα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα.  

 

Μηα ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Ηζημνζηά έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ εεςνίεξ πμο ελέθναζακ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ηδκ ακενςπμθμβζηή δζάζηαζδ ηδξ αζηζηήξ ζδεμθμβίαξ, ηαζ εζδζηά ημκ 

πεναζιέκμ αζχκα, ηδξ θζθεθεφεενδξ ζδεμθμβίαξ, ζε ιζα ακαγήηδζδ 

αιεηάαθδηςκ, ζηαεενχκ, έιθοηςκ ανπχκ πμο κα έπμοκ ιζα ελζζμννμπζζηζηή 

ηαηεφεοκζδ βζα ημκ κέμ ηαζ ηδκ έκηαλή ημο ζηδκ ημζκςκία. 

Ζ ζηαεενυηδηα είκαζ ιζα πκεοιαηζηή εκμπμίδζδ πμο εηπμνεφεηαζ απυ ηζξ ανπέξ 

ημο Κμιέκζμοξ, ημο Πεζηαθυηζζ ηαζ ημο ·ναανημο, ιε απμηέθεζια ημ ζπμθείμ 

κα δζέπεηαζ απυ αλζμθμβζηέξ-δεζηέξ ηνίζεζξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ πμο ααζίγμκηαζ 

ζηδκ εκυηδηα θφζδξ ημζκςκζημφ αηυιμο ηαζ κμδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Σμ 

ζπμθείμ αοηυ οπενίζποζε ςξ κμδζζανπζηυ ή βκςζζαηυ ζπμθείμ ηαζ είπε ζηυπμ 

ηδκ δεζηή αθθά αθδνδιέκδ ηεθείςζδ.  

Σα ζημζπεία πμο επζηνάηδζακ ηαζ δζαηδνήεδηακ ζηδ ζοκέπεζα ήηακ δ αλία ηδξ 

ηθαζζηήξ παζδείαξ ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ ζηέρδξ, ηδξ 

Γθχζζαξ, ηδξ Ηζημνίαξ, ηδξ Λμβζηήξ, ηδξ Ζεζηήξ ηαζ ηδξ Φοπμθμβίαξ ςξ 

θμβζηέξ ανπέξ, ηαζ ηδξ Φοζζηήξ, ηδξ Υδιείαξ ηαζ ηςκ Μαεδιαηζηχκ ακελάνηδηα, 

πςνίξ επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ.  

Οζ κέεξ βκχζεζξ πμο πθμφηζγακ ημ ζπμθείμ ήηακ πνμζεεηζημφ, πθδνμθμνζαημφ 

ηαζ ελαζηδηζημφ παναηηήνα έηζζ, χζηε κα εκανιμκίγεηαζ μ κέμξ 

εηζοβπνμκζζηζηά ιε ηζξ ακάβηεξ ημο εεκζημφ ζπεδζαζιμφ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδκ 

εθεφεενδ αβμνά ενβαζίαξ. 

Ζ παζδαβςβζηή, δ ροπμθμβία ηαζ δ δζδαηηζηή ημο ·ναανημο είπε δφμ ζημζπεία 

πμο δζαηδνήεδηακ: (1) ηδκ ανπή ηδξ θοζζηήξ, ζζημνζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ 

ζοκέπεζαξ ηδξ ζοκείδδζδξ ημο αηυιμο ζηδ ιυνθςζδ, δ μπμία εεςνείηαζ ςξ 

αοηαλία οπενάκς ηςκ ημζκςκζηχκ ακηζεέζεςκ, ηαζ (2) ηδ ζημπαζηζηή δζενβαζία 

ιε ζημπυ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ αλζαημφ ζοζηήιαημξ ζδεμθμβζηήξ απυπνςζδξ, 

πςνίξ κα πναβιαημπμζείηαζ ηεθζηά4 (Bigge, 1990).  
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Ζ κέα αβςβή ηςκ ζπμθείςκ ηςκ Dewey ηαζ Kilpatrik ηαζ δ ζδέα ηςκ ζπμθείςκ 

ενβαζίαξ ηαζ δνάζδξ ημο Neill μδδβμφκηαζ ζε ιζα πάθδ ακάιεζα ζημ ζπμθείμ 

ηδξ ηθαζζηήξ ακηίθδρδξ ηςκ έιθοηςκ ζδεχκ (ιε αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ) ηαζ ημ 

μοδέηενμ ζπμθείμ, ημ ζπμθείμ «πναηηζηή ζπέζδ», οπμηαβιέκμ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ 

εθεφεενδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. Μέζα απυ αοηή ηδκ παζδαβςβζηή ακηίθδρδ 

δζαιμνθχκεηαζ έκα παζδί αοηυκμιμ, εθεφεενμ, ιε δοκαιζηή πνμζςπζηυηδηα, 

έλς απυ ηα ζζημνζηά ημο πθαίζζα ηαζ πνμμπηζηέξ, αθθά εκηαβιέκμ ζημ πθαίζζμ 

πμο πανάγεζ δ μνεμθμβζηή δμιή ηδξ ημζκςκίαξ ιε ηδκ εβηονυηδηα ηδξ ημζκήξ 

θμβζηήξ πμο ελμοζζάγεζ δ ηονίανπδ ζδεμθμβία (πναβιαηζζιυξ). 

  

Μεξηθέο αξρέο ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ  

- ημ εκζαίμ ζπμθείμ αλζμπμζμφκηαζ μζ ενιδκεοηζηέξ ηαζ ελδβδηζηέξ εεςνίεξ ημο 

πανεθευκημξ ζπεηζηά ιε ημκ Κυζιμ, ηδ θοζζηή, ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβζηή πναβιαηζηυηδηα. Οδδβυξ πνέπεζ κα είκαζ δ εκυηδηα ιέζα απυ ηδκ 

πμθθαπθυηδηα, δ ηαοηυηδηα ιέζα απυ ηδ δζαθμνυηδηα, ημ υθμ ιέζα απυ ημ 

ιένμξ, χζηε κα ακαδφεηαζ δ πμθοπθμηυηδηα ηαζ πμθοιμνθία ηςκ νεαθζζηζηχκ 

ακαπαναζηάζεςκ ημο ηυζιμο, δ δζαθεηηζηή αθθδθμοπία ηςκ οθζζηζηχκ ηαζ 

θακηαζζαηχκ ακαπαναζηάζεςκ. Άθθςζηε ηαζ μζ ζδιενζκέξ ενιδκεοηζηέξ 

εεςνίεξ είκαζ δζεπζζηδιμκζηέξ ηαζ νεαθζζηζηέξ, αθμφ δέπμκηαζ ηδκ 

αθθδθμδζείζδοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ Κμζιμθμβίαξ, Φοζζηήξ, Υδιείαξ, 

Βζμθμβίαξ, Φοζζμθμβίαξ, Οζημκμιίαξ, Κμζκςκζμθμβίαξ, Φοπμθμβίαξ, 

Γθςζζμθμβίαξ, Κοαενκδηζηήξ, Δπζημζκςκίαξ, Πθδνμθμνζηήξ, Κμζκςκζηήξ ηαζ 

Πμθζηζζιζηήξ Ηζημνίαξ, Ηζημνίαξ ηςκ Δπζζηδιχκ ηαζ ηα βεκζηεοιέκα 

απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ αοηή ηδ ζφκδεζδ.  

- ημ εκζαίμ ζπμθείμ επζδζχηεηαζ δ εκμπμίδζδ ηαζ απεθεοεενςηζηή δζαδζηαζία, 

πμο ζδιαίκεζ ηδκ άνζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηαζ εηενυηθδηςκ κμμηνμπζχκ, 

ζδεμθμβζηχκ πνμηαηαθήρεςκ, ζηενευηοπςκ, δμβιαηζζιχκ ηαζ απμηθεζζιχκ 

ηςκ δζαθμνεηζηήξ πνμέθεοζδξ αηυιςκ, πνμέθεοζδξ ημζκςκζηήξ, ηαλζηήξ, 

κμδηζηήξ, ενδζηεοηζηήξ ή εεκζηήξ. Πνμτπμεέηεζ, επίζδξ, ηδ δζαιυνθςζδ 

ηθίιαημξ δοκαιζηήξ αθθά ηαζ πμθοεπίπεδδξ έκηαλδξ ηςκ αηυιςκ, αθθά ηαζ ηδκ 

πμζηζθυιμνθδ δζαηήνδζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ιε ελαζθάθζζδ ηδξ δοκαιζηήξ 

ζζμννμπίαξ, ζοιιεηνίαξ ηαζ δζεηδίηδζδξ.  

- ημ εκζαίμ ζπμθείμ μζ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ, ηθάδμζ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ 

ζζμδφκαιεξ, ζζυηζιεξ ηαζ θεζημονβμφκ μνβακζηά, ζοκεεηζηά ηαζ ιμνθςηζηά ιε 
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ζημπυ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ μθμηθδνςιέκμο αηυιμο5 (Υαηγδζηεθακίδδξ, 

1990)  

- Σν εληαίν ζρνιείν δηαπλέεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ αλζξσπηζκνχ, ε νπνία έρεη 

σο θέληξν ελδηαθέξνληνο ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο εκθνξείηαη απφ αηνκηθή θαη 

ζπιινγηθή ζπλείδεζε, δεκηνπξγία θαη επηθνηλσλία. Οη λέεο ζρέζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θηλνχληαη αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη πξννπηηθή, απφ 

ηε κηα, θαη ηε δηακφξθσζε νξακάησλ, απφ ηελ άιιε, κε ζθνπφ ηε γλψζε, 

θαηαλφεζε θαη ιχζε ησλ αηνκηθψλ, θνηλνηηθψλ θαη νηθνπκεληθψλ πξνβιεκάησλ.  

- Δπίζεο, ζην ζρνιείν αλαπηχζζεηαη ην ζπιινγηθφ θίλεηξν θαη θηλεηνπνηνχληαη 

ηα ελδηαθέξνληα, νη δηαθνξφηεηεο θαη νη θιίζεηο ησλ λέσλ κέζα απφ ηελ ηζφηηκε 

θαη νιφπιεπξε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 

Κξηηηθή ζηα ηζρύνληα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα  

Σα ζζπφμκηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα είκαζ απμζπαζιαηζηά ηαζ πανμοζζάγμοκ 

ιζα ηάζδ δζαίνεζδξ, πθήνμοξ αοημκμιίαξ ηαζ έθθεζρδξ επζημζκςκίαξ ακάιεζα 

ζημοξ επζζηδιμκζημφξ ηθάδμοξ. Θέθμοκ, δδθαδή, κα δζαηδνήζμοκ ηαζ κα 

ηαημπονχζμοκ ηδ βκχζδ ςξ δζαηνζηέξ επζζηήιεξ ζημ πενζεπυιεκμ, ζηδ ιέεμδμ 

ηαζ ζημ ακηζηείιεκμ. Αοηή δ ηάζδ, βζα αφλδζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ 

επζζηδιχκ, πςνίξ ιζα ιμνθςηζηή εκμπμίδζδ ζζημνζηή ηαζ δζεπζζηδιμκζηή 

μδδβεί ηδ ηάεε επζζηήιδ κα έπεζ απυθοηδ αοημκμιία ηαζ αοημηέθεζα ιε 

απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί κα επζημζκςκήζεζ εεςνδηζηά, ενιδκεοηζηά ηαζ 

ελδβδηζηά ιε ηζξ άθθεξ επζζηήιεξ. Ο ηάεε επζζηήιμκαξ ιζθάεζ άθθδ βθχζζα ηαζ 

έηζζ δζαιμνθχκμκηαζ δζαθμνεηζηά ζοκηεπκζαηά ζοιθένμκηα.  

Ζ έθθεζρδ δζεπζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ ζημ δζδαηηζηυ-επζημζκςκζαηυ επίπεδμ 

μδδβεί ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημ ιαεδηή ζε δοζημθία επαθήξ, εκχ ημ ακηζηείιεκμ 

ημο ιαεήιαημξ απμιαηνφκεηαζ απυ ηδ δζδαηηζηή ηαζ επζζηδιμκζηή ιέεμδμ.  

Ο ιαεδηήξ δοζημθεφεηαζ ή ηαζ αδοκαηεί κα ηαηακμήζεζ εκζαία ημ θοζζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ ηυζιμ, ηαζ ημκ ακηζθαιαάκεηαζ δζαζνειέκμ, απμζπαζιαηζηυ, 

δζαζπαζιέκμ. Δκχ, απυ ηδ ιζα, αζχκεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ 

επζζηδιχκ ζημ ακηζηείιεκμ ηαζ ηδ ιέεμδμ, απυ ηδκ άθθδ, επζδζχηεηαζ ιζα 

εκμπμίδζδ ζηδ αάζδ ιζαξ δθεηηνμκζηήξ βθχζζαξ ιέζς ηδξ πνήζδξ ηςκ 

οπμθμβζζηχκ. Διθακίγεηαζ έηζζ ιζα εκζαία δοκαηυηδηα βζα ημ ιαεδηή, δ 

δοκαηυηδηα κα απμηηά, κα επζθέβεζ, κα ακαζφνεζ, κα απμεδηεφεζ ηαζ κα 

αλζμπμζεί πθδνμθμνίεξ βζα άιεζδ πνήζδ ηαζ εθανιμβή. Ζ πνήζδ ηςκ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 318 

δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δεκ μδδβεί ζε επελενβαζία ηςκ 

βκχζεςκ, ζε ζημπαζιυ ηαζ ζοκεζδδημπμίδζδ, ηαζ δεκ βίκεηαζ ηαηακμδηή δ 

ζζημνζηή-ελεθζηηζηή πμνεία ηδξ βκχζδξ.  

Ζ εκυηδηα ηςκ επζπέδςκ ιάεδζδξ ηαζ βκχζδξ δεκ είκαζ ιυκμ θμβζηή, αθθά ηαζ 

ελεθζηηζηή. Σα ζζπφμκηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα δεκ θαιαάκμοκ οπυρδ ηδκ 

ελέθζλδ ημο κμδηζημφ επζπέδμο ηςκ ιαεδηχκ ιε ζοκέπεζα φθδ ιεβαθφηενςκ 

ηάλεςκ κα πνμμνίγεηαζ κα δζδαπεεί ζε υθμ ηαζ ιζηνυηενεξ ηάλεζξ. Δπζπθέμκ, δεκ 

οπάνπεζ ακηζζημίπζζδ δθζηζαημφ ηαζ ιαεδζζαημφ επζπέδμο ηαζ βζα ημοξ ιαεδηέξ 

ηςκ ιεβαθφηενςκ ηάλεςκ.  

Σα ζδιενζκά ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα πναβιαηεφμκηαζ ιυκμ ημ αημιζηυ ηαζ ημ 

εζδζηυ, ηαζ αβκμείηαζ δ εκζαία εεχνδζδ ιε άλμκα ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ιέζα ζε έκα εκζαίμ ζπμθείμ, ημ μπμίμ εα πανέπεζ ακενςπζζηζηή, 

δζεπζζηδιμκζηή, δζαηθαδζηή, πμθφιμνθδ, πμθοδζάζηαηδ, βεκζηή ηαζ εζδζηή 

βκχζδ ηαζ αζζεδηζηή δναζηδνζυηδηα.  

ηα ζζπφμκηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ζε υθα ηα επζζηδιμκζηά ακηζηείιεκα 

πνμηείκμκηαζ ςξ ιμκαδζηέξ ανπέξ παζδαβςβζηήξ ηαζ δζδαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ δ 

ιάεδζδ, δ άζηδζδ, δ ηαηακυδζδ ηαζ δ αίςζδ ημο ακηζηεζιέκμο, έζης ηαζ ακ 

αοηέξ δεκ εθανιυγμκηαζ ζηδκ πνάλδ. Πνμηνίκεηαζ δ επαθή ηςκ ιαεδηχκ ιε 

ιζα κμδζζανπζηή δζαδζηαζία, πμο ηαηά αάζδ ακαπανάβεζ ηδκ μνεμθμβζηή 

βκχζδ, ηδκ μπμία επελενβάγμκηαζ μζ ιαεδηέξ αημιζηά ηαζ ειπεζνζηά ιε 

απμηέθεζια ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ κα εηδδθχκεηαζ ιυκμ ςξ αίςζδ-

ηαηακυδζδ. ·ηζζ, δεκ ζοκεζδδημπμζείηαζ δ βκχζδ ιέζα απυ ηδκ εκυηδηα ηδξ 

ζζημνζηήξ ηαζ θμβζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηδξ αημιζηήξ ηαζ ζοθθμβζηήξ, ηδξ εζδζηήξ 

(αημιζηήξ) ηαζ βεκζηήξ, χζηε κα ακζπκεφεηαζ, κα εθέβπεηαζ ηαζ κα πνμζεββίγεηαζ 

ζηδ ζηαδζαηή ηδξ ελέθζλδ, μθμηθήνςζδ, εκυηδηα, πμθθαπθυηδηα ηαζ 

πμθοιμνθία.  

 

Πξόηαζε γηα λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα  

Ζ αθεηδνία ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ δ εκζαία εεχνδζδ, 

δ δζεπζζηδιμκζηή ηαζ δζαηθαδζηή πνμζέββζζδ, πμο έπεζ ζημπυ κα πνμζθένεζ 

ηδκ ακενςπζζηζηή ιυνθςζδ ςξ εκυηδηα ηαζ πμθθαπθυηδηα.  

Δκυηδηα ζδιαίκεζ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ, ηδξ αθθδθελάνηδζδξ 

ηαζ αθθδθμζφκδεζδξ υθςκ ηςκ ακηζηεζιέκςκ, θαζκμιέκςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ. Ζ 

εκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ είκαζ πμθζηζηή-πναηηζηή ηαζ πανάθθδθα ζδεμθμβζηή-
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πναηηζηή. Ακ είκαζ ιυκμ ζδεμθμβζηή-πναηηζηή, μδδβεί ζε έκακ ημζκςκζμθμβζζιυ 

ηαζ ειπεζνζζιυ πμο πζζηεφεζ υηζ δ εκμπμίδζδ βίκεηαζ ιυκμ ζηδκ πνάλδ (εκυηδηα 

ζηδ δνάζδ).  

Δκυηδηα ιπμνεί κα οπάνλεζ ζηδ εεςνία ιέζα απυ ζοθθμβζηή ηαζ πανάθθδθδ 

επελενβαζία εεςνδηζηχκ, επζζηδιμκζηχκ ηαζ ζδεμθμβζηχκ γδηδιάηςκ.  

Δκυηδηα ιπμνεί κα οπάνλεζ ζηδκ πνάλδ, δδθαδή εθανιμβή εεςνδηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαζ πνμηάζεςκ ζηδ ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. 

Δπίζδξ, ιπμνεί κα οπάνλεζ ιζα αθθδθμιεηαηνμπή ηςκ βκχζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ 

ζζημνζηή, ημζκςκζηή ηαζ ζοθθμβζηή ζοκείδδζδ ακάιεζα ζηα άημια ηαζ ηζξ 

μιάδεξ.  

Ζ εκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ δδθαδή είκαζ εεςνδηζηή, πμθζηζηή ηαζ ζδεμθμβζηή. 

Σμ ιμνθςηζηυ αβαευ ιπμνεί κα έπεζ ηνία επίπεδα: 

1. ημ επζημζκςκζαηυ, υπμο πανέπμκηαζ μζ εειεθζχδεζξ (ηαεμθζηέξ ηαζ 

βεκζηέξ) ηαζ ηαοηυπνμκα εεςνδηζηέξ ηαζ ιεεμδμθμβζηέξ βκχζεζξ,  

2. ημ επζζηδιμκζηυ-ηθαδζηυ, υπμο πανέπμκηαζ μζ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ 

ηαηά ηθάδμ ζπμοδχκ, δζαηδνείηαζ δ αοημηέθεζα ηάεε επζζηήιδξ ιε ηδκ 

παναηήνδζδ υηζ μζ βκχζεζξ αοηέξ αθθδθεπζδνμφκ ιε ημ ααζζηυ ημνιυ 

ηςκ εειεθζςδχκ βκχζεςκ, πμο εηθνάγμκηαζ ςξ βεκζηέξ ενιδκεοηζηέξ 

ανπέξ, ηαζ 

3. ημ εζδζηυ, υπμο δζδάζημκηαζ ιαεήιαηα εζδίηεοζδξ ηαζ επζθμβχκ.  

Σμ εκζαίμ ακαθοηζηυ πνυβναιια ααζίγεζ ηδκ ενιδκεοηζηή ημο δοκαηυηδηα ηαζ 

επελενβαζία ζημ πενζεπυιεκμ πμο πδβάγεζ απυ ηζξ εειεθζχδεζξ βκχζεζξ. Δίκαζ 

ζφζηδια ανπχκ, εκκμζχκ, πνμηάζεςκ, εεςνζχκ αθθά ηαζ βκχζεςκ 

επζημζκςκζαηχκ, θζθμζμθζηχκ, παζδαβςβζηχκ, ροπμθμβζηχκ ηαζ δζδαηηζηχκ. Ζ 

ααζζηή ανπή είκαζ δ ζφκδεζδ ηδξ βεκζηήξ εεςνίαξ ιε ηζξ εζδζηέξ εεςνίεξ. ·ηζζ 

εα ακαδεζηκφεηαζ δ δοκαηυηδηα εοεθζλίαξ ηαζ ζζμδφκαιδξ επζημζκςκίαξ ηςκ 

εεςνζχκ ηςκ επζζηδιχκ, χζηε κα εηθναγυιαζηε ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ιε 

πμθθμφξ ηνυπμοξ ηαζ ιεευδμοξ βζα ηα ίδζα ακηζηείιεκα. 

 

Οη ζεκειηώδεηο γλώζεηο  

 

Οη ζεκειηψδεηο γλψζεηο εμαληινχλ έλα κέξνο απφ ην αληηθείκελν θαη ηε κέζνδν 

ελνηήησλ επηζηεκψλ, αλαδεηψληαο ηηο αιιεινζπλδέζεηο, ηηο ζρέζεηο, ηηο θνηλέο 

έλλνηεο θαη φξνπο κε απνηέιεζκα λα αλαδχεηαη ε θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο 
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ησλ επηζηεκψλ πέξα απφ ηνλ νξζνινγηθφ ηνπο ππξήλα. 

Σν πεξηερφκελν ηεο θάζε επηζηήκεο βαζίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο, αξρέο 

θαη κεζφδνπο, αιιά εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε δηδαθηηθή – εξεπλεηηθή δηάζηαζε 

δηαθνξεηηθά.  

Οη κεζνδνινγηθέο αξρέο θαη έλλνηεο πνπ δηακνξθψλνπλ πιέγκαηα εξκελεπηηθά 

κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο εμήο: 

 Ύιε, ελέξγεηα, πιεξνθνξία 

 Αιιειεπίδξαζε, αιιειεμάξηεζε, αιιεινδηείζδπζε θαη αιιεινκεηαηξνπή 

χιεο, ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξίαο 

 πζηήκαηα, δνκέο, ιεηηνπξγίεο, επίπεδα, κνξθέο, νξγαλψζεηο, 

θαηαζηάζεηο ηεο χιεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

 Γηαηήξεζε θαη κεηαβνιή ζπζηεκάησλ, δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ ηεο χιεο θαη 

ηεο ελέξγεηαο 

 πκκεηξία, ηζνδπλακία, ηζνηξνπία, ηζνκνξθία ζπζηεκάησλ θαη δνκψλ 

 Υσξν-ρξνληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο 

 Δλφηεηα, πνιιαπιφηεηα, δηαθνξφηηεηα, φιν-κέξνο, γεληθφ-εηδηθφ 

 Οκνηφηεηα, ηαπηφηεηα, εηεξφηεηα, νκνηνγέλεηα, εηεξνγέλεηα θαη 

εηεξνθαζνξηζκφο 

 πζηήκαηα επηθνηλσλίαο γλψζεο, επηζηήκεο θαη γιψζζαο 

ην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, αξρψλ θαη 

κεζνδνινγηθψλ θξηηεξίσλ, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαηππσζνχλ εληαία 

ζπζηήκαηα, νιφηεηεο ηεο αληηθεηκεληθήο θαη ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο 

αληηθεηκεληθφο θφζκνο θαη νη πνιιαπιέο ηνπ εθθξάζεηο βξίζθνληαη ζε κηα 

ελφηεηα, αιιά απιψο εθδειψλνληαη κε άπεηξεο κνξθέο. Η ελφηεηα φκσο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο εθθξάδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην 

αληηθείκελν, ζε κηα δπλακηθή ηζνξξνπία, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκηνπξγηθή 

δηεξεχλεζε αληηθεηκέλνπ θαη κεζφδσλ, ψζηε λα απειεπζεξψλεηαη θαη λα 

απνθσδηθνπνηείηαη ε γλψζε.  

Ο άλζξσπνο καζαίλεη ηε γλψζε γηα λα κνξθψλεηαη, λα απνθηά ζπλείδεζε ηεο 

ζέζεο ηνπ ζηελ θνηλσλία, ηελ αληίιεςε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο, ψζηε λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ζηε δσή θαη 

ηελ εξγαζία. 

ην ζρνιείν νη γλψζεηο ζα απιψλνληαη ηφζν, ψζηε λα ζπλδένπλ ηελ πλεπκαηηθή 
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ηζνξξνπία θαη ηε ζέζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ εξγαζία. Γελ ζα καζαίλεη γηα λα 

καζαίλεη! Ο ζηφρνο δελ είλαη ε γλψζε γηα ηε γλψζε, αιιά ε γλψζε γηα ηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ, αθνχ ε γλψζε δελ έρεη λφεκα αλ δελ ζπλδέεηαη κε ηε ιχζε 

πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

 Οη ζεκειηψδεηο γλψζεηο δηδάζθνληαη ππφ κνξθή εηζαγσγψλ ζε θάζε 

δηδαζθφκελν κάζεκα, ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπνπδψλ. 

  

Οζ εκυηδηεξ επζζηδιχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ 

ιπμνεί κα είκαζ: 

 

ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

Ανπαία Δθθδκζηή Φζθμθμβία, Λαηζκζηή Φζθμθμβία, Νέα Δθθδκζηή  Φζθμθμβία 

(εεςνία ηαζ ηείιεκα), Γθχζζα- ·ηεεζδ, Θεμθμβία, Λαμβναθία, Φοπμθμβία, 

Φζθμζμθία, Ηζημνία. 

 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

Οζημκμιζηέξ Δπζζηήιεξ (Οζημκμιία, Ονβάκςζδ ηαζ Γζμίηδζδ, Λμβζζηζηή, 

Υνδιαημμζημκμιζηά, Γζμίηδζδ ακενςπίκςκ πυνςκ, Marketing, Σμονζζηζηυ 

management η.θπ.), Κμζκςκζμθμβία Πμθζηζηή Δπζζηήιδ, Γίηαζμ. 

 

ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

Αζηνμκμιία, Γεςθμβία, Γεςβναθία, Φοζζηή, Υδιεία, Βζμθμβία, Πενζααθθμκηζηέξ 

Δπζζηήιεξ. 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Άθβεανα, Γεςιεηνία, Λμβζηή, Πθδνμθμνζηή. 

  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

Μδπακμθμβία, Ζθεηηνμθμβία, Ζθεηηνμκζηή, Γμιζηή, Ανπζηεηημκζηή, Ηαηνζηή, 

Νμζδθεοηζηή, Γεςπμκία.  

 

ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΠΟΤΓΔ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Θεαηνμθμβία, Κζκδιαημβνάθμξ, Εςβναθζηή, Μμοζζηή, Υμνυξ. 
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Η διάρθρωζη ηων ζποσδών ζηη Γεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη 

 

Γπκλάζην  

-ημ Γοικάζζμ δζδάζημκηαζ ιαεήιαηα απυ ηζξ παναπάκς εκυηδηεξ επζζηδιχκ.  

-Οζ εειεθζχδεζξ έκκμζεξ δζδάζημκηαζ ςξ εζζαβςβέξ ζε ηαεέκα απυ ηα 

ιαεήιαηα πμο έπμοκ επζθεβεί απυ ηζξ εκυηδηεξ ηςκ επζζηδιχκ. 

-·κα ιένμξ ηςκ εειεθζςδχκ εκκμζχκ ιπμνεί κα δζδάζηεηαζ ιέζα απυ ηδκ 

ζζημνία ηδξ Φζθμζμθίαξ.  

-Να βίκεζ ακαζφκεεζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ μζηζαηήξ μζημκμιίαξ 

-ημ πθαίζζμ ημο βκςζηζημφ ημιέα ηδξ ηεπκμθμβίαξ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ 

μνζζιέκεξ ηεπκμθμβζηέξ ηαζ εθανιμζιέκεξ επζζηήιεξ. 

-ημ πθαίζζμ ημο βκςζηζημφ ημιέα ηδξ παναβςβήξ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ 

μνζζιέκεξ μζημκμιζηέξ επζζηήιεξ. 

 

Λύθεην 

ηδκ Α΄ Σάμε ημο Λοηείμο εα οπάνπμοκ 1. καζήκαηα θνξκνχ ηαζ 2. καζήκαηα 

επηινγψλ. ε ηαεέκα απυ ηα ιαεήιαηα αοηά πενζθαιαάκμκηαζ μζ εειεθζχδεζξ 

βκχζεζξ ςξ εζζαβςβέξ ηαζ είκαζ:  

- Ανπέξ, ακηζηείιεκα ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ, πμο 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ Ανπαία ηαζ Νέα εθθδκζηή παζδεία, ηδ Λαμβναθία, ηζξ 

Δνιδκεοηζηέξ εεςνίεξ ηαζ Λμβμηεπκζηά ηείιεκα, ηδ οβηνζηζηή Λμβμηεπκία, ηδ 

Γθχζζα ηαζ ηδκ Αζζεδηζηή.  

- Ανπέξ, ακηζηείιεκα ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, πμο 

πενζθαιαάκμοκ ηζξ Οζημκμιζηέξ επζζηήιεξ, ηδκ Κμζκςκζμθμβία ηαζ ηδκ Πμθζηζηή 

Δπζζηήιδ.  

- Ανπέξ, ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Φπζηθώλ επηζηεκώλ, πμο 

πενζθαιαάκμοκ Αζηνμκμιία, Γεςθμβία, Φοζζηή, Υδιεία ηαζ Βζμθμβία. 

- Ανπέξ, ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

- Ανπέξ, ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Σερλνινγηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ 

Δπηζηεκώλ. 

- Ανπέξ, ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Αηζζεηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ.  
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Ο ιεεμδμθμβζηυξ μδδβυξ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ είκαζ μζ εεςνδηζηέξ 

εκυηδηεξ ζπμοδχκ πμο ελεηάγμκηαζ ζε εκκμζμθμβζηυ ηαζ ιεεμδμθμβζηυ επίπεδμ 

(Σμοθζάημξ, 1998). 

 

ηδ Β΄ Σάμε ημο Λοηείμο εα οπάνπμοκ 1. ιαεήιαηα ημνιμφ, 2. ιαεήιαηα 

ηφηθςκ ζπμοδχκ, ηαζ 3. ιαεήιαηα επζθμβχκ.  

ε ηαεέκα απυ ηα ιαεήιαηα αοηά πενζθαιαάκμκηαζ μζ εειεθζχδεζξ βκχζεζξ ςξ 

εζζαβςβέξ ηαζ είκαζ: 

- Ανπέξ, ακηζηείιεκα ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ, πμο 

πενζθαιαάκμοκ ηδκ Ανπαία ηαζ Νέα εθθδκζηή παζδεία, ηδ Λαμβναθία, ηζξ 

Δνιδκεοηζηέξ εεςνίεξ ηαζ Λμβμηεπκζηά ηείιεκα, ηδ οβηνζηζηή Λμβμηεπκία, ηδ 

Γθχζζα ηαζ ηδκ Αζζεδηζηή.  

- Ανπέξ, ακηζηείιεκα ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, πμο 

πενζθαιαάκμοκ ηζξ Οζημκμιζηέξ επζζηήιεξ, ηδκ Κμζκςκζμθμβία ηαζ ηδκ Πμθζηζηή 

Δπζζηήιδ.  

- Ανπέξ, ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, πμο 

πενζθαιαάκμοκ Αζηνμκμιία, Γεςθμβία, Φοζζηή, Υδιεία ηαζ Βζμθμβία. 

- Ανπέξ, ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

- Ανπέξ, ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Σερλνινγηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ 

Δπηζηεκώλ. 

- Ανπέξ, ακηζηείιεκμ ηαζ ιέεμδμξ ηςκ Αηζζεηηθώλ θαη Αζιεηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ.  

 

Οζ ηφηθμζ ζπμοδχκ είκαζ μζ ελήξ: 

1. Ακενςπζζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζπμοδχκ 

2. Οζημκμιζηχκ ζπμοδχκ 

3. Μαεδιαηζηχκ ζπμοδχκ 

4. Φοζζηχκ ζπμοδχκ  

5. Σεπκμθμβζηχκ ζπμοδχκ 

6. Αζζεδηζηχκ ηαζ Αεθδηζηχκ ζπμοδχκ ηαζ Δθανιμζιέκςκ ηεπκχκ.  

 

ηδκ Γ΄ Σάμε ημο Λοηείμο εα οπάνπμοκ 1. ιαεήιαηα ημνιμφ, 2. ιαεήιαηα 

ηφηθςκ ζπμοδχκ ηαζ 3. ιαεήιαηα επζθμβχκ.  
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ε ηαεέκα απυ ηα ιαεήιαηα αοηά πενζθαιαάκμκηαζ μζ εειεθζχδεζξ βκχζεζξ ςξ 

εζζαβςβέξ ηαζ είκαζ:  

α. Θεςνία, ιεεμδμθμβία ηαζ ζζημνία ηςκ ακενςπζζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

επζζηδιχκ, 

β. Θεςνία, ιεεμδμθμβία ηαζ ζζημνία ηςκ Φοζζηχκ επζζηδιχκ, 

γ. Θεςνία, ιεεμδμθμβία ηαζ ζζημνία ηδξ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ ηδξ βθχζζαξ 

(Φοζζηή, Μαεδιαηζηή, οιαμθζηή). 

 

Οζ ηφηθμζ ζπμοδχκ είκαζ μζ ελήξ: 

1. Ακενςπζζηζηχκ ηαζ Κμζκςκζηχκ ζπμοδχκ 

2. Οζημκμιζηχκ ζπμοδχκ 

3. Μαεδιαηζηχκ ζπμοδχκ 

4. Φοζζηχκ ζπμοδχκ  

5. Σεπκμθμβζηχκ ζπμοδχκ 

6. Αζζεδηζηχκ ηαζ Αεθδηζηχκ ζπμοδχκ ηαζ Δθανιμζιέκςκ ηεπκχκ.  

 

Οζ επζζηδιμκζηέξ-ηθαδζηέξ βκχζεζξ πμο δζδάζημκηαζ οπυ ιμνθή λεπςνζζηχκ 

ιαεδιάηςκ ηαζ ηαηαηάζζμκηαζ ζε εκυηδηεξ επζζηδιχκ-ζπμοδχκ ηαηακέιμκηαζ 

ζηζξ ακηίζημζπεξ ηάλεζξ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ιδκ οπάνπεζ οπμαάειζζδ 

ηαιζάξ επζζηήιδξ ηαζ κα δίκεηαζ μοζζαζηζηή δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα 

αζπμθδεμφκ ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ. 

 

Ζ εηδίθεπζε θαη νη επηινγέο 

 

ημ επίπεδμ εζδίηεοζδξ ηαζ επζθμβχκ εα δζαιμνθχκεηαζ ιζα παναπένα 

πμθθαπθή ηαηακμιή, δ μπμία εα πναβιαημπμζείηαζ ζηδ Β΄ ηαζ ζηδ Γ΄ Λοηείμο. 

Αθεηδνία βζα ηδκ ηαηακμιή εα είκαζ μζ εκυηδηεξ ζπμοδχκ πμο ακαθένεδηακ 

ηαζ εα οπάνπεζ επζζηδιμκζηή ηαζ ιεεμδμθμβζηή ζφκδεζδ ιε αοηέξ.  

Σα ηιήιαηα εζδίηεοζδξ εκηάζζμκηαζ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, έπμοκ δζάνηεζα 

απυ έκα ιέπνζ ηνία ελάιδκα, ακάθμβα ιε ηδκ εζδζηυηδηα, ηαζ ζηεθεπχκμκηαζ 

ηαηά αάζδ απυ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, μζ μπμίμζ 

ηαηαθαιαάκμοκ μνβακζηέξ εέζεζξ.  

Με ηδκ απυηηδζδ απμθοηδνίμο υζμζ ιαεδηέξ έπμοκ επζθέλεζ ηφηθμοξ πμο 

μδδβμφκ ζε πηοπίμ επζπέδμο Β έπμοκ επζπθέμκ ηδ δοκαηυηδηα κα απμηηήζμοκ 
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εζδίηεοζδ επζπέδμο Γ, ιε ηδκ παναημθμφεδζδ ζημ ίδζμ ζπμθείμ εκυξ ανζειμφ 

εηπαζδεοηζηχκ ελαιήκςκ πμο πνμαθέπμκηαζ, ακάθμβα ιε ηδκ εζδζηυηδηα.  
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Αεήκα 1998, ζεθ. 11-16.  

Bigge, Morris: Θεσξίεο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο (ιηθν. Α. Κάκηαξ ηαζ Αθ. 

Υακηγή), Παηάηδξ, Αεήκα 1990, ζεθ. 72-74.  

Υαηδεζηεθαλίδεο, Θ.: Ρηδνζπαζηηθά θηλήκαηα ηνπ 20νχ αηψλα, χγρξνλε 

θξηηηθή ζεψξεζε, Βογάκηζμ, Αεήκα 1990.  

Σνπιηάηνο, πύξνο: «Ζ εκζαία δμιή ηαζ θεζημονβία ημο Λοηείμο ηαζ ημ 

ακενςπζζηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ ιυνθςζδξ», ζημ: Γηα έλα ζρνιείν ηεο 

κφξθσζεο θαη ηεο γλψζεο, Αεήκα 1998, ζεθ. 52-53.  

Apple, Michael: Ιδενινγία θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (ιηθν. Σ. Γαναένδξ), 

Θεζζαθμκίηδ 1986. 

Μπηηζάθεο, Δ.: Φηινζνθία ηνπ αλζξψπνπ, Εαπανυπμοθμξ, Αεήκα 1990. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ζ Μανίκα Μπμονδή έπεζ ημ θυβμ. Θα 

πανμοζζάζεζ εζζήβδζδ πμο εημίιαζακ απυ ημζκμφ ιεημκ Δοάββεθμ 

Μζηνυπμοθμ, ιε εέια «Μζα δζαθμνεηζηή εεχνδζδ ημο εκζαίμο ζπμθείμο» 

Μαξίλα ΜΠΟΤΡΓΖ: Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, παίνεηε. Σμ ιεβαθφηενμ 

άβπμξ ιαξ ζήιενα είκαζ μ πνυκμξ, βζ‘ αοηυ ηαζ εα πνμζπαεήζμοιε υζμ βίκεηαζ 

κα είιαζηε ζφκημιμζ. 

 

Δηζαγσγή 

 Χξ Δηπαίδεοζδ κμείηαζ δ πνάλδ αθθά ηαζ ημ απμηέθεζια ημο «εηπαζδεφεζκ». 

Καηά ημκ Νηονηέι είκαζ δ «επίδναζδ πμο αζημφκ μζ βεκζέξ ηςκ εκδθίηςκ ζηζξ 

βεκζέξ πμο δεκ είκαζ αηυιδ χνζιεξ βζα ηδκ ημζκςκζηή γςή. Ακηζηείιεκυ ηδξ είκαζ 

κα δδιζμονβήζεζ ηαζ κα ακαπηφλεζ ζημ παζδί έκακ μνζζιέκμ ανζειυ θοζζηχκ, 
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κμδηζηχκ ηαζ δεζηχκ ζδζμηήηςκ, πμο απαζημφκ απ‘ αοηυ ηαζ δ πμθζηζηή ημζκςκία 

ζημ ζφκμθυ ηδξ ηαζ ημ ζδζαίηενμ πενζαάθθμκ βζα ημ μπμίμ εζδζηυηενα 

πνμμνίγεηαζ»52. 

ημπυξ ηδξ είκαζ δ μιαθή ιεηάααζδ ηςκ αηυιςκ ζημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ 

ηαεχξ ηαζ δ απυηηδζδ βκχζεςκ ηαζ ζηακμηήηςκ βζα ηδκ εηπθήνςζδ ημο 

ημζκςκζημφ ημοξ πνμμνζζιμφ. Γζ‘ αοηυ είκαζ, άθθςζηε, απυ ηζξ πθέμκ 

επζηαηηζηέξ ημζκςκζηέξ θεζημονβίεξ. Σμ δζηαίςια ζηδκ εηπαίδεοζδ είκαζ 

οπμπνέςζδ ημο Κνάημοξ, ελ μο ηαζ εεςνείηαζ ημζκςκζηυ αβαευ, ημ μπμίμ έπεζ 

απαζπμθήζεζ ιεθεηδηέξ ηαζ επζζηήιμκεξ. 

 

Δθπαίδεπζε θαη θνηλσληθά δεδνκέλα 

Με ηδκ πάνμδμ ηςκ επμπχκ, μζ πμζηίθεξ ημζκςκίεξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ 

εηθάιαακακ ηαζ εηθαιαάκμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ ιε δζαθμνεηζηή ζηάζδ-ηαηηζηή, 

ακάθμβα ιε ηδ ααειίδα ηαζ ημ επίπεδμ ημο πμθζηζζιμφ, αθθά ηαζ ιε ηδκ 

ακηίθδρδ πμο εηπμνεφεηαζ απυ ημοξ δεζημφξ, πμθζηζημφξ, επζζηδιμκζημφξ, 

ζδεμθμβζημφξ η.θπ. εεζιμφξ, πνμζεββίγμκηαξ ιε ακηίζημζπμ ηνυπμ ηδκ 

ημζκςκζημπμίδζδ ηςκ αηυιςκ. ·ηζζ, ηαηά ηαζνμφξ εθανιυζηδηακ πναηηζηέξ 

πμο έααζκακ ζε δεδμιέκεξ ηαηεοεφκζεζξ. Γζα πανάδεζβια, δ ηαηά ηα 

παθαζυηενα έηδ εθανιμβή ημο βκςζζμηεκνζημφ ή δμβιαηζημφ ιμκηέθμο 

ιάεδζδξ, ημ μπμίμ εκηαζζυηακ ζε πθαίζζα ζδεμθμβζημφ ειπμηζζιμφ, υπμο ημ 

δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ απμηεθμφζε δυβια ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ θεζημονβμφζε ςξ 

αοεεκηία επί αοημφ. ήιενα εεςνείηαζ ιμνθή ακηζεηπαίδεοζδξ, ςξ δζδαηηζηή 

ιέεμδμξ δε είκαζ απμννζπηέα. 

 ηδκ επμπή ιαξ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ μζ επεηηάζεζξ ηςκ ζημπχκ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ53, μζ κέεξ εεςνίεξ ιάεδζδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ, αθθά πνςηίζηςξ μζ 

ζοκηεθμφιεκεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ ιεηααμθέξ, μζ μπμίεξ 

πνμήθεακ απυ ηδκ ναβδαία ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδκ ηαπεία δζάδμζδ ηδξ 

                                                           
52 Βθ. Νηονηέι, Δ., 1998. 
53 φιθςκα ιε ημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ηδξ εθθδκζηήξ παζδείαξ (Ν.1566/1985, Ν. 
2525/1997 ηαζ Ν. 3475/2006), δ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία πνέπεζ κα πνμεημζιάγεζ ηα 
άημια, ιε απαναίηδηεξ δζαπνμκζηέξ βκχζεζξ ηαζ αλίεξ ζηακμπμζχκηαξ ηζξ αημιζηέξ ηαζ 
ημζκςκζηέξ ακάβηεξ ζε ααειυ χζηε κα ζηδνζπεμφκ ςξ πμθίηεξ αθθά ηαζ ςξ 
ενβαγυιεκμζ. Ηδζαίηενα δ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ εέηεζ ςξ ζηυπμοξ ηδκ ακάπηολδ 
ηςκ ζηακμηήηςκ, ηδξ πνςημαμοθίαξ, ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, ηςκ 
επαββεθιαηζηχκ βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαεχξ ηαζ ηδκ μιαθή ηαζ 
δδιζμονβζηή έκηαλδ ζηδκ επαββεθιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή γςή.  
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πθδνμθμνίαξ ηαζ ηζξ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκεξ μζημκμιζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

ζοκεήηεξ ιε ηδκ παβημζιζμπμίδζδ, ηδκ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα η.θπ., 

δζαθμνμπμζμφκ ηα δεδμιέκα ηαζ ακαζοβηνμημφκ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. 

Ο πανάβμκηαξ βκχζδ παίγεζ ηονίανπμ νυθμ ζηζξ κέεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ 

ηαζ ζηα «ζφβπνμκα» επαββέθιαηα, δδιζμονβχκηαξ ζζπονά ακηαβςκζζηζηά 

πενζαάθθμκηα, ηα μπμία πνμτπμεέημοκ ζηεθέπςζδ απυ άημια ηα μπμία εα 

είκαζ ζε εέζδ κα παναημθμοεμφκ ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ ηζξ ελεθίλεζξ ιέζα 

απυ ηδ δζά αίμο εηπαίδεοζδ. 

Γζα ηδ ζδιαζία ηδξ κέαξ πνμζέββζζδξ είκαζ παναηηδνζζηζηέξ μζ πνμηάζεζξ 

ζηζξ μπμίεξ ηαηέθδλε επζηνμπή οπυ ηδκ πνμεδνία ημο Jaque Delors βζα ημοξ 

ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, μζ μπμίεξ ζοκμπηζηά ακαθένμκηαζ ζημκ 

Δπζζηδιμκζηυ ηαζ Σεπκμθμβζηυ Αθθααδηζζιυ (STL for all), ζημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ μζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα ιαεαίκμοκ κα γμοκ ιε άθθμοξ (learning to live 

together), κα οπάνπμοκ ςξ άημια (learning to be), κα πνάηημοκ (learning to 

do) ηαζ ηέθμξ πςξ κα ιάεμοκ κα ιαεαίκμοκ (learning to know). 

 

 

Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα θαη ρνιηθή Γλώζε 

Δηπθήνςζδ ημο ζημπμφ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε μπμζμδήπμηε ημζκςκζηυ 

ζφζηδια είκαζ δ αβςβή ηαζ δ δζδαζηαθία. Ζ δζδαζηαθία είκαζ έιιεζδ επίδναζδ 

δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ ιεηάδμζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ βκχζεςκ ηαζ 

δελζμηήηςκ ιε ηζξ ακάθμβεξ δζδαηηζηέξ ιεευδμοξ, μζ μπμίεξ ζοβπνυκςξ πνέπεζ 

κα πνμάβμοκ ηδκ αοηεκένβεζα ηαζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ. Απαναίηδηα βζα ηδκ 

απυηηδζδ ηαηάθθδθςκ εθμδίςκ ημζκςκζημπμίδζδξ είκαζ ημ ηίκδηνμ ημο 

εκδζαθένμκημξ, δ αοημκμιία πνυζθδρδξ ηδξ βκχζδξ54 ηαζ δ πανχεδζδ βζα 

ακαβκχνζζδ ηδξ αλίαξ ημο ηάεε ιαεδηή, ιέζς ηδξ εκενβδηζηήξ ιάεδζδξ.  

ήιενα υθμζ πνεζαεφμοκ υηζ μ ιαεδηήξ πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ 

ηςκ ιαεδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ. Δίκαζ αοημκυδημ; Ίπζ. Μάθθμκ πνυηεζηαζ βζα ιζα 

επακαζηαηζηή ακηίθδρδ(!) Δκηοπςζζαηή είκαζ ηαζ δ δζαπίζηςζδ υηζ ζε ιία ηάλδ 

                                                           
54 Ζ Γζεεκήξ Αηαδδιία Δηπαίδεοζδξ ηδξ Unesco ακαθένεζ υηζ δ ζφβπνμκδ 
παζδαβςβζηή απαζηεί μ ιαεδηήξ κα εηπαζδεοεεί χζηε κα είκαζ ζηακυξ κα ηαηαηηά ηδ 
βκχζδ ιέζα απυ ημοξ δζημφξ ημο δνυιμοξ, εκδζαθένμκηα ηαζ ζηακυηδηεξ, 
αλζμπμζχκηαξ ηζξ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ ηδξ εκενβδηζηήξ ιάεδζδξ. Δπίζδξ, ηαηά ηδ 
εεςνία ηδξ Πμθθαπθήξ Νμδιμζφκδξ, ημο Ζ. Gardner, μ ηάεε ιαεδηήξ ακάθμβα ιε 
ημοξ ηφπμοξ κμδιμζφκδξ πμο πνδζζιμπμζεί εηθαιαάκεζ ιε ημ δζηυ ημο, ιμκαδζηυ ηαζ 
αοημηεθή ηνυπμ ηδ βκχζδ.  
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ηα άημια πμο δμοθεφμοκ πενζζζυηενμ (ηαζ πμο εηθνάγμκηαζ πενζζζυηενμ!) 

δεκ είκαζ αοημί πμο πνέπεζ κα ιάεμοκ, δδθαδή μζ ιαεδηέξ, αθθά εηείκμζ πμο 

ήδδ βκςνίγμοκ, δδθαδή μζ εηπαζδεοηζημί.55  

ημ πανυκ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ημ εθθδκζηυ ζπμθείμ είκαζ ιμκμδζάζηαηα 

πνμζακαημθζζιέκμ ζηδ ιεηάδμζδ ηδξ βκχζδξ ιε ημ βκςζηυ δαζηαθμηεκηνζηυ 

ιμκηέθμ παθαζυηενςκ επμπχκ. Ζ ιάεδζδ μοζζαζηζηά πναβιαημπμζείηαζ ιέζς 

ζηείναξ, ιδπακζηήξ απμικδιυκεοζδξ ηαζ ακαπαναβςβήξ ηςκ βκχζεςκ οπυ 

ιμνθή πθδνμθμνζχκ. Ζ εζζαβςβή ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ έπεζ βίκεζ 

αοημζημπυξ ηςκ πενζζζμηένςκ ιαεδηχκ ηδξ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ, εκχ, ςξ 

βκςζηυ, ανίεεζ δ ελςζπμθζηή ιάεδζδ ηαζ δ παναπαζδεία, δ μπμία ειθακίγεζ 

ζοκεπχξ αολδηζηέξ ηάζεζξ.56 Σα ιδ πακεθθαδζηχξ ελεηαγυιεκα ιαεήιαηα 

παίγμοκ ημκ νυθμ ημο ημιπάνζμο ζε έκα ζφζηδια ημ μπμίμ πθέμκ ζηενείηαζ 

ηςκ ανπζηχκ ημο πνμεέζεςκ,57 εβηθςαίγμκηαξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ιαεδηέξ ζε 

απανπαζςιέκμοξ ηνυπμοξ ιάεδζδξ, πμο μφηςξ ή άθθςξ δεκ πνμάβμοκ ηδκ 

ηνζηζηή ζηέρδ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ δ πνμχεδζδ ηδξ 

εκενβδηζηήξ ιάεδζδξ απμηεθμφκ ζπάκζεξ ελαζνέζεζξ, εκχ δεκ ηίεεηαζ ηακ εέια 

ζογήηδζδξ βζα ζφβπνμκμοξ ηνυπμοξ δζδαζηαθίαξ, υπςξ ηδξ ακηζπανάεεζδξ 

(debate), ημο ηαηαζβζζιμφ ζδεχκ, ηδξ μιαδμζοκενβαηζηήξ η.θπ., πνάβια ζημ 

μπμίμ ζαθχξ ζοιαάθθεζ ηαζ δ ιδ μοζζαζηζηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

Πανάθθδθα, δ μβημδέζηαηδ φθδ -δ μπμία αξ ζδιεζςεεί υηζ δεκ ηαθφπηεηαζ ζε 

έκα ζπμθζηυ έημξ- ηαζ μ ηνυπμξ απυδμζδξ ηςκ εκκμζχκ ηαζ ηςκ ηεζιέκςκ ηςκ 

πενζζζμηένςκ ζπμθζηχκ εβπεζνζδίςκ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ ζοκάδμοκ 

μφηε ιε ηδκ δθζηία αθθά μφηε ιε ημ κμδηζηυ επίπεδμ ηαζ θένκμοκ ημοξ ιαεδηέξ 

ζε αδζέλμδμ, αθμφ αδοκαημφκ κα ακηεπελέθεμοκ.  

Οζ πενζζζυηενμζ απυ αοημφξ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα ιδκ εβηαηαθείρμοκ 

ημ ζπμθείμ μδδβμφκηαζ ζηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ, δ μπμία, ηονίςξ 

ιέζα απυ ημ ενβαζηδνζαηυ ιένμξ, δίκεζ πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ ακάδεζλδξ 

«ηνοθχκ» ζηακμηήηςκ, ηθίζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ. ·ηζζ, ηαηαθένκεζ κα 

«ηενδίζεζ» έκα ζδιακηζηυ ανζειυ ιαεδηχκ, ηαεχξ μζ έθδαμζ οζμεεημφκ κέεξ 

ζοιπενζθμνέξ, αθμφ πνχηα ηζξ αζχκμοκ ιέζα απυ ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ, 

                                                           
55 De Vicchi, 2003.  
56 Κάηζζηαξ, Υ. - Κααααδίαξ, Γ.Κ., 2000, ζ. 71. 
57 Ν. 2525/1997. 
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δδιζμονβχκηαξ ζοβπνυκςξ εεηζηή αοημεζηυκα ηαζ αοημακηίθδρδ.58 Σα 

ακαθενυιεκα ζημζπεία ζοκήεςξ απμοζζάγμοκ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο πμθείμο, 

ηαζ έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ βεκζηυηενδ ζηάζδ ημοξ απέκακηζ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, ζημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ζηδκ ημζκςκία. Ίιςξ ζημ εεςνδηζηυ ηδξ 

ιένμξ δζαηδνεί ζε ιεβάθμ ααειυ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ βεκζηήξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ ζοκεπίγεζ κα απμεαννφκεζ ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ηδξ, μζ μπμίμζ 

ζηδκ πνάλδ έπμοκ ήδδ απμννίρεζ ηδκ ηαεζενςιέκδ εηπαζδεοηζηή πναηηζηή. 

·ηζζ, αδοκαηεί κα πείζεζ υηζ είκαζ έκα δζαθμνεηζηυ ζπμθείμ. Δπζπθέμκ, δεκ 

ηαηαθένκεζ κα ακαδείλεζ ηδκ ηεπκμθμβζηή βκχζδ, ηαεχξ έπεζ δζμθζζεήζεζ πνμξ 

ηδκ ηαηάνηζζδ, αθθά μφηε ηδ ζδιαζία ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ηςκ βεκζηχκ 

ιαεδιάηςκ, ηα μπμία μζ ιαεδηέξ δεκ δφκακηαζ κα παναημθμοεήζμοκ, ιε ηα 

βκςζηά απμηεθέζιαηα επίδμζδξ ηαζ απυδμζδξ ηςκ πενζζζμηένςκ. Δδχ 

πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ πνμακαθενεείζα πενίπηςζδ δεκ 

ζοβηαηαθέβμκηαζ μζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ ζοκεζδδηά επζθέβμοκ ηδκ Δπαββεθιαηζηή 

Δηπαίδεοζδ. 

Απμηέθεζια είκαζ ημ ηναβζηυ πμζμζηυ ηδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ, πμο αββίγεζ 

ημ 20,28%, έλζ θμνέξ ιεβαθφηενμ απυ ημ 3,32% ηδξ Γεκζηήξ Παζδείαξ, 

ζφιθςκα ιε απμηεθέζιαηα ένεοκαξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ηαηά ημ 

πμθζηυ ·ημξ 2000-2001 ηαζ ιυκμκ βζα ημκ Α΄ Κφηθμ ηςκ ηυηε Σ.Δ.Δ., υπμο μζ 

ιαεδηέξ είπακ ηδκ δοκαηυηδηα απμθμίηδζδξ ηαζ θήρδξ Πηοπίμο. 

οκοπμθμβίγμκηαξ ηαζ ημκ Β΄ Κφηθμ πμοδχκ, ακένπεηαζ ζε πμζμζηυ 28,81%, 

εκκζαπθάζζμ ημο ηυηε Δκζαίμο Λοηείμο! Γζα κα οπάνλεζ πθήνδξ εζηυκα δε, 

πνέπεζ κα αενμζζηεί ηαζ ημ 6,09% ηςκ ιαεδηχκ μπμίμζ εβηαηαθείπμοκ ημ 

πμθείμ απυ ηδκ οπμπνεςηζηή Δηπαίδεοζδ.59  

Σδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, επζηείκμοκ ηαζ 

ηα ζζπφμκηα αζθοηηζηά ηαζ ακεθαζηζηά Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα πμοδχκ, ηα 

μπμία ηαηά αάζδ πναβιαηεφμκηαζ ηδ ιάεδζδ ιέζς ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ 

ηεζιέκςκ, ηςκ ανζειχκ ηαζ ηςκ αζηήζεςκ, εκχ δ αζςιαηζηή ιεθέηδ είκαζ 

ζπεδυκ ακφπανηηδ. Δλαίνεζδ ιυκμκ απμηεθμφκ μνζζιέκα ενβαζηδνζαηά 

ιαεήιαηα ηδξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Δπζπθέμκ, ηα δεδμιέκα 

ιαεήιαηα ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ δεκ αθήκμοκ πενζεχνζα βζα θήρδ 

ζθαζνζηήξ βκχζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ 

                                                           
58 Mussen, Conger ηαζ Kagan, 1965. 
59 Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, 2007, ζ. 147-151. 
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ημιέςκ, αθμφ δ δζάζπαζδ ηςκ επζζηδιχκ έπεζ ηέημζα έηηαζδ, πμο ηαεζζηά 

αδφκαηδ ηδκ πνμζάνηδζδ υθςκ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Αοηυ δδιζμονβεί 

ιείγμκ εέια ζηδκ ακηζηεζιεκζηή επζθμβή απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο ιεθθμκηζημφ 

ημιέα ζπμοδχκ αθθά ηαζ ημο επαββεθιαηζημφ πχνμο.  

Δπζπνμζεέηςξ, μ ηαηαηενιαηζζιυξ ηδξ βκχζδξ μ μπμίμξ πνμηαθείηαζ απυ 

ηα ακελάνηδηα ιαεήιαηα δεκ αμδεά ημοξ ιαεδηέξ κα ζοκδέζμοκ ηα μιμζμβεκή 

πεδία -πμθθχ δε ιάθθμκ ηα δζαθμνεηζηά-, αθθά μφηε ηδ ζοββεκή πνμξ αοηά 

ιάεδζδ, υπςξ είκαζ, π.π., δ Γζμίηδζδ ιε ημ Marketing, απμιμκχκμκηαξ έηζζ ηδ 

βκχζδ απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. Οζ ιαεδηέξ θαιαάκμοκ 

απμζπαζιαηζηή ηαζ δζαζνειέκδ ηδ βκχζδ, δ μπμία ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ 

ιμκμδζάζηαημ ηνυπμ πνυζθδρήξ ηδξ ηαηαβνάθεζ ηθίια ααεααζυηδηαξ, ηαεχξ 

επελενβάγμκηαζ αημιζηά ηαζ ειπεζνζηά ηζξ «πθδνμθμνίεξ». Αοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ 

δ ακηζθδπηζηή ημοξ ζηακυηδηα δεκ έπεζ πναβιαημπμζήζεζ ηζξ απαναίηδηεξ 

κμδηζηέξ δζενβαζίεξ, χζηε κα ηαηακμήζμοκ εκζαία ημ θοζζηυ ηαζ ημζκςκζηυ 

ηυζιμ. Δπί παναδείβιαηζ, ζε ενχηδζδ ακ μ ηεναοκυξ είκαζ θοζζηυ θαζκυιεκμ ή 

θαζκυιεκμ ημο δθεηηνζζιμφ ηζ εα απακημφζε μ ιαεδηήξ;  

Σμ πνμακαθενυιεκμ γήηδια είκαζ ζε εέζδ κα επζθοεεί ιέζα απυ ηδ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα60, δ μπμία θεζημονβεί ιαεδημηεκηνζηά, άιεζα ζπεηίγεηαζ ιε 

ηδκ εκενβυ ιάεδζδ ηαζ μφηςξ ή άθθςξ πνμζδίδεζ πμθοπμίηζθα μθέθδ ζημοξ 

ιαεδηέξ.61 Βαζίγεηαζ ηονίςξ ζε μιαδμζοκενβαηζηέξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ 

δζενεοκδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ιε αζςιαηζηή πνμζέββζζδ δεδμιέκςκ (εθανιμβή 

ζπεδίμο project), πςνίξ κα απμηθείεηαζ δ αημιζηή ή δ ηαεμδδβμφιεκδ ιάεδζδ. 

Δπεζδή δε ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ δ ιαεδημηεκηνζηή πνμζέββζζδ είκαζ ζπεδυκ 

άβκςζηδ, ζηα ανπζηά ζηάδζα επζαάθθεηαζ δ ηαεμδδβμφιεκδ δζδαζηαθία. Σέθμξ, 

εειεθζχκεζ ηδκ αοημννοειζγυιεκδ ιάεδζδ62 ιέζα απυ ηδκ πνμζέββζζδ ημο 

                                                           
60 Ζ ζφκεεζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ δ ζφκδεζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ εκυξ 
δζαπναβιαηεουιεκμο εέιαημξ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα ελεηαζηεί είηε ιε ηδκ 
πμθφπθεονδ ακάθοζδ ιέζς ηάεε ειπθεηυιεκμο επζζηδιμκζημφ πεδίμο 
(δζαεειαηζηυηδηα) είηε ιε ηδ δοκαηυηδηα πμο πνμζθένεζ ηάεε επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ 
βζα ακάθοζδ ημο δζαπναβιαηεουιεκμο εέιαημξ (δζεπζζηδιμκζηυηδηα). Οζ υνμζ 
απμδίδμοκ ημοξ λεκυβθςζζμοξ inter-disciplinarity (δζεπζζηδιμκζηυηδηα) ή integration, 
thematic η.ά. (δζαεειαηζηυηδηα). Πανυηζ δ δζαεειαηζηυηδηα έπεζ εονφηενμ πεδίμ 
δνάζδξ (Κμφζμοθαξ, 2004), ζηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ςξ υνμζ εεςνμφκηαζ 
εθάιζθθμζ. οκδείγεηαζ υιςξ δ πνήζδ ημο υνμο «δζεπζζηδιμκζηυηδηα».  
61 Μπμονδή, Μ., 2008, η. ΗΗ, ζ. 141, 
62 Μαηζαββμφναξ, Ζ., 2006. 
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«υθμο»63 ηαζ δζέπεηαζ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ επμζημδμιδηζηήξ εεςνίαξ64. Χξ 

πνυζθδρδ ηδξ βκχζδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ιδκ εκηάζζεηαζ ζε πενζμνζζιμφξ, 

αθμφ δ θζθμζμθία ηδξ είκαζ δζαθμνεηζηή ζημκ ηνυπμ εηπαίδεοζδξ, ακάπηολδξ 

ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ αλζμθυβδζδξ. Πανυηζ δ ειθάκζζδ ηδξ ηαζ μ ηαζκμηυιμξ 

ηνυπμξ ζοκμπήξ ηήξ βκχζδξ ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα 

ιε ζηεπηζηζζιυ ηαζ ιέπνζ ζήιενα δζέπμκηαζ απυ οπμζηδνζηηέξ ηαζ ανκδηέξ, ζ‘ 

έκα κέμ πνμμδεοηζηυ ζπήια ζπμθείμο, υπμο μζ ιαεδηέξ εα εζζπνάηημοκ βκχζδ 

απυ υθμοξ ημοξ επζζηδιμκζημφξ ημιείξ, εα πνέπεζ κ‘ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ 

ααζζημφξ άλμκεξ ημο Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ.  

Δκ ηαηαηθείδζ, αηυιδ ηαζ ζήιενα ημ ζπμθείμ ςξ εεζιυξ ειθακίγεηαζ 

απμιμκςιέκμ απυ ημ εονφηενμ ημζκςκζηυ ηαζ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ, πανά ηζξ 

πνμζπάεεζεξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ηαηά ημ πανεθευκ ζδιακηζηχκ 

Δθθήκςκ παζδαβςβχκ, υπςξ ημο Γεθιμφγμο ηαζ ημο Γθδκμφ, πςνίξ άιεζδ 

ζφκδεζδ ιε ηδ ζφβπνμκδ πναβιαηζηυηδηα. Οζ δε ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ εη θφζεςξ 

δζαεέημοκ ζδιακηζηέξ ζηακυηδηεξ -ηαηά βεκζηή μιμθμβία- απμθμζημφκ πςνίξ ηα 

απαναίηδηα βκςζηζηά ηαζ ημζκςκζηά εθυδζα.  

Πξνο έλα λέν ζρνιείν 

Βάζεζ υθςκ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ, δζαθαίκεηαζ υηζ δ ζδιενζκή ηαηάζηαζδ 

πνέπεζ κα δζαθμνμπμζδεεί. Πανυηζ ζηδκ Δζζδβδηζηή ·ηεεζδ ημο 

ιεηαννοειζζηζημφ Νυιμο 2525/1997 ειθακίγμκηαζ ακαθμνέξ ιεζμκεηηδιάηςκ 

ηαζ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, υπςξ είκαζ, ιεηαλφ 

άθθςκ, ηα ορδθά πμζμζηά ζπμθζηήξ δζαννμήξ, δ ζπεηζηά ακαπνμκζζηζηή 

βκχζδ, δ «επίιμκδ» φπανλδ ηςκ θνμκηζζηδνίςκ ηαζ ημ δζπθυ ζφζηδια βεκζηήξ 

ηαζ επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ημ μπμίμ θεζημονβμφζε ζε πθαίζζα 

δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ, εκχ δεκ ζοβπνμκζγυηακ ιε ηδκ 

ημζκςκία ηαζ ημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ, ζπεδυκ ιία δεηαεηία ιεηά, δοζηοπχξ, 

επακαθαιαάκμκηαζ ηα ίδζα πνμαθδιαηζηά εέιαηα, πανά ηζξ αθθαβέξ ζημοξ 

                                                           
63 ηδκ Γζεπζζηδιμκζηυηδηα δ δζδαηηέα βκχζδ ακηζιεηςπίγεηαζ υπζ ζε αοζηδνά 
δζαηνζηά πθαίζζα επζζηδιχκ, αθθά ζ‘ έκα αδζάζπαζημ υθμκ. Ζ μθυηδηα οπμζηδνίγεηαζ 
απυ ηδκ Μμνθςηζηή Φοπμθμβία ηαζ Φοπμθμβία ημο Παζδζμφ. 
64 Ο επζημδμιδηζζιυξ ιε ααζζηή επζηναηέζηενδ ζδέα ηδξ επμπήξ ιαξ υηζ, δ ιάεδζδ 
ζοκηεθείηαζ ζε αοεεκηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, «παναπέιπεζ ζε εκμπμζδιέκα ζπήιαηα 
ακαθοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ» (Μαηζαββμφναξ, 2006, ζ. 
37). Ονίγεηαζ δε ςξ «ιία ημζκςκζηά πνμζδζμνζζιέκδ δναζηδνζυηδηα πμο επζηοβπάκεηαζ 
ιέζα ζε ηαηάθθδθα, θεζημονβζηά ηαζ εκεαννοκηζηά πενζαάθθμκηα» (Παζδαβςβζηυ 
Ηκζηζημφημ, 2006, ζ. 8).  
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ηφπμοξ ηςκ πμθείςκ (Δκζαίμ Λφηεζμ, Σ.Δ.Δ., ΔΠΑ.Λ…). Χζηυζμ, δ δζαίνεζδ ζε 

βεκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδξ, ηαηυπζκ ηνζάκηα εηχκ θεζημονβίαξ, έπεζ 

εδναζςεεί ζηδκ ημζκςκζηή ζοκείδδζδ ηαζ δεκ αθήκεζ ζδζαίηενα πενζεχνζα 

ακαηνμπχκ.  

Γζ‘ αοηυ ημ κέμ ζπήια ημο ζπμθείμο πνέπεζ κα έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ζηήνζλδξ 

ηδξ ημζκςκζηήξ εθθδκζηήξ ημοθημφναξ αθθά ηαζ ηςκ ναβδαίςκ ιεηααμθχκ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ ακηζηεζιέκςκ, αάζεζ ηςκ ζφβπνμκςκ ιεευδςκ ηδξ 

Παζδαβςβζηήξ ηαζ ηδξ Γζδαηηζηήξ, χζηε κα ιεβζζημπμζήζεζ ηδκ πμζυηδηα 

ιάεδζδξ ηαζ ηδκ πνμζθαιαακυιεκδ βκχζδ, ηαζ κα αεθηζζημπμζήζεζ ηδ δζέλμδμ 

πνμξ ηδκ επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ ηςκ απμθμίηςκ. Άθθςζηε, υπςξ είκαζ 

ήδδ βκςζηυ, ημ ζπμθείμ εηηυξ απυ πχνμξ ιάεδζδξ είκαζ ηαζ ιζα ιζηνμβναθία 

ηδξ ημζκςκίαξ. Πνέπεζ κα δζαπθάεεζ παναηηήνεξ, κα ηαθφπηεζ ηζξ ζφβπνμκεξ ηαζ 

ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκεξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ, ηαζ κα ζηδνίγεζ ηδκ 

ημζκςκζημπμίδζδ, αθμφ ηαηά αάζδ ζοκδέεζ ημκ αονζακυ πμθίηδ ιε ημ ζδιενζκυ 

έθδαμ. 

Γεδμιέκμο, θμζπυκ, υηζ ιε ηζξ επζηναημφζεξ ζπμθζηέξ ζοκεήηεξ είκαζ 

δφζημθμ κα εκηαπεμφκ υθα ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ζηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα, πνέπεζ κα οπάνλεζ έκα κέμ ζπήια ιαεδιάηςκ, ημ μπμίμ εα 

πνμάβεζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ εα ελαζθαθίγεζ κέμοξ ηνυπμοξ πνυζθδρδξ ηδξ 

βκχζδξ, ακηίζημζπμοξ ιε ηζξ ζηακυηδηεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ. 

αθχξ, ιία ηέημζα πνμζέββζζδ δεκ ζδιαίκεζ ηαηάνβδζδ ηδξ παναδμζζαηήξ 

ιάεδζδξ ή οπμαζααζιυ ηδξ επζζηδιμκζηυηδηαξ ηςκ ηθάδςκ. Σμ κέμ ζπμθείμ 

ιπμνεί κα απμδμεεί ζε ζοκηεηαβιέκμ πθαίζζμ ζπζρέηηζεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

ηνκέσλ ιε πανάθθδθδ δηαηήξεζε ηεο απηνηέιεηαο ησλ καζεκάησλ, βζα κα είκαζ 

ζε εέζδ μζ ιαεδηέξ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ημ πενζεπυιεκμ δζδαζηαθίαξ ημοξ, 

αθθά, ζοκάια κα δφκακηαζ κα ζοκδέζμοκ ηα ιαεήιαηα ημο ημιέα πνμέθεοζδξ 

ηαζ κα ζοζπεηίγμοκ αοηά ιε ηα θμζπά επζζηδιμκζηά πεδία. ημ πανυκ ζπήια δ 

βκχζδ εα πανέπεηαζ ιέζα απυ ηα ιειμκςιέκα ιαεήιαηα αθθά ηαζ ιέζα απυ 

εκυηδηεξ ιαεδιάηςκ, ηθάδςκ ηαζ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ πμο εα θεζημονβμφκ 

ιε αάζδ ηδ βησκαηηθή κάζεζε ηαζ ηδ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Αοηυ ιπμνεί 

κα πναβιαημπμζδεεί, υηακ μζ δζαηνζηέξ επζζηήιεξ ειπθέημκηαζ ζε ζφκεεηδ 

ακαγήηδζδ ιε ημζκχξ απμδεηηά πνμξ ιεθέηδ ζημζπεία.  

Παξάιιεια, ε γλψζε εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο αληίζηνηρεο επηζηήκεο ησλ 

καζεκάησλ. Η θάζε κία απφ απηέο αληιεί ηηο ααζζηέξ ανπέξ ηαζ έκκμζεξ απυ 
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μιμεζδή ζημζπεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο. Απνδίδνληαη, φκσο, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ιφγσ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Δπί παξαδείγκαηη, ε έλλνηα «ζχζηεκα» έρεη 

δηαθνξεηηθή αλάιπζε ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο, φπνπ λνείηαη ην ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο, θαη δηαθνξεηηθή ζηα Μαζεκαηηθά, φπνπ λνείηαη ην ζχζηεκα 

εμηζψζεσλ. Σέηνηεο έλλνηεο θαη αξρέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο 

επηζηήκεο, έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε ζχλδεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. 

Σέηνηεο έλλνηεο θαη αξρέο είλαη ηεο ελέξγεηαο, ηεο χιεο, ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο 

κάδαο, ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θ.ά., θαη ζαθψο εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ 

Κνηλσληνινγία, ζηελ Πιεξνθνξηθή, ζηε Φπζηθή, ζηελ Οηθνλνκία, ζηε 

Φηινζνθία, ζηε Μεραλνινγία θ.ιπ. Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη αξρέο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηδάζθνληαη ππφ κνξθή εηζαγσγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε θάζε 

δηδαζθφκελν κάζεκα, αλάινγα βέβαηα κε ην ειηθηαθφ θαη λνεηηθφ επίπεδν ησλ 

καζεηψλ, ή κπνξεί λα ππάξμεη έλα κεκνλσκέλν κάζεκα θαη κφλν ζην Γπκλάζην, 

ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζρνιηθφ έηνο φιεο ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ. Αλ αλαινγηζηνχκε δε φηη ν θχξηνο 

εξεπλεηήο ηνπ γλσζηηθνχ θαη λνεηηθνχ επηπέδνπ ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, ν Piaget, 

ππνζηήξημε φηη ην άηνκν ζε απηή ηελ ειηθία απνθηά ηηο αθαζνεηζηέξ ή ηοπζηέξ 

κμδηζηέξ πνάλεζξ, ζηηο νπνίεο νη ζπιινγηζκνί γίλνληαη πιένλ θαη επί 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ελψ ζηαζεξνπνηνχληαη νη λέεο γλσζηηθέο δνκέο ή 

γλσζηηθά ζρήκαηα, πνπ απνηεινχλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζθέςεο, εχθνια 

ελλνείηαη φηη ε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη 

ζεηηθά πξνζθείκελε.  

Δπζπνμζεέηςξ, μζ ιαεδηέξ εα θαιαάκμοκ μθμηθδνςιέκδ ιυνθςζδ απυ 

υθα ηα επζζηδιμκζηά πεδία, αθμφ ακάθμβα ιε ηα εκδζαθένμκηα ηαζ ηζξ ηθίζεζξ 

ημοξ εα είκαζ ζε εέζδ κα επηιέγνπλ καζήκαηα ηδξ ανεζηείαξ ημοξ απυ υθμοξ 

ημοξ ημιείξ, ηα μπμία, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, εα ημοξ ζηακμπμζμφκ ηαζ ιαεδζζαηά.  

Ο δε ζοκδοαζιυξ ηςκ ιαεδιάηςκ επζθμβήξ ηαζ ηςκ αζςιαηζηχκ 

ιαεδιάηςκ, ιε ημκ ρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ, μ μπμίμξ, 

ζδιεζςηέμκ, εα πναβιαημπμζείηαζ απυ πηοπζμφπμοξ ή πζζημπμζδιέκμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, εα αμδεάεζ ζηδκ ακάδεζλδ ηδξ ιεθθμκηζηήξ ημοξ πμνείαξ ζε 

επίπεδμ Σνζημαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ απμηαηάζηαζδξ.  

·ηζζ, ζημ ηέθμξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζήξ ημοξ εα είκαζ ζε εέζδ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ επηινγή Κιάδνπ πνπδψλ, μ μπμίμξ εα ζοιπενζθαιαάκεζ 
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εηηυξ ηςκ πνμηαεμνζζιέκςκ ηαζ ιαεήιαηα επηινγήο εηδηθνηήησλ ηδξ 

ανεζηείαξ ημοξ, απμηηχκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ «πνμεπαββεθιαηζηά εθυδζα 

ηαζ δελζυηδηεξ ιε ζηυπμ ηδ δζαιυνθςζδ πμθζηχκ πμο εα έπμοκ ζοκείδδζδ ηςκ 

ζφβπνμκςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ εα είκαζ ηαθά πνμεημζιαζιέκμζ κα εκενβμφκ 

απμηεθεζιαηζηά βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ»65. ε αοηή ηδκ θάζδ υθμζ μζ 

ιαεδηέξ εα θαιαάκμοκ Απνιπηήξην Δκζαίμο πμθείμο. Δπζπθέμκ εα πανέπεηαζ 

Βεβαίσζε ζδζαίηενςκ βκχζεςκ, ζηδκ μπμία εα ακαβνάθεηαζ δ ακαθοηζηή 

ααειμθμβία ιαεδιάηςκ, εκχ βζα ηζξ εζδζηυηδηεξ πμο ηαθφπημοκ ηδκ ζδιενζκή 

Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ εα πανέπεηαζ Πηπρίν Κιάδνπ, επζπέδμο 2 ή α (b). 

Δπίζδξ, ζημοξ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ μζηεζμεεθχξ έθααακ ιένμξ ζε εηπαζδεοηζηά 

πνμβνάιιαηα υπςξ είκαζ: Αβςβήξ ηαδζμδνμιίαξ, Αβςβήξ Τβείαξ, 

Πενζααθθμκηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, Δπζπεζνδιαηζηυηδηαξ, «Γαίδαθμξ» η.θπ. ηαεχξ 

ηαζ ζε εονςπασηά πνμβνάιιαηα, εα πμνδβείηαζ Βεβαίσζε Δμσδηδαθηηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ιε παναηηδνζζιυ απυδμζδξ ακάθμβμ ιε ημ ααειυ 

απαζπυθδζδξ, ημο εκδζαθένμκημξ, ηδξ ζοιιεημπήξ ηαζ ηαηυπζκ εθέβπμο 

βκχζεςκ ημφ ηαεεκυξ, ζημζπεία πμο εα ακηθμφκηαζ απυ ημκ ακηίζημζπμ 

«Φάηεθμ Μαεδηή».  

Δπεζδή δ ααζζηή ελεζδίηεοζδ ή ηαηάνηζζδ απμηεθεί βζα ηδκ Δθθάδα οπυεεζδ 

ηδξ πμθζηείαξ, ηα απμθοεέκηα άημια ηα μπμία εα έπμοκ θάαεζ πηοπίμ εα έπμοκ 

ηδκ δοκαηυηδηα κα ζοκεπίζμοκ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ ζε επίπεδμ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ 

βζα εζδίηεοζδ ακάθμβδ ημο ηθάδμο ημκ μπμίμ ήδδ επέθελακ, ζε Μεηαιπθεηαθφ 

Έηνο, ιε ηδκ δοκαηυηδηα πμνήβδζδξ Πηστίοσ Διδίκεσζης, επζπέδμο 3 ή β (c), 

ιε ακηίζημζπα επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα ζε υθμοξ ημοξ ηθάδμοξ. Δπίζδξ εα 

έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα θήρδξ επζπθέμκ Πηοπίμο ζε πενίπηςζδ 

παναημθμφεδζδξ δζαθμνεηζηήξ εζδζηυηδηαξ ηαηά ημ επυιεκμ ζπμθζηυ έημξ. ημ 

Μεηαθοηεζαηυ ·ημξ Δζδίηεοζδξ εα αλζμπμζείηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ 

ηςκ ηθάδςκ ηαζ εζδζημηήηςκ μζ μπμίμζ οπδνεημφκ ζηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ, 

ηαηυπζκ ζδζαίηενδξ επζιυνθςζδξ ζηα ζφβπνμκα επαββεθιαηζηά δεδμιέκα, 

ηαεχξ ηαζ δ ακηίζημζπδ ενβαζηδνζαηή οπμδμιή.  

Ζ εζζαβςβή ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ ηίεεηαζ εηηυξ θοηεζαημφ 

επζπέδμο. ηδκ πενίπηςζδ δε πμο εα ελαημθμοεεί κα πναβιαημπμζείηαζ ιε 

ελεηάζεζξ πακεθθήκζμο ηφπμο, βζα ηδκ ζηήνζλδ ηςκ οπμρδθίςκ ιπμνεί κα 

                                                           
65 Απυθαζδ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο Ο.Λ.Μ.Δ., ζ. 3. 
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δδιζμονβδεμφκ Πξνπαξαζθεπαζηηθά Σκήκαηα ιέζα ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα, ηα 

μπμία εα θεζημονβμφκ ζε απμβεοιαηζκή αάνδζα ηαζ εα αλζμπμζμφκ ημοξ 

ακηίζημζπμοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ έκαξ απυθμζημξ μ μπμίμξ 

πζζηεφεζ υηζ είκαζ ζηακυξ κα ακηεπελέθεεζ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ 

παναημθμφεδζδξ ημο Μεηαθοηεζαημφ ·ημοξ αθθά ηαζ ηςκ 

Πνμπαναζηεοαζηζηχκ Σιδιάηςκ πνμεημζιαζίαξ βζα ηζξ ελεηάζεζξ ζηδκ 

Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ. 

ε αοηυ ημ ζδιείμ επζζδιαίκεηαζ υηζ υθεξ μζ ελςδζδαηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηαεχξ ηαζ δ Δκζζποηζηή Γζδαζηαθία ηαζ δ Πνυζεεηδ Γζδαηηζηή ηήνζλδ 

ελαημθμοεμφκ κα οθίζηακηαζ ιε ηζξ ζδιενζκέξ δζαδζηαζίεξ.  

Ζ πανμφζα πνυηαζδ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ Δκζαίμο πμθείμο, εηηυξ απυ 

ηδ ζφβπνμκδ παζδαβςβζηή πνμζέββζζδ ηαζ ημ ιαεδζζαηυ ακηζηείιεκμ, θαιαάκεζ 

οπυρδ ζε πνχημ επίπεδμ ηαζ άθθεξ ααζζηέξ παναιέηνμοξ ηυζμ απυ πθεονάξ 

βεςβναθζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηδξ πχναξ ηαζ ηαηακμιήξ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ, 

υζμ ηαζ απυ πθεονάξ ηάθορδξ υθςκ ηςκ εζδζημηήηςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. 

Δοεθπζζηεί δε, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, κα δζαθφβεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ ζπμθζηήξ 

δζαννμήξ, δίκμκηαξ πμζηίθεξ δζελυδμοξ ηαζ ςξ «ζφβπνμκμ ζπμθείμ κα άνεζ ηζξ 

ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ»,66 πανέπμκηαξ ημ δζηαίςια ζε υθα ακελαζνέηςξ ηα 

άημια ίζςκ εοηαζνζχκ ζηδ ιυνθςζδ.67  

Δδχ ζηυπζιμ είκαζ κα θεπεεί υηζ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανμφζα εζζήβδζδ 

πνμτπμεέημοκ ζογήηδζδ, εκδεθεπή επελενβαζία ιε υθμοξ ημοξ 

ειπθεηυιεκμοξ θμνείξ ηαζ πζθμηζηή εθανιμβή. διεζχκεηαζ δε υηζ ζε 

μπμζαδήπμηε πνυηαζδ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ημ υθεθμξ ηςκ 

ιαεδηχκ, ημ ζζμγφβζμ απμννυθδζδξ εηπαζδεοηζηχκ ηςκ ηθάδςκ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ δ πμθφιδκδ ηαη‘ μοζίακ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε ζφβπνμκα 

ιμκηέθα ιάεδζδξ, πνήζδξ επμπηζηχκ ηαζ ενβαζηδνζαηχκ ιέζςκ, κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαεχξ ηαζ ιεευδςκ δζαπείνζζδξ ιαεδηχκ ηαζ ζπμθζηήξ αίεμοζαξ, 

ζοκοθαζιέκδ ιε ηα ζδιενζκά ημζκςκζηά δεδμιέκα. 

 

Αλάιπζε ηνπ Δληαίνπ ρνιείνπ 

                                                           
66 Πνμηάζεζξ ΤΠ.Δ.Π.Θ., 1992, Μένμξ Β΄, ζ. 4.  
67 Ο Νυιμξ 1566/1985 ακαθένεζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ οπένααζδ ηδξ ημζκςκζηήξ 
δζαθμνμπμίδζδξ… ηδκ άνζδ ηςκ ακζζμηήηςκ ακελανηήηςξ θφθμο ηαζ ηαηαβςβήξ…  
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ημ Δκζαίμ πμθείμ δ βκχζδ εα πανέπεηαζ ιέζα απυ αοημηεθή ιαεήιαηα 

ηαζ εα ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζε ηνεζξ εκυηδηεξ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ, μζ μπμίεξ 

εα δζαπςνίγμκηαζ ζε ημιείξ ζπμοδχκ ηαζ ακάθμβα πνμξ ημ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ 

ζε ιαεήιαηα ή ζε ηφηθμοξ ιαεδιάηςκ, ςξ αημθμφεςξ: 

  

 Θεσξεηηθή Δκυηδηα Δπζζηδιμκζημφ Πεδίμο, υπμο πενζθαιαάκεζ ημοξ 

ημιείξ: 

 Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ, ιε ιαεήιαηα: 

Ανπαία Δθθδκζηή Φζθμθμβία, Λαηζκζηή Φζθμθμβία, Νέα Δθθδκζηή 

Φζθμθμβία, Γθχζζα - ·ηεεζδ, Θεμθμβία, Ηζημνία, Φζθμζμθία, 

Φοπμθμβία, Λαμβναθία, Ξέκεξ Γθχζζεξ, Θεαηνμθμβία… 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθώλ πνπδώλ, ιε ιαεήιαηα: 

Οζημκμιία, Λμβζζηζηή, Υνδιαημμζημκμιζηή, Κμζκςκζμθμβία, Πμθζηζηή 

Δπζζηήιδ, Γίηαζμ ηαζ ηφηθμοξ ιαεδιάηςκ Σμονζζιμφ ηαζ Σμονζζηζηχκ 

Δπζπεζνήζεςκ, Ονβάκςζδξ ηαζ Γζμίηδζδξ, Marketing... 

 Θεηηθή Δκυηδηα Δπζζηδιμκζημφ Πεδίμο, πμο πενζθαιαάκεζ ημοξ ημιείξ: 

 Φπζηθνκαζεκαηηθώλ πνπδώλ ιε ιαεήιαηα: 

Φοζζηή, Υδιεία, Βζμθμβία, Γεςθμβία, Οζημθμβία, Γεςβναθία, 

Αζηνμκμιία, Άθβεανα, Γεςιεηνία, Λμβζηή, Πθδνμθμνζηή…  

 Δθαξκνζκέλσλ Σερλνινγηθώλ πνπδώλ, ιε ηφηθμοξ ιαεδιάηςκ: 

Μδπακμθμβίαξ, Ζθεηηνμθμβίαξ, Ζθεηηνμκζηήξ, Γμιζηήξ, Ανπζηεηημκζηήξ, 

Ηαηνζηήξ, Νμζμθμβίαξ, Γεςπμκίαξ, -Ναοηζθίαξ…  

 Πξαθηηθή Δκυηδηα Δπζζηδιμκζημφ Πεδίμο, πμο πενζθαιαάκεζ ημκ ημιέα: 

 Καιιηηερληθώλ θαη Αζιεηηθώλ πνπδώλ, ιε ηφηθμοξ ιαεδιάηςκ 

εεςνίαξ ηαζ πνάλδξ: 

Εςβναθζηήξ, Γναθζζηζηήξ, Μμοζζηήξ, Κζκδιαημβνάθμο, Γοικαζηζηήξ, 

Υμνμφ, Αεθμπαζδζχκ… 

 

Ίθα ηα ιαεήιαηα εα αημθμοεμφκ θμβζηή ζεζνά ηαζ εα ημπμεεημφκηαζ ζημ 

Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ ακάθμβα ιε ημ δθζηζαηυ επίπεδμ ηςκ 

ιαεδηχκ. Δπί παναδείβιαηζ, μ ιαεδηήξ ηςκ 12 ή ηςκ 14 εηχκ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα δζδαπηεί Φοπμθμβία ή Λμβζηή. Με δεδμιέκμ υηζ ανηεηά ιαεήιαηα 

εα δδιζμονβμφκ ιία αημθμοεία αθοζίδαξ δζάηαλδξ, δ φθδ εα πνέπεζ κα 
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μθμηθδνχκεηαζ ιέζα ζημ ακηίζημζπμ δζδαηηζηυ έημξ. ηδκ Ηζημνία, θεν‘ εζπείκ, μ 

ιαεδηήξ δεκ είκαζ δοκαηυκ απυ ηδ ιία ηάλδ ζηδκ άθθδ κα αθήκεζ πνμκμθμβζηά 

ηεκά ηαζ κα ιδ ζοθθαιαάκεζ ηδκ αθθδθμοπία ηςκ βεβμκυηςκ. Γζ‘ αοηυ δ φθδ 

επζαάθθεηαζ κα έπεζ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ θμβζηυ υβημ, βζα ημ ιέβεεμξ ηδξ μπμίαξ 

εα ζοκοπμθμβίγμκηαζ ζημ πνμκμδζάβναιια, εηηυξ ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ, ηςκ 

επίζδιςκ ανβζχκ η.θπ., μζ πενίπαημζ ηαζ μζ εηπαζδεοηζηέξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ 

ιαεδηχκ. Σέθμξ, ζηδκ ανπή ηάεε ζπμθζημφ έημοξ εα πναβιαημπμζείηαζ, βζα 

θυβμοξ ζφκδεζήξ ηδξ, ιζηνή επακάθδρδ ηςκ ηονζυηενςκ ζδιείςκ ηςκ 

πνμβεκεζηένςκ ιαεδιάηςκ.  

Μεηά ηδκ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ, μζ ιαεδηέξ ζηζξ ηάλεζξ Α΄, Β΄ ηαζ Γ΄ 

Γπκλαζίνπ εα δζδάζημκηαζ ααζζηά ιαεήιαηα απυ υθμοξ ημοξ Σμιείξ πμοδχκ, 

ζηα μπμία εα είκαζ ζε εέζδ κα ακηαπμηνζεμφκ βκςζζαηά. ηδκ ηεθεοηαία ηάλδ 

ημο Γοικαζίμο εα πνέπεζ κα έπεζ μθμηθδνςεεί μ ααζζηυξ ημνιυξ ηςκ 

ιαεδιάηςκ πμο απμηεθμφκ ημοξ εειέθζμοξ θίεμοξ ηάεε ημιέα αθθά ηαζ ηάεε 

επζζηδιμκζημφ πεδίμο. Με αοηυ ημκ ηνυπμ εα είκαζ ζε εέζδ κα 

πναβιαημπμζήζμοκ αζςιαηζηυ - δζεπζζηδιμκζηυ ιάεδια εέιαημξ επζθμβήξ 

ημοξ, ημ μπμίμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ιάεδια ημο πμθζημφ Δπαββεθιαηζημφ 

Πνμζακαημθζζιμφ εα ημοξ απμθένεζ ηα πνχηα ενεείζιαηα βζα ηδ ιεθθμκηζηή 

ημοξ πμνεία. Δπίζδξ, εα έπμοκ θάαεζ ζθαζνζηή βκχζδ ηαζ ενεείζιαηα απυ υθεξ 

ζπεδυκ ηζξ επζζηήιεξ, ζε πενίπηςζδ πμο αημθμοεήζμοκ έκακ άθθμ ηφπμ 

Λοηείμο, υπςξ είκαζ ημ Δηηθδζζαζηζηυ, ημ Ναοηζηυ, η.θπ.  

ηδκ Α΄ Λσκείοσ αημθμοεείηαζ δ ίδζα δμιή ημο Γοικαζίμο, υιςξ ακεααίκεζ 

ημ ιαεδζζαηυ επίπεδμ ηαζ εζζάβμκηαζ ιαεήιαηα ηα μπμία δεκ ήηακ δοκαηυκ κα 

δζδαπεμφκ ζε πνμδβμφιεκα έηδ. Σμ αζςιαηζηυ ιάεδια εα πναβιαημπμζείηαζ 

ζημ ζφκμθμ ηςκ ημιέςκ ζπμοδχκ, είηε απυ εζδζηυ ηαηάθμβμ εειάηςκ είηε 

εέιαημξ επζθμβήξ ημοξ, ιε απαναίηδημοξ δφμ εηπαζδεοηζημφξ δζαθμνεηζηχκ 

εζδζημηήηςκ, ζοκαθχκ πνμξ ημ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ. Σέθμξ, ελαημθμοεεί ζε 

ακχηενμ επίπεδμ κα θεζημονβεί μ Δπαββεθιαηζηυξ Πνμζακαημθζζιυξ. 

ηδ Β΄ Λσκείοσ μζ ιαεδηέξ εα δζδάζημκηαζ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ ααζζηά 

ιαεήιαηα ημιέςκ. Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εα ηαθφπηεζ ημ πθέβια 

ιαεδιάηςκ, απυ ημ μπμίμ μζ ιαεδηέξ εα είκαζ ζε εέζδ κα πναβιαημπμζμφκ 

επζθμβέξ απυ υθμοξ ημοξ ημιείξ. διεζχκεηαζ εδχ υηζ ηα ιαεήιαηα επζθμβήξ 

εα θεζημονβμφκ ηαζ ιε μθζβμιεθή ηιήιαηα, μ δε Δπαββεθιαηζηυξ 

Πνμζακαημθζζιυξ εα πανέπεζ πθέμκ ιυκμκ επαββεθιαηζηέξ ιμκμβναθίεξ, εκχ 
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είκαζ δοκαηυκ κα απμηεθέζεζ ζοκδοαζηζηά εέιαηα ιεθέηδξ ημο αζςιαηζημφ 

ιαεήιαημξ, ημ μπμίμ ζηδκ πανμφζα ζοκάδεζ ιυκμκ ιε ημοξ ηθάδμοξ ηςκ 

ιαεδιάηςκ, ιε εθεφεενα εέιαηα επζθμβήξ. Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια, υζμκ 

αθμνά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ζζπφμοκ ηα πνμακαθενυιεκα βζα ηδκ Α΄ ηάλδ. 

ηδκ Γ΄ Λσκείοσ εα ελαημθμοεμφκ ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ απυ υ,ηζ ζηδ Β΄ 

Σάλδ κα δζδάζημκηαζ ιαεήιαηα απυ υθμοξ ημοξ ημιείξ ζπμοδχκ, μζ μπμίμζ εα 

δζαπςνίγμκηαζ ζε ηθάδμοξ, ημοξ μπμίμοξ εα επζθέβμοκ μζ ιαεδηέξ. Κάεε 

ηθάδμξ εα πενζθαιαάκεζ ααζζηά οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα, αθθά ηαζ ιαεήιαηα 

εζδίηεοζδξ, βζα ηα μπμία εα πανέπεηαζ δοκαηυηδηα επζθμβήξ. Οοζζαζηζηά, αοηυ 

ημ έημξ εα ζδιαημδμηήζεζ ηδ ιεθθμκηζηή πμνεία ηςκ ιαεδηχκ είηε ζηδκ 

Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ είηε ζημ ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ. 

 Σέθμξ, ζηδκ επυιεκδ ηάλδ ημο πξναηξεηηθνχ κεηαιαθπθεηαθνχ έηνπο μζ ιαεδηέξ 

απυ ημοξ ακαθενεέκηεξ ζηδκ πνμδβμφιεκδ εκυηδηα ηθάδμοξ εα έπμοκ ηδκ 

δοκαηυηδηα κα πναβιαημπμζήζμοκ εζδίηεοζδ-ελεζδίηεοζδ.  

 Δκ ηαηαηθείδζ, ζήιενα δ ζφβπνμκδ εηπαίδεοζδ επζαάθθεζ έκα ζπμθείμ 

πνμζακαημθζζιέκμ ηαζ άιεζα ζοκδεδειέκμ ιε ηζξ επίηαζνεξ ακάβηεξ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ ειπθμοηζζιέκμ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ ηαζ 

ηαζκμηυιεξ ιαεδζζαηέξ πνμζεββίζεζξ. ·κα ζπμθείμ εκανιμκζζιέκμ ιε ημ 

εθθδκζηυ βίβκεζεαζ ημ μπμίμ εα ααζίγεηαζ ζηζξ ζοκμθζηέξ ακάβηεξ, βκχζεζξ, 

ειπεζνίεξ ηαζ ακδζοπίεξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εθδαζηήξ δθζηίαξ -δ μπμία 

δδιζμονβεί απυ ιυκδ ηδξ ενεείζιαηα ηαζ ημζκςκζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ-, 

εέιαηα ηα μπμία ημ Δκζαίμ πμθείμ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πναβιαημπμζήζεζ. Ζ 

εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα δεκ είκαζ δοκαηυ κα απμηθεζζηεί απυ ηδ δζεφνοκζδ ηδξ 

βκχζδξ, δ μπμία ζηδκ πανμφζα εηθνάγεηαζ ιε έκα κέμ ηνυπμ πνυζθδρδξ, 

ιέζα απυ έκα κέμ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

Δοπανζζηχ πμθφ βζα ηδκ πνμζμπή ζαξ. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Οζ ζοκάδεθθμζ Βαζίθδξ Λμογζχηδξ ηαζ 

Υνοζάκεδ Κμοιπάνμο εα πανμοζζάζμοκ ημ εέια «πμθζηά αζαθία». Σμ θυβμ 

έπεζ μ ζοκάδεθθμξ Βαζίθδξ Λμογζχηδξ. 

Βαζίιεο ΛΟΤΕΗΩΣΖ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, δ εζζήβδζδ 

πμο αημθμοεεί απμηεθεί ζφκεεζδ απυρεςκ ημο οπμθαζκμιέκμο ηαζ ηδξ 

ζοκαδέθθζζζαξ Υνοζάκεδξ Κμοιπάνμο, εκχ έπεζ ζοιπενζθάαεζ ηαζ ηζξ 

παναηδνήζεζξ, ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ ημοξ ζπμθζαζιμφξ πμο έπμοκ βίκεζ 

ζηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ζπεηζηά ιε ηα ζπμθζηά αζαθία. 

Σμ ζπμθζηυ αζαθίμ είκαζ βκςζηυ ηαζ ιε πμθθμφξ άθθμοξ υνμοξ. ·καξ 

απυ αοημφξ είκαζ μ υνμξ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ (ζ.ε.), μ μπμίμξ ειθακίγεηαζ ζε 36 

βθχζζεξ. Σμ ζ.ε., απυθοηα ζοκδεδειέκμ ιε ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, 

εεςνείηαζ ζφιαμθμ ημο ζπμθζημφ εεζιμφ. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, 

παναπέιπεζ ζε έκα απυ ηα ιέζα δζδαζηαθίαξ ιε ιμνθή αζαθίμο, πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ ιαεδηή ηαζ ημκ δάζηαθμ, αθμφ οπμζηεί ιε επζηοπία 

ηδκ επίζδιδ δζαδζηαζία έβηνζζδξ. Δίκαζ ημ ηαηελμπήκ ιέζμ ιεηάδμζδξ ηδξ 

ζπμθζηήξ βκχζδξ ηαζ μνβάκςζδξ ηδξ δζδαηηζηήξ / ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ. 

Απυ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ ιέεμδυ ημο ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ δ 

ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ηαζ δδιζμονβζηήξ ζηακυηδηαξ ημο κέμο αηυιμο. 

Ζ ακαηάθορδ ηδξ ηοπμβναθίαξ ημκ 15μ αζχκα απμδέζιεοζε ηδκ 

εηπαίδεοζδ απυ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο επέααθε δ πνμθμνζηή δζδαζηαθία. 
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Μέπνζ ημκ 19μ αζχκα ημ ζ.ε. οπήνλε ημ ιμκαδζηυ παζδαβςβζηυ ιέζμ 

δζδαζηαθίαξ βζα ηδ ιεηάδμζδ ηςκ ιμνθςηζηχκ αβαεχκ. Καηά ημκ 20υ αζχκα δ 

ηαεζένςζδ ηαζ δ επέηηαζδ ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ ημ ακέδεζλακ ζε 

ααζζηυ υνβακμ εθανιμβήξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ (Α.Π.) ηαζ ζηήνζλδξ 

ηδξ δζδαζηαθίαξ. Σχνα πζα, ζημκ 21μ αζχκα, ακηζιεηςπίγεζ ηδκ πνυηθδζδ ηςκ 

Μέζςκ Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ιέζςκ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκίαξ (Information 

and Commuinication Technologies). 

Σμ ζπμθζηυ αζαθίμ πανάβεηαζ ιε αάζδ ημ Α.Π., μπυηε απμηεθεί ηδκ 

επίζδιδ έηθναζδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ θζθμζμθίαξ ηδξ ημζκςκίαξ: είκαζ ζζημνζηά 

ηαζ βεςβναθζηά πνμζδζμνζζιέκμ ηαζ ζοκζζηά ιζα ζφκμρδ ηδξ επμπήξ πμο ημ 

πανάβεζ. Λεζημονβεί ςξ ηαενέθηδξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ ημζκςκία 

επζθέβεζ, ηαλζκμιεί, ηαηακέιεζ, ιεηαδίδεζ ηαζ αλζμθμβεί ηδκ εηπαζδεοηζηή βκχζδ. 

Ο ηνυπμξ αοηυξ ακηακαηθά ηυζμ ηδκ ηαηακμιή ελμοζίαξ υζμ ηαζ ηζξ ανπέξ 

ημζκςκζημφ εθέβπμο. Σμ ζ.ε., ςξ ημ απμηέθεζια ηδξ ελεζδίηεοζδξ ηαζ ηδξ 

ενιδκείαξ ημο Α.Π., εηθνάγεζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ζοβηεηνζιέκςκ πμθζηζηχκ ηαζ 

μζημκμιζηχκ μιάδςκ.  

Ζ αλζμπμίδζδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο είκαζ πμζηζθυιμνθδ: πνδζζιμπμζείηαζ 

απυ ημκ ιαεδηή είηε αημιζηά είηε μιαδζηά, ηυζμ ζηδκ ηάλδ υζμ ηαζ ημ ζπίηζ, 

πνδζζιμπμζείηαζ ελίζμο απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, είκαζ 

ημ ιυκμ είδμξ αζαθίμο πμο οπάνπεζ ζημ ζπίηζ ηαζ δζααάγεηαζ απυ εηενμβεκέξ 

ημζκυ. 

Χξ ιέζμ δζδαζηαθίαξ, απμαθέπεζ: 1) ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ δζδαηηέαξ 

φθδξ, υπςξ αοηή πνμαθέπεηαζ απυ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, 2) ζηδ ιεηάδμζδ 

βκχζεςκ ιέζα απυ ζοβηεηνζιέκεξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ηαζ 3) ζηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ιαεδηχκ/-ηνζχκ. 

Σμ εεζιζηυ πθαίζζμ πμο ηαεμνίγεζ ηδκ ελέθζλδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο ζημ 

εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, απυ ηδκ ίδνοζδ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, 

δζαιμνθχεδηε ζε ηέζζενζξ πενζυδμοξ: 1) 1836-1882: πμθζηζηή ημο εθεφεενμο 

ακηαβςκζζιμφ ηδξ ζπμθζηήξ αζαθζαβμνάξ, 2) 1882-1916: πμθζηζηή ημο 

νοειζζηζημφ ηναηζημφ πανειααηζζιμφ, 3) 1917-1936: κυιμξ 5045/1931 «Πενί 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ» ηδξ ηοαένκδζδξ Δ. Βεκζγέθμο: αθμφ πμνδβδεεί πεκηαεηήξ 

έβηνζζδ ζε ηάεε «ηαηάθθδθμ» αζαθίμ, μζ ζφθθμβμζ δζδαζηυκηςκ ηαείζηακηαζ 

ανιυδζμζ βζα ηδκ επζθμβή ημο αζαθίμο πμο εα δζδάλμοκ ζημ ζπμθείμ, ηαζ 4) 1937 
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ιέπνζ ζήιενα (έκα ηαζ ιμκαδζηυ αζαθίμ βζα ηάεε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ): ίδνοζδ 

ημο Ονβακζζιμφ Δηδυζεςξ πμθζηχκ Βζαθίςκ (Ο.Δ..Β.) επί ηοαενκήζεςξ Η. 

Μεηαλά. Σμ 1964 μ Ο.Δ..Β. ιεημκμιάγεηαζ ζε Ονβακζζιυ Δηδυζεςξ 

Γζδαηηζηχκ Βζαθίςκ (Ο.Δ.Γ.Β.). Απυ ηδκ ίδνοζή ημο ιέπνζ ζήιενα παναιέκεζ 

ημ επίζδιμ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ ιέζμ εθέβπμο ημο πενζεπμιέκμο ηδξ 

εηπαίδεοζδξ. 

Σμ ζ.ε. ακαβκςνίγεηαζ απυ ηα πμζηίθα ζημζπεία πμο θακενχκμοκ έκα 

ζφιαμθμ ελμοζίαξ: ελςηενζηά δζαηνίκεηαζ απυ ημ αζαθζυζδιμ, ηζξ ζθναβίδεξ 

έβηνζζδξ, ημ ζπεηζηυ ανζειυ απυθαζήξ ηδξ ηαεχξ ηαζ ημκ ανζειυ ζφιααζδξ. 

Δπζπθέμκ, ημ ζηενευηοπμ ζπήια ημο, μ μνζζιέκμξ ανζειυξ ηςκ ζεθίδςκ ημο 

ηαζ δ μιμζμιμνθία ζηδ ζφκεεζή ημο ηαθθζενβμφκ ιζα ιμνθή αοεεκηίαξ πμο 

έιιεζα ζοιιεηέπεζ ζηδκ ζδεμθμβζηή δζαιυνθςζδ ημο ιαεδηή. Κάεε επζθμβή 

πμο εββνάθεηαζ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ -δ επζθμβή ηδξ βθχζζαξ, ημο φθμοξ, ηςκ 

εειάηςκ, ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ φθδξ, ηδξ ζενάνπδζδξ ηςκ βκχζεςκ- εηθνάγεζ ιε 

έιιεζμ ηνυπμ, ημοξ πμζηίθμοξ ζημπμφξ ηδξ επμπήξ ημο (πμθζηζημφξ, 

ζδεμθμβζημφξ, παζδαβςβζημφξ, δεζημφξ ηαζ αζζεδηζημφξ). ·ηζζ, πνμζθένεζ 

ζημοξ ιαεδηέξ ιζα ενιδκεία ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο, πανυηζ είκαζ 

ιενμθδπηζηή, πανμοζζάγεηαζ ζακ ακηζηεζιεκζηή ηαζ ημζκςκζηά μοδέηενδ. 

Ζ πμνεία ημο εθθδκζημφ ζ.ε. απμδεζηκφεζ ιζα πναβιαηζηυηδηα πμο κμζεί. 

Απυ ηα πνχηα αήιαηα ακάπηολδξ ημο εθθδκζημφ εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ, 

ημ ηνάημξ εηθνάγεζ ηδκ πνυεεζή ημο κα αζηεί έθεβπμ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ 

(δζάηαβια «πενί ζοζηάζεςξ αζαθζμπςθείμο εκ ηδ Β[αζζθζηή] Σοπμβναθία» 

ΦΔΚ 13/1836). Ζ πνμζπάεεζα βζα ηδ θεζημονβία ηςκ Α.Π., ηαηά ηνυπμ εκζαίμ, 

ηαεχξ ηαζ μζ πμζηίθεξ ζδεμθμβζηέξ πνμεέζεζξ δζαιυνθςζακ ημ ααειυ ηαζ ηδκ 

έηηαζδ αοημφ ημο εθέβπμο. Σμ εεζιζηυ πθαίζζμ παναβςβήξ ημο ζ.ε. είκαζ πμθφ 

ηθεζζηυ. Ζ πνμηήνολδ βζα ηδ ζοββναθή ημο δζαβνάθεζ ημ αηνζαέξ πενίβναιιά 

ημο: δζαηοπχκεζ ημ ζημπυ πμο ημ εβπεζνίδζμ ηαθείηαζ κα οπδνεηήζεζ, 

πνμηαεμνίγεζ ηδκ φθδ ηαζ ηδ δζάηαλή ηδξ, οπμδεζηκφεζ ιε δζαβναιιαηζηυ ηνυπμ 

ηδκ ακάπηολδ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ πνμαθέπεζ ηάεε άθθμ ζπεηζηυ ηοπζηυ υνμ. 

Οζ επζπηχζεζξ απυ ηδκ εθεβπυιεκδ πμζυηδηα ημο ζ.ε. επζδεζκχκμκηαζ ηαζ βζα 

έκακ αηυια θυβμ: δ ημζκςκζημμζημκμιζηή εέζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ ηαθθζένβδζε 

ηδ δμοθζηή, ζπεδυκ, ελάνηδζή ημοξ απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ. ·ηζζ, ημ εθθδκζηυ 

ζ.ε. πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πχνμξ εβηζαςηζζιμφ ηδξ ιμκαδζηήξ έβηονδξ βκχζδξ 
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ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ νοειυ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Δπμιέκςξ, δ 

παζδαβςβζηή θεζημονβία ημο ηαείζηαηαζ ζδζαίηενα πνμαθδιαηζηή. 

Ζ δμιή ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ, δ έθθεζρδ επανηχκ 

ζπμθζηχκ αζαθζμεδηχκ πμο εα αμδεμφζακ ηδκ πνυζααζδ ηαζ ζε άθθεξ πδβέξ 

βκχζδξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ηςκ ζπμθείςκ ιαξ δεκ επζηνέπμοκ ηδκ 

απμδοκάιςζδ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, αθθά ακηίεεηα, πνμαάθθμοκ αδήνζηδ ηδκ 

ακάβηδ βζα ημ ηαθυ ζπμθζηυ αζαθίμ. ‘ αοηυ ζοκδβμνεί ηαζ ημ υηζ ζηδ 

Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ημ ζ.ε. πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ 

βκχζεςκ πμο απέηηδζακ μζ ιαεδηέξ ηαζ βζα ηδκ αλζμθυβδζή ημοξ. Απυ ηδκ 

άπμρδ αοηή, ημ ζ.ε. πανέπεζ ηάπμζα εββφδζδ βζα ακηζηεζιεκζηυηενδ, ζπεηζηά, 

αλζμθυβδζδ. 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ δ ζοββναθή εκυξ ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο είκαζ ιζα 

επίπμκδ, ιαηνμπνυκζα, οπεφεοκδ επζζηδιμκζηή ενβαζία, βζαηί ζοκδέεηαζ ιε 

πμθθέξ παναιέηνμοξ: θζθμζμθζηέξ - επζζηδιμθμβζηέξ, επζζηδιμκζηέξ, 

παζδαβςβζηέξ, δζδαηηζηέξ - πναηηζηέξ. Σα ζπμθζηά αζαθία βζα ημ ιαεδηή ηαζ ηδ 

ιαεήηνζα πνέπεζ κα βνάθμκηαζ ιε αάζδ ηα ακηίζημζπα Πνμβνάιιαηα πμοδχκ 

ηαζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ - ιεεμδμθμβζηέξ ανπέξ. Σμ αζαθίμ πνέπεζ κα ηενδίζεζ ηδκ 

ειπζζημζφκδ ηαζ ηδκ αβάπδ ηςκ ιαεδηχκ/-ηνζχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Γζα κα 

θηάζμοιε υιςξ ζημ ζδιείμ αοηυ ηαζ κα έπμοιε ηαθά ζ.ε., είκαζ ακαβηαίμ κα 

εηδδιμηναηζζηεί μ εεζιυξ ζοββναθήξ, ηνίζδξ ηαζ έηδμζήξ ημοξ ιε ηδ 

ζοιιεημπή υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ θμνέςκ.  

Γζα κα δζαζθαθίγμκηαζ υθεξ μζ πνμτπμεέζεζξ, χζηε ηα ζ.ε. κα 

ηαείζηακηαζ εφπνδζηα, θεζημονβζηά, εθηοζηζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηά, πνέπεζ δ 

εηπυκδζή ημοξ κα αημθμοεεί ηα ελήξ ζηάδζα: 

 

Α. οββναθή 

Τπάνπμοκ δφμ ηνυπμζ ζοββναθήξ: ακάεεζδ ηαζ δζαβςκζζιυξ. Ζ 

ακάεεζδ εα πνέπεζ κα απμννζθεεί, βζαηί μδδβεί ζε αδζαθακείξ ηαζ δζάηνδηεξ 

δζαδζηαζίεξ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ηαζ μ δζαβςκζζιυξ δεκ πανμοζζάγεζ 

πνμαθήιαηα (π.π.: δεκ δζαζθαθίγεηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ δ ιοζηζηυηδηα 

ηαζ δ αιενμθδρία ηςκ ηνζηζηχκ επζηνμπχκ ή μζ υνμζ ζοιιεημπήξ ζημ 

δζαβςκζζιυ είκαζ ηυζμ απαζηδηζημί, χζηε ζηδκ πνάλδ ιυκμ ηαθά μνβακςιέκμζ 

εηδμηζημί μίημζ ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ).  
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Γζα ηάεε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ πνέπεζ κα πανάβεηαζ έκα δζδαηηζηυ 

«παηέημ», ημ μπμίμ εηηυξ απυ ημ αζαθίμ ημο ιαεδηή εα πενζθαιαάκεζ αζαθίμ 

αζηήζεςκ - ενβαζζχκ ή ηαζ άθθμ οθζηυ (ηονίςξ θμβζζιζηυ), ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

αζαθίμ ημο ηαεδβδηή (πμο εα ακαθένεηαζ ζε υθεξ ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ). 

Καηά ηδ ζοββναθή ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ 

οπυρδ μζ παναηάης βεκζηέξ ανπέξ: 

κα είκαζ ζοιααηά ιε ηδκ οπάνπμοζα ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα, 

κα ιδκ πενζέπμοκ εηηεηαιέκδ φθδ, 

κα ιδκ είκαζ ζδζαίηενα ακαθοηζηά, 

κα είκαζ πνμζζηά ζημοξ ιαεδηέξ, ηαζ 

κα ζοκηείκμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ, ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ 

ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ. 

Ηδζαίηενα εα πνέπεζ κα θδθεεί εζδζηή ιένζικα βζα ηδκ επζθμβή ηδξ φθδξ, 

ηδ δζάηαλδ ηαζ ηδκ πανμοζίαζή ηδξ (ειθάκζζδ αζαθίμο). 

 

α)  Δπζθμβή ηδξ φθδξ 

1) Δπεζδή δεκ είκαζ δοκαηυ ζε έκα ζπμθζηυ αζαθίμ κα δμεεί 

ζοζζςνεοιέκδ δ επζζηδιμκζηή βκχζδ, πνέπεζ κα επζθέβεηαζ αοζηδνά ημ 

μοζζχδεξ ηαζ ημ ααζζηυ, ηαζ κα παναθείπεηαζ υ,ηζ είκαζ θεπημιενεζαηυ ηαζ 

δεοηενεφμκ.  

2) Να έπεζ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα, αηνίαεζα ηαζ κα απμηοπχκεζ ηζξ 

ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ επζζηήιδξ. Να απμθεφβεζ ηδ ιμκμιενή 

πανμοζίαζδ μνζζιέκςκ ιυκμ εέζεςκ ή απυρεςκ, κα πανμοζζάγεζ ηζξ 

ακηζηζεέιεκεξ απυρεζξ βζα κα αμδεήζεζ ζηδ δζάπθαζδ ημο εθεφεενμο ηαζ 

οπεφεοκμο πμθίηδ. 

3) Να απθμοζηεφεζ ηδκ φθδ ηαζ κα ηδκ πνμζανιυγεζ ζηδκ 

ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα ηςκ παζδζχκ βζα ηα μπμία πνμμνίγεηαζ.  

4) ηδκ επζθμβή ηδξ φθδξ κα λεηζκάεζ, υπμο αοηυ είκαζ εθζηηυ, απυ 

ημ πανυκ ηαζ κα εέηεζ, πανάθθδθα, ηαζ πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ μ 

ζφβπνμκμξ άκενςπμξ, υπςξ π.π. ημ μζημθμβζηυ, δ νφπακζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ, δ ζζυηδηα ηςκ δφμ θφθςκ, δ εζνήκδ ηαζ ζοιθζθίςζδ ηςκ θαχκ, 

δ αβςβή ηαζ δ πνμαβςβή ηδξ οβείαξ ηηθ.  
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5) Να ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ ροπμθμβία ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ 

παζδζχκ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο ηφπμο ημο ζπμθείμο βζα ημκ μπμίμ πνμμνίγεηαζ. 

 

α) Γζάηαλδ ηδξ φθδξ  

1)  Να είκαζ ιεεμδζηυ ηαζ κα πςνίγεηαζ ζε εκυηδηεξ πμο κα 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ζπέζεζξ ζοκάθεζαξ ηαζ αημθμοείαξ. 

2) Να απμθεφβεζ ηζξ έημζιεξ απακηήζεζξ ηαζ κα πνμηαθεί ενεείζιαηα 

βζα ιεθέηδ ηαζ ακαγήηδζδ. Να αημθμοεεί πμνεία ιεεμδμθμβζηή, χζηε κα 

πνμςεεί ηδκ αοηεκένβεζα ηςκ ιαεδηχκ ιε εφζημπεξ ενςηήζεζξ ηαζ αζηήζεζξ 

ηαζ, βεκζηυηενα, πανάθθδθα ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ βκχζεςκ κα ιαεαίκεζ ζηα 

παζδζά πχξ κα ιαεαίκμοκ.  

3) Να δζαζθαθίγεζ ηδκ ανπή ηδξ ζοκμθζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ. 

 

β) Πανμοζίαζδ ηδξ φθδξ 

1) Δπμπηζηυηδηα: Να πθαζζζχκεηαζ θεζημονβζηά απυ παναζηάζεζξ 

πνήζζιεξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ (εζηυκεξ, πάνηεξ, δζαβνάιιαηα, πίκαηεξ η.θπ.). 

2) Γθχζζα: Ζ δζαηφπςζδ κα είκαζ απθή, θοζζηή, ηαηακμδηή ηαζ 

ηαίνζα, χζηε κα ηαθθζενβεί ημ βθςζζζηυ αίζεδια ηςκ ιαεδηχκ . 

3) Ζ αζζεδηζηή ημοξ ειθάκζζδ ηαζ δ ηεπκζηή ηδξ εηηφπςζδξ ηαζ 

αζαθζμδεζίαξ κα είκαζ ζδζαίηενα πνμζεβιέκεξ, χζηε κα πνμηαθείηαζ δ θακηαζία 

ηαζ κα ηαθθζενβείηαζ δ αβάπδ ημο παζδζμφ βζα ημ αζαθίμ ημο.  

 

Β. Δπζθμβή – Κνίζδ 

ηζξ επζηνμπέξ ηνίζδξ πνέπεζ κα ζοιιεηέπμοκ ηαζ ιέθδ πμο οπμδεζηκφμκηαζ 

απυ ηζξ ακηίζημζπεξ επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ ηαζ απυ ημοξ ζοκδζηαθζζηζημφξ 

θμνείξ (ΟΛΜΔ / ΚΔΜΔΣΔ). 

 

Γ. ·ηδμζδ 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ έηδμζδξ, ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ ηδξ, πνέπεζ κα οθμπμζείηαζ απυ 

ημκ Ο.Δ.Γ.Β., πμο επμπηεφεηαζ απυ ημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. 

 

Γ. Γζάεεζδ 

Δπεζδή δ εηπαίδεοζδ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ειπμνεφζζιμ αβαευ, ημ ζ.ε., ςξ 

ακηζηείιεκμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, πνέπεζ κα δζακέιεηαζ δςνεάκ.  
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Δ. Γζαηίκδζδ 

Τπάνπμοκ δφμ δοκαηυηδηεξ δζαηίκδζδξ ηςκ ζ.ε.: ή απεοεείαξ απυ ημκ 

Ο.Δ.Γ.Β. ζηα ζπμθεία ηδξ πχναξ ή ιέζς ηςκ αζαθζμπςθείςκ. 

Απυ ηδ ιία πθεονά, δ δζακμιή ηςκ αζαθίςκ απεοεείαξ απυ ημκ Ο.Δ.Γ.Β. 

ιέζς ηςκ ζπμθείςκ είκαζ άιεζδ, εφημθδ ηαζ θζβυηενμ δαπακδνή ηαζ ζοκδέεηαζ 

ιε ημ δδιυζζμ παναηηήνα ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ. Απυ ηδκ άθθδ, έπεζ δζαηοπςεεί 

δ άπμρδ υηζ δ δζαηίκδζδ ηςκ ζ.ε. είκαζ πνμηζιυηενμ κα βίκεηαζ απυ ηα 

αζαθζμπςθεία, βζαηί έηζζ μζ ηαεδβδηέξ εα απαθθαβμφκ απυ ημ νυθμ ημο 

απεμθυνμο ηαζ επζπθέμκ μζ ιαεδηέξ εα εηηζιήζμοκ ηαζ εα ζεααζημφκ ημ 

αζαθίμ, εκχ πανάθθδθα εα απμηηήζμοκ ιζα ζηεκυηενδ επαθή ιε ημοξ πχνμοξ 

δζαηίκδζδξ ηςκ αζαθίςκ. 

 

η. Πεζναιαηζηή εθανιμβή 

Πνζκ ηδ βεκζηεοιέκδ δζδαζηαθία ημο ζ.ε., είκαζ απαναίηδημ κα πνμδβείηαζ 

πεζναιαηζηή δζδαζηαθία ημο, υπζ ιυκμ ζε πεζναιαηζηά ζπμθεία αθθά ηαζ ζε 

επζθεβιέκμ δείβια ζπμθείςκ απυ υθδ ηδ πχνα. 

 

Ε. Δκδιένςζδ – Δπζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ  

Οζ εηπαζδεοηζημί, πνμημφ δζδάλμοκ ημ κέμ ζπμθζηυ αζαθίμ, πνέπεζ κα 

εκδιενχκμκηαζ έβηαζνα ηαζ ιε επάνηεζα ζπεηζηά ιε ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ 

πνμηεζκυιεκδ δζδαηηζηή ιεεμδμθμβία, ιε ζειζκάνζα ηαζ «δεζβιαηζηέξ» 

δζδαζηαθίεξ. 

 

Ζ. Αλζμθυβδζδ – Βεθηίςζδ 

Οζ επζηνμπέξ ηνίζδξ, πνζκ ηδ ιαγζηή εηηφπςζδ ημο ζ.ε., πνέπεζ κα 

θάαμοκ οπυρδ ημοξ υθεξ ηζξ παναηδνήζεζξ πμο έπμοκ ηαηαηεεεί απυ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, ημοξ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ ημοξ άθθμοξ άιεζα εκδζαθενυιεκμοξ 

θμνείξ ηαζ, αθμφ ηζξ εέζμοκ οπυρδ ηςκ ζοββναθέςκ, κα βίκμοκ μζ ζπεηζηέξ 

πνμζανιμβέξ. Πανυιμζεξ δζαδζηαζίεξ ακαηνμθμδυηδζδξ ηαζ αεθηίςζδξ πνέπεζ 

κα αημθμοεμφκηαζ ζοζηδιαηζηά ζε ζοκεπή αάζδ ηαζ ιεηά ηδκ έβηνζζδ ηςκ 

αζαθίςκ, ιε ζηυπμ ηδκ πμζμηζηή αεθηίςζή ημοξ. 

 

Θ. Γεκζηεοιέκδ δζδαζηαθία 
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Αθμφ έπμοκ εθανιμζηεί υθα ηα πνμδβμφιεκα, ημ αζαθίμ πνμςεείηαζ ηαζ 

δζακέιεηαζ πνμξ δζδαζηαθία ζε υθεξ ηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ. 

 

·κα ηαζ «πμθθαπθυ» αζαθίμ 

 

Σμ γήηδια ημο «πμθθαπθμφ αζαθίμο» έπεζ απαζπμθήζεζ ηαη‘ επακάθδρδ 

ηδκ εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα. Δηηυξ απυ ημ ζδιενζκυ ηαεεζηχξ (δζαηίεεηαζ έκα 

ζ.ε. βζα ηάεε βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηαζ ηάλδ, ημ μπμίμ δζδάζηεηαζ ζε υθα ηα 

ζπμθεία), οπάνπμοκ ηαζ μζ ελήξ δοκαηυηδηεξ: 

α) ε υθεξ ηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ κα δζαηίεεηαζ έκα ααζζηυ ζ.ε. ηαζ 

πανάθθδθα ζηδ ζπμθζηή αζαθζμεήηδ -πμο πνέπεζ κα οπάνπεζ ζε ηάεε ζπμθείμ 

ηαζ κα αλζμπμζείηαζ ζε άιεζδ ζφκδεζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή δζδαηηζηή πνάλδ- κα 

οπάνπμοκ ζηδ δζάεεζδ ηςκ ιαεδηχκ έκα ή πενζζζυηενα αζαθία, δζαθμνεηζηχκ 

ζοββναθέςκ, ηαεχξ ηαζ πμζηίθμ ζπεηζηυ επμπηζηυ οθζηυ.  

α) Να επζθέβεηαζ έκα ααζζηυ ζ.ε. ακά εηπαζδεοηζηή πενζθένεζα ή 

Γζεφεοκζδ Δηπαίδεοζδξ ή ζπμθζηή ιμκάδα ηαζ ζοβπνυκςξ κα ανίζημκηαζ ζηδ 

δζάεεζδ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ αηυιδ έκα ή ηαζ πενζζζυηενα αζαθία, 

δζαθμνεηζηχκ ζοββναθέςκ. 

β) οκδοαζιυξ ηςκ παναπάκς δοκαημηήηςκ. 

Πνέπεζ ηέθμξ κα επζζδιακεεί υηζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ζοββναθήξ ηαζ εηηφπςζδξ 

ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ, ηαεχξ ηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ελμπθζζιμφ ηαζ 

ζοβηνυηδζδξ ηδξ ζοθθμβήξ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθζμεδηχκ, δ πμθζηεία μθείθεζ κα 

ζοκεηηζιά πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ: πανάβμκηεξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ 

δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ, ιε ηδκ έκηαλδ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ή 

ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ζηα ημζκά ζπμθεία, ιε ηδκ ζζυηδηα ηςκ θφθςκ ηηθ. Γζα 

ημ ζημπυ αοηυ, ζημ ααειυ πμο ηνίκεηαζ απαναίηδημ, πνέπεζ κα εηπμκμφκηαζ 

εζδζημφ ηφπμο αζαθία ή κα ελαζθαθίγεηαζ εζδζηυξ ελμπθζζιυξ (π.π. βζα ηα ηοθθά 

παζδζά απαζημφκηαζ εζδζηά αμδεήιαηα, υπςξ: μιζθμφκηα αζαθία, αζαθία ζε 

βναθή Braille ηαζ εζδζηυ θμβζζιζηυ). 

αξ εοπανζζηχ πμθφ, ζοκάδεθθμζ, πμο είπαηε ηδκ οπμιμκή κα ιε 

αημφζεηε. 
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Νηίλα ΚΟΤΚΟΤ: 

 

Δηζαγσγή 

«Ζ αβςβή αζηείηαζ ακάθμβα ιε ηδκ Κμζκςκία πμο ελοπενεηεί….ζακ 

ημζκςκζηή θεζημονβία, (είκαζ) έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ιέζα επζαμθήξ ζηα 

πένζα ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ», ημκίγεζ μ Μζπ. Παπαιαφνμξ68, ηδκ ζδεμθμβία ηδξ 

μπμίαξ εηθνάγεζ, ακαπανάβεζ, ζηδνίγεζ ηαζ οπδνεηεί. Σζ βίκεηαζ, θμζπυκ, υηακ 

δ ηονίανπδ ζδεμθμβία ηαζ, ηαη‘ επέηηαζδ, δ πανεπυιεκδ επίζδιδ Αβςβή είκαζ 

ακηζθασηή; Καζ ηα πζμ πνμμδεοηζηά ιέηνα ιπμνεί κα εθανιμζημφκ ιε ηέημζμ 

ηνυπμ, πμο κα επζθένμοκ ηα ακηίεεηα απυ ηα πνμζδμηχιεκα απμηεθέζιαηα. 

                                                           
68 Παπαιαφνμξ, Μζπ., χζηεκα Νέαο Παηδαγσγηθήο, ζεθ.18 
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Άθθμηε, πάθζ, ηαηανβμφκηαζ ιέηνα ηαζ εεζιμί μζ μπμίμζ ζδιείςζακ 

ακαιθζζαήηδηα επζηοπία, υπςξ ζοκέαδ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Πμθοηθαδζηχκ 

Λοηείςκ, εκχ άθθμηε οζμεεημφκηαζ ιέηνα ηαζ πναηηζηέξ ηςκ μπμίςκ δ 

εθανιμβή ζε άθθεξ πχνεξ ήηακ ακεπζηοπήξ. Ζ ΟΛΜΔ ηαζ ημ ΚΔΜΔΣΔ ηαζ 

ζηα πνμδβμφιεκα ζοκέδνζα έεεζακ ενςηήζεζξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ, 

δζαηφπςζακ πνμηάζεζξ ηαζ απυρεζξ. Δζζαημφζηδηακ; Πχξ ηαζ ζε πμζμ 

ααειυ; Ίιςξ ειείξ ζοκεπίγμοιε ιαγί ιε ημ ζοκδζηαθζζηζηυ (ΟΛΜΔ) ηαζ ημ 

επζζηδιμκζηυ (ΚΔΜΔΣΔ) υνβακυ ιαξ ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ ημκ αβχκα βζα ιζα 

ηαθφηενδ Παζδεία. 

 

Κξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθόηεηα θαη ε ηζόηεηα επθαηξηώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε 

  

 Αξ πνμηάλμοιε ιζα ζφκημιδ πνμζέββζζδ ηςκ παναπάκς υνςκ. «Χξ 

ηνζηζηή ζηέρδ ζοκήεςξ μνίγεηαζ μ ηνυπμξ ζηέρδξ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ημ 

ζηεπηυιεκμ άημιμ πνμααίκεζ ζε ζοκεπή έθεβπμ ηαζ δμηζιάγεζ πμθθέξ θφζεζξ, 

πνμηεζιέκμο κα μδδβδεεί ζε έκα ζοιπέναζια. Ζ δδιζμονβζηή ζηέρδ 

δζαθένεζ απυ ηδκ ηνζηζηή, πανά ηδ ιεηαλφ ημοξ ζοββέκεζα, ηαεχξ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ είκαζ υηζ μδδβεί ζε κέεξ ζδέεξ ηαζ θφζεζξ»69 

Ζ ανπή «υθμζ μζ άκενςπμζ είκαζ ίζμζ» απμηεθεί εειεθζχδεξ ακενχπζκμ 

δζηαίςια πμο ηαεζενχεδηε ιε ηδ Γαθθζηή Δπακάζηαζδ ηαζ είκαζ απμδεηηή απυ 

υθμοξ ζε ιζα αζηζηή ημζκςκία. ημ πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ δ ανπή αοηή 

ζδιαίκεζ υηζ: (1) υθμζ έπμοκ ηζξ ίδζεξ εοηαζνίεξ βζα ιυνθςζδ, (2) δ αβςβή πμο 

ημοξ πανέπεηαζ είκαζ ακενςπζζηζηή, (3) ζέαεηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημοξ, (4) 

είκαζ ελεθζηηζηή ηζ υπζ ζηαηζηή, αημθμοεχκηαξ ηζξ αθθαβέξ ηαζ ηδ δοκαιζηή ηδξ 

ημζκςκίαξ ζε ηάεε επμπή, ηαζ (5) δεκ ηάκεζ δζαηνίζεζξ θοθεηζηέξ, ηαλζηέξ, 

πμθζηζημ-ζδεμθμβζηέξ η.θπ. Απυ αοηή ηδκ μπηζηή βςκία ακ ελεηάζμοιε ηα 

εηπαζδεοηζηά εέιαηα, δεκ οπάνπεζ μοζζαζηζηή ηαζ επανηήξ ιένζικα βζα ημοξ 

αθθμδαπμφξ, βζα ημοξ παθζκκμζηήζακηεξ, βζα ηζξ πενζεςνζμπμζδιέκεξ μιάδεξ, 

βζα ηα άημια ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ή ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, πμο θμζημφκ ζε 

ζοκδεζζιέκα ζπμθεία. Πχξ θεζημονβεί δ ζζυηδηα βζ‘ αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ; 
                                                           
69 1δ Οιάδα ενβαζίαξ, Κξηηηθή πξνζέγγηζε ζηε γλψζε. Ο ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, 
ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο, αδδιμζίεοηδ ενβαζία 
πμο ηαηαηέεδηε ζημ 1μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ΟΛΜΔ-ΟΔΛΜΔΚ ( 2δ Φάζδ), Αεήκα 
2002. 
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Μζθάιε βζα ηακμκζηά ζπμθεία ηαζ υπζ βζα εζδζηά ή δζαπμθζηζζιζηά ή ιεζμκμηζηά. 

Γζα κα λακαεοιδεμφιε ημκ Μ. Παπαιαφνμ, «ζ΄ υθεξ ηζξ ηαλζηέξ ημζκςκίεξ, 

αθέπμοιε κα ααίκμοκ πανάθθδθα δφμ ζοζηήιαηα αβςβήξ ηαζ ιυνθςζδξ, έκα 

βζα ηα παζδζά ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ ηαζ έκα βζα ηα παζδζά ηςκ ανπμιέκςκ…·ηζζ 

ηαζ ιέζα ζηδκ αζηζηή ηάλδ δδιζμονβήεδηακ δφμ ζοζηήιαηα ιυνθςζδξ ηαζ 

αβςβήξ, έκα βζα ηα παζδζά ηςκ αζηχκ ηαζ έκα βζα ηα παζδζά ηδξ ενβαηζηήξ 

ηάλδξ»70. Ίθεξ μζ πνμακαθενυιεκεξ «εοπαεείξ» μιάδεξ απμηεθμφκ ηαηά αάζδ 

ιένμξ ηδξ ζφβπνμκδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ, ζηδκ μπμία πανέπεηαζ ιζα 

οπμααειζζιέκδ εηπαίδεοζδ-ιυνθςζδ. 

Αξ λεηζκήζμοιε απυ αοηυ ημ ζδιείμ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ιαξ: πμζμξ 

εεςνείηαζ ιμνθςιέκμξ; Καηά ημκ Ρχζμ παζδαβςβυ Σζενκζζέαζηζ έκαξ 

πθένζα ιμνθςιέκμξ άκενςπμξ έπεζ ηζξ ελήξ ηνεζξ ζδζυηδηεξ: α) ηαηέπεζ 

πμθθέξ βκχζεζξ, 2) είκαζ ζε εέζδ κα ηνίκεζ ακ ηάηζ είκαζ ηαθυ ή ηαηυ, δίηαζμ ή 

άδζημ, ζςζηυ ή θάεμξ, ηαζ 3) έπεζ εοβεκζηά ζοκαζζεήιαηα. Ο ιεβάθμξ 

μαζεηζηυξ παζδαβςβυξ Α. .Μαθαξέλθν γδηάεζ ιζα μθυπθεονδ ηαζ εκζαία 

ιυνθςζδ, ιυνθςζδ επζζηδιμκζηή, ημζκςκζηή, δεζηή, πμθζηζηή ηαζ 

ιανλζζηζηή. Ο δζηυξ ιαξ παζδαβςβυξ Θεφθξαζηνο Γέξνπ οπμζηδνίγεζ υηζ 

ιμνθςιέκμξ είκαζ μ άκενςπμξ πμο ιπμνεί κα ζηέθηεηαζ ηαζ κα απμθαζίγεζ 

βζα ημκ εαοηυ ημο. Ο ΄Δθθδκαξ, επίζδξ, παζδαβςβυξ Μζπ. Παπαιαφνμξ ζηδκ 

έκκμζα ηδξ ιυνθςζδξ πνμζεέηεζ ηαζ ημκ πανάβμκηα ηδξ ζοιιεημπήξ ημο 

ακενχπμο-ακηζηεζιέκμο ηαζ ηδξ δεμκημθμβίαξ (ιμνθςηζηέξ αλίεξ ηςκ αβαεχκ 

ημο πμθζηζζιμφ πμο ιεηαδίδμκηαζ ηαζ δδιζμονβία κέςκ πμθζηζζηζηχκ αβαεχκ). 

Καηά ημκ Παπαιαφνμ, «μ ηέθεζα ιμνθςιέκμξ άκενςπμξ πανμοζζάγεζ ημκ 

ηφπμ ηδξ Πνμζςπζηυηδηαξ».71 Δπζζδιαίκεζ, πανάθθδθα, πςξ δεκ πνέπεζ κα 

πςνίγμκηαζ μζ έκκμζεξ ηδξ αβςβήξ, ηδξ ιυνθςζδξ ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. 

·καξ πναβιαηζηά ηαζ μθυπθεονα ιμνθςιέκμξ άκενςπμξ, θμζπυκ, 

πνέπεζ πένα απυ ηζξ βκχζεζξ κα είκαζ ηαζ ζηακυξ κα ζηέθηεηαζ μνεμθμβζηά, 

δεζηά, επζζηδιμκζηά, πςνίξ πνμηαηαθήρεζξ, κα είκαζ ζηακυξ κα παναηδνεί, κα 

ενεοκά, κα ηνίκεζ πνζκ απμδεπηεί ή απμννίρεζ ηάηζ, ζηακυξ, επμιέκςξ, κα 

αιθζζαδηεί. Καζ εδχ ανίζηεηαζ ημ θεπηυ, εοαίζεδημ ζδιείμ. Ζ ενεοκδηζηή 

ηνζηζηή ζηέρδ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ενδζηεοηζηυ δυβια «πίζηεοε ηαζ ιδ 

                                                           
70 Παπαιαφνμξ, Μζπ., χζηεκα Νέαο Παηδαγσγηθήο 
71 Ί.π. 
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ενεφκα», εκχ ζοκάδεζ ιε ημ επζζηδιμκζηυ ενεοκδηζηυ πκεφια ηδξ δζανημφξ 

ακαγήηδζδξ ηδξ αθήεεζαξ. Ζ αιθζζαήηδζδ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ 

αοεεκηία ηαζ ηδκ ελμοζία. Γζ‘ αοηυ δ ηάεε ιμνθήξ ελμοζία πνμζπαεεί κα 

πμδδβεηήζεζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, χζηε κα ιδκ πνμάβεζ ηδκ ηνζηζηή 

δδιζμονβζηή ζηέρδ.  

Αξ επζζδιάκμοιε ηαζ ζημ δζηυ ιαξ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηα ζημζπεία 

εηείκα πμο δεκ πνμάβμοκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ. 

Αοηά, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ ηαζ υπζ ιυκμ ηδ δζηή ιαξ, είκαζ ηα ελήξ:  

1) ημ ζοβηεκηνςηζηυ, αοηανπζηυ, εθεβπυιεκμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, 

2) ημ ζφζηδια εζζαβςβήξ ζηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ ιε ηζξ Πακεθθήκζεξ 

Δλεηάζεζξ, 

3) ημ έκα ηαζ ιμκαδζηυ ζπμθζηυ αζαθίμ, 

4) μ δάζηαθμξ-αοεεκηία, ζημκ μπμίμ, ιάθζζηα, δεκ πανέπεηαζ ηαιζά 

επζιυνθςζδ ζε πμθθά εζδζηά εέιαηα, 

5) δ ιδ πανμοζίαζδ δζαθμνεηζηχκ εέζεςκ, εεςνζχκ, ζπμθχκ, ζδεμθμβζχκ, 

απυρεςκ ηαζ επζπεζνδιάηςκ, δ έθθεζρδ, δδθαδή, ακηζπανάεεζδξ, δ μπμία 

πνμςεεί ηδ ζηέρδ ηαζ ηδκ ηνίζδ ιέζα απυ ηδ ζφβηνζζδ, 

6) δ απμικδιυκεοζδ, επίζδξ, ακαπαζηίγεζ ηδ δδιζμονβζηή ζηέρδ ηαζ 

ιεηααάθθεζ ημκ δζδαζηυιεκμ ζε απμεήηδ βκχζεςκ· εοιίγμοιε πςξ ηυζμ μζ 

Πακεθθήκζεξ υζμ ηαζ ημ «θνμκηζζηδνζαηυ πκεφια» ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ζηδνίγμκηαζ ζηδκ απμικδιυκεοζδ, 

7) δ ιδ εκενβή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ, 

8) ημ υηζ ημ ζπμθείμ δεκ θαιαάκεζ ιένζικα βζα ηα παζδζά ιε ζδζαίηενεξ 

δοζημθίεξ ηα μπμία θμζημφκ ζηα ημζκά ζπμθεία, 

9) μ απμζπαζιαηζηυξ παναηηήναξ ηυζμ ηδξ εηπαίδεοζδξ υζμ ηαζ ηςκ 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ, 

10) δ παναπμίδζδ ή δ απυηνορδ ηδξ ζζημνζηήξ αθήεεζαξ, δ μπμία μθείθεηαζ 

ζηδκ ηονζανπία αθθυηνζςκ ζοιθενυκηςκ, απμκεηνχκεζ ηεθζηά ηδκ ηνζηζηή 

ζηέρδ, 

11) δ ιεηςπζηή, δαζηαθμηεκηνζηή δζαδζηαζία, πμο εηθνάγεηαζ ιε ηδ 

«βεςβναθζηή» ιεηςπζηή δζάηαλδ ηδξ ζπμθζηήξ ηάλδξ, πμο εέηεζ ςξ ηέκηνμ 

ηδξ ιαεδζζαηήξ δζαδζηαζίαξ ημκ πίκαηα ηαζ ημκ δάζηαθμ. 
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Απυ ηδκ παναπάκς πανάεεζδ πνμηφπημοκ ακηίζημζπα ηαζ ηα 

ζημζπεία ηα μπμία ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ 

επμζημδμιδηζηήξ-δδιζμονβζηήξ ζηέρδξ. Σέημζα ζημζπεία είκαζ ηα ελήξ: 

1. Σμ εκζαίμ, δδιμηναηζηυ ζπμθείμ, ημ μπμίμ μζημδμιεί ηζξ έκκμζεξ ηδξ 

εκυηδηαξ, ημο υθμο, ηδξ θμβζηήξ αημθμοείαξ ηαζ ηδξ ζοκέπεζαξ. 

2. ·κα ιαεδημηεκηνζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ εα αμδεμφζε κα ακαπηφλμοκ 

μζ ιαεδηέξ πνςημαμοθία ηαζ αοηεκένβεζα, κα ζοιιεηάζπμοκ εκενβά 

ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ, εα ημοξ ςεμφζε ζηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ 

ακαηάθορδ ηαζ ιέζα απυ αοηή ζηδ βκχζδ. ·κα ζφζηδια πμο εα 

άθδκε ηέημζα πενζεχνζα ζηδκ αοηεκένβεζα ηςκ ιαεδηχκ, χζηε κα 

ζοιιεηέπμοκ αηυια ηαζ ζηδκ επζθμβή ημφ πνμξ ιεθέηδ ακηζηεζιέκμο 

ηαζ ζηδκ επζθμβή ηδξ ιεευδμο πνμζέββζζδξ. Γδθαδή, ημ ηάεε ιάεδια 

κα βίκεηαζ ηάηζ ζακ ιζηνυ project. 

3. Ζ μιαδζηή ενβαζία ηαζ δνάζδ. Μζα ηέημζα ιμνθή ενβαζίαξ απαζηεί ηδ 

ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, ζοκηείκεζ ζηδκ ακηαθθαβή απυρεςκ 

ηαζ ζδεχκ ηαζ ζηδκ πεναζηένς ακάπηολή ημοξ, ηαθθζενβεί ημ αίζεδια 

ηδξ αθθδθεββφδξ, ημ πκεφια ημο αθθδθμηαεμνζζιμφ ηαζ ηδξ μιάδαξ. 

οκάια πνμζθένεζ πανά ηαζ ζηακμπμίδζδ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

εκενβή βκχζδ, ηδ ζοκηνμθζηυηδηα ηαζ ηδκ ζζυηδηα, βζαηί ηακέκαξ δεκ 

ιπαίκεζ ζημ πενζεχνζμ, βζαηί δεκ οπάνπμοκ «ηνμζζμί» ηαζ 

«αζηένεξ»72, αθθά ιυκμ ιζα ιαεδηζηή ημζκυηδηα εκςιέκδ. Καζ μζ 

ιαεδηέξ ιέζα ζ‘ αοηή ηδκ παθθυιεκδ μιάδα υπζ ιυκμ δζααάγμοκ ηαζ 

ιαεαίκμοκ, αθθά ηαζ δνμοκ ηαζ αζχκμοκ ηδ ιάεδζδ. 

4. Γζα ιζα ηέημζαξ ιμνθήξ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία απαζηείηαζ ηαζ ιζα 

δζαθμνεηζηή «βεςβναθία» ηδξ ηάλδξ. Ζ δζάηαλδ ηςκ ενακίςκ εα είκαζ 

ηοηθζηή ηαζ μ δάζηαθμξ εα ανίζηεηαζ ηάπμο ζημκ ηφηθμ ή ζημοξ 

ηφηθμοξ ηςκ ιαεδηχκ, ακάιεζα ζημοξ «λέκμοξ» ηαζ ημοξ ·θθδκεξ, 

ζηα αβυνζα ηαζ ηα ημνίηζζα, ζηα ιμοζμοθιακυπαζδα η.θπ. 

5. Οζ ζηυνπζεξ, ακάηαηεξ βκχζεζξ, μζ απμζπαζιαηζηέξ βκχζεζξ, μζ 

βκχζεζξ δζάθμνμο παναηηήνα ηαζ δζάθμνδξ θφζδξ πνμηαθμφκ 

ζφβποζδ ηαζ αηαλία, ηαζ δεκ ζοκηεθμφκ μφηε ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

βκχζδξ μφηε ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ ζηέρδξ. Δπμιέκςξ, μζ βκχζεζξ 

                                                           
72 Ίνμζ ηδξ ημζκςκζμιεηνίαξ πμο εηθνάγμοκ ηδ εέζδ ηςκ αηυιςκ ιέζα ζηδκ μιάδα. 
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πνέπεζ κα είκαζ μιμεζδείξ, κα δίκμκηαζ ζοζηδιαημπμζδιέκεξ ηαζ ιε 

ηνυπμ αζηζχδδ, ζφιθςκα ιε ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ. 

6. Να πνδζζιμπμζμφκηαζ πμζηίθεξ ηαζ πμθθαπθέξ πδβέξ ιάεδζδξ, 

πενζζζυηενα ημο εκυξ αζαθία, ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηαθά μνβακςιέκδξ 

ζπμθζηήξ αζαθζμεήηδξ. Δπίζδξ, κα αλζμπμζμφκηαζ υθεξ μζ πδβέξ ηαζ υθα 

ηα είδδ ηςκ επμπηζηχκ ιέζςκ ζε υθα ηα ιαεήιαηα ηαζ ζε υθεξ ηζξ 

εκυηδηεξ. 

7. Ο δάζηαθμξ δεκ είκαζ αοεεκηία. Θα ηνζεεί ηαζ εα δζδαπεεί ηαζ αοηυξ 

απυ ηδκ υθδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Ο ίδζμξ μ δάζηαθμξ πνέπεζ κα 

δδιζμονβήζεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ, πμο εα επζηνέρμοκ ζημοξ 

ιαεδηέξ κα ηνίκμοκ ηάεε βκχζδ πμο ημοξ πανέπεηαζ ηαζ πμο εα 

πνέπεζ υπζ ιυκμ κα ζηδνίγεηαζ ζηα δεδμιέκα ηδξ επζζηήιδξ, αθθά ηαζ 

κα εκχκεζ ηδ εεςνία ιε ηδκ πνάλδ, ηδ γςή ιε ηδ ιάεδζδ. Εδημφκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ια μ δάζηαθμξ αλζμθμβείηαζ ηάεε 

ιένα ιέζα ζηδκ ηάλδ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ ημο. 

8. Σμ ηονζυηενμ ιέζμ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ 

ζηακυηδηαξ είκαζ δ πανάεεζδ δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ ηαζ 

επζπεζνδιάηςκ, ακηζεεηζηχκ εέζεςκ ηαζ εεςνζχκ. Πνέπεζ, θμζπυκ, κα 

ηαθείηαζ μ ιαεδηήξ κα παναηδνήζεζ, κα ακαθφζεζ, κα ηνίκεζ, κα 

ζοβηνίκεζ ηαζ ηέθμξ κα ζοκεέζεζ ηαζ κα ζοιπενάκεζ. Υςνίξ 

ακηζπανάεεζδ ηαζ ζφβηνζζδ δεκ βεκκζέηαζ δ ηνίζδ. 

9. Να εκδιενχκμκηαζ μζ ιαεδηέξ βζα ηα ζφβπνμκα ημζκςκζηά γδηήιαηα, 

εεκζηά ηαζ δζεεκή, ηαζ κα πνμαθδιαηίγμκηαζ βφνς απυ αοηά, πάκηα, 

αέααζα, ακάθμβα ιε ηδκ δθζηία ημοξ, πςνίξ, υιςξ, κα απμηνφπημοιε ή 

κα παναπμζμφιε ηδκ αθήεεζα, αθθά κα ηδκ πνμζανιυγμοιε απθά ζημ 

επίπεδμ ηδξ βθςζζζηήξ ηαζ δζακμδηζηήξ ημοξ ακάπηολδξ. 

10. Οζ εηπαζδεοηζημί εα έπνεπε, αηυια, κα επζηεκηνχκμοκ ηδκ πνμζμπή 

ημοξ ζημ «ηζ ιπμνεί κα ηάκεζ έκα παζδί» ηαζ υπζ ζημ «ηζ δεκ ιπμνεί κα 

ηάκεζ» ηαζ κα ακαδεζηκφμοκ ηα πνμηενήιαηα ημο ηάεε παζδζμφ, κα 

αλζμπμζμφκ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημο. Θα έπνεπε κα αζηδεμφκ κα 

ακαγδημφκ ημ «δζαιακηάηζ» πμο ηνφαεζ μ ηαεέκαξ ιέζα ημο ηαζ κα 

εζηζάγμοκ ζ‘ αοηυ, (υπςξ πνμηνέπεζ μ ·θθδκαξ παζδαβςβυξ ηαζ 

ροπμθυβμξ Κ. Σζζιπμφηδξ). 
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11. Σέθμξ, κα πάρεζ ημ ζπμθείμ κα εοκμοπίγεζ, θεζημονβχκηαξ ζακ 

«Πνμηνμφζηδξ» απέκακηζ ζε ηάεε «αζνεηζηή» ζηέρδ ηαζ ζε ηάεε 

«απμηθίκμοζα» άπμρδ. Σα ιεβάθα επζηεφβιαηα ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ 

επζζηήιδξ ιε άθιαηα ηαζ απμηθίζεζξ επζηεφπεδηακ. 

 

ρνιηθά βηβιία 

 

Δπεζδή δ δζδαζηαθία πανειαάθθεζ ακάιεζα ζημ δάζηαθμ ηαζ ημ ιαεδηή 

ημ δζδαηηζηυ αζαθίμ, πμο είκαζ ηαεμνζζηζηυ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ ζηέρδξ, εα εηεέζμοιε ηάπμζεξ ζηέρεζξ-πνμηάζεζξ ιαξ ηαζ βζα ηα 

δζδαηηζηά αζαθία εζηζάγμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ιαξ ζε δφμ ηονίςξ ηαηδβμνίεξ 

ιαεδηχκ: αθεκυξ ζημοξ αθθμδαπμφξ ηαζ αθεηένμο ζημοξ ιαεδηέξ ιε 

ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ή εζδζηέξ ακάβηεξ. Ηδμφ μζ πνμηάζεζξ ιαξ, πμο 

αθμνμφκ ζηα ημζκά ζπμθεία: 

1. Να ελεηαζηεί δ δοκαηυηδηα κα εηδμεμφκ δίβθςζζα ζπμθζηά 

εβπεζνίδζα, υπμο ζηδ ιία ζεθίδα εα είκαζ ηοπςιέκμ ημ ιάεδια ζηδκ 

εθθδκζηή βθχζζα ηαζ ζηδκ απέκακηζ ζεθίδα εα είκαζ ηοπςιέκμ ζηδκ 

αθαακζηή ή ζηδ νςζζηή ή ζηδ αμοθβανζηή ή ζηδκ ημονηζηή ή ζηδκ 

ζναηζκή, δδθαδή ζηζξ βθχζζεξ ηςκ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ πμο θμζημφκ 

ζηα εθθδκζηά ζπμθεία. Αοηά ηα αζαθία εα εηδμεμφκ ζε πενζμνζζιέκμ 

ανζειυ ακηζηφπςκ. Σμ υθμ εβπείνδια πνμτπμεέηεζ ζπεηζηή απμβναθζηή 

ένεοκα. Κάεε πνυκμ υθα ηα ζπμθεία ζηέθκμοκ ζημ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ζηαηζζηζηά 

ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημκ ανζειυ ηςκ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ ηαηά ηάλδ, 

θφθμ ηαζ εεκζηυηδηα. Δπμιέκςξ, ιπμνεί κα οπμθμβίζεζ μ Ο.Δ.Γ.Β. ημκ 

απαζημφιεκμ βζα ηάεε βθχζζα ανζειυ δίβθςζζςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ 

πμο εα πνέπεζ κα εηδχζεζ βζα ηα ημζκά ζπμθεία. Σα δίβθςζζα αοηά 

αζαθία εα αμδεήζμοκ ηαζ ημοξ βμκείξ ηςκ αθθυβθςζζςκ ιαεδηχκ, 

αθμφ ζοπκά ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα είκαζ ηα ιυκα αζαθία πμο ιπαίκμοκ 

ζημ ζπίηζ ημοξ ηαζ δεκ εα οπάνπεζ ημ ειπυδζμ ηδξ βθχζζαξ. 

2. Ίθεξ μζ ζπμθζηέξ αζαθζμεήηεξ κα εθμδζαζημφκ ιε δφμ δίβθςζζα 

θελζηά ηςκ ακηίζημζπςκ ιε ημοξ αθθμδαπμφξ ιαεδηέξ ημοξ βθςζζχκ, 

π.π. έκα εθθδκμαθαακζηυ ηαζ έκα αθαακμεθθδκζηυ η.μ.η. Δπίζδξ, κα 

εθμδζαζημφκ ιε αζαθία πμο εα πνμαάθθμοκ ηδκ ημοθημφνα ηςκ 

αθθμδαπχκ ιαεδηχκ. 
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3. Ζ εηπαίδεοζδ εκυξ αανήημμο ή ηςθμφ παζδζμφ ιέζα ζε ιζα 

ζοκδεζζιέκδ ιδ εζδζηή ηάλδ είκαζ πμθφ δφζημθή, υηακ μ εηπαζδεοηζηυξ 

δεκ βκςνίγεζ ηδ κμδιαηζηή βθχζζα -ηαζ ζοκήεςξ δεκ ηδ βκςνίγεζ. Θα 

απμηεθμφζε ζδιακηζηή αμήεεζα ηαζ βζα ημκ δζδάζημκηα ηαζ βζα ημκ 

δζδαζηυιεκμ κα οπάνπμοκ βναπηέξ πενζθδπηζηέξ δζδαζηαθίεξ ηςκ 

ιαεδιάηςκ ή ζδιεζχζεζξ ζε έκηοπδ ή δθεηηνμκζηή ιμνθή. 

4. Κάηζ ακάθμβμ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ βζα ηα ηοθθά παζδζά. Να 

εθμδζαζημφκ ηαζ αοηά ιε ηα εζδζηά βζα ηοθθμφξ αμδεήιαηα: μιζθμφκηα 

αζαθία, αζαθία ζε βναθή Braille, εζδζηέξ βναθμιδπακέξ Braille, Ζ/Τ 

(θμβζζιζηυ) η.θπ. Φοζζηά, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζηδκ αίεμοζα 

δζδαζηαθίαξ μπςζδήπμηε πάκημηε ηαζ ιαβκδηυθςκμ.73 Αοημκυδημ είκαζ 

πςξ πνέπεζ ηαζ μζ ζπμθζηέξ αζαθζμεήηεξ κα είκαζ εθμδζαζιέκεξ ιε ημ 

παναπάκς αμδεδηζηυ ηαζ επμπηζηυ οθζηυ. Βέααζα, υηακ οπάνπεζ 

δεφηενμξ εζδζηεοιέκμξ εηπαζδεοηζηυξ δίπθα ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηδξ 

ηακμκζηήξ ηάλδξ (ιμκηέθμ ζοκδζδαζηαθίαξ δφμ εηπαζδεοηζηχκ), ιε 

πθήνδ ή ιενζηή ή πενζμδζηή απαζπυθδζδ ημο εζδζημφ, ηαεχξ ηαζ υθεξ μζ 

άθθεξ ιμνθέξ αμήεεζαξ πμο πανέπμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ, δ 

πνυηαζή ιαξ, ίζςξ, πενζηηεφεζ.  

5. Σα παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ηαζ ζδζαίηενα ιε δοζθελία είκαζ ηα 

πζμ αδζηδιέκα ηαζ πανελδβδιέκα. Σμ ιέηνμ ηδξ πνμθμνζηήξ ελέηαζδξ 

δεκ είκαζ θφζδ, είκαζ «αυθεια». Βέααζα, είκαζ αδφκαηδ δ απμηαηάζηαζή 

ημοξ ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο, υπζ ιυκμ θυβς ηδξ άβκμζαξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, αθθά ηονίςξ επεζδή απαζηείηαζ δζαθμνμπμζδιέκδ ηαζ 

ελαημιζηεοιέκδ δζδαζηαθία/ιάεδζδ ηαηά πενίπηςζδ. Σμοθάπζζημκ, 

υιςξ, κα βναθμφκ εζδζηά αζαθία ιε δζαθμνεηζηή δζάηαλδ ηαζ δζαηφπςζδ 

ηδξ φθδξ βζ‘ αοηά ηα παζδζά, ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ Κ.Γ.Α.Τ. ηαζ εζδζηχκ 

παζδαβςβχκ, ηα μπμία εα πνμιδεεοημφκ υθα ηα ζπμθεία, βζαηί 

δοζθεηηζηά παζδζά οπάνπμοκ ζε υθα ηα ζπμθεία. Αηυια, κα παναπεεί 

αμδεδηζηυ δθεηηνμκζηυ οθζηυ, βζαηί ηα παζδζά αοηά ενβάγμκηαζ 

εοημθυηενα ιε Ζ/Τ. 

Δοπανζζηχ πμθφ. 

                                                           
73 Βθ. Λζμδάηδξ, 2000. 
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έπεζ ζηδεεί δ έηεεζδ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απυ ηδκ 

ΔΛΜΔ Ζναηθείμο, αλίγεζ κα ηδ δείηε, είκαζ αηνζαχξ επάκς εδχ, ζημκ 

διζχνμθμ. Να εοιίζμοιε, επίζδξ, υηζ ημ ανάδο, ιεηά ηδ θήλδ ηςκ ενβαζζχκ, δ 

εεαηνζηή μιάδα ηδξ ΔΛΜΔ Ζναηθείμο εα πανμοζζάζεζ ημ εεαηνζηυ ένβμ ημο 

Νίημο Καγακηγάηδ «Νζηδθυνμξ Φςηάξ» ζημ Χδείμ Υακίςκ, θίβμ παναηάης 

απυ εδχ. Αλίγεζ κα ημ δμφιε ηαζ κα ηζιήζμοιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιαξ.  

  Θα δχζς ηχνα ημ θυβμ ζημκ πνυεδνμ ημο ΚΔΜΔΣΔ βζα ιία 

απάκηδζδ ζε ενςηήιαηα πμο εηηνειμφκ απυ ηδκ πνςζκή ζοκεδνία, πμο θυβς 

πίεζδξ πνυκμο δεκ δυεδηε αοηή δ δοκαηυηδηα, ηαζ ιεηά εα πςνίζμοιε ζηζξ δφμ 

μιάδεξ. Ο Παφθμξ Υαναιήξ βζα ιζα απάκηδζδ ζημ εέια ημο ενςηδιαημθμβίμο. 

Παύινο ΥΑΡΑΜΖ: Ηδζαίηενδ έιθαζδ δυεδηε ζηδκ πνςζκή ζογήηδζδ, ζημ 

ενςηδιαημθυβζμ ηαζ ζηα πνμαθήιαηα πμο είπε δ δζελαβςβή ηδξ ζπεηζηήξ 

ένεοκαξ. Καηανπάξ, εα ήεεθα κα ηάκς ιζα επζιένμοξ παναηήνδζδ. Κάπμζμξ 

ζοκάδεθθμξ έηνζκε, ηαζ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο ζςζηά, υηζ δ ενχηδζδ πμο 

ακαθένεηαζ ζημ ηαηά πυζμ ηα ζοβηεηνζιέκα αζαθία πμο δζδάζηεζ ηάεε 

εηπαζδεοηζηυξ ζοιαάθθμοκ ζημ κα εκζζπφεηαζ δ ζπμθζηή απμηοπία, δ δζαννμή 

η.θπ., ζοιαάθθμοκ, ιε άθθα θυβζα, ζημκ επζθεηηζηυ παναηηήνα ημο ζπμθείμο, 

είπε έκα ζφκεεημ ηαζ ηάπςξ αζαθή παναηηήνα ηαζ αοηυ ζςζηά ημ 

επζπεζνδιαημθυβδζε, δζυηζ δ ίδζα ενχηδζδ ιπμνεί κα απακηδεεί ιε ηδκ έκκμζα 
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υηζ έκα αζαθίμ έπεζ ηέημζμ πενζεπυιεκμ, χζηε κα είκαζ δοζκυδημ ηαζ επμιέκςξ 

κα αδζηεί ηάπμζα παζδζά δ πνδζζιμπμίδζή ημο, εκχ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, εα 

ιπμνμφζε ημ ίδζμ αζαθίμ κα ηνζεεί απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ζδεμθμβίαξ πμο πενκά, δ 

μπμία ζδεμθμβία ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ή υπζ ζηδκ ακαπαναβςβή ηδξ ημζκςκζηήξ 

ακζζυηδηαξ. Διείξ, επεζδή δεκ είπαιε δοκαηυηδηεξ κα δχζμοιε πμθφ 

ιαηνμζηεθέξ ηαζ ακαθοηζηυ ενςηδιαημθυβζμ, εεςνήζαιε υηζ ιπμνεί, ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ίδζαξ απάκηδζδξ, κα ζοιπενζθδθεμφκ ηαζ ηα δφμ ζηέθδ ζακ ιζα 

αίζεδζδ ηδξ ημζκήξ ζοκζζηαιέκδξ ημφ ηαηά πυζμ ηνίκμοιε υηζ ηα αζαθία 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζε αοηυ ημ αίηδια, εάκ ζοιαάθθμοκ ή υπζ ζηδκ ακζζυηδηα 

ζοκμθζηά. Πζεακυκ κα πνεζάγμκηακ δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ, αθθά ιία 

πμζμηζηή ένεοκα, πμο πνέπεζ υκηςξ κα αημθμοεήζεζ ιε αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ 

πμζμηζηήξ ένεοκαξ, εα ιπμνμφζε κα ημ δζενεοκήζεζ πεναζηένς αοηυ.  

·νπμιαζ ηχνα ζε ιία βεκζηυηενδ ημπμεέηδζδ απυ ηάπμζμοξ μιζθδηέξ 

ηαζ μιζθήηνζεξ, δ μπμία, πνδζζιμπμζχκηαξ ηνία ααζζηά ζδιεία-ηθεζδζά, ηνεζξ 

ενςηήζεζξ-ηθεζδζά, εέθδζε θίβμ-πμθφ κα οπμζηδνίλεζ υηζ ημ ζφκμθμ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο ηζκείηαζ ζε ιία, αξ πμφιε, ανκδηζηή ή ακηζδναζηζηή 

ηαηεφεοκζδ. Θα έθεβα υηζ ηνία ενςηήιαηα ζε ζφκμθμ δεηάδςκ ενςηδιάηςκ 

δεκ είκαζ ανηεηά κα ζοβηνμηήζμοκ ιζα ηέημζα επζπεζνδιαημθμβία. Αθθά αξ ηα 

δμφιε αοηά ηα ηνία ακαθοηζηά. Σμ πνχημ -ακαθένεδηε ηαζ ζογδηήεδηε ηαζ ζηδκ 

ανπή- αθμνμφζε ηδκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα ηςκ Θνδζηεοηζηχκ. Αοηυ 

κμιίγς υηζ απακηήεδηε ήδδ, αθθά ζοιπθδνχεδηε ζηδ ζοκέπεζα απυ ιία 

επζπθέμκ παναηήνδζδ: υηζ ζημ ηνίημ ιένμξ ηδξ ζογήηδζδξ, δδθαδή αφνζμ, ημ 

άαααημ, εηεί πμο ημ πνυβναιια πνμαθέπεζ ζογήηδζδ πάκς ζηζξ ημζκςκζηέξ 

επζζηήιεξ, ζοβηαηαθέβμκηαζ ηαζ ηα Θνδζηεοηζηά ςξ ιία επζζηήιδ. Άνα, 

ηαημπονχκμοιε ειείξ μζ ίδζμζ, ηαηά έκα ηνυπμ, ηδκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα 

ημο ιαεήιαημξ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ. Πνχηα απυ υθα ήεεθα κα δζεοηνζκίζς υηζ 

μφηε μζ εεμθυβμζ, μζ μπμίμζ δζδάζημοκ ημ ιάεδια, δεκ ημ ακηζθαιαάκμκηαζ 

ζοκμθζηά ςξ ιζα επζζηήιδ. Κάκμοκ ηαζ ιία δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ πίζηδ ηαζ 

ζηδ θμβζηή ηαζ θέκε υηζ πενζζζυηενμ είκαζ εέια πίζηδξ πανά θμβζηήξ. Αθθά, 

πένα απυ αοηυ, ζε εηείκμ ημ ζδιείμ αηνζαχξ ημο πνμβνάιιαημξ βίκεηαζ ιζα 

ηαηάηαλδ ηςκ αζαθίςκ ηα μπμία ηνίκμκηαζ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ πνμβναιιάηςκ. 

Ζ ακαθμνά ηςκ επζιένμοξ επζζηδιχκ ζημ πνυβναιια ενβαζζςκ ημο 

ζοκεδνίμο απθχξ επζζδιαίκεζ υηζ ζε αοηή ηδκ εκυηδηα εα ζογδηδεμφκ 

πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία πμο ακαθένμκηαζ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα, υπζ υηζ εα 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 9/5/2008 

 359 

ζογδηδεμφκ μζ επζζηήιεξ μζ ίδζεξ ςξ ηέημζεξ, αθθά ηα αζαθία ηαζ ηα 

πνμβνάιιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζε αοηυ ημκ ημιέα. Καζ, ημζηάληε, δεκ είπαιε ηδ 

δοκαηυηδηα κα πμφιε υηζ ηα Θνδζηεοηζηά εα ελαζνεεμφκ απυ ηδ ζογήηδζδ, 

βζαηί, εάκ αθαζνεεμφκ απυ εηεί, πνέπεζ ηάπμο κα πνμζηεεμφκ ςξ ιάεδια, ηαζ 

μζ ζοκάδεθθμζ, μζ μπμίμζ δζδάζημοκ αοηυ ημ ιάεδια ηάπμο πνέπεζ κα ημ 

ζογδηήζμοκ. Άθθςζηε, πχξ εα ιπμνμφζε κα αζηδεεί ηνζηζηή ζε αοηυ ημκ 

ημιέα, εάκ δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηακ ηαζ ηα Θνδζηεοηζηά; 

  ε υ,ηζ αθμνά, ηχνα, ημ δεφηενμ ενχηδια πμο δδιζμφνβδζε δ 

ζογήηδζδ, ημ ζπεηζηυ ιε ημ έκα ή ημ πμθθαπθυ αζαθίμ ή ηδκ πμθθαπθή 

πνυζααζδ ζηδ βκχζδ, βζαηί επζθέλαιε κα πνμηείκμοιε αοηέξ ηζξ ηνεζξ 

εκδεπυιεκεξ επζθμβέξ ηαζ υπζ άθθεξ. Ζ πνχηδ επζθμβή, δδθαδή «πνμηζιάηε έκα 

ηαζ ιμκαδζηυ αζαθίμ;» ακηζπνμζςπεφεζ, αξ ημ πμφιε έηζζ, πενζβναθζηά, ημ 

ζζπφμκ ζφζηδια, βζαηί ηαηά αάζδ ημ ζζπφμκ ζφζηδια ααζίγεηαζ ζημ έκα ηαζ 

ιμκαδζηυ αζαθίμ. Ζ δεφηενδ, πμο ακαθένεηαζ ζημ «πμθθαπθυ αζαθίμ», ηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα έκα 

ιζηνυ δζάζηδια ζημ πανεθευκ, ιε ηδκ υπμζα ζηάζδ έπεζ ηακείξ, εεηζηή ή 

ανκδηζηή, βζ‘ αοηυ. Καζ δ ηνίηδ επζθμβή ήηακ, αξ ημ πς, ηαζ δ εέζδ ηδξ ΟΛΜΔ. 

Γδθαδή, δ ΟΛΜΔ ζηα ηείιεκά ηδξ έπεζ πνμαάθεζ ημ αίηδια βζα «έκα αζαθίμ ηαζ 

πμθθαπθή πνυζααζδ ζηδ βκχζδ». Πνμζέληε, εάκ επζθέβεζ ηακείξ ζε αοηυ ημ 

ενχηδια ημ ηνίημ ζηέθμξ, δδθαδή ημ «έκα αζαθίμ ηαζ πμθθαπθή πνυζααζδ ζηδ 

βκχζδ», αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ακαζνεί ημ έκα αζαθίμ, έηζζ; Δίκαζ ιέζα ζηδ 

θμβζηή, βεκζηυηενα, ημο «εκυξ αζαθίμο». Απθχξ, εεςνεί υηζ αοηυ ημ έκα αζαθίμ 

δεκ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ δζδαηηζηά αοηυκμια, απυ ιυκμ ημο, αθθά ιυκμ 

εκηαβιέκμ ζε ιζα θμβζηή υπμο είκαζ μδδβυξ, πανέπεζ ημοξ ααζζημφξ άλμκεξ 

πενζεπμιέκμο, ηαζ υηζ ηαοηυπνμκα επζγδημφιε ηδ πνήζδ ηδξ ζπμθζηήξ 

αζαθζμεήηδξ, βζα κα ιπμνέζμοιε κα δζεονφκμοιε ημ ζπεηζηυ πνμαθδιαηζζιυ 

ηςκ παζδζχκ. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθε είπεξ ηδ βκχιδ ζμο ημ πνςί… 

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Σχνα ζε ζπέζδ ιε αοηυ… 

ΤΝΔΓΡΟ: Γεκ εα ημ δζααάζεζξ; (μ ζφκεδνμξ επζιέκεζ κα δζαααζηεί ημ 

ζπεηζηυ ζδιείμ). 

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Πμθφ εοπανίζηςξ εάκ ιμο ημ δχζεηε. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ε παναηαθχ, ζοκάδεθθε, ιίθδζεξ ημ πνςί. 

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Γχζηε ηυ ιμο κα ημ δζααάζς. Δπίζδξ, οπήνλε ηαζ έκα γήηδια, 

εάκ αοηή δ δζαηφπςζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο ηαηεοεφκεζ ζε ιζα απμηέκηνςζδ, 

υπςξ θέβεηαζ, ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Γεκ οπήνπε ηαιζά ηέημζα 

πνυεεζδ, πμθφ πενζζζυηενμ… Δπζιέκεηε κα δζαααζηεί μ ζπμθζαζιυξ ηςκ 

απακηήζεςκ ζε αοηή ηδκ ενχηδζδ; Αημφζηε, θμζπυκ, αξ αημφζμοκ υθμζ:  

«Απφ ηηο απαληήζεηο ζπλάγεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο δελ 

απνδέρνληαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ελφο βηβιίνπ, πνπ ηζρχεη θαηά βάζε ζήκεξα.» 

·ηζζ θέεζ αοηή δ θνάζδ. «Μφιηο ην 10% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνδέρνληαη» ηδκ 

πναηηζηή ημο εκυξ αζαθίμο, εκκμεί αοηή, πνμθακχξ, δδθαδή, αοηυ πμο ζζπφεζ 

ζήιενα. «Παξάιιεια, απφ ηηο δχν άιιεο επηινγέο», ιδκ ακδζοπείηε, είκαζ 

αζθαθήξ δ δζαηφπςζδ ηαζ κμιίγς υηζ ζαξ ηαθφπηεζ, ακ ηνίκς απυ ηδκ 

πνυεεζδ ηαζ ηδ θμβζηή ιε ηδκ μπμία δζαηοπχζαηε ημ ενχηδια, βζαηί ηαζ εζείξ, 

πμο εκίζηαζεε ηχνα, αοηυ ηαηά αάζδ οπμζηδνίγεηε, είιαζ αέααζμξ, έκα αζαθίμ 

ηαζ ηαοηυπνμκα ιζα δδιζμονβζηή πνμζέββζζδ πμθθχκ πδβχκ, βζα κα βίκεηαζ 

πνμαθδιαηζζιυξ. οκεπίγς ηδκ ακάβκςζδ, θμζπυκ: «Παξάιιεια, απφ ηηο δχν 

άιιεο επηινγέο, ζαθήο πξνηίκεζε εθδειψλεηαη πξνο ηελ άπνςε γηα έλα βηβιίν 

θαη πνιιαπιή πξφζβαζε ζηε γλψζε κέζσ θαιά νξγαλσκέλσλ ζρνιηθψλ 

βηβιηνζεθψλ κε 54,6%, θαη αθνινπζεί ε άπνςε γηα ην έλα ζχζηεκα πνιιαπινχ 

βηβιίνπ, πνζνζηφ 34,8%.» Δίκαζ ηυζμ ζαθέξ, πμο δεκ αθήκεζ ηακέκα 

πενζεχνζμ πανενιδκείαξ.  

ε υ,ηζ αθμνά, ηχνα, ημ ηνίημ ενχηδια, ακαθένεηαζ....(Σαοηυπνμκεξ 

δζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ.). Πάιε ηχνα ζημ ηνίημ ενχηδια, ημ μπμίμ εειεθίςζε 

αοηή ηδκ ανκδηζηή ηνίζδ βζα ηδκ ένεοκα. Εδηήεδηε απυ ημοξ ενςηδεέκηεξ 

ζοκαδέθθμοξ κα απακηήζμοκ βζα ηδκ αβςβή οβείαξ, ηδκ πενζααθθμκημθμβζηή 

εηπαίδεοζδ ηαζ ηδ δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ, εάκ εέθμοκ κα δζαπμηίζμοκ ή 

υπζ, αοηέξ, ζακ ακηίθδρδ, ημ πνυβναιια ζπμοδχκ. Ζ απάκηδζδ, αέααζα, ήηακ 

ζαθχξ εεηζηή, αθθά αοηυ δεκ ζδιαίκεζ αοημκυδηα, υπςξ ηάπμζμζ οπμζηήνζλακ, 

«εοέθζηηδ» βκχζδ. διαίκεζ υηζ ιπμνεί ημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδιάηςκ πμο 

δζδάζημκηαζ ζημ ζπμθείμ, ηα ιαεδιαηζηά, δ θοζζηή, δ πδιεία, υθα ηα επζιένμοξ 

ιαεδιαηα κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ αοηέξ ηζξ ηνεζξ ιμνθςηζηέξ δζαζηάζεζξ, 

εηηζιχκηαξ ηδκ αδήνζηδ ημζκςκζηή ακαβηαζυηδηα βζα ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ 

ζπεηζηχκ πνμαθδιάηςκ, βζα ηδκ πνμζηαζία, π.π., ηδξ οβείαξ ηςκ παζδζχκ ηαζ 

ζδζαίηενα ηςκ παζδζχκ πμο ζηενμφκηαζ απυ επανηείξ ηαζ ηεηιδνζςιέκεξ πδβέξ 
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βζα κα εκδιενςεμφκ βζα ηδκ οβεία ημοξ, ηαζ άνα ηονίςξ ηςκ θηςπχκ 

ζηνςιάηςκ. Δάκ θάαμοιε οπυρδ ιαξ αοηή ηδκ ακαβηαζυηδηα αηνζαχξ, ηυηε 

πνμηφπηεζ υηζ πνέπεζ κα δζαπμηίζμοκ ημ πνυβναιια, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ 

ηζξ απακηήζεζξ. Σχνα, εάκ πνέπεζ κα εκηαπεμφκ ηαζ ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια, 

αοηυ είκαζ ιία άθθδ ζογήηδζδ, ζηδκ μπμία αξ ημπμεεηδεεί ηακείξ υπςξ 

επζεοιεί. Καζ εέθς κα ημκίζς, επίζδξ, εδχ υηζ άθθμ πνάβια είκαζ αοηή δ 

βεκζηή ζηάζδ, ηδκ μπμία ακαθέναιε, ηαζ άθθμ κα ελεηάζεζ ηακείξ ακ μ ηνυπμξ 

ιε ημκ μπμίμ έπμοκ εκηαπεεί δ αβςβή οβείαξ, δ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ 

η.θπ. ιέπνζ ηχνα ζημ ζζπφμκ πνυβναιια είκαζ ηάηζ ημ εεηζηυ.ε αοηυ έπεζ 

αζηήζεζ ηνζηζηή δ ΟΛΜΔ, ηαζ ελαημθμοεεί κα αζηεί ηνζηζηή, δζυηζ πνάβιαηζ 

πμθθέξ θμνέξ απμηεθμφκ πανάεονμ βζα κα εζζαάθμοκ ζηα ζπμθεία μζ 

επζπεζνήζεζξ, αθθά ηαζ βζα κα αθθμζςεεί μ ζοκεηηζηυξ παναηηήναξ ημο 

ηεκηνζημφ πονήκα ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ. 

  Σχνα, ηθείκμκηαξ εα έθεβα υηζ αοηυ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ μ 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ άζηδζε ιζα επίδναζδ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία, ηαηά υπμζμ 

ηνυπμ, απμηεθεί πθέμκ έκα ημζκυ ηεηηδιέκμ υθςκ ιαξ, ηαζ μθείθς εδχ ηάπμζα 

ζδιεία κα επζζδιάκς. 

  Σμ πνχημ: Δίκαζ ή δεκ είκαζ αοηυ ημ ενςηδιαημθυβζμ έκα πνμσυκ, 

ακαθοηζηήξ ζογήηδζδξ πμο δζελήπεδ ζημ πθαίζζμ ημο ΚΔΜΔΣΔ ιε υθα ηα ιέθδ 

ημο Γ.. κα ημ ζογδημφκ; Πνάβιαηζ, έηζζ είκαζ. Καζ ζημ ηέθμξ έβζκε απμδεηηυ, 

υπζ αέααζα ιε απυθοηδ ζοιθςκία βζα υθα ηα ζδιεία ημο απυ υθμοξ, βζαηί, εάκ 

ιε νςηήζεηε ηαζ ειέκα, είκαζ πμθθά ηα ζδιεία πμο δεκ ιε ηαθφπημοκ 

απμθφηςξ ζηδ δζαηφπςζδ ηςκ ενςηδιάηςκ ηαζ δζαηφπςζα ηαζ εηεί ηδ βκχιδ 

ιμο. Ίπζ, θμζπυκ, ζακ έκα ενςηδιαημθυβζμ πμο ηαθφπηεζ υθεξ ηαζ υθμοξ ιαξ 

απμθφηςξ, αθθά ζακ έκα ενβαθείμ ημ μπμίμ, εηθνάγμκηαξ ηεθζηά ζοθθμβζηυ 

πνμαθδιαηζζιυ ηαζ υπζ, πνμθακχξ, ηάπμζμκ παναηαλζαηυ, ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ένεοκα. Αοηυ ήηακ ημ ηεθζηυ, αξ πμφιε, απμηέθεζια απυ 

ηδ ζογήηδζδ, ηαζ ημ ημκίγς αοηυ ιε έιθαζδ, δζυηζ, εάκ αοηυ ημ ενςηδιαημθυβζμ 

είπε ηνζεεί απυ ιία άπμρδ υηζ είκαζ έκα «ακηζδναζηζηυ» ενςηδιαημθυβζμ, 

πνχημ, εα είπε ακμίλεζ έκαξ πυθειμξ κα ιδκ ζοιπθδνςεεί απυ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ πακεθθαδζηά, βζαηί δήεεκ παίγεζ ανκδηζηυ νυθμ· δεφηενμ, 

πνυηεζηαζ βζα ενςηδιαημθυβζμ πμο ηοηθμθμνμφζε ζημοξ μνυθμοξ ηδξ ΟΛΜΔ 

βζα ανηεηυ ηαζνυ, ανηεηέξ εαδμιάδεξ πνζκ απμζηαθεί ζηα ζπμθεία, μπυηε πάθζ 

εα είπε ηφπεζ ηδξ πνμζμπήξ ηαζ ανκδηζηχκ ηνίζεςκ· ηαζ, ηνίημ, αζθαθχξ, υθμζ 
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μζ ζοκάδεθθμζ μζ μπμίμζ ακέθααακ κα δζαηζκήζμοκ αοηυ ημ ενςηδιαημθυβζμ ζηα 

ζπμθεία, ηαζ πμο ακήηακ ζε υθεξ ηζξ παναηάλεζξ ηαζ ηάζεζξ -ηαζ ημοξ 

εοπανζζημφιε βζ‘ αοηυ-είκαζ άλζμ απμνίαξ πχξ δεκ ακηζθήθεδηακ υηζ είπε 

ηάπμζμ ηέημζμ παβζδεοηζηυ ή ανκδηζηυ παναηηήνα. 

  Καζ ηεθεζχκς θέβμκηαξ υηζ, εάκ οπήνλε ιζα ηέημζα «ελαπάηδζδ», 

ηέθμξ πάκηςκ, ελαπαηήεδηε ηαοηυπνμκα ηαζ ζφζζςιμξ μ εθθδκζηυξ ηφπμξ ηαζ 

μζ δδιμζζμβνάθμζ· δζυηζ, απυ ηδ ζηζβιή πμο δζαηοπχεδηακ μζ απακηήζεζξ ζηα 

ενςηήιαηα ηαζ -πνμζέληε ημ αοηυ- απυ ηδ ζηζβιή πμο δδιζζμπμζήεδηακ ηα 

πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ, υθεξ μζ εθδιενίδεξ -ηαζ έπς υθα ηα απμηυιιαηα- 

δελζέξ, ανζζηενέξ, ηεκηνχεξ υθεξ, ίζςξ ιε ιία ελαίνεζδ, έβναρακ υηζ πνυηεζηαζ 

βζα ιζα ένεοκα πμο πηοπάεζ ιζα ακηζδναζηζηή πμθζηζηή. 

 Διείξ πνμζεββίζαιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιε ειπζζημζφκδ. Γεκ ηάκαιε 

ηδκ επζθμβή ηςκ ενςηδιάηςκ εεςνχκηαξ υηζ ηάπμζα ιπμνεί κα αθάρμοκ, βζαηί 

λέναιε υηζ μζ ζοκάδεθθμζ έπμοκ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ζαθή άπμρδ βζ‘ αοηά ηα 

γδηήιαηα ηαζ ήιαζηακ ζίβμονμζ υηζ εα ακαδεζπηεί δ ηνζηζηή ημοξ ζηάζδ. Καζ δ 

ηνζηζηή ζηάζδ ημοξ ακαδείπηδηε ιε ηα πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ, ηα μπμία 

δδιμζζμπμζήεδηακ εονφηενα. 

  Θέθς κα πνμζεέζς, αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, υηζ 

ακαβκςνίγμοιε ηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ηδξ μπμζαζδήπμηε, 

πμζμηζημφ ή άθθμο παναηηήνα, ένεοκαξ. Σα ακαβκςνίγμοιε. Γεκ οπάνπεζ 

πμζμηζηή ένεοκα, δ μπμία κα ιδκ εβηθςαίγεζ αοηυκ πμο επζπεζνεί κα 

απακηήζεζ, ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δζαηοπχκμκηαζ ηα ενςηήιαηα. Αθθά δ 

επζδίςλδ δ δζηή ιαξ λένεηε πμζα ήηακ; Να ακμίλμοιε θίβμ ιζα ζογήηδζδ -βζαηί 

ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαηανπάξ είκαζ έκα ενβαθείμ πνμαθδιαηζζιμφ- ηαζ 

ηαοηυπνμκα κα δείλμοιε ιέζα απυ ηα πμνίζιαηα ηάπμζεξ ηονίανπεξ ηάζεζξ ηαζ 

αοηέξ μζ ηονίανπεξ ηάζεζξ ακαδείπηδηακ ηαζ είδαηε ηζ εκηφπςζδ πνμηάθεζακ 

εονφηενα ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ ηζ πνμαθδιαηζζιυ. 

  Καζ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ηαζ αβαπδηέξ ζοκαδέθθζζζεξ, επεζδή 

ίζςξ είκαζ ημ ηεθεοηαίμ εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ ζημ μπμίμ ζοιιεηέπς απυ ηδ 

εέζδ εκυξ πνμζχπμο πμο έπεζ ηαζ ιζα εοεφκδ βζ‘ αοηυ, εα ήεεθα κα ημκίζς 

ημφημ: πμηέ κα ιδ πάκμοιε ημκ ηεκηνζηυ ιαξ ζηυπμ. Ο ηεκηνζηυξ ιαξ ζηυπμξ 

είκαζ δ ακηζπανάεεζδ ιε ιζα ανκδηζηή πμθζηζηή· ανκδηζηή πμθζηζηή ιε αάζδ ηα 

ημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ. Τπάνπμοκ δζαθςκίεξ, εα ηζξ ζογδημφιε εδχ, 

αθθά άθθμ πνάβια είκαζ δ ζοκεπήξ πνμζπάεεζα κα ζοκεκχζμοιε δοκάιεζξ 
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πνμξ ιζα εεηζηή ηαηεφεοκζδ ηαζ άθθμ πνάβια είκαζ κα εεςνήζμοιε υηζ εδχ, 

ακάιεζά ιαξ, είκαζ μζ επενμί ηαζ μζ ακηίπαθμζ ηαζ κα πάκμοιε ημ ζηυπμ ιαξ 

ηαηαηνζαυιεκμζ ζε επζιένμοξ γδηήιαηα.  

Δοπανζζηχ πμθφ βζα ηδκ πνμζμπή ζαξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αξ πμφιε ηχνα θίβα βζα ηδ δζαδζηαζία. οκάδεθθμζ, έπμοκ 

δδθχζεζ 19 ή 20 μιζθδηέξ βζα πανειαάζεζξ ζε ηάεε εζζήβδζδ.  

(Γζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ.) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα ζαξ πς ηαζ, εάκ οπάνπεζ ακηίννδζδ, εα ηδκ πείηε ζηδ 

ζοκέπεζα. Να μθμηθδνχζς. Ζ απυθαζδ ηαζ ημ πνυβναιια ημο ζοκεδνίμο αοηυ 

θέεζ. Μεηά ηζξ εζζδβήζεζξ δ ζογήηδζδ εα βίκεζ ζε δφμ μιάδεξ, αοηυ θέεζ ημ 

πνυβναιια ημο ζοκεδνίμο. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ απάκηδζδ ημο ΚΔΜΔΣΔ ήηακ κα δμεεί ημ ιεζδιένζ, αθθά 

θυβμο πνυκμο δζαηυπδηε δ ζοκεδνίαζδ. Να ιδκ απακημφζε δδθαδή; Ζ 

επυιεκδ δζαδζηαζία, θμζπυκ, είκαζ δ ελήξ: Θα πςνίζμοιε ηζξ δφμ εκυηδηεξ 

αοηέξ, υπςξ έπεζ βίκεζ ήδδ βκςζηυ. ηζξ 8.30 πενίπμο εα ηεθεζχζμοιε, βζαηί 

οπάνπμοκ ηαζ αοηέξ μζ οπμπνεχζεζξ πμο ζαξ είπα πνζκ. Μπμνεί κα πάεζ θίβμ 

πνμξ ηζξ 9, αθθά υπζ ανβυηενα.  

  Δάκ εέθμοκ κα ιζθήζμοκ υθμζ μζ μιζθδηέξ ηαζ, αεααίςξ, δ ζεζνά 

εα ηαεμνζζηεί απυ ηα πνμεδνεία ηςκ δφμ εκμηήηςκ, αξ ιζθήζμοκ πνχηα αοημί 

πμο δεκ ιίθδζακ ζηδκ πνςζκή ζοκεδνίαζδ ηαζ ιεηά κα ιζθήζμοκ ηαζ υθμζ μζ 

άθθμζ ζοκάδεθθμζ. Μπμνμφκ κα ιζθήζμοκ υθμζ, ζφιθςκα ιε ημκ ανζειυ πμο 

έπμοιε, ανηεί κα ηδνδεεί μ πνμαθεπυιεκμξ πνυκμξ. Θα πάιε, θμζπυκ, έηζζ ηαζ 

ζε αοηέξ ηζξ δφμ εκυηδηεξ. Ζ πνχηδ εκυηδηα εα ζογδηήζεζ ημοξ ηνυπμοξ 

μνβάκςζδξ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ, ηδ βεκζηή ηαζ ηεπκζηή-επαββεθιαηζηή 

εηπαίδεοζδ ηαζ ημ εκζαίμ ζπμθείμ, αοηή δ εκυηδηα εα ιείκεζ εδχ. Ζ άθθδ 

εκυηδηα, ιε εέια ημ ζπμθζηυ αζαθίμ ηαζ ηδ δζδαηηζηή πνάλδ, εα ακεαεί ζημ 

δεφηενμ υνμθμ, υπμο οπάνπεζ ιζα ελίζμο υιμνθδ αίεμοζα, πζμ δθζυθμοζηδ, κα 

ζογδηήζεζ ημ γήηδια αοηυ. Ακηίζημζπα, εα ακεαμφκ ηαζ μζ ανιυδζμζ εζζδβδηέξ, 

βζα εα απακηήζμοκ ζε ζπεηζηά ενςηήιαηα.  

Δάκ λεηζκήζμοιε, υπςξ έπεζ πνμηαεεί, ιε ηφηθμ ενςηήζεςκ εδχ, ζηδκ 

μθμιέθεζα, ηαζ απακηήζεςκ απυ ημοξ εζζδβδηέξ –βζαηί, εάκ βίκμοκ ενςηήζεζξ, 

εα οπάνλμοκ ηαζ απακηήζεζξ-, ηαηαθαααίκεηε υηζ εα θάιε εδχ ημ πνυκμ 
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ζογήηδζδξ ηαζ δεκ εα βίκεζ ηαιία ζογήηδζδ ζε μιάδεξ. Γζ‘ αοηυ, θμζπυκ, ειείξ 

επζιέκμοιε ζηδκ πνυηαζδ πμο έπεζ ημ πνυβναιια ηαζ εα παναηαθέζμοιε κα 

ιδκ ηίεεκηαζ άθθα δζαδζηαζηζηά γδηήιαηα. Παν‘ υθα αοηά, οπάνπεζ δζαδζηαζηζηυ 

γήηδια; οκάδεθθε Μεηαθθδκέ, έπεζξ ημ θυβμ. 

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) Καηανπάξ, εηηζιχ υηζ είκαζ 

εζζδβήζεζξ απυ ιαπυιεκμοξ εηπαζδεοηζημφξ απεοεοκυιεκμοξ ζε ιαπυιεκμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. Μπμνεί κα ηάκς θάεμξ. Γεφηενμ, εεςνχ υηζ οπμκμιεφεηαζ δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ, ιε ημκ ηνυπμ πμο εα βίκεζ, υηακ βζα έκα 

εέια ζημ μπμίμ μζ εζζδβήζεζξ βίκμκηαζ εκ ζχιαηζ, μζ ημπμεεηήζεζξ εα βίκμοκ [ζε 

μιάδεξ]. Καζ θές υηζ ιε αοηυ οπμηζιάεζ ηακείξ ηαζ ημοξ μιζθδηέξ, εζζδβδηέξ, 

αθθά ηαζ ημοξ πανειααίκμκηεξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ μζ άκενςπμζ απεοεφκμκηαζ ζε 

έκα ζοβηεηνζιέκμ ζχια ηαζ λαθκζηά εα ανεεμφκ ζημ ιζζυ. Θα ήεεθα κα πς 

υηζ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ηα εέιαηα, ηα μπμία είπηδηακ ζηδκ απμβεοιαηζκή 

ζοκεδνίαζδ εα είκαζ ζοκαπηυιεκα. Γεκ ιπμνείξ κα ιε απμηθείζεζξ κα ηάκς 

πανέιααζδ ηαζ βζα ηδκ πνχηδ εζζήβδζδ ή βζα ηδκ ηνίηδ, έηζζ δεκ είκαζ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Άνα, πνμηείκεηε κα ζοκεπίζμοιε υθμζ ηδ ζοκεδνίαζδ εδχ.  

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ: ημ υκμια ηδξ μοζίαξ, αοηυ είκαζ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Μπμνείξ κα θφζεζξ ημ γήηδια -δζυηζ είκαζ εδχ αοηή ηδ ζηζβιή 

40 ηυζμζ μιζθδηέξ- κα θφζεζξ ημ γήηδια πχξ αοημί εα ιζθήζμοκ ιέπνζ ζηζξ 9 δ 

χνα; Δάκ θοεεί αοηυ, ηυηε κα ημ δμφιε. Λφζε ημ, υιςξ. 

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ: Μπμνεί κα βίκεζ ιζα δζαπείνζζδ αοημφ ημο πνυκμο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γεκ ιπμνεί. Οοδέπμηε έπεζ βίκεζ, ηαζ ημ λένεζξ ηαζ εζφ πμθφ 

ηαθφηενα απυ ιέκα. Δζφ ημ λένεζξ ηαθφηενα. Σμ λένμοιε πμθφ ηαθά υηζ δεκ εα 

βίκεζ, απθχξ δεκ εα ιπμνέζμοκ κα ιζθήζμοκ ηάπμζμζ. 

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ: Μπμνεί κα βίκεζ ιζα δζαπείνζζδ ηαζ ηςκ μιζθδηχκ ηαζ ημο 

πνυκμο ηέημζα, χζηε κα είιαζηε ζφκκμιμζ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πνμηείκεηε, θμζπυκ, κα βίκεζ ιζα ζοκεδνίαζδ εδχ. Ο 

ζοκάδεθθμξ Σζζνζβχηδξ έπεζ ημ θυβμ. Παναηαθχ, ιυκμ ζημ δζαδζηαζηζηυ, βζα 

κα έπμοιε ημ πνυκμ, κα ιδ θάιε ημ πνυκμ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοκεδνίμο ζηδ 

δζαδζηαζία. 

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) ηέθημιαζ, θμζπυκ, υηζ πνέπεζ κα 

θφζμοιε δφμ γδηήιαηα. Πνχηα-πνχηα κα μθμηθδνχζμοιε ζήιενα ιζα εκυηδηα 
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ηαζ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, έπεζ ζδιαζία, ζδζαίηενα ζηδκ απυ εδχ ιενζά, κα 

δμεεί ιζα δοκαηυηδηα ηαθφηενδ ημπμεέηδζδξ, πνάβια ημ μπμίμ δεκ ημ δίκεζ δ 

μθμιέθεζα. Πνμηείκς, θμζπυκ, ηάηζ εκδζάιεζμ. Μζθάκε ηαθφηενα μζ ζοκάδεθθμζ, 

υηακ είκαζ πζμ θίβμζ, πζμ ιαγειέκμζ, ιπμνμφκ κα ηαηαεέζμοκ αοηυ πμο εέθμοκ. 

Νμιίγς, θμζπυκ, υηζ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ημ ελήξ: κα δζαηοπςεμφκ ηχνα μζ 

ενςηήζεζξ, ζηδκ μθμιέθεζα, χζηε μ πνμαθδιαηζζιυξ κα βίκεζ πζμ βυκζιμξ, ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα κα απακηδεμφκ. Να ηαηαηεεμφκ, δδθαδή, ηα ενςηήιαηα ζημ 

ζχια ζοκμθζηά, κα δμφιε πμζα είκαζ ηα γδηήιαηα, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα 

πενάζμοιε.... 

(Γζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ) 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) Οζ 120 κέμζ ζοκάδεθθμζ πμο είκαζ ζηα 

δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα ηαζ δεκ παναημθμφεδζακ άθθμ εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ κα 

ιπμνέζμοκ κα ημπμεεηδεμφκ. Καζ αοηυ δεκ ημ δζεοημθφκεζ δ πνυηαζή ζμο.... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, δεκ έπεηε ημ θυβμ ηχνα. Καηαθάααιε ημ 

δζαδζηαζηζηυ. Σμ πνμεδνείμ επζιέκεζ ζηδ δζαδζηαζία πμο πνμηείκεζ ηαζ πμο έπεζ 

απμθαζίζεζ ηαζ δ ΟΛΜΔ ηαζ πνμαθέπεζ ηαζ ημ πνυβναιια. Αθθά επεζδή δεκ 

εέθμοιε κα εεςνδεεί υηζ είιαζηε ακηζδδιμηναηζημί, υπςξ ηάπμζμζ ιπμνεί κα 

εκκμείηε, εα εέζμοιε ζε ρδθμθμνία ζημ ζχια ηδ δζαδζηαζία, αηφπςξ 

ημοθάπζζημκ. Δίκαζ δφμ πνμηάζεζξ. Σνεζξ πνμηάζεζξ; Γεηαηνείξ εέθεηε; Μέπνζ 

ζηζξ 9 κα ζογδηάιε ηδ δζαδζηαζία εέθεηε; Σνεζξ πνμηάζεζξ. Ζ πνυηαζδ ημο 

πνμβνάιιαημξ ηαζ ημο πνμεδνείμο, μιυθςκα, κα ζοκεπίζμοιε ηδ δζαδζηαζία 

απυ εδχ ηαζ πένα ζε δφμ μιάδεξ, υπςξ έπεζ ηαεμνζζηεί, είκαζ δ ιία πνυηαζδ. 

Ζ πνυηαζδ ημο ζοκαδέθθμο Μεηαθθδκμφ, κα είιαζηε ιέπνζ ημ ηέθμξ, ιέπνζ ζηζξ 

8, 9 δ χνα, εδχ, υθμζ ιαγί, πμο ζδιαίκεζ υηζ εα ιζθήζμοκ θζβυηενμζ μιζθδηέξ 

ηαζ, πνμθακχξ, δ ζεζνά εα είκαζ κα ιζθήζμοκ πνχηα αοημί πμο δεκ πήνακ ημ 

θυβμ ημ πνςί. Καζ δ ηνίηδ πνυηαζδ, ημο Θακάζδ ημο Σζζνζβχηδ, πμο θέεζ κα 

βίκμοκ μζ ενςηήζεζξ, απυ υ,ηζ ηαηάθααα, πςνίξ κα δμεμφκ μζ απακηήζεζξ, 

απθχξ κα ηεεμφκ ηα ενςηήιαηα, ηαζ ιεηά κα πςνίζμοκ μζ μιάδεξ. Λμζπυκ, 

ρδθίγμοιε. Ζ πνυηαζδ πμο οπάνπεζ ζημ πνυβναιια, υηζ πςνίγμοιε απυ ηχνα 

ζε δφμ εκυηδηεξ ηαζ ιζθάκε υθμζ μζ ζοκάδεθθμζ πμο έπμοκ δδθχζεζ. Τπέν; 

Καηά; Λεοηά; Ζ πνυηαζδ πμο θέεζ υηζ ιέκμοιε εδχ ιέπνζ ζηζξ 9 ζε μθμιέθεζα: 

Καζ δ πνυηαζδ πμο θέεζ κα βίκμοκ ενςηήζεζξ ηαζ ιεηά κα πςνζζημφιε: 
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  Δπακαθαιαάκεηαζ δ δζαδζηαζία ηαζ ηίεεκηαζ ζε ρδθμθμνία μζ δφμ 

πνχηεξ πνμηάζεζξ. 

  Πενκάεζ ηαηά πθεζμρδθία δ δζαδζηαζηζηή πνυηαζδ ημο 

Πνμεδνείμο. 

  Λές λακά, βζα κα ιδκ οπάνπεζ πανελήβδζδ: Γζα ηδκ εκυηδηα 

«Σνυπμζ μνβάκςζδξ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ, βεκζηή ηαζ ηεπκζηή-επαββεθιαηζηή 

εηπαίδεοζδ, εκζαίμ ζπμθείμ», παναιέκμοιε εδχ, έπμοκ δδθχζεζ είημζζ 

ζοκάδεθθμζ μιζθδηέξ. Μενζημί, πμο έπμοκ δδθχζεζ ηαζ ηζξ δφμ μιάδεξ, αξ 

δζαθέλμοκ αοηή ηδ ζηζβιή ζε πμζα απυ ηζξ δφμ -δεκ ιπμνμφκ κα πάκε ηαζ ζηζξ 

δφμ, κα ιζθήζμοκ ηαζ κα θφβμοκ. Καζ δ δεφηενδ μιάδα, ζημ δεφηενμ υνμθμ, βζα 

ημ εέια «πμθζηυ πνυβναιια, ζπμθζηυ αζαθίμ ηαζ δζδαηηζηή πνάλδ». Θα ζαξ 

δζααάζς ηα μκυιαηα, αθθά εα δεκ εα ιζθήζεηε ιε αοηή ηδ ζεζνά, εα 

πνμδβδεμφκ αοημί πμο δεκ ιίθδζακ ημ πνςί. Απθχξ, ζαξ θές πχξ είκαζ 

ηαηαβεβναιιέκα.  

 ηδκ πνχηδ μιάδα… (ακαημζκχκμκηαζ ηα μκυιαηα). 

 Καζ ζηδ δεφηενδ μιάδα… (ακαημζκχκμκηαζ ηα μκυιαηα).  

Λφεηαζ δ ζοκεδνίαζδ. 

 

ΛΖΞΖ ΤΝΔΓΡΗΑ 
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2ε ΔΝΟΣΖΣΑ: ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ 

(α) Τρόποι οργάνωζης ηης ζτολικής γνώζης. Γενική και 

ηετνική-επαγγελμαηική εκπαίδεσζη. Το ενιαίο ζτολείο. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ 

 

θ. ΜΑΡΖ: Καθδζπένα ζε υθμοξ. ·πμοιε ιζα εζζήβδζδ βζα ηα κοηηενζκά 

ζπμθεία, ζηα μπμία ενβαγυιαζηε ιαγί ιε ημκ ζοκάδεθθμ. Γεκ λένς εάκ 

ηαζνζάγεζ ζηδκ απμρζκή εειαημθμβία, αθθά ειείξ κμιίγαιε υηζ εα οπάνπεζ έκα 

θυνμοι ζημ μπμίμ εα πανμοζζαζημφκ υθεξ μζ εζζδβήζεζξ. Θα ζαξ δείλμοιε έκα 

ιζηνυ κημημοιέκημ βζα ημ πχξ είκαζ δ γςή ζε έκα κοπηενζκυ ζπμθείμ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα εα ζαξ πανμοζζάζμοιε ηζξ πνμηάζεζξ πμο αβήηακε απυ ημοξ 

ιαεδηέξ βζα ημ πχξ εα εέθαιε κα είκαζ ηα κοπηενζκά ζπμθεία ηδξ Δθθάδαξ. 

 Αοηυ πμο εα δείλμοιε είκαζ έκα ημιιάηζ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο ειείξ 

γμφιε ηαεδιενζκά εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα. Θα πνεζαγυιαζηακ πμθθά θεπηά βζα 

κα ιπμνέζμοιε κα ιζθήζμοιε βζα ηδ κοπηενζκή εηπαίδεοζδ, βζαηί εεςνμφιε υηζ 

είκαζ έκα ημιιάηζ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζηδκ Δθθάδα ημ μπμίμ είκαζ ζπεδυκ ζηδκ 

αθάκεζα. ·πεζ πάνα πμθθέξ ζδζαζηενυηδηεξ, ακενχπμοξ δζαθμνεηζηχκ δθζηζχκ, 

μζ μπμίμζ ημ πνςί ενβάγμκηαζ ηαζ ημ ανάδο πνμζπαεμφκ κα εηιεηαθθεοημφκ ιζα 

δεφηενδ εοηαζνία βζα κα ηεθεζχζμοκ ημ ζπμθείμ ή, αηυια, βζα κα ζπμοδάζμοκ 

κα ιπμοκ ζημ πακεπζζηήιζμ. 

 Διείξ ηάκαιε ιζα ιζηνή ένεοκα ζημ πθαίζζμ ηςκ δοκαημηήηςκ ιαξ, πμο 

εα ηδ δείηε ηχνα ζε ζοκημιία, δ μπμία πνμζπαεεί κα ηάκεζ ιζα ημζκςκζμθμβζηή 

πνμζέββζζδ. Ακηθήζαιε ηάπμζα ζημζπεία απυ ηδ ιμκαδζηή ένεοκα πμο 

ανήηαιε, ημο ηονίμο Κάηζζηα, πνζκ απυ ανηεηά πνυκζα ηαζ ζημ ηέθμξ εα δείηε 

ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ, υπςξ δζαηοπχεδηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ημοξ ηαεδβδηέξ, 

πμο αθμνμφκ βεκζηά ηδ κοπηενζκή εηπαίδεοζδ ηαζ υπζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζπμθείμ.  

Σμ ενςηδιαημθυβζμ πνμζπάεδζε ααζζηά κα ακζπκεφζεζ ηα πμζμηζηά ηαζ 

ηα πμζμηζηά ζημζπεία υζςκ θμζημφκ ζε έκα κοπηενζκυ ζπμθείμ. Βθέπεηε εδχ 

ηαηακμιή ιαεδηχκ, ακά θφθμ η.θπ., ηαζ μοζζαζηζηά μζ πνμηάζεζξ πμο 

δζαηοπχεδηακ ήηακ μζ πνμηάζεζξ πμο απαζπμθμφκ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ 
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ζε αοηά ηα ζπμθεία, ηςκ μπμίςκ, οπεκεοιίγς, ημ εφνμξ δθζηζαηά ηοιαίκεηαζ 

ιεηαλφ 15 ηαζ 55 εηχκ. 

[Αθνινπζεί πξνβνιή βηληενηαηλίαο]  

 Μία πνχηδ πνυηαζδ είκαζ υηζ δ φθδ ζηα εζπενζκά Γοικάζζα ηαζ Λφηεζα 

πνέπεζ κα πνμζανιμζηεί ζηζξ ακάβηεξ αοηχκ ηςκ ζπμθείςκ, βζαηί, υπςξ 

ηαηαθαααίκεηε, ηάπμζμξ πμο έπεζ εβηαηαθείρεζ ημ ζπμθείμ πνζκ 5, 10, ή ηαζ 15 

πνυκζα ηαζ ζοκεπίγεζ ζε ιζα ηάλδ υπςξ είκαζ δ Α΄ Λοηείμο, είκαζ πμθφ δφζημθμ 

κα πνμζανιμζηεί ζε αοηή ηδκ φθδ. πεδυκ είκαζ ζακ κα αημφεζ ηάηζ εκηεθχξ 

άβκςζημ ζε αοηυκ. 

 ηδ ζοκέπεζα, πνμηείκμοιε κα δμεμφκ ηίκδηνα ζημοξ ενβαγμιέκμοξ ημο 

ζδζςηζημφ ημιέα, βζα κα ιπμνμφκ κα θμζηήζμοκ ζηα εζπενζκά -βζαηί ζαξ 

πθδνμθμνχ υηζ μ ηυζιμξ μ μπμίμξ έπεζ εβηαηαθείρεζ ημ ζπμθείμ ηαζ ενβάγεηαζ 

είκαζ ανηεηυξ έςξ πμθφξ-, υπςξ είκαζ ημ κα δίκμκηαζ άδεζεξ ή κα ιεζχκεηαζ ημ 

ςνάνζμ ενβαζίαξ βζα ηάπμζμκ πμο θμζηά ζε εζπενζκυ ζπμθείμ. 

 Σμ ιεβάθμ πνυαθδια ζηα εζπενζκά Λφηεζα, βζα υζμοξ δεκ λένεηε, είκαζ 

δ ιεβάθδ δζάνηεζα, ηα ηέζζενα έηδ θμίηδζδξ, βζαηί ζημ εζπενζκυ Λφηεζμ δ Α΄ ηαζ 

δ Β΄ Λοηείμο ζζμδοκαιμφκ ιε ηδκ Α΄ Λοηείμο εκυξ πνςζκμφ ζπμθείμο, πνάβια 

πμο ζδιαίκεζ υηζ ηάπμζμξ πμο έπεζ ήδδ πάζεζ ανηεηά πνυκζα πνέπεζ κα πάζεζ 

έκα αηυια, πςνίξ κα ανίζημοιε ηακέκα θυβμ βζα κα ζοιααίκεζ αοηυ.. Καζ ηέθμξ, 

ηάηζ πμο ιαξ έπεζ απαζπμθήζεζ πμθφ, ελαζηίαξ δζάθμνςκ ζηακδάθςκ, ιε ηφνζμ 

αοηυ πμο έβζκε ζηδ Βένμζα ημ 2001, υηζ πνέπεζ κα δζαζθαθζζηεί κμιμεεηζηά, 

χζηε δ θμίηδζδ ζηα εζπενζκά ζπμθεία κα αθμνά ακενχπμοξ πμο ενβάγμκηαζ 

πναβιαηζηά ηαζ υπζ ενβαγυιεκμοξ-ιασιμφδεξ, δδθαδή παζδζά δζηδβυνςκ ηαζ 

βζαηνχκ πμο ιεηαπδδμφκ -υπςξ έβζκε ζηδ Βένμζα - απυ ηα πνςζκά ζπμθεία 

ζηα εζπενζκά ιε ιυκμ ζηυπμ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζε ηάπμζεξ απυ ηζξ θεβυιεκεξ 

ηαθέξ ζπμθέξ. 

Καζ ηέθμξ, ηάηζ πμο αθμνά ημ ζπμθείμ ηδξ Κς, είκαζ ακαβηαία δ δδιζμονβία 

εκυξ δεφηενμο κοηηενζκμφ ζπμθείμο, πμο έπεζ ακάβηδ ημ κδζί.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Γχζαιε δέηα θεπηά, βζαηί 

ήηακ δφμ ζοκάδεθθμζ απυ ηδκ Κς ηαζ κμιίγς υηζ ήηακ ζδιακηζηά αοηά πμο ιαξ 

είπακ. Ξεπάζαιε, υιςξ, ηζξ ενςηήζεζξ. Να βίκμοκ, θμζπυκ, ηχνα μζ ενςηήζεζξ 

                                                           

 Τν video έρεη θαηαηεζεί θαη ππάξρεη ζην αξρείν ηεο ΟΛΜΔ.  
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πνμξ ημοξ εζζδβδηέξ πμο αθμνμφκ ηζξ εζζδβήζεζξ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ, ημο 

εκζαίμο ζπμθείμο η.θπ.  

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: οκάδεθθμζ, ακηζθαιαάκμιαζ ςξ δάζηαθμξ ηαζ ςξ βμκζυξ 

πμθφ ηαθά ηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ, ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ ηάλεζξ ημο 

κδπζαβςβείμο, ημο Γδιμηζημφ, εκδεπμιέκςξ ηαζ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο. Θα ήεεθα 

ιζα πθδνέζηενδ, επανηέζηενδ, μοζζαζηζηυηενδ ημπμεέηδζδ, ηζ ζδιαίκεζ 

αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηάλεζξ ημο Λοηείμο, ζηα 

βθςζζζηά ιαεήιαηα ή ζηα ζζημνζηά ιαεήιαηα, βζα κα ιζθήζς βζα ηδκ 

εζδζηυηδηά ιμο. ·κα ημ ηναημφιεκμ. ·βζκε ηαηακμδηή δ ενχηδζδ; Σζ εκκμμφιε 

αζςιαηζηή πνμζέββζζδ; Με ζοβπςνείηε πάνα πμθφ, ζοκάδεθθμζ, κα 

πνμζβεζςεμφιε. Ανηεημί ζοκάδεθθμζ λένμοκ υηζ ιμο ανέζμοκ μζ εεςνίεξ. Αθθά 

εέθς κα ανεεμφιε ζηδκ ίδζα ηδ θοηεζαηή πναβιαηζηυηδηα. Σζ ζδιαίκεζ 

αζςιαηζηή πνμζέββζζδ; 

 Καζ ημ δεφηενμ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ εεςνία ηδξ βκχζδξ, ιε ηδ θζθμζμθία 

ηδξ βκχζδξ. Οζ οπμζηδνζηηέξ (Αθαπζχηδξ, Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ η.θπ.) θέκε 

υηζ μ ιαεδηήξ ιέζς ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ιπμνεί μ ίδζμξ κα ηαηαζηεοάγεζ, έπεζ 

ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ. Αξ ιζθήζμοιε βζα ηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ, βζα ηα 

Μαεδιαηζηά, βζα ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ. Με πμζμκ ηνυπμ ιπμνμφκ κα δμεμφκ ζε 

έκα βκςζηζηυ πεδίμ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, ζοκαδέθθζζζα, υθα ηα δεδμιέκα, 

ια υθα ηα δεδμιέκα ηαζ μ ιαεδηήξ κα θηάζεζ ζε αοηυ πμο έθηαζε δ 

ακενςπυηδηα φζηενα απυ δφμ πζθζάδεξ πνυκζα, ζημ κυιμ ημο Νεφηςκα; Με 

πμζμ ηνυπμ; Σζ πνέπεζ, δδθαδή, κα έπεζ μ ηαεδβδηήξ, ιε αάζδ ηδκ ακηίθδρδ ηδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηαηαζηεοαζηζηήξ εεςνίαξ, ζηα πένζα ημο, ηζ πνέπεζ 

κα έπεζ ημ ζπμθείμ ζηα πένζα ημο, ηζ πνέπεζ κα έπμοκ μζ ιαεδηέξ ζηα πένζα ημοξ 

βζα κα ηαηαθήλμοκ ζημ κυιμ ημο Νεφηςκα; Έ κα ηαηαθήλμοκ ζηα 

ζοιπενάζιαηα ημο Ασκζηάζκ - βζαηί αοηυ θέεζ δ ηαηαζηεοαζηζηή εεςνία, βζα ηδκ 

μπμία εα ακαθενεμφιε ζηδ ζοκέπεζα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Άθθμξ ζοκάδεθθμξ βζα ενχηδζδ. 

Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ (ΚΔΜΔΣΔ): Θέθς κα ηάκς δφμ-ηνεζξ ενςηήζεζξ, ηαεανά 

δζεοηνζκζζηζηέξ, ζηδκ ηα Μπμονδή.  

Καηανπάξ, εα ήεεθα κα ιμο ελδβήζεζ ηζ ζδιαίκεζ αζςιαηζηυ ιάεδια. 

Βζςιαηζηή πνμζέββζζδ λένς ηζ ζδιαίκεζ. Γεκ λένς υιςξ ιέπνζ ηχνα ηζ ζδιαίκεζ 

αζςιαηζηυ ιάεδια. 
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 ·κα άθθμ: Σζ εκκμμφιε, υηακ θέιε «πζζημπμζδιέκμξ εηπαζδεοηζηυξ»; 

Ακαθένεζ ζε έκα ζδιείμ βζα «πζζημπμζδιέκμ εηπαζδεοηζηυ» ζημκ ΔΠ. Σζ 

ζδιαίκεζ «πζζημπμζδιέκμξ εηπαζδεοηζηυξ»;  

Δπίζδξ, ήεεθα κα νςηήζς πμζμ παζδί, ηαηά ηδκ άπμρή ηδξ, ζηδκ δθζηία 

ηάης ηςκ 18 πνυκςκ ζοκεζδδηά έπεζ επζθέλεζ ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ; 

Πμζμ παζδί εα ήηακ αοηυ ηαζ βζαηί. 

 Καζ έκα ηεθεοηαίμ, επεζδή δζάααζα πμθφ πνμζεηηζηά ηδκ εζζήβδζδ απυ 

ημ ηείιεκμ ηαζ ιπενδεφηδηα. Σεθζηά, πμζα είκαζ δ αζηία ηδξ ηυζμ ιεβάθδξ 

ζπμθζηήξ δζαννμήξ ζημ Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ; Φεφβμοκ απυ ημ Γεκζηυ, θέηε, 

πάκε εηεί, ακαηαθφπημοκ ηζξ ζηακυηδηεξ, άνα είκαζ ζηακμπμζδιέκα. Μεηά ηάηζ 

βίκεηαζ ηαζ δεκ ζηακμπμζμφκηαζ ηαζ ηεθζηά θεφβμοκ. Λίβμ πζμ ακαθοηζηά αοηυ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Άθθδ ενχηδζδ οπάνπεζ; Γεκ οπάνπμοκ άθθεξ 

ενςηήζεζξ. Θα απακηδεμφκ ιεηά ιε ηζξ ημπμεεηήζεζξ. Ο ζοκάδεθθμξ 

Παπαζηάιμξ Βαζίθδξ έπεζ ημ θυβμ. 

Β. ΠΑΠΑΣΑΜΟ (ΔΛΜΔ ΥΑΝΗΩΝ) : Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, βεζα ζαξ. Δίιαζ 

εδχ βζα κα ηάκς ιζα πανέιααζδ ζπεηζηά ιε ημ θμνδηυ ιαεδηζηυ οπμθμβζζηή. 

Θα ηαηαεέζς έκα ηείιεκμ πμο βνάθηδηε απυ μιάδα ζοκαδέθθςκ ζηδκ μπμία 

ζοιιεηείπα ηαζ εβχ, πμο είιαζ εηπαζδεοηζηυξ ζημ Γοικάζζμ ημο Πθαηακζά, μ 

Σάζμξ Κμθμηοεάξ, πμο είκαζ εηπαζδεοηζηυξ ζημ 3μ Γοικάζζμ Υακίςκ, μ 

Μακυθδξ Φναβημκζημθάηδξ, πμο είκαζ οπεφεοκμξ απυ ημ ΔΠΑΛ Υακίςκ, ηαζ μ 

Γζχνβμξ Γχβμοθμξ, πμο είκαζ μ πμθζηυξ φιαμοθμξ Πθδνμθμνζηήξ ηδξ 

Γοηζηήξ Κνήηδξ. 

 Ο θμνδηυξ ιαεδηζηυξ οπμθμβζζηήξ εα είκαζ ζηα ζπμθεία απυ ηδκ 

επυιεκδ πνμκζά ζε πζθμηζηή θάζδ ηαζ απυ ηδ ιεεεπυιεκδ πνμκζά ζπεδζάγεζ ημ 

Τπμονβείμ κα ημκ ιμζνάζεζ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Σμ ζεκάνζμ πμο αθέπμοιε 

κα λεδζπθχκεηαζ είκαζ υηζ ζε δφμ πνυκζα υθμζ εζείξ ηάπμζα ζηζβιή εα ακμίλεηε 

ηδκ πυνηα ηδξ ηάλδξ ηαζ εα ανεεείηε ιπνμζηά ζε είημζζ laptop ακμζηηά. Καζ ημ 

«δεκ θμαάιαζ κα ακηζιεηςπίζς είημζζ laptop ακμζηηά» είκαζ ηεθείςξ 

δζαθμνεηζηυ απυ ημ «είιαζ έημζιμξ κα ηα ακηζιεηςπίζς».  

 Ζ εζζήβδζή ιαξ δεκ εα αζπμθδεεί ηαευθμο ιε ηα ηεπκζηά 

παναηηδνζζηζηά, πμο είκαζ έκαξ πμθφ ιεβάθμξ δζάθμβμξ, μ μπμίμξ 

ακαπηφζζεηαζ ζε άθθα θυνμοι. Δπίζδξ, δζαηδνμφιε ηαζ ηδκ επζθφθαλδ βζα 

                                                           

 Οιόθιεξε ε εηζήγεζε παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. 
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ηοπυκ πνμαθήιαηα ζηδκ οβεία ηςκ ιαεδηχκ. Δηείκμ πμο εα εέθαιε κα 

δχζμοιε εδχ είκαζ έκαξ πνμαθδιαηζζιυξ ζπεηζηά ιε ημ πχξ εα ιπμνμφζακ ιε 

αέθηζζημ ηνυπμ κα εζζαπεμφκ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ιε ημ θμνδηυ ιαεδηζηυ 

οπμθμβζζηή ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. 

 Θα ζοκμρίζς θίβμ ημ ηείιεκμ, βζαηί ιμο έδςζε έκα πεκηάθεπημ ημ 

πνμεδνείμ. Δηείκμ πμο πζζηεφμοιε είκαζ υηζ, βζα κα ιπμνέζεζ κα απμδχζεζ ηα 

αέθηζζηα δ ηενάζηζα επέκδοζδ πμο εα ηάκεζ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ ιε ημ θμνδηυ 

ιαεδηζηυ οπμθμβζζηή, εα πνέπεζ ημ Τπμονβείμ κα μνβακχζεζ υζμ ηαθφηενα 

ιπμνεί δνάζεζξ βφνς απυ ημοξ παναηάης άλμκεξ: Δπζιυνθςζδ ηαζ 

οπμζηήνζλδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δδιζμονβία ρδθζαημφ πενζεπμιέκμο ηαζ 

οπδνεζζχκ ηαζ νζγζηή ακααάειζζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ. ε υ,ηζ αθμνά ηδκ 

επζιυνθςζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, μ ζοκδζηαθζζηζηυξ ιαξ 

θμνέαξ έπεζ ηαηαεέζεζ ιέζα απυ πμθοεπίπεδμ δζάθμβμ ζοβηεηνζιέκδ 

πνυηαζδ. ε αοηή ηδκ πνυηαζδ, ηδκ μπμία ηαζ απμδεπυιαζηε, θοζζηά, εα 

πνέπεζ κα ζοιπενζθαιαάκεηαζ ακάιεζα ζημοξ εειαηζημφξ άλμκεξ ηαζ αοηυξ ηδξ 

αλζμπμίδζδξ ημο θμνδημφ ιαεδηζημφ οπμθμβζζηή ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία. Καζ κα πενζθαιαάκεζ εκυηδηεξ πμο αθμνμφκ εηπαίδεοζδ, ανπζηά 

ζηδ πνήζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ζεκανίςκ ενβαζίαξ ιε ημ θμνδηυ ιαεδηζηυ 

οπμθμβζζηή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δδιζμονβία απυ ημκ εηπαζδεοηζηυ δζηχκ ημο 

ζεκανίςκ ηαζ δδιμζζμπμίδζδ αοηχκ ηςκ ζεκανίςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

ημζκυηδηα. Δπίζδξ, εηπαίδεοζδ ζηδκ ηαθθζένβεζα δελζμηήηςκ αλζμθυβδζδξ ηδξ 

εβηονυηδηαξ ηαζ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο δζαηζκείηαζ ζημ 

δζαδίηηομ, αθθά ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ζε γδηήιαηα ζπεηζηά ιε ημοξ υνμοξ 

πθμήβδζδξ. 

 Βναποπνυεεζια ημ ΤΠΔΠΘ, βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

ηςκ ζπμθείςκ πμο εα πάνμοκ ιένμξ ζηδ δνάζδ, εα πνέπεζ κα δδιζμονβήζεζ 

έκηοπμοξ ηυιμοξ ιε πενζεπυιεκμ πμο εα πνμηφπηεζ απυ ηα παναηάης: 

Γζδαηηζηή ιεεμδμθμβία, ααζζηέξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο θμνδημφ ιαεδηζημφ 

οπμθμβζζηή ηαζ ηαθέξ πναηηζηέξ αλζμπμίδζδξ. Σμ «ηαθέξ πναηηζηέξ» 

πνμηφπηεζ απυ ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία - «good practice», έηζζ ακαθένεηαζ. Γεκ 

έπεζ κα ηάκεζ ιε αλζμθυβδζδ. Δπίζδξ, ιζα πενζμδζηή έκηοπδ έηδμζδ ζπεηζηά ιε 

ηδκ εζζαβςβή ημο θμνδημφ ιαεδηζημφ οπμθμβζζηή ζηδκ εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία εα θεζημονβμφζε εκζζποηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηθίιαημξ απμδμπήξ 

απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ. Ίθμ ημ παναπάκς οθζηυ εα πνέπεζ κα είκαζ δζαεέζζιμ 
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ηαζ ιέζα απυ εζδζηή πθαηθυνια ζημ Γζαδίηηομ, δ μπμία εα επζηνέπεζ 

δζάθμβμοξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ πάκς ζημ πενζεπυιεκμ ημο οθζημφ αοημφ. 

Σέθμξ, εεςνμφιε απαναίηδημ κα ιμζναζηεί ζε υθμοξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιία 

ζεζνά απυ DVD, πμο ηαζ εα πενζθαιαάκεζ οπμδεζβιαηζηέξ δζδαζηαθίεξ ιε 

πνήζδ ημο θμνδημφ ιαεδηζημφ οπμθμβζζηή.  

Γδιζμονβία ρδθζαημφ πενζεπμιέκμο ηαζ οπδνεζζχκ: Ακ ηαζ ημ ΤΠΔΠΘ 

έπεζ ηαηαζηεοάζεζ απυ ημ 1996, πμο εοιάιαζ ημκ εαοηυ ιμο ζηδκ εηπαίδεοζδ, 

ανηεηά θμβζζιζηά, εθάπζζηα απυ αοηά έπμοκ θηάζεζ ζηζξ ζπμθζηέξ ιμκάδεξ. 

Σεθεοηαίμ πανάδεζβια είκαζ ηα κέα ζπμθζηά αζαθία, υπμο ηάεε ζπμθζηυ αζαθίμ, 

εάκ εοιάζηε, ζοκμδεφεηαζ απυ έκα CD-Rom. Πμηέ δεκ έθηαζε αοηυ ημ CD-

Rom ζηα ζπμθεία… - ζηδκ πνμηήνολδ, εκκμχ, ζοκμδεφεηαζ. 

 Δπίζδξ, ημ θηςπυ ζε πενζεπυιεκμ ηαζ οπδνεζίεξ εθθδκζηυ Γζαδίηηομ δεκ 

ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ επανηχξ ηδ ιαεδζζαηή δζαδζηαζία. Θα πνέπεζ ημ 

ΤΠΔΠΘ κα πζέζεζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ένβςκ ηα μπμία έπμοκ δμεεί ημ 2004 

βζα ρδθζμπμίδζδ on line αζαθζμεδηχκ. Δίκαζ ένβα ηαζ δζηά ημο, αθθά ηαζ άθθςκ 

Τπμονβείςκ, υπςξ ημο οπμονβείμο Πμθζηζζιμφ. 

 Σέθμξ, εα πνέπεζ κα δμεμφκ ηίκδηνα, χζηε ηάεε ζπμθζηή ιμκάδα κα 

απμηηήζεζ ημ δζηυ ηδξ δζηηοαηυ ηυπμ ηαζ κα ειπθαημφκ ζε αοηυ εκενβά μζ 

εηπαζδεοηζημί ηδξ ζπμθζηήξ ιμκάδαξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκάδεθθε. Μπμνείηε ηαζ ζηδκ μιάδα ηδξ 

Πθδνμθμνζηήξ, αφνζμ, κα ζογδηήζεηε αοηυ ημ εέια.  

Ο ζοκάδεθθμξ Βαββέθδξ Μζηνυπμοθμξ έπεζ ημ θυβμ. 

Β. ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟ (ΔΛΜΔ Α΄ ΑΘΖΝΑ): Θα ζαξ πς θίβα πνάβιαηα ςξ 

ιέθμξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ ηαζ ςξ πνχδκ πνμσζηάιεκμξ εηπαζδεοηζηχκ 

εειάηςκ ζηδκ Α΄ Αεήκαξ. Θέθς κα ζαξ αάθς έκακ πνμαθδιαηζζιυ πμο 

ηακέκαξ δεκ ημκ αάγεζ εδχ. Κακέκαξ απμθφηςξ. 

 Λμζπυκ, ιζθάιε βζα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, βζα αζαθία, βζα δζάθμνα 

πνάβιαηα. Πμθφ ηαθά ηάκμοιε. Μάεαηε υηζ μζ πνμσζηάιεκμζ ζηέθκμοκ ζημοξ 

δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθείςκ έββναθα πμο θέκε κα απακηήζμοκ πυζμζ είκαζ 

οπενάνζειμζ; Σμ λένεηε αοηυ; Δβχ ιζθχ βζα ηα ΔΠΑΛ ηαζ ηζξ ΔΠΑ. Σμ λένεηε. 

Λμζπυκ, ζηδκ Α΄ Αεήκαξ, απυ υ,ηζ λένς, οπάνπμοκ 20 οπενάνζειμζ 

δθεηηνμκζημί. Έθεακ ιε ιεηάεεζδ άθθμζ 29. Σζ εα βίκμοκ αοημί; Μπμνεί κα ιαξ 

πεζ ηάπμζμξ; Θα αμθμδένκμοκ. Μεηά θέεζ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ υηζ μζ 
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εηπαζδεοηζημί βονίγμοιε απυ εδχ ηαζ απυ εηεί αζηυπςξ. ηδ Λάνζζα 

ηαηανβμφκηαζ 23 ημιείξ ιε 27 εζδζηυηδηεξ. Τπενάνζειμζ 140 εηπαζδεοηζημί. Σζ 

εα βίκμοκ αοημί; Μαξ θέεζ ηίπμηε δ ΟΛΜΔ; Ίπζ αέααζα. 

 Υεεξ ηάπμζμξ πμθζηζηυξ είπε ημ ελήξ -δεκ ακαθένς ημ υκμιά ημο, δεκ 

ιαξ εκδζαθένεζ ημ υκμιά ημο-, υηζ ημ Γεκζηυ Λφηεζμ ηαζ ημ Δπαββεθιαηζηυ 

Λφηεζμ είκαζ ζζυηζια. Μπνάαμ! Δίκαζ πμθφ ζζυηζια. Φοζζηά, είκαζ ζζυηζια ζημ ηζ; 

ημ κα δίκμοκ απμθοηήνζα. Μυκμ ζε αοηυ. Μαξ θέκε πμζμζ ιαεδηέξ ένπμκηαζ 

ζηα Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα; Μπμνεί κα ιαξ πεζ ηάπμζμξ πμζμζ είκαζ αοημί μζ 

ιαεδηέξ, ημο 9 ηαζ ημο 11; Σζ ηάκμοκ αοημί εηεί πένα; Πενζιέκμοκ κα πάνμοκ 

απμθοηήνζμ ηαζ ημ απμθοηήνζμ ημ δίκμοιε ειείξ. Πχξ ημ δίκμοιε; Σμ δίκμοιε 

βζαηί; Γζα κα έπμοιε δμοθεζά. Γζ‘ αοηυ ημ δίκμοιε. Θα δμοθεουιαζηε; Σδκ 

αθήεεζα κα θέιε. Ακηίεεηα, ζημ Δκζαίμ Λφηεζμ ζπμοδάγμοκ ιαεδηέξ ημο 19 ηαζ 

ημο 20. Γζαηί; Γζαηί εηεί ανίζημοκ ηαθφηενδ πμζυηδηα. ηα ΔΠΑΛ ηζ αζαθία 

οπάνπμοκ; Ηδνφζακε ηα ΔΠΑΛ. Πνζκ ηα ΔΠΑΛ, ήιμοκ επυπηδξ ζημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ. «Να ηαηανβδεεί ημ ΣΔΔ, κα ηαηανβδεεί ημ ΣΔΔ». Καηανβήεδηε ημ 

ΣΔΔ. Κάκαιε ημ ΔΠΑΛ. Σζ ηάκαιε ιε ημ ΔΠΑΛ; Τπάνπμοκ αζαθία; Πμζα είκαζ ηα 

αζαθία; Μπμνεί κα ιμο πεζ ηάπμζμξ ηζ αζαθία οπάνπμοκ; Σα αζαθία πμο 

οπάνπμοκ είκαζ απυ ημ ειπυνζμ ηαζ είκαζ ημο ΣΔΔ. Μα, αθμφ ηα ηάκακε ηα 

ΔΠΑΛ, βζαηί δεκ έααθακ κα βνάρμοκ ηάπμζμζ αζαθία; Πυηε; Θα… εα... 

 Χναία ιαξ ηα θέκε ηάπμζμζ θζθυζμθμζ. Δίπακ, εα πμφκε, θέκε… ηδ δζηή 

ιαξ επμπή, ηζ θέιε ειείξ; Διείξ ηζ θέιε. Αοημί έθεβακ. Διείξ ηζ θέιε; Αημφιε 

αοημφξ πμο θέβακε ιπνάαμ ιαξ. Να ημοξ αημφιε. Σζ εα ηάκμοιε ειείξ; 

Ρςηάιε ηα παζδζά ηζ ηάκμοκ; Γέπμκηαζ ηα παζδζά αοηά πμο θέιε ειείξ; Σα 

νςηήζαιε; Πμζμξ ηα νχηδζε, ηζ ηα νχηδζε; Σα αάγμοιε ζημκ πίκαηα, «πεξ ιμο 

αοηυ», επεζδή εέθς εβχ κα ημ πεζ. Αοηυ είκαζ ημ εέια; Σμ ηζ εα πμφιε ειείξ βζα 

κα ημ πεζ ημ παζδί; ε ηάπμζμ ζδιείμ ημο κυιμο θέεζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ πμο 

δεκ έπεζ ςνάνζμ ζε ΔΠΑΛ ή ΔΠΑ ιεηαηίεεηαζ ζε άθθμ Τπμονβείμ. Ζ ΟΛΜΔ κα 

ιμο πεζ ηζ έηακε. Σμ είδε αοηυ; Πμφ ημ είδε; Πυηε; Σζ έηακε; Ξένεηε ηζ 

απμηέθεζια εα αβεζ απυ εδχ; Ίηζ ζοιθςκμφιε ηαζ υηζ ζε υθα δζαθςκμφιε.  

Δοπανζζηχ πάνα πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Βαζίθδξ Μπάκμξ έπεζ ημ θυβμ. 

Β. ΜΠΑΝΟ: Σμ ιμκηέθμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ηαηάνηζζδξ, απυ ηδ επμπή, 

ημοθάπζζημκ, ημο Θαθή ημο Μζθήζζμο ιέπνζ ηαζ ημοθάπζζημκ ημο Λεμκάνκημ Νηα 
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Βίκηζζ ήηακ ημο πακεπζζηήιμκα, υπμο δ βκχζδ είπε έκα πμθφ ιεβάθμ εφνμξ 

ηαζ ιμζναία έκα πμθφ ιζηνυηενμ αάεμξ απυ αοηυ πμο λένμοιε ιέπνζ ζήιενα. 

Αοηυ, υιςξ, δεκ ιπμνεί κα είκαζ αζχκζμ ηαζ, επμιέκςξ, ζε ηάπμζα ζηζβιή 

άνπζζε κα αθθάγεζ. Τπμπχνδζε αοηυ ημ ιμκηέθμ ηαζ θηάκμοιε ζημκ 

επζζηήιμκα, ημκ εζδζηυ επζζηήιμκα, ημκ «ζπέζζαθ» ηδξ επμπήξ ημο Adam 

Smith, υπμο απυ εηεί ηαζ πένα πθέμκ δ βκχζδ έπεζ έκα πμθφ ιεβάθμ αάεμξ. Ο 

εζδζηυξ επζζηήιμκαξ λένεζ πάνα πμθθά βζα έκα εέια ηαζ πμθφ θίβα βζα ηα 

δζπθακά ημο. Μμζναία, θμζπυκ, έπεζ πμθφ ιζηνυηενμ εφνμξ απυ υ,ηζ είπε 

παθαζυηενα. Αοηυ ηονζανπεί ζε υθδ ηδ αζμιδπακζηή ημζκςκία. 

 Σχνα, θηάκμοιε ζηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ. ε ιζα ιεηάααζδ. 

Βζχκμοιε ιζα ιεηάααζδ δναιαηζηή. Απυ ηδκ μζημκμιία ηδξ αζμιδπακζηήξ 

επμπήξ πνμξ ηδκ μζημκμιία ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ, επμιέκςξ, ηαζ πνμξ ηδκ 

ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ. Καζ εδχ βίκμκηαζ αθθαβέξ, ηαζ ζηδκ παναβςβή ηαζ 

ζε μθυηθδνδ ηδκ ημζκςκία, μζ μπμίεξ δεκ ιπμνεί πανά κα επδνεάγμοκ ηαζ κα 

επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Αοηυ, θμζπυκ, είκαζ έκα 

γήηδια πμο ζδιαδεφεζ ηδκ έκκμζα ημο ηαοβά βζα ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα, ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα ηαζ υθα αοηά. Γδθαδή, ημ ααζζηυ ενχηδια πμο πνέπεζ κα 

εέζμοιε βζα ηδ δζαεειαηζηυηδηα είκαζ ημ «βζαηί», ηζ ελοπδνεηεί δ 

δζαεειαηζηυηδηα. Τπάνπμοκ δφμ απυρεζξ: Ζ ιζα, πμο θέεζ υηζ είκαζ ηαηή, δ 

άθθδ, πμο θέεζ υηζ είκαζ ηαθή, υηζ είκαζ ιεζαία, ηζ ελοπδνεηεί; Γζαηί εέθμοιε ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα, δδθαδή; Δλοπδνεηεί ηαθφηενα ηδ ιάεδζδ; Μαεαίκεζ ηαθφηενα 

μ ιαεδηήξ; Δπεζδή ελοπδνεηεί ηαθφηενα ηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ή ηζξ ακάβηεξ 

ηδξ ηαηακάθςζδξ; Σζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ; Δπεζδή ζοκδέεηαζ 

ηαθφηενα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ παναβςβήξ; Αοηά είκαζ πμθφ ηνίζζια ενςηήιαηα. 

Ακαβηαζηζηά ηα ακαθένς ςξ θέλεζξ ηθεζδζά, δεκ οπάνπεζ πμθφξ πνυκμξ. 

Απθχξ, είκαζ εθάζιαηα βζα πνμαθδιαηζζιυ. Αοηυ, θμζπυκ, πμο εα 

ιπμνμφζαιε, ακηί κα ημ πμφιε «δζαεειαηζηυηδηα», κα ημ πμφιε ηάπςξ 

αθθζχξ.  

Να πμφιε υηζ δ Πθδνμθμνζηή -ημ πανάδεζβια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ημ 

λένς, επεζδή είκαζ θίβμ πζμ ημκηζκυ ιμο- ηάπμζα ζηζβιή ιπήηε ζηδκ 

εηπαίδεοζδ. Απυ ηδκ χνα πμο ιπήηε δ Πθδνμθμνζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ, 

πνμζηίεεηαζ έκα ηαζκμφνβζμ ιάεδια ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. Σζ βίκεηαζ 

ιε αοηυ ημ ιάεδια; Πχξ ιπήηε; Βθέπμοιε, θμζπυκ, ηαζ ιάθζζηα εζδζηά ζηδκ 

ηεπκζηή εηπαίδεοζδ, πμο είκαζ ηαζ ακηζηείιεκμ αοηήξ ηδξ μιάδαξ, είπε αηυια 
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ιεβαθφηενδ ζδιαζία, δ εζζαβςβή ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, βζαηί δ ηεπκζηή 

εηπαίδεοζδ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Αοηυ ζημπεφεζ ααζζηά: 

έκα είδμξ έκηαλδξ. ημπεφεζ ζηδκ έκηαλδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Βεθηζχκεζ ημοξ 

υνμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εκηάζζεηαζ μ κέμξ ενβαγυιεκμξ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. 

Πχξ δζδάζηεηαζ δ Πθδνμθμνζηή; Ακελάνηδηα απυ μηζδήπμηε δζδαζηυηακ ιέπνζ 

ηχνα; 

 Αοηυ είκαζ έκα απθυ πανάδεζβια, βζαηί ζημ ηάεε ιάεδια ιπμνμφιε κα 

ανμφιε ημιέξ εβηάνζζεξ, πμο ημ ηάεε ιάεδια κα οπμζηδνίγεζ ηα άθθα. Δπεζδή 

ιζα εζηυκα αλίγεζ υζμ πίθζεξ θέλεζξ, αθθά ηαζ ημ ακηίζηνμθμ, ιζα θέλδ αλίγεζ υζμ 

πίθζεξ εζηυκεξ, αξ δμφιε έκα ιζηνυ αζκηεάηζ. Αξ θακηαζημφιε υηζ δ εηπαίδεοζδ 

είκαζ ζακ έκα δέκδνμ πμο ιεβαθχκεζ, ζζβά-ζζβά ιεβαθχκεζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ, 

δδιζμονβεί ηθάδμοξ, ηθαδζά, θφθθα. Αοηυ εα ιπμνμφζε κα είκαζ δ ελεζδίηεοζδ, 

πμο θαίκεηαζ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. Διάξ, ζηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ, ιαξ εκδζαθένεζ μ ημνιυξ. ημκ ημνιυ ακαπηφζζμκηαζ μζ δζάθμνμζ 

ηθάδμζ. οκεπχξ ιεβαθχκεζ, πνμζηίεεκηαζ κέεξ βκχζεζξ. ηα Μαεδιαηζηά ημο 

πνμδβμφιεκμο ελαιήκμο πηίγμκηαζ ηα Μαεδιαηζηά ημο επυιεκμο ελαιήκμο, δ 

Γθχζζα, δ Ηζημνία παηάκε πάκς ζηα πνμδβμφιεκα. Ίιςξ αοηέξ μζ ζηήθεξ ηδξ 

βκχζδξ ιέζα ζημκ ημνιυ ηδξ εηπαίδεοζδξ αθέπμοιε υηζ ιεβαθχκμοκ ιεηαλφ 

ημοξ ζηεβακέξ, πςνίξ κα επζημζκςκμφκ. Υςνίξ κα βίκεηαζ ακηαθθαβή ακάιεζα 

ζημοξ ποιμφξ ημο δέκδνμο, πμο είκαζ πμθφηζιμ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Σχνα, - 

πείηε ημ αοηυ δζεπζζηδιμκζηυηδηα, δζαεειαηζηυηδηα;… μθείθμοιε, θμζπυκ, κα 

ηάκμοιε εβηάνζζεξ ημιέξ ηαζ ζε υθα ηα ιαεήιαηα. Αοηυ, αέααζα, ημ 

πανάδεζβια είκαζ βζα ηδκ πθδνμθμνζηή. Αθθά ηαζ ζε μπμζμδήπμηε ιάεδια 

ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ηέημζμο είδμοξ εβηάνζζεξ ημιέξ. Αοηυ ιπμνμφιε κα ημ 

αάθμοιε ηαζ ιέζα ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ. Αοηή είκαζ δ μοζία, δδθαδή, ιε 

ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ. 

 Καζ βζα κα ιδκ θές ηαζ πμθθά αηυια πνάβιαηα ηαζ βζα κα αβεζ έκα, εάκ 

ημ εέθεηε, πμθζηζηυ ζοιπέναζια, ηαζ βζ‘ αοηυ ημ οκέδνζμ ηαζ βζα ηα επυιεκα 

οκέδνζα, ηαθυ εα ήηακ ηαζ ειείξ, ζακ εηπαζδεοηζημί πμο θαιαάκμοιε ιένμξ ζε 

αοηυ ημ οκέδνζμ, κα ηάκμοιε έκα πείναια, κα πνμζπαεήζμοιε ημ επυιεκμ 

οκέδνζυ ιαξ -βζαηί αοηυ δεκ ημ πέηοπε, δοζηοπχξ· ζε αοηυ ημ ζοκέδνζμ ήηακ 

ζακ ζηήθεξ πανάθθδθεξ δ βκχιδ ηδξ ΓΑΚΔ, δ βκχιδ ηδξ ΔΑΚ, δ βκχιδ ηδξ 

Αβςκζζηζηήξ οκενβαζίαξ, ηδξ Πανέιααζδξ, ηδξ ΠΑΚΔ, μζ μπμίεξ ιεηαλφ 

ημοξ δεκ ζοβημζκςκμφκ-, ημ επυιεκμ οκέδνζμ κα ηάκεζ ηέημζεξ εβηάνζζεξ 
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ημιέξ ηαζ κα ηέικεζ ηζξ απυρεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ έηζζ, χζηε κα ιπμνμφκ κα 

δζαπέμκηαζ μζ ποιμί, ηαζ υπμο ζοιθςκμφιε -ηαζ ζοιθςκμφιε ζε πίθζα-δομ 

πνάβιαηα- κα ιδκ οπάνπμοκ πανάθθδθμζ ιμκυθμβμζ, αθθά κα οπάνπεζ 

μοζζαζηζηυξ δζάθμβμξ. Καζ αοηυ είκαζ έκα ηαθυ πείναια υπζ ιυκμ βζα ηδ εεςνία 

αθθά ηαζ βζα ηδκ πνάλδ πμο ηαθμφιαζηε αφνζμ κα εθανιυζμοιε. Γοζηοπχξ, 

δεκ μνίγμοιε ειείξ πμζμξ είκαζ ηοαένκδζδ ηαζ πμζμξ εα απμθαζίζεζ ηα 

πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ. Διείξ ηαθμφιαζηε -ηαθχξ ή ηαηχξ- κα ηα 

εθανιυζμοιε. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα έπμοιε ακηίθμβμ. Καζ 

ημκ ηαθφηενμ ακηίθμβμ εα ημκ έπμοιε, εάκ ιπμνέζμοιε κα επζημζκςκήζμοιε 

ιε εβηάνζζεξ ημιέξ ιεηαλφ ιαξ. 

Α. ΚΡΟΜΤΓΑ (ΔΛΜΔ Α΄ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ) : Δίκαζ ιζα πνυηαζδ βζα ημ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ οθμπμίδζδ δζαεειαηζηχκ δνάζεςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Μζα δμοθεζά πμο ηάκαιε ςξ 

ΔΛΜΔ. Οζ ζοκάδεθθμζ πμο ζοιιεηείπακ, μ Δοζηάεζμξ ηέθμξ, ιέθμξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Α΄ ΔΛΜΔ, μ Βαζίθδξ Εήηαξ, βναιιαηέαξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, μ Βαζίθδξ Καναβζάκκδξ, μ Απζθθέαξ Κνμιφδαξ, μ 

οπμθαζκυιεκμξ, μ Γζάκκδξ Παπαδμιανηάηδξ ηαζ μ Βαζίθδξ Παπαπμφθδξ ηαζ μ 

Γζάκκδξ άαααξ. 

 οκάδεθθμζ, επεζδή δεκ έπς πάνα πμθφ πνυκμ, εα ήεεθα κα πς δφμ 

θυβζα βζα ηδκ Δοέθζηηδ Εχκδ. Καηά ηδκ εθανιμβή ηδξ Δοέθζηηδξ Εχκδξ 

δζαηίεεκηαζ δφμ χνεξ ηδκ εαδμιάδα ακά ηάλδ, πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεμφκ ηα 

δζαεειαηζηά project. Οζ δφμ χνεξ εκηάζζμκηαζ ιέζα ζημ 35ςνμ, εαδμιαδζαίμ 

ςνμθυβζμ πνυβναιια ημο Γοικαζίμο. Δίκαζ ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ ημζκέξ βζα υθεξ 

ηζξ ηάλεζξ. Πνμηείκμοιε εκαθθαηηζηά ζπήιαηα κα είκαζ: ηοθζυιεκμ δίςνμ ακά 

εαδμιάδα ή ζηαεενυ δίςνμ εαδμιαδζαίςξ ή κα οπάνπεζ ιζα εαδμιάδα 

δζαεειαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.  

 Ο εεζιυξ ηδξ εοέθζηηδξ γχκδξ δεκ ιπυνεζε κα πναβιαημπμζδεεί ζημ 

Γοικάζζμ ελαζηίαξ ηςκ δοζημθζχκ πμο οπάνπμοκ ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια 

ηαζ ελαζηίαξ ημο βεβμκυημξ υηζ πμθθμί εηπαζδεοηζημί απυ δζαθμνεηζηέξ 

εζδζηυηδηεξ δζδάζημοιε ζημ ίδζμ ηιήια. Ζ απάκηδζδ πμο εέηεζ δ πνυηαζή ιαξ 

βζα ηδκ οθμπμίδζδ δζαεειαηζηχκ δνάζεςκ πμο ιπμνμφκ κα δχζμοκ ηα 

πνμβνάιιαηα ηςκ ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Πενζααθθμκηζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ, ηδξ Αβςβήξ Τβείαξ, ηςκ Πμθζηζζηζηχκ Θειάηςκ ηαζ ηδξ Αβςβήξ 

                                                           

 Οιόθιεξε ε εηζήγεζε ηνπ Α. Κξνκπδά παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. 
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ηαδζμδνμιίαξ, ηα μπμία απυ ηδ θφζδ ημοξ είκαζ δζαεειαηζηά, έπμοκ, δδθαδή, 

δζαεειαηζηυ παναηηήνα, είκαζ δ οθμπμίδζδ δζαεειαηζηχκ πνμβναιιάηςκ 

ζπμθζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, πνμηεζιέκμο κα οθμπμζδεμφκ ηα project πμο 

εζζάβεζ ημ ΓΔΠΠ. 

 ·πς κα ζαξ δχζς ιζα εκδεζηηζηή εειαηζηή πνυηαζδ ιε εειαηζηυ άλμκα 

ηα παναδμζζαηά εθαζμηνζαεία ηδξ Ρυδμο. Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ Ρυδμξ είκαζ ιζα 

ημονζζηζηά ακαπηοβιέκδ πενζμπή. Ίιςξ δεκ έπεζ πάζεζ ηαζ ημκ αβνμηζηυ ηδξ 

παναηηήνα. Τπάνπμοκ εθαζμηνζαεία ηαζ πμθθά απυ αοηά είκαζ παναδμζζαηά. 

Μέζα απυ ηδ ιεθέηδ αοηχκ ηςκ εθαζμηνζαείςκ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα 

ειπθαημφκ ζε έκα ιεβάθμ ανζειυ εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ κα 

βκςνίζμοκ, πένα απυ ηδ βεςνβζηή ηεπκμθμβία, πμο αθμνά ηδκ παναδμζζαηή 

ηαζ ζφβπνμκδ ιμνθή παναβςβήξ εθαζμθάδμο, ηαζ πθήεμξ άθθςκ ζημζπείςκ, 

πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ημκ πνςημβεκή, ημ δεοηενμβεκή ηαζ ημκ ηνζημβεκή 

ημιέα ηδξ μζημκμιίαξ, ημοξ ηνυπμοξ παναβςβήξ αβαεχκ ηαζ άθθα. 

 Αξ πάιε, θζβάηζ, κα δμφιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ. Οζ ιαεδηέξ 

πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηδκ ζζημνία ηδξ εθζάξ, ηζξ ιεευδμοξ παναβςβήξ, 

ηοπμπμίδζδξ ηαζ εθέβπμο, υθδ ηδ δζαδζηαζία αοηή, δδθαδή, πμο αημθμοεεί ημ 

εθαζυθαδμ. Θα εκδιενςεμφκ βφνς απυ ηδ ιεζμβεζαηή δίαζηα ηαζ ηδ δζαηνμθζηή 

αλία ημο εθαζμθάδμο, εα εοαζζεδημπμζδεμφκ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδ 

ζδιαζία ηδξ οβζεζκήξ δζαηνμθήξ, εα ακηζθδθεμφκ ηδ ζδιαζία πμο έπμοκ βζα ηδ 

πχνα ιαξ ηυζμ δ ακάπηολδ ηδξ οπαίενμο υζμ ηαζ μζ ελαβςβέξ, εα 

απμηηήζμοκ ηαηακαθςηζηή ακηίθδρδ, εα δμοκ πχξ βίκμκηαζ εηεί μζ 

ακαπαθαζχζεζξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ εα ζοβηνίκμοκ, ηέθμξ, ηδκ ημπζηή μζημκμιία ηδξ 

Ρυδμο ιε άθθεξ ηαζ εα ιάεμοκ, πανάθθδθα ιε υθα αοηά, κα μνβακχκμοκ 

ανπεία, εα ελμζηεζςεμφκ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ δζαδζηαζίεξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ένεοκαξ, ηαζ εα ζοζπεηίζμοκ ηζξ ηθίζεζξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ ηαζ, αέααζα, 

εα ιάεμοκ κα ζοκενβάγμκηαζ. 

 οκάδεθθμζ, εα ήεεθα κα πς υηζ ηυζμ απυ ηδκ μπηζηή ηδξ 

πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ εα δμφκε πνάβιαηα ηα παζδζά υζμ ηαζ απυ ηδκ 

μπηζηή ηδξ ζζημνίαξ, αθθά ηαζ απυ ηδκ μπηζηή ηδξ βθχζζαξ, ηδξ αζζεδηζηήξ ηδξ 

αβςβήξ, ηδκ μπηζηή ηδξ ηεπκμθμβίαξ, αθθά ηαζ απυ ηδκ μπηζηή ημο πμθζημφ 

Δπαββεθιαηζημφ Πνμζακαημθζζιμφ. Μεηά ημ ηέθμξ, αέααζα, είκαζ ηαθυ κα 

βίκεηαζ ιζα ζοκάκηδζδ ηςκ παζδζχκ, κα δμφκε ηζ ηενδίζακε, ηζ ιάεακε, κα 

αλζμθμβήζμοκ ηδ δμοθεζά ημοξ. ·ηζζ πζζηεφμοιε υηζ ιπμνεί κα 
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πναβιαημπμζδεμφκ δζαεειαηζηά πνμβνάιιαηα· ιέζα απυ αοηά ηα 

πνμβνάιιαηα, πμο ήδδ οπάνπμοκ ηαζ πμο ήδδ είκαζ δζαεειαηζηά ηαζ 

δζεπζζηδιμκζηά. Δίκαζ ιζα ηαθή πνμζπάεεζα, υπμο ηα παζδζά ιπμνμφκ, ιέζα 

απυ ιία μθζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ βκχζδξ, κα δείλμοκ, ίζςξ, εκδζαθένμκ. 

·πμοιε πμθφ ιεβάθμ πνυαθδια, ηαζ ημ λένεηε, ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

δμοθεφμοιε ηαζ ιε ηα εέιαηα πμο είιαζηε ακαβηαζιέκμζ κα πανμοζζάζμοιε 

ζηα παζδζά. Πνέπεζ κα ανμφιε ηαζκμφνβζμοξ ηνυπμοξ. Ήζςξ κα πνέπεζ κα ημ 

δμηζιάζμοιε ηαζ αοηυ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ζοκάδεθθε. Ζ Μανία Γακζήθ έπεζ ημ θυβμ. 

Μ. ΓΑΝΗΖΛ (ΚΔΜΔΣΔ – ΔΛΜΔ ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ - 

ΜΟΥΑΣΟΤ): Καθδζπένα, ζοκάδεθθμζ. Γεκ εα ιζθήζς βζα ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα, έηζζ υπςξ ηίεεηαζ ζηδκ επζζηήιδ ηδξ παζδαβςβζηήξ. Γεκ εα 

ιζθήζς ηαζ βζα ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Καζ εα ημ ηάκς ζοκεζδδηά, υπζ ιυκμ 

επεζδή μ πνυκμξ είκαζ θίβμξ, αθθά επεζδή εεςνχ πςξ ημ πζμ ζδιακηζηυ εέια 

πμο έπμοιε κα ακηζιεηςπίζμοιε είκαζ υηζ ημ ζπμθείμ δέπεηαζ ιζα πμθφ ζμαανή 

επίεεζδ, απυ ηυηε πμο ρδθίζηδηακ ηα ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ, δδθαδή απυ ημ 

2001. Καζ δ επίεεζδ αοηή ζοβηεηνζιεκμπμζείηαζ ηαζ εηθνάγεηαζ ζηα ηαζκμφνβζα 

αζαθία, Σμ ζπμθείμ δέπεηαζ ιζα ιεβάθδ επίεεζδ, βζα ηδκ μπμία ηζυθαξ μζ 

ζοκάδεθθμζ ελέθναζακ ηδκ άπμρή ημοξ ζηδκ ένεοκα πμο έηακε ημ ΚΔΜΔΣΔ. 

Δίδαηε πυζμ πμθφ εεςνμφκ υηζ πνμάβμοκ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηδκ 

ηνζηζηή ζηέρδ, πυζμ ζοιααδίγμοκ ιε ηζξ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ, πυζμ 

αμδεάκε ημοξ ιαεδηέξ κα ακαπηφλμοκ ηνζηζηή ζηακυηδηα, πυζμ ημοξ αμδεάκε 

κα βκςνίζμοκ, κα απμηηήζμοκ βκχζεζξ. Οζ ζοκάδεθθμζ ήηακ ζοκηνζπηζημί ζε 

αοηά. Καζ υηακ μζ ζοκάδεθθμζ είκαζ ζοκηνζπηζημί, υηακ μζ ζοκάδεθθμζ κζχεμοκ 

υηζ ηα πνάβιαηα πάκε ζημ ζπμθείμ πάνα πμθφ άζπδια, είκαζ πενίπμο 

μοημπζηυ εζφ κα ζπεδζάγεζξ ημ ιέθθμκ. Σμ πνχηζζημ εκυξ εηπαζδεοηζημφ 

ζοκεδνίμο είκαζ κα πνμζηαηέρεζ, ακ ιδκ ηζ άθθμ, ημ ζπμθείμ απυ αοηυ πμο 

ζοιααίκεζ ζήιενα. Να πνμζπαεήζεζ κα απμηνέρεζ αοηυ πμο ζοιααίκεζ 

ζήιενα. Καζ δε εα ημ απμηνέρεζ, ζοκάδεθθμζ, εάκ ιπεζ ζηδ θμβζηή ηςκ 

εζζδβήζεςκ πμο αημφζαιε πνμδβμοιέκςξ.  

Δβχ, πανά ημ υηζ παναημθμφεδζα ηδκ μιάδα ενβαζίαξ, έκζςεα ζακ κα 

ανίζημιαζ ζε άθθμ πχνμ, υηακ άημοβα ηζξ εζζδβήζεζξ. ακ κα ήιμοκ εκηεθχξ 

εηηυξ ηυπμο ηαζ εηηυξ πνυκμο. Γεκ εα ιπμνέζεζ ημ εηπαζδεοηζηυ ιαξ ηίκδια κα 

πνμζηαηέρεζ ημ ζπμθείμ, εάκ απμδεπηεί ηδ θζθμζμθία ηςκ ΓΔΠΠ, αοηυ πμο 
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θέβεηαζ δζαεειαηζηυηδηα ή δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Δάκ, δδθαδή, δεκ έπεζ 

ακηζθδθεεί μ ζοκάδεθθμξ, εβχ, εζείξ, μ μπμζμζδήπμηε, υηζ αοηά ηα μπμία 

ζοιααίκμοκ ζήιενα ζημ ζπμθείμ δεκ είκαζ ηοπαία. Γεκ είκαζ ηαευθμο ηοπαία. 

Γεκ είκαζ ηοπαίμ ημ υηζ αβήηε μ ηφνζμξ Αθαπζχηδξ βζα κα πεζ υηζ ηα ΓΔΠΠ, ηα 

ΑΠ ηαζ ηα ηαζκμφνβζα αζαθία έβζκακ βζαηί πνέπεζ κα πνμζανιμζημφιε ζε ιία 

ηαζκμφνβζα πναβιαηζηυηδηα. Πμζα είκαζ αοηή δ ηαζκμφνβζα πναβιαηζηυηδηα; Ζ 

ηαζκμφνβζα πναβιαηζηυηδηα είκαζ υηζ ημ παζδί εα πνέπεζ κα ιάεεζ πχξ κα 

ιαεαίκεζ. Ίπζ κα ιάεεζ. Σμ παζδί κα ιάεεζ ημ πχξ κα ιαεαίκεζ. Γδθαδή, ημ παζδί 

ηαζ ημ ζπμθείμ υθμ κα πνμζακαημθζζηεί. Καζ αοηυ ημ πνάβια ημ ηάκμοκ μζ -ιε 

πμθθά εζζαβςβζηά- «δζαεειαηζηέξ» ενβαζίεξ, πμο έπμοκ ιπεζ ιέζα ζηα 

ηαζκμφνβζα αζαθία. Να ιδ ιαεαίκεζ, κα ιδκ απμηηά βκχζδ. Να απμηηά απθχξ 

πθδνμθυνδζδ, δ μπμία ημο είκαζ ακαβηαία βζα ηδ θφζδ.  

Σδκ απάκηδζδ ηδ δίκμοκ ηα ηείιεκα ηδξ Μπμθχκζα. Σδκ απάκηδζδ ηδ 

δίκμοκ ηα ηείιεκα ηςκ απμθάζεςκ ημο οιαμοθίμο ηςκ Τπμονβχκ ηδξ 

Δονχπδξ. Σδκ απάκηδζδ ηδ δίκμοκ ηα ηείιεκα ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ, δ 

μπμία θέεζ: «Ξεπάζηε αοηυ πμο λέναηε βζα ημ ζπμθείμ». Σμ ζπμθείμ δεκ εα 

πνμζπαεεί κα μδδβεί ζε μθμηθδνςιέκμ άκενςπμ, δεκ εα πνμζθένεζ βκχζεζξ 

ζε υθα ηα παζδζά, δεκ εα πνμζπαεεί κα ιάεεζ ημ παζδί ημκ εαοηυ ημο, ημκ 

ηυζιμ, ηδκ ημζκςκία, κα πνμζπαεεί κα πανέιαεζ. Γδθαδή, ημ ηαζκμφνβζμ 

ζπμθείμ πμο ζπεδζάγμοκ δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηα μνάιαηά ιαξ ςξ 

εηπαζδεοηζηχκ εδχ ηαζ δεηαεηίεξ βζα ηα μπμία ηαζ μζ πνμδβμφιεκμζ ηαζ μζ 

ζφβπνμκμζ ηζυθαξ έπμοκ αβςκζζηεί, έπμοκ ηαηαεέζεζ πάνα πμθθμφξ ηυπμοξ ηαζ 

εοζίεξ. Γεκ έπεζ ζπέζδ ιε αοηυ. Με ηζ έπεζ ζπέζδ; Να απμηηήζεζ, θέεζ, ημ παζδί 

ιέζα ζημ ηαζκμφνζμ ζπμθείμ υπζ βκχζδ ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ, δεκ ιαξ 

πνεζάγεηαζ, αθθά δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ ζηδ ιδηνζηή βθχζζα. Ίπζ βκχζδ 

ηςκ λέκςκ βθςζζχκ, δεκ ιαξ πνεζάγεηαζ, αθθά δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ ζηζξ 

λέκεξ βθχζζεξ. Γζαηί; Γζαηί, απθχξ, εα πνέπεζ κα ιπμνεί ημ παζδί, 

πνδζζιμπμζχκηαξ βκχζδ απυ εδχ, βκχζδ απυ εηεί, βκχζδ πάνα πένα, κα 

ιάεεζ ηζ άθθμ πνέπεζ κα πθδνμθμνδεεί ηαζ κα απμηηήζεζ ςξ πνμζυκ, υηακ εα 

βίκεζ ηδκ πνχηδ θμνά άκενβμξ, υηακ εα βίκεζ ηδ δεφηενδ θμνά άκενβμξ, υηακ 

εα βίκεζ ηδκ ηνίηδ θμνά άκενβμξ, ηδκ ηέηανηδ, ηδκ Πέιπηδ, ιέπνζ ηδκ έαδμιδ. 

Γζαηί ηάπςξ έηζζ ηα μνβακχκμοκ ηα πνάβιαηα. 

 οκάδεθθμζ, ημ ζοκέδνζυ ιαξ πνέπεζ κα ιπμνέζεζ κα ηαηαθήλεζ ζε 

ηάπμζα πμνίζιαηα. Καζ αοηά ηα πμνίζιαηα εα πνέπεζ κα έπμοκ έκα ααζζηυ 
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παναηηδνζζηζηυ. Αοηά ηα πμνίζιαηα εα πνέπεζ κα θέκε: Γεκ εα πενάζεηε. 

Διείξ δεκ εα επζηνέρμοιε κα θεζημονβήζεζ ημ ζπμθείμ ιε ηέημζμ ηνυπμ. Διείξ 

δεκ πνυηεζηαζ κα πνμζθένμοιε πθδνμθυνδζδ ζε απαζπμθήζζιμοξ. Διείξ δεκ 

εα ζαξ αμδεήζμοιε κα ηάκεηε ημοξ ιαεδηέξ ιαξ αμνά ζημκ υπμζμκ εέθεζ κα 

ημοξ εηιεηαθθεοηεί ζημ ιέθθμκ Διείξ εα ράλμοιε κα ανμφιε ηνυπμοξ -ηαζ ημ 

οπμζπυιαζηε ζημκ εαοηυ ιαξ ηαζ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζηα παζδζά ιαξ- κα ανμφιε 

ηνυπμοξ, χζηε ηδ βκχζδ ζηα παζδζά κα ηδκ πνμζθένμοιε. Αοηυ πμο πάηε κα 

ηάκεηε, ηφνζμζ ηδξ ηοαένκδζδξ ηαζ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηοαενκήζεςκ, ηφνζμζ 

ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, δεκ εα ζαξ αθήζμοιε κα ημ ηάκεηε.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκάδεθθμξ Πακαβζχηα Ηςακκίδμο έπεζ ημ θυβμ. 

Π. ΗΩΑΝΝΗΓΟΤ (ΔΛΜΔ ΔΛΔΤΗΝΑ): οκάδεθθμζ, είιαζ βζα δεφηενδ πνμκζά 

δζμνζζιέκδ ζηδ Μέζδ Δηπαίδεοζδ. Θα ιμο επζηνέρεηε μνζζιέκα πνάβιαηα κα 

ηα αάθς θίβμ απυθοηα ηαζ αλζςιαηζηά, ελαζηίαξ ηδξ πίεζδξ ημο πνυκμο. 

Δλάθθμο, ακμίβεζ ιζα ζογήηδζδ πμο ιπμνεί κα ζοκεπζζηεί ηαζ ιε άθθμοξ 

ηνυπμοξ ηαζ ιε άθθα ιέζα. 

 Τπμζηδνίπηδηε απυ ηδκ εζζήβδζδ υηζ οπάνπμοκ ηάπμζα δεδμιέκα. Αοηά 

είκαζ ηα δεδμιέκα ηαζ ηςκ εονςπασηχκ πμθζηζηχκ ηαζ ιε αάζδ αοηά έβζκε ιζα 

πνμζπάεεζα πενζβναθήξ εκυξ εκζαίμο ζπμθείμο. Δβχ εέθς κα οπμζηδνίλς υηζ 

αοηυ ημ εκζαίμ ζπμθείμ, ημ μπμίμ πενζβνάθδηε, είκαζ ιζα δδιζμονβζηή εθανιμβή 

ηςκ πμθζηζηχκ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Ακ, υιςξ, εέθμοιε κα ιζθήζμοιε βζα 

ημ εκζαίμ ζπμθείμ ημ μπμίμ έπεζ ακάβηδ ζήιενα μ ενβαγυιεκμξ ηαζ δ κεμθαία 

ζηδ πχνα ιαξ -ηαζ υπζ ιυκμ-, ηυηε -ηαζ είιαζ απυθοηδ ζε αοηυ- εα πνέπεζ κα 

λεπςνίζμοιε ςξ ηνίζζιμ πμθζηζηυ γήηδια υηζ εα πνέπεζ κα είκαζ ηυκηνα ζηζξ 

πμθζηζηέξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ είκαζ ζοιααηυ ιε 

αοηέξ. Σμ θές ιε έκακ απυθοημ ηνυπμ, βζαηί έηζζ είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα. Καζ 

ημ εεςνχ ηαζ ημ αάγς ζακ πνχημ, βζαηί, ημοθάπζζημκ ιε ηδ ιέπνζ ηχνα 

ακεπανηή ιμο, έζης, ζζημνζηή πείνα ηαζ ημζκςκζηή πείνα, ηαηαθαααίκς υηζ μ 

δζαπςνζζιυξ ηδξ ιεβαθμζημιίαξ απυ αοηυ ημ μπμίμ ιπμνεί κα βίκεζ οθζηή 

δφκαιδ ηςκ ακενχπςκ βζα κα αθθάγμοκ ηα πνάβιαηα είκαζ κα λεπςνίγμοιε 

μνζζιέκα ηνίζζια πμθζηζηά γδηήιαηα, ηα μπμία εα πνέπεζ κα ηα αάγμοιε ηαζ 

ζακ πνμηεναζυηδηεξ. Αθθζχξ, ιπμνεί μ θυβμξ κα ιείκεζ ιεηέςνμξ ηαζ δ πνάλδ 

κα είκαζ ακαπμηεθεζιαηζηή ηαζ κα ιδκ μδδβεί πμοεεκά, πανά ιυκμ ζηδ 

δζηαίςζδ ηδξ αζηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ηςκ ηονίανπςκ. 
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 Καζ ελδβμφιαζ. Ζ ελήβδζδ πμο εα πς δεκ εα είκαζ ιυκμ δ πνμζςπζηή 

ιμο βκχζδ. Θα πνμζπαεήζς κα ηάκς ιζα πμθφ βνήβμνδ, υζμ ιε παίνκεζ μ 

πνυκμξ, ακάπηολδ ημο βζαηί μζ πμθζηζηέξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ υπζ ιυκμ δεκ 

εα οπδνεηήζμοκ, αθθά είκαζ ακηίεεηεξ ζε αοηυ ημ εκζαίμ ζπμθείμ. Δπμιέκςξ, 

έκα εηπαζδεοηζηυ ηίκδια πμο εα έπεζ έκα ηέημζμ πνυηαβια εα πνέπεζ κα αάθεζ 

ζηδκ πνμιεηςπίδα ημο ηδκ πάθδ εκάκηζα ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. 

 Καηανπάξ, εέθς κα πς υηζ είιαζηε ζε ιία θάζδ βεκζηυηενμο μνζζιμφ 

λακά ηςκ υνςκ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηαζ αοηυ έπεζ ιζα ζδιαζία. 

Σζ εκκμχ, πάνα πμθφ απθά - ημ έπμοιε αημφζεζ ζε πίθζμοξ ηυκμοξ: Παθαζυηενα 

δ ενβαζία ήηακ έκα ζοβηεηνζιέκμ πνάβια, είπε υνμοξ, είπε ενβαζζαηέξ 

ζπέζεζξ, είπε ςνάνζμ, είπε 8ςνμ, είπε ζφκηαλδ, είπε αζθάθζζδ, είπε ηάπμζα 

ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα. Σχνα είκαζ έκα ενχηδια κα πενζβνάρεζ ηακείξ ηζ είκαζ 

δ ενβαζία. Θα ηάκς ιζα πνμζπάεεζα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ. Καζ 

υηακ είιαζηε ζε πενίμδμ ζηδκ μπμία μνίγμκηαζ ηα πνάβιαηα, εα πνέπεζ ηαζ 

ειείξ, ζακ ηίκδια, κα πνμηάλμοιε ημοξ δζημφξ ιαξ μνζζιμφξ. Αθθζχξ είιαζηε 

απυ πένζ ζθαβιέκμζ. 

 Σζ εκκμχ: ·ηζζ υπςξ πενζβνάθεηαζ δ εονςπασηή πμθζηζηή ζηα 

εονςπασηά ηείιεκα, ηαζ ακαθένμιαζ, πάνα πμθφ ζφκημια, απυ ηδ δζαδζηαζία 

ηδξ Λζζζααυκαξ, ιε ηδκ πενίθδιδ εονςπασηή ζζημνία ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ 

βκχζδξ, ηδκ αβμνά ενβαζίαξ, ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο εονςπασημφ 

ηεθαθαίμο η.θπ., υπςξ ηαζ ζηα εκδζάιεζα ηείιεκα, υπςξ αοηά πενζβνάθμκηαζ 

ζηζξ ζοκυδμοξ ηςκ Τπμονβχκ Παζδείαξ, λεηζκχκηαξ απυ ηδ Bologna ηαζ ημ 

Bergen, ηαζ ηδκ ηεθεοηαία, ημο 2007, ζημ Λμκδίκμ, αθθά ηαζ υπςξ 

πενζβνάθμκηαζ ζε ιία ζεζνά οθζηά -ηαζ ηα θές, βζαηί μθείθμοιε κα δζααάζμοιε, 

εάκ εέθμοιε κα ιζθάιε βζα ηδκ πμθζηζηή ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ ηαζ κα δμφιε 

μνζζιέκα πνάβιαηα-, ιζθχκηαξ, θμζπυκ, ηαζ βζα ηα ηεθεοηαία κημημοιέκηα, βζα 

ηδκ εονςπασηή εηπαίδεοζδ ηαζ ηαηάνηζζδ ηαζ ηα οθζηά πμο έπμοκ 

ηοηθμθμνήζεζ ηαζ ηδ δζά αίμο ιάεδζδ ηαζ ημ οθζηυ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ ζε 

ζπέζδ ιε ηα γδηήιαηα εηπαίδεοζδξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ ζηδκ 

πνμμπηζηή ημο 2010 -βζαηί εα πνέπεζ κα λένεηε υηζ δ εονςπασηή πμθζηζηή, 

βεκζηχξ, έπεζ αάθεζ αοηυ ημ υνζμ, ιέπνζ ηυηε εα βίκμοκ υθα αοηά, ιέπνζ ημ 2010, 

δδθαδή, πνέπεζ κα επζηεοπεεί δ απαζπμθδζζιυηδηα, δ πνμζανιμζηζηυηδηα 

η.θπ.- ιζθάιε, θμζπυκ, βζα έκα πθαίζζμ εονςπασηήξ πμθζηζηήξ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

ζοκμθζηά πμο ζοιπενζθαιαάκεζ υθμ ημ πθέβια ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηαζ ηδκ 
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ακχηαηδ εηπαίδεοζδ, πμο έπεζ ζακ παναηηδνζζηζηά, πνχημ, ηδ δζάζπαζδ ηςκ 

πενζεπμιέκςκ ηαζ ημ πέναζια απυ ηζξ βκχζεζξ ζηζξ δελζυηδηεξ η.θπ., δεφηενμ -

πμθφ ζφκημια, εα ηα απανζειήζς-, ηδ δζά αίμο ιάεδζδ, δ μπμία δζά αίμο 

ιάεδζδ -αημφζηδηακ μνζζιέκα γδηήιαηα ηαζ απυ ημκ Βέθβμ ζοκάδεθθμ- είκαζ 

ηαζ ιία πμθζηζηή πμο ηεθεοηαία ημθθάεζ ζηδκ ενβαζία. ·πεηε αημφζεζ ηδκ 

πενίθδιδ θμβζηή ηδξ flexibility ηαζ ηδξ flexicurity. Γδθαδή, ζμο θέεζ, αζθάθεζα 

δεκ ιπμνμφιε κα έπμοιε ιε ημκ παθαζυ ηνυπμ, ηδξ ιυκζιδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ 

ζφκηαλδξ. Σζ εα ηάκμοιε; Θα έπμοιε εοθοβζζία, δδθαδή, εα έπμοιε πμθθέξ 

απμθφζεζξ. Καζ πμφ εα είκαζ δ αζθάθεζα; ζημ υηζ εα ημοξ επακαηαηανηίγμοιε. 

Άνα, δ δζά αίμο ιάεδζδ πάεζ ζε αοηυ ημ ιμκηέθμ. Μζθάιε βζα ζοκεπείξ 

πζζημπμζήζεζξ -ηαζ εηεί ημθθάκε ιζα ζεζνά πνάβιαηα, βζα ημ πχξ ανπίγμοιε ηαζ 

ηειαπίγμοιε ηδκ ενβαζία, ηδκ ηάκμοιε θεζημονβίεξ, ηδκ ηάκμοιε πενζβνάιιαηα 

ηαζ πάιε ηαζ θέιε ηζ εα δίκεζ δ ηάεε θεζημονβία ηαζ πμζμ, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, 

επαββεθιαηζηυ πνμζυκ, βζαηί δ έκκμζα ημο δζηαζχιαημξ έπεζ πάρεζ κα οπάνπεζ. 

Μεηά εα ηαηαβνάθμοκ ηζξ πζζηςηζηέξ ιμκάδεξ, βζαηί πχξ αθθζχξ έκαξ ηέημζμξ 

ηαηαηενιαηζζιυξ εα ηαηαβναθεί; Γδθαδή, πάεζ δ έκκμζα ημο πηοπίμο ηαζ δ 

έκκμζα ημο ηζ ζήιαζκε έκα απμθοηήνζμ ςξ ενβαζζαηυ δζηαίςια. Αοηυ εα πνέπεζ 

κα αλζμθμβείηαζ. Δδχ πςνάεζ δ αλζμθυβδζδ, ιε ηδκ έκκμζα ημο υηζ εα πνέπεζ κα 

ιεηνζέηαζ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά, αθθά εα πνέπεζ κα εκζζπφμκηαζ ηαζ μζ ζηυπμζ 

ημο. Μζθάιε βζα δζάζπαζδ, ζοκμθζηά, ηςκ δμιχκ, ηαζ εδχ αθθά ηαζ ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, υπςξ είδαιε ηαζ ιε ημ κυιμ-πθαίζζμ. Μζθάιε βζα ημ 

εκζαίμ πθαίζζμ πνμζυκηςκ, ημ μπμίμ έπεζ έθεεζ ηεθεοηαία ηαζ είκαζ ιεβάθδ 

ζζημνία ηαζ ζηδκ μπμία εα πνέπεζ κα ημπμεεηδεεί, ιε αοηά ηα επίπεδα 

πνμζυκηςκ πμο αάγεζ. Μζθάιε, ηεθζηά, βζα ηζξ αημιζηέξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηαζ 

ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ζοθθμβζηχκ ζοιαάζεςκ. 

 Ακ, θμζπυκ, είιαζηε ζε αοηή ηδκ πενίμδμ, υπμο απμδμιείηαζ δ έκκμζα 

ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ οπήνπε ιέπνζ ζήιενα, υπςξ ηαζ μ 

ηυζιμξ μθυηθδνμξ, ειείξ εα πνέπεζ κα δχζμοιε ημ δζηυ ιαξ μνζζιυ. Ίζμ 

ζηεηυιαζηε ζημ επζιένμοξ ηαζ δεκ απακηάιε ζε αοηυ ημ ηνίζζιμ πμθζηζηυ 

γήηδια, ακαγδηχκηαξ επενμφξ ηαζ θίθμοξ, ηυζμ κμιίγς υηζ εα είιαζηε μθίβμκ 

παιέκμζ, βζα κα ιδκ πς απυ πένζ παιέκμζ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ μ ηαφνμξ Σγςνηγζχηδξ έπεζ ημ θυβμ. 

. ΣΕΩΡΣΕΗΩΣΖ: οκάδεθθμζ, ημ εέια πμο ζογδηάιε είκαζ πμθφ ζμαανυ, 

ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ηαζ αημφζηδηακ ηέημζα γδηήιαηα, πμο ζε έκα ααειυ ή 
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πνέπεζ κα απμθαζίζμοιε κα ηα δμφιε ηαζ ανβυηενα ή, δζαθμνεηζηά, εα πνέπεζ 

κα ηα απμννίρμοιε ζήιενα. 

 Γδθαδή, αημφζηδηε, μφηε θίβμ μφηε πμθφ, υηζ εα πνέπεζ κα 

αημθμοεήζμοιε ιζα πμθζηζηή πμο έηζζ ηαζ αθθζχξ, αθμφ είιαζηε ζηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ, αοηυ εα πνέπεζ κα ηάκμοιε. Πνέπεζ κα πς ημ ελήξ: Ίθεξ 

μζ αθθαβέξ πμο έπμοκ βίκεζ, ημοθάπζζημκ ζηα ηεθεοηαία 30 πνυκζα, ζηδκ 

εηπαίδεοζδ έβζκακ ηάης απυ ηέημζμο είδμοξ ηαεμδδβήζεζξ. Θοιίγς ηζξ αθθαβέξ 

-ηαζ ηζξ θές μκμιαζηζηά- πμο έβζκακ ηδ δεηαεηία ημο ‘70 ιε ημκ Γ. Ράθθδ ηαζ 

οπυ ηδκ επζννμή ηαζ ηδκ επζαμθή ηδξ Γζεεκμφξ Σνάπεγαξ ηαζ ημο Γζεεκμφξ 

Νμιζζιαηζημφ Σαιείμο. Θοιίγς ηζξ αθθαβέξ πμο έβζκακ ανβυηενα ιε ημ 

Πμθοηθαδζηυ Λφηεζμ, ημο Γ. Παπακδνέμο. Θοιίγς ηζξ αθθαβέξ πμο έβζκακ επί 

Ανζέκδ. Θοιίγς ηζξ ζδιενζκέξ αθθαβέξ. 

 Οζ ζδιενζκέξ αθθαβέξ, πμο ένπμκηαζ επί Νέαξ Γδιμηναηίαξ, είκαζ αοηυ 

πμο πμθφ ηαθά είπε δ πνμδβμφιεκδ μιζθήηνζα ηαζ ζοκηνυθζζζα, δ Γζχηα, υηζ 

βίκμκηαζ ηάης απυ ηζξ επζηαβέξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Θα ημ δεπημφιε, καζ 

ή υπζ; Καζ εάκ εέθμοιε κα απακηήζμοιε ζήιενα, ζοκάδεθθμζ, εα πνέπεζ κα 

απακηήζμοιε ζημκ πονήκα ημο πνμαθήιαημξ. Ο πονήκαξ ημο πνμαθήιαημξ 

είκαζ ημ ζπμθείμ. Πμζμ ζπμθείμ εέθμοιε; Θέθμοιε ημ βεκζηυ ζπμθείμ, πμο είκαζ 

ζήιενα; Θέθμοιε ηα ΔΠΑΛ, ηζξ ΔΠΑ, πμο είκαζ ζήιενα; Καηά ηδ βκχιδ ιμο, 

πνχημ: ηζ βεκζηυ ζπμθείμ είκαζ αοηυ; Δίκαζ έκα ζπμθείμ ημ μπμίμ δίκεζ βεκζηή 

βκχζδ; Καζ λένεηε πάνα πμθφ ηαθά υηζ ημ ζπμθείμ υπζ ιυκμ δεκ δίκεζ αθθά, 

απεκακηίαξ, ημ ιυκμ πνάβια πμο έπεζ είκαζ πχξ εα ελαζθαθίζεζ ηδκ πνυζααζδ 

ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, ηαζ αοηυ ιε πμθφ ιεβάθδ ιμκμιένεζα, πςνίξ κα 

δίκεζ ηαζ ηαιία ηεπκζηή βκχζδ. Θέθμοιε ηα ΔΠΑΛ, ηζξ ΔΠΑ υπςξ είκαζ 

ζήιενα; Καζ αοηά υπζ. Άνα εα πνέπεζ κα πάιε ζε έκα εκζαίμ ζπμθείμ. Πμζμ είκαζ 

ημ εκζαίμ ζπμθείμ; Δίκαζ εηείκμ πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, εα ζοκδοάγεζ ηαζ ηα 

δφμ. Γεκ εα είκαζ δ ζοκέκςζή ημο πμο εα έπεζ έκα ααζζηυ ημνιυ ιαεδιάηςκ 

ηαζ εηεί επάκς εα ζηδνίγμκηαζ υθα ηα οπυθμζπα, πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημκ 

άκενςπμ ηαζ ιε ηδκ πνυμδμ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ; 

 Άνα, απυ αοηή ηδ ζημπζά, πνέπεζ κα δμφιε πχξ αοηυ εα είκαζ 

ζοκδεδειέκμ, απυ ηδκ Α΄ ηάλδ Γδιμηζημφ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο Λοηείμο -ηαζ κα 

ιδκ πνμηνέλεζ ηάπμζμξ ηαζ κα πεζ υηζ εα δίκεζ επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα, θέιε 

υπζ, δεκ εα δίκεζ επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα ημ ζπμθείμ-, αθθά εα οπάνπεζ έκα 

δδιυζζμ ζφζηδια, ιεηά ημ 12πνμκμ ζπμθείμ, υπμο εα ιπμνεί μπμζμδήπμηε 
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παζδί κα πάεζ εηεί. Πανάθθδθα, υιςξ, βζα κα έπεζ θυβμ φπανλδξ αοηυ ημ εκζαίμ 

ζπμθείμ, πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαζ εθεφεενδ πνυζααζδ ζηδκ ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ. Θα πεζ ηάπμζμξ, ια πχξ ιπμνεί κα πάεζ έκα παζδί ζε έκα ηέημζμ 

ζπμθείμ, υηακ ζήιενα έπμοιε ιεβάθδ δζαννμή ηςκ παζδζχκ πμο εβηαηαθείπμοκ 

ημ ζπμθείμ; Δδχ εα πνέπεζ κα πανεμφκ ακηζζηαειζζηζηά ιέηνα βζα ηα παζδζά 

πμο έπμοκ πνυαθδια ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. Πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ ηα 

πνμαθήιαηα ημο ιεβάθμο ανζειμφ μζημβεκεζχκ πμο έπμοκ μζημκμιζηυ 

πνυαθδια έηζζ, χζηε κα οπάνπεζ δ ακηίζημζπδ μζημκμιζηή εκίζποζδ, χζηε υθα 

ηα παζδζά κα παναημθμοεμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζπμθείμ ηαζ ιάθζζηα ιε ηέημζεξ 

αλζχζεζξ, πμο κα ιπμνμφκ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ζδιενζκέξ ακάβηεξ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ. 

 Απυ αοηή ηδ ζημπζά, κμιίγς υηζ ζήιενα δ απάκηδζδ ζε υθα αοηά πμο 

ένπμκηαζ ζήιενα ηαζ ιαξ θέκε υηζ είκαζ επζηαβέξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, πμο 

ιαξ θέκε υηζ ημ 2010 δ εονςπασηή μζημκμιία εα είκαζ δ ιεβαθφηενδ μζημκμιία 

ζημκ ηυζιμ ηαζ υηζ υθα ακάβμκηαζ ζηδκ αβμνά ηαζ, μφηε θίβμ μφηε πμθφ, ιαξ 

θέκε πθέμκ κα αβμνάγμοιε ηαζ ημκ αένα... Καζ ημ έπμοκ ηάκεζ αοηυ. Ξένεηε υηζ 

μζ θηςπέξ πχνεξ ιπμνμφκ κα πμοθάκε ηα δζηαζχιαηά ημοξ... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Κμνδάημξ Κχζηαξ έπεζ ημ 

θυβμ. 

Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ (ΔΛΜΔ Β΄ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ): Γφμ παναηδνήζεζξ ηαζ 

ιεηά ημ ζπυθζμ. ημ ζοκέδνζμ αοηυ δεκ οπάνπεζ, ηαηά ηδ δζηή ιαξ εηηίιδζδ, ηαζ 

αοηυ είκαζ θακενυ, εζζήβδζδ βζα ημ πμζμ πενζεπυιεκμ, πμζαξ ηεπκζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, εέθμοκ μζ ηαεδβδηέξ. ημ 7μ οκέδνζμ, ζηδ Θεζζαθμκίηδ, πμο 

οπήνπε ιζα απυπεζνα, οπήνπε ηαζ γήθμξ ηαζ εκδζαθένμκ πμθθχκ ζοκαδέθθςκ 

ηεπκζηχκ εζδζημηήηςκ ηαζ οπήνπε ιζα πανμοζία. ήιενα απμοζζάγεζ ημ 40% 

ηςκ ζοκαδέθθςκ απυ εδχ. Δηηυξ ηάπμζςκ ελαζνέζεςκ. Γεκ οπάνπεζ 

εζζήβδζδ, δεκ αζπμθήεδηε δ ΟΛΜΔ, ημ ΚΔΜΔΣΔ, άνα μ ηαεέκαξ θέεζ ημκ 

πυκμ ημο εδχ ηχνα.  

 Γεφηενδ παναηήνδζδ: Σμ οκέδνζμ αοηυ δεκ εα έπεζ ζοιπενάζιαηα βζα 

ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ, πνμθακχξ. Δάκ οπάνπεζ ηάηζ ημ 

δζαθμνεηζηυ, κα ημ ιάεμοιε. Καζ πμζα εα είκαζ αοηά; Με αάζδ πμζα, δδθαδή, 

εζζήβδζδ ηαζ πμζεξ δζενβαζίεξ;  
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Σμ ζπυθζμ, ηχνα, βζαηί πενί ζπμθίμο πνυηεζηαζ: Γζαηί δεκ ζογδηάιε 

πάκς ζε ιζα εζζήβδζδ, υπςξ έβζκε πνζκ, πμο επζιεθήεδηε ημ ΚΔΜΔΣΔ ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ εζζδβήζεζξ; Αθθά ηαζ απυ ηακέκα πακεπζζηδιζαηυ δεκ έπμοιε, 

ζηδκ ίδζα αάζδ, ηάπμζμ ηείιεκμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ. Δβχ εα 

ιζθήζς βζα ηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ, ζε υζμ πνυκμ ιμο δμεεί ηαζ ζημκ επζπθέμκ 

πνυκμ, πμο αζημφιαζ, δδθαδή. 

 Δβχ εεςνχ υηζ μ πνμδβμφιεκμξ μιζθδηήξ, μ ηαφνμξ Σγςνηγζχηδξ, 

ιζαξ ηαζ είκαζ απυ ηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ, έααθε πθεονέξ πμο εα έπνεπε δ 

ΟΛΜΔ κα ηζξ είπε αάθεζ πζμ ζοβηνμηδιέκα ηαζ ιε ιεβαθφηενμ πνυκμ. Θέθς κα 

δχζς πθδνμθμνίεξ ζημ ζχια ηαζ κα αάθς πνμαθδιαηζζιμφξ. Καηανπάξ, έπς 

ζοκμθζηή ηαζ νζγζηή ακηίεεζδ ιε ηδκ ηονίανπδ άπμρδ ζηδκ ΟΛΜΔ βζα ηδκ 

ηεπκζηή εηπαίδεοζδ. ·πς νζγζηή ακηίεεζδ. Γζαηί έπς ηδκ αβςκία υηζ ημ έθθεζιια 

αοηυ ημο οκεδνίμο, ιε ημ κα ιδκ οπάνπεζ εζζήβδζδ, δμοθεζά, δδθαδή, βζα ηδκ 

ΣΔΔ, εηπςνμφιε ηα δζηαζχιαηα ζημοξ παθζκκμζημφκηεξ ηαβιαηαζθαθίηεξ ηδξ 

ΟΛΣΔΔ. 

 Ζ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ ζοκάδεθθμζ, ζφκηνμθμζ, ζοκαβςκζζηέξ η.θπ., δεκ 

ήηακ πμηέ ημ πνχημ εέια ηδξ ζογήηδζδξ -ηαζ δεκ ακαθένμιαζ ζοβηεηνζιέκα 

ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ, υθςκ ιαξ ζηδκΟ ΛΜΔ, απυ ειέκα, ημκ 

ηεθεοηαίμ, ιέπνζ ημκ πνχημ, ημκ Καθμιμίνδ. Γεκ ιπήηε πμηέ δ ζογήηδζδ επί 

ηδξ μοζίαξ. Ξένεηε πμζμξ πανάβεζ πμθζηζηή ζηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ; Σμ 

ζφζηδια. Πάνηε κα δείηε αοηυ πμο είπε μ Σγςνηγζχηδξ πνμδβμοιέκςξ, ηζξ 

ιεηαννοειίζεζξ, ηζξ «αθθαβέξ» πμο έηακε ζηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ ημ ηνάημξ. 

Ίθεξ ήηακ οπέν ηδξ ηονίανπδξ άπμρδξ: ημο Βανδζκμβζάκκδ, ημο Κυηηαθδ, 

ζήιενα ιε ηα Ηnternet -πμο ηαζ εβχ έπς δίηηομ- ηαζ ιζαξ παναβςβζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, εκυξ θμνιαθζζιμφ ηαζ ιζαξ παναβςβήξ πμο ήηακ ζηα πένζα ημο 

Λάηζδ ηαζ ημο Νζάνπμο. 580 ημο ‘70. Γεκ αζπμθήεδηε ηακέκαξ ιε αοηυ. 

 Αημφζηε, ηχνα, ηζ έβζκε ηεθεοηαία, βζαηί είπε έκαξ πνμδβμφιεκμοξ 

ζοκάδεθθμξ, μ Βαββέθδξ Μζηνυπμοθμξ πμο ηαζ αοηυξ είκαζ απυ ηδκ ηεπκζηή 

εηπαίδεοζδ, είπε υηζ οπάνπμοκ οπενάνζειμζ η.θπ. Γεκ έπμοιε πνυκμ κα ημ 

ημοαεκηζάζμοιε. Ίθδ δ Δθθάδα ακαζηεκάγεζ. Γζαηί; Κμζηάληε, πνμπεέξ μ 

Φχθζαξ αβυναζε ηα δζηαζχιαηα εκυξ ζδζχηδ μ μπμίμξ είπε ιζα εονδιαηζηυηδηα 

ζημ ιοαθυ ημο, είπε πάνεζ ηα δζηαζχιαηα απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ ηδξ 

πζζημπμίδζδξ ηδξ ηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ, 300.000.000 €. Ξένεηε πμζμξ εα 

πζζημπμζεί πθέμκ ημκ ηαεδβδηή ηδξ ηεπκζηήξ εηπαίδεοζδξ; Ο ΔΛΟΣ. Ξένεηε 
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πμζμξ εα θηζάπκεζ ηα αζαθία ηαζ εα ηα πζζημπμζεί; Ο ΔΛΟΣ. Ξένεηε πμζμξ εα 

ηάκεζ πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ; Ο ΔΛΟΣ. Ο Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ 

Πζζημπμίδζδξ η.θπ. Ίπςξ ιε ηζξ ημκζέναεξ, ηζξ ζμημθάηεξ η.θπ. 

 Καζ ιζα εκμπή ιζηνή, βζα κα ηεθεζχζς, βζα κα δχζς ηαζ ιζα άθθδ 

πθδνμθμνία, πμο δεκ ηδκ έπεζ μφηε δ ΟΛΜΔ. Αημφζηε, ηχνα. 

ΤΝΔΓΡΟ: Γζαηί ζε παναλεκεφεζ, Κχζηα, αοηυ; Γεκ ημ έπμοιε πεζ εδχ ηαζ 

δέηα πνυκζα; 

Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ: Με παναλεκεφεζ δ βνδβμνάδα ηςκ πεναζιάηςκ, δ βνδβμνάδα 

ημοξ ηαζ δ οπκδθία ιαξ. Κναηήζηε ημ ιοζηζηυ ηαζ ιδ ιαξ ημ θέηε. Άια 

λοπκήζεηε... Γζα ηζξ εζδζηυηδηεξ, Θέιδ, δεκ ημ ήλενα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ·πμοιε αφνζμ εζδζηή εκυηδηα βζα ηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ, εα 

ηα πμφιε. 

Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ: Θα ηα πμφιε ηαζ αφνζμ. Κμζηάληε, βζα ηζξ εζδζηυηδηεξ: 61 

εζδζηυηδηεξ είπακ ηα ΣΔΔ ηαζ ηα ΔΠΑΛ 59-61. Ζ Δονςπασηή ·κςζδ πνμπεέξ 

πέναζε ζηδκ Δπζηνμπή Καηάνηζζδξ -δ CDF ημ έπεζ αβάθεζ ζημ Γζαδίηηομ, εβχ 

ημ πήνα πεεξ απυ ημκ Πανίημ- 11 εζδζηυηδηεξ ζηδκ Δθθάδα ακαβκςνίγεζ ςξ 

εζδζηυηδηεξ μζ μπμίεξ εα πάκε ζημκ ΔΛΟΣ βζα πζζημπμίδζδ. Ίθα ηα άθθα είκαζ 

ιπμφνδεξ. Καιία εζδζηυηδηα δεκ ακαβκςνίγεηαζ απυ ηδκ Δονχπδ βζα ηδκ 

Δθθάδα. Κμνμσδεφμοιε ηαζ ημνμσδεουιαζηε.  

Γεζα ζαξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ο Ζθίαξ Παηίδδξ έπεζ ημ θυβμ. 
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Ζ. ΠΑΣΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΠΔΗΡΑΗΑ – ΠΑΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ): Με απαζπυθδζε, 

ζοκάδεθθμζ, εάκ εα ιζθήζς ζημ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ημ 

Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ηονίςξ εζηζάγεηαζ ζε γδηήιαηα ζδεμθμβίαξ, κα ημ πς 

έηζζ, υζμκ αθμνά ηα ζπμθζηά αζαθία, ηαζ δ ηαηελμπήκ πμθζηζηή ακηζπανάεεζδ 

πενκάεζ ηάπςξ ζε δεφηενδ ιμίνα. Ίιςξ, ζοκάδεθθμζ, απυ μνζζιέκεξ 

ημπμεεηήζεζξ ηαζ απυ ηζξ δφμ διένεξ, πμο αημφς ζημ οκέδνζμ, αβάγς 

μνζζιέκα ζοιπενάζιαηα. Απμθάζζζα κα ημπμεεηδεχ, βζαηί άθθςζηε πμθζηζηή 

ηαζ δ ζδεμθμβία είκαζ κφπζ-ηνέαξ. Δίκαζ πθεονέξ ηδξ ηαλζηήξ πάθδξ πμο 

δζελάβεηαζ ηαζ ζήιενα ζημ 8μ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, δεκ 

ιπμνμφιε κα ιδκ πμφιε ηα πνάβιαηα υπςξ είκαζ. 

 Δκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ, ζοκάδεθθμζ. Κθείκεηαζ ζε υθεξ ηζξ πηχζεζξ. 

Πμθθέξ δοκάιεζξ ιζθάκε βζα εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ. Ίιςξ, ζοκάδεθθμζ, δ 

αθήεεζα δεκ είκαζ αοηή ηαζ πνέπεζ κα θέιε υθδ ηδκ αθήεεζα, υηακ εέθμοιε κα 

ιζθάιε. Απυ ηδ ιζα οπάνπεζ δ πνυηαζδ ημο ΠΑΜΔ εηπαζδεοηζηχκ πμο ιζθάεζ 

πναβιαηζηά βζα εκζαίμ δςδεηάπνμκμ ζπμθείμ εδχ ηαζ πνυκζα, ηεηιδνζςιέκα, ημ 

αάγεζ ζακ ζηυπμ, αίηδια πάθδξ, ημ παθεφεζ, ημ δζεηδζηεί, ημ ακαθφεζ, ημ ελδβεί 

ζε υθεξ ηζξ ζοκεθεφζεζξ, υπμο ζηαεεί ηαζ υπμο ανεεεί, βζα ημ ζήιενα. Καζ απυ 

ηδκ άθθδ, ζοκάδεθθμζ, οπάνπεζ αοηυ ημ εκζαίμ ζπμθείμ, ημ εκζαίμ πμο πςνάεζ 

ζηζξ επζηαβέξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ, ημ εκζαίμ πμο πςνάεζ 

δζαθμνμπμζήζεζξ, ημ εκζαίμ ιε δζαθμνμπμζήζεζξ, δδθαδή, ημ εκζαίμ ζπμθείμ πμο 

ακμίβεζ δνυιμοξ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ ηαζ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, κα 

αάγεζ ηζξ δελζυηδηεξ ιέζα ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, κα αβάγεζ ηαηανηίζζιμοξ 

ηαζ απαζπμθήζζιμοξ. Γζαηί αοηή είκαζ δ αθήεεζα, ζοκάδεθθμζ. 

 Πμζα είκαζ δ ζηάζδ ηδξ πθεζμρδθίαξ ηδξ ΟΛΜΔ, υθα αοηά ηα πνυκζα, 

απέκακηζ ζημ γήηδια αοηυ; 12πνμκδ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ ιε πνμμπηζηή ημ 

εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ. απθαιάνεξ, ζοκάδεθθμζ. Απμδέπηδηε ηαζ απμδέπεηαζ 

ημ δζπθυ, ακζζυηζιμ ζπμθζηυ δίηηομ. Γδθαδή, ημ παζδί ζηα 14 κα επζθέβεζ εάκ εα 

πάεζ ζε Λφηεζμ ή ακ εα πάεζ ζε ΔΠΑΛ. Καζ εδχ ιζθάιε βζα εκζαίμ 12πνμκμ 

ζπμθείμ. Καζ ηαθά απυ ηζξ παναηάλεζξ ημο δζημιιαηζζιμφ, πμο αημθμοεμφκ ηδκ 

πμθζηζηή ηςκ ημιιάηςκ ημοξ ιε κφπζα ηαζ ιε δυκηζα οπέν ημο ηεθαθαίμο. Αθθά 

απυ ηζξ παναηάλεζξ εηείκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ανζζηενά, πμο είκαζ ζηδκ 

πθεζμρδθία ηδξ ΟΛΜΔ, πυηε ιε ηδ ΓΑΚΔ ηαζ πυηε ιε ηδκ ΠΑΚ; Μζθχ βζα ηδκ 

«Πανέιααζδ». Πχξ εδχ πένα, πςνίξ ίπκμξ ηζίπαξ, ιπμνεί κα ιζθάιε βζα 

εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ; Πμφ παθέρακε, πμφ αάθακε ημ γήηδια, ζε πμζα 
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ζοκέθεοζδ, ζε πμζμ πθαίζζμ ηδξ ΟΛΜΔ, βζα εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ; Ξένεηε ηζ 

ρδθίζακε μζ ζοκάδεθθμζ πνζκ απυ ηα ΔΠΑΛ-ΔΠΑ; Να ημ λεπάζμοιε; Να ημ 

εοιίζς; Γεκζηά ιαεήιαηα ζηδκ Α΄ Λοηείμο ηδξ ΔΠΑΛ, ημιή ζηδ Β΄ Λοηείμο ηδξ 

ΔΠΑΛ, εζδζηυηδηεξ ζηδ Γ΄ Λοηείμο ηδξ ΔΠΑΛ. Ζ πνυηαζδ, δδθαδή, πμο εκ 

πμθθμίξ έθενε δ ηοαένκδζδ ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ βζα ηα ΔΠΑΛ-ΔΠΑ. Αοηή 

ήηακ δ πνυηαζδ ηδξ ΟΛΜΔ. Ζ πνυηαζδ πμο έθενε αοηυ πμο οθμπμίδζε ημ 

Τπμονβείμ Παζδείαξ, δ Νέα Γδιμηναηία. Ζ ιυκδ δζαθμνά, μοζζαζηζηά, πμο είπε 

δ πθεζμρδθία ηδξ ΟΛΜΔ ήηακ μζ ΔΠΑ. Να ηαηανβδεμφκ μζ ΔΠΑ. Δάκ 

πάνμοιε υθεξ ηζξ εζδζηυηδηεξ ηςκ ΔΠΑ ηαζ ηζξ αάθμοιε ζηα ΔΠΑΛ, εάκ, 

δδθαδή, αάθμοιε ηζξ εζδζηυηδηεξ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, δδθαδή, εάκ 

ακμίλμοιε δνυιμ κα δζδάζημοιε ζηα παζδζά ημο εθθδκζημφ θαμφ δελζυηδηεξ 

πςνίξ κα έπμοκ μθμηθδνχζεζ ηδ βεκζηή ημοξ ιυνθςζδ, πςνίξ βεκζηή ιυνθςζδ 

-ζηδκ μοζία, κα ακηζηαηαζηαεεί δ βεκζηή ιυνθςζδ-, ηυηε, ζοκάδεθθμζ, ηζ θέιε 

βζα εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ; Κακέκα εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ, ζοκάδεθθμζ. Καζ 

βζ‘ αοηυ, εάκ εέθεηε, δ ηνζηζηή πμο έηακε ηυζμ ηαζνυ ηαζ ηάκεζ δ πθεζμρδθία ηδξ 

ΟΛΜΔ αθμνά δζαπεζνζζηζημφ ηφπμο γδηήιαηα: υηζ εθανιυζηδηε βνήβμνα, υηζ 

δεκ ιαξ ημ είπακ. Αθθά, ζοκάδεθθε, πμο ιίθδζεξ ηαζ πνμδβμφιεκα, δεκ είκαζ 

έηζζ. Σα λέναιε αοηά. Τπάνπεζ ιζα ζοκεηηζηή πνυηαζδ ημο ΠΑΜΔ 

Δηπαζδεοηζηχκ. Θα πενζιέκαιε, πζεακυκ, κα αημφζμοιε ηαζ ιζα ηνζηζηή, κα 

αημφζμοιε ηαζ ιζα βκχιδ. Μπμνεί κα δζμνεςεμφιε, ηζυθαξ, εβχ δεκ θές. 

Αθθά υπζ, ζοκάδεθθμζ, κα ενπυιαζηε πίζς απυ ηδ αζηνίκα ημο 8μο 

Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο, πμο δεκ παίνκεζ δεζιεοηζηέξ απμθάζεζξ, πμο δεκ 

παίνκεζ απμθάζεζξ, κα νίπκμοιε δεηάνζηα βζα ηα παζδζά ηςκ ηεθεοηαίςκ 

ενακίςκ, ηαζ, υηακ πάιε ζηδκ πθεζμρδθία ηδξ ΟΛΜΔ, κα ρδθίγμοιε 12πνμκδ 

οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, δζπθυ, ακζζυηζιμ ζπμθζηυ δίηηομ, Λφηεζμ – ΔΠΑΛ... 

Καζ απμνχ, ηα παζδζά ημο ηεθεοηαίμο ενακίμο ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, ζοκάδεθθμζ, 

ηα πζάκεζ; 

 Σμ ΠΑΜΔ εηπαζδεοηζηχκ, ζοκάδεθθμζ, πνμηείκεζ ημ ελήξ: Γζα ιαξ δ 

παζδεία είκαζ ημζκςκζηυ δζηαίςια ηαζ πνέπεζ κα πανέπεηαζ δςνεάκ ζε υθμ ημ 

θαυ πςνίξ θναβιμφξ ηαζ δζαηνίζεζξ. Σμ εηπαζδεοηζηυ πνυαθδια ηδξ πχναξ ιαξ 

έπεζ κα ηάκεζ πνχηα απυ υθα ιε ημκ ηαλζηυ παναηηήνα ημο εηπαζδεοηζημφ 

ζοζηήιαημξ. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή πνμαάθθμοιε ηδκ πνυηαζδ βζα εκζαίμ 

12πνμκμ ααζζηυ οπμπνεςηζηυ ζπμθείμ, δδιυζζμ ηαζ δςνεάκ βζα υθμοξ ημοξ 

κέμοξ. Δκζαίμ 12πνμκμ ααζζηυ. Θα έπεζ εκζαία δμιή, δζμίηδζδ, θεζημονβία, 
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πνυβναιια, χζηε κα πανέπεζ ζε υθμοξ ηδκ απαναίηδηδ βεκζηή παζδεία βζα ηδκ 

επμπή ιαξ. Δίκαζ ζπμθείμ πμο εκμπμζεί Γδιμηζηυ, Γοικάζζμ, Λφηεζμ. Γεκ 

δζπμημιείηαζ ζε βεκζηυ - ηεπκζηυ, βζαηί δεκ επζδζχηεζ ηδκ ακαπαναβςβή ηδξ 

ακηίεεζδξ ηδξ πκεοιαηζηήξ ιε ηδ πεζνμκαηηζηή ενβαζία, δεκ ελμνίγεζ απυ ημ 

πνυβναιιά ημο ηδκ ηεπκζηή ζακ ηαηχηενδ εκαζπυθδζδ ηςκ θηςπυηενςκ 

ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ, μφηε εεςνεί ηδκ ηεπκμθμβία, ηδκ επζζηήιδ ηςκ ιέζςκ 

παναβςβήξ, πνμκυιζμ ηάπμζςκ ορδθά ηαηανηζζιέκςκ εζδζηχκ, χζηε πμθθμί 

κα ιδκ ιπμνμφκ κα ηδκ ηαηακμήζμοκ. Ζ επζθμβή επαββεθιαηζηήξ εζδζηυηδηαξ 

πνέπεζ κα αημθμοεεί ηδ 12πνμκδ εηπαίδεοζδ, είηε ζηδκ εκζαία ακχηαηδ 

εηπαίδεοζδ είηε ζε έκα ζφζηδια δδιυζζςκ ηαζ δςνεάκ ιεηαθοηεζαηχκ, 

επαββεθιαηζηχκ ζπμθχκ. Να δ απάκηδζδ, ζοκάδεθθμζ. Οζ επαββεθιαηζηέξ 

ζπμθέξ εα πανέπμοκ μοζζαζηζηή εζδίηεοζδ ηαζ πθήνδ επάνηεζα βζα ηδκ 

μθμηθδνςιέκδ άζηδζδ επαββέθιαημξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ζ ζοκαδέθθζζζα εθένδ Κςζημφθα. 

Κ. ΔΦΔΡΖ (ΔΛΜΔ ΗΚΑΡΗΑ): Πμθφ βνήβμνα ηαζ πμθφ ζφκημια εα ζπμθζάζς 

ζε ιζα πηοπή αοημφ πμο έπεζ ακαθενεεί ςξ οπμεέια ζηδ ζδιενζκή ζογήηδζδ, 

ημο εκζαίμο ζπμθείμο. Σμ γήηδια, δδθαδή, ηδξ απμηέκηνςζδξ. Ακ ηαζ εα 

ιπμνμφζε ηακείξ κα ακανςηδεεί ηζ ζπέζδ έπεζ –ή, πάκηςξ, υηζ δεκ είκαζ άιεζα 

μναηή- δ ζπέζδ απμηέκηνςζδξ ιε ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα, εκημφημζξ 

εεςνμφιε υηζ απμηεθεί εκυηδηα ζηα πθαίζζα ηςκ ακηζδναζηζηχκ, 

ηαπζηαθζζηζηχκ ακαδζανενχζεςκ, πμο ιε νοειμφξ ηαπφηαημοξ οθμπμζμφκηαζ, 

πνμπςνάκε ηαζ αβηαθζάγμοκ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ. 

 ·κα παναηηδνζζηζηυ: Καηανβείηαζ δ έκκμζα ημο δζηαζχιαημξ βζα υθμοξ 

ηαζ ακηζηαείζηαηαζ ιε ηδκ έκκμζα «εοηαζνία-δοκαηυηδηα». Δοηαζνία ζηδκ 

ενβαζία, εοηαζνίεξ βζα κα ηαηαπμθειδεεί δ ακζζυηδηα, εοηαζνίεξ ζηδ ιυνθςζδ. 

Μζα ενχηδζδ πμο ιπαίκεζ απυ ηδ ζηζβιή πμο, αξ πμφιε, δ εηπαίδεοζδ δεκ 

είκαζ δζηαίςια βζα υθμοξ. Αξ πμφιε, δ ενβαζία δεκ είκαζ δζηαίςια βζα υθμοξ 

ηαημπονςιέκμ. Πμζμξ εα έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ, εοημθυηενδ πνυζααζδ -αξ ημ 

εέζμοιε έηζζ- ζε αοηή ηδκ εοηαζνία; Πμζμξ εα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηδκ 

αδνάλεζ; Καηά ηδ βκχιδ ιαξ, αοηυ εα ηαεμνίγεηαζ ιε ηνζηήνζα μζημκμιζηά, 

ημζκςκζηά, ηαλζηά. Με υνμοξ ακηαβςκζζιμφ. Ίπμο, υπμζμξ είκαζ μ δοκαηυηενμξ 

εα ιπμνεί ηαζ κα ανπάγεζ ηδκ εοηαζνία. Πμθφ δε πενζζζυηενμ, πμο 

οθμπμζμφκηαζ ηαζ εθανιυγμκηαζ πμθζηζηέξ μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ οπέν ημο κα 

δδιζμονβμφκηαζ εοηαζνίεξ ηαζ κα ηαηανβμφκηαζ δζηαζχιαηα. 
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 Οζ πμθζηζηέξ, θμζπυκ, αοηέξ εθανιυγμκηαζ απυ ηα Κυιιαηα ηδξ 

άνπμοζαξ ηάλδξ ηαζ ιία απυ αοηέξ είκαζ δ πμθοδζαθδιζζιέκδ απμηέκηνςζδ. 

Σμ ΠΑΟΚ πνμδβμφιεκα, ιε ημκ «ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ Η», δ Νέα Γδιμηναηία, ηχνα, 

ιε ημκ «ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ ΗΗ». Αηυια, έπμοιε πνυζθαηα κημημοιέκηα: ημ 

ΔΠΔΑΔΚ, ηδξ Οζημκμιζηήξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Δπζηνμπήξ, ημ πυνζζια ημο ΔΤΠ. 

Ζ ΚΔΓΚΔ γδηάεζ κα ηδξ δμεεί υθδ δ Πνςημαάειζα Δηπαίδεοζδ. Ζ ηοαένκδζδ 

πνμπχνδζε ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ ζηδκ απμηέκηνςζδ ηςκ κδπζαβςβείςκ. 

Αοηυ πναηηζηά δείπκεζ υηζ ζηδκ πμνεία εα παναπςνδεμφκ ζηδκ Σμπζηή 

Αοημδζμίηδζδ δοκαηυηδηεξ κα ηαεμνίγεζ απυ δζμνζζιμφξ ιέπνζ πνμβνάιιαηα 

ζπμθείςκ ηαζ υηζ, ιε δεδμιέκδ ηδκ πακηεθή έθθεζρδ πνδιαημδυηδζδξ, εα 

ακαγδηά πυνμοξ απυ μπμζμκδήπμηε απυ ηδκ πζάηζα. Φαίκεηαζ υηζ, ακάθμβα ιε 

ημ ιέβεεμξ, ηδ δοκαηυηδηα, ημοξ πμνδβμφξ πμο εα ανίζηεζ μ ηάεε Γήιμξ εα 

δδιζμονβμφκηαζ ζπμθεία πμο εα έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ ημπζηέξ 

δοκαηυηδηεξ. Καζ αθμφ, θμζπυκ, εα είκαζ δζαθμνμπμζδιέκεξ μζ δοκαηυηδηεξ, εα 

έπμοιε ηαζ δζαθμνεηζηά ζπμθεία: ζπμθεία δζαθμνεηζηχκ ηαποηήηςκ, 

δζαθμνεηζηχκ πνμβναιιάηςκ, δζαθμνεηζηχκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ, βζα ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ. ·κα ζπμθείμ πμο εα ακηαπμηνίκεηαζ πθήνςξ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ 

αβμνάξ, εα πνμεημζιάγεζ ηαζ εα ηαηανηίγεζ ημοξ εοέθζηημοξ, απαζπμθήζζιμοξ, 

θαζηζπςημφξ ενβαγυιεκμοξ. Καζ ακάθμβα ιε ημκ εοβεκζηυ πμνδβυ, ημκ 

πνδιαημδυηδ, ιπμνεί κα ηαεμνίγμκηαζ ηαζ ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα, ηα 

ιαεήιαηα. Σμ ίδζμ ημ ζπμθείμ εα πνδζζιμπμζδεεί αηυια απυ ημκ πμνδβυ ζε 

ακηαπυδμζδ ηςκ εοβεκζηχκ οπδνεζζχκ ημο. Πνμεημζιαγυιαζηε βζ‘ αοηυ ζημ 

ηεθεοηαίμ δζάζηδια. 

 Ηδζςηζηά ΚΔΚ: Νμζηζάγμοκ ενβαζηήνζα ηαζ ζπμθεία, βζα κα πνμζθένμοκ 

πνμβνάιιαηα ηαηάνηζζδξ, βζα κα εημζιάγμοκ αηνζαχξ αοημφξ ημοξ αονζακμφξ, 

εοέθζηημοξ ενβαγμιέκμοξ, βζα ημ ηαθυ ηςκ παζδζχκ. Καζ υθμζ υζμζ είκαζ, ηαηά ηα 

άθθα, εοαίζεδημζ ιε ημ πμφ πάκε ηα πνάβιαηα ακηζδνμφκ απυ εθάπζζηα ςξ 

ηαευθμο. Καζ ημ γήζαιε αοηυ ημ πνάβια ιε πμθφ ηναοιαηζηυ ηνυπμ ηάης ζηδκ 

Ηηανία. Πνμβνάιιαηα επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, πνμβνάιιαηα ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, 

ικδιυκζμ ζοκενβαζίαξ ιε ηα μηηχ εοαβή ζδνφιαηα ηαζ πάεζ θέβμκηαξ. Διείξ 

θέιε υπζ ζε υθα αοηά. Παθεφμοιε βζα κα ελαζθαθίζμοιε ηδ δδιζμονβία ημο 

εκζαίμο 12πνμκμο οπμπνεςηζημφ ζπμθείμο ααζζηήξ εηπαίδεοζδξ, εκυξ 

ζπμθείμο πμο εα είκαζ έκα ζπμθείμ, έκα ίδζμ ζπμθείμ βζα υθα ηα παζδζά, ιε 

εκζαίμ πνυβναιια, εκζαία αζαθία, εκζαίμοξ ζηυπμοξ, εκζαία ηα πάκηα. Υςνίξ 
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δζπμημιήζεζξ, πςνίξ δζαπςνζζιμφξ, πςνίξ δζπθά δίηηοα. ·κα ίδζμ δζηαίςια βζα 

υθα ηα παζδζά ηαζ υπζ εοηαζνία βζα υζμοξ ιπμνμφκ κα ηδκ ανπάλμοκ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Ακηχκδξ Καθυαμοθμξ έπεζ ημ 

θυβμ. 

Α. ΚΑΛΟΒΟΤΛΟ (ΔΛΜΔ Γ΄ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ): Αβαπδημί 

ζοκάδεθθμζ, πζάκμκηαξ ηδκ άηνδ ημο κήιαημξ απυ εηεί πμο ηδκ άθδζε δ 

Κςζημφθα εθένδ, πνμδβμοιέκςξ, κμιίγς υηζ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαεανυ ζε 

υθμοξ υηζ μζ ζηυπμζ ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ ηίεεκηαζ απυ ηζξ αθθαβέξ πμο 

βίκμκηαζ ηα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα ιέζα ζημ πχνμ, απμζημπμφκ ζε αοηυ πμο 

επζβναιιαηζηά αημφζηδηε: ζηδ δζαιυνθςζδ ημο εοέθζηημο ενβαγυιεκμο, ημο 

ενβαγυιεκμο πμο εα βίκεηαζ ακηζηείιεκμ αηυια ιεβαθφηενδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ 

εα βίκεζ εφια ζημ αςιυ ηδξ ηενδμθμνίαξ ημο ηεθαθαίμο. Πίζς απυ αοηή ηδκ 

πνμζπάεεζα ηνφαμκηαζ υθα αοηά πμο αθθάγμοκ, είηε πανμοζζάγμκηαζ ιε 

μκυιαηα ελςνασζιέκα είηε πανμοζζάγμκηαζ ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ ςιυηδηα.  

 Ο ζηυπμξ, πάκηςξ, είκαζ έκαξ: ζπμθείμ δζαθμνμπμζδιέκμ, ζπμθείμ πμο 

δεκ εα είκαζ ίδζμ βζα υθμοξ. πμθείμ πμο εα ηαεμνίγεηαζ ημ πνυβναιιά ημο, δ 

ενβαζία ημο, δ θεζημονβία ημο, ημ πνμζςπζηυ ημο, μζ οπμδμιέξ, ηα ενβαζηήνζα, 

ηα αζαθία, ηα πάκηα, απυ ημ ηαηά πυζμ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή οπάνπμοκ 

ηάπμζμζ πμο έπμοκ ηάπμζα δοκαηυηδηα μζημκμιζηή κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ 

απαζηήζεζξ εκυξ ηέημζμο ζπμθείμο. Καζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ιπμνμφκ, ημ 

ζπμθείμ εα θεζημονβεί ηαζ ιε πμθθέξ χνεξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ιε αζαθία ηαζ ιε 

πνμζςπζηυ ηαζ ιε ιαεήιαηα. Δάκ δεκ ζοιααίκεζ αοηυ, εα έπμοιε ζπμθείμ πμο 

ηάκεζ ιζζυ ιάεδια, ιζζυ πνυβναιια, ηαζ απθχξ εα δίκεζ ιζα ηαηάνηζζδ βζα κα 

εημζιάζεζ ενβαγυιεκμοξ. Αοηυ δεκ ελοπδνεηείηαζ, υιςξ, ιυκμ ιέζα απυ υ,ηζ 

απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ μιζθήηνζα πενζβνάθδηε ιε ιεβαθφηενδ εκάνβεζα. Ίπςξ 

οπαζκίπεδηα ηχνα, ελοπδνεηήεδηε ηαζ απυ πμθθέξ άθθεξ πθεονέξ. Καζ ημ 

θοπδνυ είκαζ υηζ απυ εδχ ιέζα -ημ θοπδνυ ηαζ ακαιεκυιεκμ, δζυηζ δ ηαλζηή 

ζφβηνμοζδ ηαζ εδχ οπμζηδνίγεηαζ ηαζ απυ πνμηάζεζξ μιάδςκ ενβαζίαξ ημο 

ΚΔΜΔΣΔ ηαζ απυ ιειμκςιέκμοξ μιζθδηέξ. 

 Αοηή δ δζαθμνμπμίδζδ οπάνπεζ πίζς απυ ηδκ Δοέθζηηδ Εχκδ ή ηδκ 

Δθεφεενδ Εχκδ, ηαηά ηδκ πνυηαζδ ημο ΔΤΠ, βζα ηδ δεοηενμαάειζα. Γδθαδή, 

πνμβνάιιαηα αθθαβιέκα, δζαθμνμπμζδιέκα, άθθμ ζημ έκα ζπμθείμ ηαζ άθθμ 

ζημ άθθμ ζπμθείμ, άθθμ ζημ έκα ηιήια ηαζ άθθμ ζημ άθθμ ηιήια. Ζ 

δζαθμνμπμίδζδ οπάνπεζ ιέζα απυ ηδ δζαεειαηζηυηδηα. Γδθαδή, κα ιδκ 
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οπάνπεζ μθμηθδνςιέκδ πανμοζίαζδ ηαζ εκζαία πνμζθμνά ηδξ βκχζδξ ζημοξ 

ιαεδηέξ αθθά κα ηαεμνίγεηαζ, κα ελανηάηαζ, κα δζαιμνθχκεηαζ ημ ιέπνζ πμφ εα 

θηάζεζ, ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηάεε θμνά, ιε δζαζοκδέζεζξ, ιε ηνυπμ μ μπμίμξ 

δεκ ελαζθαθίγεζ ζοκμθζηή ακηίθδρδ ηςκ πναβιάηςκ. 

 Αοηή δ πανειπυδζζδ ηδξ ζοκμθζηήξ ακηίθδρδξ ηςκ πναβιάηςκ είκαζ ηαζ 

ηάηζ πμο ιπήηε πεεξ ζακ ενχηδια. Πχξ εα πνμθάαεζ μ ιαεδηήξ κα 

μζημδμιήζεζ βκχζδ η.θπ., είκαζ μθυηθδνδ θζθμζμθζηή άπμρδ ημο 

ημκζηνμοηηζαζζιμφ, πμο οπμζηδνίγεζ υηζ μ ιαεδηήξ απυ ιυκμξ ημο εα θηζάλεζ 

ημ ηυζιμ ημο, ηδκ αθήεεζα ημο, ηδ βκχζδ ημο. Καζ αεααίςξ, δεκ εα θηζάλεζ ηδ 

βκχζδ ηςκ κυιςκ ημο Νεφηςκα, ημο μπμζμοδήπμηε άθθμο αθθά εα θηζάπκεζ 

υ,ηζ ημο ηαηέαεζ ζημ ηεθάθζ. Καζ ηαοηυπνμκα, δ ίδζα άπμρδ ημο 

ημκζηνμοηηζαζζιμφ εα θέεζ υηζ αοηή εα εεςνείηαζ ζςζηή ηαζ ζζυηζιδ ιε ημ κυιμ 

ημο Νεφηςκα ή ημ κυιμ ηδξ ελέθζλδξ, πμο ημκ έπμοκ πεηάλεζ έλς ηα αζαθία, ηαζ 

μηζδήπμηε ζπδιαηίγεζ ημ παζδί ζημ ιοαθυ ημο. Αοηή, αηνζαχξ, δ ίδζα θμβζηή 

ελοπδνεηείηαζ ηαζ απυ ηα δζάθμνα πνμβνάιιαηα πμο αημφζηδηακ εδχ απυ 

μιζθδηέξ ηαζ δ πνυηαζδ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ηα οπμζηδνίγεζ. Καζ ηζ ζδιαίκεζ, 

δδθαδή, Αβςβή Τβείαξ ηαζ ηζ ζδιαίκεζ Αβςβή Καηακαθςηή; Κάπμζμ απυ αοηά 

είκαζ ακαβηαίμ κα οπάνπεζ. Κάπμζμ, υιςξ, είκαζ ζηδ θμβζηή ημο ηαπζηαθζζιμφ 

ηαζ ηδξ ηενδμθμνίαξ. Ίιςξ, ηαζ ηα δφμ αθήκμκηαζ ζηδκ επζθεηηζηή, ζηδ 

δζαηνζηζηή εοπένεζα επζθμβήξ ιζαξ μιάδαξ ιαεδηχκ, ηάπμζμο ηαεδβδηή. 

Υνδιαημδμημφκηαζ ζδζαίηενα, είκαζ πςνζζηά ζημ πνυβναιια, είκαζ έλς απυ ημ 

πνυβναιια, ηαζ έηζζ ηαζ ημ πνήζζιμ ηαζ ημ ιάεδια πεζναβχβδζδξ 

ελμιμζχκμκηαζ. Σμ ιεκ έκα δεκ πνμζθένεηαζ ζε υθμοξ, ηαζ ημ άθθμ, υπμο 

ιπμνέζεζ ηαζ παηήζεζ, αζηεί ηδ πεζναβχβδζή ημο. 

 Να μθμηθδνχζς ιε ιία παναηήνδζδ: Αοηά ηα πνάβιαηα δεκ 

αημφβμκηαζ βζα πνχηδ θμνά. Αοηά ηα πνάβιαηα αημφζηδηακ πάνα πμθθέξ 

θμνέξ ηαζ ιάθζζηα ιπήηακε ηαζ ζε πνυηαζδ, ζηζξ αθθεπάθθδθεξ ζοκεθεφζεζξ 

πμο έβζκακ υθδ ηδκ πενζζκή πνμκζά. Κάπμζεξ παναηάλεζξ υπζ ιυκμ δεκ ηα 

ρήθζγακ, ηα θμζδμνμφζακ ηζυθαξ. Καζ ιάθζζηα, ζημ υκμια ηδξ εκυηδηαξ, ηδξ 

ρεοδεπίβναθδξ, βζαηί θάκδηε υηζ ηαιζά εκυηδηα δεκ οπμζηήνζγακ. Απυ εηείκμ 

ημ απμηέθεζια ημο ενςηδιαημθμβίμο πμο είδαιε, υπμο δ ζοκηνζπηζηυηαηδ 

πθεζμρδθία ηςκ ζοκαδέθθςκ ηα ααειμθμβεί υθα αοηά ιε κμφιενα πμο είκαζ 

πμθφ ηάης απυ ημ 50%. Σα εβηνίκεζ. Καζ υιςξ, ιε κφπζα ηαζ ιε δυκηζα ηα 
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ζηδνίλακε, ζηδνίγμκηαξ ημκ ακηζθασηυ, ηαλζηυ, δζαθμνμπμζδηζηυ παναηηήνα ημο 

ζπμθείμο. 

 Φάκδηε εκιένεζ -ηαζ ηεθεζχκς ιε αοηυ- υηζ ηάπμζμζ είηε ιεηακμμφκ είηε 

ιεηαηζκμφκηαζ ηαζ -αξ ημ πμφιε- είκαζ αζζζυδμλμ ιήκοια αοηυ. Αοηυ ημ 

αζζζυδμλμ ιήκοια κα πενζιέκμοιε υηζ εα απμηεθέζεζ ηαζ έκα ζημζπείμ 

ακάπηολδξ ηζκήιαημξ πμο εα δζεηδζηήζεζ έκα άθθμ ζπμθείμ. ·κα ζπμθείμ 

ζζυηζιμ βζα υθμοξ, πμο, αεααίςξ, εα επζηεοπεεί ζημ ζφκμθυ ημο, ζε ζοκεήηεξ 

πμθζηζηέξ δζαθμνμπμζδιέκεξ, ηδξ θασηήξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ θασηήξ μζημκμιίαξ.  

Δοπανζζημφιε πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ. Ο ζοκάδεθθμξ μ Γζχνβμξ Κανπέηαξ έπεζ 

ημ θυβμ. 

Γ. ΚΑΡΠΔΣΑ (ΔΛΜΔ ΔΤΒΟΗΑ – ΠΑΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ): Καθδζπένα 

ζαξ. Γφμ πνάβιαηα εα πς. Καηανπάξ, βζα κα ιπμφιε θίβμ ζημ ηθίια. Ο ηφνζμξ 

Παπακδνέμο: έκεενιμξ μπαδυξ ηδξ απμηέκηνςζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδξ 

ιεηάεεζδξ ηδξ εοεφκδξ βζα ηδ θεζημονβία ημο ζπμθείμο απυ ημ ηνάημξ ζηδκ 

ημπζηή ημζκςκία. Ο ηφνζμξ ηακδαθίδδξ: Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ έημζιδ κα 

ακαθάαεζ ημ ηυζημξ. Απυ πμνίζιαηα ημο ΔΤΠ, ιζθάεζ δ Νέα Γδιμηναηία βζα 

ζπμθείμ ακμζηηχκ εονχκ. Ακμζηηυ ζπμθείμ ζηδκ ημζκςκία, θέεζ ημ ΠΑΟΚ. 

πμθείμ ιε ιεβαθφηενδ εοεφκδ ηαζ εοεθζλία ζηδκ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ, θέεζ δ 

Νέα Γδιμηναηία. Δηπαζδεοηζηή ιμκάδα ιε εοεθζλία θυβςκ ηαζ εοεφκδξ ζηδ 

δζαπείνζζδ πυνςκ, θέεζ ημ ΠΑΟΚ. Απθχξ, βζα κα ιεηαθένς θίβμ ημ ηθίια 

αοηχκ πμο ιαξ ηοαενκμφκ ηαζ ηδξ αλζςιαηζηήξ ακηζπμθίηεοζδξ. 

 Ίθμζ αοημί, αέααζα, ιαγί ιε ημκ ΟΟΑ, ηαηέθδλακ υηζ έπμοιε ηδκ 36δ 

εέζδ απυ ηζξ 57 πχνεξ ζηζξ επζδυζεζξ, δζυηζ δοζηοπχξ ειείξ, ζοκάδεθθμζ, 

πανειπμδίγμοιε ηδκ πμζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ, απυ υ,ηζ ιαξ είπακ, ηαζ ημ 

βκςνίγεηε πμθφ ηαθά. Παν‘ υθα αοηά, αοηή δ απμηέκηνςζδ πμο μναιαηίγμκηαζ 

υθμζ -ηαζ ηάπμζμζ αμδεμφκ, δοζηοπχξ, ζε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ- έπεζ ηα ελήξ 

απμηεθέζιαηα. 

 Φζκθακδία: 50% ηνάημξ - 50% μζ επζπεζνήζεζξ ζηδ πνδιαημδυηδζδ. 

Πμζμ είκαζ ημ απμηέθεζια; Δοέθζηημ ζπμθείμ. Κάπμζα ζπμθεία, ιάθζζηα, 

δμοθεφμοκ ιυκμ 14 χνεξ, βζαηί απθχξ δεκ οπάνπμοκ θεθηά βζα κα πθδνχζμοκ 

παναπάκς -ηα ζπμθεία δζαθμνεηζηχκ ηαποηήηςκ, ιε δζαθμνεηζηά Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα, πμο θέβαιε, η.μ.η. ηδ Γακία, υθα ζηδκ ημπζηή αοημδζμίηδζδ: 
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δζαθμνεηζηά πνμβνάιιαηα, δζαθμνεηζηή πμζυηδηα, ηαηδβμνζμπμίδζδ, 

πενζεπυιεκα… Πμζμ είκαζ ημ αίηδια ημο 2006 απυ υθμοξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ 

ζακ ειάξ; Αθμφ ημ δμηζιάζακε αοηυ πμο ηάπμζμζ μναιαηίγμκηαζ, ημ αίηδια 

είκαζ κα επζζηνέρμοιε ζε ηναηζηή πνδιαημδυηδζδ ηαζ ζε εκζαία πνμβνάιιαηα 

ζπμοδχκ. ηδκ Ηζπακία, ηα μθμήιενα ηα έπεζ ακαθάαεζ δ ηαεμθζηή εηηθδζία, 

βζαηί δεκ έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα ηα πθδνχζμοιε ειείξ. Σα δίκμοιε αθθμφ. 

ηδκ Ηνθακδία, ιε ηδκ απμηέκηνςζδ έπμοιε ζπμθεία ιε επζπεζνδιαηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ. Κάπμζμζ, ιάθζζηα, ζοκάδεθθμζ, βμκείξ, ιαεδηέξ, δμοθεφμοκ ιε 

4ςνδ ενβαζία ιεηά ημ πέναξ ηςκ ιαεδιάηςκ, βζα κα ιπμνέζμοκ κα 

ελαζθαθίζμοκ ηα πνμξ ημ γδκ βζα κα δμοθέρεζ ημ ζπμθείμ. Ο ακαθθααδηζζιυξ 

λεπενκάεζ ημ 23%. ηδ Βνεηακία, δ απμηέκηνςζδ πάκς απυ ιία δεηαεηία, 

πμθθέξ δεηαεηίεξ ειπεζνίαξ. Σμ απμηέθεζια, κα ηθείκμοκ ηα ζπμθεία, κα 

ηαηαηάζζμκηαζ ιε πενζθενεζαηέξ ελεηάζεζξ ηαζ δζάθμνα ηέημζα, ηα μπμία, θίβμ 

πμθφ, κμιίγς υηζ εα ηα έπμοιε αημφζεζ υθμζ. ημ Άιζηενκηαι, ηάιενεξ, 

κανηςηζηά, πακζηυξ ζηα ζπμθεία -λένεηε ημοξ θυβμοξ. ηδκ Αιενζηή -πμο πάιε 

ηαζ ειείξ ηαζ αημθμοεμφιε- ημ 17% ηςκ ζοκαδέθθςκ ζακ ηαζ ειάξ δεκ έπμοκ 

ηακ bachelor, δμοθεφμοκ έηζζ... πήνακ έκα πηοπίμ ημο Λοηείμο ηαζ δμοθεφμοκ. 

Γεκ οπάνπεζ πνυαθδια. Οζ πμνδβμί (Coca-Cola), ιπαίκμοκ ιέζα ζηα ζπμθεία. 

·πμοκε ηαζ διένα Coca-Cola. Γίκμοκ ηαζ δςνμεπζηαβή ηςκ 10.000 δμθανίςκ, 

βζα κα βίκεηαζ δ δμοθεζά ημοξ. Δκάιζζζ εηαημιιφνζμ ιαεδηέξ είκαζ δέηηεξ 

δζαθδιίζεςκ. ·πμοκ ηδθεμνάζεζξ ιέζα ζηα ζπμθεία, βζα κα παίνκμοκ θεθηά. 

Κάπμο πνέπεζ κα ανμφκε ηαζ πνήιαηα, αθμφ δεκ ηα δίκεζ ημ ηνάημξ. Οζ 

δζαθδιίζεζξ αολήεδηακ 540% ηα ηεθεοηαία δφμ πνυκζα. Ίθα αοηά ζηδκ 

Αιενζηή.  

Σζ είκαζ ημ ζπμθείμ, δδθαδή; Μζα θςηεζκή πζκαηίδα πμο ακααμζαήκεζ: 

«Δδχ είιαζηε. Γίκμοιε θεθηά. Ββάθηε θεθηά απυ ιαξ. Μάεεηε εζείξ ηα παζδζά 

ιαξ βνάιιαηα». Σμ απμηέθεζια; Ίθμζ, ΓΑΚΔ, ΠΑΚ, ΠΑΟΚ, Νέα 

Γδιμηναηία ηαζ οκαζπζζιυξ, θίβμ πμθφ, θέκε πάιε ζηδκ απμηέκηνςζδ, ηαζ 

ιάθζζηα εα ηδκ ηάκμοιε ιε ηαθμφξ υνμοξ, εα αθήζμοιε ηζξ επζπεζνήζεζξ απυ 

έλς. ·θενα ιαγί ιμο, βζα κα πάνεηε ιζα ζδέα πχξ θεζημονβεί δ ΓΑΚΔ, βζα 

πανάδεζβια, ζηδ Νυηζα Δφαμζα, αοημί πμο εα ηνίκμοκ, δδθαδή, πμζμξ εα πάεζ 

ηαζ εα δμοθέρεζ ηαζ ιε πμζα ηνζηήνζα. αξ δζααάγς ημ απυζπαζια ηδξ δζηήξ 

ημοξ πνμηήνολδξ, δ μπμία θέεζ: «Ζ ΓΑΚΔ ηαεδβδηχκ εηθνάγεζ ηδκ έκημκδ 

δζαιανηονία ηδξ» -ηαζ υπζ ιυκμ ηαηά ημο ΠΤΓΔ Νυηζαξ Δφαμζαξ- «βζα ηδκ 
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ημπμεέηδζδ δεηάδςκ δζεοεοκηχκ πνμζηείιεκςκ πνμξ ημ ΠΑΟΚ». Καζ 

ζοκεπίγεζ: «Δίκαζ δοκαηυκ μζ ημπμεεηδιέκμζ δζεοεοκηέξ -ηαζ υπζ ιυκμ- κα ιδκ 

πζζηεφμοκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ ηδξ ηοαένκδζδξ, αθθά ηαζ κα ηδκ 

ηαηαπμθειμφκ ιε ηάεε ηνυπμ, υπςξ θάκδηε ζε πμθθά ηαηαθδθεέκηα ζπμθεία, 

πμο πανέδςζακ ηα ηθεζδζά ζημοξ δζεοεοκηέξ πςνίξ ηαιία δζαπναβιάηεοζδ, κα 

ημπμεεημφκηαζ ζε ηαίνζεξ εέζεζξ;» Αοηή είκαζ δ ΓΑΚΔ. Αοημί είκαζ πμο εα 

απμθαζίζμοκ πμφ εα πάιε ηαζ βζαηί. 

 Κθείκμκηαξ, κα πς ημ ελήξ: Πμζμζ, ηεθζηά, είκαζ μζ ημζκςκζημί εηαίνμζ; Ο 

ΔΒ; Πνέπεζ κα πάνμοιε εέζδ. Δίκαζ ηαλζημί ακηίπαθμζ ή δεκ είκαζ; Πνμξ ηδ 

οκενβαζία ηαζ ηζξ Πανειαάζεζξ. Να δμφιε ηαζ κα αβάθμοιε ζοιπενάζιαηα, 

πμζμ είκαζ ημ απμηέθεζια υθδξ αοηήξ ηδξ ζοκδζαπείνζζδξ, υθα αοηά ηα πέκηε 

πνυκζα. Να πάιε πέκηε πνυκζα πίζς, κα πάιε ηαζ ηχνα. Ακ έπμοιε 

απμηεθέζιαηα, ηαθά ηάκμοιε ηαζ ζοκεπίγεηαζ. Δάκ δεκ έπμοιε, υιςξ, κα 

πνμαθδιαηζζημφιε. Διείξ δίκμοιε ηδ δζηή ιαξ θφζδ, ηδκ αημφζαηε ηαζ πνζκ. 

 Θα ηθείζς θέβμκηαξ ημ ελήξ: Γεκ λένς ηζ εα ηάκμοκ μζ άθθμζ ζηδκ 

Δονχπδ. Θα απακηήζς ιε ηα θυβζα ημο πμζδηή. Πζζηεφς υηζ μ ηυζιμξ, μζ 

ηαεδβδηέξ, ηνφαμοκ πμθφ ιεβάθδ μνβή ιέζα ημοξ. Γεκ έπμοκ πεζ ηα ηεθεοηαία 

ημοξ ηναβμφδζα. Δίκαζ απθήνςημζ ηέζζενζξ ιήκεξ μζ ζοκάδεθθμζ ακαπθδνςηέξ, 

αολάκμκηαζ ζοκεπχξ, ηαζ υθα αοηά πμο, θίβμ πμθφ, βκςνίγεηε. Πζζηεφς υηζ ημ 

πμηάιζ εα ιαξ πάνεζ υθμοξ αιπάνζγα ηαζ υπμζμξ πνμθάαεζ αξ ακέαεζ ζηδ 

αάνηα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ζ ζοκάδεθθζζζα Βζαή Γεθδηάνδ έπεζ ημ θυβμ. 

Β. ΓΔΛΖΚΑΡΖ: Καθδζπένα ζαξ. Έιμοκ ιέθμξ αοηήξ ηδξ εζζδβδηζηήξ μιάδαξ 

ημο ΚΔΜΔΣΔ ηαζ εέθς κα πς δφμ ημοαέκηεξ. Ζ ιζα ελ αοηχκ εα είκαζ 

ζηδνζηηζηή βζα ημ ένβμ ημο ΚΔΜΔΣΔ. Θα ακακεχζς, αξ πμφιε, δδιυζζα -ηαζ 

έπς ημοξ θυβμοξ ιμο, ημοξ μπμίμοξ εα πς ηαζ πμθφ βνήβμνα- ηδκ 

ειπζζημζφκδ ιμο ζημ ΚΔΜΔΣΔ· ηαζ επίζδξ εα ηαηαεέζς ηαζ ηέζζενζξ 

πνμηάζεζξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ζε έκα επυιεκμ 

Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ. 

 Θέθς κα ιε αημφζεηε πνμζεηηζηά ςξ πνμξ ημ ελήξ: Δκχ ανίζημιαζ ζημ 

δεφηενμ πνυκμ οπδνεζίαξ ηαζ είιαζ 49 πνμκχκ ηαζ ήιμοκ ιέθμξ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ μιάδαξ ηαζ ημ ηείιεκυ ιμο ανίζηεηαζ ζημ πνυβναιια ημο 

ζοβηεηνζιέκμο οκεδνίμο, είπα έκα ηενάζηζμ θυαμ κα αβς εδχ ηαζ κα ιζθήζς. 
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Καζ μ θυβμξ πμο έπς ημκ θυαμ εδχ, ηαζ υπζ ζημ ΚΔΜΔΣΔ, είκαζ μ ελήξ απθυξ: 

·πς ηδκ αίζεδζδ υηζ αζηείηαζ ιζα ηενάζηζα ηνμιμηναηία απυ έκακ ηονίανπμ 

μιμβεκμπμζδηζηυ εηπαζδεοηζηυ θυβμ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ, εάκ δεκ έπεζ μ 

θυβμξ ζμο ζηενευηοπα, ιπμνεί κα ζε θμζδμνήζμοκ δδιυζζα, εάκ δεκ ηα 

πνδζζιμπμζήζεζξ. Καζ επεζδή εβχ πζζηεφς υηζ δεκ οπάνπμοκ εηπαζδεοηζημί 

celebrities ηαζ ιδ celebrities, ήεεθα αοηυ κα ημ πς ηαζ κα αημοζηεί ηαζ κα 

ηαηαβναθεί. Αοηυ είκαζ ημ έκα. 

 Σμ δεφηενμ πμο εέθς κα πς είκαζ ημ ελήξ: Ίκηςξ οπάνπμοκ 

πακημδφκαιμζ παβηυζιζμζ ηαζ οπενεεκζημί μνβακζζιμί πμο ζοβηνμημφκ ημοξ 

υνμοξ ημο δζαθυβμο βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Δβχ κμιίγς υηζ ακηζζηεηυιαζηε ηαζ 

υηακ δεκ μιμβεκμπμζείηαζ μ δζηυξ ιαξ θυβμξ, -βζαηί δεκ είιαζηε μιμζμβεκήξ 

μιάδα. Αξ πμφιε, βζα ιέκα δ ιανηονία ηςκ ζοκαδέθθςκ Φεββανίδδ ηαζ Μάνδ 

βζα ημ κοπηενζκυ ζπμθείμ ηδξ Κς είκαζ ηδξ ίδζαξ αανφηδηαξ ιε μπμζμοδήπμηε 

άθθμο ζοκαδέθθμο πμο έπεζ έκακ άθθμ θυβμ πμθζηζηυ, δζυηζ αάγεζ έκα γήηδια 

μοζζχδεξ. Δίκαζ δ δεφηενδ θμνά ζηδκ ίδζα πνμκζά πμο αημφς ζε ζοκέδνζμ 

εηπαζδεοηζηυ κα ιζθάκε βζα ηα κοπηενζκά ζπμθεία. Σμ πνχημ ήηακ ζηδκ 

Παζδαβςβζηή Δηαζνία, εθέημξ ημ Γεηέιανδ ηαζ ημ δεφηενμ είκαζ εδχ. Γζυηζ ηα 

κοπηενζκά ζπμθεία -ς ημο εαφιαημξ!- δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζε ηακέκα ΔΠΔΑΚ. 

Σα πμθεία Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ πενζθαιαάκμκηαζ. Σα κοπηενζκά δεκ έπμοκ 

άθθμ ηνυπμ κα ηάκμοκ έηηθδζδ βζα ηδ αμήεεζά ιαξ ηαζ ηδ ζοιπανάζηαζή ιαξ, 

ηδκ παζδαβςβζηή ή υπμζα άθθδ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ δ ιανηονία αοηή είκαζ ελίζμο 

ζδιακηζηή.  

Άνα, εα ηαηαθαααίκεηε ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ πμο ηαηαεέης, πμο είκαζ μζ 

ελήξ: Αξ πμφιε, ζημ επυιεκμ οκέδνζμ εα ήεεθα αοηή εδχ δ δζαδζηαζία κα έπεζ 

πμθφ πνυκμ. Γδθαδή, κα έπεζ μ ηαεέκαξ ηαζ δ ηαεειζά απυ ηζξ μιζθήηνζεξ είημζζ 

θεπηά ηαζνυ. Να αημοζημφκ μζ πενζθενεζαηέξ ΔΛΜΔ. Διέκα ιε εκδζαθένεζ 

πάνα πμθφ αοηυ ημ πνάβια ηαζ έπς ημ δζηαίςια κα ημ πς. Σμ επυιεκμ 

οκέδνζμ, επίζδξ, εα ήεεθα κα αλζμπμζήζεζ ηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ, αοηή ηδ 

ααζζζιέκδ ζημ υπμζμ εθθεζιιαηζηυ ενςηδιαημθυβζμ. Να ηζκδεεί, δδθαδή, πνμξ 

έκα εειαηζηυ οκέδνζμ πμο εα έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ επαββεθιαηζηέξ ηαοηυηδηεξ 

ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Αοηή είκαζ δ δεφηενδ πνυηαζδ. Δπίζδξ, βζα κα ιδ 

αημοζημφκ ηα 7 C εδχ ιέζα απυ ημκ μπμζμδήπμηε εεςνεί ημκ εαοηυ ημο -ηαζ 

έπεζ ηαζ ηα ιμνθςηζηά πζζημπμζδηζηά κα ημ απμδεζηκφεζ- ςξ πακεπζζηδιζαηυξ 

ηαζ κα ιζθάεζ, αξ πμφιε, βζα ημ ηζ είδμοξ εηπαζδεοηζημφξ εέθεζ. Δβχ αανέεδηα, 
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κα ζαξ πς, κα ημ αημφς, δεκ εέθς κα ιμο πμφκε ηζ εηπαζδεοηζηυ εέθμοκ. Δβχ 

εέθς, υιςξ, κα ιπμνμφιε ειείξ ιέζς ημο ΚΔΜΔΣΔ κα πανέιαμοιε ζηα 

πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηςκ μπμζςκδήπμηε θεβυιεκςκ ηαεδβδηζηχκ ζπμθχκ 

ηαζ κα πμφιε ειείξ ηζ εηπαζδεοηζημφξ εέθμοιε. 

 Καζ ημ ηεθεοηαίμ πμο ήεεθα κα ζαξ πς είκαζ ημ ελήξ: Δπεζδή επζιέκς υηζ 

δεκ είιαζηε μιμζμβεκήξ μιάδα, εα ήεεθα ζημ επυιεκμ Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ 

κα οπάνπμοκ ηοθθμί ηαζ ηςθμί ζοκάδεθθμζ.  

αξ εοπανζζηχ πάνα πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ πμθφ, ζοκαδέθθζζζα. Ζ ζοκαδέθθζζζα δ Γζμφθδ 

Παπαθεςκίδα. 

Γ. ΠΑΠΑΛΔΩΝΗΓΑ (Σ΄ ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ): οκάδεθθμζ, εα ιζθήζς βζα ημ 

γήηδια ημο δζαπςνζζιμφ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ζε βεκζηή ηαζ 

επαββεθιαηζηή. Καζ είκαζ απυ ηα δοζημθυηενα ηαζ ζδιακηζηυηενα γδηήιαηα ζηα 

μπμία ηαθμφιαζηε κα απακηήζμοιε, δζυηζ άπηεηαζ ημο νυθμο ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ζοκμθζηά ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ πμο μναιαηζγυιαζηε. 

 Σμ δζπθυ δίηηομ ζπμθείςκ εοζζάγεζ ζοζηδιαηζηά ηα παζδζά απυ ηα 

παιδθά ημζκςκζηά ζηνχιαηα. Ο ιαεδηήξ επζθέβεζ ιε αάζδ ηδκ ημζκςκζηή ημο 

πνμέθεοζδ, ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο αοηή ημο πανέπεζ ή ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο 

ημο επζαάθθεζ. Σα επαββεθιαηζηά ζπμθεία είκαζ πζμ πνμζζηά, ζακ ιία δζέλμδμξ 

βζα ηα παζδζά απυ ηα παιδθά ημζκςκζηά ζηνχιαηα. ε υθεξ ηζξ εηδμπέξ ημοξ, 

πανμοζζάγμοκ μνζζιέκα βεκζηά παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία, ιε ηάπμζεξ 

απμηθίζεζξ ή ελαζνέζεζξ, ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ζηα ελήξ: Δοημθυηενδ 

πνυζααζδ, ζοπκά ιζηνυηενδ δζάνηεζα ζπμοδχκ, εθαζηζηυηενμ εζςηενζηυ 

ζφζηδια αλζμθυβδζδξ -είηε ηοπζηά εεζιμεεηδιέκμ, είηε άηοπμ- εοημθυηενδ 

απμθμίηδζδ, ιζηνή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδιάηςκ βεκζηήξ παζδείαξ ζημ 

πνυβναιια ζπμοδχκ ημοξ ηαζ μοζζαζηζηή ζηένδζδ ημο δζηαζχιαημξ 

πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. 

 ·ηζζ, ζε υθεξ ηζξ εηδμπέξ ημοξ, ηα επαββεθιαηζηά ζπμθεία 

απεοεφκεδηακ ηαζ ζοβηέκηνςζακ ιαεδηέξ ιε ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά. Σδ 

παιδθή ημζκςκζηή ηαζ ιμνθςηζηή πνμέθεοζδ, δμοθεζά, επαββεθιαηζηή 

δναζηδνζυηδηα πανάθθδθα ιε ημ ζπμθείμ, έθθεζιια ζηήνζλδξ απυ ηδκ 

μζημβέκεζά ημοξ ζηδ ζπμθζηή ιάεδζδ, παιδθή ζπμθζηή επίδμζδ, έθθεζρδ 

ιαεδηζηήξ ημοθημφναξ, πνμκζηή ηαεοζηένδζδ ζηδ ζπμθζηή ημοξ ηανζένα ηαζ, 
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ηαηά ζοκέπεζα, ιεβαθφηενδ ζπμθζηή δθζηία, παιδθή αοημεηηίιδζδ ηαζ 

πενζμνζζιέκεξ θζθμδμλίεξ ημζκςκζηήξ επζηοπίαξ. Μαεδηέξ μζ μπμίμζ μδδβμφκηαζ 

απυ ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ φπανλήξ ημοξ κα ζοιαζααζημφκ ιε έκα 

ηαηχηενμ ζπμθζηυ πεπνςιέκμ.  

Ίιςξ, ημ ηίιδια αοηήξ ηδξ επζθμβήξ είκαζ αανφ· ηαζ πνυηεζηαζ αθεκυξ 

ιεκ βζα ηδκ παβίςζδ ημο αζζεήιαημξ ιεζμκελίαξ, ιε ηδκ έκηαλή ημοξ ζε ζπμθεία 

ιζηνήξ ημζκςκζηά αλίαξ, ηαζ αθεηένμο βζα ημκ μοζζαζηζηυ απμηθεζζιυ ημοξ απυ 

ηζξ ακχηενεξ ζπμοδέξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ηζκδηζηυηδηα, ζηδκ μπμία αοηέξ 

ζοκηεθμφκ. Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ ιαεδηχκ ζε δφμ άκζζα είδδ ζπμθείςκ 

ειπεδχκεζ ηαζ πμθθαπθαζζάγεζ ηζξ, ηαλζηήξ αθεηδνίαξ, ανπζηέξ ακζζυηδηεξ ηςκ 

ιαεδηχκ, ζοκηεθχκηαξ, ηαηά ζοκέπεζα, ζηδκ ακαπαναβςβή ημο άδζημο 

ηαηαιενζζιμφ ηδξ ημζκςκζηήξ ενβαζίαξ. 

 Διείξ, μζ ηαεδβδηέξ απυ ηδκ Αβςκζζηζηή Πανέιααζδ, πζζηεφμοιε υηζ ημ 

ιέθθμκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ είκαζ έκα πναβιαηζηά εκζαίμ ζπμθείμ, 

πμο εα πςνάεζ υθα ηα παζδζά ηαζ υθδ ηδ βκχζδ, πςνίξ δζαπςνζζιμφξ ηαζ 

απμηθεζζιμφξ, ιε έκα δάζηαθμ ζφκηνμθμ ηαζ μδδβδηή, υπςξ παναηηδνζζηζηά 

έπεζ ακαθένεζ ηαζ μ ζφκηνμθμξ Σζζνζβχηδξ. 

 Ίιςξ, δ ηαηάνβδζδ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ζπμθείςκ ή δ απθή 

ζοκφπανλδ ηαζ ζοκ-θεζημονβία ημοξ ιε ηα βεκζηά, πςνίξ ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ 

εκζαίμο ζπμθείμο, δεκ εα είπε απυ ιυκδ ηδξ εεηζηέξ επζπηχζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ 

ηςκ ιδ πνμκμιζμφπςκ ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ. Δίκαζ ακαβηαία δ δδιζμονβία 

εκυξ εκζαίμο ζπμθείμο, ημ μπμίμ εα εκχκεζ ηδ εεςνία ιε ηδκ πνάλδ, εα ζοκδέεζ 

ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηδκ γςή, εα εκζςιαηχκεζ 

ζημζπεία ηεπκμθμβίαξ ηαζ ααζζηχκ επαββεθιαηζηχκ βκχζεςκ, πςνίξ κα 

ελεζδζηεφεζ ηαζ κα δζαπςνίγεζ, αθθά ζακ ιζα ακαβηαία βεκζηή πνμεημζιαζία υθςκ 

βζα ηδ γςή. Θα παίνκεζ ηα ακαβηαία ιέηνα, χζηε κα πςνάεζ, αθθά ηαζ κα 

ηναηάεζ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ζημοξ ηυθπμοξ ημο. Θα ζηδνίγεζ μζημκμιζηά αθθά 

ηαζ ιμνθςηζηά, δζδάζημκηαξ ζοζηδιαηζηά ζε υθμοξ ηζξ ζηακυηδηεξ πμο απαζηεί 

απυ υθμοξ, εκχ ηζξ δζαεέημοκ ιυκμ θίβμζ. Υςνίξ κα εεςνεί ηίπμηε εη ηςκ 

πνμηένςκ δεδμιέκμ, εα δίκεζ έιθαζδ ζηδ ιάεδζδ ηαζ υπζ ζηδκ αλζμθυβδζδ, εα 

ιεζχκεζ ηα ελεηαζηζηά πθέβιαηα ηαζ εα πνμςεεί δζδαηηζηέξ ιεευδμοξ πμο 

αολάκμοκ ημ εηπαζδεοηζηυ υθεθμξ ηςκ ιαεδηχκ πμο ζήιενα ιεζμκεηημφκ ζημ 

ζπμθείμ. 
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 ·κα ζπμθείμ πμο εα ζημπεφεζ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ ημζκςκζηχκ 

ακζζμηήηςκ ηαζ ζε ιζα δζηαζυηενδ ημζκςκία. Ήζςξ είκαζ μοημπζηυ, ιζα ηαζ δ 

δζαίνεζδ ημο ζπμθείμο ακηακαηθά ηδ δζαίνεζδ ηδξ ημζκςκίαξ ζηζξ 

ακηαβςκζζηζηέξ ηάλεζξ, ημζκςκίαξ δ μπμία ημ βεκκά. Αθθά δεκ ιπμνμφιε κα 

πενζιέκμοιε απαεείξ ηδκ αθθαβή ηδξ. Οζ επελενβαζίεξ ηαζ μζ δνάζδ ιαξ 

ζήιενα δίκμοκ ημ ζηίβια ημο μνάιαηυξ ιαξ βζα ημ αφνζμ.  

αξ εοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ζ Ανεηή παπή έπεζ ημ θυβμ. 

Α. ΠΑΥΖ (ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ – ΔΛΜΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): οκάδεθθμζ, 

ζφκηνμθμζ, ζοκαβςκζζηέξ, μοζζαζηζηά ζοκεπίγμοιε ηδ εειαηζηή εκυηδηα ηδκ 

πνςζκή. Με έκα, υιςξ, δζάθεζιια, εα έθεβα. Καζ ημ δζάθεζιια ήηακ ιία 

εζζήβδζδ. Μζα εζζήβδζδ δ μπμία, εάκ δεκ είπα ηδκ ειπεζνία ημο ηαλζημφ 

ιεηχπμο, εα ιε ηνυιαγε. Βνέεδηα λαθκζηά ζε έκα ζειζκάνζμ ζδεμθμβζηήξ 

πεζναβχβδζδξ απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, πμο εέθεζ κα πενάζεζ ιζα 

βναιιή ηδξ ηοαένκδζδξ ιπνμζηά ζηδ κέα επίεεζδ έηζζ, χζηε κα είκαζ πζμ 

εφημθδ δ ιεηάααζδ ηςκ ιέηνςκ ζηδ ζοκείδδζδ ηαζ ζηδκ ηάλδ; Βνέεδηα 

ιπνμζηά ζε ζδεμθμβζημφξ εηπνμζχπμοξ ή πμθζηζημφξ εηπνμζχπμοξ ηςκ δομ 

ημιιάηςκ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, Νέαξ Γδιμηναηίαξ-ΠΑΟΚ, πμο πενκάκε ηδκ 

ακηίθδρδ ιζαξ δζεπζζηδιμκζηήξ πνμζέββζζδξ ιέζα απυ ηδ δζάθοζδ ημο 

ζπμθείμο; Καζ ιζθάς βζα ηζξ δφμ ηονίανπεξ ημπμεεηήζεζξ, ηονίςξ ηδξ ηονίαξ 

Πμθίημο ηαζ ηδξ ηονίαξ Μπμονδή, μζ μπμίεξ πναβιαηζηά ιμο έεεζακ 

μοζζαζηζηυ δίθδιια βζα ημ ηζ πνέπεζ κα είκαζ δ Οιμζπμκδία ηαζ πχξ πνέπεζ κα 

θεζημονβεί δ Οιμζπμκδία. 

 Ίηακ αημφιε εδχ υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα αοηυ πμο ηαηαβνάθεηαζ ςξ 

απμηέθεζια ηδξ ένεοκαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ είκαζ ηα πμθθά ηνζηζηά ζδιεία πμο 

ιπμνεί κα δεζ ηακείξ ζημ πνυβναιια, αθθά ιπμνεί κα αβάθεζ ηακείξ έκα 

ζοιπέναζια, υηζ δεκ θεζημονβμφκ ηα αζαθία, υηζ δζαθφεηαζ ημ ζπμθείμ… αημφς, 

θμζπυκ, επίζδιδ εζζήβδζδ απυ ημ ΚΔΜΔΣΔ κα θέεζ υηζ δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα 

δζαπενκάεζ ηα αζαθία. Συηε, εα ήεεθα κα ιμο απακηδεεί ημ ενχηδια: ημ αζαθίμ 

ηδξ θζθμζμθίαξ βζαηί ελαζνεί -υπζ ιυκμ δεκ ηαθφπηεζ- ημ κυιμ ηδξ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ; Θα ηα πμφιε ηαζ αφνζμ. Γζαηί δεκ ηαθφπηεζ ηα ααζζηά 

θζθμζμθζηά νεφιαηα; Γζαηί δεκ ακαθένεηαζ ηακ ζηζξ ααζζηέξ επζζηήιεξ; 

Γδθαδή, πμζμκ ειπαίγμοκ;  
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 ε υ,ηζ αθμνά ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα -δζυηζ ιίθδζε βζα 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα πμο δζαπενκά ηα αζαθία-, δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα, πμο 

ιεηαθνάγεηαζ ζε δζαεειαηζηυηδηα ζημ ζπμθείμ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ιία 

παναγάθδ. οκάδεθθμζ, βζα κα ιζθήζμοιε ιε ημοξ απαζημφιεκμοξ ζδεμθμβζημφξ 

υνμοξ, δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα δεκ ιπμνεί κα αθμνά ημ ζπμθείμ ηδξ 

ηαπζηαθζζηζηήξ ακάπηολδξ, ηδξ ηαλζηήξ δυιδζδξ. Ο ηαπζηαθζζιυξ είκαζ 

ιμκμιενήξ, βζαηί έπεζ ιμκμιενή, ιμκμζήιακηδ πνμζήθςζδ ζημ ηένδμξ. Απυ 

ηδ θφζδ ημο, θμζπυκ, είκαζ έλς απυ αοηά ηα δεδμιέκα. Σμ ηίκδια ημ 

ημιιμοκζζηζηυ ακέδεζλε ιέζα απυ ηδ δζαθεηηζηή ημο ακηίθδρδ ηαζ ζοκείδδζδ ηζ 

ζδιαίκεζ ζφκδεζδ ηςκ πμθθαπθχκ ημπίςκ ημο επμζημδμιήιαημξ. Καζ έπμοιε 

ηδκ ζζημνζηή ειπεζνία ημο ζμζζαθζζηζημφ ζπμθείμο, ηδξ ζζημνζηήξ πενζυδμο ηδξ 

επακαζηαηζηήξ, έπμοιε, εάκ ημ εέθεηε, ημ Δνβαηζηυ Πακεπζζηήιζμ ημο Πεηίκμο, 

ηδκ πενίμδμ ηδξ Πμθζηζζηζηήξ Δπακάζηαζδξ. ·πμοιε άπεζνα δείβιαηα πμο 

απμδεζηκφμοκ ζηδκ πνάλδ πμζμξ ιζθάεζ βζα δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Πχξ ιαεαίκεζξ 

ημ θυβμ ηαζ πχξ ζοκδέεζξ μθζζηζηά πζα, ζθαζνζηά, υθα ηα ακηζηείιεκα πμο 

ζοκδέμοκ ημ μζημδυιδια ηδξ βκχζδξ. Δδχ ιζθάιε βζα απμδυιδζδ. 

Απμδυιδζδ πμο πνδζζιμπμζεί θναζεμθμβία ηεηηδιέκδ ημο ηζκήιαημξ, ιέζα 

απυ έκα ιακδφα πμο μοζζαζηζηά ένπεηαζ κα οπμζηάρεζ ηαζ ζημζπεζςδχξ 

ηάπμζεξ ζοκεζδήζεζξ ζοκαδέθθςκ πμο θέκε: «αξ δμφιε ιήπςξ ιαξ ηάκεζ 

ηάπμζα πνυηαζδ εεηζηή ημ ζφζηδια». 

 Δδχ, εα πνέπεζ κα είιαζηε ηάεεημζ, ζοκάδεθθμζ. Καζ εκζαία, ιεηςπζηά. 

Δίκαζ ιζηνμροπία, ζοκάδεθθμζ ηδξ ΔΑΚ, κα ιπαίκμοιε ζηδ θμβζηή «λένεζξ, 

εβχ ημ είπα πνχημξ». Γεκ ημ είπαηε πνχημζ. Δβχ εα ιπς ηαζ ζηδ θμβζηή υηζ, 

αηυια ηαζ εάκ ημ είπαηε πνχημζ, ημ εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ είκαζ μναιαηζηή 

ζαξ πνυηαζδ; Διείξ, απυ ημ πχνμ ηςκ Αβςκζζηζηχκ Πανειαάζεςκ, θέιε υηζ 

είκαζ αιοκηζηή πνυηαζδ. Γεκ ιπμνμφιε κα εέζμοιε ημ ζπμθείμ, ςξ δμιή 

ζδεμθμβζηή ημο ζοζηήιαημξ, πςνίξ ηδκ ακαηνμπή ημο ηαπζηαθζζιμφ, υηακ εζείξ 

αάγεηε ημ γήηδια ηδξ θασηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ελμοζίαξ ιέζα ζηα πθαίζζα ημο 

ηαπζηαθζζιμφ. 

 Γεκ είκαζ χνα, υιςξ, ηχνα κα θφζμοιε αοηά ηα γδηήιαηα. Αξ θφζμοιε 

ημ ηεκηνζηυ γήηδια: Μπμνμφιε κα ιδκ πάιε πίζς απυ αοηυ πμο έπμοιε 

ηαηαηηήζεζ, πνχημκ, ςξ βκςζηζηή θεζημονβία; Μπήηε έκα γήηδια απυ ηάπμζα 

εζζδβήηνζα, υηζ μ δάζηαθμξ είκαζ ιεζμθααδηήξ. Καζ δζενςηχιαζ: ακάιεζα ζε 

πμζμκ ιεζμθααχ; Μεζμθααχ ακάιεζα ζηδ ζοκείδδζδ ημο ιαεδηή ηαζ ζημ 
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κμδηυ ηυζιμ ημο Πθάηςκα, πμο πνέπεζ κα οπκχζς ημκ ιαεδηή, βζα κα 

ακαηαθφρεζ ημ ηεκυ ημο, ή ιεζμθααχ ακάιεζα ζημκ ιαεδηή ηαζ ζημ ζδεμθμβζηυ 

μζημδυιδια ημο ηαπζηαθζζιμφ, ημ μπμίμ εβχ πνέπεζ κα ιεηααζαάζς ςξ κεηνή 

ζοκείδδζδ, ηςθεφμοζα ηαζ ηοθθςιέκδ; Μεζμθααδηζηυξ είκαζ μ νυθμξ ή 

αθοπκζζηζηυξ ή ενεοκδηζηυξ; Δάκ είκαζ ενεοκδηζηυξ, ηυηε εα πνέπεζ κα έπεζ 

ηαηανπάξ ιζζευ, δεφηενμ παζδαβςβζηή εθεοεενία, ηνίημ ζοθθμβζηυηδηα, 

δοκαηυηδηα ένεοκαξ ηαζ παναβςβήξ. 

 Γεφηενμ, πνέπεζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζεονφκεζ ημκ μνίγμκηά ημο. 

Καζ, ημ ααζζηυηενμ, κα ανίζηεηαζ ζε ιία ημζκςκία δ μπμία είκαζ εκ ηζκήζεζ. Ζ 

μπμία, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, δεκ έπεζ ηέημζμοξ ιδπακζζιμφξ, ηέημζμοξ 

εεζιμφξ, πνχηα πνχηα ζδεμθμβζημφ εθέβπμο, απυ ημ Internet ιέπνζ ημ 

παγμζήνζαθ, πμο εθέβπεζ ζήιενα ηδ ζοκείδδζδ ημο ιαεδηή ηαζ πμο, ζε 

ηεθεοηαία ακάθοζδ, εβηθςαίγεζ ηαζ ημκ ενβαγυιεκμ. Καζ, ηονίςξ, ακάπηολδ ημο 

ηαλζημφ ιεηχπμο, αοηυ πμο θέιε ακάπηολδ εκυξ εονφηενμο δδιμηναηζημφ, 

θασημφ ηζκήιαημξ ιε υνμοξ δζεηδίηδζδξ απέκακηζ ζηδκ ηαπζηαθζζηζηή θαίθαπα.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Θακάζδξ Σζζνζβχηδξ έπεζ ημ θυβμ. 

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ (Γ΄ ΔΛΜΔ ΓΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ): Δίιαζ είημζζ μηηχ πνυκζα 

ηαεδβδηήξ ζε παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ. Θα απμθφβς ιζα ακηζπανάεεζδ ιε 

ηδκ πθεονά ιζαξ μιάδαξ ημο οκεδνίμο, επεζδή άθθμ εεςνχ υηζ είκαζ ημ ιείγμκ. 

Παν‘ υθα αοηά, ακ ηδκ ηάκαιε, ζε ζδεμθμβζηυ επίπεδμ, εα πάκαηε 20 - 0. Δάκ 

ανπίγαιε ηδκ ζδεμθμβζηή ακηζπανάεεζδ ηαζ ζμο εφιζγα υηζ ημ ‘88 ηναημφζεξ ηζξ 

πυνηεξ ημο Τπμονβείμο θέβμκηαξ «ΟΛΜΔ-ΟΛΜΔ», υηακ δ ιεβάθδ απενβία ημο 

‘88 πενκμφζε ηζξ πφθεξ… -«εζείξ» εκκμχ ζδεμθμβζηά, πμθζηζηά- …πενκμφζε ηζξ 

πφθεξ ηςκ ελεηάζεςκ, ηαζ δ Γναιιαηέαξ, ηυηε, ηδξ ΚΟΑ έθεβε υηζ μζ ελεηάζεζξ 

είκαζ άααημ. Θα ζμο εοιίζς υηζ ημ 1990 ζζςπήζαηε ζηδκ ακηζπανάεεζδ πμο 

είπαιε ιε ηδ ηοαένκδζδ Μδηζμηάηδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ, ιε ημκ μοθθζά ηαζ 

ημκ Κμκημβζακκυπμοθμ. Να ζμο εοιίζς ημ ‘97 ηαζ ημ ‘98 ζημκ ΑΔΠ. Καζ εα 

ιπμνμφζα κα έπς έκα αηέθεζςημ ηαηάθμβμ. Καζ, παναηαθχ πμθφ, παναηαθχ 

πάνα πμθφ, ιεβαθφηενδ, μοζζαζηζηυηενδ πνμζέββζζδ ηςκ γδηδιάηςκ ηαζ 

ηαθφηενδ ζεικυηδηα. Οζ αβςκζζηέξ ηδξ ανζζηενάξ πνέπεζ κα είκαζ ζεικμί. Να 

ιδκ επζδεζηκφμοκ. Να απμδεζηκφμοκ αοηά πμο εέθμοκ κα πμφκε, μοζζαζηζηά, 

ιεζηά ηαζ ααεζά. Καζ ηεθεζχκς εδχ. Νυιζγα υηζ δεκ εα ακμίβαιε αοηυ ημ 

ηεθάθαζμ ημο ειθφθζμο ζπαναβιμφ. 
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 οκάδεθθμζ, έπς ηδκ εκηφπςζδ υηζ μζ εζζδβήζεζξ -ηαζ επζηνέρηε ιμο, 

εδχ, ζοκαδέθθζζζα, ιε υθμ ημ ζεααζιυ- είκαζ πμθφ πίζς απυ ηδκ 

ηαηαηηδιέκδ ζοθθμβζηή ζοκείδδζδ ημο ηθάδμο. Ίπςξ, επίζδξ, ηαζ μζ 

εζζδβήζεζξ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ -ηδ πεεζζκή πανηίδα ηδκ έζςζε μ 

ζοκάδεθθυξ ιαξ απυ ημ Βέθβζμ-, μζ εζζδβήζεζξ ηςκ πακεπζζηδιζαηχκ, ιδδεκυξ 

ελαζνμοιέκμο… ηαζ εα πνέπεζ κα δμφιε ιε ηνζηζηυ ιάηζ, πθέμκ, αοηυ πμο 

μκμιάγμοιε επζιυνθςζδ πακεπζζηδιζαημφ επζπέδμο η.θπ., κα ημ λακαδμφιε. 

Δάκ αοηυξ είκαζ μ πακεπζζηδιζαηυξ κμοξ, έπμοιε ζμαανυηαηα πνμαθήιαηα. 

Δάκ, δδθαδή, εα αάθμοιε έκακ αηυια ηεπαβζά πκεοιαηζηυ πάκς απυ ημ 

ηεθάθζ ιαξ.  

Σμ εέια πμο ζογδηάιε, αβαπδημί ιμο ζοκάδεθθμζ, είκαζ πμθφ ζμαανυ, 

δδθαδή, ημ γήηδια ημο εκζαίμο ζπμθείμο, βζα κα θοεεί ζημ πθαίζζμ, πνχηα, εκυξ 

Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο ηαζ, δεφηενμ, απυ ηζξ πθάηεξ ιυκμ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Σμ πνυηαβια εκυξ εκζαίμο, δδιυζζμο, 12πνμκμο δςνεάκ 

ζπμθείμο, πμο πςνάεζ υθα ηα παζδζά ηαζ υθδ ηδ βκχζδ, υθμοξ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, είκαζ εοεφκδ ηδξ ίδζαξ ηδξ ημζκςκίαξ. Πνέπεζ κα ιζθήζμοιε βζα 

αθθαβή ηςκ ζοζπεηζζιχκ, βζαηί, αθθζχηζηα, εα πέζμοιε ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ζε έκα αθυνδημ νεθμνιζζιυ, κα ιζθάιε βζα ιία απεθεοεενςηζηή παζδεία ιέζα 

ζηα πθαίζζα ημο ζοζηήιαημξ. 

 Διείξ, μζ καοηζημί, μζ αβνυηεξ, μζ ενβάηεξ, μζ ιζηνμαζημί ηδξ πυθδξ, μζ 

θηςπμ-ιεζαίμζ, πνέπεζ κα απμηοπχζμοιε ιε έκακ μνζζιέκμ ηνυπμ ηαζ ζε έκα 

πνμβναιιαηζηυ θυβμ έκα δζπθυ, εάκ εέθεηε, πνυηαβια βζα ημ ζπμθείμ. Πνχηα 

πνχηα ηδκ ίδζα ηδ ιεηαααηζηή θάζδ. Εμφιε ζε ιζα θάζδ άιοκαξ. Πμζα είκαζ δ 

πνυηαζή ιαξ; ·βζκε ιζα πνυηαζδ, ζηδκ μπμία ζοκέααθα, ηέθμξ πάκηςκ, ιε ηζξ 

θηςπέξ ιμο πκεοιαηζηέξ δοκάιεζξ πνυπενζζ ζηδκ ΟΛΜΔ. Μζα πνυηαζδ 

ιεηαααηζημφ παναηηήνα ηαζ ηαοηυπνμκα ιζα πνυηαζδ ζηναηδβζημφ παναηηήνα. 

Υαναηηήνα ιε εκυναζδ. Αθθά εηεί πνέπεζ κα ζιίλμοιε, αβαπδημί ιμο θίθμζ ηαζ 

θίθεξ, αβαπδημί ιμο ζοκάδεθθμζ, ιε ηα ιαπυιεκα ημιιάηζα ηδξ ημζκςκίαξ. Απυ 

πμφ ηαζ ςξ πμφ πνμηφπηεζ υηζ μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα ζδηχζεζ ηδ 

ζηναηδβζηή ζφθθδρδ εκυξ ζπμθείμο, υηακ, ιάθζζηα, δεκ έπμοιε απμηζιήζεζ υθα 

ηα νεφιαηα, απυ ημκ Piaget ιέπνζ ημ Freire… δεκ απμηζιήεδηακ ιέπνζ ηχνα. 

Καζ δεκ ημ έηακε ηαιία εηπαζδεοηζηή ζοκζζηχζα. Δπζηνέρηε ιμο κα ημ πς, βζαηί 

ημ έπμοιε ιεθεηήζεζ πάνα πμθφ ηαθά ηαζ πμθφ ααεζά, ζε υθμ ημκ ηυζιμ. 

Απμηζιήεδηε μ Makarenko; Απμηζιήεδηε ημ μιαδμζοκενβαηζηυ; Θεηζηά, θές 
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εβχ, εα πνέπεζ κα ημ απμηζιήζμοιε. Απμηζιήεδηε μ Freire; Απμηζιήεδηακ μζ 

ηζκήζεζξ πμο βίκμκηαζ ηχνα ζηδ Λαηζκζηή Αιενζηή, πμο απμηεθεί έκα ιεβάθμ 

πμκμηέθαθμ βζα ημκ Bush ηαζ ηδκ Αιενζηή; Οθείθμοιε κα ημ ηάκμοιε. Αθθζχξ 

παίνκμοιε ημκ ίζηζμ ιαξ βζα ιπυζ ηαζ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, πνμηαθμφιε 

ηνζηοιία ιέζα ζε έκα πμηήνζ. Γδθαδή, εηαηυ -βζαηί έκα ημιιάηζ έπεζ θφβεζ ήδδ 

απυ ημ πνςί ηαζ ηάκεζ εηδνμιέξ- εηαηυ άκενςπμζ ζηα Υακζά.  

 Πνυεδνε, εα ηάκς δφμ πνμηάζεζξ ηαζ εα ζοκεπίζς ιε έκα εέια πμο 

κμιίγς υηζ έπεζ ζδζαίηενδ αλία. Ζ πνχηδ πνυηαζδ είκαζ υηζ πνέπεζ… -ηαζ εβχ 

έπς ζμαανέξ εκζηάζεζξ ιε ηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ ηαζ ιπμνχ κα ζαξ πς 

ιενζηέξ, ζμαανυηαηεξ, αθθά, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, κμιίγς υηζ πνέπεζ κα 

ζοκεπίζμοιε ηδκ ένεοκα ζημ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ. Δίκαζ ιία πνυηαζδ κεανχκ 

ζοκαδέθθςκ ιαξ πμο είκαζ ζημ αάεμξ. ημ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ πνέπεζ κα 

πνμςεήζμοιε έκα ενςηδιαημθυβζμ, κα δμφιε ηζ θέκε μζ ιαεδηέξ βζα ημ ίδζμ ημ 

ζπμθείμ ηαζ βζα ιαξ. 

 Ζ δεφηενδ πνυηαζδ, ζοκάδεθθμζ: Νμιίγς υηζ πνέπεζ κα επζιείκμοιε ζηδ 

θεζημονβία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοκεδνίςκ πνμκζά πανά πνμκζά. Γζαηί ηνέπμοκ, 

ηνέπμοκ ιε πίθζα. Με θμαίγεζ, αβαπδημί ιμο ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, υηζ 

ιαγεφεζ μ Γζακκζυξ μ ααάθθαξ, ημ «Μεηαίπιζμ» ηνζαηυζζμοξ ζοκαδέθθμοξ βζα 

ηδκ επζιυνθςζή ημοξ. Καζ ειείξ «αβνυκ αβμνάγμοιε». Αζπμθμφιαζηε ιε ηζξ 

εκδμανζζηενέξ δζαιάπεξ. Καζ μ Λαιπνάηδξ… Καθά, εζείξ πήναηε έκα ηιήια 

απυ ημ ΔΠΔΑΚ βζα κα θηζάλεηε ηα βναθεία. Πθάηα ιμο ηάκεζξ, ηχνα; Μζθάξ 

ζοκεπχξ. ηφρε θίβμ. ηάκε ιζα αοημηνζηζηή. Κμίηα ηδκ ηαιπμφνα ζμο, πνζκ 

ημζηάλεζξ ηδκ ηαιπμφνα ηςκ άθθςκ. ε παναηαθχ πάνα πμθφ. 

 ε υ,ηζ αθμνά, ζοκάδεθθμζ, έκα ζμαανυ γήηδια πμο απαζπυθδζε ημ 

ζοκέδνζμ - εάκ ιμο επζηνέπεζξ έκα θεπηυ- ηαζ ακαθένμιαζ ζηζξ ζοκαδέθθζζζεξ. 

Κμζηάληε κα δείηε ηζ θέεζ μ ζεφκςκ κμοξ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ, μ Αθαπζχηδξ, μ 

βεκεηζζηήξ. Δίκαζ έκα αήια πνζκ απυ ημκ Άζπιακ ηαζ ηα ζηναηυπεδα 

ζοβηέκηνςζδξ. Δίκαζ ηαθυξ άκενςπμξ, ηαηά ηα άθθα. Γδθαδή, ιπμνείξ κα 

πζεζξ έκα ηζίπμονμ ιαγί ημο, αθθά έπεζ ιζα θμαενή ζφθθδρδ. Λμζπυκ, βνάθεζ ημ 

ελήξ: Ο ιαεδηήξ εα πνέπεζ κα ιάεεζ ζημ ζπμθείμ πχξ κα ιαεαίκεζ, πχξ κα 

πνάηηεζ, κα ακαπηφλεζ δελζυηδηεξ επζημζκςκίαξ. Ζ δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ 

δεκ επζδζχηεηαζ ιυκμ ιε ηδ δζδαζηαθία, δεκ επζδζχηεηαζ ιυκμ δ απυηηδζδ 

βκχζεςκ, αθθά ηαζ δελζμηήηςκ επζζηδιμκζηχκ. Οζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα 

απμηηήζμοκ «δελζυηδηεξ». Δβχ είιαζ ανζζηενυπεζναξ, ιαγί ιε ηάηζ ζοκηνυθμοξ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 498 

ιμο, ηαζ θέιε: ηζ εα βίκεζ; ειείξ ηζ εα είιαζηε; Πνέπεζ κα έπμοιε 

«ανζζηενυηδηεξ». Γζαηί αοηυ, ιε ηδ δελζυηδηα, ανπίγεζ ηαζ ιμο ηδ δίκεζ. Γελζυηδηα 

ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε άθθα άημια. Γελζυηδηα, ζηακυηδηα πνήζδξ, πμζηίθςκ 

πδβχκ ενβαθείςκ πθδνμθυνδζδξ. Γελζυηδηα, ζηακυηδηα ηνζηζηήξ επελενβαζίαξ, 

ιπθα, ιπθα... Λμζπυκ, ζοκάδεθθμζ, δε ιζθάιε βζα έκακ άκενςπμ ζηεπηυιεκμ 

ζε αοηυ ημ ζπμθείμ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιζθάιε βζα έκα ενβαθείμ-ιαεδηή. Καζ 

εα πς ζηδ ζοκαδέθθζζζα, επεζδή ήηακ οπέν ηδξ αζςιαηζηυηδηαξ: βζα πεξ ιμο, 

ανε ζοκαδέθθζζζα, αζςιαηζηά πχξ εα ιζθήζς ζηα παζδζά βζα ηδκ αθθδθεββφδ 

ζηδκ Παθαζζηίκδ;  

 Δάκ δεκ ακςηενμπμζήζς ηδ ζηέρδ ιμο, εάκ δεκ πάνς ηδκ ειπεζνία ιμο 

ηαζ ηδ ιεηαζπδιαηίζς, εάκ δεκ ζοβηνίκς, εάκ δεκ ακαθφζς, δδθαδή, κα 

πνδζζιμπμζήζς υθα εηείκα ηα βκςζηζηά ενβαθεία πμο δεκ ιπμνμφκ κα ηα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ηα γχα -βζαηί ειείξ είιαζηε ηα πμθζηζηά γχα, ηαηά ημκ 

Ανζζημηέθδ η.θπ., δδθαδή, ηάηζ ακχηενμ απυ ηδκ ίδζα ηδ θοζζηή 

πναβιαηζηυηδηα- δεκ ιπμνχ κα ιζθήζς βζα ηδκ έκκμζα ηδξ αθθδθεββφδξ. Ίηακ 

μ Μπεθμβζάκκδξ ζηήκεηαζ ζημ απυζπαζια ηαζ θέεζ «αβαπχ ηδκ παηνίδα ηαζ ημ 

θαυ ιμο», δεκ έπεζ ηαιία ηέπκδ ημο εθζηημφ ηαζ ηακέκα γχμ δεκ εα ιπμνμφζε 

κα ημ ηάκεζ. Μυκμ μ άκενςπμξ εα ιπμνμφζε κα ημ ηάκεζ. Ζ αζςιαηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ ιάξ ηαηεαάγεζ έκα επίπεδμ ηάης. 

 Αβαπδημί ιμο ζοκάδεθθμζ, δ επμζημδμιδηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ: 

Κμζηάληε, ζοκάδεθθμζ. Αοηά πμο αημφζηδηακ εδχ απυ ηζξ δφμ εζζδβήζεζξ δεκ 

εα πενάζμοκ. Με ζοβπςνείηε πάνα πμθφ. Γδθαδή, ημ ζχια αοηυ, δ μθμιέθεζα 

αοηή, μθείθεζ κα απμθαζίζεζ ιε έκα ηνυπμ δδιμηναηζηυ υηζ μζ εζζδβήζεζξ αοηέξ 

δεκ είκαζ απμδεηηέξ απυ ημ ζχια. Δίκαζ εζζδβήζεζξ ημο ΚΔΜΔΣΔ, αθθά δεκ 

είκαζ απμδεηηέξ απυ ημ ζχια. Γεκ ιπμνμφιε, ζοκάδεθθμζ, κα βονίζμοιε πίζς 

ζημ 1985. Σμ εάκ απμδεπυιαζηε ή υπζ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ είκαζ έκα 

πμθζηζηυ γήηδια. Σμ εάκ δεπυιαζηε αοηή ή ηδκ άθθδ άπμρδ είκαζ έκα πμθζηζηυ 

γήηδια. Γεκ ιπμνμφιε κα δεπημφιε απυρεζξ πμο θέκε, ιάθζζηα ιε έκακ ηνυπμ, 

ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ιδ επζζηδιμκζηυ, υηζ εα πνέπεζ κα δεπημφιε έηζζ, εηυκηεξ-

άημκηεξ, ηζξ θμβζηέξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Λμζπυκ, ζδμφ δ Ρυδμξ, ζδμφ ηαζ 

ημ πήδδια. Σμ ζχια εα απμθαζίζεζ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο Παφθμξ Ακηςκυπμοθμξ έπεζ ημ θυβμ.  

Π. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ (ΔΛΜΔ Δ΄ ΑΘΖΝΑ): οκάδεθθμζ, έααθα ηαζ ζηδκ 

πνςζκή ζοκεδνίαζδ ηδκ άπμρή ιμο βζα ημ εκζαίμ ζπμθείμ. Πζζηεφς υηζ 
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ακαθφεδηε ανηεηά απυ πνμδβμφιεκμοξ μιζθδηέξ ζοκηνυθμοξ ιμο. ·πς, 

αέααζα, ιζα ιζηνή έκζηαζδ ιε ηάπμζμοξ ζοκηνυθμοξ πμο αβήηακε ζημ αήια 

ηαζ δζεηδίηδζακ ηδ ιμκαδζηυηδηα ηαζ ηδκ απμθοηυηδηα. Να εοιίζς, επεζδή 

λένς ηαθά ηαζ απυ ιέζα, υηζ δεκ ήηακ αοηή δ εέζδ ημοξ πάκηα. Σεθεοηαία 

έβζκε. Θεηζηυ είκαζ, πμθφ εεηζηυ, κα παθέρμοιε ιαγί βζ‘ αοηυ ημ εκζαίμ ζπμθείμ, 

μ ηαεέκαξ ιε ηζξ ζδζμιμνθίεξ ημο ζηδ ζηέρδ ηαζ ζηζξ πθεονέξ πμο ηνφαμκηαζ 

πίζς.  

Τπάνπεζ υιςξ έκα ιζηνυ γήηδια, πμο πζζηεφς υηζ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ. 

Αοηυ ημ εκζαίμ ζπμθείμ ηάπμο ηαηαθήβεζ. Καηαθήβεζ ζε ιία ελεηαζηζηή 

δζαδζηαζία. Ζ δζηή ιμο δ ζηέρδ θέεζ υηζ αοηή πνέπεζ κα εηθείρεζ ζημ ααειυ 

πμο οπάνπεζ αοηυ ημ εκζαίμ ζπμθείμ. Μαηάνζ κα ζοιθςκμφζαιε ηαζ ζε αοηυ. 

Πζζηεφς υηζ αοηή δ ελεηαζηζηή δζαδζηαζία δδιζμονβεί ημ ακηαβςκζζηζηυ 

ζπμθείμ, πμο γμφιε ζήιενα. ·κα ελμκηςηζηυ ζπμθείμ, υπμο δ εθθδκζηή 

μζημβέκεζα πθδνχκεζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ημο εζζμδήιαημξ, βζα κα ζπμοδάζεζ 

ηα παζδζά. Πθδνχκεζ βζα κα δεζ ηα παζδζά ηδξ ιμνθςιέκα, ιε ιζζευ 600 ηαζ 700 

€ ιεηά, ηαζ, δοζηοπχξ, δεκ θέκε ηίπμηε βζ‘ αοηυ. Γεκ θέκε ηίπμηε. Γδθαδή, ημ 

ελεηαζηζηυ δεκ επδνεάγεζ υθδ ηδ δζαδζηαζία, ημοθάπζζημκ ζημ Λφηεζμ; Γζα κα 

ιδκ πς ηαζ πζμ πνζκ. Δίκαζ δζαδζηαζία ζπμθζηήξ ιάεδζδξ αοηυ πμο βίκεηαζ ζημ 

Λφηεζμ; Γζα κα ημ ηαηαθάαμοιε. Καζ, εάκ ημ εέθεηε, ηαζ ζε ακηζπανάεεζδ ηαζ ιε 

ημ ηεπκζηυ ζπμθείμ, ιε ημ ΔΠΑΛ, υπςξ εέθεηε πείηε ημ. Γδθαδή, είκαζ ηαθυ ημ 

Γεκζηυ Λφηεζμ ζακ ιμνθςηζηυ -κα ημ πς έηζζ- επίπεδμ βζα ηα παζδζά ιαξ; 

Πζζηεφς υηζ δεκ είκαζ. Καζ πμφ εα πδβαίκεζ ημ παζδί ιεηά; ε πμζα ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ; Καζ αοηυ εα πνέπεζ κα είκαζ αθθδθέκδεημ ιε υθα ηα άθθα. Γζ‘ αοηυ 

ιίθδζα ημ πνςί ηαζ βζα εκζαία ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ. Ίζμ βζα ηδκ 

επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ η.θπ., αεααίςξ εα πνέπεζ κα οπάνλεζ έκα δδιυζζμ 

ζφζηδια ιεηά ηα δχδεηα πνυκζα, πμο εα ηαηανηίγεζ, εα εηπαζδεφεζ 

επαββεθιαηζηά υζμοξ εέθμοκ κα ζηναθμφκ πνμξ ηα εηεί. Υνεζάγμκηαζ 

ακηζζηαειζζηζηά ιέηνα ζε υθα αοηά. Γεκ άημοζα κα ηα θέηε. Τπήνπε έκα πμθφ 

ςναίμ ένβμ, ζηαθζηυ κμιίγς, υπμο έδεζπκε ημκ ιπαιπά κα ηνααάεζ ημ παζδί απυ 

ηδκ ηάλδ ιέζα βζα κα ημ πάεζ επάκς ζηα βίδζα, βζαηί, θέεζ, ηζ κα ηα ηάκεζξ εζφ ηα 

βνάιιαηα, ανε παζδί ιμο; Δδχ πεεαίκμοιε ηδξ πείκαξ. Λέηε κα ιδκ οπάνπεζ 

ηαζ ζήιενα αοηυ;  

 Γε ιζθήζαιε ηαευθμο βζα ημοξ μζημκμιζημφξ ιεηακάζηεξ, πμο πθέμκ 

έπμοκ ιζα ιαγζηή εέζδ ζηδκ εθθδκζηή ημζκςκία ηαζ βζα ημ πχξ πανειααίκμοιε 
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ζημ ζπμθείμ απέκακηζ ζε αοημφξ. Απέκακηζ - εάκ ημ εέθεηε - ζηα δζηά ιαξ 

παζδζά, πμο δοζηοπχξ δ ημζκςκία ηα ζπνχπκεζ ζε ακηαβςκζζηζηή ζηάζδ ηαζ 

γμφιε άπεζνα θαζκυιεκα ναηζζζιμφ, πμο ιέζα απυ ηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ.  

 Πζζηεφς, θμζπυκ, υηζ, εάκ ηα δεζ αοηά υθα ηακείξ, ηαηαθήβεζ 

ζοιπεναζιαηζηά ζε αοηυ πμο θέιε εκζαίμ ζπμθείμ. Θα αλζμπμζήζς αοηυ ημ 

ηεθεοηαίμ θεπηυ, βζα κα ηάκς ιζα πνυηαζδ βζ‘ αοηυ πμο έθεβα πάθζ ημ πνςί, 

ηαζ αξ θαίκεηαζ θίβμ πενίενβμ. Γεκ πνυθααα κα ημ πς ημ πνςί. Μέζα ζημ 

πεκηάθεπημ ηζ κα πνςημπείξ; Πνμηείκς κα οπάνλεζ ιέζα απυ ημ Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ απυ ιζα επζηνμπή, πμο εα θηζαπηεί, πανέιααζδ 

μοζζαζηζηή ηαζ πίεζδ πνμξ ηα έλς, βζα κα ιπεζ δ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ ζηδ 

Βζμθμβία, ζημ ζπμθείμ. ·πεζ βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα απυ ηδκ Πακεθθήκζα ·κςζδ 

Βζμθυβςκ. Μαγεφμοκ ηάπμζεξ οπμβναθέξ. Γεκ ανηεί. Να έθεμοκ ζε 

ζοκενβαζία ιε υθεξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ. Γεκ είκαζ οπυεεζδ ηςκ 

αζμθυβςκ αοηυ. Δίκαζ οπυεεζδ υθςκ ιαξ, υθδξ ηδξ ημζκςκίαξ. Γεκ ιπμνεί ζηδκ 

Αιενζηή κα απμηοβπάκεζ μ Bush κα πενάζεζ ηα ζπέδζά ημο πάκς ζε αοηυ ηαζ 

εδχ ζηδκ Δθθάδα κα ημ εεςνμφιε δεδμιέκμ υηζ ηα παζδζά δεκ ιαεαίκμοκ ηδκ 

ελέθζλδ. Θα πνέπεζ κα ημκηνάνμοιε ηαζ ηδκ Δηηθδζία, βζαηί αοηή είκαζ ααζζηά 

οπεφεοκδ. Μδ ηνοαυιαζηε πίζς απυ ημ δάηηοθμ. ε ζοκάκηδζδ αζμθυβςκ είπε 

ενςηδεεί μ Αθαπζχηδξ, ηυηε πνυεδνμξ ημο Παζδαβςβζημφ, ηαζ οπένιαπμξ ηδξ 

ελέθζλδξ, απυ υ,ηζ έθεβε, πχξ εκκμείηαζ δ ελαίνεζδ ηδξ ελέθζλδξ, υηακ είκαζ ηαζ 

ιέζα ζημ αζαθίμ. Σζ απάκηδζε; Οζ δζεοεφκζεζξ, θέεζ, ημ ηακμκίζακε. Γζα βέθζα, 

ηονζμθεηηζηά. Γεκ έπεζ βίκεζ, υιςξ, πμοεεκά ηαζ πμηέ ιζα πνμζπάεεζα κα ημ 

ηαηαηηήζμοιε αοηυ. Πζζηεφς υηζ υπζ απθχξ αλίγεζ ημκ ηυπμ, αθθά είκαζ 

ακαβηαίμ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ζοκείδδζδξ ηςκ παζδζχκ ζε αοηή ηδ κέα επμπή, 

υπμο δ Βζμθμβία, δ Οζημθμβία, είκαζ πνςηανπζηά γδηήιαηα επζαίςζδξ ημο δζημφ 

ιαξ είδμοξ ηαζ υπζ ιυκμ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Ηςακκίδδξ έπεζ ημ θυβμ. 

ΗΩΑΝΝΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΦΘΗΩΣΗΓΑ): οκάδεθθμζ, πνέπεζ ηχνα κα αάθς επηά 

ηνίπμκηα, βζα κα ηάκμοιε ημ ζημν 21-20. Ζ θασηή αλία, δ αθθαβή ηδξ 

μζημκμιίαξ βζα ημ ΚΚΔ είκαζ έκα πνμθεηανζάημ. Γεκ δζααάζαηε ηα κημημοιέκηα 

ιαξ. Γεκ λένς βζαηί. Μυκμ δ «Δθεοεενμηοπία»; ·θεμξ. Ζ επζπεζνδιαημθμβία 

ζαξ απέκακηζ ζημ ΠΑΜΔ είκαζ ιία επζπεζνδιαημθμβία πμο ιενζηέξ θμνέξ ιε 
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ηνεθαίκεζ. Γεκ ηαηαθαααίκς βζαηί. Να ζαξ πς βζαηί; Κάκαιε ηνζηζηή ζακ ΠΑΜΔ 

ζηδ ΓΔΔ ηαζ ζηδκ ΑΓΔΓΤ, ηαζ μ πνχημξ πμο εα ανεεεί κα δχζεζ απάκηδζδ 

ήηακ μ ζοκάδεθθμξ Σζζνζβχηδξ. Οζ ζοκάδεθθμζ μζ άθθμζ ήηακ ζηεκμπςνδιέκμζ 

βζ‘ αοηυ. Γεκ λένακε πμφ κα ηνοθημφκε. Γζα πμζμ θυβμ; Γζα πμζμ θυβμ αοηυ ημ 

άβπμξ κα οπεναζπζζηεί μ ζοκάδεθθμξ Σζζνζβχηδξ απυ ηζξ Πανειαάζεζξ ηδ 

ΓΔΔ ηαζ ηδκ ΑΓΔΓΤ; Σμ άνενμ ζμο… - λένεζξ πμθφ ηαθά πυηε, δεκ εοιάιαζ 

διενμιδκία… δεκ είζαζ μ πζμ ζδιακηζηυξ ζοββναθέαξ πμο δζααάγς, κα 

εοιάιαζ πυηε. 

 Σμ γήηδια βζα ημοξ ιαεδηέξ. Δίκαζ ζςζηυ αοηυ πμο έααθεξ, υζμκ 

αθμνά ημ κα οπάνλεζ ενςηδιαημθυβζμ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Αθθά μζ ιαεδηέξ, 

λένεηε, απακηάκε: «·κα ζπμθείμ πμο εα ιμνθχκεζ ηαζ δεκ εα ελμκηχκεζ». 

·πμοκ απακηήζεζ μζ ιαεδηέξ. ·πμοκ ηίκδια ηαζ ημ ‘98 ηαζ ημ ‘99. Καζ κμιίγς 

υηζ ηαζ αοηυ ημ ηίκδια ηςκ ιαεδηχκ ημ ρεοημθμζδμνήζαηε ιενζημί. Μενζημί, υπζ 

υθμζ. Άθθμζ ημ αβηαθζάζαηε, υιςξ. Γεκ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ηαζ αθθζχξ.  

Δπί ηδξ μοζίαξ, υιςξ, βζαηί αοηυ έπεζ μ ζοκδζηαθζζιυξ, αθθά εδχ είκαζ 

εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ. Δπεζδή μ ηαεέκαξ ιαξ εδχ εέηεζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ 

ημο, εβχ εα δζααάζς ηάπμζα ενςηήιαηα. Γεκ εα πς απυ πμζμκ είκαζ. Πνχημ 

ενχηδια… - εα ήεεθα κα ηα δζααάζς ηαζ ηα μηηχ: Πχξ ιπμνμφκ κα 

μνβακςεμφκ ηα ζπμθεία έηζζ, χζηε κα πανέπμοκ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ημ 

πθήνεξ θάζια ηςκ ααζζηχκ ζηακμηήηςκ; Με πμζμκ ηνυπμ ιπμνμφκ ηα ζπμθεία 

κα εθμδζάγμοκ κέμοξ ακενχπμοξ ιε ζηακυηδηεξ ηαζ ηίκδηνα βζα ιάεδζδ εθ‘ 

υνμο γςήξ; Πχξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ηα ζπμθζηά ζοζηήιαηα ζηδκ 

οπμζηήνζλδ ηδξ ιαηνμπνυεεζιδξ, δζαηδνήζζιδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ζηδκ 

Δονχπδ; Πχξ ιπμνμφκ ηα ζπμθζηά ζοζηήιαηα, κα ηαθφρμοκ ηδκ ακάβηδ 

πνμχεδζδξ ηδξ ζζυηδηαξ; Πχξ ιπμνμφκ μζ ζπμθζηέξ ημζκυηδηεξ κα 

πνμεημζιάζμοκ κέμοξ ακενχπμοξ κα βίκμοκ οπεφεοκμζ πμθίηεξ ηαζ κα 

ειθοζήζμοκ αλίεξ βζα ηδκ εζνήκδ ηαζ ηδκ ακμπή ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ; Πχξ 

ιπμνεί κα ηαηανηζζηεί ηαζ κα οπμζηδνζπεεί ημ εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ, χζηε 

κα ακηεπελέθεεζ ζηζξ πνμηθήζεζξ πμο έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ; Πχξ ιπμνμφκ μζ 

ζπμθζηέξ ημζκυηδηεξ κα έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ δβεζία ηαζ ηα ηίκδηνα πμο 

πνεζάγμκηαζ βζα κα επζηφπμοκ; Πχξ εα απμηηήζμοκ ηδκ ανιμδζυηδηα κα 

απμθαζίγμοκ μζ ίδζεξ βζα ημ πχξ εα ακαπηοπεμφκ; 

 Λμζπυκ, αοηά είκαζ ηα ενςηήιαηα πμο έεεζε δ Δονςπασηή ·κςζδ ζηδ 

Γζααμφθεοζδ βζα ημ ζπμθείμ ζημκ 21μ αζχκα. Χξ βκςζηυ, δ ενχηδζδ είκαζ δ 
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ιζζή απάκηδζδ. ·πς εβχ έκα ενχηδια. Σζ εέζδ παίνκεζ δ ΟΛΜΔ ζε αοηυ; 

Τπάνπεζ ηείιεκμ πμο απακηάεζ ζηα ενςηήιαηα. Καηά ηδ βκχιδ ιμο, δεκ 

πνέπεζ κα απακηάιε ζε αοηά ηα ενςηήιαηα. Σα κμιζιμπμζμφιε. Αοηή είκαζ δ 

άπμρή ιμο ηαζ κμιίγς, ζοκάδεθθμζ, υηζ ζήιενα ηνίκμκηαζ δφμ ζηναηδβζηέξ 

υζμκ αθμνά ημ ζπμθείμ. Γφμ ζηναηδβζηέξ. Γεκ είκαζ ηνεζξ, είκαζ δομ. Ζ ιζα είκαζ 

ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ ηαζ δ άθθδ είκαζ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ. Ζ αζηζηή ηάλδ έπεζ ηδκ 

ημζκςκία ηδξ: μ ηαπζηαθζζιυξ. Ζ ενβαηζηή ηάλδ εέθεζ ηδκ ημζκςκία ηδξ, ημκ 

ημιιμοκζζιυ, ηαζ ημ πνχημ ζηάδζυ ημο, εκηάλεζ; Γζ‘ αοηυ παθεφμοιε ειείξ ζημ 

ΚΚΔ. Ίζμζ εέθεηε κα κμιίζεηε υηζ παθεφμοιε βζα άθθμ πνάβια, ιε βεζα ζαξ ηαζ 

πανά ζαξ. Γεκ έπεηε ακηίθδρδ βζα ημ ηζ παθεφεηε εζείξ κμιίγς ζε ηεθζηή 

ακάθοζδ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Βαζίθδξ Θεμδςνυπμοθμξ έπεζ ημ θυβμ. 

Β. ΘΔΟΓΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟ: οκάδεθθμζ, πνζκ απυ ανηεηά πνυκζα, ηαζ ζηα 

ζοκέδνζα ηα ζοκδζηαθζζηζηά ημο ηθάδμο ηαζ ζηα έκηοπα ηδξ ΔΑΚ - ΓΔΔ ηαζ 

ημο ΠΑΜΔ βναθυηακ υηζ μζ ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ ημο ηεθαθαίμο ηαζ ηα ηυιιαηα 

πμο εκαθθάζζμκηαζ ζηδκ ελμοζία επζδζχημοκ κα ακαθάαμοκ πθεονέξ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ, μζ ίδζεξ άιεζα, πςνίξ ηδκ δζαιεζμθάαδζδ ημο 

ηνάημοξ. Αοηυ θέβεηαζ εδχ ηαζ δέηα ημοθάπζζημκ πνυκζα απυ ηδκ πθεονά ιαξ. 

Καζ αέααζα, οθμπμζείηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ. ημ κυιμ πθαίζζμ οπάνπεζ δζάηαλδ ιε 

ηδκ μπμία πνμαθέπεηαζ υηζ μζ ημζκςκζημί εηαίνμζ, ΓΔΔ, φκδεζιμξ Δθθήκςκ 

Βζμιδπάκςκ ηαζ άθθμζ, εα ακαθάαμοκ ηδκ πζζημπμίδζδ, - αοηυ πμο βίκεηαζ 

ηχνα ελεζδζηεοιέκα ηαζ ζημ πχνμ ηδξ ΣΔΔ. Υαζνυιαζηε πμο ακαηαθφπηεηαζ ηαζ 

πμο ακηζιεηςπίγεηαζ ηαζ απυ άθθεξ δοκάιεζξ.  

πεηζηά ιε ηδ θεβυιεκδ εθεφεενδ πνυζααζδ ζηα πακεπζζηήιζα. Οζ 

εηπνυζςπμζ ηδξ Νέαξ Γδιμηναηίαξ, ημο ΠΑΟΚ ηαζ ημο οκαζπζζιμφ –

θοζζηά, μζ δομ πνχημζ είκαζ αέααζμ, αθθά ηαζ ημο οκαζπζζιμφ- δεκ έηακακ 

θυβμ βζα εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ… ημο οκαζπζζιμφ, ιίθδζακ ιυκμ βζα 

12πνμκδ εηπαίδεοζδ. Καζ έηζζ, θμζπυκ, δ δφκαιδ δ πμθζηζηή αοηή δεκ 

απμδέπεηαζ ημ δζηαίςια ηδξ κεμθαίαξ κα ηεθεζχκεζ βεκζηή ιυνθςζδ 12πνμκδ, 

αθμφ δέπεηαζ ημ δζαπςνζζιυ ζε ηεπκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ζε βεκζηή εηπαίδεοζδ 

βζα ημοξ πθδαείμοξ, δεκ απμδέπεηαζ βζα υθα ηα παζδζά κα ηεθεζχκμοκ ηδ βεκζηή 

ιυνθςζδ, ηαζ οπμηίεεηαζ υηζ οπεναζπίγεηαζ ημ δζηαίςια ηδξ κεμθαίαξ κα 

πενκάεζ εθεφεενα ζηα πακεπζζηήιζα... Γεκ ακαθενυιαζηε ζηζξ οζπεζνχζεζξ, 
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πμο ηαζ μζ ίδζεξ έπμοκ αοηυ ημ αίηδια. Γζαηί εηεί πνυηεζηαζ βζα μιάδεξ. Γεκ 

οπάνπεζ πμθζηζηή ζοβηνυηδζδ. Δίκαζ άθθδ οπυεεζδ. 

 Γεφηενδ οπμηνζζία: Ίηακ θέκε εθεφεενδ πνυζααζδ, ημ εκκμμφκ; Γεκ ημ 

εκκμμφκ, ζοκάδεθθμζ, βζαηί εέημοκ ςξ πνμτπυεεζδ έημξ πνμπαναζηεοαζηζηυ. 

Γδθαδή, κα ιεηαθενεεί δ ηνζζάνα, δ ελεηαζηζηή ηνζζάνα, αιέζςξ ιεηά ημ 

Λφηεζμ ζε έκα έημξ πνμπαναζηεοαζηζηυ ζημ πακεπζζηήιζμ. ·ηζζ εθανιυγεηαζ 

ζηδκ Δονχπδ δ εθεφεενδ πνυζααζδ. 

 Σνίημ, πνέπεζ κα είκαζ ηακείξ ή πμθφ μοημπζηυξ -ηαζ επζηίκδοκα 

μοημπζηυξ- ή άβνζα θασηζζηήξ, βζα κα αβκμεί ημκ ημζκςκζηυ ηαηαιενζζιυ ηδξ 

ενβαζίαξ. Σμκ ηαεμνζζιυ, ιε ηδ θζθμζμθζηή έκκμζα, πμο επζαάθθεζ μ 

ημζκςκζηυξ ηαεμνζζιυξ ηδξ ενβαζίαξ· δδθαδή μοζζαζηζηά, ζηδ αάζδ ημο, ζημ 

επίπεδμ ακάπηολδξ ηςκ παναβςβζηχκ δοκάιεςκ. Καζ κα θέεζ, ζήιενα, ζηζξ 

ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, εθεφεενδ πνυζααζδ ζηα πακεπζζηήιζα. Απυ ηδκ 

πθεονά ιαξ, κα πμφιε υηζ μ ημζκςκζηυξ ηαηαιενζζιυξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ 

ηαηηζηυξ. Καζ υηακ δεκ είκαζ ηαηηζηυξ, πάθζ εα θεζημονβήζεζ, ςξ έκα ααειυ, ςξ 

ηαεμνζζιυξ. Πυζμ ιάθθμκ ζήιενα, ζηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ. αξ δζααάγς ηδ 

εέζδ ιαξ ηαζ ηεθεζχκς βζα ημ γήηδια αοηυ. «Σμ ζφζηδια πνυζααζδξ ζηα ΑΔΗ-

ΣΔΗ δεκ ιπμνεί κα ανεζ δίηαζδ θφζδ ζημ πθαίζζμ ηςκ άκζζςκ υνςκ πμο 

δδιζμονβεί δ ζδιενζκή εηπαζδεοηζηή ηαζ ημζκςκζηή πναβιαηζηυηδηα. Ζ 

μοζζαζηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ πνμτπμεέηεζ, ιεηά ηδκ απυηηδζδ 

απυ ημ ζφκμθμ ηςκ κέςκ εκζαίαξ, 12πνμκδξ βεκζηήξ ιυνθςζδξ, κα 

ελαζθαθζζηεί ημ ηαεμθζηυ δζηαίςια ζηδ ζηαεενή ηαζ πθήνδ ενβαζία, κα δμεεί 

μοζζαζηζηή δζέλμδμξ ζηδκ επαββεθιαηζηή ιυνθςζδ ιέζα απυ έκα ζφζηδια 

δδιυζζςκ ηαζ δςνεάκ επαββεθιαηζηχκ ζπμθχκ. 

 ημ ζδιενζκυ επίπεδμ ακάπηολδξ ηςκ παναβςβζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ημο 

ημζκςκζημφ ηαηαιενζζιμφ ηδξ ενβαζίαξ, δ δζαδζηαζία πνυζααζδξ ζηδκ 

ακχηαηδ εηπαίδεοζδ εα πνέπεζ κα ζηακμπμζεί ηα παναηάης ηνζηήνζα:  

α. Να είκαζ εκηεθχξ ακελάνηδηδ απυ ηδ θεζημονβία ημο ζπμθείμο ηαζ 

κα αημθμοεεί, πνμκζηά ηαζ μοζζαζηζηά, ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ιμνθςηζημφ ημο 

ένβμο.  

α. Να πνμτπμεέηεζ ηδκ μοζζαζηζηή ηαζ πθήνδ πανμπή δδιυζζαξ ηαζ 

δςνεάκ παζδείαξ, ιε υ,ηζ αοηυ ζδιαίκεζ: δςνεάκ αζαθία, ζίηζζδ, θμζηδηζηή 

ιένζικα η.θπ.  
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β. Δκίζποζδ ηςκ θασηχκ μζημβεκεζχκ, ηςκ ιεηακαζηχκ η.θπ.  

δ. Μζα θζβυηενμ άδζηδ ηαζ μδοκδνή βζα ηδ ζδιενζκή πναβιαηζηυηδηα 

ηεπκζηή δζαδζηαζία. Σεπκζηή δζαδζηαζία επζθμβήξ. Θα ιπμνμφζε κα έπεζ ηδ 

ιμνθή ηάπμζςκ ιεηαθοηεζαηχκ ελεηάζεςκ ζε δφμ-ηνία ιαεήιαηα, ζπεηζηά ιε 

ημ επζζηδιμκζηυ ακηζηείιεκμ υπμο πνμζακαημθίγεηαζ μ οπμρήθζμξ. 

Οπςζδήπμηε, πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ απενζυνζζηδ δοκαηυηδηα πμθθαπθχκ 

επζθμβχκ πνμηίιδζδξ, δζηαίςια επακάθδρδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ υζεξ θμνέξ 

επζεοιεί μ οπμρήθζμξ, ηαημπφνςζδ ηδξ ααειμθμβίαξ, ζδζαίηενδ ιένζικα βζα 

ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ηα παζδζά εζδζηχκ ηαηδβμνζχκ, ιεζμκυηδηεξ, ΑΜΔΑ η.θπ.  

ε. Ζ εοεφκδ ηδξ δζαδζηαζίαξ κα είκαζ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ιε ηδ 

ζοιαμθή ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ. Σα πακεπζζηήιζα ζε ηαιζά 

πενίπηςζδ δεκ πνέπεζ κα ιεηαηναπμφκ ζε ηέκηνα δζαθμβήξ οπμρδθίςκ ή κα 

πνμαάθθμοκ εζδζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ ζδζαίηενδ ακααάειζζή ημοξ.  

Δοπανζζηχ βζα ηδκ ηαηακυδζδ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ πφνμξ Σμοθζάημξ έπεζ ημ θυβμ. 

. ΣΟΤΛΗΑΣΟ: οκάδεθθμζ, ιέζα απυ ημ βυκζιμ δζάθμβμ, πμο οπάνπεζ ιέπνζ 

αοηή ηδ ζηζβιή ζημοξ ηυθπμοξ ημο οκεδνίμο, ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε ηα 

ελήξ: υηζ μ παναηηήναξ ημο οκεδνίμο είκαζ ααεζά ζδεμθμβζηυξ ηαζ ααεζά 

επζζηδιμκζηυξ· δεκ είκαζ ιυκμ ζδεμθμβζηυξ, αθθά δεκ είκαζ, αέααζα, ηαζ ιυκμ 

επζζηδιμκζηυξ. 

 Φοζζηά, είκαζ αέααζμ υηζ δζαιμνθχκμοιε ιέζα απυ ημ οκέδνζμ ηαζ ιία 

ζηναηδβζηή δζεηδίηδζδξ εκυξ κέμο εηπαζδεοηζημφ μνάιαημξ. Καζ εθπίγς -απυ 

ηζξ παναηάλεζξ, ημοθάπζζημκ, πμο έπμοκ ζζημνζηά ανζζηενέξ ηαηααμθέξ- κα 

πνμπςνήζμοκ ζε ιία πναβιαηζηή ζδεμθμβζηή ηαζ επζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ημο 

ακηζηεζιέκμο απυ εδχ ηαζ πένα. Πναβιαηζηή ηαζ υπζ πενζζηαζζαηή. Γδθαδή, κα 

πνμπςνήζμοιε ζε έκακ πναβιαηζηυ δζάθμβμ, μ μπμίμξ εα ακαδείλεζ ημ 

πνυαθδια ημο εκζαίμο ζπμθείμο, ηδξ εκζαίαξ ηαζ αδζάζπαζηδξ βκχζδξ. Ίηακ 

ιζθάιε βζα εκζαίμ ηίκδια, υηακ ιζθάιε βζα εκζαία πνμμπηζηή ημο ενβαγυιεκμο, 

ημο εηπαζδεοηζημφ, ημο ιαεδηή, ιζθάιε ηαζ βζα εκζαία βκχζδ. Ζ εκζαία βκχζδ κα 

απμθαζίζμοιε ηεθζηά πμζα είκαζ. Καζ ιέζα απυ πμζμοξ επζζηδιμκζημφξ υνμοξ 

ιπμνεί κα πνμπςνήζεζ.  

Καζ έηζζ, αέααζα, εα ακαπηφλμοιε -αημφζηδηε μ Σζζνζβχηδξ ηαζ άθθμζ- ηδ 

ζοκείδδζδ αοηή. Να δζαιμνθχζμοιε αοηή ηδ ζοκείδδζδ. Ναζ, υκηςξ, δεκ 
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είιαζηε γχα. Γεκ είιαζηε ακαπαναβςβζηέξ ιδπακέξ, δεκ ιεηαθένμοιε ηδκ 

ακαπαναβςβζηή βκχζδ ζημοξ ιαεδηέξ. Γεκ πνέπεζ κα ηδ ιεηαθένμοιε. Γεκ 

πνέπεζ κα ημοξ ηάκμοιε εκημθμδυπμοξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηδξ Σνάπεγαξ 

Πθδνμθμνζχκ ιέζα ζημ ζπμθείμ. Γεκ πνέπεζ κα ημοξ μδδβήζμοιε ζε ιία ιυκδ 

βθχζζα, ηδκ βθχζζα ηδξ ηεπκμηναηίαξ, ηδ βθχζζα ηδξ ηεπκμηναηζηήξ 

δζαπείνζζδξ, ηδ βθχζζα ηδξ πθδνμθμνίαξ ιυκμ.  

Αθθά πχξ εα βίκεζ αοηυ; Θα πνέπεζ κα απμθαζίζμοιε ηζ είκαζ αοηή δ 

εκζαία βκχζδ. Καζ μζ δφμ ποθχκεξ ηδξ εκζαίαξ βκχζδξ δεκ είκαζ μζ ποθχκεξ ημο 

οπμονβείμο. Δίκαζ δζάζπαζδ ηδξ εκζαίαξ βκχζδξ. Βέααζα, είκαζ δ ζζημνζηυηδηα. 

Να δμφιε ηαζ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ, κα δμφιε ηαζ αοηυ πμο είπε μ Παφθμξ, ηζ 

είκαζ ζζημνζηή ελέθζλδ, ηζ είκαζ ελέθζλδ ιέζα απυ ηδ Βζμθμβία. Αθθά δεκ είκαζ 

ιυκμ ιέζα απυ ηδ Βζμθμβία. Δίκαζ ηαζ ιέζα απυ ηδκ ημζκςκία, είκαζ ιέζα απυ 

υθεξ ηζξ θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ δζαδζηαζίεξ· ηαζ απυ εηεί ηαζ 

πένα, κα ακηζθδθεμφιε ηαζ κα ηαηακμήζμοιε ηζ είκαζ αοηή δ εκζαία βκχζδ 

ιέζς ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ.  

 Θα πς βζα ηζξ εζζδβήζεζξ ηδξ ηονίαξ Μπμονδή ηαζ ηδξ ηονίαξ Πμθίημο 

υηζ δεκ οπάνπεζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Αοηυ ιυκμ ιέζα ζηα πνμβνάιιαηα. Γεκ 

οπάνπεζ πμοεεκά δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Σζ εα πεζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα; 

Γκςνίγμοιε ηζ είκαζ δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα; Γεκ είκαζ, αέααζα, δ δζαεειαηζηυηδηα 

πμο οπάνπεζ ιέζα ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. Ζ δζεπζζηδιμκζηυηδηα είκαζ 

άθθμ πνάβια, ημ μπμίμ ακαδεζηκφεηαζ ιέζα απυ ηδκ ημιή ηςκ επζζηδιχκ, ζε 

πμθφ αθδνδιέκμ επίπεδμ. Καζ είκαζ πμθφ δφζημθμ, αέααζα, κα πενάζεζ ζημ 

ζπμθείμ. Γεκ ιπμνμφιε κα ααπηίζμοιε ηδ δζαεειαηζηυηδηα δζεπζζηδιμκζηυηδηα 

ηαζ κα ηδκ ηαημπονχζμοιε ηχνα ιέζα ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. Πνμηείκς 

κα αηονςεεί αοηή δ ακηίθδρδ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ηεθεοηαία εζζήβδζδ απυ ηδ ζοκαδέθθζζζα Κμοζαεακά. 

Μ. ΚΟΤΑΘΑΝΑ: Ονζζιέκεξ πμθζηζηέξ δοκάιεζξ παναθνάγμοκ απυρεζξ 

ιανλζζηχκ, υπςξ είκαζ μ Βζβηυζηζ, δ Κνμφπζηαβζα, μ Γθδκυξ, βζα κα 

πενζηοθίλμοκ ιε έκα ρεοημιανλζζηζηυ πενζηφθζβια ηδ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ βζα 

κα αάθμοκ μοζζαζηζηά ηαζ ηακμκζηά απυ ηδκ πυνηα ηαζ υπζ απυ ημ πανάεονμ 

ημκ οπμηεζιεκζηυ ζδεαθζζιυ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή ηαηαζηεοαζζμηναηία. 
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 Δπεζδή είκαζ δ ηεθεοηαία μιζθία, ηαζ είκαζ δφζημθμ κα ιζθήζμοιε 

εεςνδηζηά ηαζ κα απακηήζμοιε εεςνδηζηά, εα απακηήζμοιε ζηδκ πνάλδ. Σζ 

δεκ εα έηακακ μζ ιανλζζηέξ; Πμζα είκαζ ηα ζδεμθμβήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκ, 

ζοκήεςξ, βζα κα εζζαβάβμοκ ηδ δζαεειαηζηυηδηα. Σα ζδεμθμβήιαηα ηα 

αημφζαηε. Ζ βκχζδ είκαζ εκζαία. Οθζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ. Αημφζαηε 

βζα ηα ιμκηέθα Μπενζηάζκ, βζα ηδκ αζζελή ηαμηλφκεζε ηαζ ηδκ αζζελή 

πεξηράξαμε, πμο εα πνέπεζ κα παναηηδνίγμοκ ηδ βκχζδ ηαζ αθμνά ηδ ζπέζδ 

εηπαζδεοηζημφ ιαεδηή, υπςξ επίζδξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ άιεζα ζηα δζάθμνα 

ιαεήιαηα. 

 Σζ ζδιαίκεζ, υιςξ, ζηδκ πνάλδ δζαεειαηζηυηδηα; Σνία πνάβιαηα: ημ 

πνχημ πμο ηάκεζ είκαζ κα δζαπφζεζ ημ ακηζεπζζηδιμκζηυ ζημζπείμ ιέζα ζημ 

ζπμθείμ. Απμηεθεί πενίηεπκμ πενζηφθζβια ηδξ αζηζηήξ ζδεμθμβίαξ ηαζ ηάθορδ 

ηδξ αζηζηήξ ζδεμθμβίαξ, εκχ απμηεθεί ηνυπμ ηαφηζζδξ ηδξ βκχζδξ ιε ηδκ 

ηαεδιενζκή αζςιαηζηή ειπεζνία. Γζα κα δμφιε μνζζιέκα παναδείβιαηα. Σα 

ΓΔΠΠ εειεθζχκμκηαζ ζε μνζζιέκεξ έκκμζεξ. Ονζζιέκεξ δζαεειαηζηέξ έκκμζεξ. 

Μία απυ αοηέξ είκαζ ημ ζφζηδια. Δάκ ράλμοιε ζηα ΓΔΠΠ, εα δζααάζμοιε υηζ 

ημ δδιμηναηζηυ πμθίηεοια ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ ζφζηδια πμο ακαπηφζζεζ 

αοημνοειζζηζημφξ ιδπακζζιμφξ βζα ηδκ απμθοβή αίαζςκ ζοβηνμφζεςκ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ημο ζοζηήιαημξ. Καζ εδχ νςηάιε: πμζμ είκαζ ημ ζφζηδια; Δίκαζ ημ 

ηαπζηαθζζηζηυ ζφζηδια; Καζ ηζ εκκμεί αίαζεξ ζοβηνμφζεζξ; Μήπςξ εκκμεί ηδκ 

ηαλζηή πάθδ; Σζ εκκμεί, θμζπυκ, δζαηήνδζδ ημο ζοζηήιαημξ; Σζ θέεζ, δδθαδή, 

ζημοξ ιαεδηέξ, υηακ οπμκμεί εδχ υηζ εα πνέπεζ κα δζαηδνδεεί ημ ζφζηδια; 

Οοζζαζηζηά, εκκμεί υηζ εα πνέπεζ κα δζαηδνδεεί δ εηιεηάθθεοζδ ακενχπμο 

απυ άκενςπμ, δ ηαλζηή δζάνενςζδ υπςξ οπάνπεζ ηχνα ζηδκ ημζκςκία. 

 ηδκ μθζζηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ δεκ οπάνπεζ ηαλζηή δζάνενςζδ . 

ηα αζαθία δεκ οπάνπμοκ ενβμδυηεξ, εκχ δζαζηνεαθχκμκηαζ μζ ηαλζηέξ ζπέζεζξ. 

Δίκαζ εκδεζηηζηυ υηζ ακαθένεηαζ υηζ δ ζπέζδ ενβμδυηδ-ενβαγυιεκμο είκαζ υιμζα 

ιε ηζξ ζπέζεζξ παζδζμφ-ιδηέναξ. Φηάζαιε ζε αοηυ ημ ζδιείμ. Ζ παναβςβή ηδξ 

αιιςκίαξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα ιπεζ ημ ζδεμθυβδια ηδξ παηεκημπμίδζδξ ιέζα 

ζηα αζαθία, ηδξ πνδιαημδυηδζδξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηςκ πακεπζζηδιίςκ απυ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ. Γζαηί μζ ιαεδηέξ πνέπεζ απυ ιζηνμί κα ζοκδείγμοκ ζε αοηέξ ηζξ 

ζδέεξ. Αοηά ηα πνάβιαηα δεκ εα ηα έηακακ μζ ιανλζζηέξ. Αοηυ είκαζ ημ ζίβμονμ. 

 Ονζζιέκα παναδείβιαηα δζαεειαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ: Σμ θςξ 

πνμζεββίγεηαζ, θέεζ, απυ ηα Θνδζηεοηζηά ηαζ ηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ. Οζ ιαεδηέξ 
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ιπενδεφμοκ ημ θςξ ημο θαιπηήνα ιε ημ θςξ ημο Θεμφ. ηδ Υδιεία, εα 

πνμζεββίγμοκ ημ κενυ απυ ηδ ζημπζά ηςκ Θνδζηεοηζηχκ ηαζ απυ ηδ ζημπζά 

ηδξ Υδιείαξ. Ηζμδφκαιδ δ επζζηδιμκζηή βκχζδ ιε ηδ ενδζηεία. ·κα άθθμ 

πανάδεζβια δζαεειαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ: Φοζζηή Β΄ Γοικαζίμο: Σέζζενζξ 

δναζηδνζυηδηεξ βζα κα πνμζεββίζμοκ ηδκ εκένβεζα. ηδκ πνχηδ αζπμθμφκηαζ μζ 

ιαεδηέξ ιε ιφεμοξ ηαζ θςηζά, θςηζά ηαζ ιαβεζνζηή ζηδ δεφηενδ, θςηζά ηαζ 

ιεηαθθμονβία, ηαζ ηζ είκαζ δ θςηζά ηαζ πχξ δδιζμονβείηαζ. Σμ 50% 

ακηζεπζζηδιμκζηά ζημζπεία. Βέααζα, οπάνπεζ ηαζ δ άπμρδ πμο θέεζ υηζ εα 

πνέπεζ κα δζδάζημοιε ιφεμοξ ζηα παζδζά. Σδκ άημοζα εδχ απυ ηάπμζμοξ 

ζοκαδέθθμοξ. 

 Ζ δζαεειαηζηυηδηα, υπςξ είπα ηαζ ημ πνςί, είκαζ πνμάββεθμξ ηδξ 

εοεθζλίαξ. Κάεε ιαεδηήξ εα δζαθέβεζ, ακάθμβα ιε ηα εκδζαθένμκηά ημο. 

Πνμμδεοηζηυ δεκ αημφβεηαζ αοηυ; Γζαηί κα πνεζάγεηαζ μ ιαεδηήξ κα ιαεαίκεζ 

θοζζηέξ επζζηήιεξ ζημ ζπμθείμ; ·ηζζ ηαζ αθθζχξ, είκαζ δφζημθεξ μζ θοζζηέξ 

επζζηήιεξ. Σζ δεκ εα έπεζ, υιςξ, μ ιαεδηήξ, εάκ δεκ ιαεαίκεζ θοζζηέξ 

επζζηήιεξ; Γεκ εα έπεζ εκζαία ακηίθδρδ βζα ημ ηυζιμ. 

 Πμζμξ είκαζ μ νυθμξ ημο δάζηαθμο ζε υθδ αοηή ηδκ ζζημνία; Ο δάζηαθμξ 

εα επζημζκςκεί ιε έκα ιαεδηή. Καηανβείηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ημο δάζηαθμο ιε 

υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Καζ δεκ θέιε υηζ δεκ οπάνπμοκ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα 

ζημοξ ιαεδηέξ ιεηαλφ ημοξ. Αθθά εδχ έπμοκ ηαηανβήζεζ ηδκ ηονίανπδ 

αθθδθεπίδναζδ, βζαηί έπμοκ ηαηανβήζεζ ηδ δζαηνζηυηδηα ακάιεζα ζημ 

επζζηδιμκζηυ ηαζ ζημ ακηζεπζζηδιμκζηυ. Πχξ θαίκεηαζ μ δάζηαθμξ ζηα αζαθία; 

Πάκηα ιε πμκδνά βοαθζά, βζαηί λένεζ επζζηήιδ, λένεζ ημ κυιμ ημο Νεφηςκα, ηαζ 

αθμφ λένεζ ημ κυιμ ημο Νεφηςκα παναπμζεί ηδκ πναβιαηζηυηδηα. ·ηζζ ημκ 

πανμοζζάγμοκ ηα κέα αζαθία. Δίκαζ απυ ημ αζαθίμ ηδξ «Δοέθζηηδξ Εχκδξ» αοηυ. 

 Οζ ιαεδηέξ, αημφζαιε, εα αοημμνβακχκμοκ, θέεζ, ημ ιάεδια. Καζ 

ενςηχ εβχ. Θα ιαεαίκμοκ, υπςξ εα ιαεαίκμοκ; Πχξ εα ιπμνμφκ μζ ιαεδηέξ 

ζε ιζα δζδαηηζηή χνα κα «αοημμνβακχζμοκ» ημ ιάεδια, βζα κα παναβάβμοκ 

ηδκ έκκμζα πμο αθμνά ημ άημιμ, πμο έηακε δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα δεκ λένς 

πυζα πνυκζα βζα κα ημ ανεζ, βζα κα παναβάβμοκ έκκμζεξ υπςξ δ εενιμηναζία, 

βζα κα παναβάβμοκ ηδκ αημιζηή εεςνία. Γεκ ιπμνεί κα βίκεζ αοηυ ημ πνάβια. 

 Διείξ θέιε, θμζπυκ, υηζ δ οπμηεζιεκζηή ακηίθδρδ δεκ είκαζ βκχζδ. Ζ 

πνμζςπζηή ειπεζνία, δ ηαεδιενζκή, πνμζςπζηή, αζςιαηζηή ειπεζνία δεκ 

απμηεθεί βκχζδ. Γκχζδ είκαζ δ ακαηάθορδ ηςκ ακηζηεζιεκζηχκ ζπέζεςκ. Καζ, 
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επίζδξ, υηζ εα πνέπεζ κα βίκεζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδκ επζζηήιδ, ζηδ 

ιεηαθοζζηή ηαζ ζηδ ενδζηεία. Καζ επεζδή ζοκεπχξ δζεονφκεηαζ δ βκχζδ, ειείξ 

θέιε υηζ, βζα κα ιπμνεί ημ ζπμθείμ κα ακηαπμηνζεεί ζε αοηέξ ηζξ ακάβηεξ, εα 

πνέπεζ κα δζεονοκεεί ηαζ δ βεκζηή ιυνθςζδ. Αοηή, υιςξ, δ δζεφνοκζδ ηδξ 

βεκζηήξ ιυνθςζδξ είκαζ επζηίκδοκδ βζα ηα μζημκμιζηά ζοιθένμκηα, βζαηί, εάκ μ 

ιαεδηήξ ιάεεζ ημκ ηυζιμ, ημκ εκζαίμ ηυζιμ ζηδκ εκυηδηά ημο, εα ιάεεζ ηαζ 

πμζα είκαζ δ εέζδ ημο ζε αοηυ ημκ ηυζιμ, πμο ζδιαίκεζ υηζ εα ημκ αθθάλεζ. Θα 

ημκ ακαηνέρεζ. Μζα ηέημζα βκχζδ, θμζπυκ, δεκ πνυηεζηαζ κα δμεεί ζημ ζπμθείμ. 

Καζ έπμοκ αοηαπάηεξ ηάπμζμζ πμο κμιίγμοκ υηζ δ ημζκςκία εα αθθάλεζ, εάκ 

αθθάλεζ ημ ζπμθείμ. Σμ ακάπμδμ εα βίκεζ.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. Ο ζοκάδεθθμξ 

Ακδνζκυπμοθμξ έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΑΝΓΡΗΝΟΠΟΤΛΟ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, αθμφ ζαξ εοπανζζηήζς πάκς 

απυ υθα βζα ηδκ ακημπή ζαξ κα παναανίζηεζηε ζε αοηή ηδκ αίεμοζα, έζης 

εζείξ, μζ θζβμζημί, ιέπνζ αοηή ηδκ χνα, ηαζ αθμφ απμδεπηχ ηδ αάζδ ημο 

ηαηδβμνδηδνίμο ηαζ, αέααζα, ιεηά ηαζ απυ ηδκ ηαηάεεζδ ηςκ ζπεηζηχκ 

ιανηφνςκ ηαηδβμνίαξ, ημοθάπζζημκ ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ, 

δδθχκς υηζ είιαζηε έημζιμζ βζα ηδκ απυθαζδ, δ μπμία, απυ υ,ηζ 

ακηζθαιαάκμιαζ, πάκς απυ υθα, έκα ιένμξ εα είκαζ κα μδδβδεεί ζηδκ πονά δ 

εζζήβδζδ ζηδκ μπμία ηαηέθδλε δ μιάδα ενβαζίαξ ηαζ αημθμφεςξ, αέααζα, δεκ 

λένς ηζ άθθμ, δζά θζεμαμθζζιμφ ή δζά πονάξ, έηζζ; Μπμνεί κα οπάνπεζ ηαζ δ 

δοκαηυηδηα επζθμβήξ. 

 Δβχ αοηή ηδκ αίζεδζδ έπς απυ ηδκ ημπμεέηδζδ μνζζιέκςκ 

ζοκαδέθθςκ ηαζ εα ημ ηεηιδνζχζς. Ζ μιάδα ενβαζίαξ, δ μπμία 

ζοβηεκηνχεδηε ανηεηέξ θμνέξ ηαζ αθζένςζε πάνα πμθθέξ χνεξ βζα ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ εζζήβδζδ, αθθά ηαζ υθεξ μζ μιάδεξ ενβαζίαξ, υθμζ μζ άκενςπμζ 

πμο ζοιιεηείπακ ζε αοηέξ, ηαηά ηδκ άπμρδ μνζζιέκςκ πμο αημφζηδηακ εδχ 

ζήιενα, πζεακυηαηα εα έπνεπε κα έπμοκ ηαζ έκα ζοβηεηνζιέκμ πανηί 

κμιζιμθνμζφκδξ ή εα έπνεπε κα έπμοκ θάαεζ ηαζ ιία ζπεηζηή, αξ ημ πμφιε, 

ελμοζζμδυηδζδ ή άδεζα, ζε ζοκάνηδζδ αέααζα ιε ημκ ζδεμθμβζημ-πμθζηζηυ πχνμ 

ζημκ μπμίμκ ακήημοκ. Γζαηί ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ υηζ μ α΄ ακήηεζ εδχ, μ 

α΄ εηεί ηαζ μ β΄ ηάπμο αθθμφ. Γδθαδή, δεκ ημ ακηζθαιαάκμιαζ ζοκάδεθθμζ, 

είιαζηε άκενςπμζ ημο πκεφιαημξ, εηπαζδεοηζημί μζ ίδζμζ, παζδαβςβμί, ηαζ 
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βονίγμοιε ηαζ θέιε αοηά ηα πνάβιαηα; ε ηζ είδμοξ ζδεμθμβζηυ Μεζαίςκα 

ιπαίκμοιε; 

 Να πς ηάηζ άθθμ - εζθζηνζκά ζαξ ιζθχ: ηδκ μιάδα ενβαζίαξ οπήνπακ 

άημια ηςκ μπμίςκ μζ ζδεμθμβζηέξ απυρεζξ απέηθζκακ εκηεθχξ ιεηαλφ ημοξ. ε 

ηαιζά πενίπηςζδ -ζαξ ιζθχ εζθζηνζκά- ζημοξ ιήκεξ πμο ζοκενβαζηήηαιε δεκ 

αζζεακεήηαιε αοηή ηδκ ηαλζηή δζαπάθδ. Σμοθάπζζημκ εβχ, πνμζςπζηά. Γεκ 

αζζεάκεδηα, δδθαδή, υηζ ιε ημκ ζοκάδεθθμ Σέκηε, βζα πανάδεζβια, εα έπνεπε 

κα παίλς ιπμοκζέξ , αξ πμφιε, βζα κα ημο επζαάθς ηδ δζηή ιμο άπμρδ ή βζα κα 

ιμο επζαάθεζ μ ίδζμξ ηδ δζηή ημο. Καζ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ, αέααζα, επεζδή μ ηαεέκαξ 

ημοααθάεζ ιία ζδεμθμβία ιέζα ημο ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ εέθμοιε κα 

απμηδνφλμοιε μ ηαεέκαξ ιαξ ημ ηζ είκαζ, ηζ πζζηεφεζ ή ημ ηζ ιπμνεί κα πζζηέρεζ 

ανβυηενα -εάκ πεζζηεί απυ ηάπμζμκ άθθμκ υηζ εα πνέπεζ κα πζζηεφεζ ηάηζ άθθμ-, 

εζθζηνζκά ζαξ ιζθχ, δ απυθαζδ πμο πήναιε ήηακ υηζ πνέπεζ κα ηαηαβναθμφκ 

υθεξ μζ απυρεζξ. Πμο ηαηαβνάθδηακ, ημοθάπζζημκ απυ ηα άημια πμο 

ζοιιεηείπακ ζηδκ μιάδα ενβαζίαξ. Καζ εα έθεβα υηζ, εάκ οπήνπακ ηαζ άθθεξ 

εζζδβήζεζξ... Βεααίςξ, κα πς ηαζ ηάηζ άθθμ: Ίηακ ιμο ακαηέεδηε δ 

ανιμδζυηδηα, αξ πμφιε, δ εοεφκδ κα ηάηζς ιε ηα οπυθμζπα άημια ηαζ κα 

ζοββνάρμοιε ιζα εζζήβδζδ, ηα άημια ηα μπμία ήθεακ ζε ζοκακηήζεζξ ήηακ ηα 

ζοβηεηνζιέκα ηέζζενα πμο αθέπεηε ιπνμζηά ζαξ. Γεκ ιπμνμφιε, υιςξ, 

εζθζηνζκά ζαξ ιζθχ, ζε ζοκάνηδζδ ιε αοηά πμο βκςνίγμοιε ειείξ, πμο 

απανηίζαιε αοηή ηδκ μιάδα ζοββναθήξ, κα εηθνάζμοιε απυρεζξ ηζξ μπμίεξ 

δεκ ηζξ βκςνίγμοιε, δεκ ηζξ ηαηέπμοιε ηαζ δεκ ηζξ οπμζηδνίγμοιε. Γδθαδή, απυ 

ηδ ζηζβιή πμο εα οπήνπε ηαζ ιία άθθδ άπμρδ, δεκ εα είπαιε ηακέκα 

πνυαθδια κα ηδκ παναεέζμοιε. Γεκ θεζημονβήζαιε ςξ ηυθηεξ ή επζθεηηζηά. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ ηαζ δεκ αημφβεηαζ.) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, ιδκ πανειααίκεηε απυ ηάης. ·πεζ ημ δζηαίςια 

κα πεζ αοηά πμο κμιίγεζ. 

Γ. ΑΝΓΡΗΝΟΠΟΤΛΟ: Απυ εηεί ηαζ έπεζηα, δεκ κμιίγς υηζ ημ κα παναεέηεζ 

ηάπμζμξ επζζηδιμκζηά ζημζπεία, μνζζιμφξ έβηνζηςκ παζδαβςβχκ, ροπμθυβςκ, 

ημζκςκζμθυβςκ, ή κα παναεέηεζ ημ ηζ ζοιααίκεζ αοηή ηδ ζηζβιή ζηδκ Δθθάδα ιε 

έκημκδ ηνζηζηή, κα πνμηείκεζ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα εθανιμζηεί δ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα, - βζαηί αοηυ ζημ μπμίμ, ημοθάπζζημκ, ζοιθςκήζαιε ζακ 

μιάδα ενβαζίαξ είκαζ υηζ αοηυ ημ μπμίμ πνεζάγεηαζ ηεθζηά ημ εηπαζδεοηζηυ ιαξ 

ζφζηδια είκαζ κα ζηναθμφιε υζμ ιπμνμφιε πενζζζυηενμ πνμξ ηδκ 
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ηαηεφεοκζδ ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ· πςνίξ, αέααζα, κα απμηδνφλμοιε ηαζ ηζξ 

ζοζηδιαηζηέξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ ή ημ ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ηςκ 

επζιένμοξ επζζηδιχκ ιέζα ζημ ζπμθείμ ηαζ ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια, ζε ηαιία 

πενίπηςζδ. Καζ μ ηαεέκαξ, αέααζα, ημ είπε απυ ηδ ιενζά ημο: μ Πακηεθήξ μ 

Σέκηεξ απυ ηδ δζηή ημο, εβχ απυ ιία άθθδ ζημπζά, μζ ημπέθεξ, επεζδή έπμοκ 

θεζημονβήζεζ ηαζ ιέζα απυ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, ήηακ πμθφ πενζζζυηενμ οπέν 

ηδξ άπμρδξ υηζ εα πνέπεζ ηαζ δ δζαεειαηζηυηδηα κα οπάνπεζ, πενζζζυηενμ, 

αέααζα, ζημ Γδιμηζηυ, ζημ Γοικάζζμ ιε έκακ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, 

αέααζα, απυ αοηυκ ιε ημκ μπμίμ εθανιυγεηαζ ιέζς ηςκ ΑΠ ηαζ ηςκ ΓΔΠΠ. 

Καζ αοηυ, αέααζα, ημοθάπζζημκ δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ εζζήβδζδ. 

 Απυ εηεί ηαζ έπεζηα, υιςξ, ζε μηζδήπμηε δζαθμνμπμζμφιαζηε κμιίγς υηζ 

οπάνπμοκ ηαζ πζμ ημιρμί ηνυπμζ κα εηθναζηεί. Απυ εηεί ηαζ έπεζηα, αεααίςξ, 

υθεξ μζ απυρεζξ είκαζ δεηηέξ. Σμ υηζ αοηή ηδ ζηζβιή βίκεηαζ ημ οκέδνζμ ηαζ 

ανζζηυιαζηε εδχ πένα υθμζ ηαζ ηνζκυιαζηε ηαζ παναεέημοιε ηζξ απυρεζξ ιαξ, 

αηνζαχξ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ βίκεηαζ. Γζα κα ηαηαηεεμφκ μζ απυρεζξ, κα βίκεζ δ 

γφιςζδ. Καζ εζθζηνζκά πζζηεφς υηζ, εάκ δ πθεζμρδθία ή ημ νεφια είκαζ οπέν 

ιζαξ άθθδξ άπμρδξ, αεααίςξ ηαζ αάζεζ ηςκ δδιμηναηζηχκ, αξ ημ πμφιε, 

ανπχκ, κα ηζξ απμδεπημφιε ηαζ κα είκαζ αοηέξ πμο εα πνμηαπεμφκ. 

 Αθθά εα παναηαθμφζα πάνα πμθφ κα ιδκ είζηε ηυζμ ζηθδνμί ηαζ άδζημζ 

ιενζηέξ θμνέξ, βζαηί δεκ οπάνπμοκ βφνς απυ υθα ηα πνάβιαηα ηαζ πίζς απυ 

υθα ζημηεζκέξ δοκάιεζξ πμο κα ηα ηζκμφκ ή, λένς εβχ, δ ιζα ημπέθα είκαζ εδχ 

ηαζ δ άθθδ ημπέθα είκαζ εηεί ηαζ αοηυξ είκαζ εηεί ηαζ βζαηί ημ θέεζ έηζζ ηαζ βζαηί 

δεκ ημ θέεζ έηζζ... Αοηά είπα κα πς, ζοκάδεθθμζ, ηαζ εοπανζζηχ ηδκ μιάδα 

ενβαζίαξ βζα ηδκ πνμζπάεεζα πμο ηαηέααθε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Μπμονδή έπεζ ημ θυβμ. 

Μ. ΜΠΟΤΡΓΖ: Δπεζδή υθμζ είιαζηε ημοναζιέκμζ αοηή ηδκ χνα, εα λεηζκήζς 

απυ ημ ηεθεοηαίμ εέια ηαζ εα απακηήζς ιεηά ηαζ ζηζξ οπυθμζπεξ ενςηήζεζξ 

πμο έβζκακ ζηδκ ανπή. Δάκ ηαηάθααακ ηάπμζμζ ζοκάδεθθμζ ηαθά, εάκ δεκ 

ηαηάθααακ, ημ δζεοηνζκίγς αοηή ηδ ζηζβιή: Ίζμκ αθμνά ηδκ εζζήβδζδ πενί ηδξ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ, αθθά, πνςηίζηςξ, πενί ημο εκζαίμο ζπμθείμο, είκαζ ιία 

εζζήβδζδ δ μπμία πανμοζζάζηδηε ηεηιδνζςιέκα, επζζηδιμκζηά, ιέζα απυ ηδ 

δζδαηηζηή ηαζ ηδκ παζδαβςβζηή πνμζέββζζδ. Δπίζδξ, είκαζ ιία εζζήβδζδ δ μπμία 

απμηθεζζηζηά εκηάπηδηε ιέζα ζημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ αοηή ηδ ζηζβιή 

θεζημονβμφιε ςξ εθθδκζηή ημζκςκία. Γζ‘ αοηυ εα ζαξ παναηαθμφζα πάνα 
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πμθφ, υζμκ αθμνά ημοθάπζζημκ ειέκα πνμζςπζηά, κα ιδ ιμο ημθθάηε 

ηαιπέθεξ ηζξ μπμίεξ δεκ έπς: πμζμξ είκαζ, πμφ είκαζ, ζε ηζ ακήηεζ, ηζ ηάκεζ… Σμ 

πμζμξ είκαζ ζημοξ δνυιμοξ, πμζμξ ζηήκεζ ακηίζηδκα έλς απυ ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ, είκαζ ιζα άθθδ ημοαέκηα. Γζυηζ αοηή ηδ ζηζβιή εδχ κμιίγς υηζ 

ανίζημιαζ ζε επζζηδιμκζηυ ζοκέδνζμ, υπςξ ηαζ υθμζ εζείξ. ·κα εέια αοηυ, 

πάνα πμθφ ααζζηυ. 

 Δπίζδξ, αοηυ ημ μπμίμ εα ήεεθα κα παναηδνήζς είκαζ υηζ ηάπμζμζ 

ζοκάδεθθμζ, άζπεηα απυ ημ ζε πμζμ πχνμ ακήημοκ -εβχ πνμζςπζηά δεκ 

κμιίγς υηζ έπμοκ θζβυηενδ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ ηαηάνηζζδ απυ ηάπμζμοξ 

άθθμοξ, πμο ακήημοκ ζε άθθμ πχνμ. 

 Γεκ βκςνίγς εάκ έβζκακ έηζζ μζ δζαδζηαζίεξ. Τπήνλε ζοβηεηνζιέκδ θίζηα, 

δ μπμία δυεδηε απυ ημ ΚΔΜΔΣΔ βζα ηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ηαζ απυ ηζξ 

εζζδβήζεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ. Αοηυ είκαζ βκςζηυ. 

 Δνπυιαζηε ηχνα ζηζξ ανπζηέξ ενςηήζεζξ μζ μπμίεξ έβζκακ. Ίζμκ αθμνά, 

θμζπυκ, ηδ ζπμθζηή δζαννμή, οπήνλε ένεοκα ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, δ 

μπμία ακαθένεδηε ηαζ εδχ ηαζ δ μπμία είκαζ δδιμζζμπμζδιέκδ. ημζπεία ηδξ 

έπμοκ εκηαπεεί ιέζα ζηδκ εζζήβδζδ. Δίκαζ ζημζπεία ιέζα απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ένεοκα. Σχνα, υζμκ αθμνά ημ αζςιαηζηυ ιάεδια, ημ μπμίμ ακαθένεδηε. Μζα 

αζςιαηζηή πνμζέββζζδ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδ αζςιαηζηή ιάεδζδ. Καζ ιία 

αζςιαηζηή ιάεδζδ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ αζςιαηζηυ ιάεδια. Δκηάζζμκηαζ ηαζ 

ιέζα ζηα πθαίζζα ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ, θεζημονβμφκ αάζεζ ηδξ 

μιαδμζοκενβαηζηήξ δζδαζηαθίαξ, ακαπηφζζμοκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ πίθζα 

ιφνζα άθθα. Άνα, υηακ ιζθάιε βζα αζςιαηζηυ ιάεδια, ιζθάιε μοζζαζηζηά βζα 

αζςιαηζηή ιάεδζδ. Κάηζ ημ μπμίμ αοηή ηδ ζηζβιή πναβιαημπμζείηαζ ηαζ βίκεηαζ 

ιέζα απυ ημ ιάεδια ηδξ Σεπκμθμβίαξ. Καζ ζηα Γοικάζζα ηαζ ζηα Δκζαία Λφηεζα 

ηαζ ζηα Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα. Καζ, εάκ δεκ βίκεηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ, είκαζ 

θάεμξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ πναβιαημπμζείηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ιάεδια, βζαηί 

είκαζ 100% αζςιαηζηυ. οιθςκχ απμθφηςξ ιε ηδ ζοκάδεθθμ, βζα ημοξ βμκείξ, 

αεααίςξ. Γζυηζ δεκ έπμοκ ηδκ ηεηιδνίςζδ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ηαηάνηζζδ μζ 

ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημίι χζηε κα πναβιαημπμζήζμοκ αζςιαηζηυ ιάεδια μφηε ηακ 

δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ. Μέζα ζε έκα ααααημηφνζαημ αοηά ηα πνάβιαηα 

δεκ βίκμκηαζ. 

 Λμζπυκ, μοζζαζηζηά, υζμκ αθμνά ημ αζςιαηζηυ. Σμ αζςιαηζηυ ιάεδια 

ηαζ δ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ έπμοκ δφμ ηνυπμοξ, βζα κα 
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πναβιαημπμζδεμφκ. Μάθθμκ, δ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ έπεζ δφμ ηνυπμοξ, 

βζα κα πναβιαημπμζδεεί. Ζ ιία είκαζ δ αζαθζμβναθζηή ιέεμδμξ ηαζ δ άθθδ είκαζ 

δ αζςιαηζηή. Ίηακ ιζθάιε, υιςξ, βζα ένεοκεξ ηαζ βζα ιεθέηεξ πεδίςκ, 

εκηαζζυιαζηε ιέζα ζε πθαίζζα αζςιαηζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ζε ηαιία 

πενίπηςζδ ζε ιάεδια απυ αζαθζμβναθζηή ένεοκα. Δηηυξ αοημφ, ιέζα ζημ 

πθαίζζμ αοημφ ημο ζπμθείμο, ημ αζςιαηζηυ ιάεδια έπεζ ηαζ άθθμ υθμ. ·πεζ ημ 

νυθμ ημφ κα ιπμνέζεζ μ ιαεδηήξ, ιέζα απυ υθμοξ ημοξ άλμκεξ ηαζ ιέζα απυ 

ημκ επαββεθιαηζηυ πνμζακαημθζζιυ, κα θάαεζ ζθαζνζηά υθεξ εηείκεξ ηζξ 

βκχζεζξ πμο εα επζηνέρμοκ ζημκ ίδζμ, ςξ άημιμ, κα ηάκεζ ιζα ηαθφηενδ 

επζθμβή, βζα ηδ γςή ημο αφνζμ-ιεεαφνζμ. 

 Καζ ηαηαθήβμκηαξ, εέθς κα απακηήζς ηαζ ζηα άθθα ενςηήιαηα. Ίζμκ 

αθμνά ημοξ πζζημπμζδιέκμοξ εηπαζδεοηζημφξ ημο ΔΠ: Οζ πζζημπμζδιέκμζ 

εηπαζδεοηζημί ημο ΔΠ έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημκ επαββεθιαηζηυ 

πνμζακαημθζζιυ, ημο μπμίμο ααζζηυξ άλμκαξ είκαζ δ οιαμοθεοηζηή. Ζ 

οιαμοθεοηζηή, δ μπμία δίκεηαζ ζε παζδζά, ζε εθήαμοξ, είκαζ πάνα πμθφ 

επζηίκδοκμ κα πναβιαημπμζείηαζ απυ άημια ηα μπμία δεκ βκςνίγμοκ. Γζ‘ αοηυ 

είπα ηαζ ζηδκ εζζήβδζή ιμο υηζ ηα πθαίζζα ιέζα ζηα μπμία πνέπεζ κα 

θεζημονβήζεζ δ οιαμοθεοηζηή ηαζ μ Δπαββεθιαηζηυξ Πνμζακαημθζζιυξ είκαζ 

κα πανέπμκηαζ απυ άημια ηα μπμία είκαζ επζιμνθςιέκα. Δπζιμνθχζεζξ 

βίκμκηαζ ηαηά ηαζνμφξ απυ έβηνζηα πακεπζζηδιζαηά ζδνφιαηα. Δπζιμνθχζεζξ, 

πνμβνάιιαηα εζδίηεοζδξ έπμοκ βίκεζ ηαζ απυ ημ οπμονβείμ Παζδείαξ. 

Πνμβνάιιαηα εζδίηεοζδξ βίκμκηαζ ηαζ απυ ηδκ ΑΠΑΗΣΔ. Σμ Σιήια 

Φζθμζμθίαξ, Παζδαβςβζηήξ ηαζ Φοπμθμβίαξ, επίζδξ, πναβιαημπμζεί ηαζ 

ιεηαπηοπζαηά. Καζ, εκηέθεζ, οπάνπεζ ιζα μθυηθδνδ θίζηα πμο αθμνά ακαεέζεζξ 

ιαεδιάηςκ απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, 

πμο ακαθένμοκ ιε αθθααδηζηή ζεζνά πμζμζ επζηνέπεηαζ κα παίνκμοκ ημ 

ιάεδια ημο πμθζημφ Δπαββεθιαηζημφ Πνμζακαημθζζιμφ ζηα ζπμθεία. 

 ·πς ηδκ εκηφπςζδ υηζ δεκ έπς ηάηζ άθθμ κα πς... μθμηθδνχκς ζε 

θζβυηενμ απυ ιζζυ θεπηυ. ημ επαββεθιαηζηυ ζπμθείμ, ιζα ηαζ ηέεδηε αοηή δ 

ενχηδζδ, έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πδβαίκμοκ δφμ δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ 

ιαεδηχκ: μζ μιάδεξ ιαεδηχκ μζ μπμίεξ θεφβμοκ απυ ηδ βεκζηή εηπαίδεοζδ -ιε 

υθα ηα ανκδηζηά ηδξ ζημζπεία- ηαζ πδβαίκμοκ πνμξ ημ επαββεθιαηζηυ ζπμθείμ. 

Αοηυ ακαθένεηαζ ηαζ ιέζα ζηδκ εζζήβδζδ, αθθά δεκ ημ ακηζθήθεδηε δ 

ζοκάδεθθμξ δ ηονία Γθανέκηγμο. Καζ έκαξ δεφηενμξ ηνυπμξ πμο μδδβεί 
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ηάπμζμκ κα επζθέλεζ ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ είκαζ πάνα πμθφ απθυξ: ημ 

υηζ εβχ εέθς κα βίκς ροηηζηυξ, ημ υηζ εβχ εέθς κα βίκς ιδπακμθυβμξ 

αοημηζκήηςκ, ημ υηζ εβχ εέθς κα απαζπμθήεχ ιε ηδ δζμίηδζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, εέθς κα αζπμθδεχ ιε ηα ημονζζηζηά, ιε ημ μηζδήπμηε. Αοηυξ 

είκαζ έκαξ δεφηενμξ ηνυπμξ επζθμβήξ.  

αξ εοπανζζημφιε, πάκηςξ, πάνα πμθφ ηαζ βζα ηδκ επζιμκή ζαξ ηαζ βζα 

ηδ ζοιιεημπή ζαξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα δ Πμθίημο έπεζ ημ θυβμ. 

Μ. ΠΟΛΗΣΟΤ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, δεκ ήζαζηακ υθμζ ζηδκ ανπή ηδξ 

εζζήβδζήξ ιαξ. Δίιαζ ηαεδβήηνζα Αββθζηχκ. Θέθς κα απακηήζς ζηδκ αβαπδηή 

ζοκαδέθθζζζα Γακζήθ Μανία, πμο είπε υηζ ζημ ενςηδιαημθυβζμ πμο έζηεζθε ημ 

ΚΔΜΔΣΔ ηαηαρδθίζηδηε απυ ιεβάθδ πθεζμρδθία ζοκαδέθθςκ δ 

δζαεειαηζηυηδηα - είπεξ Μανία. Καζ δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα; ·ηζζ άημοζα κα θεξ. 

Τπάνπεζ, υιςξ, ηαζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ζοκαδέθθςκ ζηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ πμο είκαζ ηαεδβήηνζεξ λέκςκ βθςζζχκ, μζ ηαεδβήηνζεξ ηςκ 

Αββθζηχκ, ηςκ Γαθθζηχκ ηαζ ηςκ Γενιακζηχκ. Οζ ηαεδβήηνζεξ αοηέξ εδχ ηαζ 

πνυκζα, πνμημφ ηακ κα βίκεζ μ ζπεδζαζιυξ αοηχκ ηςκ ηαζκμφνζςκ, πενζαυδηςκ 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ, πνδζζιμπμζμφκ δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Καζ 

ειείξ απυ ιία ένεοκα πμο ηάκαιε ηαζ ηδκ πανμοζζάζαιε ζημ Α΄ Πακεθθήκζμ 

οκέδνζμ ηδξ Ξεκυβθςζζδξ Δηπαίδεοζδξ πμο μνβάκςζακ δ ΟΛΜΔ ηαζ ημ 

ΚΔΜΔΣΔ, ζηδκ πθεζμρδθία ημοξ, μζ ζοκαδέθθζζζεξ ηςκ Αββθζηχκ γδημφκ 

ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ, βζα κα απαθθαβμφκ απυ ηζξ παναδμζζαηέξ ιεευδμοξ 

δζδαζηαθίαξ. Θέθμκηαξ ηαζ ιδ, ζηζξ ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ -δεκ έπμοιε άθθδ 

επζθμβή- πνδζζιμπμζμφιε -υπζ αέααζα ηάεε ιένα, υπμηε οπάνπεζ εοεθζλία ζημ 

πνυβναιια- δζάθμνα project. Άθθςζηε, ιδκ λεπκάηε υηζ πζθζάδεξ εηπαζδεοηζημί 

πμο ηάκεηε αζηήζεζξ ηάεε πνυκμ κα ζοιιεηάζπεηε ζηα εονςπασηά 

πνμβνάιιαηα, ζηζξ εζζδβήζεζξ πμο ηάκεηε εηεί ή ζημκ ηνυπμ ακηαθθαβήξ πμο 

έπεηε, πνδζζιμπμζείηε ηζξ δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, βζα κα ζοιπνάλεηε ιε 

ηα άθθα ηα ζπμθεία. 

 Δβχ αοηυ έπς κα πς. Μίθδζα ηαεανά ζακ ηαεδβήηνζα Αββθζηχκ ζε 

αοηή ηδκ εζζήβδζδ. Έιμοκ πμθφ ακηζηεζιεκζηή. Πανμοζίαζα ηα πθεμκεηηήιαηα 

ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα, ηαζ εέθς κα ζαξ εοπανζζηήζς πμο ιαξ αημφζαηε.  

Να είζηε ηαθά. Καθυ ζαξ ανάδο. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Πακηεθήξ Σέκηεξ έπεζ ημ θυβμ. 

Π. ΣΔΝΣΔ: Ζ πνχηδ παναηήνδζδ αθμνά ημ εκζαίμ ζπμθείμ. Καηανπάξ, ημ 

εκζαίμ ζπμθείμ πμο πνμηείκμοιε δεκ είκαζ ημ παθαζυ Πμθοηθαδζηυ. Σμ παθαζυ 

Πμθοηθαδζηυ είπε ζηδκ μοζία ιία ζοζηέβαζδ δφμ δζαθμνεηζηχκ ζπμθείςκ. Αοηυ 

ημ πνάβια ήηακ, ηαζ ειθακίζηδηε ζακ κεςηενζζηζηυ ζπμθείμ, βζα κα οπεναεί ηα 

δφμ πνμδβμφιεκα ζπμθεία, ημ βεκζηυ ηαζ ημ ηεπκζηυ. Αοηυ είκαζ άθθδ ζζημνία. 

Ακήηεζ ζηδκ ζζημνία ηδξ δμιήξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πζα. Πάκηςξ, ημ εκζαίμ 

ζπμθείμ πμο πνμηείκμοιε εδχ δεκ είκαζ ημ Πμθοηθαδζηυ. Γεκ είκαζ ζοζηέβαζδ 

ζπμθείςκ.  

 Γεφηενμ, πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ. Καζ άημοζα ημκ 

ζοκάδεθθμ, πνμδβμοιέκςξ, πμο είπε υηζ δ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ δεκ 

ζογδηήεδηε εδχ. Πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ ηεπκζηή.  

 Καζ ηνίημ, ζηδνίγεηαζ ζηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Σχνα, εάκ είκαζ 9 πνυκζα ή 

12 ημ οπμπνεςηζηυ ζπμθείμ, ειέκα δεκ ιε αθμνά. Διέκα ιε αθμνά δ δμιή ημο, 

ιε αθμνά ημ πενζεπυιεκμ ζπμοδχκ ημο, ιε αθμνά εάκ ζηδνίγεηαζ ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηαζ εάκ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα 

ζηδνίγμκηαζ εηεί, ηαζ εάκ εκμπμζμφκηαζ μζ βκχζεζξ ιέζα απυ ημ ζπμθείμ. Γζαηί, 

πμθθέξ θμνέξ, αθέπμοιε ηδκ εκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ κα επζδζχηεηαζ ζημ 

ζπμθείμ ιυκμ πμθζηζηά-πναηηζηά ή ζδεμθμβζηά-πναηηζηά. Γδθαδή, εάκ έπμοιε 

ιία ζδεμθμβζηή πναηηζηή, αξ πμφιε, μδδβμφιαζηε ζε έκακ ημζκςκζμθμβζζιυ ηαζ 

ζε έκακ ειπεζνζζιυ, εα θέβαιε. Καζ αοηυξ πζζηεφεζ υηζ δ εκμπμίδζδ βίκεηαζ 

ζηδκ πνάλδ. Γδθαδή, βζ‘ αοηυ ιζθάιε πμθθέξ θμνέξ, βζα εκυηδηα ζηδ δνάζδ.  

 ηδκ μοζία δ εκμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ είκαζ εεςνδηζηή, πμθζηζηή ηαζ 

ζδεμθμβζηή. Δκυηδηα ιπμνεί κα οπάνλεζ ζηδκ πνάλδ, δδθαδή, ζηδκ εθανιμβή 

εεςνδηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ πνμηάζεςκ, ζηδκ ηαεδιενζκή εηπαζδεοηζηή 

δζαδζηαζία. Δπίζδξ, ιπμνεί κα οπάνλεζ ιζα αθθδθμιεηαηνμπή ηςκ βκχζεςκ ιε 

ζηυπμ ηδκ ζζημνζηή, ημζκςκζηή ηαζ ζοθθμβζηή ζοκείδδζδ ακάιεζα ζηα άημια 

ηαζ ζηζξ μιάδεξ.  

Μζα δεφηενδ παναηήνδζδ, ζπεηζηά ιε ηδ ζηάζδ πμο δζαιμνθχεδηε απυ 

μνζζιέκμοξ απέκακηζ ζηζξ έκκμζεξ δζαεειαηζηυηδηα, δζεπζζηδιμκζηυηδηα: 

Λμζπυκ, οπήνλακ απυρεζξ ηαζ απυρεζξ πάκς ζε αοηυ ημ εέια. Ζ ιία 

ηαηδβμνία απυρεςκ είκαζ δ ελήξ: Γεκ ημπμεεημφιαζ ζημ εέια, μφηε ζηδ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα μφηε ζηδ δζαεειαηζηυηδηα. Ξένς υηζ δ δζαεειαηζηυηδηα δεκ 
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ιμο ηάκεζ. Δβχ εα παθέρς, εα δζεηδζηήζς κα ιδκ ιεηαηναπεί ημ ζπμθείμ ηαζ 

κα ιδκ αθθάλεζ ημ ζπμθείμ η.θπ., ηαζ κα ιδκ μδδβδεεί πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ. Ζ άθθδ άπμρδ επζδζχηεζ ιζα ζφβποζδ, ζηυπζια, ηςκ δφμ 

εκκμζχκ, ηαζ δεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ ζοκηαοηίγεζ αοηέξ ηζξ έκκμζεξ. Μδκ λεπκάηε υηζ 

μ Μαηζαββμφναξ, μ μπμίμξ έβναρε ζε έκα αζαθίμ ημο βζα ηζξ έκκμζεξ ηδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ, λεηζκάεζ απυ δφμ δζαθμνεηζηά 

άηνα ηαζ ζηαδζαηά, ιέζα απυ ηζξ οπμδζαζνέζεζξ ημοξ, πάεζ ηαζ ηζξ εκχκεζ. 

Λμζπυκ, ζηδκ μοζία ηαοηίγεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ. Γεκ είκαζ έηζζ ηα πνάβιαηα;  

Δπίζδξ, ιζα ζφβποζδ οπήνλε ηαζ απυ ηδκ πθεονά ηςκ 

πακεπζζηδιζαηχκ. Πμθθαπθή ζφβποζδ. Πνχημ, εβχ δεκ είδα απυ ηδκ πθεονά 

ημοξ ιζα αάζδ έηζζ ζηδιέκδ, ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ, 

βζαηί ιενζημί απυ αοημφξ ηδκ απμδέπμκηακ. Γδθαδή, είπαιε ιία απμδμπή ηδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ, π.π. εάκ αοηή ελοπδνεηεί ηδ δζηή ιμο ζδεμθμβία ηαζ ημ 

ηίκδια. Υμκδνζηά ηα θέιε ηχνα, βζαηί δεκ έπμοιε πνυκμ κα ηα ακαθφζμοιε. 

Γεφηενμ, απμδέπμιαζ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, αθθά αοηή δεκ εθανιυγεηαζ ηαθά. 

Καζ εάκ εθανιμζηεί ηαθά, ηάηζ ηαθυ ιπμνεί κα αβεζ ηαζ απυ αοηυ. Σνίημ, 

απμδέπμιαζ ηδ δζαεειαηζηυηδηα, αθθά οπάνπεζ μ βναθεζμηναηζηυξ ιδπακζζιυξ 

ημο οπμονβείμο Παζδείαξ ηαζ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ηαζ, άνα, εα 

πνέπεζ κα αθθάλεζ αοηυξ μ ιδπακζζιυξ, βζα κα ιπμνχ εβχ πζμ ηεπκμηναηζηά κα 

εθανιυζς ηδ δζαεειαηζηυηδηα.  

Καζ οπάνπεζ ηαζ δ πνυηαζδ πμο ηάκμοιε εδχ ειείξ: δ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Ζ πνυηαζδ πενί δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ δεκ είκαζ ιία 

πνυηαζδ δ μπμία έπεζ δζενεοκδεεί ζε αάεμξ. Σμ έπμοιε πεζ ηαζ ημ έπμοιε 

λακαπεί. Καζ, εάκ εέθεηε, κα οπάνλεζ, υπζ ηονίςξ δ πμθζηζηή ακηζπανάεεζδ -

βζαηί ζημ οκέδνζμ, εκηάλεζ, ηάπμζα ζηζβιή ιπμνεί κα οπάνλεζ ηαζ πμθζηζηή 

ακηζπανάεεζδ, κα ιδκ ηονζανπήζεζ υιςξ-, εάκ εέθεηε, κα οπάνλεζ ζδεμθμβζηή 

ακηζπανάεεζδ, κα οπάνλεζ ηαζ επζζηδιμκζηή ακηζπανάεεζδ. Λμζπυκ, κα ιδ 

δχζμοιε ηδκ εκηφπςζδ υηζ είιαζηε ζε έκα ζοκέδνζμ εέζεςκ ηδξ ΟΛΜΔ, 

ζοκδζηαθζζηζηυ ηονίςξ. Αξ πνμπςνήζμοιε ζε ιία δζαδζηαζία ζοβηνυηδζδξ 

ιζαξ επζζηδιμκζηήξ επζηνμπήξ, οπυ ηδκ επμπηεία ημο ΚΔΜΔΣΔ, δ μπμία 

επζζηδιμκζηή επζηνμπή εα πνμπςνήζεζ ηδκ έκκμζα ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ ηαζ 

πχξ αοηή εα εθανιμζηεί ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ. 
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Αοηή είκαζ δ πνυηαζδ πμο πνέπεζ κα ηάκμοιε. Ίπζ κα απμθφβμοιε ηδ 

ιεθέηδ ηδξ έκκμζαξ ηαζ ηδξ πνυηαζδξ. Καζ, ηαηά ζοκέπεζα, κα ακμίβεηαζ 

ηαοηυπνμκα ηαζ έκαξ δζάθμβμξ ιε ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. ηδκ μοζία, κα 

ακμίβμοιε έκα ιέηςπμ, έκα ηίκδια, ζηδνζγυιεκμζ ζηδκ έκκμζα ημο 

πενζεπμιέκμο ζπμοδχκ ζημ ζπμθείμ. Αοηυ είκαζ ημ ζδιακηζηυ, πζζηεφς, ηαζ 

εθπίγς μζ παναηάλεζξ κα ημ δμφκε, ημοθάπζζημκ αοηέξ πμο έπμοκ ηάπμζεξ 

ηαηααμθέξ ζοβηεηνζιέκεξ. Καζ εθπίγς υθεξ αοηέξ μζ παναηάλεζξ εα ανεεμφκ ζε 

ιία δζαδζηαζία εκυηδηαξ ηαζ ζογήηδζδξ πάκς ζε αοηυ ημ εέια.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηαζ ημκ Πακηεθή. Δπζηνέρηε ιμο έκα ζπυθζμ βζα 

ηδ δζαδζηαζία ηαζ ηδκ μοζία, απυ ηδκ πθεονά ηδξ μνβακςηζηήξ επζηνμπήξ. Ζ 

ζζημνία ιε ηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ, πνμθακχξ έπνεπε κα είκαζ θίβμ δζαθμνεηζηή, 

ιε ηδκ έκκμζα υηζ εα πενζιέκαιε ιζα ζοκμθζηή εζζήβδζδ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ 

πάκς ζε υθεξ ηζξ απυρεζξ πμο ηαηαηίεεκηαζ. Βνεεήηαιε, υιςξ, ζε έκα δίθδιια 

θίβμ πνζκ ημ οκέδνζμ, Ίηζ ηεθζηά οπήνπακ ηείιεκα δζαθμνεηζηχκ οπμμιάδςκ 

ηαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ πμο ιπμνμφζε κα δμιδεμφκ μζ εζζδβήζεζξ ήηακ αοηυξ, 

θυβς ηαζ ημο δζαθμνεηζημφ πενζεπμιέκμο ηαζ ημο πνυκμο, πμο πίεγε. Νμιίγς, 

υιςξ, υηζ υθεξ ηζξ εζζδβήζεζξ πμο έβζκακ ιπμνμφιε κα ηζξ δμφιε, ακελάνηδηα 

εάκ ζοιθςκεί ηακείξ ή δζαθςκεί ηαζ ιε πμζεξ ζοιθςκεί ηαζ ιε πμζεξ δζαθςκεί, 

ζακ λεηίκδια αοηήξ ηδξ ημοαέκηαξ, ζακ έκαοζια βζα ηδκ ημοαέκηα ζημκ ηθάδμ. 

Κμοαέκηα πμο έπεζ ακμίλεζ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα. Καζ αοηυ, κμιίγς, πμο 

πνέπεζ κα αημοζηεί ηαζ κα ηαηαβναθεί -βζαηί απυ πμθθμφξ μιζθδηέξ δεκ 

ηαηαβνάθδηε- είκαζ υηζ δ Οιμζπμκδία εδχ ηαζ πάνα πμθθά πνυκζα, ιέζα απυ 

ιαγζηέξ δζαδζηαζίεξ, ιέζα απυ δζαδζηαζίεξ εηπαζδεοηζηχκ ζοκεδνίςκ, 

δδιζμονβεί δζάθμβμ, δδιζμονβεί εέζεζξ.  

 Μδκ λεπκάιε υηζ βζ‘ αοηυ ημ εέια πμο ζογδηάιε, δδθαδή εκζαίμ ζπμθείμ 

ή δζπθυ δίηηομ, δ Οιμζπμκδία έπεζ ηαηαθήλεζ ζε εέζεζξ, ιε ηδ αμήεεζα ηαζ ημο 

πνμδβμφιεκμο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο, πμο είπε απμηθεζζηζηά αοηυ ημ εέια. 

Μέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ηςκ ζοκεθεφζεςκ, πμο εεςνμφιε υηζ αημοιπάκε 

ζήιενα ημ πνυαθδια ηαζ είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ εέζεζξ πμο έπμοκ ζοβηενάζεζ 

απυρεζξ, βζαηί δεκ ιπμνεί ηαζ αθθζχξ κα οπάνλεζ Οιμζπμκδία, εάκ δεκ 

ζοβηενάζεζ απυρεζξ, ηαζ κμιίγς υηζ ζε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ ιπμνμφιε κα 

αλζμπμζήζμοιε ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ πμο αημφζηδηε ζε αοηυ ημ οκέδνζμ. 

Οφηε ιπμνμφιε κα απμννίρμοιε απυρεζξ πμο ηαηαηέεδηακ. Δίκαζ βκςζηυ, 
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άθθςζηε, υηζ αοηυ ημ ζοκέδνζμ δεκ έπεζ απμθαζζζηζηυ παναηηήνα, ιε ηδκ 

έκκμζα υηζ εα πάνμοιε απμθάζεζξ εδχ πένα. Αθθά ιπμνμφιε υθμκ αοηυ ημκ 

πνμαθδιαηζζιυ πμο έπεζ ιπεζ κα ημκ αλζμπμζήζμοιε ηαζ ιε δζαδζηαζίεξ 

ιεηαζοκεδνζαηέξ, μφηςξ χζηε ηαζ ζημ επυιεκμ οκέδνζμ ηδξ Οιμζπμκδίαξ κα 

ιπμνέζμοιε κα πάνμοιε ιζα ζεζνά ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ - εηεί πμο 

ιπμνμφιε κα ηζξ πάνμοιε, εηεί πμο δδιζμονβμφκηαζ μζ ζοκεήηεξ βζα κα ηζξ 

πάνμοιε-, ιε ηδκ έκκμζα υηζ δ Οιμζπμκδία ημ έπεζ ηαηαηηήζεζ, ηαζ αοηυ εα 

πνέπεζ κα ακαθένεηαζ. 

 Βεααίςξ, εάκ εέθεηε ηδκ πνμζςπζηή ιμο άπμρδ, εα έπνεπε μζ μιάδεξ 

ενβαζίαξ κα λεηζκάκε απυ ημ ηεηηδιέκμ ηδξ Οιμζπμκδίαξ ηαζ αοηυ κα 

δζεονφκμοκ, κα επελενβάγμκηαζ, κα αμδεάκε πθεονέξ, ημ αάεμξ ημο η.θπ. Ίπζ 

κα ιδκ ηαηαηεεμφκ άθθεξ απυρεζξ, αθθά υπζ ηαζ κα ακαηνέπεηαζ, ηαζ αοηυ 

ηεθζηά κα ιδκ οπάνπεζ. Δηεί κμιίγς οπάνπεζ ιζα αδοκαιία.  

Αθθά, ηέθμξ πάκηςκ, παν‘ υθδ αοηή ηδκ αδοκαιία, κμιίγς υηζ δ 

ημοαέκηα είκαζ πνήζζιδ. Ζ ημοαέκηα πνέπεζ κα βίκεηαζ απυ υθμοξ ιε ιζα θμβζηή 

δζαθυβμο. Καζ κα αημφιε ηζ θέεζ μ άθθμξ. Γδθαδή, αοηή ηδ ζηζβιή έβζκε έκαξ 

πονμαμθζζιυξ, απυ υζμοξ αημφζηδηακ, ηαζ αοημί πμο πονμαμθήζακε 

πονμαμθήζακε ηαζ θφβακε. Αοηυ δεκ κμιίγς υηζ πνμάβεζ ημ δζάθμβμ.  

Απυ εηεί ηαζ πένα, κα πς θίβα πνάβιαηα βζα ηδκ αονζακή δζαδζηαζία.  

(Γζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ.) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γεκ οπάνπεζ ηέημζα δζαδζηαζία ηχνα.  

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: ε παναηαθχ, ηχνα. Γεκ είιαζηε ζειζκάνζμ επζπείνδζδξ εδχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Να πμφιε ηζ ηχνα;  

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: Γεκ ζογδηάιε βζα κα ζογδηάιε. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δπί ηςκ ζοιπεναζιάηςκ εα βίκεζ δ δζαδζηαζία αφνζμ. Γεκ 

οπάνπεζ δζαδζηαζία ηχνα. Να πμφιε ηζ ηχνα; Γεκ έηνορα ηαιία δζαδζηαζία. 

Δβχ είπα υηζ οπάνπμοκ μζ εέζεζξ ηδξ Οιμζπμκδίαξ, μζ μπμίεξ ηαηαηηήεδηακ ιε 

ηδ αμήεεζα ηαζ ημο πνμδβμφιεκμο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο. Καηαηηήεδηακ ιε 

ηζξ απμθάζεζξ ηςκ Γεκζηχκ οκεθεφζεςκ ηςκ Πνμέδνςκ. 

 οκάδεθθμζ, δεκ ζαξ ηαηαθαααίκς ηαζ δεκ οπάνπεζ δζαδζηαζία ηχνα. 

Λμζπυκ, ηαηαηηήεδηακ ηαζ είκαζ ζζπονέξ.  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 518 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) Τπάνπεζ ημ εέια ημ εζδζηυ, πμο είκαζ 

πάνα, ια πάνα πμθφ ζδιακηζηυ, ημ μπμίμ, ακ ιδ ηζ άθθμ, ζηα πναηηζηά εα 

πνέπεζ κα ηαηαβναθεί. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πμζμ είκαζ αοηυ πμο πνέπεζ κα ηαηαβναθεί; 

ΤΝΔΓΡΟ: Αοηυ πμο πνέπεζ κα ηαηαβναθεί είκαζ υηζ μζ εζζδβήζεζξ μζ 

ζοβηεηνζιέκεξ δεκ είκαζ εζζδβήζεζξ ημιιάηζα... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αοηυ ημ είπα, ημ ελήβδζα. Βεααίςξ.  

ΤΝΔΓΡΟ: Γδθαδή, μζ οπυθμζπεξ ήηακ ηαζ αοηέξ δεκ είκαζ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γζχνβμ, ιζζυ θεπηυ. Δίπα, θμζπυκ, ημ ελήξ, αοηυ κμιίγς υηζ ημ 

ηάθορα… ιε θςκέξ δεκ βίκεηαζ ηίπμηε, κμιίγς υηζ ημ ηάθορα αοηυ. Δίπα, 

θμζπυκ, υηζ εα πενζιέκαιε απυ ηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ κα οπάνπεζ έκα εκζαίμ 

ηείιεκμ, πμο εα ηαηαβνάθεζ απυρεζξ, αθθά ηαζ εα ααζίγεηαζ ζηα κημημοιέκηα 

ηδξ Οιμζπμκδίαξ, ηα μπμία εα πνέπεζ κα ααεαίκεζ η.θπ. Αοηυ δεκ έβζκε. Καζ 

είπα υηζ, ςξ Ονβακςηζηή Δπζηνμπή, ανεεήηαιε θίβεξ ιένεξ πνζκ ημ οκέδνζμ 

ζε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ, δδθαδή, εάκ εέθεηε, οπμμιάδςκ ιέζα ζηζξ μιάδεξ, 

δζαθμνεηζηχκ ηεζιέκςκ, ιενζηά ηα μπμία ήηακ ηαζ ακηίεεηα ιε ηζξ εέζεζξ ηδξ 

Οιμζπμκδίαξ, άθθα πνμπςνμφζακ, αξ πμφιε, αοηυ πμο έπεζ πεζ δ 

Οιμζπμκδία, άθθα ιένδ πμο ήηακ ακηίεεηα η.θπ. Αοηή δ δζαδζηαζία, υιςξ, δεκ 

ιπμνμφζε κα βίκεζ δζαθμνεηζηά, πανά ιυκμ ςξ λεηίκδια ηδξ ημοαέκηαξ. Αοηή 

ηδκ ζζπφ είπακ αοηά ηα ηείιεκα. Καζ ηαιία άθθδ. Αοηυ κμιίγς υηζ ηαθφπηεζ. Ο 

πνυεδνμξ εέθεζ ηάηζ κα πεζ. 

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: Λές ημ ελήξ: υηζ ειείξ εδχ δεκ είιαζηε ιζα επζπείνδζδ πμο 

ηάκεζ έκα ζειζκάνζμ ζηεθεπχκ, είιαζηε ηιήια ημο ηθάδμο ηαζ αοηά ηα μπμία εα 

ηαηαβναθμφκ ηαζ εα αβμοκ ςξ πμνίζιαηα δεκ αθμνμφκ ιυκμκ ειάξ εδχ, 

αθμνμφκ δεηάδεξ πζθζάδεξ εηπαζδεοηζημφξ. Σμ ιήκοια ημ μπμίμ εα αβεζ πνμξ 

ηα ζπμθεία, ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ημκ ηφπμ ημο ζπμθείμο ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά ημ 

πενίθδιμ ημιιάηζ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ, ημ μπμίμ ήθεε ημ 2004 ηαζ ηχνα 

ακαπανάβεηαζ ιε μνζζιέκμοξ ηνυπμοξ... - εκηάλεζ, δεκ είκαζ αεχμ, ιε 

ζοβπςνείηε πάνα πμθφ. Δβχ λένς απυ ηδκ παζδαβςβζηή ιμο, ηέθμξ πάκηςκ, 

απυ ηδ δζδαηηζηή ιμο πείνα υηζ «επζζηήιδ πςνζγμιέκδ ανεηήξ πακμονβία, μο 

ζμθία θαίκεηαζ». Καζ αημφς εδχ πένα ηαζ ηάηζ απαλζςηζηά, «εδχ είκαζ έκα 

ζοκέδνζμ», «δεκ είκαζ επζζηδιμκζηυ», «δεκ είκαζ ζοκέδνζμ ζοκδζηαθζζηζηυ»... 

Με ζοβπςνείηε, είζηε υθμζ, θακηάγμιαζ, ηιήια ηςκ οπεναζπζζηχκ ημο ηθάδμο. 
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Αβςκζγυιαζηε βζα κα έπμοιε εθεοεενία θυβμο, εθεοεενία έηθναζδξ, κα 

ηαηαθήβμοιε ζε ηάπμζα πμνίζιαηα, ηαζ δεκ ζοιθςκχ ηαευθμο ιε ηδκ άπμρδ 

πμο θέεζ υηζ, εκηάλεζ, ακαπηφπεδηε έκαξ δζάθμβμξ. Δάκ ηα πνμαθήιαηα 

θφκμκηακ ιυκμ ιε ηδ δζελαβςβή ημο δζαθυβμο, εα είπακ θοεεί απυ ημκ ηαζνυ 

πμο εθεονέεδηε δ βθχζζα. Θα ηα είπαιε θφζεζ.  

 ηα επζζηδιμκζηά γδηήιαηα, ζοκάδεθθμζ, πνέπεζ κα έπμοιε ιεβάθδ 

αηνίαεζα. Γεκ εοιάιαζ πμζμξ ημ έπεζ πεζ απυ εδχ, απυ ημοξ ζφκεδνμοξ, αθθά 

έκαξ γςκηακυξ ηαζ έκαξ πεεαιέκμξ δεκ ηάκμοκ έκα ιζζμπεεαιέκμ. Κάκμοκ έκα 

γςκηακυ ηαζ έκα πεεαιέκμ. Καζ εδχ έπμοιε ημ ελήξ - δζαηνζηυ, δζαηνζηυηαημ: 

Τπήνπακ δφμ εζζδβήζεζξ, ζεααζηέξ ηαηά ηα άθθα. Γεκ έπμοιε ηίπμηε ειείξ ιε 

ηζξ ζοκαδέθθζζζεξ, αθίιμκμ. Χζηυζμ, ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ εα πνέπεζ 

κα έπμοιε ειείξ ςξ επζζηήιμκεξ ιζα αηνίαεζα, ιζα ιεβάθδ αηνίαεζα. Με 

δδιζμονβζηή εοθάαεζα εα πνέπεζ κα αθέπμοιε πμφ είκαζ, πμφ ηίεεηαζ δ βναιιή, 

ηαζ κα ιδκ πάιε εδχ ιε ιέζμοξ υνμοξ. ·βζκε, θμζπυκ, ημ ελήξ: πανμοζζάζηδηε 

ιζα πνυηαζδ απυ ηζξ ζοκαδέθθζζζεξ, δ μπμία δεκ οπμζηδνίπηδηε απυ ηακέκακ 

μιζθδηή. Καζ πζζηεφς υηζ απδπχ ηδ δζάεεζδ ημο οκεδνίμο. Γεκ ζοιθςκμφιε 

ιε αοηή ηδκ άπμρδ, ιζα άπμρδ πμο θέεζ υηζ είιαζηε εκηυξ ηδξ Δονςπασηήξ 

·κςζδξ, αθθά, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, εα οπμηαπημφιε. ·ααθε ιζα άπμρδ μ 

ζοκάδεθθμξ μ Πακηεθήξ, πνμδβμοιέκςξ, πμο είπε κα ημ ράλμοιε, κα ημ 

δμφιε. Καζ, αεααίςξ, οπήνπε ηαζ αοηυ πμο είκαζ ηαηαηηδιέκμ ζακ εέζεζξ, ζακ 

απυρεζξ, απυ αοηυ ημ αήια. Αοηυ δεκ εα ηαηαβναθεί πμοεεκά; Πμοεεκά, 

δδθαδή; Μαξ ηζιά αοηυ; Απυ ημκ Παφθμ ιέπνζ ηδκ Ανεηή ηαζ απυ ημ Βαζίθδ, 

πμο έθοβε - εκ πάζδ πενζπηχζεζ, πονμαυθδζα ηαζ έθοβα, δζηαίςιά ημοξ- 

ιέπνζ ημκ μιζθμφκηα, είπαιε μνζζιέκα πνάβιαηα. Αοηυ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ 

ζοθθμβζηή ζηάζδ ημο ζχιαημξ; 

 Θέθς, θμζπυκ, κα ηαηαβναθεί ζηα πναηηζηά, βζα κα ιδκ ιαηνδβμνχ, ημ 

ελήξ: υηζ αοηή εδχ δ ζοκεδνία δεκ απμδέπηδηε ηζξ απυρεζξ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ, 

μζ μπμίεξ είκαζ ηαε‘ υθα ζεααζηέξ. Σμ ίδζμ έβζκε -ηαζ ιδ ηάκεζξ έηζζ, ιδκ 

ελακίζηαζαζ- ημ ίδζμ έβζκε ηαζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, υηακ ηαηαηέεδηε δ άπμρδ βζα 

ηδκ αλζμθυβδζδ. Ζ ζοκεδνία υθδ, ζε πμζμζηυ 99%, είπε υηζ δεκ ζοιθςκμφιε 

ιε ηδκ άπμρδ πενί αλζμθυβδζδξ πμο ηαηαηέεδηε απυ έκα ιέθμξ ημο ΚΔΜΔΣΔ. 

Δίπε ιζα άπμρδ, ζεααζηή ηαε‘ υθα, ηδκ αημφιε πμθθέξ θμνέξ, εκ πάζδ 

πενζπηχζεζ, είπε δ μθμιέθεζα «δεκ ζοιθςκχ». Καζ ηαηαθήλαιε αβαπδιέκμζ. 

Πήβαιε ιεηά, θάβαιε, ήπζαιε, δεκ εοιάιαζ η.θπ. Χναία. Σμ ίδζμ εα ηάκμοιε 
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ηαζ ηχνα. Θα πάιε ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ εζζδβδηέξ ζημ ίδζμ ηέκηνμ. Αθθά αοηυ 

είκαζ δζαθμνεηζηυ. Αοηυ αθμνά ηδκ ακενχπζκδ δζάζηαζδ ημο πνμαθήιαημξ. 

Δδχ ζογδηάιε ημ εάκ αοηή δ μθμιέθεζα, ζημ ημιιάηζ ημ δζεπζζηδιμκζηυ… ή εα 

πάιε ιε ηδκ άπμρδ ημο Πακηεθή, εέθεηε κα ζοιθςκήζμοιε;… εα πάιε ιε ηδκ 

άπμρδ ημο Πακηεθή, υηζ εα ηάηζμοιε κα ημ ράλμοιε. Αθθά δεκ ιπμνμφιε, 

ζοκάδεθθμζ, κα απμδεπημφιε ςξ πυνζζια ηδξ μθμιέθεζαξ αοηήξ εδχ ή ημο 

ηιήιαημξ ηδξ μθμιέθεζαξ αοηήξ εδχ ηζξ εέζεζξ ηςκ ζοκαδεθθζζζχκ. Με 

ζοβπςνείηε πάνα πμθφ. Δάκ βίκεζ ηάηζ ηέημζμ, πνμζςπζηά -ηαζ θακηάγμιαζ υηζ 

εηθνάγς ηαζ άθθμοξ- ζαξ παζνεηχ. Γεκ έπς ζπέζδ, δδθαδή, ιε αοηυ ημ 

πυνζζια. Γεκ έπς ζπέζδ. Γεκ ιπμνχ, ζοκάδεθθμζ, κα ημ ημοααθήζς αοηυ ημ 

πνάβια. Γεκ ιπμνχ. Αθμνά ηδκ επζζηδιμκζηή, ηδκ παζδαβςβζηή ζηάζδ ςξ 

πμθίηδ, ςξ δάζηαθμο η.θπ. Γεκ ιπμνχ κα ημ ζδηχζς αοηυ ημ αάνμξ. Με πάεζ 

πίζς. Σμ ηαηαθαααίκεηε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο πνυεδνμξ ηδξ ΟΛΜΔ έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ: οκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, ακ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ 

ζοιθςκχ ιε υζα είπε μ Θέιδξ Κμηζζθάηδξ, δζεοηνζκίγς ηαζ εβχ υηζ μνζζιέκεξ 

απυ ηζξ εζζδβήζεζξ, ηιδιάηςκ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ, οπμμιάδςκ ηςκ μιάδςκ 

ενβαζίαξ, είκαζ θακενυ υηζ ανίζημκηαζ έλς απυ ηδκ πμθζηζηή ηδξ Οιμζπμκδίαξ 

ηαζ δεκ είκαζ γήηδια, ζοκάδεθθε Ακδνζκυπμοθε, κα πνμζηαηεφζεζ ηακείξ 

ηακέκακ. Καηαεέζαηε ηδκ άπμρή ζαξ, αημφζηδηε. Ίιςξ κα ημ δζεοηνζκίζμοιε 

εδχ ηαζ κα λεηαεανίζμοιε υηζ αοηά πμο είπαηε, πμθθά απυ αοηά πμο είπαηε, 

δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ πμθζηζηή, ηζξ επελενβαζίεξ , ημ ηεηηδιέκμ ημο ηθάδμο. 

Πνέπεζ κα ημ ηάκμοιε. Καζ αοηυ εα πνέπεζ κα βίκεζ ζαθέξ. 

 Ζ θμβζηή υηζ «αοηυ είκαζ ημ πθαίζζμ ζημ μπμίμ θεζημονβεί ημ εηπαζδεοηζηυ 

ιαξ ζφζηδια, ηζ κα ηάκμοιε, δεκ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε αθθζχξ» δεκ οπάνπεζ 

ζηδκ Οιμζπμκδία. Υνυκζα ηχνα, δεηαεηίεξ ηχνα. Άνα, δ θμβζηή πμο 

εηθνάζηδηε ηαζ απυ ηδ δζηή ιμο μιζθία πεεξ είκαζ υηζ ηα ζζπφμκηα ζπμθζηά 

πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία ειείξ ηα ηνίκμοιε ανκδηζηά ηαζ παθεφμοιε βζα κα 

απμζονεμφκ ηαζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ άθθα, ηα μπμία εα ααζζζημφκ ζηδκ 

επζζηήιδ, βεκζηυηενα, ηαζ ζηδκ παζδαβςβζηή, εζδζηυηενα· υηζ αοηά ηα 

πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία δεκ πνμςεμφκ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ, ηδκ αοηεκένβεζα, 

ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ιαεδηχκ. Γεκ μδδβμφκ ζηζξ απυρεζξ ιζαξ επζζηδιμκζηά 

ηεηιδνζςιέκδξ βκχζδξ, ηαζ ιε ηδ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ ιε υθα αοηά πμο 

πνμςεμφκηαζ ή, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, ηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ιε ηδ 
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ιεεμδμθμβία. Αοηή είκαζ ιία εέζδ ηαηαηηδιέκδ απυ ηδκ Οιμζπμκδία. Σδκ 

έπμοιε δζαηοπχζεζ ζε Γεκζηέξ οκεθεφζεζξ Πνμέδνςκ. ·πεζ απμθαζζζηεί ηαζ 

αοηυ είκαζ δεδμιέκμ. 

 Απυ εηεί ηαζ πένα, είκαζ θακενυ, ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, υηζ 

εδχ δεκ εα ηάκμοιε ρδθμθμνία ηαηά πυζμ βίκμκηαζ απμδεηηέξ μζ εζζδβήζεζξ 

αοηέξ ή υπζ. Απυ ηζξ ημπμεεηήζεζξ πμο έβζκακ απυ ιία ιεβάθδ πθεζμκυηδηα 

ζοκαδέθθςκ είκαζ ζαθέξ ημ πμζμ είκαζ ημ ζοιπέναζια ηαζ πμφ ηαηαθήβμοιε. 

Θα οπάνλεζ αφνζμ δζαδζηαζία ελαβςβήξ ηάπμζςκ πνχηςκ ζοιπεναζιάηςκ. 

Γεκ εα οπάνλμοκ απμθάζεζξ -ημ ηαηαθαααίκμοιε υθμζ- απυ ημ Δηπαζδεοηζηυ 

οκέδνζμ. Θα βίκμοκ ζοθθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο ηθάδμο ζημ επυιεκμ 

δζάζηδια, Γεκζηέξ οκεθεφζεζξ ηςκ ΔΛΜΔ, εα οπάνλμοκ εζζδβήζεζξ απυ ημ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ, εα οπάνλεζ Σαηηζηυ οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ εηεί εα 

θδθεμφκ απμθάζεζξ βζα υζα γδηήιαηα. εα πνεζαζηεί αηυια πάνα πένα κα 

απμθαζίζμοιε, κα ελεζδζηεφζμοιε ηαζ κα πνμπςνήζμοιε ηαζ κα αβςκζζημφιε. 

 Ίιςξ, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, ηα πνμκζηά πενζεχνζα πμο ήηακ ζηεκά -

είπε ηαζ μ Θέιδξ- ηαεχξ ήιαζηακ οπμπνεςιέκμζ κα πνμεημζιάζμοιε ημ 

Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ιέζα ζε ιία πενίμδμ αβχκςκ, ηζκδημπμζήζεςκ ηαζ υθα 

αοηά, δοζηυθερακ ηα πνάβιαηα, μδήβδζακ, ηεθζηά, ζε αοηή ηδκ επζθμβή: 

Δζζδβήζεζξ, πμο ελέθναγακ πνμζςπζηέξ, εάκ εέθεηε, απυρεζξ ή, έζης, 

απυρεζξ μιάδςκ πμο θεζημφνβδζακ ζημ πθαίζζμ ημο ΚΔΜΔΣΔ ηαζ ηςκ μιάδςκ 

ενβαζίαξ, πανμοζζάζηδηακ εδχ ιε ημκ ηνυπμ πμο πανμοζζάζηδηακ. 

 Γζεοηνζκίγς βζα ιζα αηυια θμνά υηζ μνζζιέκα απυ αοηά ηα γδηήιαηα, ηαζ 

ζδζαίηενα ζηζξ δφμ εζζδβήζεζξ, ζηζξ μπμίεξ ακαθένεδηε ηαζ μ Θακάζδξ πνζκ, δεκ 

έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ηεηηδιέκμ, ηδκ πμθζηζηή, ηα μνάιαηα ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ 

Οιμζπμκδίαξ. Δίκαζ ζαθέξ ηαζ εα πμφιε ηαζ ηάπμζα πνάβιαηα πενζζζυηενμ 

ηαζ αφνζμ ζηα ζοιπενάζιαηα, κμιίγς, ζε ζοκεκκυδζδ ηαζ ιε ηα άθθα ιέθδ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο βεκζηυξ βναιιαηέαξ ηδξ ΟΛΜΔ εέθεζ κα ηάκεζ ιζα 

δζεοηνίκζζδ. 

Κ. ΜΠΟΪΚΟ: Νμιίγς υηζ βίκεηαζ ιζα ζφβποζδ εδχ ηαζ αηυια ηαζ μ πνυεδνμξ, 

πμο πνμζπάεδζε κα δζεοημθφκεζ ηα πνάβιαηα, ιάθθμκ δεκ λεδζάθοκε ηεθζηά 

υζμ εα έπνεπε αοηή ηδ ζφβποζδ πμο δδιζμονβήεδηε. Βνζζηυιαζηε ζε έκα 

ζοκέδνζμ επζζηδιμκζηυ. Θέθμοιε κα είκαζ επζζηδιμκζηυ. Δλ μνζζιμφ, ιζα ηέημζα 
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δζαδζηαζία δεκ ιπμνεί, ηεθζηά, κα εζζάβεζ ακηζθήρεζξ ή θμβζηέξ, ειιέζςξ ή 

αιέζςξ, πμο ηείκμοκ κα εκμπμπμζήζμοκ απυρεζξ πμο εθεοεένςξ εδχ 

ηαηαηίεεκηαζ, είηε απυ μιάδεξ είηε απυ ιειμκςιέκα πνυζςπα. Γεκ εα 

δέζιεοε ηακέκα, μφηε, θοζζηά, ηδκ ΟΛΜΔ ηαζ ημκ ηθάδμ, εάκ αηυια είπαιε ηαζ 

εζζδβήζεζξ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ πμο θεζημφνβδζακ ζημ πθαίζζμ ημο 

ΚΔΜΔΣΔ. 

 Δίκαζ αδζάθμνμ, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, εάκ εδχ είπαιε -υπςξ ακέθενε 

ηαζ μ Θέιδξ Κμηζζθάηδξ, μ μπμίμξ ζοιιεηείπε ζηδκ μιάδα βζα ηα μνβακςηζηά 

ημο οκεδνίμο- είκαζ αδζάθμνμ, θές, εκηέθεζ, βζα ηδκ μοζία εκυξ ηέημζμο 

βεβμκυημξ, εάκ επζηφπαιε ζοκεέζεζξ ή δεκ επζηφπαιε ζοκεέζεζξ ζημ πθαίζζμ 

αοηχκ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ. Δδχ, ηαζ ηεθεζχκμοιε ιε αοηυ ημ γήηδια. Ο 

ηθάδμξ ιέζα απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο έπεζ, απμθαζζζηζημφ παναηηήνα, εα 

ημπμεεηδεεί. Ζ ημπμεέηδζή ημο ιπμνεί κα ηάκεζ απμδεηηέξ ηάπμζεξ απυ αοηέξ 

ηζξ απυρεζξ ηαζ κα απμννίρεζ ηάπμζεξ άθθεξ. Πάκηςξ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, μζ 

απμθάζεζξ ημο εα παναπέιπμοκ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ ζοζπεηζζιμφξ ή υπζ 

δοκάιεςκ πμο δνμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο. Αοηυ, θμζπυκ, είκαζ ιζα άθθδ 

οπυεεζδ. ςζηά ακαθένεδηεξ, Πνυεδνε, ζημ Σαηηζηυ ιαξ οκέδνζμ ηαζ, 

αεααίςξ, πνζκ απυ αοηυ ηαζ ζε Γεκζηέξ οκεθεφζεζξ πμο εα έπμοιε ιπνμζηά 

ιαξ. Θα έπμοιε, υπςξ λένεηε, ηαζ ηδκ Σαηηζηή Γεκζηή οκέθεοζή ιαξ ζηζξ 28 

Ημοκίμο. Σίπμηε δεκ ιαξ ειπμδίγεζ εηεί, αηυια ηάπμζα γδηήιαηα πμο μνζζιέκμζ 

απυ ιαξ εεςνμφιε υηζ, φζηενα ηαζ απυ αοηυ ημ οκέδνζμ, εα πνέπεζ κα ηεεμφκ 

εηεί, κα ηεεμφκ ηαζ κα ιπμοκ ζηδ δμηζιαζία αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Μζαξ 

δζαδζηαζίαξ απμθαζζζηζημφ παναηηήνα. 

 Με αοηή ηδκ έκκμζα, κμιίγς υηζ δεκ πνεζάγμκηακ υθα υζα εζπχεδηακ ηαζ 

απυ ημκ ζοκάδεθθμ, πνμδβμοιέκςξ ημκ Θακάζδ ημκ Σζζνζβχηδ. Δδχ 

ηεθεζχκεζ αοηή δ ζζημνία, ιε ηδκ έκκμζα υηζ έπμοιε ιπνμζηά ιαξ έκα οθζηυ, 

έπμοιε ιία πνυηθδζδ, εεηζηή πνυηθδζδ, ζηδκ μπμία εα ηθδεμφιε κα 

απακηήζμοιε, επακαθαιαάκς, ιέζα απυ δζαδζηαζίεξ απμθαζζζηζημφ 

παναηηήνα. Ίιςξ ιδ δεζιεφμοιε ηδ ζηέρδ ηακεκυξ ιε ημκ έκα ή ιε ημκ άθθμ 

ηνυπμ. Μδ αάγμοιε, επακαθαιαάκς, θμβζηέξ πμο δεκ είκαζ ζοιααηέξ ιε ηδκ 

ημοθημφνα ιαξ ςξ δδιμηναηζημφ μνβακζζιμφ πμο, επακαθαιαάκς, ηείκμοκ κα 

εκμπμπμζμφκ δζαθμνεηζηέξ πνμξ ηζξ δζηέξ ιαξ απυρεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ. Με αοηυ 

πμο είπα είκαζ πνμθακέξ υηζ δε δδθχκς ζοιθςκία ή δζαθςκία ιε αοηυ ή ημ 

άθθμ πμο αημφζηδηε. Τπεναζπίγμιαζ, υπςξ πνέπεζ κα οπεναζπζζημφιε υθμζ, 
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υιςξ, ηαζ απυ ηδ εέζδ αοηή -επακαθαιαάκς- ημ αοημκυδημ: υηζ είιαζηε ζε ιία 

δζαδζηαζία υπμο έπμοκ εέζδ υθεξ μζ απυρεζξ. Γίκεηαζ μ δζάθμβμξ, βίκεηαζ δ 

ακηζπανάεεζδ. Αθθμφ εα ηνζεεί ηεθζηά ημ απμηέθεζια πμο εα έπεζ κα ηάκεζ ιε 

ηζξ εέζεζξ ιαξ ςξ ηθάδμο ζημ επυιεκμ δζάζηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηαζ ημκ βεκζηυ βναιιαηέα.  

Π. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ: Γεκ ιζθχ βζα ζέκα, Κχζηα, ιε ζοβπςνείξ· ηαθά έηακεξ. 

Αθθά έπς ηαζ εβχ ημ δζηαίςια κα πς ιζζυ θυβμ. οκάδεθθμζ, ηακέκαξ δεκ 

απαβμνεφεζ ζε ηακέκα κα έπεζ μπμζαδήπμηε άπμρδ ηαζ κα ηδκ ηαηαεέηεζ. Δδχ 

εθεφεενα ζδηχεδηε μ ηάεε ζοκάδεθθμξ ηαζ ελέεεζε ηδκ άπμρή ημο. Τπάνπεζ 

έκα πνυαθδια ιε ηζξ μιάδεξ πμο θεζημφνβδζακ ζημ ΚΔΜΔΣΔ. Θα έπνεπε κα 

έπεζ πνμζεπεεί κα οπάνπεζ ιζα πναβιαηζηά πθαηφηενδ, ιπμνχ κα πς, 

εηπνμζχπδζδ απυρεςκ επζζηδιμκζηχκ ηαζ, πνμζέληε, ιδ δζαπςνίζμοιε ημ 

επζζηδιμκζηυ απυ ημ ζδεμθμβζηυ. Γεκ οπάνπεζ επζζηήιμκαξ ζημκ ηυζιμ πμο κα 

ιδκ έπεζ ζδεμθμβία ηαζ αοηή κα εηθνάγεζ ηαζ ιέζα απυ ηδκ επζζηήιδ ημο. Να 

ζαξ πς ηζ έπεζ βίκεζ ιε ηδ Φοζζηή ηαζ ιε ηζξ μιάδεξ ηζξ δζάθμνεξ πμο 

θεζημονβμφζακ ζηδ ημηπυθιδ… ηα λένεηε. Μδ, θμζπυκ, πέθημοιε ζε ηέημζμ 

θάεμξ ηαζ αημφς ηαζ απυ εδχ επίζδια κα θέκε υηζ εδχ είκαζ επζζηδιμκζηυ 

ζοκέδνζμ ηαζ δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ δ ζδεμθμβία, δ πμθζηζηή η.θπ. Απυθοηα έπμοκ 

εέζδ.  

Δβχ ηζ θές; Ίηζ αοηέξ μζ απυρεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ, πμο εα έπνεπε κα 

είκαζ ειπθμοηζζιέκεξ ηαζ ιε άθθεξ απυρεζξ, δεκ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ζακ 

πνμηάζεζξ ημο ΚΔΜΔΣΔ ή ηςκ μιάδςκ ημο ΚΔΜΔΣΔ, αοηέξ ηαεαοηέξ. Μα, ιε 

ζοβπςνείξ, απυ υζμ βκςνίγς -ηαζ ηυζα επζζηδιμκζηά οκέδνζα πμο έπμοιε 

ηάκεζ ηαζ ημ πνμζέπαιε πάκημηε αοηυ-ζηυπμξ ήηακ κα οπάνπμοκ ιία πθδεχνα 

απυρεςκ πμο ηαηαηίεεκηαζ ηαζ πάκς ζε αοηέξ ημπμεεημφκηακ μζ ζφκεδνμζ. 

Αοηυ ηχνα δεκ έβζκε. ΄Ζηακ ιζα ιμκυπθεονδ, ιζα ιμκμζήιακηδ ακαθμνά. Γζ‘ 

αοηυ ηαζ εηδδθχεδηε ιζα απυθοηδ ακηζπανάεεζδ ζε αοηυ. Δβχ δεκ άημοζα 

μφηε ιία μιζθία ζοκέδνμο πμο κα ζοιθςκμφζε ιε ηζξ εζζδβήζεζξ. Αοηυ, θμζπυκ, 

γδηάιε κα ηαηαβναθεί. Ίπζ κα ιπμοκ ζημ πον ημ ελχηενμ μζ απυρεζξ ηςκ 

ζοκαδέθθςκ. Ήζα-ίζα. Καθυκ είκαζ κα ηαηαηίεεκηαζ ηαζ παίνκμοκ ηαζ ηδκ εοεφκδ 

αοηχκ πμο ηα θέκε. Ο ηαεέκαξ ιαξ αοηυ ηάκεζ. Απθά, κα ημκζζηεί δ ακηίεεζδ 

ημο ζχιαημξ ςξ πνμξ ηζξ εζζδβήζεζξ. Σίπμηε άθθμ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Παφθμ, ηαηαβνάθδηακ υθεξ μζ ημπμεεηήζεζξ. Θα αβμοκ ηαζ ηα 

Πναηηζηά.  
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οκάδεθθμζ, αφνζμ ημ πνςί ημ οκέδνζμ εα είκαζ πςνζζιέκμ ζε 6 οπμμιάδεξ. Ζ 

πνχηδ, δ δεφηενδ ηαζ δ ηνίηδ οπμμιάδα εα θεζημονβήζμοκ πανάθθδθα ημ 

πνχημ δίςνμ. Σμ άθθμ δίςνμ, ιεηά ηζξ 11.30΄, εα θεζημονβήζμοκ μζ άθθεξ ηνεζξ 

οπμμιάδεξ. Ζ οπμμιάδα βζα ηδ Γθχζζα ηαζ, ζηδ δεφηενδ θάζδ, δ οπμμιάδα 

βζα ηζξ Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ εα είκαζ ζε αοηυ ημ πχνμ. Ζ οπμμιάδα βζα ηα 

Μαεδιαηζηά ηαζ ηδκ Πθδνμθμνζηή ηαζ, ζηδ δεφηενδ θάζδ, δ οπμμιάδα βζα ηδκ 

Φοζζημ-Υδιεία εα είκαζ επάκς, ζημ ιεβάθμ πχνμ Ζ οπμμιάδα ηδξ 

Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ, ζηδ δεφηενδ θάζδ, δ οπμμιάδα ηςκ 

Καθθζηεπκζηχκ Μαεδιάηςκ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ εα είκαζ ζε έκα ιζηνυηενμ 

πχνμ. Λφεηαζ δ ζοκεδνίαζδ. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ Α΄ ΤΠΟΔΝΟΣΖΣΑ 
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2ε ΔΝΟΣΖΣΑ: ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ 

(β) ρνιηθό πξόγξακκα, ζρνιηθό βηβιίν θαη δηδαθηηθή πξάμε 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Λ. ΚΟΡΦΗΑΣΖ 

  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: οκάδεθθμζ, εα πνέπεζ ημοθάπζζημκ κα δζααάζμοιε πμζμζ 

είκαζ μζ μιζθδηέξ ηαζ κα ηαηακμδεεί πμζμ εέια ζογδηείηαζ εδχ. Καζ αοηυ δεκ έπεζ 

βίκεζ ηαηακμδηυ. Σεθζηά, δ πνυεεζδ ηάπμζαξ αθθαβήξ κα δδθςεεί ζοκμθζηά ηαζ 

υπζ μ ηαεέκαξ ιυκμξ ημο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Λ. ΚΟΡΦΗΑΣΖ): Νμιίγς υηζ υθμζ ηαηαθάααιε. Δκ πάζδ 

πενζπηχζεζ, ημ οπμεέια ζημ μπμίμ εα βίκεζ ζογήηδζδ εδχ είκαζ «πμθζηυ 

πνυβναιια, ζπμθζηυ αζαθίμ ηαζ δζδαηηζηή πνάλδ». Θα δζααάζς ηα μκυιαηα 

υζςκ έπμοκ βναθεί ςξ μιζθδηέξ, ιε ηδ ζεζνά πμο ιμο δυεδηακ, ηαζ εα ιείκμοκ 

ζημ ηέθμξ αοημί πμο ιίθδζακ ημ πνςί. Δάκ εέθμοκ, ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ, 

αθμφ μθμηθδνςεεί μ ηαηάθμβμξ απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ζοκαδέθθμοξ. Γζααάγς 

ηα ακυιαηα: Υαναηθζά Παναζηεοή, Μονίδδξ Γαιζακυξ, Μπέηαξ, Μεηαθθδκυξ, 

Καζαπάηδξ Μζπάθδξ, Λοηζάηδ Μανία, Ράπηδ Μανίκα, Ρμβδάηδ Άκκα, Γηνίγμο 

Μαίνδ, Ραιμοηζάηδ Ηςάκκα, Γήιμο Ακηχκδξ, Ρμοιπέα. ηδ ζοκέπεζα, μζ 

ζοκάδεθθμζ πμο είπακ ιζθήζεζ ηαζ ημ πνςί: Φαημφνμο Αββεθζηή, Κάηζζηαξ 

Υνήζημξ, Μαηνίδδξ, Ζναηθέμοξ, Γεςνβυπμοθμξ, Γμφηαξ, Γμοθηένδξ.  

Αξ λεηζκήζμοιε, βζα κα ιδ πάκμοιε πνυκμ. Θα ηδνδεεί ημ πεκηάθεπημ 

αοζηδνά, ζοκάδεθθμζ. Δάκ οπάνπεζ ηάπμζα ενχηδζδ βζα ηδκ ηονία Κμοιπάνμο 

ηαζ ημκ ηφνζμ Λμογζχηδ, πμο είπακ ηδκ εζζήβδζδ βζα ηα αζαθία, ιπμνεί κα βίκεζ 

ηχνα. Ίπζ; Δθυζμκ, θμζπυκ, δεκ οπάνπμοκ ενςηήζεζξ ζημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ 

εζζδβδηέξ, εα πάιε ζηζξ ημπμεεηήζεζξ.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) Αημφζηδηακ πάνα πμθθά βζα ηδ 

αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Ακηζθαιαάκμιαζ ηαζ ςξ δάζηαθμξ ηαζ 

ςξ βμκζυξ πμθφ ηαθά ηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ζημ Νδπζαβςβείμ, ζημ 

Γδιμηζηυ  η.θπ.. Θα ήεεθα απυ ημοξ εζζδβδηέξ κα ιμο πμοκ θεπημιενχξ.... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Υαναηθζά έπεζ ημ θυβμ. 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 526 

Π. ΥΑΡΑΚΛΗΑ: Φάβαιε πενζζζυηενμ πνυκμ ιε ηα ζοκδζηαθζζηζηά πανά ιε ηζξ 

ημπμεεηήζεζξ. Θα δζααάζς υζμ ιπμνχ πζμ βνήβμνα. ·πς ηυρεζ ηαζ έπς 

νάρεζ, βζαηί πνέπεζ κα είιαζ ιέζα ζημ πνυκμ.  

Γζα πενζζζυηενμ απυ ιία δεηαεηία, δ ζογήηδζδ ηαζ δ ακαγήηδζδ ηςκ 

εζδζηχκ επζζηδιυκςκ εζηζάγεηαζ ζηζξ αθθαβέξ, ζηδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ηαζ 

ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα πμοδχκ, χζηε ημ ζπμθείμ κα ηαηαζηεί ζηακυ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ηζξ πνμηθήζεζξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ μζ ιαεδηέξ κα 

απμηηήζμοκ ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ, υπςξ ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ζηέρδ, 

ζφκδεζδ ηςκ επζιένμοξ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ. Χξ επαηυθμοεμ, εζζήπεδ ημ 

Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ, ημ βκςζηυ ιαξ ΓΔΠΠ, 

ηαζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα πμοδχκ, υπμο οζμεεηείηαζ δ δζαεειαηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ. 

 Βάζεζ δε ηςκ πνμβναιιάηςκ, πνμηδνφπεδηε δ ζοββναθή εκυξ ιεβάθμο 

ανζειμφ αζαθίςκ, ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημ ιαεδηή, ηαζ δζάθμνςκ 

εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ. Αθθά ημ πνυαθδιά ιαξ είκαζ εάκ επανημφκ ηα 

ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ κα απμηεθέζμοκ ιζα ζπμθζηή εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ 

ζηδ ζπμθζηή οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ.  

Σα ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ ακαθένμκηαζ ζε ιία πθεζάδα δελζμηήηςκ, πμο 

πνέπεζ κα ηαθθζενβδεμφκ ζημ ιαεδηή ζημ ζφβπνμκμ ζπμθείμ. Δπζεοιδηυ είκαζ 

κα ηαθθζενβδεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ μζ αηυθμοεεξ δελζυηδηεξ: δ δελζυηδηα ηδξ 

επζημζκςκίαξ, μιζθίαξ, αηνυαζδξ, ακάβκςζδξ η.θπ.· δ δελζυηδηα ηδξ 

απμηεθεζιαηζηήξ πνήζδξ ηςκ ανζειχκ ηαζ ηςκ ιαεδιαηζηχκ ζηδκ ηαεδιενζκή 

ζηδ γςή· δ δελζυηδηα, δ ζηακυηδηα πνήζδξ πμζηίθςκ πδβχκ ηαζ ενβαθείςκ 

πθδνμθυνδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ, ιε ζηυπμ αθεκυξ ηδκ ελεφνεζδ, ακάθοζδ, 

αλζμθυβδζδ ηαζ πανμοζίαζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ αθεηένμο ηδκ πνμζηαζία απυ 

ηδκ πθδνμθμνζαηή νφπακζδ· δ ζηακυηδηα αεθηίςζδξ ηδξ αημιζηήξ επίδμζδξ ηαζ 

πανμοζίαξ ιέζα απυ ημκ ακαζημπαζιυ, ηδκ ελεφνεζδ θφζεςκ, ηδκ ηνζηζηή 

αλζμθυβδζδ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ ιε αάζδ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ηνζηήνζα· δ 

ζηακυηδηα ζοκενβαζίαξ ιε άθθα άημια ζε μιαδζηέξ ενβαζίεξ, ιέζα απυ ημ 

ζεααζιυ, ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηδ αέθηζζηδ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ, ηάηζ πμο 

ιαξ πνεζάγεηαζ ηαζ ειάξ ηαζ ζημ ζοκδζηαθζζηζηυ ηίκδια· δ ζηακυηδηα 

μνεμθμβζηχκ επζθμβχκ, ζε αημιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ επίπεδμ, μζ μπμίεξ κα 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ· δ ζηακυηδηα δζαπείνζζδξ 

πυνςκ θοζζηχκ, μζημκμιζηχκ, ημζκςκζηχκ, ηαζ δ ζηακυηδηα ηδξ δδιζμονβζηήξ 
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ζηέρδξ. Θα ήεεθα κα πνμζεέζς ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ εοαίζεδηδξ ακηίθδρδξ 

ηδξ ηέπκδξ, αθθά εα πνέπεζ κα δχζς ηαζ παναδείβιαηα πάκς ζε αοηυ. Οπυηε 

ηδκ πανένπμιαζ. 

 Βέααζα, ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ημο Λοηείμο δεκ απμηέθεζακ 

ζοκέπεζα ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ημο Γοικαζίμο. Απυ ηδκ εθανιμβή 

ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ αζαθίςκ ζημ Γοικάζζμ δεκ οπάνπμοκ 

ζοβηεηνζιέκεξ πμζμηζηέξ ιεηνήζεζξ, αθθά δζαθαίκεηαζ υηζ δ ζπμθζηή ημζκυηδηα 

δεκ ηαηακυδζε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ αζαθίςκ ιε 

απμηέθεζια κα επζηοβπάκμκηαζ ζηυπμζ υπςξ «ιαεαίκς πχξ κα ιαεαίκς» ή ηαζ 

«βζα πμζμ ζημπυ ιαεαίκς». ·ηζζ, δζαθαίκεηαζ υηζ ημ πνυαθδια δεκ είκαζ δ 

πμζυηδηα ηδξ βκχζδξ πμο πνμζθένεηαζ, αθθά δ πμζυηδηά ηδξ.  

Γεκζηυηενα, δ εκζαία δζαεειαηζηή δζδαζηαθία παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ 

εοέθζηημ πνμβναιιαηζζιυ ημο δζδαηηζημφ ένβμο ηαζ ηζξ μιαδμπμζήζεζξ 

ιαεδηχκ, ημοξ ζοζπεηζζιμφξ ηςκ ζδεχκ ζε ζοβηεναζιυ ηςκ βκςζηζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ, ηδκ έιθαζδ ζηδ ιάεδζδ ιε αάζδ ηα project, ηαζ ηδ πνήζδ 

εειαηζηχκ δζεπζζηδιμκζηχκ εκμηήηςκ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ. 

Δπμιέκςξ, ςξ πνμζδμηχιεκμ απμηέθεζια πνέπεζ κα εεςνείηαζ δ 

απμηεθεζιαηζηή ιάεδζδ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ, δ ελαζθάθζζδ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ βεκίηεοζδξ ηδξ βκχζδξ πμο απμηηήεδηε ηαζ δ ιεηαθμνά ηδξ ζε 

άθθα πενζαάθθμκηα ηαζ πενζζηάζεζξ, χζηε κα απμηεθεί έηζζ έκα ζζπονυ 

ενβαθείμ ηδξ δζά αίμο ιάεδζδξ. 

 Παναηδνμφκηαζ αδοκαιίεξ, πνχημκ, ζημκ εοέθζηημ πνμβναιιαηζζιυ ημο 

δζδαηηζημφ ένβμο, δεφηενμ, ζηδκ αλζμπμίδζδ πνήζδξ δζεπζζηδιμκζηχκ 

εκμηήηςκ ηαζ, ηνίημ, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε, ζηδ δζαζφκδεζδ απυ ημκ 

ιαεδηή ηςκ δζάθμνςκ επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ. Σεθζηά, δζά ιέζμο ημο ΓΔΠΠ 

ακμίβεζ ημ εέια ηδξ εκμπμίδζδξ ηδξ βκχζδξ πςνίξ κα ηίεεηαζ ημ εέια ηδξ 

εκμπμίδζδξ ηδξ ζπμθζηήξ εηπαίδεοζδξ. Δίκαζ αδφκαημ κα ηανπμθμνήζμοκ μζ 

πναβιαηζηέξ αθθαβέξ ζηζξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, εάκ δεκ οπάνλμοκ 

ζοκμθζηυηενεξ αθθαβέξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, ηαζ πμο εα αββίλμοκ 

ηνίζζιεξ πθεονέξ ηδξ, υπςξ δ βναθεζμηναηζηή ηαζ δ ανπζηή δμιή ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, μ ζοκαηυθμοεμξ εηηεθεζηζηυξ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ, μζ 

ακηζθήρεζξ πμο ειπενζέπμκηαζ ςξ ζδεμθμβζηά οπμκμμφιεκα ζηα πνμβνάιιαηα, 

βζα ηδ θφζδ ηδξ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ, μ νυθμξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ ελεηάζεςκ. 
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 Μζα μοζζαζηζηή πνυηαζδ βζα ηα Γοικάζζα ηαζ ηα Λφηεζα είκαζ δ ηαηάεεζδ 

εκυξ πμθφ βεκζημφ δζδαηηζημφ πνμβνάιιαημξ, υπζ ακαθοηζημφ-ηθεζζημφ, υπςξ 

έβζκακ ηα ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ, ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα ηαηαηηήζεζ μ ιαεδηήξ. Καζ ηζ 

εα πνέπεζ κα ηαηαηηήζεζ μ ιαεδηήξ, πμζμοξ ζηυπμοξ; Θα ημ παναθείρς, 

δοζηοπχξ, δεκ οπάνπεζ πνυκμξ.  

Ζ αθθαβή ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ζηδ ιεεμδμθμβία δεκ ζοκζζηά 

εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ, υζμ πνμμδεοηζηυ ηαζ εάκ είκαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, εάκ δεκ ζοκημκζζηεί ιε ηζξ οπυθμζπεξ παζδαβςβζηέξ 

παναιέηνμοξ. Ζ αθθαβή εα πνέπεζ κα βίκεζ ηαζ ζε υθμοξ ημοξ άθθμοξ 

πανάβμκηεξ πμο ζοκδζαιμνθχκμοκ ή επδνεάγμοκ ηαεμνζζηζηά ηδκ πμζυηδηα 

ημο πανεπυιεκμο εηπαζδεοηζημφ ένβμο. Παναδεζβιαηζηά, ακαθένς ηα ελήξ: 

πνχημ, ηδκ μοζζαζηζηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηαεχξ ζημ πθαίζζμ 

ημο ΔΠΑ εα δζαηεεμφκ βζα πνχηδ θμνά 251.000.000 €· δεφηενμ, ηα 

αζμηθζιαηζηά ζπμθζηά ηηήνζα ηαζ ηδκ ηαηάζηαζή ημοξ ζημοξ εζςηενζημφξ 

πχνμοξ ηςκ δζδαηηδνίςκ, ηζξ αζαθζμεήηεξ, ηα ενβαζηήνζα η.θπ. ηαζ ημκ 

ελμπθζζιυ ηάεε είδμοξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζκμημιζχκ· ηνίημ, ηδκ ελαζθάθζζδ 

μοζζαζηζηήξ δζμίηδζδξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδ δδιζμονβία εκενβχκ ζοκημκζζηχκ 

ιαεδιάηςκ: θζθμθμβζηχκ, ιαεδιαηζηχκ, θοζζηχκ ηαζ άθθςκ επζζηδιχκ· 

ηέηανημ, ηδκ ελαζθάθζζδ δζηθίδςκ αζθαθείαξ ηςκ ιαεδηχκ ιε πζζημπμίδζδ -

ζηα Μαεδιαηζηά, ζηδ Γθχζζα- ηαζ ζημ Λφηεζμ, υπςξ βίκεηαζ ζε πάνα πμθθέξ 

πχνεξ, ζηδ Γαθθία ηαζ ζε άθθεξ· ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ζοζηδιαηζηήξ 

εκζζποηζηήξ δζδαζηαθίαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ιαεδηή απυ 

ημκ εηπαζδεοηζηυ. Γζαεέζζια πνήιαηα ιέζς ημο ΔΠΑ είκαζ 800.000.000 € βζα 

ηδκ Πνςημαάειζα ηαζ ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, ηαζ 280.000.000 € βζα 

ηδκ ανπζηή επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ. 

 Υνεζάγεηαζ, επίζδξ, κα εκενβμπμζδεμφκ ηα ζπμθζηά ζοιαμφθζα ηαζ κα 

ακαγδηδεμφκ ηίκδηνα πνμζέββζζδξ ηςκ βμκέςκ ζηδ ζπμθζηή ιμκάδα, χζηε κα 

ακαπηοπεεί δ ζπμθζηή ημοθημφνα ηαζ, θοζζηά, ημ πκεφια ηδξ ιαεδηζηήξ 

ημζκυηδηαξ. Δίκαζ αοημκυδημ υηζ, υηακ ελαζθαθζζηεί ηαζ δ παναιμκή ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ζημ ζπμθείμ, ιε ηδκ ελαζθάθζζδ επανημφξ οθζημηεπκζηήξ 

οπμδμιήξ, ηυηε εα οπάνπεζ ηαζ δ δοκαηυηδηα ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ ηθίζεςκ ηαζ 

ηςκ εκδζαθενυκηςκ ηςκ ιαεδηχκ. Σμ γήηδια, επμιέκςξ, ιεηαηίεεηαζ ζηδκ 

ακάβηδ οζμεέηδζδξ πνμμδεοηζηχκ ακηζθήρεςκ ηαζ εοέθζηηδξ πνμζανιμβήξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ζηα ημζκςκζηά δεδμιέκα. Μυκμ ιέζα ζε έκα ηέημζμ πθαίζζμ 
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θεζημονβίαξ μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα ηαζκμημιήζεζ, δδθαδή, κα ειπθέλεζ ημοξ 

ιαεδηέξ ημο ηαζ ημκ εαοηυ ημο ζε ιία δζανηή ακαγήηδζδ βκχζεςκ ηαζ 

δζαδζηαζζχκ ακαδυιδζδξ ηςκ παθαζχκ ηαζ ζφκεεζδξ ηςκ ηαζκμφνζςκ 

βκχζεςκ, υηακ ηνίκεηαζ υηζ μζ πανεπυιεκεξ δεκ ζοκάδμοκ ιε ηα ζφβπνμκα 

δεδμιέκα ή δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ. 

 Κθείκμκηαξ, εα πς υηζ ιία εηπαζδεοηζηή ηαζκμημιία πμο εζηζάγεηαζ ιυκμ 

ζηδκ αθθαβή ηςκ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ αζαθίςκ, υζμ ηαζ εάκ πνμςεεί 

κέεξ ζδέεξ, εάκ δεκ αθθάλεζ ημ εηπαζδεοηζηυ ηαζ παζδαβςβζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ 

πναβιαηχκμκηαζ, εα παναιείκεζ ηαεδθςιέκδ ζε παβζςιέκεξ ακηζθήρεζξ 

εηπαζδεοηζηήξ πναηηζηήξ πανυιμζεξ ιε αοηέξ ημο πανεθευκημξ. Ζ 

ακαεεχνδζδ ηςκ νυθςκ ιαεδηή-εηπαζδεοηζημφ-ζπμθείμο ηαζ μ 

επακαπνμζδζμνζζιυξ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ ημζκςκίαξ απυ ηα ιέθδ ηδξ, δ 

εοέθζηηδ πνμζανιμβή ημο ζπμθείμο ζηα κέα, ηάεε θμνά, ημζκςκζηά δεδμιέκα, 

δ ηαηηζηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δ αφλδζδ ηςκ δαπακχκ βζα ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ένεοκα ηαζ βεκζηά βζα ηδκ παζδεία εα μδδβήζμοκ πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ιζαξ μοζζαζηζηήξ ιεηαννφειζζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ ίδζα 

ηδκ ημζκςκία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γεκ έπς ακηίννδζδ κα ιζθάηε υζμ εέθεηε, αθθά.... 

Β. ΛΟΤΕΗΩΣΖ: Πνυεδνε, εέθς ημ θυβμ βζα έκα θεπηυ. οκάδεθθμζ, έπεζ βίκεζ 

ηάπμζα πανελήβδζδ, δζυηζ εδχ ημ ιυκμ εέια πμο ζογδηάιε είκαζ βζα ηα 

ζπμθζηά αζαθία. Σα άθθα γδηήιαηα, ηα μπμία είπαηε εζείξ, ζοκαδέθθζζζα, 

εκηάζζμκηαζ ζηδκ άθθδ εκυηδηα. Δδχ ιζθάιε βζα ηα ζπμθζηά αζαθία 

απμηθεζζηζηά. Τπάνπμοκ δφμ εζζδβήζεζξ, πμο αημφζηδηακ, ηαζ είκαζ 

ζοβηεηνζιέκμ ημ εέια. ·ηζζ; Γζα κα βίκεζ ηαζ έκαξ βυκζιμξ δζάθμβμξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ηφνζμξ Μονίδδξ έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΜΤΡΗΓΖ (ΔΛΜΔ Β΄ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Έθεα απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ βζα κα 

εέζς ηέζζενα εέιαηα. Αοηή ήηακ δ θζθμδμλία ιμο. ·ηζζ, υιςξ, υπςξ ηαηέθδλε 

κα ιμζνάγεηαζ μ πνυκμξ, εα ήηακ πνμηζιυηενμ κα είπα ζηείθεζ SMS απυ ηδ 

Θεζζαθμκίηδ ηαζ εα ήηακ πμθφ πζμ απμδμηζηά. Σα εέιαηα αοηά ήηακ ηα ελήξ:  

Πνχημ, αοηυ πμο εδχ ηαζ 15 πνυκζα, ιεηέπμκηαξ ζε δζάθμνα εηπαζδεοηζηά 

ζοκέδνζα ηδξ ΟΛΜΔ, οπεναζπίγμιαζ –ηαζ, δοζηοπχξ, αθέπς κα ιδκ ζοβηζκεί 

πμθφ ημοξ ζοκαδέθθμοξ- ηδξ άνζδξ ημο ηαηδπδηζημφ παναηηήνα ηδξ 
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εηπαίδεοζδξ, ιαγί, αέααζα, ιε ημ δζαπςνζζιυ ηνάημοξ-Δηηθδζίαξ. Αθθά εζδζηά 

ημ ζπμθείμ έπεζ ηαζ άθθεξ πθεονέξ, πμο δεκ πενζιέκμοκ εηείκδ ηδκ επμπή. 

 Σμ δεφηενμ, ζπεηζηυ ιε ημ πνχημ, ήηακ ιζα απυθαζδ κα γδηήζμοιε ζακ 

ηθάδμξ κα εθανιμζηεί δ ανπήξ ηδξ πνμζηαζίαξ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ -είκαζ 

δ 77Α ημο 2002. Πνμαθέπεζ αοηή κα ιδκ ηαηαπςνείηαζ ημ ενήζηεοια ζε 

ηανηέθεξ ιαεδηχκ. Δβχ πνμζεέης, ηαζ εηπαζδεοηζηχκ. Δβχ εα γδηήζς κα 

δζαβναθεί ημ ενήζηεοια πμο βνάθεζ δ ηανηέθα, πμο δεκ ακηζζημζπεί ηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, δδθαδή. 

 Σμ ηνίημ εέια πμο ήεεθα, επίζδξ, κα ημ ζογδηήζεζ ημ οκέδνζμ είκαζ έκα 

ελαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ εέια: δ έκηαλδ ζηδ δζδαηηέα φθδ, ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ, υπμο ηαζνζάγεζ κα ιπεζ, ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ. Ζ ιδ 

δζδαζηαθία ηδξ δζαιμνθχκεζ έκα ηφπμ ιαεδηή -ηαζ ανβυηενα, εκυξ ακενχπμο- 

πμο δεκ είκαζ θζθζηυξ πνμξ ηδκ επζζηδιμκζηή βκχζδ ηαζ απμδέπεηαζ 

παναιοεάηζα ηδξ Υαθζιάξ. Παναιοεάηζα αοημδζαρεοδυιεκα ηζυθαξ. ηδκ 

Παθαζά Γζαεήηδ οπάνπμοκ άκενςπμζ, ζαξ πθδνμθμνχ, ηαζ εηηυξ 

δδιζμονβίαξ, απυ ημοξ μπμίμοξ ηζκδοκεφμοκ μζ άκενςπμζ ηδξ δδιζμονβίαξ. 

 Καζ ημ ηεθεοηαίμ πμο ήεεθα κα εέζς: έκακ ηαζκμφνζμ ηνυπμ κα 

ζοββνάθμκηαζ ηα αζαθία ηα ζπμθζηά. Ίπζ ιε ακάεεζδ ζε δφμ ή ηνία άημια ή ζε 

ιία μιάδα ζοκαδέθθςκ ή πακεπζζηδιζαηχκ, αθθά απυ ημκ ηάεε ζοκάδεθθμ 

πμο εέθεζ ζε έκα πμθφ ιζηνυ ημιέα, ιε ημκ μπμίμ είπε ηδκ ηφπδ κα αζπμθδεεί ή 

είπε έκα εκδζαθένμκ ή έκα ιενάηζ, κα ζοββνάθεζ ιυκμ ιία πανάβναθμ. Καζ, ιε 

ιία δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ, εα ιεηέπμοιε υθμζ. Θα θέιε υηζ ημ ποεαβυνεζμ 

εεχνδια ημ έβναρε πζμ ηαθά μ ηφνζμξ ζοκάδεθθμξ ηάδε ή δ ηάδε ηονία 

ζοκαδέθθζζζα. Πνμηείκς αοηυ ηδκ επυιεκδ πνμκζά κα είκαζ ιέζα ζημ αζαθίμ 

ηαζ ηάεε πνμκζά κα αλζμθμβείηαζ ηάεε πανάβναθμξ πςνζζηά ηαζ κα θηάζμοιε 

έηζζ ζε έκα ζδιείμ αζαθίςκ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, πμθφ απαζηδηζηχκ. 

 ημκ οπυθμζπμ πνυκμ βζα ημ ααζζηυ εέια εα πς ημ ελήξ - είκαζ ιάθθμκ 

άβκςζημ: Γζεεκείξ, αλζυπζζημζ μνβακζζιμί ηαηέβναρακ εεηζημφξ ηαζ ανκδηζημφξ 

δείηηεξ ζε δζάθμνα ιένδ ημο ηυζιμο, ζε ηάπμο δζαηυζζεξ πχνεξ. 

Γζαπζζηχεδηε ζε αοηέξ ηζξ ηαηαβναθέξ υηζ ανκδηζημί δείηηεξ, υπςξ 

εβηθδιαηζηυηδηα, ακζζυηδηα θφθςκ, δζάδμζδ ημο AIDS, παζδζηή εκδζζιυηδηα, 

παιδθά επίπεδα μζημκμιζηά, ζπέζδ ιε ηδκ επζζηήιδ, υθα αοηά ζπεηίγμκηαζ, ζε 

υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, ιε ημ πυζμ ημκηά ζηα ενδζηεοηζηά δυβιαηα είκαζ αοηέξ 

μζ πχνεξ. Γδθαδή, υζμ πζμ ημκηά ζηα ενδζηεοηζηά δυβιαηα ήηακ, ζε 
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εεμηναηζηά ηαεεζηχηα, ηυζμ έβζκακ πζμ πμθθέξ ακενςπμηημκίεξ. Ίζμ πζμ 

ιαηνζά ήηακ, ηυζμ πζμ θίβεξ μζ ακενςπμηημκίεξ. Αοηά ηα πνάβιαηα πνέπεζ κα 

δθεηηνίγμοκ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Γδθαδή, ιπμνμφιε κα θέιε υηζ ημ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια εα ιέκεζ αδζάθμνμ ιε ηζξ αζηίεξ πμο πνμηαθμφκ αοηά ηα 

θαζκυιεκα ηαζ υηζ είκαζ ιζηνήξ ζδιαζίαξ ημ εέια; Θέθμοιε, π.π., κα θηζάλμοιε 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πμο κα ακαπηφζζεζ ηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα ζημοξ 

ιαεδηέξ. ·ηζζ υπςξ είκαζ ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ιε ημκ ηαηδπδηζηυ ημο 

παναηηήνα, έπεζ ηάπμζεξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ. Θα ζαξ πς αοηέξ πμο πζζηεφς 

ηαζ εέθς κα αημφζς ηαζ ακηίθμβμ ηαζ ζημ παναζηήκζμ, υπμο κα είκαζ. ·πς ημ 

ρχκζμ κα ιδκ ηναηάς θαεειέκεξ απυρεζξ ηαζ, ακ ηάπμζμξ ιε αμδεάεζ, κα ηζξ 

δζμνεχκς. Θα ημο πνςζηχ πάνδ. 

 Ίηακ, θμζπυκ, απυ ηα πνχηα ημο αήιαηα έκα παζδάηζ ηαηαθαααίκεζ υηζ, 

εάκ δεκ ζοιπενζθένεηαζ υπςξ εέθεζ ημ επίζδιμ δυβια, έπεζ ζοκέπεζεξ, ανπίγεζ 

ηαζ οπμηνίκεηαζ, ηάκεζ πχξ πζζηεφεζ. Αοηυ κμιίγς υηζ υθμζ έπμοιε ηδκ εοηαζνία 

κα ημ δζαπζζηχζμοιε. Αθθά «ηάκς πχξ πζζηεφς» ζδιαίκεζ «ανπίγς ηα αήιαηα 

ηδξ ζδζμηέθεζαξ». Ζ ζδζμηέθεζα, ζε επυιεκμ αήια, υηακ ιεβαθχζεζ, ιπμνεί κα 

βίκεζ ηαζ δζαθεμνά. Πμθθμί πζζηεφμοκ υηζ ηα ενδζηεοηζηά δυβιαηα 

ελαζθαθίγμοκ δεζημφξ ηακυκεξ. Οζ ένεοκεξ έδεζλακ υηζ δεκ ημοξ ελαζθαθίγμοκ. 

Καζ δ θμβζηή, κμιίγς, πείεεζ υηζ είκαζ πμθφ πζμ ζζπονή δ δζαπαζδαβχβδζδ, δ 

δεζηή ηςκ κέςκ ιε αάζδ ημοξ ηακυκεξ ημο μνεμθμβζζιμφ ηαζ υπζ ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ δμβιάηςκ, ηαεχξ, άθθςζηε, ιπμνεί άθθςζηε κα απεοεφκεηαζ 

αοημφ ημο είδμοξ δ δζαπαζδαβχβδζδ ηαζ ζε υθα ηα παζδζά, ηαζ υπζ ιυκμ αοηά 

πμο δδθχκμοκ «ημο διέηενμο δυβιαημξ» ηαζ υπζ ζηα άθθα. 

 Μία αηυια ζοκέπεζα - πμθθέξ μζ αθμνιέξ. Μία απυ ηζξ αθμνιέξ ήηακ 

ηαζ έκα αζαθίμ εκυξ ηθδνζημφ, ημ υκμιά ημο είκαζ Θευθζθμξ Φάνμξ, είκαζ 

βκςζηυξ απυ εηπμιπέξ ημο ζηδκ ηδθευναζδ. Αοηυξ μ ηαηδπδηζηυξ παναηηήναξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ απμηνέπεζ ηα παζδζά απυ ημ κα ιαεαίκμοκ ζζημνζηέξ αθήεεζεξ. 

Γνάθεζ, θμζπυκ, αοηυξ μ εηπαζδεοηζηυξ ιε έκα εάννμξ απανάιζθθμ. Λέεζ -ηαζ 

εηπθήζζμιαζ πμο δεκ ηα λένεζ ηακέκαξ- ημ δζααάγς υπςξ ημ βνάθεζ ζημ αζαθίμ 

ημο: «Ο Κμζιάξ μ Αζηςθυξ, ημκ μπμίμκ απμθαζίζαιε κα απμηαθμφιε 

εεκαπυζημθμ, πζζηυξ ζηδ δζδαζηαθία ημο Υνζζημφ, έθεβε: ―·κα πνάβια ζαξ 

ζοιαμοθεφς, Υνζζηζακμί ιμο, εάκ εέθεηε κα ιαγχλεηε υθμζ ζαξ ηα άνιαηα ηαζ 

κα ηα δχζεηε ζε αοημφξ ηαζ κα ημοξ πείηε, δεκ είκαζ δζηά ιαξ, ειάξ μ Υνζζηυξ 

ημ ηαονυ ιαξ πάνζζε κα έπμοιε ηαζ υπζ άνιαηα‖. Καζ θέεζ πάνα ηάης: ―Έ ημοξ 
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ιδηνμπμθίηεξ Άνηαξ, Γνεαεκχκ ηαζ Ηςακκίκςκ, ηδκ επμπή ημο Αθή Παζά, 

ζημοξ μπμίμοξ ακαθένεηαζ δ Δθθδκζηή Νμιανπία, ήηακ μζ πνχημζ πνμδυηεξ ημο 

ηονάκκμο, ηαεχξ υθμζ ημ βκςνίγμοκ. Ο Άνηαξ απάηδζε ηαζ πνυδςζε ημοξ 

ήνςεξ μοθζχηεξ. Ίηζ ημοξ έηακακ επζζηυπμοξ ηα αθεκηζηά πνδζζιμπμζχκηαξ 

ηα πζμ ανχιζηα ηαζ πζμ ζαηακζηά ιέζα ηαζ υπζ ημ Άβζμ Πκεφια, δεκ πζζηεφς 

ηακείξ κα ημ αιθζζαδηήζεζ.‖ Σα βνάθεζ αοηά έκαξ ηθδνζηυξ ηαζ είκαζ πάνα 

πμθθά ηα ζημζπεία ηαζ υιςξ, ημ ζπμθείμ δζδάζηεζ ιφεμοξ βζα ηδκ εεκζηή 

ζοιαμθή ηδξ Δηηθδζίαξ, ηςκ 2.000 πνυκςκ ηδξ ζηθααζάξ, απυ δζάθμνμοξ 

ηαηαηηδηέξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ζ ζοκαδέθθζζζα Γεθδηάνδ Βζαή δεκ είκαζ 

εδχ. Ο ηφνζμξ Μπέηδξ δεκ είκαζ εδχ. Ο ηφνζμξ Μεηαθθδκυξ έπεζ ημ θυβμ. 

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ (ΔΛΜΔ ΚΔΡΚΤΡΑ): Δίκαζ πνμθακέξ -ηαηαθαααίκς ηαζ 

ηδκ αβςκία ημο ζοκαδέθθμο Λμογζχηδ-, αθθά δεκ είκαζ δοκαηυκ ζε έκα 

οκέδνζμ ιε ηα παναηηδνζζηζηά πμο έπεζ αοηυ ηαζ, ηαηανπήκ, ημκ πενζμνζζιέκμ 

πνυκμ, κα απμηυρεζξ εκυηδηεξ ή κα πεζξ υηζ αοηυ ηχνα εα ζογδηήζμοιε. Δίκαζ 

εκμπμζδιέκα υθα αοηά ηαζ οπμπνεςηζηά, πζεακυκ, κα εεςνδεεί υηζ πμθθά απυ 

ηα πνάβιαηα πμο εα είλς δεκ άπημκηαζ άιεζα ηςκ ζογδημοιέκςκ, αθθά, ηαηά 

ηδ βκχιδ ιμο, ιε ηδκ εονφηενδ έκκμζα, άπημκηαζ ηαζ άιεζα. 

 Ζ ζδεμθμβία, ηαηανπάξ. Να λεηζκήζς έκα ζφκημιμ μνζζιυ ηδξ 

ζδεμθμβίαξ, εάκ, αέααζα, ιπμνμφιε κα ηδκ πνμζδζμνίζμοιε, πανά ημ βεβμκυξ 

υηζ βφνς απυ ημ εέια αοηυ οπάνπεζ ιζα εηηεηαιέκδ αζαθζμβναθία, ιε 

ζοβηνμουιεκεξ απυρεζξ, αηυια ηαζ ζε μιμεζδμφξ ζδεμθμβζημφξ πχνμοξ. Γζαηί 

δεκ ζοιθςκμφκ μζ ιανλζζηέξ, αξ πμφιε, βζα πανάδεζβια, υζμκ αθμνά ημκ 

μνζζιυ ηδξ ζδεμθμβίαξ. Δάκ εέθμοιε κα δχζμοιε έκακ ηοπμπμζδιέκμ, ζφκημιμ 

μνζζιυ, μ μπμίμξ, θοζζηά, απυ ηα πνάβιαηα, θυβς ηδξ πνδζζιμπμίδζήξ ημο 

είκαζ εθθεζιιαηζηυξ, υπςξ ηάεε μνζζιυξ, είκαζ δ ημζιμακηίθδρδ. Ζ ζδεμθμβία 

είκαζ δ ημζιμακηίθδρδ ιζαξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, θές υηζ 

οπάνπμοκ ζδεμθμβίεξ πμο είκαζ ρεοδείξ, οπάνπμοκ ζδεμθμβίεξ πμο είκαζ 

αθδεείξ, οπάνπμοκ θακηαζζαηέξ ζδεμθμβίεξ ηαζ μοημπζηέξ ζδεμθμβίεξ. Σζ εκκμχ 

ιε ημκ υνμ ρεοδήξ ή αθδεήξ ζδεμθμβία: ρεοδήξ ή αθδεήξ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ 

ακηαπμηνίκεηαζ, ηαηαβνάθεζ, εηθνάγεζ ηδκ πναβιαηζηή ημζκςκζηή ηίκδζδ. Δάκ 

ιζα ζδεμθμβία εηθνάγεζ ηδκ ημζκςκζηή ηίκδζδ, ηυηε είκαζ αθδεήξ. Ακ υπζ, είκαζ 

ρεοδήξ. Σμ ηαηά πυζμ αοηυ είκαζ δοκαηυ κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ κα 

οθμπμζδεεί έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ νυθμ ιζαξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 533 

ζζημνζηή ζηζβιή. Γδθαδή, δ αζηζηή ηάλδ ημ 17μ ή ημ 18μ αζχκα είπε ζδεμθμβία 

αθδεή, ακ ιπμνχ κα πνδζζιμπμζήζς ημκ υνμ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ελέθναγε ηδκ 

επακαζηαηζηή ηάλδ, δδθαδή, ηδκ ηάλδ πμο ηαηέβναθε ηδκ πνυμδμ, ηδκ ελέθζλδ 

ιε ηδ βεκζηή έκκμζα ημο υνμο. Καζ εα πνέπεζ κα ζαξ δζεοηνζκίζς ηαζ ηζ ζδιαίκεζ 

πνυμδμξ. Σδκ ελέθζλδ. 

 ήιενα, δ ζδεμθμβία ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ είκαζ ακηζδναζηζηή, ιε ηδκ έκκμζα 

υηζ εέθεζ κα ηαηαβνάρεζ, κα εββνάρεζ, κα ελαζθαθίζεζ ηα ηεηηδιέκα ηδξ. Θέθεζ 

κα ηζκδημπμζήζεζ ηδκ ημζκςκία ηαζ ηδκ ζζημνία ηαζ κα ιδκ εθέβλεζ ηίπμηε. Άνα, 

υ,ηζ θέεζ οπδνεηεί αοηυ ημκ ζηυπμ. Δάκ δ ημζκςκία ελεθίζζεηαζ, θμζπυκ, ηαζ δεκ 

είιαζηε ζημ ηέθμξ ηζξ ζζημνίαξ, ηαηά ημκ Φμοημβζάια -πμο δεκ κμιίγς υηζ 

ηαηαβνάθεηαζ ηάηζ ηέημζμ εκ ημζξ πνάβιαηζ ή απυ αοηά πμο αζχκμοιε 

ηαεδιενζκά, ζημκ πθακήηδ ιαξ, ζημ πνυζθαημ ηαζ ζημ απχηενμ ζζημνζηυ 

πανεθευκ-, εάκ, θμζπυκ, ημ ηέθμξ ηδξ ζζημνίαξ δεκ έπεζ θηάζεζ, ηυηε πνμθακχξ 

δεκ ιπμνεί δ αζηζηή ηάλδ κα είκαζ ζήιενα πνμμδεοηζηή. Μπμνεί εκ δοκάιεζ δ 

ενβαηζηή ηάλδ κα είκαζ πνμμδεοηζηή, εάκ είκαζ αηνζαήξ δ ιανλζζηζηή νήζδ πμο 

θέεζ υηζ δ ενβαηζηή ηάλδ, υηακ βίκεζ απυ ηάλδ ηαεαοηυ ζε ηάλδ δζ‘ αοηυ, ηυηε εα 

ηαηαβνάρεζ, εα εηθνάζεζ ηδκ ακάβηδ ηδξ ημζκςκζηήξ ελέθζλδξ ηδξ 

ακενςπυηδηαξ. Δάκ… 

 Ακελάνηδηα απυ αοηυ, ζε εηείκμ πμο ιπμνεί ηάπμζμξ κα ζοιθςκήζεζ ή 

κα δζαθςκήζεζ, ζε εηείκμ πμο, ιάθθμκ, ιπμνμφιε κα ζοιθςκήζμοιε, μζ 

πενζζζυηενμζ ημοθάπζζημκ, είκαζ υηζ δ ηάλδ πμο είκαζ ηονίανπδ, δ οθζηή δφκαιδ 

ιζαξ ημζκςκίαξ είκαζ ηαζ δ ηονίανπδ πκεοιαηζηή δφκαιδ. Με αοηή ηδκ έκκμζα, 

εάκ είιαζηε ζε αζηζηυ ηαεεζηχξ -πμο είιαζηε-, δ ηονίανπδ πκεοιαηζηή δφκαιδ 

είκαζ δ αζηζηή ηάλδ ηαζ δ ζδεμθμβία ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ.   

 Ζ ηονίανπδ ζδεμθμβία ακαπηφζζεηαζ, δζαδίδεηαζ, επζαάθθεηαζ απυ ημοξ 

θεβυιεκμοξ ζδεμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ ημο ηνάημοξ. πμθείμ, Δηηθδζία, ιέζα 

ιαγζηήξ πνμπαβάκδαξ. Άνα, είηε ημ εέθμοιε είηε δεκ ημ εέθμοιε, ηαθμί ιαξ 

ζοκάδεθθμζ, μ νυθμξ ιαξ είκαζ κα ακαπανάβμοιε ζημ ζπμθείμ ηδκ ζδεμθμβία 

ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ. Αοηυξ είκαζ μ νυθμξ ιαξ. Αοηυ ημ νυθμ ηαθμφιαζηε κα 

παίλμοιε ηαζ, ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ζηθδνυ, ιπμνεί κα είκαζ ηαζ μδοκδνυ, αθθά 

εα πνέπεζ κα ημ ηαηακμήζμοιε, πνμηεζιέκμο κα ηαηαβνάρμοιε ημ νυθμ ιαξ 

ηαζ κα αοημπνμζδζμνζζημφιε, αθθά ηαζ κα δνάζμοιε αοημηεθχξ ηαζ 

επακαζηαηζηά, ιε ηδ βεκζηή έκκμζα ημο υνμο. Γεκ ημ ζοβηεηνζιεκμπμζχ. Θα 

έπνεπε, ηαηανπάξ, κα δμφιε πμζμζ είιαζηε, ηζ ιαξ ηαθεί ημ ζφζηδια κα 
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ηάκμοιε. Ζ θίθδ ιμο, δ ηαθή ιμο θίθδ παθαζυηενα, δ Αββεθζηή δ Φαημφνμο, 

ιμο ηαηήββεζθε υηζ ημ ΚΚΔ ηάπεδηε οπέν ηςκ αολήζεςκ ηςκ αζηοθοθάηςκ ηαζ 

δεκ είπε ηαηαθάαεζ υηζ ηαζ ειείξ αζηοθφθαηεξ είιαζηε, ηδξ βκχζδξ. Αοηυξ είκαζ 

μ νυθμξ ιαξ, Αββεθζηή ιμο. 

 Ο νυθμξ ιαξ, θμζπυκ, είκαζ νυθμξ πςνμθφθαηα ηδξ βκχζδξ. Ο νυθμξ 

ημο ηέναενμο ηδξ βκχζδξ, ημο βεκζημφ ηαεμδδβδηή, βζα κα ακαπαναπεεί η.θπ. 

δ βκχζδ, είκαζ δ ακχηενδ πακεπζζηδιζαηή ααειίδα. Με αοηή ηδκ έκκμζα, 

επακαθαιαάκς, ηαζ εάκ είκαζ αηνζαέξ αοηυ πμο ζοιααίκεζ ηαζ αοηυ πμο θέιε, 

εέθεζ πμθφ ιεβάθδ βεκκαζυηδηα ηαζ δνςζζιυ απυ έκα δάζηαθμ, απυ έκακ 

εηπαζδεοηζηυ βεκζηά. Γζα ημ δάζηαθμ, βεκζηά, εέθεζ πμθφ ιεβάθμ δνςζζιυ 

πνμηεζιέκμο, απέκακηζ ζε αοηυ ημκ αδοζχπδημ ιδπακζζιυ ηαζ ημκ ζηθδνυ 

νυθμ πμο ηαθείηαζ κα παίλεζ, κα ακηζζηαεεί. Καζ πάκηςξ, είκαζ ζαθέξ υηζ δ ιάπδ 

πνέπεζ κα δμεεί, θοζζηά, ηαζ ιέζα ζημ ζπμθείμ. Αθθά, μπςζδήπμηε, έλς απυ 

ημ ζπμθείμ. Καζ επζηνέρηε ιμο κα πς υηζ ζε ιία πνςζκή εζζήβδζδ δ 

δζαπίζηςζδ πμο έβζκε, υηζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ζοιποηκχκμοκ, ηεθζηά, 

ηδκ ηαλζηή πάθδ… επζηνέρηε ιμο κα πς υηζ εβχ δζαθςκχ. 

 Ζ ηαλζηή πάθδ ιπμνεί κα βίκεηαζ ή κα εηθνάγεηαζ ιε έκα ζηνεαθυ ηνυπμ, 

ιέζα ζηδκ ηάλδ, ιέζα ζηδ δζδαζηαθία, ιέζα ζημκ αβχκα πμο δίκεζ ημ 

εηπαζδεοηζηυ ηίκδια, μ ιαπυιεκμξ εηπαζδεοηζηυξ. Αθθά ιέζα ζημ ζοκηαβιαηζηυ 

πάνηδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πμο μ νυθμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηαηανπήκ, 

οπενηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ ηδξ οθζηήξ παναβςβήξ ζηα πθαίζζα ημο 

ημζκςκζημφ ηαζ μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ ζημ μπμίμ ανζζηυιαζηε, αοηυ είκαζ, 

ηεθζηά, πμο ηαεμνίγεζ ημ πνμμδεοηζηυ ή ημ ακηζδναζηζηυ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

πμθζηζηήξ. Γζαηί, εάκ δεκ ημ έπμοιε οπυρδ ιαξ, δδθαδή υηζ ηεθζηά δ παναβςβή 

ηαζ μζ ακάβηεξ ηδξ παναβςβήξ ημ οπενηαεμνίγμοκ, ηυηε ηαζ δ ανκδηζηή ζζημνία 

ηδξ εηπαίδεοζδξ -αθθά υπζ ιυκμ- εα ιαξ θαίκεηαζ αηαηακυδηδ.  

 ηδκ ζζημνία ηδξ εθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ, πνμμδεοηζηά ιέηνα πήνακ 

άκενςπμζ ιε ζδεμθμβία ηαζ πναηηζηή ακηζδναζηζηή. Σμ λένεηε ηαθφηενα εζείξ, 

μζ ζζημνζημί. Ο Μεηαλάξ, απυ υ,ηζ λένς, είπε πμθφ ηαθή ζπέζδ ιε ηδ δδιμηζηή 

βθχζζα. Γεκ είπε; Άθθμ πανάδεζβια: Ζ ζοκηδνδηζηή Νέα Γδιμηναηία ημ ‘74 

ηαεζένςζε ηαζ επζζδιμπμίδζε ηδ δδιμηζηή βθχζζα. Καζ ημ πνμμδεοηζηυ 

ΠΑΟΚ ημ 1997 έηακε ιία απυ ηζξ πζμ ακηζδναζηζηέξ αθθαβέξ, ηαηά ηδ βκχιδ 

ιμο, ζηδκ εθθδκζηή εηπαίδεοζδ. 
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 Δάκ δεκ εέθμοιε, θμζπυκ, κα ενιδκεφμοιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

πμθζηζηήξ ιε υνμοξ πνμμδεοηζηχκ ηαζ ιδ πνμμδεοηζηχκ δοκάιεςκ, 

ηεκηνμανζζηενάξ ηαζ δελζάξ, βζα κα ιζθήζς ιε ζφβπνμκμοξ υνμοξ, εάκ δεκ 

εέθμοιε κα ημ ενιδκεφμοιε έηζζ, ηυηε εα πνέπεζ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ εηείκμ 

πμο ηεθζηά ηαεμνίγεζ ηδ ζηάζδ ζημ εέια αοηυ ηαζ ημο ακηζδναζηζημφ ή ημο 

πνμμδεοηζημφ πμθζηζημφ είκαζ μζ ακάβηεξ ημο ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ. Σδξ 

οθζηήξ παναβςβήξ υιςξ. Οζ ακάβηεξ ηδξ οθζηήξ παναβςβήξ.  

 Γεκ ιπμνχ κα επεηηαεχ ζε αοηυ ημ εέια. Δηείκμ πμο εέθς κα 

πνμζεέζς υιςξ είκαζ ημ ελήξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πχξ εα δζαπεζνζζημφιε ημ πνυκμ; 

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ: ·κα δεφηενμ θάεμξ, πμθφ ζμαανυ, ζδζαίηενα απυ ιαξ, ηςκ 

εεηζηχκ επζζηδιχκ -είιαζ θοζζηυξ-, είκαζ υηζ απμθοημπμζμφιε ημ νυθμ ηδξ 

επζζηήιδξ ιαξ. Θεςνμφιε, δδθαδή –ηαθά, βζα ηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ είκαζ 

δεδμιέκμ, θακηάγμιαζ, ηαζ δεκ εα δζαθςκήζμοιε υηζ είκαζ ηαλζηέξ επζζηήιεξ- 

αθθά βζα ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ οπάνπεζ ιζα ειιμκή, ηαζ απυ αλζυθμβμοξ 

ακενχπμοξ ηαζ πνμμδεοηζημφξ ακενχπμοξ, πμο ζμο θέεζ υηζ μ θοζζηυξ κυιμξ 

είκαζ ακηζηεζιεκζηυξ. Γεκ είκαζ έηζζ. Ζ ζδεμθμβία, ιαξ ανέζεζ δεκ ιαξ ανέζεζ, 

δζεζζδφεζ ζηδκ επζζηήιδ. Γεκ οπάνπεζ ηαεανή επζζηήιδ, υπςξ δεκ οπάνπεζ ηαζ 

ηαεανή ζδεμθμβία, εα έθεβα. Θέθεηε παναδείβιαηα; Ο ιέβαξ Νεφηςκ. Ζ 

επζζηήιδ ημο είκαζ ηαεανή; Ίπζ. Δνχηδζδ: Ζ εεςνία ηδξ αηανζαίαξ δνάζδξ, δ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ ζςιάηςκ, απυ ιαηνζά αηανζαία, είκαζ κυιμξ ηδξ θφζδξ, 

είκαζ θοζζηή δζεοηνίκζζδ, δζενεφκδζδ ή ζδεμθδρία; Ηδεμθδρία, ηαζ ημ δζεοηνζκίγεζ 

ηζυθαξ. Λέεζ, ημ ελδβεί, ηδ δοκαηυηδηα αηανζαίαξ δνάζδξ ηςκ ζςιάηςκ απυ 

απυζηαζδ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ απακηαπμφ πανμοζίαξ ημο Θεμφ. Γζα πανάδεζβια 

-πνυζθαημ, βζαηί ημ άθθμ ήηακ πμθφ παθζυ-, δ εεςνία ηδξ «ιεβάθδξ έηνδλδξ» 

είκαζ ηαεανή επζζηήιδ; …δ ζδεμθμβία ή δ εεμθμβία, βζα κα βίκς πζμ 

ζοβηεηνζιέκμξ, ιζα ηαζ δ ιεβάθδ έηνδλδ δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά έκαξ άθθμξ 

ηνυπμξ επζζηδιμκζημθακμφξ πανμοζίαζδξ ηδξ δδιζμονβίαξ. Γεκ είκαζ έηζζ; Έ 

ημ δθεηηνυκζμ πμο πάκεηαζ ή δεκ πάκεηαζ. Ζ εεςνία ημο Υάζγεκιπενβη, πμο 

επζιέκμοκ ζηδ πμθή ηδξ Κμπεβπάβδξ κα ηδξ δίκμοκ μκημθμβζηυ υνζμ, κα 

εεςνεί υηζ είκαζ μκημθμβζηυ υνζμ ηαζ υπζ βκςζζμθμβζηυ, είκαζ ζδεμθμβία ή 

επζζηήιδ; Καζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα δ ιάπδ.... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ιε αοηή ηδκ ημοαέκηα ηθείκεζξ. Ίθα ηα άθθα ιπμνμφιε κα 

ηα θφζμοιε ηάπμζα ζηζβιή 
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Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ: Δίπα ηαζ άθθα πμο εα ιπμνμφζα κα πς, αθθά θακηάγμιαζ 

υηζ ηαηαπνάζηδηα ημ πνυκμ ζαξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ. Δίπαιε, ζε υθα ιπμνμφιε κα 

δχζμοιε απακηήζεζξ εηηυξ απυ ημ πνυκμ. Δίκαζ αδοζχπδημξ μ πνυκμξ. Ο 

ζοκάδεθθμξ μ Υαζαπάηδξ έπεζ ημ θυβμ.    

ΥΑΑΠΑΚΖ: Πενί ιυνθςζδξ. «Πνμζηοκχ ηδ πάνδ ζμο, θαέ ιμο. ηφας ημ 

ηεθάθζ ζηα ιανηφνζά ζμο ηαζ εαοιάγς, θαέ ιμο, ηα ένβα ζμο.» Μεθμπμζδιέκμ 

απυ ημκ Μανηυπμοθμ. ηαοναηάηδξ Μζπάθδξ μ πμζδηήξ. Έηακ ιμνθςιέκμξ, 

βναιιαηζζιέκμξ; Σζ ηαηαθαααίκεηε; Έηακ αμζηυξ, πμο δεκ ήλενε κα βνάρεζ 

μφηε ημ υκμιά ημο. Ο Υαηγδδάηδξ μ ίδζμξ ημκ είπε παναηηδνίζεζ υηζ δεκ είκαζ 

αμζηυξ πμο βνάθεζ πμζήιαηα, αθθά πμζδηήξ πμο αυζηεζ πνυααηα. Γεκ ήλενε 

ημ «πάκηα νεζ, πάκηα πςνεί ηαζ μοδέκ ιέκεζ» μφηε κα ημ πεζ μφηε εάκ εζπχεδηε 

πμηέ μφηε πμζμξ ημ είπε. Έηακ, υιςξ, ιμνθςιέκμξ, βζαηί ημ είπε αάθεζ αοηυ 

ιέζα ζημ ιοαθυ ημο. Σμ ήλενε ιε ημ δζηυ ημο ηνυπμ ηαζ ημ ελέθναγε 

ηαεδιενζκά. Αοηυ είκαζ ιζα δζαθμνά, κμιίγς, ημο ιμνθςιέκμο απυ ημκ 

βναιιαηζζιέκμ. 

 Ζ Δονςπασηή ·κςζδ -ηα θές ηδθεβναθζηά, ακαβηαζηζηά- ήηακ αίηδια 

θασηυ κα βίκεζ δ Δονςπασηή Κμζκμπναλία Άκεναηα Υάθοαα, ιεηελέθζλδ ηδξ 

μπμίαξ ηδξ ήηακ δ Δονςπασηή ·κςζδ; ·βζκε, βζαηί ελοπδνέηδζε ηζξ ακάβηεξ 

ημο ηεθαθαίμο. Αοηή δ Δονςπασηή ·κςζδ είπε μνίζεζ ημκ Νηεθυν πνυεδνυ ηδξ 

έκα θεββάνζ. ‘ αοηυ ημ ζδιείμ εα ήεεθα ηζξ εζζδβήηνζεξ. οκεζηήεδ ιζα 

επζηνμπή οπυ ημκ Νηεθυν βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, μζ μπμίμζ 

ζοκμπηζηά ακαθένμκηαζ ζημκ επζζηδιμκζηυ ή ηεπκμθμβζηυ ακαθθααδηζζιυ, 

ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα ιαεαίκμοκ κα γμοκ ιε άθθμοξ, 

κα οπάνπμοκ ςξ άημια -πνέπεζ κα ημ ιάεμοιε υηζ πεεξ είπαιε ιία ιαγζηή 

επζδδιία αοημηημκζχκ-, κα ιαεαίκμοκ κα πνάηημοκ… -αθθά ηζ ηαζ πχξ;… δεκ 

ιαξ ημ θέεζ- ηαζ, ηέθμξ, κα ιάεμοκ πχξ κα ιαεαίκμοκ, ημ βκςζηυ παναιοεάηζ. 

Ο Νηεθυν δεκ έβζκε πνυεδνμξ ηδξ επζηνμπήξ βζα κα ιμνθχζεζ ημοξ 

ενβαγυιεκμοξ, αθθά βζα κα ανεζ ηνυπμοξ κα αολήζεζ ημ ηεθάθαζμ. Καζ ειείξ εα 

ημ αάθμοιε εδχ πένα εζζδβδηζηά βζα κα ημ εθανιυζμοιε ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ;  

Δπίζδξ, ημ είπαιε πάνα πμθθέξ θμνέξ, κα πνμζανιυζμοιε ημ ιάεδια 

ζημ επίπεδμ ηςκ παζδζχκ. Ίπζ, αοηυ είκαζ ακηίδναζδ. Δάκ ημ παζδί δεκ έπεζ ίζμ 

επίπεδμ λεηζκήιαημξ ιε έκα άθθμ, εα πνέπεζ υπζ κα πνμζανιυζς ημ ιάεδια, 

δδθαδή κα ημ ηαηεαάζς, ηάηζ πμο βίκεηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, αθθά κα ημο 
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δχζς εοηαζνίεξ κα βειίζεζ ηα ηεκά. Καζ εδχ δεκ πενζμνίγμιαζ ιυκμ ζηδκ 

εκζζποηζηή δζδαζηαθία. Θα πνέπεζ κα πάνς ιέηνα, βζα κα ιδκ έπεζ ηα 

πνμαθήιαηα πμο έπεζ δ μζημβέκεζά ημο. Γζυηζ, εάκ δεκ έπμοκ ενβαζία μζ βμκείξ, 

αοηυ εα πνέπεζ κα δμοθέρεζ, εα πνέπεζ κα πάεζ ηα απμβεφιαηα κα δμοθεφεζ. 

Καζ ημ λένεηε υηζ πάνα πμθθά παζδζά ενβάγμκηαζ, έζης ηαζ εάκ απαβμνεφεηαζ 

βζα ηδκ δθζηία ηάης ηςκ 15 εηχκ. Ο ιζζευξ ημο ενβάηδ παηένα ημο κα θηάκεζ 

κα ημ ζοκηδνήζεζ, κα ημο πάνεζ αζαθία, κα έπεζ ιζα αζαθζμεήηδ ηαζ ηέημζα. ·ηζζ 

ηαθφπημκηαζ υθα αοηά. Γεκ είκαζ ζπδιαηζηά ηαζ ημοηάηζα. 

 Δνπυιαζηε, ηχνα, ζηα κέα ιέηνα πμο πνμςεεί δ Δονςπασηή ·κςζδ. 

Πενί Νηεθυν μ θυβμξ. «Καπμδίζηνζαξ ΗΗ»: Αημφζαηε ηακέκα θασηυ ηίκδια κα 

απαζηεί εδχ ηαζ ηχνα «Καπμδίζηνζαξ ΗΗ»; οκέκςζδ ηςκ δήιςκ; Ίπζ. Σμ 

πνμςεμφκ δ ηοαένκδζδ ηαζ ηα ηυιιαηα πμο ημκ ρδθίγμοκ. Σζ ζδιαίκεζ αοηυ; 

Δίκαζ πνυμδμξ δ απμηέκηνςζδ, θέεζ, ηςκ ελμοζζχκ… – ακηίδναζδ ιαφνδ είκαζ. 

Οζ δήιμζ, επεζδή ηοβπάκς ηαζ δδιμηζηυξ ζφιαμοθμξ, δεκ έπμοκ δναπιή 

ηζαηζζηή. Σα ένβα υθα, πμο αθέπεηε, βίκμκηαζ εάκ οπάνλεζ πνυβναιια 

εονςπασηυ. Σμοξ θεξ: «Βνε παζδζά, ηνέπεζ ημ ηααάκζ ιμο». μο θέκε: «Διείξ ζε 

πνδιαημδμημφιε ηχνα κα ζηνχζεζξ ηδκ αοθή ζμο. Θέθεζξ κα ηδκ ζηνχζεζξ; 

ηνχζε ηδ. Γεκ εέθεζξ; ημοξ άθθμοξ. Γεκ είκαζ επζθέλζιδ δαπάκδ». Καζ έπμοιε 

απμηέκηνςζδ ηςκ παζδζηχκ ζηαειχκ. Πμφ μδήβδζε; ηα δίδαηηνα. Γζα ημ 

πνυβναιια «Βμήεεζα ζημ ζπίηζ» θήβεζ δ πνδιαημδυηδζδ ημκ Αφβμοζημ. Σζ εα 

βίκεζ ιεηά; Υνδιαημδυηδζδ ζημοξ ακαλζμπαεμφκηεξ, βζα κα δζαθέβμοκ πμζμ 

θμνέα εέθμοκ, δδθαδή ημοξ ζδζχηεξ. Πθδνχκμοιε ζημοξ Γήιμοξ βζα ημ 

πνάζζκμ, βζα ημ θςξ, βζα ηδκ ηαεανζυηδηα, βζα ημ κενυ, βζα ηδκ απμπέηεοζδ, βζα 

ηα πάκηα. Πθδνχκμοιε ζημοξ παζδζημφξ ζηαειμφξ. Άνα, εάκ ηα ζπμθεία πάκε 

ζηδκ εοεφκδ ηςκ Γήιςκ, δεκ εα πθδνχκμοιε θεθηά; Αθμφ δεκ έπμοκ θεθηά κα 

ηα ζοκηδνήζμοκ. Θα πμφκε: «Έ πθδνχκεηε ή ηα δίκς ζημκ ζδζχηδ ηαζ εα 

πθδνχκεηε ζημκ ζδζχηδ». Σα ΓΗΣ, ηα πενζαυδηα, δεκ είκαζ δζηή ιμο 

ακαηάθορδ. 

 Γζα υθα αοηά, υιςξ, δεκ ιπμνμφκ εδχ ηάπμζμζ κα ένπμκηαζ ηαζ κα ιαξ 

θέκε υηζ δζαθςκμφιε ιε αοηά. Γζυηζ μζ επίζδιμζ πμθζηζημί θμνείξ ημοξ, ηαζ ζηα 

πμθζηζηά ημοξ ηείιεκα ηαζ ζηζξ εηθνάζεζξ ημοξ ζηδκ ημπζηή αοημδζμίηδζδ, ζηδκ 

ΚΔΓΚΔ, εκκμχ, υπμο εηθνάγμκηαζ ημ ΠΑΟΚ, δ Νέα Γδιμηναηία ηαζ μ 

οκαζπζζιυξ, ηα έπμοκ ρδθίζεζ. Ζ ΚΔΓΚΔ ηα γδηάεζ. Γχζε ιμο, θέεζ, 
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θμνμθμβζηή ζηακυηδηα, κα θμνμθμβεί ηαζ μ Γήιμξ ηαζ ημ ηνάημξ. Άνα, ηζ ιμο 

θέκε ηχνα; Δδχ εα δζαθςκήζμοκ; Κάπμηε δ οπμηνζζία εα πνέπεζ κα ηεθεζχκεζ.  

Σζ πνεζάγεηαζ κα βίκεζ, θμζπυκ. Σα ΓΗΣ ηα λένεηε υθμζ. Με αοηά βίκμκηαζ 

μζ δνυιμζ. Γζα κα πενάζεζξ δνυιμ, πνέπεζ κα πθδνχζεζξ δζυδζα ζημκ ζδζχηδ. 

Αενμδνυιζα ζδζςηζηά, θζιάκζα ζδζςηζηά, επζημζκςκίεξ, ΜΜΔ… Γζηαζηζηυ ιέβανμ 

ηηίγεηαζ ζημ Ζνάηθεζμ αοηή ηδ ζηζβιή. Σμ ηηίγεζ ζδζχηδξ, μ μπμίμξ εα 

εηιεηαθθεφεηαζ βζα 50 πνυκζα ηα ιαβαγζά απυ ηάης. Θα ηηίζεζ ηα ζπμθεία ηδκ 

άθθδ ιένα ηαζ εα ζμο θέεζ «δζηυ ιμο δεκ είκαζ;». Σμ απυβεοια πάνηζκβη δ 

αοθή ηαζ ιπαν ημ αιθζεέαηνμ. 

ΤΝΔΓΡΟ: Αοηά είκαζ βζα ηα ζπμθζηά αζαθία, ηχνα; 

ΥΑΑΠΑΚΖ: Γεκ είκαζ βζα ηα ζπμθζηά αζαθία. Γζα ηδ ιυνθςζδ ιζθάιε. Ίηακ, 

ζοκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, δ εοεφκδ ηδξ παζδείαξ πάεζ ζημοξ δήιμοξ, εζφ 

εα ιζθάξ βζα αζαθία; Μίθα βζα αζαθία εζφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθε, ηθείζε. Γεκ ιπμνχ κα ζμο δχζς παναπάκς 

πνυκμ. 

ΥΑΑΠΑΚΖ: Άνα, δεκ πνέπεζ ζε ηαιία ηςκ πενζπηχζεςκ κα δζαζπαζηεί ημ 

εκζαίμ πενζεπυιεκμ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γεκ εα δίκεηαζ ημ ίδζμ ηαθή εηπαίδεοζδ 

εηεί πμο έπμοκ θεθηά, ζηδ ζοκμζηία ηδκ πθμφζζα, ηαζ ζηα ενβαηυπαζδα. Ζ ιυκδ 

ημοξ πνμμπηζηή εα είκαζ κα βίκμοκ ενβάηεξ. Γζαηί, αοηυ εα βίκεζ.  

 Γφμ πνμηάζεζξ ηαζ ηεθεζχκς. Απυ πμζμ ηνάημξ; Απυ ημ ζδιενζκυ; Ίπζ, 

αέααζα. Σμ ζδιενζκυ είπαιε ηζ ελοπδνεηεί. Άνα, ηαηαθήβς πάθζ ζημ πνςζκυ 

ιμο ζοιπέναζια, υηζ εα πνέπεζ κα ακαηναπεί δ εηιεηαθθεφηνζα ηάλδ. Δάκ δε 

θηάζμοιε ηδ ζηέρδ ιαξ ιέπνζ εηεί, ηάκμοιε ιπαθχιαηα.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκάδεθθμξ Ρμοιπέα έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΡΟΤΜΠΔΑ (ΔΛΜΔ ΠΡΟΣΤΠΩΝ): Ακαθένμκηαζ ζημ ηείιεκμ ηςκ 

εζζδβήζεςκ ηςκ Οιάδςκ Δνβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ ζηδ ζεθίδα 49, πμο ιαξ 

δυεδηε, ηα ελήξ: «Απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη πινχζηα έξεπλα θαη πιήζνο 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα […]. Πψο ην 

Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην θαη ην ΤΠΔΠΘ εθκεηαιιεχηεθαλ φιε απηή ηε 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία; Απιψο, ηελ… αγλφεζαλ. ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
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εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζηα λέα βηβιία δελ ζπκκεηείραλ, αιιά νχηε θαη 

δεηήζεθε νπνηαδήπνηε γλψκε απφ φιν απηφ ηνλ θφζκν.»  

οιθςκμφιε. Αθθά ιήπςξ ημ ζοκδζηαθζζηζηυ ιαξ ηίκδια ηάθορε αοηή ηδκ 

έθθεζρδ; Ζ ΟΛΜΔ ζηδκ ένεοκα αοηή, αθθά ηαζ ζε άθθεξ, αλζμπμίδζε αοηή ηδ 

ζοζζςνεοιέκδ ειπεζνία, ηαζ ζδζαίηενα ηδκ πθμφζζα ζοζζςνεοιέκδ ειπεζνία 

ζηα 36 πεζναιαηζηά ζπμθεία υθδξ ηδξ πχναξ; Καιζά ακαθμνά δεκ έβζκε ζημ 

νυθμ πμο μθείθμοκ, ζφιθςκα ιε ημ κυιμ 1566 ημο ‘85, αθθά ηαζ ιπμνμφκ κα 

παίλμοκ ηα πεζναιαηζηά ζπμθεία. ηδ δμηζιαζηζηή πνήζδ ηςκ κέςκ αζαθίςκ ηαζ 

ζηζξ ηαζκμημιίεξ. Απχθεζα, θμζπυκ, ηδξ παζδαβςβζηήξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ 

ειπεζνίαξ. Αηυια, ζηζξ πνυζθαηεξ εέζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ 

ΟΛΜΔ βζα ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απμθεφβεηαζ ηάεε ακαθμνά 

ζημ νυθμ ηςκ πεζναιαηζηχκ ζπμθείςκ υζμκ αθμνά ηδ ιεηεηπαίδεοζδ, ηδκ 

επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηδ δζδαηηζηή πνάλδ, ημ ζπεδζαζιυ, ηδκ 

εθανιμβή ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηαζκμηυιςκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ, ηςκ 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ηςκ κέςκ βκςζηζηχκ 

ακηζηεζιέκςκ. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) 

Γ. ΡΟΤΜΠΔΑ: Ναζ, ειείξ έπμοιε γδηήζεζ απυ ημκ ηθάδμ… εα ζαξ απακηήζς: 

Διείξ δεκ εεθήζαιε κα ηάκμοιε ηάηζ αοεαίνεημ ηαζ ηαθμφιε ημκ ηθάδμ, ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα, ιε ιεβάθδ έκηαζδ κα πάνεζ εέζδ ζημ ηίκδια. Γδθαδή, δ 

ζςνεοιέκδ ειπεζνία, πμο δεκ ηαηαβνάθεηαζ μφηε αλζμπμζείηαζ απυ ημ ηίκδιά 

ιαξ μφηε απυ ηδ πμθζηεία, ζοκμρίγεηαζ ζηα ελήξ -επζβναιιαηζηά ιζθχ αοηή ηδ 

ζηζβιή:  

Πνχηα απυ υθα, βίκεηαζ πζθμηζηή εθανιμβή ηαζκμηυιςκ δζδαηηζηχκ 

ιεευδςκ ζηα πεζναιαηζηά ζπμθεία. Ίπζ μνβακςιέκα, αέααζα, απυ ηδ Πμθζηεία, 

ηαζ ζοζηδιαηζηά, αθθά ελάβμοιε ζοιπενάζιαηα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά 

ημοξ. Θα ιμο πείηε, ιε ημκ παηνζςηζζιυ ηςκ Δθθήκςκ, αεααίςξ. Καηαβναθή, 

θμζπυκ, ηαζ αλζμπμίδζδ ηδξ ειπεζνίαξ επζιυνθςζδξ ηςκ θμζηδηχκ, ηςκ 

ηαεδβδηχκ, ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ θμζηδηχκ, πμο βίκεηαζ ζοζηδιαηζηά. Διπεζνία 

ηςκ ηαεδβδηχκ πμο δζδάζημοκ ζηα πεζναιαηζηά ζπμθεία. Αλζμπμίδζδ ηδξ 

δζδαηηζηήξ ηαζ παζδαβςβζηήξ ειπεζνίαξ βζα ηδκ πεναζηένς αεθηίςζδ ηςκ 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ ηαζ δζαηφπςζδ πνμδζαβναθχκ βζα ηδ ζοββναθή ημοξ, πμο 

βίκεηαζ πνμζπάεεζα απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ. φκδεζδ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ ιε ηδ δζδαηηζηή πνάλδ. Ίπζ βεκζηά ηαζ αυνζζηα ιυκμ. Ίπςξ 
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ζοιααίκεζ ζηα πεζναιαηζηά ζπμθεία. Ζ ΔΛΜΔ Πνμηφπςκ ηαθεί βζα πμθθμζηή 

θμνά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ημκ ηθάδμ, ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ ημ 

οκέδνζμ κα δζαιμνθχζεζ, επζηέθμοξ, ζαθή εέζδ, βζα κα αλζμπμζδεεί αοηυξ μ 

εεζιυξ. Έ κα ημκ ηαηανβήζμοιε - εάκ απμθαζίζεζ ημ ηίκδια, υιςξ. Χξ 

ενβαθεία άζηδζδξ ειείξ εέθμοιε κα αλζμπμζδεμφκ, ηδξ πεζναιαηζηήξ 

παζδαβςβζηήξ βζα υθεθμξ ηδξ δδιυζζαξ ηαζ δςνεάκ παζδείαξ ηαζ ηςκ 

θεζημονβχκ ηδξ.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ ηαζ εβχ ηδ ζοκαδέθθζζζα. Ζ ζοκάδεθθμξ Μανία 

Ρδηζάηδ. 

Μ. ΡΖΣΑΚΖ: Δίιαζ ροπμθυβμξ ηαζ θζθυθμβμξ ηαζ δζδάζης ζηα πμθεία 

Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ. Γμοθεφς πάνα πμθθά πνυκζα, δεηαεπηά, πενίπμο, ζηδ 

Μέζδ Δηπαίδεοζδ, ζε Γοικάζζα ηαζ Λφηεζα, ηαζ πάκς ηάης υθμζ ιε έπεηε 

ηαθφρεζ. 

 Πάκηςξ, παζδζά, εζθζηνζκά, ιε υθδ ιμο ηδκ αβάπδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ 

ηδκ εηηίιδζδ πμο ζαξ έπς, κμιίγς υηζ ιαξ θείπεζ δ ζεικυηδηα. Καζ επεζδή 

αηνζαχξ αζπμθμφιαζηε ιε ηδκ δθζηία ηδξ εθδαείαξ -ηαζ ηχνα πζα εβχ 

ενβάγμιαζ ιε ιαεδηέξ ιεηά απυ ηδκ εθδαεία-, μζ ιαεδηέξ ιμο είκαζ ηα παζδζά 

πμο ηάπμηε ειείξ ιε ημκ άθθα ή αήηα ηνυπμ ηα απμεαννφκαιε ηαζ θφβακε 

απυ ημ ζπμθείμ. Καζ επεζδή ιε απαζπμθεί ημ εέια αοηυ πνυκζα ζηα ζπμθεία, 

πζζηεφς υηζ δ εκεάννοκζδ είκαζ πμθφ ααζζηυ πνάβια. οκήεςξ ενβαγυιμοκ 

ζε Γοικάζζμ, πμθφ θίβμ ζε Δκζαίμ Λφηεζμ, ηαζ ιεηά ζε ΔΠΑΛ - ηα ζδιενζκά 

ΔΠΑΛ, πμο ήηακ ΣΔΔ ηυηε. Γδθαδή, ζε θασηά ζπμθεία. Καζ εηεί πμο είιαζ ηχνα, 

ζημ πμθείμ Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ, είκαζ παζδζά απυ θασηή ηάλδ, πμο μζ ιζζμί 

είκαζ άκενβμζ, μζ άθθμζ είκαζ απαζπμθμφιεκμζ, μζ άθθμζ πνμζπαεμφκ κα ανμοκ 

ιζα εέζδ ηαζ κα πνδζζιμπμζήζμοκ αοηυ ημ απμθοηήνζμ ζηδ γςή ημοξ. 

 Σμ πνυβναιια αοηυ λεηίκδζε απυ ηδ Γαθθία, απυ ηδ Μαζζαθία, βζα 

υζμοξ δεκ βκςνίγμοκ ηζ βίκεηαζ, πνζκ δέηα πνυκζα. Δίκαζ θμαενά πνςημπμνζαηυ 

βζα ηα εθθδκζηά δεδμιέκα. Απθχεδηε ζε υθδ ηδκ Δονχπδ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, 

ζηδκ Δθθάδα. Μαηάνζ κα έπεζ ζοκέπεζα. Ίιςξ ηα ημκδφθζα ηεθεζχκμοκ ηχνα. 

Γδθαδή, δ Δονχπδ έδςζε ημ 15% ιέπνζ ημ 2008. Απυ ηδκ ειπεζνία ιμο, 

μιμθμβχ, δεκ είδα εβχ θεθηά. Γδθαδή, δφμ πνυκζα, πμο δμοθεφς ιε ημ 

ζπμθείμ ζηα Υακζά, ήηακ απυ ημ ιενάηζ ιαξ. Ίθμζ μζ ζοκάδεθθμζ, απυ υθα ηα 
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πμθζηζηά ζπήιαηα ηαζ ηζξ ζδεμθμβίεξ. Οζ ζοκάδεθθμζ είκαζ ελαζνεηζημί. Θα ιαξ 

ζηέθκακε θεθηά ηαζ, εάκ είπαιε ζηέβδ, εα ελμπθίγαιε ηαζ ημ πχνμ. Απυ υ,ηζ 

λένς, ζηδκ Κνήηδ, ιυκμ ζηδκ Ηενάπεηνα είκαζ έκα ηηήνζμ ζημ μπμίμ έπμοκ 

θηζάλεζ έκα ηαηαπθδηηζηυ ζπμθείμ, ηαζ κμιίγς ηαζ ζημ Ζνάηθεζμ. ημ Ρέεοικμ 

ημ ζπμθείμ ζοζηεβάγεηαζ. ηα Υακζά ιαθχκακε μ ηέςξ ιε ημκ κοκ δήιανπμ ζηζξ 

Μμονκζέξ εάκ εα ηάκμοκ πμθείμ Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ. Σμ εέια έπεζ πάεζ ζημ 

οιαμφθζμ Δπζηναηείαξ. Δδχ παπάξ, εηεί παπάξ, πμφ είκαζ μ παπάξ; 

οβκχιδ πμο ημ δζαηςιςδχ, αθθά ανπίγς πθέμκ κα εηκεονίγμιαζ. 

 οζηεβαγυιαζηε ζημ 1μ Γοικάζζμ Υακίςκ. Δίκαζ έκα απυ ηα πζμ παθζά 

ζπμθεία ζηα Υακζά, ημ μπμίμ είκαζ ηαηαπθδηηζηυ. Κάκμοιε ηαηάπνδζδ 

θζθμλεκίαξ, δοζηοπχξ. Γζαηί ηαζ δ θζθμλεκία ηάπμηε έπεζ ηαζ ηα υνζά ηδξ. Αθθά 

εέθς κα πς υηζ ηχνα, πμο ηεθεζχκμοκ ηα ημκδφθζα, ηζ εα ηάκεζ ημ Τπμονβείμ; 

Θα ηα ηάκεζ ηθαζζηά ζπμθεία, εα ηα ηοπμπμζήζεζ ηαζ εα θφβμοιε απυ ημ 

κεςηενζζηζηυ ηαζ ημ πνμμδεοηζηυ, απυ ηδ δοκαηυηδηα κα πδβαίκμοιε ζηζξ 

αζαθζμεήηεξ, ζηζξ πζκαημεήηεξ, ζηα ιμοζεία, κα ηάκμοιε ιάεδια, κα 

πνμηείκμοκ μζ εηπαζδεουιεκμζ πμφ εα ηάκμοιε ιάεδια ηαζ ηζ εέιαηα; Διείξ ηαζ 

απυ εθδιενίδεξ ηάκμοιε ιάεδια. Θέθς κα πς υηζ ειείξ δεκ έπμοιε αζαθία, ηαζ 

ημ λένεηε. Καζ ηάκμοιε υ,ηζ εέθμοιε, ανηεί κα εκδζαθένεζ ημοξ 

εηπαζδεουιεκμοξ, ή αημφιε ηαζ πνμηάζεζξ. Σχνα, υιςξ, πμο ηεθεζχκμοκ ηα 

θεθηά, ηζ εα ηάκεζ ημ Τπμονβείμ; Γεκ έπεζ οπμπνέςζδ κα ζοκεπίζεζ αοηυ ημ 

ιμκηέθμ, ημ μπμίμ αμδεάεζ πάνα πμθφ ηυζιμ; Γζαηί εβχ πζζηεφς πχξ είκαζ 

ζακ ημ Ακμζηηυ Πακεπζζηήιζμ, ηαεχξ πμθθέξ θμνέξ μζ εηπαζδεουιεκμζ 

ένπμκηαζ κα ηάκμοκ ιάεδια ιε ηα νμφπα ηδξ δμοθεζάξ, ανυιζημζ, δδθαδή, ιε 

ηδκ αβςκία κα ιδ πάζμοκ ημ ιάεδια. Καζ εέθς κα πς εηείκδ ηδ ζηζβιή: Διείξ, 

μζ παζδαβςβμί, ιε ηα «πηοπία» -βζαηί εβχ ηα αιθζζαδηχ, πθέμκ, ηαζ ηα δζηά ιμο 

ηαζ πμθθχκ άθθςκ ζοκαδέθθςκ- ειείξ δζδάζημοιε αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ ή 

αοημί δζδάζημοκ ηδκ αλζμπνέπεζα, υπςξ βνάθς ηαζ ζηα βναπηά, υπςξ έβναρα 

ηαζ ζημ Τπμονβείμ… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκαδέθθζζζα. 

Μ. ΡΖΣΑΚΖ: … ηαζ ηδκ εκεάννοκζδ; οββκχιδ, δεκ εέθς πεζνμηνμηήιαηα. 

Να πνμζέλμοιε ηζξ εοαζζεδζίεξ ηαζ ηδξ ιεηεθδαείαξ. Γζαηί είκαζ έκα εέια πμο 

πμκάεζ πάνα πμθφ ηα παζδζά ηαζ απυ ημ βναθείμ ιμο έπς αημφζεζ δζάθμνα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκάδεθθμξ Ράπηδ Μανίκα έπεζ ημ θυβμ. Ίζμ ιπμνμφιε, 

ζημ εέια ιαξ. 
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Μ. ΡΑΠΣΖ (ΔΛΜΔ ΚΔΡΚΤΡΑ): Δθπίγς κα είιαζ εκηυξ εέιαημξ ηαζ υπζ εηηυξ, 

ακ ηαζ θζθυθμβμξ. Λμζπυκ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ 

απμηεθεί ζηα πένζα ημο εηπαζδεοηζημφ έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ. Γεκ πνέπεζ, 

αέααζα, κα θδζιμκμφιε υηζ αοηυ είκαζ ημ πανάβςβμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

πμθζηζηήξ (ηδ ζοκέπεζα ιζθάεζ ιαηνζά απυ ημ ιζηνυθςκμ ηαζ δεκ αημφβεηαζ 

ηαθά). 

 … Δίκαζ εκηοπςζζαηυ, θμζπυκ, ημ ιέβεεμξ ηςκ αζαθίςκ. Παν‘ υθδ ηδκ 

αζζεδηζηή ημοξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα, ηδκ ειθάκζζδ ηαζ άθθα 

ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ, είκαζ ζδιακηζηυ ημ πυζμ ιεβάθα ζε ιέβεεμξ 

είκαζ. Να ηα πάνμοκ ζηα πένζα ημοξ ηαζ κα ηα πεζνζζημφκ. Μπμνεί έκα παζδί κα 

δζααάγεζ έκα θμβμηεπκζηυ ακάβκςζια, ηδκ Ηθζάδα ή ηάπμζμ απυ ηα ηείιεκα ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ιε αζαθία ηέημζμο ζπήιαημξ; Θοιίγμοκ πενζμδζηά 

πμζηίθδξ φθδξ. 

 Καζ ιε αοηυ, εεζιζηά, πενκάιε ζηδκ επυιεκδ παναηήνδζδ. ηδκ 

απμζπαζιαηζηυηδηά ημοξ· ζηδκ ηιδιαηζηή πθδνμθμνία ηδκ μπμία πανέπμοκ, 

αηνζαχξ υπςξ ηα πενζμδζηά. Σμ βεκζηυ πθαίζζμ πάκεηαζ. Οζ βκχζεζξ είκαζ 

απμζπαζιαηζηέξ. Οζ πθδνμθμνίεξ πμθθέξ ζε υβημ. Σα παζδζά δεκ ιπμνμφκ κα 

εκηάλμοκ υ,ηζ ιαεαίκμοκ ζε έκα εονφηενμ ζφκμθμ. Γεκ ιπμνμφκ κα 

ζοβηναηήζμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ. Αοηά πμο ιαεαίκμοκ είκαζ ηα ημιιάηζα εκυξ 

ρδθζδςημφ πμο δεκ παίνκεζ ηαιία απμθφηςξ απεζηυκζζδ. Απμηέθεζια; Ζ 

ζφβποζδ.  

 ·κα ηνίημ ζδιείμ είκαζ αοηυ ηδξ πμζυζηςζδξ ηδξ φθδξ. οιποηκςιέκδ 

δ φθδ. Ζ ζζημνία ηδξ Β‘ Γοικαζίμο, βζα πανάδεζβια, ηαθφπηεζ 15 αζχκεξ. Αοηυ 

ηζ ζδιαίκεζ; οιπφηκςζδ ιε απθμοζηεοηζηέξ αθαζνέζεζξ, υβημξ πθδνμθμνζχκ, 

αδοκαιία κα επελενβαζημφκ ηα παζδζά υ,ηζ έπμοκ ιάεεζ ηαζ κα ημ 

αθμιμζχζμοκ. Σα αζαθία είκαζ ηυζμ βειάηα, πμο δεκ λεημονάγεηαζ ημ ιάηζ. 

 οκάδεθθμζ, δ φθδ πμο μνίγεηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ζε ηακέκα 

ιάεδια δεκ δζδάζηεηαζ ιέζα ζε έκα ζπμθζηυ έημξ. Θέθμοιε ημοθάπζζημκ ηνία. 

Μζα άθθδ δζαπίζηςζδ είκαζ υηζ δ φθδ ηαηεααίκεζ πνμξ ηα ηάης. Ζ φθδ ηδξ Γ΄ 

Γοικαζίμο ηαηεααίκεζ ζηδ Β΄ Γοικαζίμο η.μ.η. Ακαηαθφπηεζξ -ηαζ ακαθένμιαζ 

ζηδκ Ηζημνία- υηζ Μεηαννφειζζδ ηαζ Γζαθςηζζιυξ απυ ηδ Γ΄ Γοικαζίμο 

ιεηαηζκήεδηακ ζηδ Β΄ Γοικαζίμο. Σμ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ιε ηα αζαθία ημο 

Γδιμηζημφ. Καζ αοηυ απμηεθεί ζοκεζδδηή επζθμβή ημο Τπμονβείμο.  
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 Δπζηναηεί ιζα βεκζηυηενδ ακηίθδρδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία υθα ηα 

ιαεήιαηα ηαζ υθα ηα αζαθία επζηεκηνχκμκηαζ ζημ κα ελμζηεζςεμφκ μζ ιαεδηέξ 

ιε ημ ηζ γδημφκ ζημ Λφηεζμ ηαζ ιάθζζηα ζηζξ ελεηάζεζξ ηδξ Γ΄ Λοηείμο. Άνα ημ 

Γοικάζζμ οπμηάζζεηαζ ζηδκ ελεηαζηζηή θμβζηή. Σα ηείιεκα ζημ ιάεδια ηδξ 

Γθχζζαξ, ημ πενίθδιμ επζημζκςκζαηυ πθαίζζμ, δ εηοιμθμβία ζηδκ Α΄ 

Γοικαζίμο εοιίγμοκ ηα αζαθία βζα ηζξ ελεηάζεζξ ημο Λοηείμο. 

 Μία άθθδ ιζηνή δζαπίζηςζδ, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα παναπάκς, είκαζ μ 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ ιαεδηέξ. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή 

πνμζέββζζδ, ηονίςξ ζηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα, ελμαεθίγεηαζ. Οζ ιαεδηέξ ιαξ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ εκήθζηεξ. Ο θυβμξ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ είκαζ θυβμξ 

επζζηδιμκζημθακήξ, αηαδδιασηυξ, ηονζμθεηηζηυξ, δφζημθμξ. Καζ αοηυ ημ είπαιε 

δεζ ζηα ζπμθζηά αζαθία ημο Λοηείμο απυ ηδκ πενίθδιδ ακηζιεηαννφειζζδ-

απμννφειζζδ ημο Ανζέκδ ημ 1999. Καζ αοηυ δεκ αμδεάεζ ηα παζδζά. Θοιυιμοκ 

ημ ‘99 βζαηί έβζκακ μζ ηαηαθήρεζξ. Αοηυ δεκ αμδεάεζ ηα παζδζά. Σμ ακηίεεημ. Σα 

απμιαηνφκεζ ηαζ ηα ςεεί κα ιαξ βονίγμοκ ηδκ πθάηδ. 

 Κμζκυ ζδιείμ, ααζζηυ, υθςκ ηςκ κέςκ αζαθίςκ είκαζ δ δζαεειαηζηυηδηα. 

Γακείγμιαζ απυ ηδ Μανία Γακζήθ. φιθςκα ιε ημκ Beane, ζηδ 

δζαεειαηζηυηδηα μ ζπεδζαζιυξ λεηζκάεζ απυ έκα ηεκηνζηυ εέια ηαζ πνμπςνεί ιε 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζδεχκ ή ηςκ εκκμζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια, 

ηαεχξ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ ηαζ κα 

δζενεοκήζμοκ αοηέξ ηζξ ζδέεξ. Ο ζπεδζαζιυξ πναβιαημπμζείηαζ πςνίξ κα 

παίνκεζ οπυρδ ημο ηζξ δζαπςνζζηζηέξ βναιιέξ ηςκ ιαεδιάηςκ, αθμφ ηφνζμξ 

ζημπυξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ημο εέιαημξ.  

 Παίνκς ςξ πανάδεζβια ηδκ Ηθζάδα. Σμ εειαηζηυ ηέκηνμ ηδξ Ηθζάδαξ είκαζ 

δ μνβή ημο Απζθθέα. Καιία δζαεειαηζηή ενβαζία, υιςξ, δεκ έπεζ αοηυ ςξ εέια 

ηδξ. Οζ ενβαζίεξ αοηέξ γδημφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα αζπμθδεμφκ ιε επζιένμοξ 

ζημζπεία ηςκ εκμηήηςκ ηαζ ζπεδυκ πμηέ ιε ημ εειαηζηυ ηέκηνμ. Τπάνπμοκ 

ενβαζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ οπμααειίγεηαζ ή εοηεθίγεηαζ ημ ααζζηυ εέια ηδξ 

εκυηδηαξ πμο δζδάζηεηαζ. ηδκ Ηθζάδα, βζα πανάδεζβια, γδηείηαζ ζφβηνζζδ ηδξ 

ιμκμιαπίαξ ·ηημνα-Αίακηα ιε ζοκάκηδζδ αεθδηζηχκ μιάδςκ. Έ γδηείηαζ 

ζφβηνζζδ ημο υνημο ηδξ Έναξ, ιεηά ηδκ ελαπάηδζδ ημο Γία, ιε ημκ υνημ ηςκ 

Ηενμθμπζηχκ. Βμδεμφκ αοηέξ μζ ενβαζίεξ ηα παζδζά κα κζχζμοκ υηζ δ Ηθζάδα 

ζοβηαηαθέβεηαζ ζηα ανζζημονβήιαηα ηδξ παβηυζιζαξ θμβμηεπκίαξ; Ίπζ. Γζαηί 

ηδκ ηέπκδ ηδκ πνμζεββίγμοιε ιε ημ ζοκαίζεδια. Καζ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα 
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θνμκηίγμοκ κα επζζηδιμκίγμοκ ηυζμ, χζηε κα βίκμκηαζ απςεδηζηά ζημοξ 

ιαεδηέξ. Γεκ εκενβμπμζμφκ ηδ θακηαζία ηςκ παζδζχκ, ημ ζοκαίζεδιά ημοξ. 

·ηζζ, απθχξ πνμζπενκάκε. Ζ ηαηεφεοκζδ ηςκ ενβαζζχκ είκαζ κα ράπκμοιε ημ 

παναιζηνυ ζημζπείμ, βζα κα ημ ζοκδέζμοιε ιε ηάπμζα επζζηήιδ ή άθθμ 

ιάεδια. Ζ δζαεειαηζηυηδηα ανπίγεζ ηαζ ηεθεζχκεζ εηεί. Ζ επαθή ιε ηδκ Ηθζάδα 

ανπίγεζ ηαζ ηεθεζχκεζ εηεί. Σεθεία. 

 ηα Ανπαία Δθθδκζηά ηδξ Α΄ Γοικαζίμο ημ αζαθίμ έπεζ ιζα ιδπακζζηζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ βθχζζαξ, ιε θίβδ βναιιαηζηή. Ακαθένμιαζ θίβμ ζε ηάπμζμ 

απυ ηα ιαεήιαηα. Γεκ έπεζ κα ηάκεζ ιυκμ ιε ημοξ θζθμθυβμοξ. Νμιίγς υηζ αοηυ 

πμο εα ηαηαδείλεζ είκαζ δ θμβζηή ηςκ αζαθίςκ. ηα αζαθία, θμζπυκ, ηςκ Ανπαίςκ 

Δθθδκζηχκ έπμοιε ηαζ ιία επζπνυζεεηδ δοζημθία, ηδκ εηοιμθμβία. Ίζμ ηαζ εάκ 

ηνίκεηαζ απαναίηδημ απυ ηάπμζμοξ, ηυζμ ημ εεςνδηζηυ ζηέθμξ ηδξ εηοιμθμβίαξ 

ηςκ αζαθίςκ υζμ ηαζ μζ αζηήζεζξ δεκ αμδεμφκ έκα παζδί πμο πνχηδ θμνά 

ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηα Ανπαία Δθθδκζηά κα ηαηακμήζεζ, κα ζοβηναηήζεζ, κα 

επελενβαζηεί ηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ υ,ηζ έιαεε. Γίκς πανάδεζβια: ηδ ζεθίδα 

79 ημο αζαθίμο οπάνπεζ άζηδζδ δ μπμία γδηάεζ απυ ηα παζδζά κα εκηάλμοκ 

θέλεζξ πμο ημοξ δίδμκηαζ ζηδ ζςζηή ηαηδβμνία: ηυπμ, εκένβεζα, πνυζςπμ πμο 

εκενβεί, υνβακμ ή ιέεμδμ εκένβεζαξ ηαζ απμηέθεζια εκένβεζαξ. Α΄ Γοικαζίμο, 

12,5 εηχκ είκαζ ηυηε ηα παζδζά. Δκηάλεζ; Σζ ημοξ γδηάεζ, θμζπυκ; Πμζεξ θέλεζξ 

ημοξ δίκεζ κα εκηάλμοκ ζε αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ; Σζξ θέλεζξ ςεχδνο ηαζ δφγκα. 

Καζ είκαζ ιυκμ δςδεηάιζζζ εηχκ. Σα ηείιεκα πμο έπμοκ επζθεβεί είκαζ δφζημθα 

απυ βναιιαηζηή ηαζ ζοκηαηηζηή άπμρδ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ είκαζ 

πνμζεββίζζια απυ ηα παζδζά. Πνμπςνχκηαξ, επζζδιαίκς ημ ελήξ: οκακηάξ 

ζηα Ανπαία Δθθδκζηά βζα πνχηδ θμνά ζηα δςδεηάιζζζ ηδ θέλδ θήπνο, πμο 

θαίκεηαζ ζε ιαξ εφημθδ, εκχ ζε αοηά είκαζ ελαζνεηζηά δφζημθδ. Γζαηί; Γζαηί 

πάκς απυ ημ ήηα έπεζ ιζα παφθα. Καζ δεκ λένμοκ ηζ είκαζ ηαζ πνέπεζ κα 

ζηεθημκ, βζα κα ηδκ αάθμοκ. Πμφ κα ηαηαηάλμοιε ηαζ ημ δφγκα ή ημ ςεχδνο 

ζηζξ ακηίζημζπεξ αοηέξ ηαηδβμνίεξ. ηδ Β΄ Γοικαζίμο μ υβημξ ζοιποηκχκεηαζ. 

Σμ πνμζπενκχ.  

Νεμεθθδκζηή Γθχζζα: Δίκαζ πμθφ παναηηδνζζηζηυ. Δίκαζ απυ ηα 

πεζνυηενα αζαθία πμο είπαιε πμηέ ζηδ Γθχζζα. οιποηκςιέκδ φθδ. Δηηυξ 

αοημφ, εέθεηε κα ζαξ πς ημ ηςιζημηναβζηυ; ηδκ Α΄ Γοικαζίμο, θμζπυκ, ζηδ 

Γθχζζα, μζ ζοββναθείξ πμο έπμοκ βνάρεζ ημ αζαθίμ ακαθένμκηαζ ζηδ 

βναιιαηζηή ημο Μπαιπζκζχηδ. ηα παζδζά, υιςξ, ηαζ ζημ Γδιμηζηυ ηαζ ζημ 
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Γοικάζζμ, δίκεηαζ δ βναιιαηζηή ημο Σνζακηαθοθθίδδ. Καιζά ζπέζδ δ ιζα ιε ηδκ 

άθθδ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκαδέθθζζζα. 

Μ. ΡΑΠΣΖ: ·κα θεπηυ, εα πς ηάηζ πνχηα. ημ ιάεδια ηςκ Κεζιέκςκ… ηαζ 

πνμπςνάς… απθχξ, δεκ πνμθαααίκς κα ζαξ ημ δζααάζς, βζα κα αάθεηε ηα 

ηθάιαηα. Απμζπάζιαηα απυ ηα αζαθία ηδξ Γθχζζαξ, πμο ελδβμφκ ζηα παζδζά 

ηδξ Α΄ Γοικαζίμο ηζ είκαζ ημ ιέηνμ.  

Μυκμ ηάηζ απυ ηδ Νεμεθθδκζηή Λμβμηεπκία, ημ μπμίμ ηαζ εεςνχ 

ζδιακηζηυ. Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ιαεήιαηα. Αηυια ηαζ 

ηχνα μζ πακεπζζηδιζαημί ηεπκζηχκ ζπμθχκ γδημφκ κα ιπεζ ημ ιάεδια αοηυ, 

ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ζε ζπμθέξ υπςξ είκαζ ημ Πμθοηεπκείμ, 

οπμθμβζζηχκ η.θπ. ε αοηυ, θμζπυκ, ζηδκ Γ΄ Γοικαζίμο, έπμοιε έκα ηείιεκμ 

ημο Λαζηανάημο: «Ο ηαηυξ ιαεδηήξ». Οζ ενςηήζεζξ πμο ζοκμδεφμοκ ημ 

ηείιεκμ ηζ θνμκηίγμοκ κα ηάκμοκ; Να ημκίζμοκ υηζ μ ηαηυξ ιαεδηήξ είκαζ 

ελαημιζηεοιέκμ παναηηδνζζηζηυ ηαζ υπζ ημζκςκζηή ηαηαζηεοή. Ίπςξ ζημ 

ηείιεκμ ημο Σζέπςθ, ιε ημκ παπφ ηαζ ημκ αδφκαημ, υπμο, υηακ μ αδφκαημξ 

λαθκζηά ζοκεζδδημπμζεί υηζ μ παπφξ είκαζ αλζςιαημφπμξ, βίκεηαζ δμοθμπνεπήξ 

απέκακηζ ζημκ παπφ. Συηε δεκ ακαθένεηαζ μφηε ηάης απυ πμζεξ ζοκεήηεξ 

βίκεηαζ δμοθμπνεπήξ μ αδφκαημξ μφηε ηάης απυ πμζμ πμθζηζηυ ζφζηδια μφηε 

ηίπμηε άθθμ. Απθχξ, θνμκηίγμοκ κα ημ εζηζάγμοκ ηαζ κα δείπκμοκ πζα υηζ είκαζ 

δζηή ιαξ απμηθεζζηζηά εοεφκδ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. οκαδέθθζζζα, ζε παναηαθχ. Οζ ζδιεζχζεζξ 

δέηα ζεθίδςκ δεκ βίκεηαζ ζε πέκηε θεπηά κα εζπςεμφκ. 

Μ. ΡΑΠΣΖ: Σα αζαθία αοηά πνέπεζ κα απμζονεμφκ. Καζ εάκ είιαζηε ζήιενα 

εδχ -ηαζ ηεθεζχκς, βζαηί ιμο άνεζε αοηυ ηαζ πνέπεζ κα ημ πς-, ηα παζδζά δεκ 

πνέπεζ κα ηα ακηζιεηςπίγμοιε, ζοκάδεθθμζ, ζακ ιπμοηάθζα έημζια κα ηα 

βειίζμοιε βκχζεζξ, αθθά ζακ έκα ζπίνημ έημζιμ κα πάνεζ θςηζά. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκαδέθθζζζα. Ζ ζοκαδέθθζζζα Άκκα 

Ρμβδάηδ έπεζ ημ θυβμ. 

Ά. ΡΟΓΓΑΚΖ: οκάδεθθμζ, ηαζ δ πεεζζκή διένα ηαζ δ ζδιενζκή διένα ειέκα 

ιμο δδιζμφνβδζακ ηδκ εζηυκα, ηαζ κμιίγς υηζ δεκ ηάκς θάεμξ, υηζ ιάθθμκ αοηυ 

ημ πνάβια πμο γμφιε ζημ ζπμθείμ υθμζ ιαξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ δεκ ιαξ 

ανέζεζ. Καζ αέααζα, ακελάνηδηα απυ ηδκ πνμζέββζζδ ημο ηαεέκα ιαξ, απυ ηδκ 
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πμθζηζηή ημο ημπμεέηδζδ, απυ ηδκ άπμρή ημο, κμιίγς υηζ υθμζ εηεί 

ηαηαθήλαιε, εηηυξ απυ μνζζιέκεξ πμθφ ιζηνέξ ελαζνέζεζξ. 

 Γζαηί δεκ ιαξ ανέζεζ ημ ζπμθείμ; Γζαηί μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ είκαζ 

μνβακςιέκδ δ ζπμθζηή βκχζδ ηδκ ηάκεζ πνμαθδιαηζηή. Δίκαζ πνμαθδιαηζηή 

βζα ιαξ, βζαηί ιπαίκμοιε ζε ιία θμβζηή ιμκίιςξ ηάηζ κα πνμθάαμοιε, 

ακελάνηδηα απυ ημ εάκ είιαζηε ζημ Γοικάζζμ ή ζημ Λφηεζμ. Αοηυ βζκυηακ ζημ 

Λφηεζμ παθζά, ηχνα έπεζ πενάζεζ ηαζ ζημ Γοικάζζμ. Γεκ ιαξ ανέζεζ, επίζδξ, 

βζαηί δεκ αθέπμοιε πανά ζηα ιάηζα ηςκ ιαεδηχκ ιαξ. Ζ ζπμθζηή βθχζζα, έηζζ 

υπςξ πνμζθένεηαζ αοηή ηδ ζηζβιή, είκαζ απμζπαζιαηζηή, είκαζ αθδνδιέκδ, 

δεκ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηα αζχιαηα, ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ 

παζδζχκ. Γίκεηαζ αδζάθμνδ βζα ημοξ ιαεδηέξ ιαξ ηαζ ζημ ηέθμξ είκαζ έκα απθυ 

άενμζζια πθδνμθμνζχκ ιε ιεβάθμ εφνμξ, αθθά εθάπζζημ αάεμξ. Αοηή είκαζ δ 

ηαηάζηαζδ ζηα ζπμθεία ζήιενα.  

Καζ ένπεηαζ δ Πμθζηεία, δ ηοαένκδζδ, ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, κα ημ 

πς θίβμ βζα κα ημ ηάκς ηαζ πζμ ζηνμββοθυ, ηαζ θέεζ «ΓΔΠΠ». Πάνηε ηα 

ΓΔΠΠ ηαζ εα ζςεείηε. Καθυ πνάβια ηα ΓΔΠΠ, θέεζ. Πμζα ΓΔΠΠ, υιςξ; Σζ 

είκαζ αοηά ηα ΓΔΠΠ; Υνδζζιμπμζμφκ ηδ δζαεειαηζηυηδηα ιε θμαενή αζάθεζα 

μζ ειπκεοζηέξ ηδξ άπμρδξ, βζα κα παναηηδνίζμοκ ημοξ δζεπζζηδιμκζημφξ (;) -

ενςηδιαηζηυ αάγς εβχ εδχ- ηνυπμοξ μνζγυκηζαξ ζοζπέηζζδξ ηδξ βκχζδξ. 

·πμοκ ακεπανηή παζδαβςβζηή εειεθίςζδ έηζζ ηαζ αθθζχξ ζε υθα ημοξ ηα 

βναπηά ηείιεκα - ηαζ ζημο Αθαπζχηδ ηαζ ζε υθα ηα άθθα. Δλακηθείηαζ, ηαηά 

ηακυκα, ζηα κέα ζπμθζηά αζαθία, ζε επζθακεζαηέξ, πμθοεειαηζηέξ ηαζ 

πμθοεπζζηδιμκζηέξ ζοζπεηίζεζξ, εκχ μ εζθαθιέκμξ ηνυπμξ πνμχεδζήξ ημοξ 

αθήκεζ εθάπζζηα πενζεχνζα βζα ιία μοζζαζηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή 

δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ. Γίκμκηαξ ηδ δζαεειαηζηυηδηα ζε έκα ζπέδζμ 

ζοκμθζημφ ιεηαζπδιαηζζιμφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δμιχκ ηαζ θεζημονβζχκ, 

ελαημθμοεμφκ κα πενζεάθπμοκ ημκ αημιζηζζιυ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ, 

αέααζα, ελαημθμοεμφκ κα ζηδνίγμοκ ημ ίδζμ ζπμθείμ πμο λέναιε ηδκ πενζζκή 

ηαζ ηδκ πνμπένζζκδ πνμκζά. Δπμιέκςξ -ηαζ αημφβεηαζ απυ ηάπμζεξ ιενζέξ-, 

αοηή δ δζαεειαηζηυηδηα δεκ ιαξ ανέζεζ. Μαξ ανέζεζ; Πνμθακχξ υπζ.  

Να ζαξ δζααάζς ηάηζ ηχνα, ανηεί κα ημ ανς, είκαζ πμθφ ιζηνυ.  

«Οη δηαζεκαηηθέο ζπζρεηίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε (ηεο ΔΓ). Ο φξνο 

[δηαζεκαηηθφηεηα] εθθξάδεη ηελ νιφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ 

ελφηεηα ζθνπψλ, πεξηερνκέλνπ, κεζφδσλ, κέζσλ θαη νξγαλσηηθψλ κνξθψλ 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ. Η 

Κξνχζπαγηα ζεσξνχζε ηηο ζπλαξηήζεηο απηέο ππνρξεσηηθή καξμηζηηθή αξρή 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ππνγξακκίδνληαο φηη 

είλαη αδχλαηε ε δηακφξθσζε ηεο δηαιεθηηθήο θνζκναληίιεςεο ζηνπο καζεηέο, 

ρσξίο ηε ζχλδεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηα δηάθνξα καζήκαηα ζηε βάζε κηαο 

εληαίαο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ.»  

Μαξ ανέζεζ αοηή δ δζαεειαηζηυηδηα; Γεκ λένς, ενςηχ υθμοξ ιαξ. Δβχ 

θές, καζ. Δβχ αοηή ηδ δζαεειαηζηυηδηα ηδ εέθς. Γεκ δζαθςκχ ιε αοηή ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα. Βέααζα είκαζ ζε ιία άθθδ επμπή. Σδκ πνμζανιυγμοιε ζηζξ 

ιένεξ ιαξ, εκκμείηαζ. Αθθά δεκ δζαθςκχ. Σμ αάγς ημ εέια, βζαηί αημφς απυ 

θίθμοξ εδχ πένα ηαζ ζοκαδέθθμοξ η.θπ. υηζ δεκ ημοξ ανέζεζ δ δζαεειαηζηυηδηα 

ζοκμθζηά. Δβχ, θμζπυκ, θές καζ. Γζαεειαηζηή πνμζέββζζδ. Γζαηί; Γζαηί ιε ηδ 

δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ςξ αάζδ θφκεηαζ ημ πνυαθδια. Γζαηί ηαηαθφμκηαζ ηα 

δζαηνζηά ιαεήιαηα ςξ πθαίζζα μνβάκςζδξ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ. Γζαηί 

εκζαζμπμζείηαζ δ ζπμθζηή βκχζδ ηαζ πνμζεββίγεηαζ εκζαζμπμζδιέκα. Γζαηί δ 

βκχζδ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ βζαηί ιε 

ηδ πνήζδ κέςκ, δζενεοκδηζηχκ ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ δ βκχζδ μζημδμιείηαζ 

ζηαδζαηά απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ ιαεδηέξ. 

 Δπμιέκςξ, εέθς εηείκδ ηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ζηδκ ηάλδ, ηδ 

δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ πμο, υιςξ, έπεζ ηα ελήξ 

παναηηδνζζηζηά.... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θα ζοκεπίζεζ δ ηονία Γηνίγμο ζημ εέια; 

Ά. ΡΟΓΓΑΚΖ: Ίπζ, κα πς ιζα πνμηαζμφθα αηυια.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πεξ ηδ. 

Ά. ΡΟΓΓΑΚΖ: Αημθμοεχ ζηδκ ηάλδ ηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ 

ζδιαίκεζ αθθαβή ζηδ δμιή ημο πενζεπμιέκμο ηδξ δζδαζηαθίαξ, αθμφ δεκ 

δζαηνίκεζ ηδ βκχζδ ζε ιαεήιαηα, αθθά ζε εέιαηα, ηαζ αλζμπμζχ, ακάθμβα ιε ημ 

εέια, ζημζπεία απυ δζάθμνα βκςζηζηά ακηζηείιεκα. Αθθάγς ηδ ιέεμδμ 

δζδαζηαθίαξ ιμο, βζα κα ειπθέλς δοκαιζηά ημοξ ιαεδηέξ ιμο ζηδκ 

εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Καζ αοηυ ηζ ζδιαίκεζ; Βμδεάς ζηδκ αοηεκένβεζα, ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ εζδζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ αιθζζαήηδζδξ. Υνδζζιμπμζχ ημ πνχημ 

πνυζςπμ υπζ βζαηί ζδιαίκεζ υηζ εβχ ημ έπς ηάκεζ ηαζ ζαξ ημ θές, αθθά 

πνμζπαεχ κα ημ ηάκς θίβμ πζμ άιεζμ. διαίκεζ, επίζδξ, αθθαβή ζηδ ζηάζδ 
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ημο εηπαζδεοηζημφ, αθμφ ηυζμ ηα ηίκδηνα υζμ ηαζ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ 

ιαεδηχκ ηαζ μζ βκςζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ημοξ ειπεζνίεξ απμηεθμφκ αθμνιέξ 

βζα πεναζηένς επελενβαζία.  

Καζ, αέααζα, αθθαβή ζηδ δζάδναζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ζηδκ ηάλδ. Δδχ 

εέθμοιε έκακ άθθμκ εηπαζδεοηζηυ. ·κακ άθθμκ εηπαζδεοηζηυ, μ μπμίμξ εα έπεζ 

ημ νυθμ ημο ιεζμθααδηή εκήθζηα ηαζ μ μπμίμξ εα παναηζκεί ημοξ ιαεδηέξ, εα 

ημοξ «αημφεζ», εα αημφεζ ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ, εα 

δζαπναβιαηεφεηαζ ιαγί ημοξ ηαζκμφνζα εκδζαθένμκηα, εα ημοξ ηαεμδδβεί ζηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ακαηάθορδξ ηδξ βκχζδξ ηαζ εα δδιζμονβεί ζοκεήηεξ 

ζοκενβαζίαξ ηαζ ζοκμιζθίαξ ζηδκ ηάλδ. 

 Βέααζα, πνεζαγυιαζηε έκα δζαθμνεηζηυ ζπμθείμ, πνεζαγυιαζηε ιζα 

δζαθμνεηζηή θζθμζμθία, πνεζαγυιαζηε δζαθμνεηζημφξ νυθμοξ βζα ημκ 

εηπαζδεοηζηυ ηαζ βζα ημοξ ιαεδηέξ, πνεζαγυιαζηε δζαθμνεηζηυ νυθμ βζα ημ 

ζφθθμβμ ηςκ δζδαζηυκηςκ, μ μπμίμξ δεκ εα παίνκεζ έκα Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια ηαζ εα ηαθείηαζ κα ημ εθανιυζεζ, αθθά εα ζογδηάεζ ηαζ εα 

απμθαζίγεζ ηαζ εα ζοκαπμθαζίγεζ, ακάθμβα ιε ημ ζε πμζμ ζπμθείμ είκαζ, εάκ 

είκαζ ζηα Γνζιίηθααα ή εάκ είκαζ ζηδκ Αεήκα, ηαζ πνεζαγυιαζηε, αέααζα, ηαζ 

επζιυνθςζδ.  

ηαιαηχ εδχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Άθθα ηνία θεπηά βζα ημ δεηάθεπημ.  

Μ. ΓΚΡΗΕΟΤ: οκάδεθθμζ, εβχ ιαγί ιε ηδκ Άκκα Ρμβδάηδ ενβαγυιαζηε ζε 

πμθείμ Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ, ζηζξ Γζηαζηζηέξ Φοθαηέξ Γζαααηχκ. Δάκ δ Μανία 

Ρδηζάηδ είπε υηζ ηα παζδζά αοηχκ ηςκ ζπμθείςκ είκαζ «παζδζά ηαηχηενμο 

εεμφ», ηαηαθαααίκεηε ηα δζηά ιαξ ηα παζδζά πυζμ «ηαηχηενμο εεμφ» εα είκαζ, 

απυ δθζηίαξ 22 έςξ 62 πνυκςκ. 

 Δβχ πνχηδ θμνά ζηα πνυκζα πμο δζδάζης -δζδάζης πάνα πμθθά 

πνυκζα- κζχες γςκηακή ζακ εηπαζδεοηζηυξ. Καθά, είπα πμθθά εεςνδηζηά κα 

ακαθένς βζα ημοξ βναιιαηζζιμφξ, αθθά θίβα, πάνα πμθφ θίβα εα πς, ηαζ πζμ 

πμθφ πναηηζηά: ηα ζπμθεία αοηά δμοθεφμοιε ιε ημοξ βναιιαηζζιμφξ. Οζ 

εηπαζδεουιεκμζ βίκμκηαζ εββνάιιαημζ ιέζα απυ ιζα δζαδζηαζία δζπθήξ δνάζδξ: 

Γελζυηδηεξ πμο απμηηήεδηακ ζημ πανεθευκ ιέζς ηδξ ηοπζηήξ ηαζ ηδξ ιδ 

ηοπζηήξ εηπαίδεοζδξ ακαβκςνίγμκηαζ ηαζ επζηαζνμπμζμφκηαζ, εκχ, απυ ηδκ 

άθθδ ιενζά, οπμζηδνίγεηαζ δ ακάπηολδ κέςκ δελζμηήηςκ ηαζ παβζχκεηαζ ιέζα 
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απυ ηδκ ελάζηδζή ημοξ. Μεεμδμθμβζηά, δ δζαδζηαζία ημο βναιιαηζζιμφ 

εεςνείηαζ έκα δίηηομ πμθοβναιιαηζζιχκ, πμο πενζθαιαάκεζ εθθδκζηυ ηαζ 

αββθζηυ βναιιαηζζιυ, ανζειδηζηυ βναιιαηζζιυ, πθδνμθμνζηυ βναιιαηζζιυ 

η.θπ. Οοζζαζηζηά, αοηυ πμο εέθμοιε κα δείλμοιε είκαζ πχξ δ δζαεειαηζηή 

πνμζέββζζδ ιπμνεί κα ανεζ ηδ εέζδ ηδξ ιέζα ζε ιζα ζπμθζηή ηάλδ.  

  Θα αθήζς ηα εεςνδηζηά (απυ ηδκ Καθαηγή ηαζ δζάθμνμοξ 

άθθμοξ εεςνδηζημφξ) ηαζ εα πς ηάηζ πμθφ πναηηζηυ: ημ ζπμθείμ ιαξ πένζζ -

ειείξ δμοθεφμοιε δζαεειαηζηά, ιε ηδ ιέεμδμ project, ηαζ είπαιε ηάκεζ έκα 

project βζα ημ πχνμ, υθμ ημ ζπμθείμ-, ηέζζενζξ ζοκάδεθθμζ, ημο αββθζημφ, ημο 

εθθδκζημφ, ημο πενζααθθμκηζημφ ηαζ ημο πθδνμθμνζημφ βναιιαηζζιμφ ηάκαιε 

έκα ημιιάηζ ημο πχνμο (space), εζδζηά, «Ο πχνμξ ιμο, μ πχνμξ βφνς απυ ηδ 

θοθαηή. Μζα ιαηζά απυ ιέζα πνμξ ηα έλς». Πζάζαιε ηδ Θεζζαθμκίηδ, ημ 

πχνμ βφνς απυ ηδ θοθαηή. Αοηυ έβζκε ιε 14 εηπαζδεομιέκμοξ. Δίπε δζάνηεζα 

δφμ ιήκεξ, έκα ηνίςνμ ηδκ εαδμιάδα. Ίζμκ αθμνά ημοξ ζηυπμοξ, αοηυ ημ 

απμθαζίζαιε υθμζ ιαγί.  

Αοηή είκαζ δ δζαθμνά ζε αοηά ηα ζπμθεία ηαζ ιαηάνζ κα βζκυηακ ηάηζ 

πανυιμζμ ηαζ ζηα άθθα, ηα ζοιααηζηά ζπμθεία. Θα κζχεαηε πμθφ πενζζζυηενμ 

ςξ εηπαζδεοηζημί… 

ΤΝΔΓΡΟ: Με ηα παζδζά ηςκ 10 πνμκχκ ηαζ ηςκ 12…; Δζείξ έπεηε εκήθζηεξ. 

Μ. ΓΚΡΗΕΟΤ: ·πς δμοθέρεζ ηαζ ζε Γοικάζζμ. Οζ ζηυπμζ ημο δζαεειαηζημφ.... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ·κα θεπηυ… οκάδεθθμζ, είκαζ άθθμζ δέηα μιζθδηέξ αηυια, 

ηαζ εα πνέπεζ κα ηεθεζχζμοιε ζηζξ 9 δ χνα ημ ανβυηενμ. αξ παναηαθχ, κα 

ιαγεουιαζηε. 

Μ. ΓΚΡΗΕΟΤ: Γφμ θεπηά, παναηαθχ. Θα ακαθενεχ πμθφ ζφκημια ζ‘ αοηυ ημ 

εέια. Οζ ζηυπμζ ημο δζαεειαηζημφ ζπεδίμο δνάζδξ ήηακ κα απμηηήζμοκ μζ 

εηπαζδεουιεκμζ βκχζεζξ βζα ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ πυθδξ. Να 

ζοκεζδδημπμζήζμοιε υηζ οπάνπμοκ πμθθέξ ζζημνζηέξ πνμζεββίζεζξ, ακάθμβα ιε 

ημ πμζμξ ημ βνάθεζ, πυηε ηαζ ιε πμζα ζδεμθμβζηή πνμζέββζζδ. Να αζηδεμφκ 

ζηδκ ηαηακυδζδ ηαζ παναβςβή πνμθμνζημφ ηαζ βναπημφ θυβμο, κα 

ελμζηεζςεμφκ ιε ηδκ ένεοκα, ηζξ αζαθζμεήηεξ ηαζ ημ Γζαδίηηομ -είπαιε ιία 

δοζημθία εηεί, βζαηί δεκ έπμοιε Ηnternet ζημ ζπμθείμ, δεκ επζηνέπεηαζ ζε 

ηναημοιέκμοξ-, κα αζηδεμφκ ζηδκ ζηακυηδηα κα ανίζημοκ πθδνμθμνίεξ, κα 

επζθέβμοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηα εκδζαθένμκηά ημοξ, ηαζ κα 
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ακαπηφλμοκ ηνζηζηή ζηέρδ. Γδιζμφνβδζακ έκα πμθοιεζζηυ οθζηυ (CD-rom). 

Δπίζδξ, επζδζχηεηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ υηζ ημ πενζαάθθμκ, ημζκςκζηυ, 

ζζημνζηυ, πμθζηζζηζηυ, είκαζ εκζαίμ ηαζ δδιζμφνβδια ημο ακενχπμο, ηαζ κα 

εοαζζεδημπμζδεμφκ ζε ζοζηήιαηα ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηδξ πυθδξ ιαξ. Πμθφ 

βνήβμνα: Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ πάνηδξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, 

αζαθία ζζημνίαξ, θςημβναθίεξ ηδξ πυθδξ, θμβμηεπκζηά ηείιεκα, άνενα απυ 

εθδιενίδεξ ηαζ πενζμδζηά, ζζημζεθίδα ιμοζζηή βζα ηδ Θεζζαθμκίηδ. 

Σναβμοδήζαιε ζημ ηέθμξ. 

 Σχνα, κα ιδκ ζαξ πάς ζηδκ πμνεία πμο αημθμοεήζαιε, βζαηί εέθς 

πάνα πμθθή χνα· εα ακαθενεχ, ζηδ ζοκέπεζα, ζηδκ αλζμθυβδζδ. 

Πανμοζζάζαιε ηζξ ζζημνζηέξ πενζυδμοξ. Κάκαιε έκα πάνηδ, υπμο πήναιε ηζξ 

πενζυδμοξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ απυ παθαζά ιε διενμιδκίεξ, ηυραιε 

θςημβναθίεξ… -κα αθέπεηε ακενχπμοξ 62 πνμκχκ κα ηα ηυαμοκ αοηά, ήηακ 

ηάηζ εηπθδηηζηυ- ηαζ αζπμθδεήηαιε, ηονίςξ… δείλαιε δζάθμνα ικδιεία ζε 

δζαθάκεζεξ ηαζ ιεηά, βζα ημκ 20υ αζχκα, δείλαιε ηδκ πυθδ ιαξ ιέζα απυ 

ικδιεία, ηδκ ανπζηεηημκζηή ηδξ, ηάκαιε έκα παζπκίδζ ενςηαπακηήζεςκ βζα ηδ 

Θεζζαθμκίηδ -ζημ μπμίμ δεκ ιαξ άθδζακ κα παίλμοιε γάνζα, βζαηί 

απαβμνεφεηαζ ημ γάνζ ζηδ θοθαηή- ηαζ ηάκαιε ιζα πανμοζίαζδ ζε ιία διενίδα. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αλζμθυβδζδ απέηηδζακ ζζημνζηέξ βκχζεζξ, αζηήεδηακ 

ζηδ ζοββναθή ηαζ ζηδκ ακάβκςζδ, αζηήεδηακ ζηδκ ακαγήηδζδ πθδνμθμνζχκ, 

ηαλζκυιδζδξ ηαζ πανμοζίαζδξ, αζηήεδηακ ζημ δζάθμβμ ηαζ ζηδκ μιζθία πάκς 

ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ εέια, ελμζηεζχεδηακ ιε ηδκ ένεοκα, ενβάζηδηακ 

μιαδμζοκενβαηζηά - ηαζ αοηυ είκαζ ηάηζ πμο ιπμνείηε κα ημ ηάκεηε ηαζ ιε ιζηνά 

παζδζά, έπς δμοθέρεζ ηαζ ζε Γδιμηζηυ. 

 Θα πάς, ζημ ηέθμξ, ζηδκ αλζμθυβδζδ. Φοζζηά, δεκ αάθαιε 

επακαθδπηζηυ δζαβχκζζια. Κάεε ιάεδια άνπζγε ιε επακάθδρδ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ ιαεδιάηςκ, ιε ημ παζπκίδζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ 

δδιζμονβίαξ ηαζ ζημ ηέθμξ. ·κα ιέζμ αλζμθυβδζδξ, ημ πζμ ζδιακηζηυ βζα ιαξ, 

είκαζ δ δζάεεζδ ιε ηδκ μπμία ζοιιεηείπακ υθμζ, ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ μζ 

ιαεδηέξ ιαξ. Γεκ είκαζ ιυκμ δ ζηακμπμίδζδ πμο απμημιίγεζ μ εηπαζδεοηζηυξ, 

υηακ δζαπζζηχκεζ υηζ μζ εηπαζδεουιεκμζ, δθζηίαξ 30, 40 ηαζ 45 πνυκςκ, 

ακαγδημφκ, ηαλζκμιμφκ επζθέβμοκ, δζααάγμοκ, πνμζπαεμφκ κα πμοκ αοηυ πμο 

ηαηάθααακ. Δίκαζ ιεβάθδ ζοβηίκδζδ ηαζ είκαζ πνυηθδζδ βζα πενζζζυηενδ ηαζ 

πζμ απαζηδηζηή δμοθεζά. 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημ δίδοιμ. Σμ θυβμ έπεζ δ ηονία Ραιμοηζάηδ. 

ΗΩ. ΡΑΜΟΤΣΑΚΖ: Κφνζε Πνυεδνε, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, Υνζζηυξ ακέζηδ 

ηαζ πνυκζα πμθθά. Αημφζηδηακ ζήιενα πάνα πμθθέξ απυρεζξ, υθεξ ζεααζηέξ 

ζημ πθαίζζμ ημο δδιμηναηζημφ δζαθυβμο. Δβχ δεκ εα ιζθήζς ζοκδζηαθζζηζηά 

αθθά εηπαζδεοηζηά, ηαζ εα αββίλς ηδ δζδαηηζηή πνάλδ. 

 ίβμονα ηα δζδαηηζηά εβπεζνίδζα έπμοκ πάνα πμθθέξ αδοκαιίεξ. 

Ακαθένεδηακ πάνα πμθθέξ. Γφμ ιυκμ εκδεζηηζηά παναδείβιαηα εα επζζδιάκς 

βζα ηζξ αδοκαιίεξ. Πνέπεζ κα ηα έπμοιε οπυρδ ιαξ αοηά. Γεκ πήνα πεζζηζηή 

απάκηδζδ, υηακ νχηδζα ημοξ οπεφεοκμοξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο βζαηί 

αθαίνεζακ ημ οπένμπμ ημιιάηζ ηδξ ακάδεζλδξ ημο ένςηα ιέζα απυ ημ αοβυ, 

αοηή ηδκ ηαηαπθδηηζηή εζηυκα, απυ ηα ηείιεκα ηδξ Λμβμηεπκίαξ ηδξ Γ΄ 

Γοικαζίμο ηαζ έααθακ ηδκ ημκηανμιαπία. Καζ εάκ έκα ένβμ είκαζ πνυηοπμ -βζαηί 

είκαζ πνυηοπμ αιάθαβδξ αβάπδξ ηαζ αιυθοκηδξ μ Δνςηυηνζημξ ηαζ δ 

Ανεημφζα- ηζ άθθμ κα πμφιε; Δπίζδξ, έκα πμθφ εφζημπμ ενχηδια πμο εηέεδ 

απυ ιαεδηή Γοικαζίμο ημο Ζναηθείμο ήηακ ημ ελήξ: Γζααάγμκηαξ ηδκ Ηθζάδα 

απυ ιεηάθναζδ παναηήνδζε υηζ δ άιαλα δεκ ακαθενυηακ ςξ «άιαλα» ζηδ 

ιεηάθναζδ, αθθά ςξ «αιάλζ». Καζ νχηδζε, πμθφ ζςζηά, ημ παζδί: «Μήπςξ 

ιπμνμφκ κα ιαξ πνμζδζμνίζμοκ, είκαζ πυνζε ηαιπνζμθέ, ηζ αηνζαχξ είκαζ αοηυ 

ημ αιάλζ;». 

 Γζα ηδ δζαεειαηζηυηδηα αημφζηδηακ πάνα πμθθά. ήιενα, ζοκάδεθθμζ, 

είκαζ ζδιακηζηυ κα πμφιε υηζ είκαζ ιία ιαεδζζαηή δζαδζηαζία πμο πανέπεζ 

δοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ακάιεζα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ζημοξ ζοκαδέθθμοξ 

ηαζ βεκζηυηενα ζημοξ ζοκακενχπμοξ. Μία δζαδζηαζία πμο ακμίβεζ ηδ 

ζοκενβαζία ακάιεζα ζημκ άκενςπμ ηαζ ζημκ ζοκάκενςπμ. Τπυ ημ πνίζια 

αοηυ εα ιζθήζς ηαζ εα ακαθένς έκα ζοβηεηνζιέκμ δζδαηηζηυ πανάδεζβια, βζαηί 

μ βναιιαηέαξ ηδξ ΟΛΜΔ ζήιενα γήηδζε πνμηάζεζξ. 

 Θα πάιε ζηα ηείιεκα Λμβμηεπκίαξ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο. Δίκαζ, κμιίγς, ημ 

ςναζυηενμ ηείιεκμ πμο έπεζ ηαηαπςνδεεί εηεί, «Ο παππμφξ ηαζ ημ εββμκάηζ», 

ημο Σμθζηυζ. Νμιίγς υηζ ημ βκςνίγεηε ημ ηείιεκμ. Ο παππμφξ είπε βενάζεζ 

πμθφ, ηα πυδζα ημο δεκ ημκ πήβαζκακ, ηα ιάηζα ημο δεκ έαθεπακ, ηα αοηζά ημο 

δεκ άημοβακ, δυκηζα δεκ είπε ηαζ υηακ έηνςβε ημο ποκυηακ ημ θαβδηυ. Ο βζμξ 

ημο ηαζ δ κφθδ ημο δεκ ημκ έααγακ πζα ιαγί ημοξ ζημ ηναπέγζ, αθθά ημκ άθδκακ 

κα θάεζ πάκς ζηδκ ηηζζηή πςνζάηζηδ εενιάζηνα, υπμο πθάβζαγε. Κάπμηε, πμο 

ημο έααθακ κα θάεζ ζημ πζάημ, ημο λέθοβε απυ ηα πένζα, έπεζε ηαζ έζπαζε. Ζ 
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κφθδ ημο άνπζζε ηυηε κα ημκ ιαθχκεζ, πχξ υθα ηα παθάεζ ζημ ζπίηζ ηαζ ζπάγεζ 

ηα πζάηα. Σέθμξ, ημο είπε πχξ απυ εδχ ηαζ πένα εα ημο έδζκακ κα ηνχεζ ζηδκ 

λφθζκδ βααάεα. Ο παππμφξ ακαζηέκαλε ιυκμ ηαζ δεκ είπε ηίπμηε. Μζα ιένα μ 

άκδναξ ηαζ δ βοκαίηα ημο παναημθμοεμφζακ πμο μ βζμξ ημοξ ιαζηυνεοε ηάηζ 

ζηαθίγμκηαξ έκα ιζηνυ ημφηζμονμ. Ο παηέναξ, θμζπυκ, ημκ νχηδζε: «Σζ 

θηζάπκεζξ εηεί, Μίζα;» Καζ μ Μίζα απακηά: «Φηζάπκς ιζα ιεβάθδ βααάεα, 

παηενμφθδ. Ίηακ εζφ ηαζ δ ιάκα ιμο βενάζαηε, εα ζαξ ηαΐγς ζε αοηή ηδ 

βααάεα». Ο άκδναξ ηαζ δ βοκαίηα ημο ημζηάπηδηακ ηαζ δάηνοζακ, έκζςζακ 

κηνμπή πμο είπακ πνμζαάθεζ ημκ παππμφ, ηαζ απυ ηυηε ημκ έααθακ κα ηνχεζ 

ιαγί ημοξ ζημ ηναπέγζ ηαζ ημκ πνυζεπακ υπςξ πνέπεζ. 

 Σμ ζοβηεηνζιέκμ ηείιεκμ ημο Σμθζηυζ πνμζθένεηαζ βζα πμζηίθεξ 

δζαεειαηζηέξ ηαζ δζεπζζηδιμκζηέξ πνμζεββίζεζξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

εηηείκμκηαζ πνμκζηά ζημ εφνμξ εκυξ δζδαηηζημφ έημοξ ή κα πενζμνίγμκηαζ ζε 

ιζηνυηενμ πνμκζηυ δζάζηδια, π.π. δφμ έςξ ηνζχκ ςνχκ. Γεκ εεςνχ υηζ δ 

δζαεειαηζηυηδηα ζηαιαηάεζ εηεί, αθθά ιπμνεί κα εηηείκεηαζ, ηαζ αοηυ ελανηάηαζ 

απυ ιαξ. Νμιίγς υηζ δ επζζηδιμκζηή επάνηεζα, ημ ιενάηζ ηαζ δ αβάπδ ημο 

εηπαζδεοηζημφ είκαζ ηζκδηήνζεξ δοκάιεζξ, υζμ ηαηυ ηαζ εάκ είκαζ έκα αζαθίμ, 

υζεξ αδοκαιίεξ ηαζ εάκ έπεζ. Νμιίγς υηζ δ αβάπδ, δ επζζηδιμκζηή επάνηεζα, ημ 

ιενάηζ είκαζ εηείκα πμο εα επζθένμοκ ηδκ πκεοιαηζηή υαζδ ηαζ εα 

ιεηαθθάλμοκ ηδκ αδοκαιία ζε δφκαιδ.  

 Σμ ηείιεκμ αοηυ ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε δζάθμνμοξ επζζηδιμκζημφξ 

ηθάδμοξ, υπςξ είκαζ ηα Μαεδιαηζηά, δ Φοζζηή, δ Ηαηνζηή, δ Γθχζζα, δ 

Αζζεδηζηή Αβςβή, δ Λαμβναθία, δ Ηζημνία. ήιενα εα επζηεκηνςεχ πμθφ 

επζβναιιαηζηά ζε δφμ ημιείξ, ζηα Μαεδιαηζηά ηαζ ζηδκ Ηαηνζηή Φοπμθμβία. 

Δάκ μ θζθυθμβμξ επζθέλεζ κα ζοκενβαζηεί ιε έκακ ή πενζζζυηενμοξ 

ιαεδιαηζημφξ βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ παναηάης δναζηδνζμηήηςκ, μθείθεζ 

ζαθχξ κα εκδιενχζεζ ημοξ ιαεδηέξ ημο ηαζ αοηυ είκαζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ 

ζημζπείμ: δ εκδιένςζδ δ έβηαζνδ, ιε ηάεε θεπημιένεζα. Σμ ίδζμ ηαζ μ 

ιαεδιαηζηυξ. 

 Αξ οπμεέζμοιε υηζ μζ δζδάζημκηεξ έπμοκ δζαιμνθχζεζ ηδκ ηάλδ ζε 

πέκηε μιάδεξ ενβαζίαξ. ηδ ζοκέπεζα, ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ ανπζηά απυ 

υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ κα γςβναθίζμοκ ζε έκα πανηί ιζα ζηδκή απυ ημ ηείιεκμ δ 

μπμία ημοξ εκηοπςζίαζε πενζζζυηενμ, κα πενζβνάρμοκ βναπηχξ ηζ αηνζαχξ 

απεζημκίγμοκ ιε ημ ζηίηζμ ημοξ αοηυ, ηαζ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ επέθελακ έκα ημζκυ 
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θφθθμ ενβαζίαξ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Γεκ εα ζαξ δζααάζς ημ θφθθμ αοηυ, 

βζαηί ημ πενζέβναρα. Δπεηηείκμκηαξ, ηχνα, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, ιπμνμφκ κα 

αλζμπμζήζμοκ ηδκ επίπεδδ, ηδκ ημίθδ ηαζ ηδκ ηονηή επζθάκεζα ηδξ βααάεαξ. Με 

ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ημίθμο ηαζ ημο ηονημφ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ιζηνήξ αοηήξ 

βααάεαξ μ εηπαζδεοηζηυξ, ιε ηαηάθθδθδ ηαεμδήβδζδ, ιπμνεί κα δείλεζ ζημοξ 

ιαεδηέξ ημο υηζ δ ζθαίνα απμηεθείηαζ απυ πάνα πμθθμφξ ηφηθμοξ ηαζ έηζζ κα 

αλζμπμζήζεζ ηδ ζφκδεζδ ηςκ δαηηοθζδζχκ ηδξ ζθαίναξ ιε εθανιμβέξ ημοξ απυ 

ηδκ ανπαία εθθδκζηή επζζηήιδ ηαζ ηεπκμθμβία. Δκδεζηηζηά ακαθένς ημ 

ζοζπεηζζιυ αοημφ ημο ζπήιαημξ ιε ημκ αζηνμθάαμ ημο Πημθειαίμο ή ιε ημ 

δθζαηυ διενμθυβζμ ηςκ Φζθίππςκ.  

Α. ΦΑΣΟΤΡΟΤ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) 

ΗΩ. ΡΑΜΟΤΣΑΚΖ: Να απακηήζς. Αοηυ εα βίκεζ ιεηά ηδκ ακάθοζδ ημο 

ηεζιέκμο. Ζ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ βίκεηαζ ιεηά, μ πνυκμξ είκαζ έκα 

πνυαθδια. Δζείξ ιπμνείηε κα ανείηε ηάπμζμ άθθμ έκαοζια απυ ημ ηείιεκμ. 

Δβχ ανήηα ηδ βααάεα, βζαηί είκαζ δ ιυκδ ζπέζδ πμο ζοκδέεζ ημ ηείιεκμ ιε ηα 

Μαεδιαηζηά... 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, εδχ ηαηαηίεεηαζ ιζα δζδαηηζηή πνυηαζδ. Μδκ 

δζαηυπημοιε έηζζ... Τπάνπεζ ηαζ ημ άβπμξ ημο πνυκμο. 

ΗΩ. ΡΑΜΟΤΣΑΚΖ: Δκκμείηαζ, ηαζ πζζηεφς υηζ ιζθχ ζε εζδήιμκεξ. Γεκ ιπμνεί 

κα βίκεζ θμβμηεπκζηή ακάθοζδ ηεζιέκμο ιε αοηυ ημκ ηνυπμ. Πνμδβείηαζ δ 

ακάθοζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ πνμζέββζζδξ ηαζ ιεηά αοηυ είκαζ επυιεκμ ζηάδζμ, 

εάκ μ πνυκμξ ημ επζηνέπεζ ηαζ εάκ ηαζ μζ ζοκάδεθθμζ ημ επζεοιμφκ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Οθμηθδνχζηε, ζαξ παναηαθχ, έπεηε ήδδ δέηα θεπηά. 

οκάδεθθμζ, ζαξ παναηαθχ, αξ αημφζμοιε ηαζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ.  

ΗΩ. ΡΑΜΟΤΣΑΚΖ: Μία άθθδ δοκαηυηδηα πμο πανέπεζ ημ ηείιεκμ είκαζ κα 

ζοκδεεεί ιε ηδκ ροπμθμβία. ημ ηείιεκμ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ δ δθζηία ημο ιζηνμφ 

Μίζα. Δάκ ημ πνμζέλεηε, δεκ πνμζδζμνίγεηαζ. Καζ ιπμνεί μ εηπαζδεοηζηυξ, εάκ 

έπεζ ηαζ βκχζεζξ ροπμθμβίαξ, κα θεζημονβήζεζ ιυκμξ ημο. Αθθζχξ, ιπμνεί, ζε 

ζφιπναλδ ιε έκακ ροπμθυβμ, κα πνμπςνήζεζ ζε ιζα άθθμο ηφπμο δζαεειαηζηή 

πνμζέββζζδ. Να πνμζδζμνζζηεί δ δθζηία. Πνμζέληε ιε πμζμ ηνυπμ ημ ηείιεκμ 

ιαξ αμδεάεζ. 

 ίβμονα, εάκ δμφιε ηα πνάβιαηα ζςζηά ηαζ αθήζμοιε ηζξ ιειρζιμζνίεξ 

ηαζ ηζξ ιζγένζεξ, πνάβιαηα πμο δεκ ηαζνζάγμοκ ζε ακενχπμοξ πμο δζαπθάεμοκ 
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παναηηήνεξ, ειπκέμοκ κέμοξ ακενχπμοξ ηαζ αθοπκίγμοκ ζοκεζδήζεζξ, κμιίγς 

υηζ ιε ηδκ αβάπδ, ημ ιενάηζ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ημο 

επάνηεζα, ημ επακαθαιαάκς, ιπμνμφιε κα μδδβδεμφιε ζε αζθαθείξ δνυιμοξ. 

Ίθα ιπμνμφκ κα δζμνεςεμφκ ιε ηαθή δζάεεζδ ηαζ ζςζηή ζοκενβαζία υθςκ. 

Πνέπεζ κα είιαζηε αζζζυδμλμζ. Καζ αοηή δ ζεικυηδηα, πμθφ ζςζηά εζπχεδηε, 

πνέπεζ κα έθεεζ λακά ζηδκ ηάλδ. Γζαηί μ δάζηαθμξ πνέπεζ κα βίκεζ πνυηοπμ 

θςηεζκυ βζα ημκ ιαεδηή. Δάκ εέθμοιε κα ειπκέμοιε εοβεκή ζδακζηά ηαζ αλίεξ, 

πνέπεζ ειείξ πνχηα κα ηα δζαεέημοιε. Καζ αοηά κα θάιπμοκ ζηδκ ηάλδ.  

αξ εοπανζζηχ. 

εκείσζε: Σν πιήξεο θείκελν ηεο Ισ. Ρακνπηζάθε θαηαηέζεθε γηα ηα Πξαθηηθά θαη παξαηίζεηαη 

ζην Παξάξηεκα ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Α. Γήιμο έπεζ ημ 

θυβμ. 

Α. ΓΖΜΟΤ (ΔΛΜΔ ΔΤΒΟΗΑ): Φοπμπθάηςια. Απυ ημ πνςί έπς 

ροπμπθαηςεεί. Ίθα είκαζ ιαονίθα. Σα εβπεζνίδζα ηα ζπμθζηά είκαζ βζα πέηαια. 

Σμ εηπαζδεοηζηυ ιαξ ζφζηδια ιαξ ηάκεζ δμφθμοξ ηςκ ιμκμπςθίςκ ηαζ, βεκζηά, 

υθα ιαονίθα. οκάδεθθμζ, εα παθάζς ημ ηθίια. Γεκ ζοιθςκχ. Πζζηεφς υηζ δ 

παζδεία, πνάβιαηζ, πνέπεζ κα ακμίβεζ ημοξ μνίγμκηεξ, κα ιπμνμφιε κα ζδμφιε 

πζμ πένα απυ ημκ ημίπμ. Αοηή ηδκ παζδεία ειείξ απμθαιαάκμοιε ηαζ θαίκεηαζ 

υηζ ειείξ, μζ πενζζζυηενμζ ημοθάπζζημκ, ηαηαθέναιε κα δμφιε πζμ πένα απυ 

ημκ ημίπμ, κα δμφιε ημκ μονακυ. Καζ έπμοιε ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζέξ ιαξ βζα 

ημοξ μπμίμοξ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ ιπμνμφιε κα είιαζηε πενήθακμζ, βζαηί ηαζ 

αοημί ηαζ αοηέξ ηαηαθένκμοκ κα αθέπμοκ ημκ μονακυ. Πάεζ κα πεζ, δεκ είκαζ 

υθα ζηνααά, δεκ είκαζ υθα ιαφνα.  

  Θέθς κα πς υηζ ζε ιία ημζκςκία υπμο γμφιε, ηδκ μπμία εβχ 

αλζμθμβχ ζακ ααεφηαηα ζοκηδνδηζηή ημζκςκία, ηαζ ιε έκακ ηθάδμ μ μπμίμξ 

οπμρζάγμιαζ υηζ, πανά ηζξ δζαηδνφλεζξ πνμμδεοηζηυηδηαξ, είκαζ ηαζ αοηυξ 

ζοκηδνδηζηυξ… - έεεζα πεεξ ηδκ ενχηδζδ πυζεξ βοκαίηεξ είκαζ δζεοεφκηνζεξ 

δεοηενμαάειζαξ, πυζεξ δζεοεφκηνζεξ ζε Λφηεζα, ηαζ ακηζιεηςπίζηδηα ιε ζηαιυ 

φθμξ ηαζ δεκ ιπμνχ κα ηαηαθάας βζαηί. Τπμρζάγμιαζ υηζ αοηυ ζοκέαδ, επεζδή 

ζημ αάεμξ, εάκ λφζμοιε ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα, είιαζηε ζοκηδνδηζημί.  

Δδχ, βζα ηα ζπμθζηά αζαθία πμο ζογδηάιε, πενίιεκα, εηηυξ απυ εεςνίεξ, ηαζ 

ηάπμζα πναηηζηά, απθά πνάβιαηα, βζαηί ιέζα απυ ιζηνά αήιαηα ιπμνεί κα 
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μδδβδεμφιε ζε ιεβάθεξ αθθαβέξ. Π.π., ζημ ιάεδια ηδξ Οζηζαηήξ Οζημκμιίαξ 

ημο Γοικαζίμο εβχ εα πνυηεζκα ηα παζδζά ιαξ κα ιάεμοκ κα ιαβεζνεφμοκ ηαζ 

κα ζζδενχκμοκ, υπζ ηυζμ βζα κα ιάεμοκ κα ιαβεζνεφμοκ ηαζ κα ζζδενχκμοκ, 

αθθά βζα κα ζπάζεζ ημ ημζκςκζηυ ζηενευηοπμ πμο εέθεζ ηζξ δμοθεζέξ ημο 

ζπζηζμφ κα δζαπςνίγμκηαζ ζε ακδνζηέξ ηαζ βοκαζηείεξ. 

 Θέθς κα πς, αξ απμθεφβμοιε θίβμ ημοξ θασηζζιμφξ, υπςξ υηακ 

άημοζα ηδκ ςναία έηθναζδ, κα ιδκ πνμζανιυγμκηαζ ηα παζδζά ζηζξ ακάβηεξ 

ημο ζπμθείμο, αθθά ημ ζπμθείμ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ. Να πνμζέλμοιε, 

υιςξ, βζαηί; Γζαηί ιέζα απυ ιζηνέξ ένεοκεξ αθέπμοιε υηζ μζ ακάβηεξ ηςκ 

ζδιενζκχκ παζδζχκ δζαιμνθχκμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημ Star Channel.  

  Πνμζέληε θίβμ. ακ ημζκςκία πνμαάθαιε ημ αίηδια «ρςιί, 

παζδεία, εθεοεενία». Ζ πμθζηεία ακηαπμηνίεδηε εκ πμθθμίξ. Γζαπζζηχκμοιε 

ηχνα υηζ οπάνπμοκ ηαζ πανεκένβεζεξ ζε αοηυ. ημ υηζ πμθφξ ηυζιμξ ηχνα, ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ επμπή ιαξ, ηεθεζχκεζ ηδ δεοηενμαάειζα ηαζ ηδκ ηνζημαάειζα 

εηπαίδεοζδ. Γζαπζζηχκμοιε υηζ οπάνπμοκ πανεκένβεζεξ. Γοζκυδηα ηα αζαθία. 

Γοζκυδηα βζα πμθθά παζδζά, δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ δθζηία ημοξ. Γδθαδή, 

εάκ απυ ημ δδιμηζηυ δεκ πήβαζκακ υθα ηα παζδζά ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ, 

αθθά πήβαζκε ιυκμ ημ 40% ηαζ βζκυηακ επζθμβή, εα ήηακ ημ ίδζμ δοζκυδηα; Έ 

αοημί μζ ηαθμί, ημ 30%, ημ 40%, εα είπακ ημ ακάθμβμ επίπεδμ ηαζ δεκ εα ήηακ 

βζ‘ αοημφξ δοζκυδηα; Σμ αάγς ζακ ενςηδιαηζηυ. 

 ·πμοιε, υιςξ, εηηυξ απυ ηα ανκδηζηά ηαζ πμθθά εεηζηά. Π.π., έπμοιε ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζηδκ Δονχπδ πμθζηχκ πμο ηεθείςζακ ηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ. Δηεί κα παηήζμοιε, χζηε κα ηάκμοιε πζμ χνζιμοξ αοημφξ ημοξ 

πμθίηεξ. 

 Πμθθμί ηαηδβμνμφκ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. Τπάνπεζ έκα δνάια ζε 

υθμοξ ιαξ πμο ηάπμηε είπαιε ηάκεζ ηαζ δζαδδθχζεζξ ηαηά ηδξ Δονςπασηήξ 

·κςζδξ. Αοηυ ημ δνάια ημ ζοιπφηκςζε μ Γνεηηάηδξ. Λέεζ ηα πάκηα. Ίθδ δ 

ηνζηζηή πμο ηάκαιε ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, αήια-αήια, έπεζ επαθδεεοεεί. 

Σα πάκηα. Σμ ηέκηνμ θήρδξ ηςκ απμθάζεςκ είκαζ ζηζξ Βνολέθθεξ, δοζηοπχξ. 

Λέεζ μ Γνεηηάηδξ υηζ ηα εεηζηά απυ ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ 

είκαζ πμθφ πενζζζυηενα απυ ηα ανκδηζηά. Αοηυ ιαξ δζαθεφβεζ. 

 Θέθς κα πς υηζ εβχ πνμζςπζηά εα ήεεθα ζηα ζπμθζηά αζαθία, ιζα ηαζ 

αοηυ είκαζ ημ εέια ιαξ, μζ ακενςπζζηζηέξ αλίεξ -εέια πμο ηίεεηαζ ζε πμθθά 
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εηπαζδεοηζηά ζοκέδνζα ηαζ πμο ημ έπμοκ δμοθέρεζ πμθφ μζ Δονςπαίμζ-, κα 

ιπμοκ πενζζζυηενμ ζηα αζαθία ηαζ ζηα ζπμθεία ιαξ, ηαζ κα πάρεζ κα είκαζ ηυζμ 

ενδζηυθδπηδ ηαζ εεκζηζζηζηή δ παζδεία. Δβχ εα ήεεθα αηυια πζμ πμθφ 

εονςπασηέξ αλίεξ. 

 Σέθμξ, εα είλς έκα άζπεημ εέια, πμο ημθθάεζ ηαζ δεκ ημθθάεζ εδχ, αθθά 

δεκ ιπμνείξ κα ημ ηυρεζξ ηαζ κα παξ ηαζ ηάης. Μζα μιάδα απυ ηαεδβδηέξ ζηδκ 

Δφαμζα ζογδηήζαιε ημ εέια ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ ηαζ, 

έηζζ υπςξ είκαζ δ εέζδ ηδξ ΟΛΜΔ, κα θφβεζ δ πνυζααζδ, κα βίκεηαζ δ 

δζαδζηαζία εηηυξ ζπμθείμο, ηαηαθήλαιε υηζ δεκ ζοιθςκμφιε· έηζζ υπςξ είκαζ 

ζήιενα ημ ζπμθείμ, πνμζέληε, έηζζ υπςξ είκαζ ζήιενα, εάκ εα θφβεζ δ 

δζαδζηαζία ηαζ δεκ εα βίκμκηαζ μζ ελεηάζεζξ ιέζα ζημ Λφηεζμ. Διείξ εέθμοιε κα 

βίκμκηαζ μζ ελεηάζεζξ ιέζα ζημ Λφηεζμ. Φμαυιαζηε υηζ, εάκ εα θφβμοκ μζ 

ελεηάζεζξ απυ ημ Λφηεζμ, έηζζ υπςξ είκαζ ζήιενα δ ημζκςκία ιαξ -υπζ εάκ εα 

θφβμοκ ζε πεκηαηυζζα πνυκζα- θμαυιαζηε υηζ εα απαλζςεεί ηεθείςξ ημ Λφηεζμ 

ηαζ υηζ μζ ζδζςηζημί θμνείξ ηνίαμοκ ηα πένζα ημοξ - ηαζ εημζιάγμκηαζ κα βίκεζ ηάηζ 

ηέημζμ. Θέθμοιε, θμζπυκ, ηαζ δ δζαδζηαζία πνυζααζδξ κα είκαζ ιέζα απυ ημ 

Λφηεζμ.  

 Σέθμξ, ζοιθςκχ ιε ηάπμζα ζοκαδέθθζζζα πμο ιίθδζε. Πνάβιαηζ, 

οπάνπμοκ πμθθά ζηνααά ζηα αζαθία ιαξ. Πζζηεφς υιςξ υηζ ειείξ, ιζα ηαζ 

έπμοιε ζηα πένζα ιαξ υ,ηζ ηαθφηενμ έπεζ δ ημζκςκία, δδθαδή ηδ κεμθαία, έπμοιε 

πενζεχνζμ, ιζηνυ πενζεχνζμ, κα ημ ηαθθζενβήζμοιε αοηυ έηζζ, χζηε κα ιδκ 

ηάκμοιε ηονίανπεξ αλίεξ ιέζα απυ ηδκ παζδεία ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ ημκ 

θζθμημιανζζιυ, αθθά ηδκ αθθδθεββφδ. Να ηάκμοιε, θμζπυκ, ηονίανπδ αλία ηδκ 

αθθδθεββφδ ζημοξ κέμοξ ηαζ ζηζξ κέεξ ιαξ ηαζ κα δμφιε πυζμ ιπμνμφιε ειείξ 

κα επέιαμοιε ζηδκ ηαεδιενζκή πνάλδ ηαζ πναηηζηή. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αξ εοπανζζημφιε. Οζ επυιεκμζ μιζθδηέξ είκαζ αοημί πμο 

ιίθδζακ ηαζ ημ πνςί ηαζ, βζα κα ιδκ επακαθαιαάκμοιε ηα ίδζα, εα 

παναηαθμφζα κα ιζθήζμοκ βζα δφμ-ηνία θεπηά. Αθθά εα πνέπεζ ιέπνζ ηζξ 9 κα 

έπμοιε μθμηθδνχζεζ. 

Α. ΦΑΣΟΤΡΟΤ: Θα πς θίβα ηεθείςξ άζπεηα, βζαηί ημ εέια είκαζ άθθμ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Άζπεηα ιε ημ ακηζηείιεκμ; 

Α. ΦΑΣΟΤΡΟΤ: Άζπεηα ιε υζα είπα ημ πνςί. Νίημ είζαζ εδχ; Γεκ ζπμθζάγς 

ημ γήηδια ηδξ ζδεμθμβίαξ. Με ηζξ ζδεμθμβίεξ εα ηεθεζχζμοιε ζηδκ αηαλζηή 
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ημζκςκία - ηαζ ακ ηεθεζχζμοιε. Σμ ενχηδια είκαζ άθθμ. Σμ ενχηδια είκαζ εάκ 

εα πνδζζιμπμζήζμοιε ηζξ ιανλζζηζηέξ έκκμζεξ βζα κα ηαηαθήλμοιε υηζ μ νυθμξ 

ιαξ ζημ ζπμθείμ ιαξ ηαεζζηά αεχμοξ, ζφκηνμθε Μεηαθθδκέ. Καζ εβχ εέθς μ 

νυθμξ ιμο ζημ ζπμθείμ κα ιδκ είκαζ αεχμξ - ηαζ ηαηαθαααίκεζξ ηζ εκκμχ ηαζ εα 

είιαζ ζαθήξ ζηδ ζοκέπεζα. 

 Καηανπάξ, εέθς κα πς υηζ ημ γήηδια ηςκ κέςκ αζαθίςκ είκαζ ελαζνεηζηά 

ζδιακηζηυ. Καζ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ. Καζ βζα κα πς ηάηζ ηαζ βζα ημκ 

πνμδβμφιεκμ ζοκάδεθθμ: Κμζηάληε, εβχ είιαζ πάνα πμθφ πενήθακδ πμο είιαζ 

ηαεδβήηνζα. Πάνα πμθφ πενήθακδ. Καζ δεκ είιαζ ιπάηζμξ. Γεκ ιπμνεί κα ιε 

ηάκεζ ημ ηνάημξ ιπάηζμ, Νίημ, υζμ ηαζ κα πνμζπαεεί. Καζ πζζηεφς 

πναβιαηζηά υηζ δ εθθδκζηή δδιυζζα εηπαίδεοζδ, παν‘ υθα ηα ζηνααά, ηα 

ημοηζά, ηα άεθζά ηδξ, είκαζ πμθφ ηαθφηενδ εηπαίδεοζδ απυ υ,ηζ ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ. Σμ πζζηεφς αηνάδακηα, αθθά 

εα ιζθήζς πμθφ ζοβηεηνζιέκα βζ‘ αοηυ ημ εέια. 

  Κμζηάληε, ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, κέα αζαθία... Μία πανέκεεζδ: 

ηα εεηζηά ιαεήιαηα, ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ, ζηδ Φοζζηή ηαζ ζηα Μαεδιαηζηά, 

δ ηνζηζηή είκαζ πμθφ πζμ δφζημθδ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ. Δλαζνεηζηά πζμ 

δφζημθδ. Γζαηί ημ γήηδια ηαζ ηδξ ζδεμθμβίαξ ηαζ ημο θμνιαθζζιμφ εέθεζ πμθφ 

πμκηνή επζζηδιμκζηή βκχζδ βζα κα ημ απακηήζεζξ. 

 Καζ εα πς ηαζ βζα ηζξ ημπέθεξ εδχ: Δίκαζ πάνα πμθφ ηαθή δ δμοθεζά 

πμο έηακακ ζηζξ θοθαηέξ η.θπ. Δπεζδή δμοθεφς ηαζ εβχ ζε εζπενζκυ ΔΠΑΛ, 

ηαζ δμοθεφς ιε ιεβάθμοξ ακενχπμοξ, εα πνέπεζ κα ηάκμοιε δζαπςνζζιμφξ. 

Σμ παζδί ηςκ 12 εηχκ δεκ έπεζ ζπέζδ ιε ημκ άκενςπμ ηςκ 28 ηαζ ηςκ 30 εηχκ 

ζε ηαιζά πενίπηςζδ. Θα ημ ζογδηήζμοιε ηαζ αφνζμ αοηυ. 

 οκάδεθθμζ, ηάπμζα ζηζβιή έπζαζα ημκ εαοηυ ιμο, υηακ δμφθεοα ζημ 

Γοικάζζμ, ζηδκ Γ΄ Γοικαζίμο, κα έπς πζέζεζ ηα παζδζά ζε απίζηεοημοξ 

νοειμφξ, βζαηί ζημ ηεθάθζ ιμο είπα υηζ εα πάκε ζημ Λφηεζμ ηαζ, επεζδή είπα 

θηςπμφξ ηαζ ηαηαπμκδιέκμοξ ηαζ ηαθαζπςνδιέκμοξ ακενχπμοξ, δεκ ήεεθα κα 

πάκε ζηδκ Α΄ Λοηείμο ηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ πνχηεξ δοζημθίεξ ηαζ κα 

ζδηςεμφκ κα θφβμοκ, κα πάκε ζε ηακέκα ΔΠΑ ή ζε ηακέκα ζδζςηζηυ ΗΔΚ. 

οκέθααα, θμζπυκ, ημκ εαοηυ ιμο κα ηα έπς πζέζεζ ηυζμ πμθφ ηα παζδζά ζηδ 

Φοζζηή ηαζ θές: Βνε παζδζά, ηζ ηάκς ηχνα, - ηαζ είιαζηε ζηδκ Γ΄ Γοικαζίμο. 

Καζ άνπζζα κα ζοκεζδδημπμζχ, ζογδηχκηαξ ηαζ ιε άθθμοξ ζοκαδέθθμοξ, 

θοζζημφξ, ημ ηνμιαηηζηυ ηαηέααζια ηδξ φθδξ πνμξ ηα ηάης. ηδ ζοκέπεζα 
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άνπζζα κα ζοκεζδδημπμζχ υηζ δ ζζημνία αοηή ημο ηαηεαάζιαημξ ηδξ φθδξ, ζηζξ 

εεηζηέξ ζδζαίηενα επζζηήιεξ, είκαζ ιία δζαδζηαζία πμθφ ζοκεζδδηή, ιέζα απυ ηδκ 

μπμία πενκάεζ ζηδ κέα δεηαεηία δ ημζκςκζηή ακζζυηδηα ηαζ δ απυννζρδ. 

 Δάκ παθαζυηενα ήηακ αθθζχξ -είπε μ ζοκάδεθθμξ πνζκ υηζ, εάκ είπαιε 

επζθμβή ηςκ ιαεδηχκ ζηα 12 ή ζηα 10 πνυκζα, πμο έπεζ δ Γενιακία, θαζζζιυξ, 

δδθαδή-, εάκ είπαιε ηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ πμο είπαιε ειείξ ζηδκ δθζηία ιαξ, 

ημ πνυαθδια ιε ηδκ φθδ δεκ εα ήηακ ημ ίδζμ. Γζυηζ, υηακ εβχ ηεθείςκα ημ 

ελαηάλζμ Γοικάζζμ, ημ ηέθεζςκε ιυκμ ημ 38% ηςκ κέςκ. Σχνα ημ ηεθεζχκεζ ημ 

90%. Δίκαζ πνμθακέξ: Γζα ημοξ ηαθμφξ ιαεδηέξ, ηςκ μζημβεκεζχκ ιε ορδθυ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ η.θπ., πζεακυηαηα αοηυ ημ ηαηέααζια ηδξ φθδξ κα είκαζ ηαζ 

εεηζηυ. Γζα πυζμοξ απυ αοηυ; Γζα ημ 15%, ημ 20%, ημ 22%; Ίιςξ, είκαζ 

ααεφηαηδ δ πεπμίεδζή ιμο υηζ ημ ηαηέααζια ηδξ φθδξ βίκεηαζ ιε ζοκεζδδηυ 

ηνυπμ, βζαηί ιέζα απυ εηεί πενκάεζ μ απμηθεζζιυξ· ζδζαίηενα ζηζξ εεηζηέξ 

επζζηήιεξ, υπμο, εάκ απμδεπηεί μ άκενςπμξ ηδκ ακζηακυηδηά ημο, δεκ ημο 

θεφβεζ ιε ηίπμηε ιεηά. Δάκ εκζςιαηχζεζ ηδ θμβζηή «δεκ ηα παίνκς εβχ ηα 

Μαεδιαηζηά ηαζ ηδ Φοζζηή», ηάηζ πμο ημ γς εβχ ηχνα, πμο ηάκς ιάεδια ιε 

εκήθζηεξ ακενχπμοξ ηαζ ζογδηάιε ζε άθθδ αάζδ αοηά ηα πνμαθήιαηα, 

ηεθείςζε, «έηθεζζε ημ ιαβαγί». Γεκ παξ κα ηάκεζξ υ,ηζ ηάκεζξ ζηα 16 ηαζ ζηα 17, 

ημ γήηδια ηεθείςζε. Σμ ααζζηυ πνυαθδια ηςκ εβπεζνζδίςκ κμιίγς υηζ είκαζ 

αοηυ. Αθθά εκ πάζδ πενζπηχζεζ, ιπμνμφιε κα ζογδηήζμοιε ακαθοηζηυηενα.  

Να ζαξ πς, βζα υζμοξ εκδζαθένεζηε, υηζ εδχ ηαζ εκάιζζζ πνυκμ ζηα 

«Ακηζηεηνάδζα ηδξ Δηπαίδεοζδξ» έπμοιε δδιμζζεφζεζ δεηάδεξ ηείιεκα 

ακάθοζδξ ηαζ ηνζηζηήξ ζηα ζοβηεηνζιέκα εβπεζνίδζα. Καζ υπμζμξ εκδζαθένεηαζ 

ιπμνεί κα ηα δζααάζεζ.  

Θέης, υιςξ, ηαζ έκα ηεθεοηαίμ γήηδια. Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, -εβχ θές 

βζα ημκ εαοηυ ιμο υηζ είιαζ ημιιμοκίζηνζα ηαζ είιαζ πμθφ πενήθακδ ηαζ βζ‘ αοηυ 

πζζηεφς υηζ πνμζπαεχ κα ηάκς πάνα πμθφ ηαθά ηδ δμοθεζά ιμο, ακ ηαζ δεκ 

ιπμνχ πάκηα- θές, θμζπυκ, ημ ελήξ: Σμ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ αοηυ ημ άεθζμ, ημ 

αάναανμ ζφζηδια, πζζηεφς πμθφ υηζ δεκ ιε απαθθάζζεζ απυ ηζξ πνμζςπζηέξ 

ιμο εοεφκεξ. Αοηυ ημ ζφκεδια, πμο έπμοιε θακζάνεζ παθζά, πνέπεζ κα ημ 

πμφιε λακά: Ο εηπαζδεοηζηυξ δεκ είκαζ μφηε μθμηθδνςηζηά ηαζ ηονίςξ έκμπμξ, 

αθθά δεκ είκαζ μφηε ηαζ αεχμξ. Ζ ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα, ιε ηδ ζοθθμβζηή 

εοεφκδ ημο ηαεεκυξ ιαξ, κμιίγς υηζ έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία ηαζ ζημ γήηδια 

ηςκ αζαθίςκ ηαζ ζημ γήηδια ηδξ ηαεδιενζκήξ δνάζδξ ηαζ ζημ γήηδια ηδξ 
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ζοιαμθήξ ιαξ, έζης ηαζ εάκ αοηή δ ζοιαμθή εββνάθεηαζ ζημ έκα ημζξ εηαηυ 

ημο ιαεδηζημφ δοκαιζημφ, πμο πενκάεζ απυ ημ πένζ ιαξ. Καζ, ιε αοηή ηδκ 

έκκμζα, δ πμθζηζηή ιαξ δνάζδ ιέζα απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ 

δνάζδ έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία. Καζ επεζδή ιε βανβάθδζε μ Νίημξ, Νίημ, δεκ 

έπεζξ ηαζ ιαμσηή παζδεία, βζ‘ αοηυ εα πνέπεζ κα εοιάζαζ υηζ ημ επμζημδυιδια 

έπεζ ηαζ ηδ ζπεηζηή ημο αοημκμιία, Νίημ. Γζαηί μ Μανλ έθεβε «… ζε ηεθεοηαία 

ακάθοζδ, δ μζημκμιζηή αάζδ». 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Μαηνίδδξ έπεζ ημ θυβμ. 

ΜΑΚΡΗΓΖ: οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, κμιίγς υηζ εδχ ιέζα αημφζηδηακ 

γδηήιαηα ηαζ ζδιακηζηά, αθθά ηαζ ζδιακηζηά ακηζδναζηζηά, ηαηά ηδκ άπμρή 

ιμο. Ζ ιανλζζηζηή άπμρδ βζα ημ νυθμ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δζαηοπχεδηε ιε 

πίθζμοξ δφμ ηνυπμοξ εδχ. Μζα ημοαέκηα εα πς. Σμ γήηδια ηδξ δζεηπεναίςζδξ 

ηαζ ηδξ ακαπαναβςβήξ ηδξ αζηζηήξ ζδεμθμβίαξ ιέζα ζημ ζπμθείμ είκαζ 

δεδμιέκμ. Ίιςξ ηνίκς ζηυπζιμ κα πνμζεέζς ημ ελήξ: Ίζμζ ζοκάδεθθμζ 

απμδέπμκηαζ αοηή ηδκ άπμρδ δεκ ιπμνμφκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ειπεζνία, δ 

μπμία ιπμνεί κα ηαηαβναθεί έηζζ ή αθθζχξ ιε έκα εεηζηυ ηνυπμ, δεκ ιπμνμφκ 

ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ειπεζνία κα ηδ βεκζηεφζμοκ ηαζ κα ηδ δζαηοπχζμοκ ςξ 

ιία επζζηδιμκζηή άπμρδ, δ μπμία ιπμνεί κα εθανιμζηεί ιε έκα εεηζηυ ηνυπμ 

ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ. 

 Ζ δζαεειαηζηυηδηα, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ηαζ αβαπδηέξ ζοκαδέθθζζζεξ, 

είκαζ ιία δζαδζηαζία δ μπμία απμηοπχεδηε ιε δφμ ηνυπμοξ. Ο εζξ ελ αοηχκ 

είκαζ δ άπμρδ ηδξ Κνμφζπαβζα, υπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ. Ζ 

ζοιθςκία ιε αοηή ηδκ άπμρδ δεκ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ δ 

δζαεειαηζηυηδηα, έηζζ υπςξ ηαθθζενβείηαζ ηαζ δζεηπεναζχκεηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ ηζξ 

ζδιενζκέξ, έπεζ έκα εεηζηυ απμηέθεζια. Μδ θηάζμοιε ζε ιία ακηίθδρδ δ μπμία 

λεηζκάεζ απυ ιία εζδζηή δζαπίζηςζδ ηαζ θηάκεζ ζε ιζα βεκίηεοζδ, δ μπμία 

επζθένεζ ηα ακηίεεηα απμηεθέζιαηα απυ αοηά ζηα μπμία μδδβεί ιία 

ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή. ·κα γήηδια είκαζ αοηυ. 

 ·κα δεφηενμ γήηδια. Πνζκ ημ 1980 είπαιε ζοβηεηνζιέκα αζαθία. Μεηά ημ 

1980 άθθα αζαθία. Σμ 2001 άθθα αζαθία. Ο ημζκυξ πανακμιαζηήξ, υιςξ, υθςκ 

αοηχκ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ αζαθίςκ ήηακ υηζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ θάζδ 

δζεηπεναζχκεηαζ δ αζηζηή ζδεμθμβία ζημ πθαίζζμ ημο αζηζημφ ζπμθείμο. Ίιςξ 

ηα ζζημνζηά βεβμκυηα ηαηαβνάθμκηακ ζηα αζαθία αοηά δζαθμνεηζηά. Ζ φθδ ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ δζαιμνθχκεηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. Ζ φθδ ηδξ Φοζζηήξ 
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δζαιμνθχκεηαζ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ. Σζ είκαζ αοηυ, ηεθζηά, ζημ μπμίμ ειείξ 

ακαθενυιαζηε ηαζ ζογδηάιε ηαζ ιζθάιε βζα ακαπαναβςβή ηαζ δεκ 

ζοιιαγεφεηαζ; Δίκαζ δ ζοκμθζηή δμιή ηςκ αζαθίςκ. Δίκαζ ηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα, ηα μπμία μ ζοκάδεθθμξ Λμογζχηδξ δεκ ηα έθααε ηαευθμο 

οπυρδ ημο, υηακ ακέθενε ηα κέα ζημζπεία ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηδξ ζοββναθήξ ηςκ 

αζαθίςκ. Πενκάιε, δδθαδή, απυ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, αβαπδημί 

ζοκάδεθθμζ, πςνίξ ηαιία ηνίζδ, ζηδ ζοββναθή ηςκ αζαθίςκ. Πμζα είκαζ δ 

δζαδζηαζία ηδξ ηνίζδξ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ πχξ ζε αοηή 

πανειααίκμοιε ειείξ; Άνα, οπάνπεζ έκα πνυαθδια εδχ ηαζ εα ιαξ πεζξ, 

αβαπδηέ ζοκάδεθθε, βζαηί πεηάξ ζηδκ άηνδ ηδκ ακάεεζδ ηαζ ακαγδηάξ ςξ 

ααζζηή επζθμβή ζηδκ έηδμζδ ημο αζαθίμο ημ γήηδια ηςκ εηδμηζηχκ μίηςκ. 

Τπάνπεζ έκα πνυαθδια εδχ πένα. Τπάνπεζ ιζα δζαδζηαζία δ μπμία 

μθμηθδνχεδηε ηα ηεθεοηαία πνυκζα: έκα ημιιάηζ ζδζςηζημπμζήεδηε -ηαζ 

ακαθένμιαζ ζηδ δζαδζηαζία έηδμζδξ ηςκ αζαθίςκ- ηαζ πάεζ κα ζηδεεί έκα 

παζπκίδζ ιε ημ πμθθαπθυ αζαθίμ ηαζ ημοξ εηδμηζημφξ μίημοξ. Αοηά είκαζ 

γδηήιαηα ζηα μπμία ειείξ εα πνέπεζ κα ημπμεεηδεμφιε ηαζ κα ζηαεμφιε 

ανκδηζηά, απέκακηζ.  

 ·κα άθθμ ζδιακηζηυ γήηδια, αβαπδηέξ ζοκαδέθθζζζεξ ηαζ αβαπδημί 

ζοκάδεθθμζ, είκαζ ημ ηζ ηάκμοκ μζ εηπαζδεοηζημί ζηδκ ηάλδ. Θεςνχ υηζ 

απάκηδζδ ζοκμθζηή ζημ γήηδια ημο αζαθίμο δεκ ιπμνμφιε κα δχζμοιε ζημ 

πθαίζζμ αοημφ ημο ζοζηήιαημξ. Δίκαζ ηέημζα δ δοκαιζηή ημο ηζκήιαημξ, 

ημοθάπζζημκ ζηδ θάζδ πμο ζογδηάιε, πμο δεκ ιπμνεί αοηυ κα ακηζπαναηεεεί 

ιε υνμοξ ηέημζμοξ, χζηε κα έπμοιε ηάπμζεξ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ πνμξ αοηή ηδκ 

ηαηεφεοκζδ. Τπυ αοηή ηδκ έκκμζα, θμζπυκ, δ δζηή ιαξ ζηάζδ παίγεζ έκα πμθφ 

ζδιακηζηυ νυθμ. Αοηυ εα πνέπεζ κα ημ ακαδείλμοιε. Καζ εέθς κα πς ηαζ ημ 

ελήξ: Ίθμζ μζ ζοκάδεθθμζ δεκ είιαζηε ίδζμζ. Άνα εα πνέπεζ κα εέζμοιε έκα 

γήηδια ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ αθεηδνία ημο ηάεε ζοκαδέθθμο, ηδκ ζδεμθμβία ημο 

ηάεε ζοκάδεθθμο, ηδκ πναηηζηή ημο ηάεε ζοκαδέθθμο, ηαζ αοηυ εα πνέπεζ κα 

ημ θάαμοιε ζμαανά οπυρδ ιαξ. Πνέπεζ, κμιίγς, απυ ηδ ιενζά ηδξ ανζζηενάξ 

κα δμεεί δ ιάπδ έηζζ, χζηε ηέημζα πνμαθήιαηα κα ηα θφζμοιε ηαζ ζημ πθαίζζμ 

ημο ζοκδζηαθζζηζημφ ιαξ ηζκήιαημξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ πμθφ. Ο ζοκάδεθθμξ Κάηζζηαξ έπεζ ημ θυβμ.  

Υ. ΚΑΣΗΚΑ: Σνία θεπηά ηαζ κα ιε δζαηυρεζξ ζηα δφμ. Λμζπυκ, πανά ημ υηζ 

υηακ ζοκάδεθθμζ ιαπυιεκμζ εηπαζδεοηζημί έπμοκ ιζα δζαθμνμπμίδζδ, υηακ ηζξ 
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εζζδβήζεζξ ηζξ ηάκμοκ ηάπμζμζ έλς απυ ειάξ, είκαζ δζαθμνεηζηά. Οζ ιαπυιεκμζ 

εηπαζδεοηζημί, υηακ ηάκμοκ ηδ δζαθμνμπμίδζδ, υζμ ηαζ εάκ δζαθςκχ, αξ 

πμφιε υηζ είκαζ θεπηυ ημ εέια. Αθθά, Βαζίθδ Λμογζχηδ, πμο είιαζηε ηαζ ζηδκ 

ίδζα ΔΛΜΔ, δ εζζήβδζδ δ μπμία έβζκε, έβζκε ηαζ ήηακ ζακ κα δζάααγα -

πναβιαηζηά ηχνα ημ θές- ηδ «Γμιή» ζημ θήιια «ζπμθζηά εβπεζνίδζα». Σδ 

«Γμιή» ζημ θδιια ζπμθζηά εβπεζνίδζα. Γζυηζ, αεααίςξ, έβζκε ιία μθυηθδνδ 

εζζήβδζδ δ μπμία δεκ πήνε οπυρδ ηδξ ιζα πναβιαηζηυηδηα πμο ηνέπεζ πνυκζα 

ηχνα, πμο θέβεηαζ 2μ Κμζκμηζηυ Πθαίζζμ ηήνζλδξ, ΔΠΔΑΚ. Πχξ βναθηήηακε ηα 

αζαθία; 

 Ακαθένεζ μ Βαζίθδξ ηα εκκζά ζηάδζα ακάεεζδξ… - εέθς κα πάς ζημ 

εέια ηαηεοεείακ. αξ θές εβχ ηχνα υηζ, εάκ ακμίλεηε ηα πνμβνάιιαηα ηςκ 

δφμ ιεβάθςκ ημιιάηςκ, εα δείηε υηζ αοηά ηα εκκζά ζηάδζα ακάεεζδξ 

πενζθαιαάκμκηαζ - ηαζ πνμηφπημοκ αοηά ηα αζαθία. Δίκαζ αοηά ηα ζηάδζα 

ακάεεζδξ, πμο πενζθαιαάκμκηαζ. Γεκ είκαζ ηίπμηε πμο ιπμνμφιε κα ημ 

πνμηείκμοιε ειείξ. Σδ θαεζκή ζδέα. Καζ εα ηάκμοιε ακηζπμθίηεοζδ ζε αοηυ ημ 

μπμίμ βίκεηαζ. 

 Κμζηάληε, ηχνα, βζα ηα ζπμθζηά αζαθία. Δάκ ηα ζπμθζηά αζαθία ηα 

ηνίκμοιε αοημηεθχξ, ηυηε ηάκμοιε ιζα ηνφπα ζημ κενυ. Γεκ ιπμνμφιε κα 

ηάκμοιε ηίπμηε. πμθζηυ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Λοηείμο ζε πακεθθαδζηά ελεηαγυιεκμ 

ιάεδια. Σζ είκαζ αοηυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ; Δίκαζ εοαββέθζμ βζα παπαβαθία, βζαηί 

ημ παζδί πνέπεζ κα δζααάζεζ ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ, βζα κα πάεζ κα 

ελεηαζηεί ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ. Γεφηενμ ζπμθζηυ αζαθίμ, «Πενζηθέμοξ, 

Δπζηάθζμξ» ζηδ Γ΄ Λοηείμο. Σζ είκαζ αοηυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ; Μήπςξ δεκ είκαζ 

ηαθυ; Πχξ ημ ακηζιεηςπίγεζ μ ιαεδηήξ; Δπεζδή έπεζ ιπεζ ζε αοηή ηδκ ηνφπα, 

ηδξ «βεκζηήξ παζδείαξ», ηαζ δεκ είκαζ πακεθθαδζηχξ ελεηαγυιεκμ ζε έκα 

ζφζηδια πμο είκαζ ελεηαζηζημηεκηνζηυ, πάεζ ζηδκ πάκηα. Σνίημ αζαθίμ, ημ 

ζπμθζηυ αζαθίμ πμο ηάκς εβχ, ζε Δζπενζκυ Γοικάζζμ ιε 60 πνμκχκ ιαεδηή, 

πμο ημο ηάκς ημ αζαθίμ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο ζηα Νέα Δθθδκζηά. Υα, πμο, πα, πα, 

ηαζ είκαζ ελήκηα πνμκχκ. Δλήκηα πνμκχκ ενβαγυιεκμξ ηαζ ημο ηάκς ημ ζπμθζηυ 

αζαθίμ πμο ηάκμοκ ηα παζδζά ζηα 14 ημοξ πνυκζα. Σέθεζςζα. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ θυβμ έπεζ μ ζοκάδεθθμξ Ζναηθέμοξ. 

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: οκάδεθθμζ, εέθς κα ηαηαεέζς ηάπμζεξ απυρεζξ ιμο απυ 

αοηή ηδκ ειπεζνία, ηδ ζδιενζκή, υπςξ ελεθίπεδηε, ιε ηάεε ζεααζιυ ζηδ 

δζαθμνεηζηή άπμρδ. Πνχημ ηαζ βεκζηά ημ αζαθίμ είκαζ έκα ακμζηηυ πανάεονμ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 562 

ζημκ ηυζιμ, ημ αημφιε ηαζ ζηζξ δζαθδιίζεζξ. Δίκαζ υπθμ. Λάεμξ ζηάζδ είκαζ μ 

υπμζμξ ιδδεκζζιυξ, ζοκάδεθθμζ. Αθθά, πνμζέληε ηζ εέθς κα πς. Γζα 

πανάδεζβια, ιπμνχ κα ηαηανβήζς ηδκ μιμνθζά ηαζ ηδ πάνδ ημο Δονζπίδδ ή 

ηδξ απθχξ, άθθμ εάκ εβχ ηδκ λένς αζμθζηά. Ίιμνθδ. Βζαθίμ είκαζ ηαζ αοηυ, 

αθθά ελαθακίζηδηε απυ ηάπμζμοξ πνζζηζακμφξ ακηζβναθείξ. Πνέπεζ, υιςξ, ημ 

παζδί, υηακ εα ημ δζδάλς -πμο δεκ δζδάζηεηαζ- ηδκ μιμνθζά ηδξ ανπαίαξ 

εθθδκζηήξ πίζηδξ, ηαζ ιε υθδ αοηή ηδ θνίηδ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ δζδαζηαθίαξ, 

ηδ βθχζζα, κα ιάες ζημ παζδί αοηυ ηζ ζδιαίκεζ δμοθμηηδηζηυ ζηάδζμ, ηζ 

ζδιαίκεζ εηιεηάθθεοζδ, ηζ ζδιαίκεζ ζηδ Μοηζθήκδ ιζηνή αζηζηή ημζκςκία. Αοηυ 

ημ δζαζθαθίγεζ αοημφ ημο ηφπμο δ δζαεειαηζηυηδηα; Δνχηδια εέης. 

 Σζ είκαζ υθδ αοηή δ επζπείνδζδ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ; Γζαηί θηάκμοκ ηαζ 

ζοββναθείξ ηςκ αζαθίςκ - ηαζ ζηδκ Ζθεία, εα ημ εοιάζηε - κα θέκε υηζ ηάπμηε 

εα πνέπεζ κα έπμοιε έκα αζαθίμ πμο εα έπεζ ηαηανβήζεζ ηαζ ημ αζαθίμ. Δβχ δεκ 

ημ πζζηεφς αοηυ ηαζ δεκ εα ιπμνμφζα πμηέ κα θακηαζηχ υηζ δ ζπμθζηή αοηή 

ζάηα εα ιπεζ ζημ ιμοζείμ ηδξ ζζημνίαξ ιαγί ιε ημ ηεηνάδζμ, ιε ημ αζαθίμ, βζαηί 

υθα εα ηα ηοαενκμφκ ηα ημιπζμφηεν. Υςνίξ κα είιαζ ακαπνμκζζηζηυξ. 

 Δίκαζ άθθμο είδμοξ πμθζηζζιζηή ακαηνμπή, υιςξ, πμο πνέπεζ κα παηάεζ 

ζε ιζα θμβζηή αάζδ. Καζ ημ ιεβάθμ ιεζμκέηηδια αοημφ ημο οκεδνίμο είκαζ υηζ 

δεκ ιπμνείξ κα ηαηαημιιαηζάζεζξ ηα εέιαηα ζημ υκμια ημο οπμεέιαημξ, ηδξ 

ελεζδίηεοζδξ: εδχ εβπεζνίδζα, εηεί αζαθία, εδχ Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Γεκ 

ιπμνείξ κα ηα αβάθεζξ απυ ηδ δμιή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ, απυ ηδ δμιή ημο 

ζπμθείμο, κα ηα απμζοκδέζεζξ. Γεκ ιπμνείξ κα απμζοκδέζεζξ ηεθζηά, υπςξ 

θέιε ζακ ΠΑΜΔ Δηπαζδεοηζηχκ, ηδκ μζημκμιζηή αάζδ ηδξ ημζκςκίαξ, ηδκ οθζηή 

ηδξ ηζκδηήνζα δφκαιδ, ηαζ δεκ είκαζ ηαευθμο απάκενςπμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ 

Κνμφζπαβζα, δ βοκαίηα αοηή ημο Ανπάββεθμο, υπςξ ημ θέεζ μ Καγακηγάηδξ, 

ημο θμλμιάηδ, ημο Λέκζκ, απυ ημ Βμννά, πυηε ιίθδζε δ Κνμφζπαβζα ηαζ βζαηί 

υθδ αοηή δ πνμπαβάκδα ζημοξ δαζηάθμοξ; Καζ ζημ ζοκέδνζμ ηςκ δαζηάθςκ 

ηαζ ηζ είπε; Σζ βζκυηακ, ηέθμξ πάκηςκ, ζε αοηή ηδ μαζεηζηή ·κςζδ; Καζ δεκ 

ιπμνμφιε, είκαζ πάνα πμθφ επζηίκδοκμ κα παίνκμοιε ηάηζ ιειμκςιέκα, αοηυξ 

μ εηθεηηζηζζιυξ, πμο θέκε αοημί, αοηή δ επζθεηηζηυηδηα πνμξ υθεθμξ ιζαξ 

πνμπαβάκδαξ. Δίπε, καζ, βζα ηζξ δζαεειαηζηέξ πνμζεββίζεζξ. Συηε ημ ζπμθείμ 

ενβαζίαξ εα ήηακ έκα πείναια ζηδ ζμζζαθζζηζηή ημζκςκία. Σμ εκκμμφζε. 

Δπδνέαζε ηαζ ημκ Μζπάθδ ημκ Παπαιαφνμ ηαζ ημκ Κμοκημονά ηαζ αοημφξ εδχ. 

΅Δπδνέαζε ηαζ ημ νεφια ηδξ εκζαίαξ ζοβηεκηνςηζηήξ δζδαζηαθίαξ, ζοκάδεθθμζ. 
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Αθθά ηαζ μ Παπαιαφνμξ ηαζ μζ άθθμζ -πνέπεζ κα ημοξ ιεθεηήζμοιε- είκαζ πμθφ 

ιεβάθμζ παζδαβςβμί. Καζ είπε, καζ, εάκ ηα δζαηνζηά ιαεήιαηα ηα ηαηανβήζμοιε, 

πάκμοκ ηδ ιμνθςηζηή ημοξ ηαζ ηδκ παζδαβςβζηή ημοξ αοημκμιία ηαζ αοημηέθεζα, 

πμο είκαζ απαναίηδηα, ζδζαίηενα ζηα πνχηα δθζηζαηά ζηάδζα, βζα κα ιπμνείξ κα 

δζαπαζδαβςβήζεζξ ηαζ κα ιμνθχζεζξ ημ παζδί ζςζηά. Με άθθα θυβζα, αοηυ πμο 

θέεζ μ θαυξ, δεκ πνεζάγεηαζ δ πνμπαίδεζα ηάπμζα ζηζβιή, υζμ απθμσηυ ηαζ κα 

θαίκεηαζ. Ζ δζαεειαηζηυηδηα, άνα, ηαηά ηδκ έκκμζα αοηή… ιδκ παίνκμοιε ιία 

ακηζδναζηζηή ημιή, υπςξ είκαζ δ δζαεειαηζηυηδηα, ηαζ δ μπμία δεκ είκαζ 

ακηζεπζζηδιμκζηυξ μ ηνυπμξ μνβάκςζδξ ηδξ φθδξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο, αθθά 

είκαζ μ ηνυπμξ δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ… ηαζ κα ιπενδεφμοιε, έηζζ, ημ 

ζμζζαθζζιυ, ζηδκ πνμζπάεεζα μζημδυιδζήξ ημο, ιε ημκ πνμαθδιαηζζιυ, ιε 

ηδκ πζμ ακηζδναζηζηή ημιή πμο ηάκεζ ημ ιεβάθμ ηεθάθαζμ αοηή ηδ ζηζβιή, 

επεκδφμκηαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηάκμκηάξ ηδκ υνβακμ ιζαξ απάκενςπδξ 

ημζκςκίαξ, εηιεηάθθεοζδξ ηδξ άβνζαξ θφζδξ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ μζημκμιίαξ. 

 οβηζκήεδηα πάνα πμθφ απυ αοηή ηδκ |ακηίεεηδ άπμρδ», πμο 

πανμοζζάζηδηε, ηαζ εηηίιδζα ηδ ζοκαδέθθζζζα πμο πανμοζίαζε ημ ηείιεκμ 

εηείκμ, ημο Σμθζηυζ, απυ ηδ Νεμεθθδκζηή Λμβμηεπκία ηδξ Α΄ Γοικαζίμο. Ίιςξ 

εέθς κα ηδξ πς ηάηζ. Αοηυ πμο έθεβε ηαζ μ Παπαιαφνμξ ηαζ πμο ηαηάθααε 

ανβυηενα. Ίηζ αοηυ ημ πείναια ηδξ δζδαζηαθίαξ δεκ ιπμνμφζε κα πνμπςνήζεζ 

ζημ δμζιέκμ ζφζηδια ηαζ πςνίξ ζοιπθδνχζεζξ. Θέθς κα ηδξ πς ηάηζ αηυια: 

υηζ ιε αοηυ πάεδηε δ μιμνθζά πμο αοηυ ημ μδήβδζε, ηαζ δ εοαζζεδημπμίδζδ 

ηαζ δ αζζεδηζηή, έηζζ, ηδξ ίδζαξ ηδξ θμβμηεπκίαξ. ηδ δζαεειαηζηυηδηα, εάκ παξ 

απυ ηδκ βααάεα κα ηάκεζξ βεςιεηνζηά ζπήιαηα, δοζηοπχξ, ζοκάδεθθμζ, δεκ 

βίκεηαζ ηίπμηε. Δίκαζ έκαξ ιεβαθφηενμξ ηαηαηενιαηζζιυξ. ·κα πμθοενοιιαηζηυ 

ημιιάηζαζια, ημ μπμίμ μδδβεί ζε πθήνεξ ημιιάηζαζια ηδξ ροπήξ πνμξ 

υθεθμξ υθςκ αοηχκ πμο ζπεδζάγμοκ αοηά ηα γδηήιαηα. Γεκ ιπμνείξ κα ηάκεζξ 

βεςιεηνία ιε ηίπμηε. Καζ βζα κα ιδκ ημονάγς, βζαηί πμθθά ιπμνχ κα πς ζακ 

παναιφεζ, εάκ εέθεηε.  

Μδκ λεπάζεηε, βζαηί είκαζ πάνα πμθφ ααζζηυ: δ βααάεα αοηή, είηε είκαζ νχζζηδ 

είηε είκαζ εθθδκζηή -ηαζ κα ημ ηαηαθάαεζ ημ παζδί- ηζ έπεζ ιέζα; ·πς κα θάς; 

Αοηυ πμο θέιε, ζακ ΠΑΜΔ, ηαθφπης ηζξ ααζζηέξ, οθζηέξ, ιμνθςηζηέξ ηαζ άθθεξ 

ακάβηεξ ιμο; Γζαηί δ ακάβηδ ηάκεζ ηδκ ζζημνία ηαζ δ ακάβηδ αοηή είκαζ 

αζηαιάηδηδ ηαλζηή πάθδ. Σμ ιήκοια πμο πνέπεζ κα αβεζ απυ εδχ είκαζ: Θα 
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βίκμοιε ακηάνηεξ αοηήξ ηδξ επζπείνδζδξ, ηδξ οπμηαβήξ ηαζ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Γεςνβυπμοθμξ έπεζ ημ θυβμ. 

ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ: Νμιίγς υηζ απυ ηδ ζογήηδζδ πμο έβζκε εδχ πνμηφπημοκ 

μνζζιέκα γδηήιαηα, ηα μπμία εα άλζγε κα ζπμθζαζημφκ. ε ζπέζδ ιε ηα αζαθία 

ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα.  

 Σμ πνχημ γήηδια, πμο ιμο βεκκήεδηε ζακ ενχηδια, είκαζ ημ ελήξ: 

ογδηάιε βζα αζαθία. Πνμζέληε, ζοκάδεθθμζ, πμζα ακηίθδρδ έπμοιε βζα ηα 

αζαθία ηαζ ημκ ιαεδηή. Πμο επζηεκηνχεδηε; Πμζα ήηακ ζηα αζαθία ζηα μπμία 

ακαθενεήηαιε; Ακαθένεδηακ μζ ζοκάδεθθμζ ηαθμπνμαίνεηα ιε ηζξ ηνζηζηέξ 

ημοξ ζηα θζθμθμβζηά, ζηδ Φοζζηή, ζημ ζδεμθμβζηυ πενζεπυιεκμ πμο έπμοκ υθα 

αοηά η.θπ. Σαοηυπνμκα, υιςξ, ηέεδηε απυ ηάπμζμοξ ζοκαδέθθμοξ υηζ ζημ 

ζδιενζκυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια οπάνπμοκ παζδζά ηα μπμία εβηαηαθείπμοκ ημ 

ζπμθείμ. Σζ αζαθία δζδάζημκηαζ ηαζ ηζ ζπέζδ έπεζ ημ αζαθίμ πμο έπμοκ δζδαπηεί ιε 

ηδ δζηή ημοξ «απμηοπία»; Τπάνπμοκ ηα αζαθία ηςκ ΔΠΑ, υπμο ηα παζδζά δεκ 

εα έπμοκ ηακέκα ιάεδια βεκζηήξ παζδείαξ. Γεκ εα έπμοκ θζθμθμβζηά 

ιαεήιαηα, δεκ εα έπμοκ Φοζζηή η.θπ. Καζ υηακ ακέθενε ηάπμζμξ ζοκάδεθθμξ, 

απυ ηδ Υαθηίδα, κμιίγς, υηζ ηάπμζα παζδζά είδακ ημκ μονακυ, ηα επζηοπδιέκα 

παζδζά, είκαζ ηα παζδζά εηείκα ηα μπμία ζοκεπίγμοκ ιέπνζ ημ Πακεπζζηήιζμ. Σα 

άθθα ηζ είκαζ; Σα απμηοπδιέκα παζδζά;  

 Σμ γήηδια αοηυ είκαζ ααεφηαηα ζδεμθμβζηυ ηαζ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ζοκμθζηά ηδξ ακηίθδρήξ ιαξ ζηδκ πνμζέββζζδ πμο έπμοιε 

βζα ηα αζαθία ηαζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Ζ κέα ακηίθδρδ ηαθθζενβεί ζημκ 

ιαεδηή ηδκ άπμρδ υηζ δ ενβαηζηή ηάλδ είκαζ ημ ηαηαηάεζ ηδξ ημζκςκίαξ, ημ 

μπμίμ εα πεηαπηεί ζημκ μπμζμδήπμηε ηάδμ ςξ ακεζδίηεοημζ, ςξ μηζδήπμηε. Γεκ 

ηαθθζενβεί ηδκ ακηίθδρδ υηζ αοηή δ ενβαηζηή ηάλδ, είηε εζδζηεοιέκδ είηε 

ακεζδίηεοηδ, είκαζ μ παναβςβυξ ημο πθμφημο ηαζ είκαζ δ ααζζηή ηζκδηήνζα 

ημζκςκζηή δφκαιδ αοηήξ ηδξ ημζκςκίαξ, ηαζ ημ ζπμθείμ ηδκ ζπνχπκεζ ζημ 

πενζεχνζμ, ή δναπεηεφεζ, εάκ εέθεηε, απυ αοηυ ημ ζπμθείμ-θοθαηή. Με άθθα 

θυβζα, υηζ αοηυ ημ παζδί, ημ μπμίμ είκαζ είε ζηδκ ΔΠΑ είηε ζημ πεγμδνυιζμ είηε 

ζηδ δμοθεζά, είκαζ ζηακυ ηαζ ιπμνεί κα ηαηακμήζεζ ημκ εαοηυ ημο, ηδ θφζδ, ηδκ 

ημζκςκία, ηαζ κα ηδκ ενιδκεφζεζ ηαζ κα ηδκ αθθάλεζ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, εα 

ιπμνμφζαιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ηζξ ζπέζεζξ 

ημοξ ιε ηα αζαθία ζε ιζα εκηεθχξ δζαθμνεηζηή αάζδ. Γζυηζ εα ακηζιεηςπίζμοιε, 
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ηαηανπάξ, ημ γήηδια ημο εκζαίμο παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ, ζε έκα ζπμθείμ 

ημ μπμίμ εα πνμζεββίγεζ ζε άθθδ αάζδ ηδ ζπέζδ ημο πκεοιαηζημφ ιε ημ 

πεζνςκαηηζηυ, ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ιε ημ ιάεδια ημο θυβμο. εα ακηζιεηςπίγεζ 

ζε δζαθμνεηζηή αάζδ ημ ηζ ηεθζηά εέθμοιε κα αβεζ ηαζ πχξ εα αβεζ ιέζα απυ ημ 

ζπμθείμ. Καζ ίζςξ ηυηε κα ιζθάιε αηνζαχξ ακάπμδα ηαζ ιε αηνζαχξ ακάπμδδ 

ακηίθδρδ βζ‘ αοηά ηα μπμία ημοαεκηζάζαιε ιέπνζ ηχνα. 

 Καζ ηθείκς ιε ιία θνάζδ ηδξ Κνμφζπαβζα, βζαηί έβζκε ζπεηζηή ακαθμνά 

ηαζ επεζδή μ εηθεηηζηζζιυξ, υπςξ είπε ηαζ μ Γζχνβμξ, πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά 

ποηκά. Ζ Κνμφζπαβζα εθάνιμζε έκα ζπμθείμ ενβαζίαξ, ημ ζπμθείμ ηδξ 

ενβαηζηήξ ηάλδξ. Σμ ζπμθείμ ηδξ ενβαζίαξ ήηακ εηείκμ ημ ζπμθείμ πμο 

πνυζθενε ζε υθα ηα παζδζά ηδ δοκαηυηδηα. Ζ Κνμφζπαβζα, θμζπυκ, θέεζ ημ 

ελήξ: Γζα πμζμ ζπμθείμ ενβαζίαξ ιζθάιε; Γζα ημ ζπμθείμ ενβαζίαξ υπμο ιαξ 

οπμπνέςκακ κα ιάεμοιε κα νάαμοιε ηαζ κα λδθχκμοιε ζε ηέημζμ ααειυ, χζηε 

κα ιζζμφιε αοηυ πμο ηάκμοιε ηαζ κα πεηάιε ηζξ αεθυκεξ ηαζ ηζξ ηθςζηέξ; Σμ 

ζπμθείμ ηδξ ηαηάνηζζδξ; Αοηυ πμο είκαζ δ ΔΠΑ ηαζ εηεί πμο ζηνέθμοκ ηδ 

ιεβάθδ ιάγα ηςκ ιαεδηχκ απυ ηα θηςπά θασηά ζηνχιαηα ηαζ ηδκ ενβαηζηή 

ηάλδ; Νμιίγς υηζ ιε ακηίζημζπμ ηνυπμ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίζμοιε ηαζ ημκ 

ηνυπμ πμο έεεζε ημ γήηδια ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ δ ιεβάθδ αοηή παζδαβςβυξ, 

οπεφεοκδ ηδξ δζεεκμφξ ειπεζνίαξ ημο ηιήιαημξ ηςκ Μπμθζεαίηςκ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ. Αλίγεζ κα ηδ ιεθεηήζμοιε ηδ δζεεκή ειπεζνία. Γεκ είκαζ ιυκμ δ 

αββθμζαλμκζηή, ηαζ μ Γθδκυξ, δεκ είκαζ ιυκμ ιζα ακάικδζδ πμο πνεζάγεηαζ 

ηαηά ηαζνμφξ κα παναεέημοιε ςξ ζζημνζηή ακαθμνά ηαζ υπζ ςξ ειπεζνία πμο 

πνεζάγεηαζ κα ιεθεηδεεί. Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ζοκάδεθθμξ Γμφηαξ έπεζ ημ θυβμ. 

ΓΟΤΚΑ: ηα Μαεδιαηζηά δ δζαεειαηζηυηδηα ιέπνζ ηχνα εθανιυγεηαζ ςξ 

ακέηδμημ. Θα ζαξ πς ιενζηά παναδείβιαηα. Βζαθία Σ΄ Γδιμηζημφ. Δηεί πμο 

ηάκεζξ ηθάζιαηα έπεζξ ζημ ηέθμξ, ηάης-ηάης, δζαεειαηζηή ενβαζία. «Καζ ζε ηζ 

ιαξ πνεζάγμκηαζ ηα ηαημζηίδζα;». Γεκ ηάκς πθάηα. Άια εέθεηε, αφνζμ κα ζαξ ημ 

θένς. Καζ ζε έκα άθθμ ηεθάθαζμ θέεζ: «Σζ είκαζ δ πεζιενία κάνηδ;». Αοηέξ είκαζ 

ενβαζίεξ ζηα Μαεδιαηζηά.  Λές, θμζπυκ, υηζ οπάνπεζ πνυαθδια. Γεκ ιπμνχ 

εβχ κα ηάεμιαζ ηαζ κα ζογδηχ βζα ηδ βααάεα, ηδκ χνα πμο ζημ αζαθίμ ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο, ζημ μπμίμ έπεζ επζηέθμοξ, εοηοπχξ, 

ζοιπενζθδθεεί δ Γεςιεηνία, ζε αοηυ ημ αζαθίμ ιέζα δεκ οπάνπεζ δ θέλδ 
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«δζααήηδξ» μφηε ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ υνςκ. Σδ δζπμηυιμ ηαζ ηδ ιεζμηάεεημ ηδκ 

ηάκμοιε ιε πανημημπηζηή. Γζπθχκμοκ ηάηζ πανηζά ηαζ ηέημζα ηαζ ηίπμηε άθθμ. 

 Κακμκζηά, άια οπήνπε ηάπμζμξ πμο εα πνμζπαεμφζε κα ιαξ θφζεζ ημ 

πνυαθδια ηδξ δζαθμνεηζηήξ πνμζέββζζδξ απυ δζάθμνα ιαεήιαηα, ζημ ιάεδια 

επίθοζδξ ηφπςκ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο, βζα ημ μπμίμ μζ θοζζημί θαβχκμκηαζ, κα 

ιπμνμφζαιε κα ελδβήζμοιε ειείξ μζ ιαεδιαηζημί ζηα παζδάηζα ηαθφηενα πςξ 

δ ελίζςζδ ζηα Μαεδιαηζηά ηαζ ζηδ Φοζζηή είκαζ ημ ίδζμ πνάβια - ημ ςνμθυβζμ 

πνυβναιια βζ‘ αοηυ ιαξ δίκεζ ιζα χνα. Μζα χνα ηαζ ιε ημ παθαζυ αζαθίμ ηαζ ιε 

ημ ηαζκμφνβζμ αζαθίμ. Καζ ζημ ηεθάθαζμ αοηυ έπεζ ιζα δζαεειαηζηή ενβαζία, ζηδκ 

μπμία δίκεζ ηέζζενα δίςνα. Γζαηί; Διείξ μζ ηαεδβδηέξ ηαευιαζηακ ιέζα ζημ 

βναθείμ ιζα ιένα ηαζ είπαιε υηζ έπμοιε άπεζνμ πνυκμ. Γεκ λένμοιε ηζ κα ημκ 

ηάκμοιε. Δθάηε κα δμφιε ηζ άθθμ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε. Ίθμζ ιαξ έπμοιε 

ηάκεζ ζηδ γςή ιαξ ζακ ηαεδβδηέξ ενβαζίεξ ηαζ δζαεειαηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ 

ιζα πανά είκαζ υθα αοηά. Ίιςξ δεκ είκαζ ημ ηφνζμ. Πάκηα ημ έηακακ μζ 

εηπαζδεοηζημί μζ ιαπυιεκμζ αοηυ. 

 Έ κα ζαξ πς ημ άθθμ πανάδεζβια. Γζα κα ιπμνέζς εβχ κα ελδβήζς 

ζημκ ιαεδηή ιμο υηζ ημ e ηαζ μ θοζζηυξ θμβάνζειμξ ζοκδέμκηαζ εοεέςξ ιε ηδκ 

Ηαηνζηή, ηδ Φοζζηή, ηδ Βζμθμβία, δεκ ιπμνχ κα ημ πς ζε έκα ιαεδηή πμο δεκ 

έπεζ ζδέα απυ Φοζζηή ηαζ απυ Βζμθμβία. Γεκ ιπμνχ κα ηάκς δζεπζζηδιμκζηή 

πνμζέββζζδ ζε αοηυ ημ πνάβια. Ζ δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ, θμζπυκ, ηαζ δ 

δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ, αοηή πμο πναβιαηζηά πνεζάγεηαζ ζηδ γςή ιαξ, εα 

πνέπεζ κα είκαζ απμηέθεζια, πχξ κα ημ πς… μ ιαεδηήξ εα πνέπεζ κα έπεζ έκα 

οπυααενμ βκχζεςκ ηαζ κα ιπμνεί κα ηα ζοκδοάγεζ. Ίηακ αοηυ ημ πνάβια ημ 

αάθεζξ ζηδ Β΄ Γδιμηζημφ ηαζ ζηδ Β΄ Γοικαζίμο, δζαθφεζξ ημκ ηνυπμ ζηέρδξ. 

 Καζ ηέθμξ, βζα κα ηθείζς, ακανςηζέιαζ εβχ ηαζ απακηήζηε εζείξ ζημ 

ζπίηζ ζαξ ημ ανάδο, αφνζμ… βζ‘ αοηυ ημκ πνμαθδιαηζζιυ, ηυζμ πμθφ πμο 

ακαπηφζζεηαζ, δ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ δ δζαεειαηζηυηδηα… - δφμ πνάβιαηα ηαζ 

ηεθεζχκς: Πνχημ: πνμέηορε απυ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ή 

είκαζ ηαεμδδβμφιεκμξ πνμαθδιαηζζιυξ; Αοηυ είπα ηαζ ημ πνςί ηαζ 

πανελδβήεδηα, υηζ είπα ζε ηάπμζμοξ υηζ έπμοκ πνυεεζδ. Γεκ είπα εβχ αοηυ. 

Δβχ είπα υηζ είκαζ πνμαθδιαηζζιυξ ιέζα ζε ηαθμφπζα. Καζ δεκ είιαζ ηακέκαξ 

ηαηυξ άκενςπμξ. Καζ δεφηενμ: Ζ δζαεειαηζηυηδηα ένπεηαζ ιυκδ ηδξ; Γδθαδή, 

είκαζ έκα εηπαζδεοηζηυ πνάβια πμο ειθακίγεηαζ ιυκμ ηαζ ιυκμ βζα ημ πχξ 

ηάκμοιε ιάεδια; Ζ δζαεειαηζηυηδηα δεκ ένπεηαζ ιαγί ιε ηδκ Δοέθζηηδ Εχκδ, 
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πμο δζαθμνμπμζεί ημ πενζεπυιεκμ ημο ηάεε ζπμθείμο; Γεκ ένπεηαζ ιαγί ιε ηδκ 

ηαηδβμνμπμίδζδ, πμο είκαζ απμηέθεζια αοηχκ ηςκ δφμ; Γεκ ένπεηαζ ιαγί ιε 

ηδκ απμηέκηνςζδ; Σζξ απακηήζεζξ εα ηζξ ανμφιε ζζβά ζζβά. οκάδεθθμζ, εα 

ζοκεπίζμοιε ηαζ αφνζμ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, είκαζ μ Μζπάθδξ Γμοθηένδξ.  

Μ. ΓΟΤΛΚΔΡΖ: οκάδεθθμζ, μ ηεθεοηαίμξ ή ηα παίνκεζ υθα ή ηα πάκεζ υθα. Ο 

ηεθεοηαίμξ ή εα ηθείζεζ εεηζηά ηαζ εα ιζθήζεζ επί ηδξ μοζίαξ ή εα ζοιπζεζηεί 

ιέζα ζηδ δζαδζηαζία. 

 ·κα γήηδια πμο εέθς κα είλς αθμνά ηδ δζαδζηαζία ζοββναθήξ. Ζ 

ακάεεζδ ζζημνζηά απέηοπε. Ο δζαβςκζζιυξ δζαθδιίζηδηε ςξ πακάηεζα βζα ηδκ 

επίθοζδ ηάεε πνμαθήιαημξ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο. Μζθήζαιε ηαζ βζ‘ αλζμηναηία, 

βζα αθθαβή ηνυπμο ζοββναθήξ ηςκ αζαθίςκ. Γζα κέμ αίια, πμο εα ιπεζ ζηδ 

ζοββναθή ηςκ αζαθίςκ. Πμζμ ήηακ ημ απμηέθεζια; Να ημ θςκάλμοιε δοκαηά: 

·κα θυιπζ εηδμηζηχκ μίηςκ, Δθθδκζηά Γνάιιαηα, ααάθθαξ, Παηάηδξ η.θπ., 

παίνκμοκ πμκδνά θεθηά, πμνυξ εηαημιιονίςκ, πνμηαεμνίγμοκ ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ εα ιμζναζημφκ ηα αζαθία, πνμηαεμνίγμοκ ηδκ έηδμζδ ηςκ 

αμδεδιάηςκ, ηα μπμία είκαζ πζμ πμκδνά απυ ηα πμκδνά αζαθία ημο ζπμθείμο, 

ηαζ βίκεηαζ ηάηζ ακάθμβμ πμο βίκεηαζ ηαζ ιε ηα δδιυζζα ένβα, Μπυιπμθαξ ηαζ 

ηα ζπεηζηά. Υμνυξ εηαημιιονίςκ. Γεφηενμ, μζ εηδμηζημί μίημζ ηαεμνίγμοκ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ. Δπζθέβμοκ ιε ηα δζηά ημοξ 

ηνζηήνζα ηζξ ζοββναθζηέξ μιάδεξ, ηζξ πνμςεμφκ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, 

ηαεαβζάγμκηαζ απυ ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ επζηνμπέξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο 

ηαζ επζαάθθμκηαζ ιέζς ηςκ ζειζκανίςκ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ. 

 Δπμιέκςξ, μ εηδμηζηυξ μίημξ ζήιενα, δδθαδή μνζζιέκμζ πνχδκ 

θνμκηζζηέξ, έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηαεμνζζιμφ ημο πενζεπμιέκμο ημο αζαθίμο, 

άνα ηαζ ημο ιαεήιαημξ, ηςκ ζπμοδχκ, ηαζ δεφηενμ, πνμζέληε, ηαεμνζζιμφ ηδξ 

δζδαηηζηήξ πναηηζηήξ ηαζ ιεεμδμθμβίαξ, πμο εβχ εθανιυγς ζημ ζπμθείμ ιέζς 

ημο αμδεήιαημξ. Γζαηί, αέααζα, ιδ βεθζυιαζηε. Ίθα αοηά πμο είπαιε εδχ βζα 

ηα δζαεειαηζηά ηοηθμθμνμφκ ηαζ ζε αμδεήιαηα. Καθαίζεδηα ηαζ πακάηνζαα. Οζ 

πενζζζυηενεξ δζαεειαηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ηαζ αοηέξ μζ δζαδζηαζίεξ «project», 

οπάνπμοκ ζηα αζαθία, ζηα αμδεήιαηα ηςκ αζαθζμπςθείςκ. Άνα, ιέζα ηαζ απυ 

αοηή ηδ δζαδζηαζία ζοββναθήξ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ επζαάθθεηαζ αηυια έκαξ 

έθεβπμξ επζπθέμκ, πμο πνμδβμοιέκςξ δεκ οπήνπε, ηδξ αβμνάξ δδθαδή, πμο 

πνμδβμοιέκςξ, ιε ηδκ ακάεεζδ, δεκ οπήνπε. Τπήνπε ιυκμ δ ζδεμθμβζηή 
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επζαμθή. Σχνα, οπάνπεζ ιυκμ δ αβμνά. ·νπεηαζ ηαζ δ αβμνά ηαζ ιαξ εθέβπεζ, 

ιαξ ηαεμνίγεζ. Πνμζέληε, μ Παηάηδξ παθαζυηενα ήηακ ζοκενβάηδξ ιαξ, ημ 

θελζηυ. Σχνα ιαξ επζαάθθεζ ηζ εα δζδάλμοιε. Δπμιέκςξ, έπμοιε ηαζ έκακ 

ηαζκμφνβζμ πανάβμκηα ηαεμνζζηζηυ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Πμζμκ; Σμκ 

εηπαζδεοηζηυ μίημ. Ίθα αοηά είκαζ άζπεηα ιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ; Ίπζ. 

Δίκαζ άζπεηα ιε ηα δζαεειαηζηά; Ίπζ. Ζ απμηοπία ηςκ ηαζκμφνβζςκ αζαθίςκ ημο 

Γοικαζίμο, ζε έκα ααειυ -ηαζ εα ζογδηήζμοιε, θακηάγμιαζ, αφνζμ-, δδθαδή, 

αοηή δ αεθζυηδηα ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ ημο Γοικαζίμο, δ 

αεθζυηδηα ηδξ Γθχζζαξ ηαζ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ ημο Γοικαζίμο, ηςκ Δθθδκζηχκ, 

ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο, υθμ ημ αθαθμφι πμο έβζκε ιε ηδκ Ηζημνία ηδξ Λμβμηεπκίαξ, 

δεκ ημ είπε ηακείξ.  

 Γνάθμκηαζ πάνα πμθθά ζηζξ εθδιενίδεξ, απίεακα πνάβιαηα, δδθαδή, 

είκαζ βζα ζίνζαθ, είκαζ βζα ηδθεμπηζηή εηπμιπή. Ίθα αοηά δεκ έπμοκ ζπέζδ ιε 

ηδ δζαδζηαζία ζοββναθήξ; Με ημ πμζμξ παίνκεζ ηα πμκδνά θεθηά, βζα κα βνάρεζ 

αοηά ηα αζαθία; Δίκαζ άιμζνα ιε υθδ αοηή ηδ ζογήηδζδ ηςκ δζαεειαηζηχκ, είκαζ 

άιμζνα ιε αοηυ ζημ μπμίμ πνμζπαεμφκ κα ιαξ ζηνέρμοκ, κα ιαξ πμφκε «ιδκ 

αζπμθείζηε ιε ηδκ μοζία, ηάπμζμζ λένμοκ, εζφ ημίηαλε κα εθανιυζεζξ»; Σζ κα 

εθανιυζς; Σμ αζαθίμ ζζημνίαξ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο είκαζ μοζζαζηζηά αοηυ πμο 

οπήνπε ζημ παθζυ ζφζηδια πνζκ ημ ‘79, ημο Βακδχνμο μζ πενζθήρεζξ. Δίκαζ 

αοηέξ μζ παθζέξ πενζθήρεζξ, μζ θοθθάδεξ πμο ηοηθμθμνμφζακ, αοηυ ημ πνάβια 

είκαζ, ιε ςναίεξ εζηυκεξ. 

 Κθείκς, βζα κα ιδκ πάνς ηαζ ημ πνυκμ ημο πνμέδνμο. Θέθς κα εέζς 

ηαζ έκα άθθμ γήηδια: Πνμζμπή ζημ εέια ημο πμθθαπθμφ αζαθίμο. Ακελάνηδηα 

απυ ημ ηζ θέκε ηα αζαθία, ημ πμθθαπθυ αζαθίμ εα είκαζ ηαηαζηνμθή. ηεθηείηε, 

άθθμ αζαθίμ Ηζημνίαξ ζηα Υακζά, άθθμ ζηδκ Κμγάκδ, άθθμ ζηδ Θεζζαθμκίηδ. 

Πμζμξ εα επζθέλεζ, ιε ηζ ηνζηήνζα; Πμζμξ εα επζθέλεζ έκα αζαθίμ πναβιαηζηά 

πνμμδεοηζηυ, υηακ δ αβμνά πνμςεεί ηάπμζμ άθθμ; Πμζμξ εα πνμπαβακδίγεζ 

«αβμνάζηε ημ αζαθίμ ιμο»; Πνμζέληε ημ αοηυ. Δίκαζ έκα εέια ημ μπμίμ δεκ ημ 

έπμοιε ζογδηήζεζ πάνα πμθφ. Νμιίγς υηζ ηαζ εδχ εα πνέπεζ κα θςκάλμοιε 

έκα «υπζ». 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Ο ηεθεοηαίμξ μιζθδηήξ, μ 

ζοκάδεθθμξ Ονθακμοδάηδξ, έπεζ ημ θυβμ. 

Μ. ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ (Δ΄ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Απθχξ, ιζα παναηήνδζδ 

ήεεθα κα ηάκς, ιε αάζδ υθεξ ηζξ εζζδβήζεζξ ηζξ μπμίεξ άημοζα ιέπνζ ζηζβιήξ. 
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·πς ηδκ αίζεδζδ υηζ είιαζηε ζημ ζδιείμ ιδδέκ. ‘Οηζ δ εθθδκζηή παζδεία 

ανίζηεηαζ ζημ ζδιείμ ιδδέκ. Σμ γήηδια είκαζ ημ ελήξ: Δάκ αημφζεζ ηακείξ υζα 

είπαιε, ηαηαββείθαιε πμθθά πνάβιαηα, είπαιε ηζ δεκ θεζημονβεί ηαθά. Δβχ εα 

ήεεθα, υιςξ, κα αημφζς πνμηάζεζξ. Πνμηάζεζξ μοζζαζηζηέξ, ααζζηέξ, υπμο κα 

ιπμνμφιε κα παηήζμοιε, κα οπάνπεζ έκα έδαθμξ ζηένεμ. Να θηζάλμοιε έκα 

κέμ ζπμθείμ, κα ημ βηνειίζμοιε ηαζ κα ημ θηζάλμοιε απυ ημ ιδδέκ, 

εοπανίζηςξ, δεκ έπς ακηίννδζδ. Αοηυ είκαζ εέια πμθζηζηήξ αμφθδζδξ, είκαζ 

εέια πμθζηζηήξ ζοκείδδζδξ. αθχξ ηακείξ δεκ ακηζθέβεζ πάκς ζε αοηυ. Απθχξ, 

ημ εέια είκαζ απυ πμφ εα λεηζκήζμοιε ηαζ πμφ εα πνμπςνήζμοιε. Δβχ, βζα 

πανάδεζβια, ςξ ζζημνζηυξ, πζζηεφς υηζ ζημ ιάεδιά ιαξ, ηδκ Ηζημνία, έπμοιε 

ηενάζηζα πνμαθήιαηα, ηα μπμία λεηζκμφκ ηαζ δζαπθέημκηαζ ιε πμθθμφξ 

πχνμοξ. Σμ πζμ ααζζηυ απυ υθα: πμζμξ δζδάζηεζ ηδκ ζζημνία, ηζ δζδάζηεζ ζηδκ 

ζζημνία, ιε πμζμ αζαθίμ; Δίκαζ πμθφ απθυ. Γζα πανάδεζβια, οπάνπμοκ αζαθία ηα 

μπμία είκαζ θίβςκ ζεθίδςκ, έπμοκ ημ πενίθδιμ time line ηαζ μοζζαζηζηά υθα ηα 

οπυθμζπα θεζημονβμφκ ζε ζπέζδ ιε αοηυ. Θα ιπμνμφζαιε ζηδκ Δθθάδα κα 

εθανιυζμοιε ηάηζ ακάθμβμ; Δίκαζ έκα ενχηδια ηαζ είκαζ εκδεπμιέκςξ ιζα 

πνυηαζδ. Δβχ, βζα πανάδεζβια, ηδκ έπς ηάκεζ ηαη‘ επακάθδρδ. Θα 

ιπμνμφζαιε κα ζηήζμοιε έκα ενβαζηήνζμ Ηζημνίαξ. Καζ αοηή είκαζ πνυηαζδ δ 

μπμία έπεζ βίκεζ παθαζυηενα. 

 Γεκ πνέπεζ κα ιαξ ηνμιάγεζ ημ ηαζκμφνβζμ. Πνέπεζ κα ημ δεπημφιε, 

πνέπεζ κα ημ αάθμοιε ιέζα ζηδ ζοκείδδζή ιαξ ηαζ εα πνέπεζ κα δμφιε ζζβά 

ζζβά πχξ ημ ζπμθείμ ιαξ εα βίκεζ αζχζζιμ, βζαηί αοηυ ημ μπμίμ οπάνπεζ ζήιενα 

δεκ είκαζ αζχζζιμ. Θέθμοιε αεθηίςζδ ιε ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ ηαζ εα 

ήεεθα αοηέξ ηζξ πνμηάζεζξ. Αφνζμ, πμο πνμαθέπμκηαζ μιάδεξ ενβαζίαξ, υζμ 

ιπμνμφιε, κα ζοκενβαζημφιε ζςζηά, ακελανηήηςξ πανάηαλδξ ηαζ 

ακελανηήηςξ εέζδξ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκάδεθθε. Σεθεζχκμοιε ιε ηδ δεοηενμθμβία 

ημο Βαζίθδ Λμογζχηδ. 

Β. ΛΟΤΕΗΩΣΖ: οκάδεθθμζ, πνχηα εα λεηζκήζς ιε ιία παναηήνδζδ, βζα κα 

απμηαηαζηήζς ηάπμζα πνάβιαηα. Μζα ζοκαδέθθζζζα απυ ημ Πεζναιαηζηυ -

δεκ πνυθααα κα ζδιεζχζς ημ υκμιά ηδξ- έεεζε δφμ γδηήιαηα, ημ έκα ζπεηζηά 

ιε ηα πεζναιαηζηά ζπμθεία ηαζ ημ δεφηενμ ζπεηζηά ιε ηδ ιυνθςζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Δπεζδή είκαζ πεναζιέκδ δ χνα ηαζ βζα κα είιαζ ζφκημιμξ, εα 

πς υηζ ηαζ βζα ηα δφμ αοηά γδηήιαηα ημ Κέκηνμ Μεθεηχκ ηαζ Σεηιδνίςζδξ ηδξ 
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ΟΛΜΔ έπεζ μνβακχζεζ δφμ διενίδεξ. Πένοζζ έβζκε δ διενίδα βζα ηα 

πεζναιαηζηά ζπμθεία ηαζ έπεζ δχζεζ απακηήζεζξ ζημ ζφκμθμ αοηχκ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ. Αθθά ηαζ βζα ηδ ιυνθςζδ ηαζ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, 

πάθζ, οπάνπεζ ζε πναηηζηά έκα μθμηθδνςιέκμ πθέβια πνμηάζεςκ ζε διενίδα 

πμο έβζκε ημ 2002 βζ‘ αοηυ ημ γήηδια. Σεθείςζα ιε αοηά. 

 πεηζηά ιε ηάπμζα άθθα γδηήιαηα πμο ιπήηακε, πμο ηα έπμοιε 

ακαθένεζ ηαζ πμο είκαζ ζπεηζηά ιε ηζξ εζζδβήζεζξ ιαξ, δεκ ημπμεεημφιαζηε. 

οιπθδνςιαηζηά ήηακ. ·πμοιε ακαθένεζ ηα ζπεηζηά γδηήιαηα. Θα ιπς, υιςξ, 

ζε ηάπμζα γδηήιαηα πμο ηέεδηακ απυ ηάπμζμοξ ζοκαδέθθμοξ ηαζ έπμοκ κα 

ηάκμοκ ιε ηζξ εζζδβήζεζξ ιαξ. 

 Ο ζοκάδεθθμξ Κάηζζηαξ είπε υηζ αοηά ηα εκκέα ζηάδζα πμο ακαθέναιε 

ζηδκ εζζήβδζή ιαξ δεκ είκαζ ηίπμηε άθθμ πανά ηα ίδζα πμο ακαθένμκηαζ ζηα 

πνμβνάιιαηα ηάπμζςκ ημιιάηςκ, πμο ηα θέεζ ημ ΔΠΔΑΚ η.θπ. Γεκ είκαζ έηζζ 

ηα πνάβιαηα. Αξ ιμο ακαθένεζ πμζμ ηυιια ηα θέεζ. Πμζμ ηυιια θέεζ υηζ βζα ηδκ 

ηνίζδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ αζαθίςκ εα πνέπεζ ζηδκ επζηνμπή κα 

ζοιιεηέπμοκ μζ Δπζζηδιμκζηέξ Δκχζεζξ ηαζ κα ζοιιεηέπεζ ηαζ ημ Κέκηνμ 

Μεθεηχκ ηδξ ΟΛΜΔ. Αοηά πμο είπε, ςξ πνμξ ηδ δζαηίκδζδ, είπα υηζ οπάνπμοκ 

δφμ ηνυπμζ, μ έκαξ ιέζς ημο ζπμθείμο ηαζ μ άθθμξ ιέζς ηςκ αζαθζμπςθείςκ. 

Δβχ πνμζςπζηά δεκ ημπμεεηήεδηα. Πνμέααθα αοημφξ ημοξ δφμ ηνυπμοξ, 

πνμηεζιέκμο εδχ, ζημ ζοκέδνζυ ιαξ, κα αημοζημφκ ηαζ άθθεξ πνμηάζεζξ, 

επζηέθμοξ, κα απμηηήζμοιε ηάηζ ημ ζςζηυ. Δάκ εέθεηε ηδκ πνμζςπζηή ιμο 

άπμρδ, είκαζ υηζ εα πνέπεζ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ κα δζαηζκείηαζ ιέζς ηδξ ζπμθζηήξ 

αζαθζμεήηδξ. ·πς πεζ -ημ ημκίζαιε ηαζ ζε άθθδ εζζήβδζδ- υηζ εα πνέπεζ ζε υθα 

ηα ζπμθεία κα οπάνπμοκ ζπμθζηέξ αζαθζμεήηεξ, κα οπάνπεζ μ αζαθζμεδημκυιμξ 

η.θπ., ηαζ ηάης απυ ημ πθέβια αοημφ ημο ηαεεζηχημξ εα πνέπεζ κα 

δζαηζκμφκηαζ ηαζ ηα ζπμθζηά αζαθία. Αοηή είκαζ ιία πνυηαζδ. Δβχ εα ήεεθα κα 

αημφζς ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ πνμηάζεζξ. Λέιε οπάνπεζ αοηή δ δοκαηυηδηα, 

οπάνπεζ ηαζ αοηή. Χζηυζμ, κα ιπμφιε ιε αοηή ηδκ ηνίηδ δοκαηυηδηα.  

Χξ πνμξ ηδ ζοββναθή, εδχ είιαζ λεηάεανμξ ζε έκα απυ αοηά. Δίιαζ, 

κμιίγς, λεηάεανμξ -ηαζ ημ άημοζακ ηάπμζμζ- υηζ μ έκαξ ηνυπμξ είκαζ κα βίκεηαζ 

ιε ακάεεζδ, ηαζ είπαιε υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έπεζ πνεμημπήζεζ, αοηυ θέιε, 

ηαζ μ άθθμξ ηνυπμξ είκαζ κα βίκεηαζ ιε δζαβςκζζιυ. Συκζζα υηζ οπάνπεζ, υιςξ, 

έκα ιεβάθμ πνυαθδια: υηζ, εάκ πάιε ζημ δζαβςκζζιυ, πένακ ημο υηζ 

ζοιααίκμοκ ηαζ ηάπμζα άθθα πνάβιαηα, έπμοιε ηαζ ημ πνυαθδια, ηεθζηά, υηζ 
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ηαηαθήβμοιε ζημοξ εηδμηζημφξ μίημοξ. Σμ ακέθοζε, βζαηί δεκ είπα ημ πνμκζηυ 

πενζεχνζμ ζηδκ εζζήβδζή ιμο, ημ ακέθοζε πενζζζυηενμ αοηυ ημ γήηδια μ 

ζοκάδεθθμξ μ Μζπάθδξ. Σμοξ ηζκδφκμοξ πμο εκέπεζ. Καζ εα εέθαιε εδχ κα 

ανμφιε ηαζ ηάπμζα άθθδ πνυηαζδ ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ, κα δμφιε πχξ εα 

βίκεζ αοηή δ ζζημνία. Γδθαδή, πνζκ θφβμοιε απυ ημ ζοκέδνζμ, πναβιαηζηά εα 

έπνεπε ζε αοηά ηα γδηήιαηα κα δχζμοιε θφζδ. Να αημφζμοιε ιία, δφμ, ηνεζξ, 

πέκηε πνμηάζεζξ.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ πςνίξ ιζηνυθςκμ) 

Β. ΛΟΤΕΗΩΣΖ: Δβχ απάκηδζα. Γεκ ιε παναημθμοεείξ, ζοκάδεθθε. Καζ, εκ 

πάζδ πενζπηχζεζ, είκαζ δδιμζζεοιέκδ, ζηα πναηηζηά ζαξ ιέζα έπεηε ηαζ ηδκ 

εζζήβδζδ. Γζααάζηε ηδκ.  

 ε ζπέζδ, ηχνα, ιε ημ πμθθαπθυ αζαθίμ, οπάνπεζ έκαξ ιεβάθμξ 

πνμαθδιαηζζιυξ, βζ‘ αοηυ ηαζ ήηακ έκα γήηδια πμο ζοιπενζθάααιε ζημ 

ενςηδιαημθυβζμ. Πάθζ μ ζοκάδεθθμξ μ Μζπάθδξ ημκ έηακε αοηυ ημκ 

πνμαθδιαηζζιυ πζμ έκημκμ, ηζ ιπμνεί κα ζοιαεί ηάης απυ ημ ζδιενζκυ 

ηαεεζηχξ ηαζ ηάης απυ ηα ζδιενζκά δεδμιέκα. Αοηά είκαζ γδηήιαηα ηαζ εδχ 

ηάκαιε ειείξ ιζα πνυηαζδ ηαζ οπήνλακ απυ δφμ-ηνεζξ ζοκαδέθθμοξ ηάπμζεξ 

ημπμεεηήζεζξ. Γεκ είκαζ υθα αοημηεθή. Γεκ είκαζ πανιέκα απυ ηακέκα ηυιια. 

Σμ βκςνίγεηε υθμζ, ημ βκςνίγεζ πενζζζυηενμ μ Υνήζημξ, ηα βκςνίγεζ αοηά ηα 

πνάβιαηα. Καζ εδχ εα εέθαιε, πάκς ζημ ίδζμ εέια… - ειείξ θέιε εκκέα 

ζηάδζα, εζείξ κα πείηε δεηαπέκηε. Πείηε ιαξ ηαζ πνμηάζεζξ, πχξ εα βίκεζ απυ 

υθμοξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ, βζα κα αεθηζχζμοιε ημ ζδιενζκυ ηαεεζηχξ.  

 Κάπμζα άθθα γδηήιαηα είκαζ αφνζμ πμο εα ζογδηήζμοιε. πεηζηά ιε ηα 

αζαθία ηςκ επζιένμοξ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Δηεί εα ζογδηήζμοιε λακά 

ηάπμζα άθθα εέιαηα, πμο αημφζηδηακ ηαζ ζήιενα. Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Κμοιπάνμο έπεζ ημ θυβμ. 

Υ. ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ: Ο Υνήζημξ Κάηζζηαξ ακαθένεδηε ζημ υηζ δ εζζήβδζή ιαξ 

δεκ ζπμθίαγε ηαευθμο ημ ηαεεζηχξ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί ιε ηα ηαζκμφνβζα 

αζαθία, πνμβνάιιαηα, ΔΠΔΑΚ η.θπ. Ζ μνβακςηζηή επζηνμπή, αθέπμκηαξ ηα 

ηείιεκα πμο είπαιε ηαηαεέζεζ, απμθάζζζε υηζ αοηυ ημ εέια εα αθαζνεεεί απυ 

ηδ δζηή ιαξ εζζήβδζδ ηαζ εα ιπεζ ζηζξ εζζδβήζεζξ ηςκ Ακαθοηζηχκ 

Πνμβναιιάηςκ, βζα κα ιδκ έπμοιε επζηαθφρεζξ. Δπμιέκςξ αοηυ ημ ημιιάηζ 

ιπήηε ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. ·ηζζ; Αοηή είκαζ δ ιία παναηήνδζδ. Αοηυ 
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ζοιθςκήεδηε, ειείξ μθείθμοιε κα ημ αβάθμοιε απυ ηδκ εζζήβδζή ιαξ. 

Μάθζζηα, ζημ πνχημ ηείιεκμ πμο ηνειάζαιε ζημ site ημο ΚΔΜΔΣΔ βζα ημ 

οκέδνζμ ζοιπενζθαιαακυηακ δ ημπμεέηδζή ιαξ βζα ημ ΔΠΔΑΚ η.θπ., αθθά 

ζηδ ζοκέπεζα ηδκ αθαζνέζαιε, βζαηί εα πεζνζγυηακ ημ εέια δ άθθδ μιάδα.  

 Ζ δεφηενδ: ·πμοιε εβηθςαζζηεί ηαζ ζογδηάιε βζα ηδ δζαεειαηζηυηδηα, 

αθθά δεκ ζπμθζάγμοιε υηζ δ δζαεειαηζηυηδηα δεκ είκαζ αοηυ πμο βίκεηαζ ηχνα. 

Δάκ εέθμοιε κα ιζθήζμοιε βζα ηαζκμημιίεξ, εα έπνεπε κα ιζθήζμοιε βζα ηδκ 

πναβιαηζηή δζαεειαηζηυηδηα. Καηανβμφκηαζ ηα δζαηνζηά βκςζηζηά ακηζηείιεκα 

ηαζ ιζθάιε βζα έκα ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. Καζ, ηέθμξ, μ 

Υνήζημξ Κάηζζηαξ ακαθένεδηε ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ημο 

ιε ημ ζπμθζηυ αζαθίμ. ηδκ εζζήβδζή ιαξ δζεοηνζκίγμοιε υηζ ημ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια ηαεμνίγεζ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ. Δάκ, θμζπυκ, εέθμοιε κα ιζθήζμοιε 

βζα ζπμθζηυ αζαθίμ, εα πνέπεζ δ ζογήηδζδ κα λεηζκήζεζ απυ ημ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια, εθυζμκ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ είκαζ πνμζδζμνζζιέκμ βεςβναθζηά ηαζ 

ζζημνζηά απυ ηζξ δμιέξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ. Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ ημοξ εζζδβδηέξ, εοπανζζηχ υθμοξ ζαξ. Κθείκμοιε 

εδχ εεηζηά ηαζ εοπανζζηχ πμθφ. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 2εο ΖΜΔΡΑ 
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ΑΒΒΑΣΟ, 10 ΜΑΪΟΤ 2008 

 

3ε ΔΝΟΣΖΣΑ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ:  

Ζ ΠΡΟΦΑΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

1ε ΤΠΟΟΜΑΓΑ 

 Δλληνική Γλώζζα και Γραμμαηεία (αρταία και νέα) 

 Λαηινικά 

 Πρόζθεηες γλώζζες και ηα όμοια 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κ. ΜΠΟΝΗΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Κ. ΜΠΟΝΗΑ): οκάδεθθμζ, ηαθδιένα. Ζ 1δ οπμμιάδα έπεζ 

ςξ ακηζηέζιεκμ ηα εέιαηα ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ηαζ βναιιαηείαξ (ανπαίαξ ηαζ 

κέαξ), ηςκ θαηζκζηχκ υπςξ επίζδξ ηαζ ηςκ πνυζεεηςκ βθςζζχκ.  

ημ Πνμεδνείμ ανζζηυιαζηε μ οπμθαζκυιεκμξ, απυ ηδ ιενζά ηδξ 

ΟΛΜΔ, ιπυκζαξ Κχζηαξ, δ ζοκαδέθθζζζα Μανία Γακζήθ ηαζ μ ζοκάδεθθμξ 

Νζηδθυνμξ Κςκζηακηίκμο απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο ΚΔΜΔΣΔ, ηαζ μ 

αβαπδηυξ ζοκάδεθθμξ Ακαζηάζζμξ ηέθμξ, πνυεδνμξ ηδξ Πακεθθήκζαξ 

·κςζδξ Φζθμθυβςκ ηαζ δ ηονία Γεςνβία Υανζηίδμο, β. βναιιαηέαξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΠΔΦ.  

Να πς δομ θυβζα βζα ηζξ εζζδβήζεζξ. Θα βίκμοκ ηνεζξ εζζδβήζεζξ, 

μζ μπμίεξ είκαζ μζ ελήξ: Μία 20θεπηδ εζζήβδζδ απυ ηδ ζοκαδέθθζζζα Μανία 

Γακζήθ, ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο ΚΔΜΔΣΔ, ιε εέια «Ηδεμθμβζηυξ 

ηαζ παζδαβςβζηυξ άλμκαξ ηςκ κέςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Ανπαία εθθδκζηή 

βναιιαηεία ηαζ βθχζζα ζημ Γοικάζζμ». Θα αημθμοεήζεζ ιζα δεφηενδ 

εζζήβδζδ, 10θεπηδ, απυ ημκ ζοκάδεθθμ Ακαζηάζζμ ηέθμ, πνυεδνμ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Φζθμθυβςκ, ιε εέια: «Οζ 

εέζεζξ ηδξ ΠΔΦ βζα ηδκ ανπαία εθθδκζηή βθχζζα ηαζ βναιιαηεία ζημ 

Γοικάζζμ». Καζ, ηέθμξ, ιζα Σνίηδ, 10θεπηδ εζζήβδζδ απυ ηδ ζοκαδέθθζζζα 

Υανζηίδμο Γεςνβία, β. βναιιαηέα ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΠΔΦ, ιε 
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εέια: «Σα αζαθία ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ηαζ θμβμηεπκίαξ ζημ Γοικάζζμ».  

Θα οπάνλμοκ, επίζδξ, πανειαάζεζξ απυ ημοξ ζοκέδνμοξ - δεκ 

λένμοιε ηχνα πυζμζ αηνζαχξ εέθεηε κα ιζθήζεηε, ηαθυ είκαζ κα αλζμπμζήζμοιε 

υζμ πνυκμ ιαξ ιέκεζ. Αξ πμφιε υηζ, απυ υ,ηζ δείπκμοκ ηα πνάβιαηα, επεζδή 

έπμοιε αοηή ηδ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ, δεκ εα ηάκμοιε δζάθεζιια. Θα 

πενάζμοιε, δδθαδή, ζηζξ επυιεκεξ ζοκεδνίεξ πςνίξ δζάθεζιια. Να 

αλζμπμζήζμοιε δδθαδή, αοηυ ημ διίςνμ πμο ήηακ ζημ πνυβναιια.  

Ακ έπεηε, υζμζ ιζθήζεηε ηαζ υζμζ ηάκεηε πανέιααζδ, βναπηέξ 

εζζδβήζεζξ, ηαθυ είκαζ, ηαζ ημ θές απυ ηχνα, κα ηζξ ηαηαεέζεηε βζα κα 

πενζθδθεμφκ ζηα πναηηζηά ημο οκεδνίμο. Δδχ εα βίκμοκ ζφκημιεξ 

πανμοζζάζεζξ, υπςξ ηαηαθαααίκεηε. Γζαηί είπαιε ιζα ζηέρδ κα είκαζ 5θεπηεξ μζ 

πανειαάζεζξ. Σχνα, ακ δε δδθχζεηε πμθθμί, ιπμνεί αοηυκ ημ πνυκμ κα ημκ 

δζαπεζνζζημφιε ηαθφηενα. Θα ακμίλεζ ηαηάθμβμξ μιζθδηχκ. Να βνάρεηε επάκς 

υκμια ηαζ ζοβπνυκςξ ηαζ εζδζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ ημ εέια, ακ είκαζ δοκαηυκ, βζα 

κα ιπμνέζμοιε κα ηάκμοιε ιζα μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηαζ κα ιδ ιμκμπςθδεεί 

μ δζαεέζζιμξ πνυκμξ, υπςξ είπε δ ζοκαδέθθζζζα. Να λεηζκήζμοιε, δδθαδή 

ζζβά ζζβά κα δίκεηε μκυιαηα.  

Ξεηζκάιε ιε ηδκ πνχηδ εζζήβδζδ, απυ ηδ ζοκαδέθθζζζα Μανία 

Γακζήθ.  

ΜΔ ΜΠΛΔ Ζ ΔΗΖΓΖΖ ΓΑΝΗΖΛ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΟ ΣΖ ΓΗΟΡΘΩΜΔΝΟ 

ΚΔΗΜΔΝΟ 

 

Μ. ΓΑΝΗΖΛ*: Καθδιένα, ζοκάδεθθμζ. Ζ εζζήβδζή ιμο ζογδηήεδηε ζηδκ 

Οιάδα Δνβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ πενζέπεζ ηάπμζα ζημζπεία 

ηα μπμία είπακ δδιμζζεοηεί απυ παθζά. Χζηυζμ, έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ζηδκ 

εζζήβδζδ αοηή ηαζ πνάβιαηα ηα μπμία ζογδηήεδηακ ζηδκ Οιάδα Δνβαζίαξ ημο 

ΚΔΜΔΣΔ.  

Πνζκ ανπίζς ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ εζζήβδζδξ εα πνέπεζ κα πς, 

ζοκάδεθθμζ, υηζ ηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα απμηεθμφζακ ηαζ απμηεθμφκ ημκ 

ημνιυ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ ηαζ ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ, ιε ηδ 

θμβζηή υηζ ηαηέπμοκ ηζξ πενζζζυηενεξ χνεξ ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια, μζ 

μπμίεξ ηαηά πενζυδμοξ ιπμνεί κα αολάκμκηαζ ή κα ιεζχκμκηαζ. Χζηυζμ, 

ελαημθμοεμφκ κα είκαζ μ ημνιυξ ηαζ αοηυ δίκεζ ζηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα ιζα 
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ζδζαίηενδ αανφηδηα. Θέθς κα πς, δδθαδή, υηζ μζ μπμζεζδήπμηε αθθαβέξ 

ζοιααίκμοκ ζηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα επδνεάγμοκ ζε πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ 

αοηυ ημ μπμίμ ηεθζηά πνμζθένεζ ή δεκ πνμζθένεζ ημ ζπμθείμ ζημοξ ιαεδηέξ. 

Χξ εη ημφημο, ηζξ υπμζεξ αθθαβέξ ζηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα εα πνέπεζ κα ηζξ 

ακηζιεηςπίγμοιε ιε πμθφ ιεβάθδ ζμαανυηδηα.  

Σμ Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ (ΓΔΠΠ) ηαζ δ 

ζοκαηυθμοεδ αθθαβή υθςκ ηςκ αζαθίςκ ζηζξ δφμ πνχηεξ ααειίδεξ ηδξ 

οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ απμηεθμφκ ιία απυ ηζξ ζμαανυηενεξ ημιέξ ζημ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηδξ πχναξ ιαξ, ιε ηδκ μπμία επζπεζνείηαζ ιζα 

ηαεμνζζηζηή ζηνμθή ζε υθμ ημ πθαίζζμ ηδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ. Σδ 

ζηνμθή αοηή επζζδιαίκεζ ηαζ μ πνμδβμφιεκμξ πνυεδνμξ ημο Π.Η. η. Αθαπζχηδξ, 

θέβμκηαξ: «Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά ηςκ ζδιενζκχκ πνμβναιιάηςκ … ζοκίζηαηαζ 

ζηδ δζαθμνεηζηή θζθμζμθία ηαζ ζηάζδ, ζηδκ εζζαβςβή κέςκ ζηυπςκ, ημοξ 

μπμίμοξ επέααθακ μζ ακηζηεζιεκζηέξ ακάβηεξ ηςκ ηαζνχκ»*. ηδκ πανμφζα 

ηαζνχκ»*. ηδκ πανμφζα εζζήβδζδ εα πνμζπαεήζμοιε κα δείλμοιε ηδ κέα 

κα δείλμοιε ηδ κέα ζηάζδ, ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ ΓΔΠΠ ηαζ 

ΑΠ, υπςξ εηθνάγμκηαζ ζηα ιαεήιαηα ηαζ αζαθία ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ 

Γναιιαηείαξ ηαζ Γθχζζαξ ζημ Γοικάζζμ.  

 

Καη ζπκώληαο ηα λα θιαηο 

 Πανά ημ υηζ δ αθθαβή υθςκ ηςκ αζαθίςκ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ 

έδςζε ηδκ εκηφπςζδ ηεναοκμφ εκ αζενία, ςζηυζμ –εηηυξ απυ ηδκ Δοέθζηηδ 

Εχκδ– ζηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα είπε ανπίζεζ δ οθμπμίδζδ αοηχκ ηςκ 

ηαηεοεφκζεςκ ανηεηά κςνίηενα.  

οβηεηνζιέκα, είκαζ ζδιακηζηυ κα εοιδεμφιε υηζ βζα δεηαπέκηε πνυκζα 

πενίπμο (ιέπνζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘90) μζ ιαεδηέξ δζδάζημκηακ απυ 

ιεηάθναζδ ζηδκ Α΄ ηάλδ Οδφζζεζα, Ζνυδμημ, Λμοηζακυ· ζηδ Β΄ ηάλδ Ηθζάδα, 

Πθμφηανπμ, Λοζία, Ηζμηνάηδ, Γδιμζεέκδ· ηαζ ζηδ Γ΄ ηάλδ Λονζηή Πμίδζδ, 

Ηθζβέκεζα, ζηεθζηά ημο Θμοηοδίδδ, Απμθμβία ημο ςηνάηδ, Κνίηςκα, ίζςξ ηαζ 

θίβμ Ανζζημηέθδ. Γδθαδή, μζ ιαεδηέξ ιε ημ ηέθμξ ημο Γοικαζίμο είπακ 

ιμνθχζεζ ιζα ζοκμθζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ ανπαία εθθδκζηή βναιιαηεία: επζηή, 

θονζηή ηαζ δναιαηζηή πμίδζδ, ζζημνζμβναθία, νδημνζηή, θζθμζμθία. Δπίζδξ. 

                                                           
*
 Αιαρηώηεο, Σ.: Σηοιτεία από ηον Παιδαγφγικό ζτεδιαζμό ηφν ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, ζει. 3 
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δζδαζηυηακ ηαζ δ Δπζημιή ηδξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ ζε ιζα πνμζπάεεζα κα 

ακηζθδθεμφκ μζ ιαεδηέξ ηδ ζοκέπεζα ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ 

Αοηή δ ζοκμθζηή ακηίθδρδ βζα ημκ πμθζηζζιυ ηαζ ηδ βθχζζα 

ηαηαηενιαηίζηδηε ιε δφμ ηνυπμοξ: α) Με αάζδ ημ ζδεμθυβδια υηζ μζ ελεηάζεζξ 

αμδεμφκ ζηδκ αθμιμίςζδ ηδξ φθδξ, ιπήηακ ελεηάζεζξ ζημ Γοικάζζμ, ιε 

απμηέθεζια κα πενζημπεί έκαξ ιήκαξ απυ ηδ δζδαζηαθία υθςκ ηςκ 

ιαεδιάηςκ, ηαζ α) ιε αάζδ ημ ζδεμθυβδια –πμο είκαζ ηαζ παβηυζιζα 

πνςημηοπία– υηζ, ακ μζ ιαεδηέξ βκςνίζμοκ ηα Ανπαία Δθθδκζηά απυ ημ 

πνςηυηοπμ, ηυηε εα ιάεμοκ ηαθφηενα κα Νέα Δθθδκζηά, ιπήηακ ηα ανπαία 

απυ πνςηυηοπμ. Με αοηέξ ηζξ δφμ αθθαβέξ εοζζάζηδηακ μ Λμοηζακυξ, μζ 

νήημνεξ, δ Λονζηή Πμίδζδ, ηα θζθμζμθζηά ηείιεκα, ηα ζηεθζηά ημο Θμοηοδίδδ, 

μ Πθμφηανπμξ ηαζ έβζκακ πενζημπέξ ζε ναρςδίεξ ηαζ εκυηδηεξ ηδξ Οδφζζεζαξ 

ηαζ ηδξ Ηθζάδαξ. 

ήιενα, ηαζ ιεηά απυ δζάθμνμοξ πεζναιαηζζιμφξ βζα ημ ηζ εα 

δζδάζηεηαζ ηαζ ζε πμζα ηάλδ, δζδάζημκηαζ ιυκμκ ημ 1/10 πενίπμο ηδξ 

Οδφζζεζαξ, ημ 1/10 ηδξ Ηθζάδαξ, 15 εκυηδηεξ απυ ημκ Ζνυδμημ (ακ μζ 

ηαεδβδηέξ έπμοκ πνμθηάζεζ κα δζδάλμοκ ηδκ Οδφζζεζα), δ Δθέκδ ημο Δονζπίδδ 

ηαζ μθίβμκ απυ ημοξ Ίνκζεεξ ημο Ανζζημθάκδ. Πανά ημ υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

μζ χνεξ πμο δζαηίεεκηαζ βζα ηα Ανπαία Δθθδκζηά αολήεδηακ (ιε ηδ βκςζηή, 

απμζπαζιαηζηή ηαζ αηεηιδνίςηδ νφειζζδ, πμο ιείςζε ηζξ χνεξ δζδαζηαθίαξ 

ηδξ δεφηενδξ λέκδξ βθχζζαξ), μζ ζδιενζκμί ιαεδηέξ παίνκμοκ ιυκμ ηάπμζα 

εναφζιαηα απυ ηδ ζοκμθζηή εζηυκα ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ βναιιαηείαξ, πμο 

δζδαζηυηακ παθζά. Ζ βκχζδ είκαζ πθέμκ εκηεθχξ απμζπαζιαηζηή ηαζ δ 

δοκαηυηδηα πμο είπακ μζ ιαεδηέξ κα βκςνίζμοκ ημκ ανπαίμ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ 

ζημ ζφκμθυ ημο έπεζ ελαθακζζηεί.  

 

Οη δύν πξώηεο αιιαγέο 

 Σα ηεθεοηαία πνυκζα (ηαζ πνζκ απυ ηδ ζοκμθζηή αθθαβή ηςκ αζαθίςκ) 

έβζκακ δφμ αθθαβέξ πμο μοζζαζηζηά πνμμζςκίγμκηακ αοηυ πμο εα 

αημθμοεμφζε. Ζ ιία ήηακ ημ αζαθίμ «Συπμξ ηαζ άκενςπμζ» ζηδ Β΄ Γοικαζίμο. 

Σμ αζαθίμ αοηυ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ αμήεδια-πδβέξ βζα ηδκ Ηζημνία 

ηδξ Α΄ Γοικαζίμο. Γεκ είκαζ, υιςξ, αζαθίμ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ. Ζ 

ακηζηαηάζηαζδ ένβςκ ηδξ Ανπαίαξ Γναιιαηείαξ ι‘ αοηυ ημ αζαθίμ ζδιαημδμηεί 

ιζα ζδιακηζηή ζηνμθή ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ εέζδ ημο Π.Η. βζα ημ ηζ πνέπεζ κα 
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δζδάζημκηαζ μζ ιαεδηέξ. Βάζεζ αοηήξ μζ ιαεδηέξ «ιαεαίκμοκ» ημκ πμθζηζζιυ 

υπζ πνμζεββίγμκηαξ ηα ίδζα ηα ένβα, αθθά παίνκμκηαξ ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ βζα 

ημκ ηνυπμ γςήξ ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηςκ ακενχπςκ. Ζ ιέεελδ, δ ζοκαζζεδιαηζηή 

θυνηζζδ, ημ πάεμξ, δ ηαφηζζδ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημ θμβμηεπκζηυ ένβμ 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε ηαηαηενιαηζζιέκδ πθδνμθυνδζδ ηαζ βκχζδ ιδπακζζηζηή.  

Ζ δεφηενδ αθθαβή αθμνά ζημ αζαθίμ ηδξ Οδφζζεζαξ. Να ακαθένμοιε 

εδχ υηζ ημ αζαθίμ ηδξ Οδφζζεζαξ -ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα πμο έηακε ημ 

ΚΔΜΔΣΔ- εεςνήεδηε έκα απυ ηα εοημθυηενα αζαθία ημο Γοικαζίμο. Ίιςξ, δ 

ηαηεφεοκζδ ημο αζαθίμο δεκ ήηακ δ εοημθία. Ζ ηαηεφεοκζδ ημο αζαθίμο ήηακ δ 

δοζημθία. Σμ ηαζκμφνζμ πμο έθενε αοηυ ημ αζαθίμ ηαζ ημ ααζζηυ ημο 

παναηηδνζζηζηυ είκαζ μζ οπεναμθζηά πμθθέξ ενςηήζεζξ * ιε ηζξ μπμίεξ δίκεηαζ ημ 

ζηίβια ηαζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ηαεμνζζηεί δ δζδαζηαθία ημο ένβμο. 

Δοηοπχξ, μζ ζοκάδεθθμζ έπμοκ αβκμήζεζ ζπεδυκ πακηεθχξ αοηυ ημ ζημζπείμ, βζ‘ 

αοηυ ηαζ ημ ιάεδια είκαζ εφημθμ.  

οβηεηνζιέκα, ακ μ εηπαζδεοηζηυξ πεηφπεζ κα αημθμοεήζεζ ημ νοειυ 

δζδαζηαθίαξ πμο πνμηείκεζ ημ Π.Η., ηυηε 2,5 ιήκεξ ιεηά ηδκ έκανλδ ηςκ 

ιαεδιάηςκ, ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ε ναρςδίαξ, εα πνέπεζ –ζφιθςκα ιε 

υζα απαζημφκ μζ αζηήζεζξ– κα έπεζ δζδάλεζ: ηδκ αθθαβή ηδξ ζηδκήξ ζηδκ 

πενζβναθή ηαζ ζηδκ αθήβδζδ, ηδκ εκακενχπζζδ ημο εείμο, ηδκ επζθάκεζα ηαζ 

ημκ ακενςπμιμνθζζιυ ηςκ εεχκ, ηδ ζδιαζία ημο δζαθυβμο βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

πθμηήξ ημο ιφεμο, ηδκ αθήβδζδ απυ ημκ πμζδηή, ηδκ αθήβδζδ απυ άθθα 

πνυζςπα ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ, εηθναζηζημφξ ηφπμοξ (νδιαηζημφξ, 

μκμιαηζημφξ, ιμκμθεηηζημφξ, πενζθναζηζημφξ), ηδ θεζημονβία ηαζ ηδ ζδιαζία 

ημοξ, ηδκ ηεπκζηή ηδξ πενζβναθήξ, ημκ ακενςπμηεκηνζηυ παναηηήνα ημο ένβμο, 

ηδκ μιδνζηή πανμιμίςζδ, ηδκ πνμμζημκμιία, ηδ δζαζημθή ηαζ ηδ ζοζημθή ημο 

πνυκμο ζηδκ αθήβδζδ.  

Αηυιδ ηαζ ακ μ εηπαζδεοηζηυξ επζθέλεζ κα δζδάλεζ ηα ιζζά απυ ηα 

παναπάκς εέιαηα ημοξ πνχημοξ 2,5 ιήκεξ, είκαζ αέααζμ υηζ ημ ιάεδια βίκεηαζ 

ελαζνεηζηά δφζημθμ. Οζ ιαεδηέξ εα ακαβηαζημφκ κα γδηήζμοκ έλς απυ ημ 

ζπμθείμ αμήεεζα, βζα κα ιπμνέζμοκ ζημζπεζςδχξ κα ακηαπμηνζεμφκ, πςνίξ 

ςζηυζμ κα ιπμνμφκ ζηα δχδεηά ημοξ πνυκζα κα ηαηακμήζμοκ εέιαηα πμο βζα 

αζχκεξ απαζπμθμφκ ημοξ ιεθεηδηέξ ηαζ ζπμθζαζηέξ ημο ένβμο. Ακ ηεθζηά δ 

                                                           
*
 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη κόλν γηα ηελ α ξαςσδία ππάξρνπλ 28 εξσηήζεηο αλαπηπγκέλεο ζε 8 

ζειίδεο θαη επηπιένλ 13 εξγαζίεο ζε 4,5 ζειίδεο γηα ηε γεληθή ζεώξεζε ηεο Τειεκάρεηαο.  
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δζδαζηαθία ημο ένβμο πνμζακαημθζζηεί ζε εέιαηα ηεπκζηήξ ημο έπμοξ, ηυηε δ 

Οδφζζεζα απμκεονχκεηαζ ηαζ παφεζ κα είκαζ ημ ιαβεοηζηυ ένβμ πμο 

ζοκεπαίνκεζ ημοξ ιαεδηέξ. Μεηαηνέπεηαζ ζε βκχζδ ιδπακζζηζηή ηαζ 

ηοπμπμζδιέκδ, δ μπμία εκδεπμιέκςξ ιπμνεί κα ακαπαναπεεί απυ μνζζιέκμοξ 

ιυκμ ιαεδηέξ ζηζξ ελεηάζεζξ ζημ ηέθμξ ηδξ πνμκζάξ. 

Αοηά ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δφμ αζαθίςκ, πμο αθμνμφκ ζημκ αολδιέκμ 

ααειυ δοζημθίαξ, ζηδ ιεηαηνμπή ηδξ βκχζδξ ζε ηαηαηενιαηζζιέκδ 

πθδνμθυνδζδ, ζηδκ οπμαάειζζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ ςξ ζημζπείμο 

πνμζέββζζδξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ζημκ οπενημκζζιυ ηδξ θμβζηήξ – 

ιδπακζζηζηήξ πνμζέββζζδξ, απμηοπχκμκηαζ ηαζ ζηα οπυθμζπα αζαθία ηδξ 

Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ πμο άθθαλακ ηδκ πενζζκή ζπμθζηή πνμκζά. 

Δκζζπφμκηαζ, ιάθζζηα, πεναζηένς ιε ηζξ θεβυιεκεξ «δζαεειαηζηέξ» ενβαζίεξ 

πμο εζζάβμοκ ηα κέα αζαθία.  

 

“Γηαζεκαηηθόηεηα”:  

θαηαθεξκαηηζκόο ηεο γλώζεο θαη αύμεζε ηεο δπζθνιίαο 

Σμ Π.Η. πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ «δζαεειαηζηυηδηα» βζα κα απμδχζεζ ηδ 

κέα ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ ηςκ ιαεδιάηςκ. ηδκ Παζδαβςβζηή μνίγεηαζ υηζ ζηδ 

δζαεειαηζηυηδηα «μ ζπεδζαζιυξ λεηζκά απυ έκα ηεκηνζηυ εέια ηαζ πνμπςνά ιε 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζδεχκ (ή ηςκ εκκμζχκ) πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ εέια, 

ηαεχξ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ βζα κα 

δζενεοκήζμοκ αοηέξ ηζξ ζδέεξ».* Κάηζ ηέημζμ δεκ ζοιααίκεζ μφηε ζημ ζφκμθμ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, εθυζμκ ηα ΓΔΠΠ δζαηδνμφκ ηα λεπςνζζηά 

ιαεήιαηα, μφηε ζε επζιένμοξ βκςζηζημφξ ημιείξ ηαζ ζε ιαεήιαηα πμο έπμοκ 

ιεηαλφ ημοξ βκςζηζηή ζοκάθεζα, υπςξ είκαζ ηα θζθμθμβζηά.  

Σζ είκαζ, θμζπυκ, δ «δζαεειαηζηυηδηα» πμο εζζάβμοκ ηα ΓΔΠΠ ζηα κέα 

αζαθία; Θα ιπμνμφζε ηάπμζμξ ηαηαπνδζηζηά κα εεςνήζεζ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ 

«δζαεειαηζηυηδηα» αθμνά ζηζξ «δζαεειαηζηέξ» ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ λεηζκχκηαξ 

απυ έκα ηεκηνζηυ εέια ημο αζαθίμο ζημπεφμοκ ζημ κα απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ 

ιζα ζοκμθζηή βκχζδ βζα ημ ιάεδια πμο δζδάζημκηαζ. Ίιςξ, ακ ελαζνέζμοιε 

ηδκ «Δθέκδ» ημο Δονζπίδδ, ημ ηεκηνζηυ εέια ηςκ ένβςκ πμο δζδάζημκηαζ 

                                                           
*
 Beane, J. (1997) Curriculum Integration. Designing the Core of Democratic. 
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ελαθακίγεηαζ απυ ηζξ «δζαεειαηζηέξ». Ζ μνβή ημο Απζθθέα, βζα πανάδεζβια, δεκ 

ακαθένεηαζ ζε ηαιία «δζαεειαηζηή» ενβαζία ηδξ Ηθζάδαξ.  

Θα ιπμνμφζε ηάπμζμξ, πάθζ ηαηαπνδζηζηά, κα εεςνήζεζ υηζ ηεκηνζηυ 

εέια ηςκ «δζαεειαηζηχκ» είκαζ ημ εειαηζηυ ηέκηνμ ηςκ εκμηήηςκ πμο 

δζδάζημκηαζ. Οζ ενβαζίεξ, υιςξ, αοηέξ γδημφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα 

αζπμθδεμφκ ιε επζιένμοξ ζημζπεία ηςκ εκμηήηςκ ηαζ ζπεδυκ πμηέ ιε ημ 

εειαηζηυ ηέκηνμ! Τπάνπμοκ, ιάθζζηα, ενβαζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ οπμααειίγεηαζ 

έςξ ηαζ ελαθακίγεηαζ ημ ααζζηυ εέια ηδξ εκυηδηαξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε 

μνζζιέκεξ απυ αοηέξ: 

ημκ Ζνυδμημ, ζηδκ εκυηδηα ηςκ ιοεζηχκ αζηζχκ ηςκ Πενζζηχκ 

πμθέιςκ, μζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα ζογδηήζμοκ βζα ηζξ ιμνθέξ πμο έπεζ ζήιενα ημ 

ειπυνζμ. ηδκ εκυηδηα ιε ημκ Κνμίζμ ζηδκ πονά πνέπεζ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδ 

ζδιαζία ημο πμηαιμφ ζημκ Ζνυδμημ ηαζ ζηδκ ανπαία Ρχιδ ηαζ ιε ηδ 

ζοιαμθζηή ημο ζδιαζία βεκζηχξ. ηδκ εκυηδηα ηδ ζπεηζηή ιε ημ θνυκδια ηςκ 

Αεδκαίςκ ιεηά ηδ καοιαπία ηδξ αθαιίκαξ, δ μπμία ηεθεζχκεζ ιε ηδ θνάζδ 

«υζμ εα ιέκεζ γςκηακυξ έζης ηαζ έκαξ Αεδκαίμξ, δεκ εα ηάκμοιε ζοκεήηεξ ιε 

ημκ Ξένλδ πμηέ», οπάνπεζ δζαεειαηζηή βζα ηζξ επζημζκςκίεξ ζηδκ ανπαζυηδηα ηαζ 

ηδ ζφβπνμκδ ελέθζλή ημοξ! 

ηδκ Ηθζάδα, δ ανζζηεία ημο Γζμιήδδ πανςδείηαζ ζοβηνζκυιεκδ ιε ηδ 

«ααηναπμιομιαπία». ηδκ εκυηδηα ηδξ πνεζαείαξ ζημκ Απζθθέα γδηείηαζ απυ 

ημοξ ιαεδηέξ κα αζπμθδεμφκ ιε ηδκ ακηαθθαβή δχνςκ ηυηε ηαζ ζήιενα. ηδκ 

εηπθδηηζηή ζηδκή Απζθθέα-Πνίαιμο, μζ εηπαζδεοηζημί δεκ πνεζάγεηαζ κα 

εζηζάζμοκ ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ βίκεηαζ δ ιεβάθδ ακαηνμπή ηαζ 

ηαηαπναΰκεηαζ δ μνβή ημο Απζθθέα, δδθαδή ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

μθμηθδνχκεηαζ ιεηά απυ 15.000 ζηίπμοξ ημ ηεκηνζηυ εέια ημο ένβμο, αθθά κα 

δείλμοκ υηζ ηαζ έκαξ κευηενμξ ζοββναθέαξ, μ Παπαδζαιάκηδξ, ακαθένεηαζ ζηδκ 

ζζημνία ιζαξ βοκαίηαξ πμο πέηνςζε! 

ημοξ Ίνκζεεξ μζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα ακαγδηήζμοκ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά 

ιε ημ εεηζηυ ή ανκδηζηυ ζοιαμθζζιυ ηδξ ημοημοαάβζαξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα 

ιέπνζ ζήιενα, ή κα ακαγδηήζμοκ ζδιενζκά ημπςκφιζα πμο ηαοηίγμκηαζ ή είκαζ 

εηοιμθμβζηά ζοββεκή ιε μκυιαηα πμοθζχκ. 

Με πνμθακή ηδκ μδδβία απυ ημ Π.Η. κα οπάνπμοκ ελάπακημξ 

«δζαεειαηζηέξ» ζημ ηέθμξ ηάεε εκυηδηαξ, βίκμκηαζ απίζηεοημζ θμβζημί 

αηνμααηζζιμί. ·ηζζ, γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ζοβηνίκμοκ ηδ ιμκμιαπία 
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·ηημνα-Αίακηα ιε ζοκάκηδζδ αεθδηζηχκ μιάδςκ! Έ κα ζοβηνίκμοκ ημκ υνημ 

ηδξ Έναξ ιεηά ηδκ ελαπάηδζδ ημο Γία ιε ημκ υνημ ηςκ ζενμθμπζηχκ! ηδ 

ζηδκή ηδξ ζοιθζθίςζδξ Απζθθέα-Αβαιέικμκα γδηείηαζ απυ ηα παζδζά κα βίκμοκ 

Ίιδνμζ ζηδ εέζδ ημο Οιήνμο ηαζ κα πνμζεέζμοκ επζπεζνήιαηα βζα κα βίκμοκ 

μζ ήνςεξ πζμ πεζζηζημί!  

Τπάνπμοκ ενβαζίεξ ζηζξ μπμίεξ γδηείηαζ απυ ηα παζδζά κα βίκμοκ 

δδιμζζμβνάθμζ, ηνζηζημί ηέπκδξ ή κα θένμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηέπκδ ηδξ 

οθακηζηήξ…  

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ ηέημζμο είδμοξ ενβαζίεξ δεκ ζοκηεθμφκ μφηε ηαη‘ 

εθάπζζημ ζηδκ πνμζέββζζδ αοηχκ ηαε‘ εαοηχκ ηςκ ένβςκ πμο δζδάζημκηαζ. Ζ 

ηαηεφεοκζδ είκαζ, ιε απεκενβμπμίδζδ ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ απμηθεζζηζηή 

πνδζζιμπμίδζδ ηδξ θμβζηήξ, κα ράπκμοιε ημ παναιζηνυ ζημζπείμ ημο ηεζιέκμο 

βζα κα ημ ζοκδέζμοιε ιε ηάπμζα επζζηήιδ, ηάπμζμ άθθμ ιάεδια, ηάπμζα 

ζπεηζηή δναζηδνζυηδηα. ·ηζζ, οπμηίεεηαζ υηζ ημ ιάεδια ηενδίγεζ ζε 

επζζηδιμκζηυηδηα ηαζ ηαηαδεζηκφεηαζ δ ζμαανυηδηά ημο, εθυζμκ ζοκδέεηαζ ιε 

ηυζα άθθα ζδιακηζηά ζημζπεία ημο ακενχπζκμο επζζηδημφ! 

 Δίκαζ πζεακυκ ιέζα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία μνζζιέκμζ ιαεδηέξ –ιε 

αμήεεζα εηηυξ ζπμθείμο– κα απμηηήζμοκ ηάπμζεξ δελζυηδηεξ, υπςξ δ άκηθδζδ 

πθδνμθμνζχκ πένακ ημο ζπμθζημφ αζαθίμο. Δίκαζ, επίζδξ, πζεακυκ κα 

απμηηήζμοκ ηαζ ηάπμζεξ βκχζεζξ εβηοηθμπαζδζηέξ, βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ 

(υπςξ θέεζ μ η. Αθαπζχηδξ) ηζξ δζεεκείξ δμηζιαζίεξ (PIZA, TIMSS η.ά.), «μζ 

μπμίεξ απαζημφκ πενζζζυηενδ ζφκδεζδ ηδξ ζπμθζηήξ βκχζδξ ιε ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα».* 

Ζ δζάθοζδ, υιςξ, εκηέθεζ ημο ααζζημφ ημνιμφ ημο ηάεε ιαεήιαημξ ηαζ δ 

εκαζπυθδζδ ιε δεοηενεφμκηα ή πανειπίπημκηα εέιαηα ελαθακίγμοκ ηδκ 

ακηζηεζιεκζηή αθήεεζα βζα ηδκ αλία ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ βναιιαηείαξ ηαζ 

μδδβμφκ ημκ ιαεδηή, ακάθμβα ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηα ενεείζιαηα πμο έπεζ μ 

ηαεέκαξ, κα «δζαιμνθχζεζ ημ δζηυ ημο ημζιμείδςθμ, ηδ δζηή ημο ημζιμεεςνία 

ηαζ ημζιμακηίθδρδ».† Με άθθα θυβζα, ημ υθμ εβπείνδια «ααζίγεηαζ ζηδ εεςνία 

ηδξ ―επμζημδμιδηζηήξ‖ πνμζέββζζδξ» (ημκζηνμοηηζαζζιυξ), ζφιθςκα ιε ηδκ 

μπμία «μζ βκχζεζξ ιαξ είκαζ αθδεζκέξ υπζ ακ ζοιθςκμφκ ιε ηδκ 

                                                           
*
 Αιαρηώηεο, Σ., ό.π., ζει, 11, 12, 

†
 Αιαρηώηεο, Σ., ό.π., ζει. 17. 
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πναβιαηζηυηδηα, αθθά ακ ζηακμπμζμφκ ημοξ πναηηζημφξ ιαξ ζημπμφξ ηαζ 

μδδβμφκ ηζξ εκένβεζέξ ιαξ ζηδκ επζηοπία».* 

Σέημζεξ, υιςξ, ιέεμδμζ ζηδ δζδαζηαθία αάθθμοκ εοεέςξ ηαηά ηδξ 

ζοκμθζηυηδηαξ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηαηά ηδξ πειπημοζίαξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ 

ανπαίαξ εθθδκζηήξ βναιιαηείαξ, δδθαδή ημο ακενςπζζηζημφ ημο παναηηήνα. 

Καηαζηνέθμοκ ηδ ιαβεία πμο εκ δοκάιεζ ειπενζέπμοκ ηα ζοβηεηνζιέκα ένβα 

ηαζ ελακειίγμοκ ηδ δοκαηυηδηα πμο είπακ ζημ πανεθευκ μζ εηπαζδεοηζημί κα 

αμδεήζμοκ ημοξ ιαεδηέξ ημοξ κα κζχζμοκ υηζ αοηά ηα ένβα ημφξ αθμνμφκ ηαζ 

υηζ ζοβηαηαθέβμκηαζ ακάιεζα ζηα ζδιακηζηυηενα ένβα ηδξ παβηυζιζαξ 

πκεοιαηζηήξ δδιζμονβίαξ. 

Κζ αοηή είκαζ ιία ιυκμ απυ ηζξ πθεονέξ ημο πνμαθήιαημξ. Ζ δεφηενδ 

αθμνά ζημκ αολδιέκμ ααειυ δοζημθίαξ, ακηίζημζπμ ι‘ αοηυκ πμο ακαθέναιε 

βζα ηδκ Οδφζζεζα. Τπάνπμοκ ενβαζίεξ πμο λεπενκμφκ ηαηά πμθφ ηζξ βκχζεζξ 

αθθά ηαζ ηζξ κμδηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε, βζα 

ηδκ Α΄ Γοικαζίμο: Ακηζθήρεζξ ημο Ζνυδμημο βζα ημ νυθμ ημο εείμο ζηδ γςή ημο 

ακενχπμο, ζφβηνζζδ ιε Οδφζζεζα, πνζζηζακζζιυ ηαζ άθθεξ ενδζηείεξ. Έ 

μνβάκςζδ ημο οθζημφ ζημκ Ζνυδμημ, ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ ηδξ ζζημνίαξ ή ζε 

άθθα αζαθία ζζημνίαξ ηαζ ζπέζδ ηδξ μνβάκςζδξ ημο οθζημφ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ 

ημο ζζημνζημφ βζα ηδκ ζζημνία. Γζα ηδ Β΄ Γοικαζίμο: Δνχηδζδ βζα ηδκ ζζημνία 

ηδξ δζπθςιαηίαξ, ή άθθδ ζηδκ μπμία γδηείηαζ κα ελδβδεεί βζαηί ζοβηζκεί ημ 

ιμηίαμ ημο «αεέαημο» ή ημο «εαοιαζημφ» απυ ηα ανπαία πνυκζα ιέπνζ 

ζήιενα, ιε παναδείβιαηα απυ ημκ ηζκδιαημβνάθμ ή ελςζπμθζηά δζααάζιαηα, 

ή ηνίηδ ζηδκ μπμία γδηείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ υπζ ιυκμ κα ανμοκ αζηενζζιμφξ 

αθθά κα ελδβήζμοκ ηαζ ημ νυθμ ημοξ ζε Ηθζάδα, Οδφζζεζα, ανπαζυηδηα, 

δδιμηζηά ηναβμφδζα ηαζ ζήιενα.  

Τπάνπμοκ «δζαεειαηζηέξ» πμο απαζημφκ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα ηάκμοκ 

ζφβηνζζδ ημο ηεζιέκμο πμο δζδάπηδηακ ιε άθθα θμβμηεπκζηά ηείιεκα 

οπεναμθζηά δφζημθα βζα ηδκ δθζηία ημοξ, είηε απυ πθεονάξ πενζεπμιέκμο -

υπςξ δ «Δθέκδ» ημο Γ. Ρίηζμο- είηε απυ πθεονάξ βθςζζζηήξ - υπςξ δ 

ιμκμιαπία Δνςηυηνζημο-Άνζζημο. 

Δίκαζ παζζθακέξ υηζ ηαιζά απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ενβαζίεξ δεκ ιπμνμφκ 

μζ 12πνμκμζ ηαζ 13πνμκμζ ιαεδηέξ κα πεζνζζημφκ ιυκμζ ημοξ.  

                                                           
*
 Von Glasersfeld, E. (1991a). Abstraction, re-presentation, and reflection: An interpretation of 

experience and Piaget’s approach. New York: Springer. 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 582 

Χζηυζμ, οπάνπμοκ ηάπμζεξ ενβαζίεξ πμο μζ εηπαζδεοηζημί ηζξ 

πνδζζιμπμζμφζακ πνυκζα πνζκ ειθακζζηεί αοηυ πμο ηχνα μκμιάγεηαζ 

«δζαεειαηζηυηδηα». Μία αθμνά ηδ ζηδκή ·ηημνα-Ακδνμιάπδξ ζηδ Ε ναρςδία 

ηαζ αθμνά ημ ιμκυθμβμ ημο Σαθεφαζμο απυ ηζξ Σνςάδεξ ημο Δονζπίδδ. ‘ 

αοηυκ μ ηήνοηαξ ακαημζκχκεζ ηζξ απμθάζεζξ ηςκ Απαζχκ βζα ηδκ Ακδνμιάπδ 

ηαζ ημκ Αζηοάκαηηα. ηδ ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα, ζημ αζαθίμ παναηίεεκηαζ δφμ 

πανάθθδθα ηείιεκα. Σμ πνχημ είκαζ μθυηθδνμξ μ ιμκυθμβμξ ηδξ Σέηιδζζαξ 

απυ ημκ Αίακηα ημο μθμηθή ηαζ ημ δεφηενμ εθάπζζηα ηιήιαηα απυ ημ 

ιμκυθμβμ ημο Σαθεφαζμο. Γζαηί άναβε; Οφηςξ ή άθθςξ απυ ημκ 1μ ιμκυθμβμ, 

αηυιδ ηζ ακ ηυαμκηακ ηάπμζμζ ζηίπμζ, μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ηαηαθάαμοκ υηζ μ 

μθμηθήξ δέπηδηε ηέημζα επίδναζδ απυ ημκ Ίιδνμ, πμο πενίπμο ημκ 

ακηέβναρε ζ‘ αοηυ ημ ζδιείμ. Ο Σαθεφαζμξ, υιςξ, βζαηί θμβμηνίεδηε; Μάθθμκ 

επεζδή ακαθένεηαζ ζηζξ ααναανυηδηεξ ηςκ Δθθήκςκ. Καζ εέιαηα πμο 

πθδβχκμοκ ηδκ εεκζηή ιαξ οπενδθάκεζα δεκ πνέπεζ κα ηα βκςνίγμοκ μζ 

ιαεδηέξ. 

Μζα άθθδ ενβαζία αθμνά ηδ Υ ναρςδία ηαζ είκαζ ημ πμίδια «Σνχεξ» 

ημο Κααάθδ. Σμ πμίδια, ςξ βκςζηυκ, ηεθεζχκεζ ιε ημ ζηίπμ «πζηνά βζα ιαξ μ 

Πνίαιμξ ηαζ δ Δηάαδ ηθαίκε». Ζ ζηδκή, υιςξ, ιε ημοξ δφμ βένμκηεξ βμκείξ κα 

ζπανάγμοκ πάκς ζηα ηείπδ, έπεζ ημπεί απυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ! Οπυηε μζ 

«Σνχεξ» ημο Κααάθδ ιέκμοκ ιεηέςνμζ. Ακηί βζ‘ αοηήκ ηδ ζπαναπηζηή ζηδκή, μζ 

ιαεδηέξ έπμοκ δζδαπηεί –ανηεηά ιαεήιαηα πνζκ– ιζα άθθδ ζηδκή 

ηεζπμζημπίαξ, ιε ημκ Πνίαιμ ηαζ ηδκ Δθέκδ κα παναημθμοεμφκ ηα ηεηηαζκυιεκα 

ζηδκ πεδζάδα. Ίιμνθδ ζηδκή, αθθά ακχδοκδ ζοκαζζεδιαηζηά. Παθζυηενα δεκ 

δζδαζηυηακ ακαθοηζηά. Σχνα είκαζ αοηή πμο δ δζαεειαηζηή ηδξ ενβαζία έπεζ 

εέια ηδκ ζζημνία ηδξ δζπθςιαηίαξ! Φαίκεηαζ πςξ δ εβηεθαθζηή εκαζπυθδζδ ιε 

ηδ δζπθςιαηία είκαζ πζμ ζδιακηζηή βζα ημ ζπμθζηυ αζαθίμ απυ ημ 

ζοκαζζεδιαηζηυ ζοβηθμκζζιυ πμο πνμηαθεί ημ δνάια ηςκ βενυκηςκ βμκζχκ 

πμο πάκμοκ ημ παζδί ημοξ. Σέημζα εέιαηα –ηαζ δεκ είκαζ ηα ιυκα– πμο 

αβηοθχκμοκ ηαζ θμνηίγμοκ ζοκαζζεδιαηζηά έπμοκ αθαζνεεεί απυ ημ ζπμθζηυ 

αζαθίμ. 

Δκ ηαηαηθείδζ, αοηυ πμο ακηακαηθμφκ ηα αζαθία ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ 

Γναιιαηείαξ ζημ Γοικάζζμ είκαζ βκχζεζξ απμζπαζιαηζηέξ, ηαηαηενιαηζζιέκεξ, 

ζηνμββοθμπμζδιέκεξ, άκεονεξ, ιε αολδιέκμ ηαηά πμθφ ημ ααειυ δοζημθίαξ. 

Γκχζεζξ πμο απεοεφκμκηαζ πνςηίζηςξ ζηδ θμβζηή ηαζ οπμααειίγμοκ ημ 
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ζοκαίζεδια. Με αάζδ αοηά, ακηζθαιαακυιαζηε υηζ ημ ιάεδια δέπεηαζ ιία 

εοεεία ζδεμθμβζηή επίεεζδ ιε μναηέξ πθεονέξ. 

Γεκ είκαζ ηοπαίμ, θμζπυκ, πμο ανηεημί θζθυθμβμζ παναηάιπημοκ ημ ΑΠ 

ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο Π.Η. ηαζ πνδζζιμπμζμφκ έκα δζηυ ημοξ, ηνοθυ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια. ·ηζζ, άθθμηε αδζαθμνμφκ πακηεθχξ βζα ηζξ πνμηεζκυιεκεξ 

«δζαεειαηζηέξ», άθθμηε πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηή ιεηάθναζδ απυ αοηήκ ημο 

ζπμθζημφ αζαθίμο, άθθμηε δζδάζημοκ εκυηδηεξ πμο έπμοκ αθαζνεεεί. 

 

Αξραία Διιεληθή Γιώζζα 

Ίιςξ, ηνοθυ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια δεκ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ζηδκ 

Ανπαία Δθθδκζηή Γθχζζα. Δδχ, ημ ηοκήβζ ηδξ φθδξ είκαζ αζθοηηζηυ ηαζ ημ 

ιάεδια είκαζ ηυζμ δφζημθμ, πμο βίκεηαζ απςεδηζηυ βζα ημοξ ιαεδηέξ.  

Αξ ακαθμβζζημφιε υηζ δ ίδζα φθδ απυ πθεονάξ Γναιιαηζηήξ ηαζ 

οκηαηηζημφ πμο δζδαζηυηακ πνζκ απυ ηδ ιεηαννφειζζδ Ράθθδ επί 6 χνεξ ηδ 

αδμιάδα ζε 4 πνυκζα ηχνα πνέπεζ κα δζδαπηεί επί 3 χνεξ ηδ αδμιάδα ζε 3 

πνυκζα. Δπζζδιαίκμοιε υηζ ζηδκ φθδ πμο δζδάζηεηαζ ηχνα έπεζ πνμζηεεεί ηαζ 

ημ εηοιμθμβζηυ. 

Δζδζηά βζα ημ εηοιμθμβζηυ, πμο εα έπνεπε κα ήηακ έκα απυ ηα ζημζπεία 

πμο εα έδεζπκακ ηδ ζοκέπεζα ηδξ βθχζζαξ, δ δοζημθία είκαζ ηυζμ ιεβάθδ, πμο 

μζ ιαεδηέξ ακαβηάγμκηαζ κα ιάεμοκ θέλεζξ πμο έκαξ θζθυθμβμξ ζπάκζα 

ακηζιεηςπίγεζ ζηα ηείιεκα ηδξ ανπαίαξ βναιιαηείαξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε: 

Α΄ Γοικαζίμο: θςκδηόξ, ἀκηζθςκές, ζθήλ, ἐπύθθζμκ, βεςνύπμξ, 

βεςιόνμξ, ἔββαζμξ, γύβζμξ, γεύβθδ, γύβαζηνμκ, γεοβμηνόθμξ, ἄγολ, 

παηναθμίαξ, ηηέακμκ, ηηδκδδόκ, θοή, θοζίγμμξ, ζανηῶ, ζανημπμζόξ, 

ζανημθοῒα.  

Β΄ Γοικαζίμο: θένημκ, θόνζιμξ, θενκή, θενέμζημξ, θμνμηεθήξ, θεῦλζξ, 

θεοηηζηόξ, θῦλζξ, θοηηόξ, δζάθεολζξ, ηαηάθεολζξ, ἄθοηημξ, κμιεύς, κόιζμξ, 

κειεζίγμιαζ.  

  Δπίζδξ, ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο πνέπεζ κα δζδαπημφκ παναβςβή 

επζννδιάηςκ ζε: -εζ, -ζζ, -μζ, -ς, -ζε, -δε, -εεκ, -μεεκ, -ςεεκ, -ςξ, -δδκ, -άδδκ, -

ίκδδκ, -ξ, -ηζξ, -άηζξ!!!  

ημζπείμ ζδζαίηενδξ δοζημθίαξ, απαβμνεοηζηυ βζα ηδκ αθμιμίςζδ ηδξ 

φθδξ, είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ ίδζα εκυηδηα μζ ιαεδηέξ δζδάζημκηαζ ηαζ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 584 

βναιιαηζηή ηαζ ζοκηαηηζηυ (Α 12, 17, Β 5, 15) ή δζαθμνεηζηά ηεθάθαζα ηδξ 

βναιιαηζηήξ (Α 14, Β 7) ή δζαθμνεηζηά ηεθάθαζα βναιιαηζηήξ ηαζ ζοκηαηηζηυ 

(Β 8, 16). 

  Σέθμξ, δ αολδιέκδ δοζημθία ηςκ ηεζιέκςκ αθθά ηαζ ανηεηέξ απυ 

ηζξ ενςηήζεζξ (δζαεειαηζηέξ ή ιδ) λεπενκμφκ ηαηά πμθφ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

ιαεδηχκ ηδξ ακηίζημζπδξ δθζηίαξ. Δκδεζηηζηά, ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο γδηείηαζ απυ 

ημοξ ιαεδηέξ κα ακαηαθέζμοκ ζηδ ικήιδ ημοξ πενζπηχζεζξ απυ ηα μιδνζηά 

έπδ υπμο ηάπμζμξ δίκεζ θφηνα βζα κα πάνεζ πίζς έκα δζηυ ημο πνυζςπμ 

(Ηθζάδα δζδάζημκηαζ ζηδκ επυιεκδ ηάλδ!). Έ γδηείηαζ κα πμοκ ηδ βκχιδ ημοξ 

βζα ηδκ άπμρδ υηζ «μζ εοηοπζζιέκμζ ηαζ μζ αοηάνηεζξ δε πνεζάγμκηαζ θίθμοξ»! 

ηδ Β΄ Γοικαζίμο, κα ακαθένμοκ παναδείβιαηα απυ ηδκ ειπεζνία ημοξ βζα κα 

δείλμοκ ακ ηα ζφβπνμκα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ είκαζ πδβή αλζυπζζηςκ 

ζζημνζηχκ ζημζπείςκ πμο εα αλζμπμζήζεζ μ ζζημνζηυξ ηδξ επμπήξ ιαξ ηζ ακ 

πθδνμφκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο εέηεζ μ Πμθφαζμξ. 

Απμηέθεζια ημο ζοβηεηνζιέκμο ηνυπμο δζδαζηαθίαξ είκαζ ημ ιάεδια 

ηςκ «Aνπαίςκ» κα ιδκ πεηοπαίκεζ ηακέκακ απυ ημοξ ζηυπμοξ ημο ηαζ κα 

ηαείζηαηαζ έκα απυ ηα δοζημθυηενα ηαζ πζμ απαλζςιέκα ιαεήιαηα ημο 

Γοικαζίμο. Μεηά απυ ηνία πνυκζα δζδαζηαθίαξ, υζμζ ιαεδηέξ ζοκεπίγμοκ ζημ 

Δκζαίμ Λφηεζμ πνέπεζ κ‘ ανπίζμοκ πάθζ απυ ημ εἰκί. Ίζμζ δεκ ζοκεπίγμοκ ζημ 

Λφηεζμ ηναημφκ ιυκμ ηδκ απέπεεζα βζα έκα ιάεδια πμο ημοξ ααζάκζγε πςνίξ 

θυβμ. Καζ μζ θζθυθμβμζ κζχεμοκ υηζ μ ηυπμξ ημοξ πήβε παιέκμξ ηαζ μζ 

πνμζπάεεζέξ ημοξ ήηακ εκηεθχξ αηεθέζθμνεξ.  

 

Αλάγθε γηα έλα άιιν εθπαηδεπηηθό πξόηαγκα 

Γζαηί ζοιααίκμοκ υθα αοηά; Καζ ηονίςξ βζαηί μζ βκχζεζξ βίκμκηαζ ηυζμ 

απμζπαζιαηζηέξ; Γζαηί ηαηαηενιαηίγεηαζ μ ημνιυξ ηςκ ιαεδιάηςκ; Γζαηί 

πθήηηεηαζ δ ακενςπζζηζηή δζάζηαζδ ηδξ βκχζδξ; Γζαηί αολάκεηαζ ηυζμ πμθφ μ 

ααειυξ δοζημθίαξ ηςκ ιαεδιάηςκ; Πμζεξ είκαζ, εκηέθεζ, μζ «ακηζηεζιεκζηέξ 

ακάβηεξ ηςκ ηαζνχκ», βζα ηζξ μπμίεξ ιίθδζε μ η. Αθαπζχηδξ, ηαζ πμζμκ 

ελοπδνεημφκ; 

Ζ απάκηδζδ ανίζηεηαζ ζηζξ απμθάζεζξ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, 

ηδξ οκυδμο ηδξ Λζζααυκαξ, ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ βζα ημ ζπμθείμ ημο 

21μο αζχκα. ‘ αοηέξ ηζξ απμθάζεζξ, ημ ζπμθείμ θεζημονβεί ζοιπθδνςιαηζηά 
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ζημ «ααζζηυ νυθμ ηςκ βμκζχκ».* Σα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα α) πνέπεζ κα 

πανάβμοκ «ορδθά επίπεδα ανζζηείαξ», † ηάηζ ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα 

αολδεεί μ ααειυξ δοζημθίαξ ηςκ ιαεδιάηςκ, βζα κα θακεί πμζμζ ιαεδηέξ ιε ηδ 

αμήεεζα ηςκ βμκζχκ ημοξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ άνζζημζ, ηαζ α) πνέπεζ κα 

ελορχκμοκ «ημ βεκζηυ επίπεδμ δελζμηήηςκ», ‡ μζ μπμίεξ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ 

ζημζπείμ γςηζηήξ ζδιαζίαξ. 

Με ζηυπμ κα βίκεζ δ Δ.Δ. δ πζμ ακηαβςκζζηζηή μζημκμιία ημο ηυζιμο, μζ 

ιαεδηέξ πνέπεζ κα ιάεμοκ υηζ «δ επαββεθιαηζηή ημοξ δζαδνμιή εα αθθάγεζ ιε 

απνυαθεπημοξ ηνυπμοξ ηαζ εα πνεζάγμκηαζ εονφ θάζια βεκζηχκ δελζμηήηςκ 

πμο εα ημοξ επζηνέπμοκ κα πνμζανιυγμκηαζ». Βαζζηή δελζυηδηα πνμαάθθεηαζ 

δ ζπεηζηή ιε ημ «ιαεαίκς πχξ κα ιαεαίκς», δδθαδή «ιαεαίκς πχξ κα 

παίνκς πθδνμθμνίεξ βζ‘ αοηυ πμο εέθς». Ζ αλία ηδξ βκχζδξ ηαεαοηήξ δεκ 

οπάνπεζ πμοεεκά ζ‘ αοηά ηα ηείιεκα. Οφηε, αέααζα, δ ακενςπζζηζηή δζάζηαζδ 

ηδξ βκχζδξ. Ακηίεεηα, δδθχκεηαζ απενίθναζηα υηζ «μζ δελζυηδηεξ ηαζ δ 

πνμζανιμζηζηυηδηα ηείκμοκ κα έπμοκ ιεβαθφηενδ αλία απυ ζοβηεηνζιέκμοξ 

ημνιμφξ βκχζδξ».§  

Αοηά, θμζπυκ, πμο εκημπίζαιε ζηα ιαεήιαηα ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ 

Γναιιαηείαξ ηαζ Γθχζζαξ (πμο ιε ημκ ίδζμ ή δζαθμνεηζηυ ηνυπμ εκημπίγμκηαζ 

ηαζ ζηα οπυθμζπα ιαεήιαηα) δεκ είκαζ πνςημηοπία ημο Π.Η. Απθχξ, ημ ΤΠΔΠΘ 

απμδέπηδηε ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Δ.Δ. ηαζ ημ Π.Η. ηζξ εθάνιμζε.  

ε ιαξ απμιέκεζ κα ακηζζηαεμφιε ζηα ζπέδζά ημοξ. Να 

δζαηοιπακίζμοιε υηζ δεκ πνυηεζηαζ κα ιεηαηναπμφιε ζε υνβακα ηαηαζηεοήξ 

πνμζανιυζζιςκ ιαεδηχκ, πμο εα ελεθζπεμφκ ζε απαζπμθήζζιμοξ-αμνά ζηδ 

θμβζηή ημο ηένδμοξ ηαζ ζημκ ακηαβςκζζιυ ηςκ ηεθαθαζμηναηχκ. Να 

εκδοκαιχζμοιε ημοξ κέμοξ ζοκαδέθθμοξ, ζημοξ μπμίμοξ πνμζαθέπεζ δ Δ.Δ. 

ςξ «εοηαζνία» βζα ηα ηνάηδ ιέθδ «κα επεκδφζμοκ ζηδκ ανπζηή ηαηάνηζζδ ιζαξ 

κέαξ βεκζάξ εηπαζδεοηζηχκ».** 

  Δίκαζ πνμθακέξ υηζ ιζα ηέημζα επίεεζδ δεκ ακηζιεηςπίγεηαζ ιε 

ιειμκςιέκεξ ηαζ απμζπαζιαηζηέξ εκένβεζεξ, μφηε ιε ημ ηνοθυ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια, πμο ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ. Υνεζάγεηαζ ζοκημκζζιέκδ 

                                                           
*
 Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, Έγγραθο εργαζίας ηφν σπηρεζιών ηης Επιηροπής, Στολεία για 

ηον 21
ο
 αιώνα, ζει. 4. 

†
 Ό.π., ζει. 3. 

‡
 Ό.π., ζει. 3. 

§
 Ό.π., ζει. 6. 

**
 Ό.π., ζει. 11. 
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πνμζπάεεζα ηαζ πνμαμθή εκυξ άθθμο εηπαζδεοηζημφ-πκεοιαηζημφ-πμθζηζζηζημφ 

πνμηάβιαημξ. ‘ αοηή ηδκ πνμζπάεεζα είκαζ ακάβηδ κα πάνεζ άθθα 

παναηηδνζζηζηά δ βκςζηή δζαιάπδ βζα ηα Ανπαία Δθθδκζηά ζημ Γοικάζζμ. Γζυηζ, 

έηζζ υπςξ έπεζ ελεθζπεεί δ ηαηάζηαζδ, απ‘ υπμζα πθεονά ηδξ δζαιάπδξ ηζ ακ 

ανίζηεηαζ ηακείξ, έπεζ πνέμξ κα ζηδνίλεζ ιε ηάεε ηνυπμ ημ πνχηζζημ γδημφιεκμ. 

Καζ πνχηζζημ γδημφιεκμ είκαζ ηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα κα πνμζθένμοκ βκχζδ 

ζ‘ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα πνμαάθθμοκ ηδκ ακενςπζζηζηή δζάζηαζδ ηδξ 

βκχζδξ. 

  Δοπανζζηχ.  

 

*ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ πανμοζζάζηδηε πενζθδπηζηά. Καηαηέεδηε μθυηθδνδ βζα 

ηα πναηηζηά ηαζ δζακειήεδηε ζημοξ ζοκέδνμοξ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, μ επυιεκμξ μιζθδηήξ είκαζ μ η. Ακαζηάζζμξ 

ηέθμξ, Πνυεδνμξ ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Φζθμθυβςκ (ΠΔΦ). Μυκμ εα 

ηάκς ιία έηηθδζδ κα δζαπεζνζζημφιε θζβάηζ ημ πνυκμ ιαξ. Να ιδκ επεηηαεμφιε 

πμθφ. Ο ηαεέκαξ λένεζ ήδδ ηδκ εζζήβδζή ημο. Θα ζαξ ιμζναζημφκ ηαζ μζ 

εζζδβήζεζξ. Σχνα εα ηζξ πάνεηε ζηα πένζα. Να βίκεζ πανμοζίαζδ εδχ. Γεκ 

ιπμνμφιε, ακηζηεζιεκζηά, κα ηζξ δζααάζμοιε πθήνςξ. Να ηζξ ηαηαεέζεηε, υιςξ, 

βζα ηα πναηηζηά. ·ηζζ ηζ αθθζχξ εηεί εα πάκε. Ο ζοκάδεθθμξ έπεζ ημ θυβμ. 

Α. ΣΔΦΟ*: Δοπανζζηχ, ηφνζε Πνυεδνε. Σμ δζηυ ιμο ηείιεκμ δεκ έπεζ 

δαηηοθμβναθδεεί. Θα δμεεί ιεηά, βζαηί δεκ ημ είπα πνμθάαεζ. Δπμιέκςξ, ακ 

πενάζμοκ δφμ θεπηά, γδηχ ηδκ επζείηεζα ημο πνμεδνείμο.  

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, μζ εέζεζξ ηδξ Πακεθθήκζαξ 

·κςζδξ Φζθμθυβςκ βζα ηα κέα δζδαηηζηά αζαθία ηςκ θζθμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ 

ημο Γοικαζίμο δζαιμνθχκμκηαζ ιε αάζδ ηα αηυθμοεα:  

- ημ εηήζζμ οκέδνζμ ηδξ ·κςζδξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 2006 ζηδκ 

Αεήκα ιε εέια «Πνμβνάιιαηα πμοδχκ ηςκ θζθμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ ζηδ 

Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ηαζ κέα δζδαηηζηά αζαθία». Σα πναηηζηά έπμοκ ήδδ 

εηδμεεί, ιε επζιέθεζα ηδξ ηονίαξ Υανζηίδμο, απυ ηδκ Δθθδκμεηδμηζηή·  

- ηδ δζδιενίδα ηδξ ΠΔΦ ζηδκ Αεήκα ιε εέια «Ζ δζδαζηαθία ηςκ 
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Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ». Σα πναηηζηά έπμοκ 

εηδμεεί απυ ηζξ εηδυζεζξ «Μεηαίπιζμ»·  

- ηδκ διενίδα ηδξ ΠΔΦ ζηδκ Αεήκα ιε εέια «Σμ ιάεδια ηδξ Ηζημνίαξ 

ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ηαζ ηα δζδαηηζηά αζαθία», ηδξ μπμίαξ ηα 

πναηηζηά εα δδιμζζεοημφκ ζε πνμζεπέξ ηεφπμξ ηδξ «Φζθμθμβζηήξ»· ηαζ  

- ηζξ απυρεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ ιέζς ηςκ Σμπζηχκ οκδέζιςκ 

Φζθμθυβςκ βζα ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ κέςκ αζαθίςκ.  

Ζ εζζαβςβή κέςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ, πμο ζοζημζπεί ιε ηδκ 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή, ηδ ιμνθή ηδξ πανεπυιεκδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ημκ 

εονφηενμ εηπαζδεοηζηυ ζπεδζαζιυ, ήηακ ακαβηαία. Σα δζδαηηζηά αζαθία πνέπεζ 

κα αθθάγμοκ ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ κα πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ 

επζζηδιμκζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ απαζηήζεζξ ηδξ επμπήξ.  

Ζ ιέπνζ ηχνα πμνεία ηςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ ζηδκ ηαεδιενζκή ζπμθζηή 

πνάλδ δείπκεζ υηζ οπάνπμοκ ανηεηέξ δοζημθίεξ βζα ημοξ θζθμθυβμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ απμδέηηεξ ιαεδηέξ, πμο εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηδκ 

εθθζπή εκδιένςζδ -μζμκεί επζιυνθςζδ- ηςκ ηαεδβδηχκ, ηδκ απμοζία 

πζθμηζηήξ - πεζναιαηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ ηαζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηδξ δζδαηηζηήξ πμνείαξ ημοξ πνζκ απυ ηδ βεκίηεοζδ ηδξ 

ηνίζδξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ζημκ ηνυπμ πνμζέββζζδξ ημο πενζεπμιέκμο ιε ηδκ 

οζμεέηδζδ ηδξ ανπήξ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ.  

Δζδζηυηενα, βζα ημ ιάεδια ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ ζημ 

Γοικάζζμ: Καηανπάξ, δ ζοννίηκςζδ ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ ηδξ ανπαίαξ 

εθθδκζηήξ βναιιαηείαξ απυ ιεηάθναζδ είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ απειπυθδζδ 

ελυπςκ ηεζιέκςκ ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ, υπςξ ακέθενε δ ηονία 

Γακζήθ (δζδαηηζηυ έπμξ, θονζημί πμζδηέξ, ζζημνζημί ζοββναθείξ, νδημνζηά ηαζ 

θζθμζμθζηά ηείιεκα). Έδδ δζδάζημκηαζ, βζα δφμ χνεξ ηδκ εαδμιάδα ζηδκ Α΄ 

Γοικαζίμο, ιε ημ παθζυ εβπεζνίδζμ, δ Οδφζζεζα ημο Οιήνμο ιε ηδκ πμζμηζηή ηαζ 

άηνςξ πμζδηζηή ιεηάθναζδ ημο Γ.Ν. Μανςκίηδ -ημ ηαζκμφνζμ αζαθίμ ηδξ 

Μανίαξ αιανά δεκ έπεζ αηυια ηοηθμθμνήζεζ- ηαζ, ιε δζαδμπζηέξ ιεηαηζκήζεζξ, 

δ Ηθζάδα ημο Οιήνμο ζηδ Β΄ Γοικαζίμο, ιε ηδκ πανςπδιέκδ, υιςξ, 

ιεηάθναζδ ημο Ηάηςαμο Πμθοθά.  

Βαζζηυ ιεζμκέηηδια ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ είκαζ δ απμζπαζιαηζηή 
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δναζηεθζά ηςκ μιδνζηχκ επχκ. Σέζζενζξ ιυκμ ναρςδίεξ μθυηθδνεξ ηδξ 

Οδφζζεζαξ ηαζ απμζπάζιαηα, ιζηνυηενα ή ιεβαθφηενα, απυ άθθεξ 

δεηαηέζζενζξ, μζ ιζζμί πενίπμο απυ ημοξ 12.000 ζηίπμοξ πμο απμηεθμφκ 

μθυηθδνμ ημ ένβμ. Οζ οπυθμζπεξ ηαθφπημκηαζ απυ πενζθδπηζηέξ ακαδζδβήζεζξ. 

Μεβαθφηενμ, αηυιδ, είκαζ ημ έθθεζιια ζηδκ Ηθζάδα. Με ημ ηαζκμφνζμ εβπεζνίδζμ 

δζδάζηεηαζ μθυηθδνδ ιυκμ δ ναρςδία Α΄ ηαζ απμζπάζιαηα απυ 13 άθθεξ, 

ζοκμθζηά 2.775 ζηίπμζ, πενίπμο ημ 1/5 απυ ημοξ 15.000 πμο απανηίγμοκ ημ 

ζθζαδζηυ έπμξ.  

·ηζζ, ιε ημκ απμζπαζιαηζηυ αοηυκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ μζ ιαεδηέξ έπμοκ 

εθθζπή βκχζδ ηςκ μιδνζηχκ επχκ, δ μπμία επαολάκεηαζ απυ ηδ ιδ πμνήβδζδ 

μθυηθδνςκ ηςκ δφμ ένβςκ ζημοξ ιαεδηέξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεθεηήζμοκ 

ιυκμζ ημοξ ηα δφμ ημνοθαία δδιζμονβήιαηα ηδξ παβηυζιζαξ θμβμηεπκίαξ. 

Δπζπνυζεεηα, εα ιμο επζηνέρεηε κα ηαηαεέζς ηδκ πνμζςπζηή ιμο άπμρδ βζα 

ηδκ πακηεθή απμοζία δζδαζηαθίαξ μιδνζηχκ επχκ απυ ημ πνςηυηοπμ ζημ 

Γεκζηυ Λφηεζμ, πμο είκαζ έηζζ εκηεθχξ άβκςζηα ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ 

Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ, ηαηηζηή πμο δοζηοπχξ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζηα 

πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ πμθθχκ ηιδιάηςκ (πθδκ ηςκ ηθαζζηχκ) ηςκ 

Φζθμζμθζηχκ πμθχκ ηςκ Πακεπζζηδιίςκ ιαξ. Βέααζα, ημ υθμ εέια ηδξ 

δζδαζηαθίαξ απυ επζιεθδιέκδ επζθμβή απμζπαζιάηςκ, υπςξ ηαζ παθαζυηενα, 

πνέπεζ κα ελεηαζηεί ζοκμθζηά ηαζ κα ηεεεί ζε κέεξ αάζεζξ, ιε βεκζηυηενδ 

ακαιυνθςζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ, χζηε μζ ιαεδηέξ ημο Γεκζημφ 

Λοηείμο κα έπμοκ ζθαζνζηή ηαζ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα υθςκ ηςκ εζδχκ ημο 

ανπαζμεθθδκζημφ θυβμο ηδξ αηηζηήξ πενζυδμο (πεγμφ ηαζ πμζδηζημφ), ίζςξ ηαζ 

ιε ηάπμζεξ πνμεηηάζεζξ ζε ακηζπνμζςπεοηζηά είδδ ηδξ εθθδκζζηζηήξ πενζυδμο.  

Απμζπαζιαηζηή, επίζδξ, είκαζ δ βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ ιεβάθμ 

ένβμ ημο παηένα ηδξ ζζημνίαξ Ζνμδυημο ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο, ιε ηδκ 

επζιεθδιέκδ ιεηάθναζδ ημο Ζθία πονυπμοθμο. Σμ δζδαηηζηυ αζαθίμ πενζέπεζ, 

ζε εθάπζζηεξ ζεθίδεξ ηαζ ζε 17 εκυηδηεξ, ζπανάβιαηα ηαζ απυ ηα 9 αζαθία ημο 

Αθζηανκαζαίμο ζζημνζημφ, πςνίξ ηαζ πάθζ κα δίκεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ μθυηθδνμ 

ημ ένβμ, βζα κα ημ βκςνίζμοκ ηαθφηενα ηαζ πθδνέζηενα.  

Αιθζθεβυιεκδ, ημκίζηδηε, είκαζ δ πνδζηζηυηδηα ημο ακεμθμβίμο «Ανπαία 

Δθθάδα, μ ηυπμξ ηαζ μζ άκενςπμζ» απανηζγυιεκμο απυ επηά εκυηδηεξ. Σα 

ακεμθμβδιέκα ηείιεκα, ιεηαθναζιέκα, ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ, απυ ημκ 
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Θευδςνμ ηεθακυπμοθμ, ζοββναθέα ημο ελαίνεημο αθθά απνδζηειέκμο, 

ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ηνίημιμο ένβμο ηδξ Ακεμθμβίαξ ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ 

Γναιιαηείαξ, δεκ εκηάζζμκηαζ ηαηελμπήκ ζημ ιάεδια ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ 

Γναιιαηείαξ. Δκδεπμιέκςξ, εα ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ, ηαηά 

πενίπηςζδ, ςξ πδβέξ ή κα ζοιαάθμοκ επζημονζηά ζημ ιάεδια ηδξ Ηζημνίαξ 

ηαζ μζ δζαηζεέιεκεξ χνεξ κα αθζενςεμφκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ νδημνζηχκ ή 

άθθςκ ηεζιέκςκ.  

Ζ δζδαζηαθία ηδξ Γναιαηζηήξ Πμίδζδξ ηαθφπηεζ ελ μθμηθήνμο ημ 

ιάεδια ηδξ Ανπαίαξ Γναιιαηείαξ ζηδ Γ΄ Γοικαζίμο: Δονζπίδδ, Διέλε, ζε 

δυηζιδ ιεηάθναζδ Σάζμο Ρμφζζμο, αζαθίμ ιε κέμ πκεφια δζδαζηαθίαξ ηαζ 

έιθαζδ ζηδ εεαηνζηή δζάζηαζδ, ηαζ Ανζζημθάκδ, Όξληζεο, ζηδκ επζηοπδιέκδ 

ιεηάθναζδ ημο Θναζφαμοθμο ηαφνμο. Απμηεθεί, υκηςξ, ηαζκμημιία δ 

δζδαζηαθία ηδξ ηςιςδίαξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. Φήβιαηα 

παθαζυηενα είπαιε ιε απυζπαζια απυ ηδκ Δηξήλε ζημ Ακεμθυβζμ Ανπαίςκ 

Δθθήκςκ οββναθέςκ ηαζ ιε ημοξ Βαηξάρνπο ζημ απχηενμ πανεθευκ ηςκ 

δζηχκ ιμο πνυκςκ, ζε ιεηάθναζδ Θναζφαμοθμο ηαφνμο ηαζ εζζαβςβή 

Καηνζδή. Ζ ηςνζκή, υιςξ, δζδαζηαθία δζαηνέπεζ ημκ ηίκδοκμ κα οπμκμιεοεεί, 

ακ αθεεεί απμηθεζζηζηά ζηδκ πνμζςπζηή επζθμβή ηςκ δζδαζηυκηςκ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ ένβςκ. Υνεζάγεηαζ, επμιέκςξ, εζδζηή νφειζζδ ζδζαίηενα απυ ηδ 

ιεεεπυιεκδ ζπμθζηή πνμκζά, πμο πνμαθέπεηαζ δ εζζαβςβή ηςκ Φζθμζμθζηχκ 

Κεζιέκςκ ζημ Γοικάζζμ. Μέηνμ θοζζηεθέξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ Ανπαίαξ 

Δθθδκζηήξ Φζθμζμθίαξ, πμο δζένπεηαζ δεζκή ηνίζδ ζημ Λφηεζμ, ημζξ πάζζ 

βκςζηυ.  

Σα κέα δζδαηηζηά αζαθία ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ, 

μιμζυιμνθα, πμθοηνμπζηά, ιε πθμφζζμ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ (ηεζιεκζηυ ηαζ 

εζημκζζηζηυ), έπμοκ εκζαία δμιή. Γζαθμνμπμζμφκηαζ υιςξ, ςξ πνμξ ηδκ έηηαζδ 

ηδξ εζζαβςβήξ εκυξ εηάζημο -4 ζεθίδεξ ζηδκ Ιιηάδα, 4 ζεθίδεξ ζημκ Ζνυδμημ, 3 

ζεθίδεξ ιυκμ ζηδκ Διέλε, αθθά, ζφιθςκα ιε ηζξ μνζγυιεκεξ πνμδζαβναθέξ, ηαζ 

12 ζεθίδεξ ζημοξ Όξληζεο-, πςνίξ ςζηυζμ, ιε ελαίνεζδ ημ αζαθίμ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ηδξ Διέλεο, κα βίκεηαζ ικεία βζα ηδκ παναπμιπή ηςκ ιαεδηχκ 

ζηα ακηίζημζπα ηεθάθαζα ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ ςξ δζαηαλζημφ 

αζαθίμο ακαθμνάξ, πμο δε δυεδηε, δοζηοπχξ, ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ ηνζχκ 

ηάλεςκ. οκεπχξ, είκαζ εφθμβεξ μζ εκζηάζεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ.  
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Γεκζηή παναηήνδζδ βζα υθα ηα δζδαηηζηά αζαθία. Ζ θζθμθμβζηή επζιέθεζα 

είκαζ πθδιιεθήξ: οπάνπμοκ αδζηαζμθυβδηα θάεδ ζηίλδξ, εκίμηε πακηεθήξ ή 

εθθζπήξ απμοζία ηδξ ζηίλδξ. Άζηζηημξ θυβμξ, δίηδκ ζφβπνμκδξ πμίδζδξ. Αθθά 

ηαζ θάεδ μνεμβναθζηά, ζοκηαηηζηά, βθςζζζηήξ έηθναζδξ ηαζ δζαηφπςζδξ. 

Αηυιδ, παναηδνμφκηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ ςξ πνμξ ηδ βναιιαηζηή ιμνθή ακά 

εβπεζνίδζμ, δζαθμνεηζηή βναθή ηφνζςκ μκμιάηςκ, ημκζζιμί ηαζ παναημκζζιμί, 

αδζηαζμθυβδηδ πνήζδ ηεθαθαίςκ βναιιάηςκ, πμζηίθεξ απμηθίζεζξ ζημ 

αζαθζμβναθζηυ οπμικδιαηζζιυ, ζθάθιαηα ζηδ πνήζδ ημο πμθοημκζημφ ζηα 

ανπαία παναεέιαηα ηαζ πθδεχνα άθθςκ, πμο πνμηαθμφκ ζφβποζδ ζε 

δζδάζημκηεξ ηαζ δζδαζημιέκμοξ, δίκμκηαξ έηζζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ δεκ έβζκε μ 

απαναίηδημξ ζοκημκζζιυξ ηαζ υηζ ηάεε επζιεθδηήξ οζμεεηεί ηδκ πνμζςπζηή ημο 

άπμρδ ζημ εέια ηδξ βθχζζαξ ηαηά πανέηηθζζδ ηςκ ζζπουκηςκ ηακυκςκ ηδξ 

Γναιιαηζηήξ ηαζ ημο οκηαηηζημφ.  

οιπεναζιαηζηά, ηα δζδαηηζηά αζαθία ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ 

Γναιιαηείαξ, πανά ηζξ αηέθεζέξ ημοξ, είκαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ εφπνδζηα ηαζ 

θεζημονβζηά. Γεκ πανέπμοκ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ ζε δζδάζημκηεξ ηαζ 

δζδαζημιέκμοξ, ηαζ ιπμνμφκ εκδεπμιέκςξ κα αλζμπμζδεμφκ ζφιθςκα ιε ηδ 

θζθμζμθία ηαζ ημ πκεφια ζοββναθήξ ημοξ, κα αλζμθμβδεμφκ ηαηάθθδθα ζημ 

εηπαζδεοηζηυ ηαζ παζδαβςβζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ οθμπμζμφκηαζ, ηαζ κα 

επζζδιακεμφκ, ιε ηνζηζηή κδθάθζα ηαζ ακηζηεζιεκζηή, ηα εεηζηά ηαζ ανκδηζηά 

ζδιεία, ζοβηνζηζηά ηαζ ιε ηα πνμδβμφιεκα εβπεζνίδζα. Οζ απυρεζξ ηαζ μζ ηάεε 

είδμοξ πνμηάζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, μζ μπμίμζ ιαγί ιε ημοξ ιαεδηέξ ημοξ εα 

ακαιεηνδεμφκ ιε αοηά ζηδκ ηάλδ, είκαζ ακαβηαίμ κα θδθεμφκ οπυρδ βζα ηδ 

ζφκμθδ αλζμθυβδζδ, αεθηίςζδ ή ηαζ ακαεεχνδζδ, υηακ ηνζεεί ακαβηαίμ.  

Γεφηενμ, ζηδκ Ανπαία Δθθδκζηή Γθχζζα, πμο δζδάζηεηαζ ιε ηα δφμ κέα 

δζδαηηζηά αζαθία ζηζξ Α΄ ηαζ Β΄ ηάλεζξ, μζ απυρεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ είκαζ 

ανκδηζηέξ ηονίςξ υζμκ αθμνά ηδ βθςζζζηή δοζηαιρία ηαζ ηδ δοζπένεζα 

δζδαηηζηήξ ημοξ πνμζπέθαζδξ, ζδζαίηενα απυ ιαεδηέξ ηδξ Β΄ ηάλδξ. Χξ πνμξ 

ημ πενζεπυιεκμ, πνμζςπζηή ιμο άπμρδ, ηα εβπεζνίδζα ζοβηνμημφκ έκα 

ζοκμκεφθεοια εηενυηθδηςκ ηεζιέκςκ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ εονφηενμ 

θάζια ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ απυ ημκ 6μ π.Υ, ςξ ημκ 6μ ι.Υ. 

αζχκα απυ δζαθμνεηζημφξ ζοββναθείξ, - θίεμζ, πθίκεμζ ηε, λφθα ηαζ ηέναιμζ 

αηάηηςξ εννζιιέκα, μοδέκ πνήζζιά εζηζ. ·ηζζ, ακεμθμβμφκηαζ απμζπάζιαηα 
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απυ ημοξ: Αίζςπμ, Πθάηςκα, Ξεκμθχκηα, Λοζία, ςηνάηδ, Αθηζδάιακηα, 

Κνζηία (απυ ζαηονζηυ δνάια), Γζυδςνμ ζηεθζχηδ, Πθμφηανπμ, Λμοηζακυ, 

Παοζακία, Αννζακυ, Φεοδμ-Καθθζζεέκδ, Πμθφαζμ, έςξ ημκ Μέβα Βαζίθεζμ ηαζ 

ημκ Ηςάκκδ Υνοζυζημιμ, ηαζ απυ ζοββναθείξ ζπεδυκ άβκςζημοξ, ημ 

επζζδιαίκς, αηυιδ ηαζ ζε θζθμθυβμοξ, υπςξ Ακηςκίκμξ Λζαενάθζξ, Κθαφδζμξ 

Αζθζακυξ, Γάζμξ Μμοζχκζμξ Ρμφθμξ, Γζμκφζζμξ μ Πενζδβδηήξ.  

οβηεηνζιέκα, ηα πενζζζυηενα απυ ηα επζθεβέκηα ηείιεκα, αηυιδ ηαζ ζε 

εθεφεενδ δζαζηεοή, πμο ηαηά ημκ Φάκδ Καηνζδή αθθμζχκεζ ηδ θμβμηεπκζηή 

ιμνθή ημο πνςηυηοπμο ηεζιέκμο, υπζ ιυκμ πανμοζζάγμοκ ακοπέναθδηεξ 

βθςζζζηέξ δοζημθίεξ, αθθά επζπνυζεεηα είκαζ δοζθεζημονβζηά ηαζ 

ακαπμηεθεζιαηζηά, εθυζμκ ιάθζζηα δεκ ζοζημζπμφκ ιε ηα ακηίζημζπα ηεθάθαζα 

ηδξ Γναιιαηζηήξ ηαζ ημο οκηαηηζημφ. ·ηζζ, βζα πανάδεζβια, ημ αζαθίμ ηδξ Α΄ 

ηάλδξ ανπίγεζ ιε έκα απυζπαζια, ζε εθεφεενδ δζαζηεοή, ημο πθαηςκζημφ 

Πνςηαβυνα, πμο ειπενζέπεηαζ ιεηαθναζιέκμ ζημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Λοηείμο ηαζ 

παθαζυηενα δζδαζηυηακ απυ ημ πνςηυηοπμ, εκχ ηδξ Β΄ ηάλδξ ανπίγεζ ιε έκα 

δζαζηεοαζιέκμ ηείιεκμ απυ ηδκ Πμζηίθδ Ηζημνία ημο Αζθζακμφ, 2μο αζχκα ι.Υ.  

Οζ θελζθμβζημί πίκαηεξ πενζέπμοκ θέλεζξ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ ηυζμ 

ανπαζμπζκείξ, ζπάκζα απακηχιεκεξ ζηα ηείιεκα, άβκςζηεξ αηυιδ ηαζ ζημοξ 

δζδάζημκηεξ, πμο δ βκχζδ ημοξ δεκ εα πνδζζιεφζεζ ζε ηίπμηα ημοξ ιαεδηέξ. Ζ 

ηονία Γακζήθ ημ επζζήιακε ακαθοηζηά. Δβχ ακαθένς εκδεζηηζηά: έββαζμξ, άγολ, 

πμθίγς, ηηέακμκ, θένηνμκ (ηδ θέλδ δεκ ηδκ λένς), θυνζιμξ, ηαηάθεολζξ, 

οδνείμκ, ενίδαλ (είκαζ ημ ιανμφθζ, ημ έιαεα), εοθνυκδ ηαζ πθδεχνα άθθςκ. 

Δπζπθέμκ, δ εζζαβςβή ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο Δηοιμθμβζημφ, ζδιακηζημφ αθθά 

απνυζθμνμο βζα ιζηνέξ ηάλεζξ, δεκ εα θένεζ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα, 

πανά ηζξ εομίςκεξ πνμαθέρεζξ ηδξ ζοκηαηηζηήξ μιάδαξ ζηζξ βεκζηέξ 

παναηδνήζεζξ αλζμπμίδζδξ ημο δζδαηηζημφ οθζημφ. Δίκαζ μοημπζηέξ, 

ανζζημθακζηέξ. Ανηεί κα ακαθένμοιε υηζ, απυ ηζξ πνχηεξ ζεθίδεξ ημο 

δζδαηηζημφ αζαθίμο ηδξ Α΄ ηάλδξ, δ δζδαζηαθία ημο Δηοιμθμβζημφ είκαζ πμθφ 

ελεγδηδιέκδ, πενίπθμηδ ηαζ άηνςξ δοζπενήξ βζα ιζηνμφξ ιαεδηέξ. Π.π. δ 

παναβςβή μοζζαζηζηχκ (πανχκοια, εεκζηά, παηνςκοιζηά, βμκεςκοιζηά) ή δ 

παναβςβή νδιάηςκ (εκανηηζηά, εαιζζηζηά ή επζηαηζηά, εθεηζηά), ηεθάθαζα, 

δδθαδή, πμο δζδάζημκηακ παθαζυηενα ζηδκ ηεθεοηαία ηάλδ ημο ελαηάλζμο 

Γοικαζίμο.  
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Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ιε υθα αοηά δεκ πνμζεββίγμοιε ημοξ 

ιαεδηέξ ιε ηνυπμ εθηοζηζηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ. Αθθά, ακηίεεηα, ημοξ 

δδιζμονβμφιε άπςζδ ηαζ απέπεεζα βζα ημ ιάεδια ηςκ Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ. 

οκεπχξ, ακ δ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ηςκ δφμ αζαθίςκ, ιε αάζδ ημ εζδζηυ 

ενςηδιαημθυβζμ πμο εζηάθδ ιεηά απυ δφμ πνυκζα ζημοξ ζοκαδέθθμοξ, έπεζ 

ανκδηζηά απμηεθέζιαηα, ηα εβπεζνίδζα πνέπεζ κα ακαεεςνδεμφκ ή ηαθφηενα κα 

βναθημφκ εη κέμο ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυκ. Νέα εβπεζνίδζα ιε ηείιεκα 

ζφκημια, απθά ηαζ ηαηακμδηά (ζζημνζηά ηαζ νδημνζηά ηδξ αηηζηήξ δζαθέηημο) ηαζ 

ιε πζμ εφπεπηδ φθδ θελζθμβίμο, Γναιιαηζηήξ ηαζ οκηαηηζημφ, υπςξ ηαζ ζηα 

ακηίζημζπα λέκα εβπεζνίδζα.  

Ζ Πακεθθήκζα ·κςζδ Φζθμθυβςκ εθπίγεζ υηζ εα αλζμπμζδεμφκ άιεζα μζ 

απυρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ πνάλδξ ηαζ εα βίκμοκ μζ απαναίηδηεξ αθθαβέξ 

ιε αεθηίςζδ ηαζ ακαεεχνδζδ ηςκ κέςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ, υπμο ηνίκεηαζ 

ακαβηαίμ. Πανάθθδθα, ηνίκεζ απαναίηδηδ ηαζ ηδκ μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηδξ, 

ηαεχξ ηαζ υθςκ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκχζεςκ, ζηδ ζοββναθή ηςκ εβπεζνζδίςκ, 

αθθά ηαζ ζηδ ζφκηαλδ ηςκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ, έβηονςκ ηαζ 

θεζημονβζηχκ, πμο εα δζαζθαθίγμοκ ηδ ζοββναθή ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ 

δζδαηηζηχκ αζαθίςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πζθμηζηή-πεζναιαηζηή εθανιμβή ημοξ.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

*ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. ηδ ζοκέπεζα έπεζ ημ θυβμ δ 

ζοκαδέθθζζζα Γεςνβία Υανζηίδμο. Πάκηα ιε έηηθδζδ κα είιαζηε εκηυξ ηςκ 

πθαζζίςκ ημο πνυκμο.  

Γ. ΥΑΡΗΣΗΓΟΤ*: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, αβαπδηέξ ζοκαδέθθζζζεξ, εα 

ακαθενεχ ζημ ιάεδια ηαζ ηα κέα αζαθία ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ ηδξ 

Λμβμηεπκίαξ.  

Έδδ ημ βκςζηυ Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ 

βζα ημ ιάεδια ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ ζημ Γοικάζζμ, ημ μπμίμ 

ζοκηάπεδηε ημ 2003, εθανιυζηδηε ζηα κέα δζδαηηζηά αζαθία, ηα μπμία απυ ημ 

ζπμθζηυ έημξ 2006-07 δζδάζημκηαζ ζηα ζπμθεία ιαξ. Ζ Πακεθθήκζα ·κςζδ 

Φζθμθυβςκ, ηδξ μπμίαξ είιαζ Γεκζηή Γναιιαηέαξ, ημ Νμέιανζμ ημο 2006 

πναβιαημπμίδζε οκέδνζμ βζα ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ηα κέα δζδαηηζηά 
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αζαθία ηςκ θζθμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ, ζηδ δζάνηεζα ημο μπμίμο ακαπηφπεδηε 

μοζζαζηζηυξ ηαζ επμζημδμιδηζηυξ δζάθμβμξ ιεηαλφ ηςκ εζζδβδηχκ, πμο 

πνμένπμκηακ απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ήηακ ζοββναθείξ ηςκ κέςκ 

αζαθίςκ, πακεπζζηδιζαημί δάζηαθμζ αθθά ηαζ εηπαζδεοηζημί ηδξ ηάλδξ. Απυ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ δζάθμβμ, υιςξ, έθεζπε δ ααζζηή πανάιεηνμξ ηδξ πνήζδξ ζηδκ 

πνάλδ, δδθαδή ηδξ εθανιμβήξ ζηδκ ηαεδιενζκή ζπμθζηή πνάλδ ημο κέμο 

Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ ιέζς ηςκ κέςκ αζαθίςκ, ηα μπμία ηυηε δεκ είπακ 

αηυιδ δμηζιαζηεί.  

ημ οκέδνζμ, θμζπυκ, δυεδηε απυ ημοξ εζζδβδηέξ ζδζαίηενδ αανφηδηα 

ζηδκ έκκμζα ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ, ςξ «παζδαβςβζηυ ζφκεδια ηαζ ςξ 

παζδαβςβζηή μοζία», ςξ παζδαβςβζηή «ηαζκμημιία»(;) ή ζε ακηζπανάεεζδ 

πνμξ ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ακαθένεδηακ -ηαζ ζηδκ 

μοζζαζηζηή ζογήηδζδ πμο αημθμφεδζε ηζξ εζζδβήζεζξ- πμθθά παναδείβιαηα 

δζαεειαηζηχκ ενβαζζχκ απυ ηα κέα αζαθία ηςκ θζθμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ ιε 

έκημκα ανκδηζηή ηνζηζηή ηαζ πενζζζυηενμ ζε ζπέζδ ιε ημ ιάεδια ηδξ 

Λμβμηεπκίαξ. Ηδζαίηενα ημκίζηδηε, επίζδξ, δ απμοζία πεζναιαηζηήξ-πζθμηζηήξ 

εθανιμβήξ, χζηε κα δμηζιαζημφκ ηα κέα αζαθία πνζκ ηδκ ηαεμθζηή εθανιμβή 

ημοξ, ηαεχξ ηαζ δ απμοζία δζαθυβμο ηαζ ζοιιεημπήξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

(ΟΛΜΔ ηαζ Δπζζηδιμκζηχκ Δκχζεςκ).  

Οζ ηονζυηενεξ επζζδιάκζεζξ -ηονίςξ εεςνδηζημφ επίπεδμο- μζ ζπεηζηέξ 

ιε ημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ ζηδ δζάνηεζα ημο οκεδνίμο αθμνμφζακ ηδ 

δζαπίζηςζδ υηζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ εκζςιαηχκμκηαζ ζηα κέα Πνμβνάιιαηα 

πμοδχκ ηαζ ζηα ακηίζημζπα εβπεζνίδζα μζ κέεξ βθςζζμδζδαηηζηέξ ηάζεζξ, υπςξ 

δ επζημζκςκζαηή πνμζέββζζδ, μζ εζδμθμβζηέξ ηάζεζξ, ημ κα ακαβκςνίγμοκ 

δδθαδή μζ ιαεδηέξ ηζξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα ηεζιεκζηά είδδ, δ ηεζιεκμηεκηνζηή 

πνμζέββζζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ ηέκηνμ ηδξ βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ 

είκαζ ημ ηείιεκμ ή ηαζ μζ θεζημονβζηέξ ηάζεζξ ηαζ ακηζθήρεζξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ ηα 

βναιιαηζηά ηαζ ζοκηαηηζηά θαζκυιεκα δζδάζημκηαζ ιέζα απυ ηα πμθοηνμπζηά 

ηείιεκα. Σμκίγεηαζ, ςζηυζμ, υηζ ζηδκ πνάλδ αηονχκμκηαζ υθεξ αοηέξ μζ 

πνμζπάεεζεξ εκζςιάηςζδξ ηςκ κέςκ ηάζεςκ ιε ηδκ επζαμθή ημο εκυξ ηαζ 

ιμκαδζημφ αζαθίμο βζα υθδ ηδκ επζηνάηεζα, υπμο επζηναημφκ ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ ζε επίπεδμ βκςζηζηυ, ιαεδζζαηυ ηαζ πμθζηζζιζηυ, ηαεχξ ηαζ ιε ηα 

πνμδζαβναιιέκα πθαίζζα επζημζκςκίαξ, πμο είκαζ ακελάνηδηα απυ ηα 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 594 

εκδζαθένμκηα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδκ επζηαζνυηδηα ηςκ εειάηςκ.* Πνμξ ηδκ ίδζα 

ηαηεφεοκζδ, ηδξ αηφνςζδξ, δδθαδή, ηςκ πνμζπαεεζχκ ζηδκ πνάλδ, 

θεζημονβεί ηαζ δ ημζκςκζημπμθζηζζιζηή ηαζ παζδαβςβζηή πανάδμζδ, πμο απαζηεί 

ζοβηεηνζιέκδ αλζμθυβδζδ ηαζ δεκ εοκμεί ηδ δζεπίδναζδ βθχζζαξ ηαζ 

ημζκςκίαξ† ζηδκ ηαηαζηεοή ημο βναιιαηζζιμφ,‡ βζα κα πνδζζιμπμζήζς ημκ 

υνμ ηδξ βθςζζμθμβίαξ πμο ακαθένεηαζ πμθφ ηεθεοηαία.  

Οζ δζαπζζηχζεζξ αοηέξ πνμέηορακ, πνμθακχξ, απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ εβπεζνζδίςκ ηαζ, μπςζδήπμηε, έπμοκ 

ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ εθανιμβήξ ζηδκ ηαεδιενζκή πνάλδ, υηακ 

ιάθζζηα επζζδιαίκμκηαζ απυ εζδζημφξ ιεθεηδηέξ. Χζηυζμ, ζήιενα, πμο ηα 

πενζζζυηενα αζαθία δμηζιάζηδηακ ζηδκ πνάλδ ηαζ λεπενάζαιε ημ πνχημ ζμη 

ηδξ αθθαβήξ, έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ δ αλζμθυβδζή ημοξ, ιε κδθαθζυηδηα ηαζ 

ζμαανυηδηα, απυ ημοξ πθέμκ ανιυδζμοξ, ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ 

ιαεδηέξ.  

Θα ακαθενεχ, θμζπυκ, ζε ζοβηεηνζιέκδ αλζμθυβδζδ ηαζ ηνζηζηή, 

απμηέθεζια ηδξ πναηηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ κέςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ 

ηαζ αζαθίςκ, ηνζηζηή πμο δεκ εηθνάγεζ πνμζςπζηέξ απυρεζξ, αθθά ααζίγεηαζ 

ζηζξ εηηζιήζεζξ ζοκαδέθθςκ θζθμθυβςκ απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ. Οζ 

ζοκάδεθθμζ ηδξ ηάλδξ ημπμεεηήεδηακ ιέζα απυ ηζξ δζαδζηαζίεξ ηςκ Σμπζηχκ 

οκδέζιςκ Φζθμθυβςκ ηαζ απέζηεζθακ ηζξ ηνίζεζξ ημοξ ζημ Γ.. ηδξ ΠΔΦ 

πνμηεζιέκμο αοηυ κα δζαιμνθχζεζ ηδ εέζδ ηδξ ·κςζδξ. ε ηάπμζεξ 

πενζπηχζεζξ, ιάθζζηα, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ οκδέζιςκ Φζθμθυβςκ 

Μεζζδκίαξ ηαζ Ανηαδίαξ, δζακειήεδηε ηαζ εζδζηυ ενςηδιαημθυβζμ βζα ηα αζαθία 

ηςκ θζθμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ.  

                                                           
*
 Φαηδεζζαβίδεο, Β.Σ.: «Σύγρξνλεο ηάζεηο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο από ην 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζην Γπκλάζην», ζην: Παλειιήληα Έλσζε Φηινιόγσλ, 

Σεμινάριο 34. Προγράμμαηα Σποσδών ηφν θιλολογικών μαθημάηφν ζηη Δεσηεροβάθμια Εκπαίδεσζη και 

νέα διδακηικά βιβλία (επηκ. Γ. Φαξηηίδνπ), Διιελνεθδνηηθή, Αζήλα 2007, ζ. 84-85. 
†
 Βι. Καηζαξνύ, Δ. θ.ά.: «Ο ξόινο ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο ηνπ δηδαθηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ζηα λέα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ», ζην: Παλειιήληα Έλσζε Φηινιόγσλ, Σεμινάριο 34. 

Προγράμμαηα Σποσδών ηφν θιλολογικών μαθημάηφν ζηη Δεσηεροβάθμια Εκπαίδεσζη και νέα διδακηικά 

βιβλία (επηκ. Γ. Φαξηηίδνπ), Διιελνεθδνηηθή, Αζήλα 2007, ζ. 179. 
‡
 Ο όξνο γραμμαηιζμός πξνέθπςε από ηηο πξόζθαηεο γισζζνινγηθέο έξεπλεο, πνπ δίλνπλ βαξύηεηα 

ζηελ ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε κνξθέο θεηκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ή θνηλσληθέο νκάδεο θαη πξόθεηηαη γηα κηα θνηλσληθή πξαθηηθή πνπ δελ είλαη 

ζηαηηθή, αιιά επαλαπξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ, θαη 

ζεκαίλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα θαηαλνεί, λα εξκελεύεη θαη λα αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηνπο 

δηάθνξνπο ηύπνπο ιόγνπ θαη γεληθά λα ειέγρεη ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ δηά ηνπ ιόγνπ ηνπ. Βι. 

Φαηδεζαββίδεο, Σ., ό.π., ζ. 80. 
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Οζ απυρεζξ αοηέξ δεκ ηαθφπημοκ, αέααζα, υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ, 

αθμφ δεκ ακηαπμηνίεδηακ υθμζ μζ φκδεζιμζ. Χζηυζμ, μζ επζζδιάκζεζξ ηαζ μζ 

παναηδνήζεζξ υζςκ ακηαπμηνίεδηακ, αθθά ηαζ μζ πνμηάζεζξ ημοξ, αθμνμφκ 

αηνζαχξ ηα ίδζα γδηήιαηα ηαζ είκαζ ζπεδυκ ηαοηυζδιεξ. ·ηζζ, έηνζκα ζηυπζιμ 

κα ζαξ ηζξ ιεηαθένς, βζαηί αηνζαχξ είκαζ απμηέθεζια ζοθθμβζηχκ δζαδζηαζζχκ 

ηαζ επμιέκςξ εηθνάγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημ θζθμθμβζηυ ηυζιμ.  

·ηζζ, βζα ηα αζαθία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ, ηα μπμία ιάθζζηα, 

ζφιθςκα ιε ημ φκδεζιμ Φζθμθυβςκ Κμγάκδξ, ήηακ αοηά πμο ζογδηήεδηακ 

πενζζζυηενμ, μζ ζδιακηζηυηενεξ επζζδιάκζεζξ αθμνμφκ ηα ελήξ γδηήιαηα: 

- Γζαπζζηχκεηαζ δ πθμφζζα εηθνλνγξάθεζε, δ πμζηζθία ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ αθθά ηαζ ηςκ ηεζιέκςκ, πμο ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ 

ακαθένμκηαζ ζε ελδηαθέξνληα ζέκαηα, βζα κα λεηζκήζς απυ ηα 

εεηζηά.  

- διακηζηυ, υιςξ, πνυαθδια εκημπίγεηαζ ζηδ δνκή ηςκ αζαθίςκ, ηδκ 

μνβάκςζδ ηδξ φθδξ ηαζ ηςκ αζηήζεςκ, ζημζπεία πμο ηαεζζημφκ ηα 

εβπεζνίδζα δοζθεζημονβζηά. οβηεηνζιέκα, εεςνείηαζ άζημπδ δ 

ζοζζχνεοζδ ιεβάθμο ανζειμφ εηηεκχκ ηεζιέκςκ ζε ηάεε εκυηδηα βζα 

ηδ ιεθέηδ ηςκ βναιιαηζηχκ ηαζ ζοκηαηηζηχκ θαζκμιέκςκ. Ο 

επαβςβζηυξ, ιάθζζηα, ηνυπμξ ακίπκεοζδξ αοηχκ ηςκ θαζκμιέκςκ ζε 

ηείιεκα πμο έπμοκ δζδαπηεί ζε πνμδβμφιεκεξ εκυηδηεξ ηαεζζηά ηα 

αζαθία δφζπνδζηα ηαζ ηδκ υθδ δζαδζηαζία αανεηή βζα ημοξ ιαεδηέξ, μζ 

μπμίμζ «ημονάγμκηαζ κα ιεηαθένμκηαζ απυ ηείιεκμ ζε ηείιεκμ 

δζααάγμκηάξ ηα λακά ηαζ λακά πνμηεζιέκμο κα εκημπίζμοκ έκα 

πανάδεζβια» ημο θαζκμιέκμο πμο ηάεε θμνά ελεηάγεηαζ. Κάπμζα 

ζοκάδεθθμξ, ιάθζζηα, ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά πςξ μζ ιαεδηέξ 

ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ημ «θπθινθνξηαθό ράνο» ηςκ αζαθίςκ ηαζ 

άθθδ θζθυθμβμξ πμο δζδάζηεζ ημ ιάεδια απμηαθεί ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

δζαδζηαζία «εμαληιεηηθό πηζσγύξηζκα».  

- Πνμαθδιαηζηή εεςνείηαζ ηαζ δ οζμεέηδζδ λεόθνπσλ νξηζκώλ 

γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ ή αιιηώο λενινγηζκώλ (π.π. 

ηθζιαηςηά, δοαδζηά ακηίεεηα...) πμο πμθθέξ θμνέξ δδιζμονβμφκ 

ζφβποζδ ζε δζδάζημκηεξ ηαζ δζδαζημιέκμοξ, υηακ ιάθζζηα ζοπκά 

ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε πνμδβμφιεκεξ βκχζεζξ ημοξ (π.π. 
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δζαπςνζζιυξ μοζζαζηζηχκ ζε δζηαηάθδηηα ηαζ ηνζηαηάθδηηα ζε ζπέζδ 

ιε ημκ ακηίζημζπμ δζαπςνζζιυ επζεέηςκ ζε δζηαηάθδηηα ηαζ 

ηνζηαηάθδηηα πμο δζδάζημκηαζ ζημ Γδιμηζηυ) αθθά ηαζ ιε αοηέξ πμο 

εα δζδαπημφκ ζημ Λφηεζμ (π.π. ά-ηαημξ, ά-θεανημξ: είκαζ πανάβςβδ 

θέλδ ζημ Γοικάζζμ, ζφκεεηδ ζημ Λφηεζμ). ·ηζζ, υιςξ, «πάκεηαζ δ 

ειπζζημζφκδ ζημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ μ ιαεδηήξ δεκ βκςνίγεζ πμζμ είκαζ, 

ηεθζηά, ημ ζςζηυ».  

- Πμθθέξ αζθήζεηο ηνίκμκηαζ αοημκυδηεξ, ιμκυημκεξ ηαζ 

δοζθεζημονβζηέξ, ηαζ δεκ έπμοκ ααειυ δοζημθίαξ, εκχ ηνίκεηαζ υηζ 

θείπμοκ μζ θελζθμβζηέξ αζηήζεζξ ηαζ βεκζηυηενα ημ θελζθυβζμ ιε ημοξ 

ζπεηζημφξ πίκαηεξ, ηαεχξ ηαζ μ ζηακμπμζδηζηυξ ανζειυξ αζηήζεςκ 

βναιιαηζηήξ ηαζ ζοκηαηηζημφ ιεηά απυ ηάεε βναιιαηζηυ-ζοκηαηηζηυ 

θαζκυιεκμ.  

- Ανηεημί ζοκάδεθθμζ πξνηείλνπλ ηαθφηενδ ζοζηδιαημπμίδζδ, δζάηαλδ 

ηδξ φθδξ ή ηαζ νζγζηή αθθαβή ζημ εέια ηδξ δμιήξ, ηαζ ηάπμζμζ ιζθμφκ 

απαζηδηζηά βζα επζζηνμθή ζηα παθζά αζαθία, πμο ηα ανίζημοκ πζμ 

θεζημονβζηά ηαζ απμηεθεζιαηζηά.  

πεηζηά, ηχνα, ιε ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια βζα ηδ Νεμεθθδκζηή 

Λμβμηεπκία ηαζ ηα ζπεηζηά εβπεζνίδζα πμο οθμπμζμφκ ημ ζοβηεηνζιέκμ 

Πνυβναιια πμοδχκ, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, έβζκε ζημ οκέδνζμ ηδξ ΠΔΦ 

ιεβάθδ ζογήηδζδ βζα ηζξ δζαεειαηζηέξ ενβαζίεξ, πμο εεςνήεδηε απυ μιζθδηέξ 

υηζ θεζημονβμφκ ανκδηζηά ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζημπμφξ ημο ιαεήιαημξ ηαζ 

αθήκμοκ ημ θμβμηεπκζηυ ηείιεκμ ακοπενάζπζζημ, «ζα ιαδδιέκμ πμοθί», είπε 

παναηηδνζζηζηά μ πακεπζζηδιζαηυξ η. Παπαηχζηαξ ζηδκ εζζήβδζή ημο ηαζ 

πεζνμηνμηήεδηε.* ογδηήεδηε, επίζδξ, ηαζ πνμαθδιάηζζε ημ ηαηά πυζμ, 

ζφιθςκα ιε ημ κέμ Πνυβναιια πμοδχκ ηαζ ηα κέα αζαθία, ηαεχξ ηαζ ηδ 

ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ πμο πνμηείκεηαζ, δδιζμονβμφκηαζ εηείκεξ μζ ζοκεήηεξ πμο 

επζηνέπμοκ ζημκ ιαεδηή κα πανεί ημ ιάεδια ηδξ Λμβμηεπκίαξ.†  

Ανηεημί ζοκάδεθθμζ, πμο είδακ ζηδκ πνάλδ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ κέςκ 

αζαθίςκ Λμβμηεπκίαξ, βζα κα ακαθενεχ ζηζξ απυρεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ απυ 

                                                           
*
 Βι. Παπαθώζηαο, Γ.: «Από ηελ πνηεηηθόηεηα ησλ θεηκέλσλ ζηε “δηαζεκαηηθόηεηα” ή “πώο 

καγεηξεύνπλ ην αξλί”», ζην Σεμινάριο 34, ηεο ΠΔΦ, ό.π., ζ. 95. 
†
 Βι. Καηζαξνύ, Δ. θ.ά, ό.π., ζ. 151. 
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ημοξ οκδέζιμοξ Φζθμθυβςκ ηαζ βζα ημ ιάεδια ηδξ Λμβμηεπκίαξ,: 

- έπμοκ ηαζ αοημί ηδκ άπμρδ υηζ μνζζιέκεξ δζαεειαηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ οπμηζιμφκ ηδ θμβμηεπκζηή αλία ηςκ ηεζιέκςκ (π.π. 

ζημ Γζμθφνζ ηδξ Άνηαξ... ή ζημ πμίδια ηδξ Κζηήξ Γδιμοθά δ ενβαζία 

ιε ηδ ανμπή...) ηαζ μζ ιαεδηέξ δεκ δείπκμοκ εκδζαθένμκ ηαζ «δεκ 

απμθαιαάκμοκ ημ ιάεδια»·  

- δζαπζζηχκμοκ υηζ απμοζζάγμοκ απυ ηα αζαθία ιεβάθμζ θμβμηέπκεξ-

πμζδηέξ (π.π. Γ. μθςιυξ) ηαζ ακηζπνμζςπεοηζηά ηείιεκα ηδξ Νέαξ 

Δθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ, εκχ αιθζζαδηείηαζ δ θμβμηεπκζηυηδηα 

μνζζιέκςκ ηεζιέκςκ κευηενςκ ηαζ θζβυηενμ ηαηαλζςιέκςκ 

ζοββναθέςκ· 

- βεκζηυηενα, δ πθεζμκυηδηα ηςκ θζθμθυβςκ πμο δζδάζημοκ ημ ιάεδια 

ζηδκ Α΄ ηαζ ζηδ Β΄ ηάλδ ηνίκμοκ ηα ηείιεκα ηςκ αζαθίςκ εκδζαθένμκηα 

ηαζ ζφβπνμκα. Τπάνπμοκ, υιςξ, ηαζ απυρεζξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ 

δεκ είκαζ αοηά ηα ηείιεκα εθηοζηζηά βζα ημοξ ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ έηζζ 

δεκ εκδζαθένμκηαζ βζα ημ ιάεδια. Γζα ημ αζαθίμ, υιςξ, ηδξ Γ΄ ηάλδξ 

ζπεδυκ υθμζ επζζδιαίκμοκ υηζ δ επζθμβή ηςκ απμζπαζιάηςκ δεκ 

είκαζ δ ηαθφηενδ ηαζ πμθθά ηείιεκα «είκαζ αδζάθμνα ηαζ ημοναζηζηά 

βζα ημοξ ιαεδηέξ» ή ηαζ «ηαηαεθζπηζηά»·  

- ιεζμκέηηδια εεςνείηαζ δ απμοζία αζμβναθζηχκ ζημζπείςκ, ζδζαίηενα 

βζα ημοξ κέμοξ θμβμηέπκεξ, βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ βίκεηαζ ακαθμνά 

μφηε ζημ αζαθίμ ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Νέαξ Δθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ, ημ 

μπμίμ δεκ εεςνείηαζ, άθθςζηε, εφπνδζημ ηαζ «έπεζ -υπςξ θέβεηαζ- 

πμθθά θάεδ» ηαζ βζα ημ μπμίμ, αέααζα, έβζκε ηαζ πμθθή ζογήηδζδ ηαζ 

ηνζηζηή ηαζ ιέζα απυ ημκ ηφπμ·  

- οπάνπμοκ πνμηάζεζξ βζα πανμπή αμδεδηζημφ οθζημφ (ηαζκίεξ, CD, 

αζαθία...) βζα πενζμνζζιυ ηςκ ιεηαθναζιέκςκ ηεζιέκςκ λέκδξ 

θμβμηεπκίαξ, βζα αθθαβή ηεζιέκςκ, αηυιδ ηαζ πνυηαζδ βζα επζζηνμθή 

ζηα παθζά αζαθία.  

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, δ βεκζηυηενδ δζαπίζηςζδ απυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ 

απυρεςκ ηςκ ζοκαδέθθςκ θζθμθυβςκ βζα ηα αζαθία Γθχζζαξ ηαζ Λμβμηεπκίαξ 

έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ αβςκία ημοξ, βεκζηυηενα, βζα ημκ εκδζαθένμκ απυ ηδκ 
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πθεονά ηςκ ιαεδηχκ, βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ ζοκμθζηά ηαζ, ηεθζηά, ημ νυθμ ημο ζπμθείμο, ημ μπμίμ ηαζ ιε ηα κέα 

αζαθία θαίκεηαζ πςξ δεκ εθηφεζ ημοξ ιαεδηέξ, γήηδια πμο ζδιαίκεζ πμθθά ή 

ιάθθμκ είκαζ αοηυ πμο εα έπνεπε κα ιαξ απαζπμθεί, πμζμ, δδθαδή, ζπμθείμ 

πνεζάγεηαζ δ ημζκςκία ιαξ ιε αάζδ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ ιαξ ζηδ 

ζφβπνμκδ επμπή.  

Δοπανζζηχ.  

*ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Μενζηέξ επζζδιάκζεζξ βζα ηδκ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ημο 

πνυκμο. ·πεζ ακμίλεζ ήδδ μ ηαηάθμβμξ μιζθδηχκ. Έδδ είκαζ 15 υζμζ έπμοκ 

δδθχζεζ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εα πνεζαζημφιε, ακ μνίζμοιε 5θεπηδ ηδ δζάνηεζα 

ηάεε μιζθίαξ, βζαηί δεκ ιπμνεί κα πάεζ παναπάκς, 1 χνα ηαζ 15 θεπηά. Ακ 

έπεηε βναπηέξ εζζδβήζεζξ, παναηαθμφιε κα ηάκεηε ζφκημιδ πανμοζίαζή ημοξ, 

αξ ιδκ ηζξ δζααάζεηε μθυηθδνεξ. Καζ μζ ζοκάδεθθμζ εδχ, μζ εζζδβδηέξ, 

ακαβηαζηζηά εα πενζμνίζμοκ ημ πνυκμ ημο ηθεζζίιαημξ. Θα ημκ ζοκημιεφζμοιε 

ακηζηεζιεκζηά.  

Θα οπάνπμοκ, πζεακυκ, ηάπμζεξ ημπμεεηήζεζξ πμο πνμένπμκηαζ 

απυ διενίδεξ ζημ πθαίζζμ ηςκ πνμζοκεδνζαηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα ηαηάεεζδ ζηα πναηηζηά. Αξ λεηζκήζμοιε υιςξ. Να δζααάζς 

ηαηανπάξ ημκ ηαηάθμβμ ηςκ μιζθδηχκ, βζα κα λένεηε ηαζ ηδ ζεζνά. Γέζπμζκα 

Μαονμιιαηάηδ, Μανία Σγχβα, Υνοζάκεδ Κμοιπάνμο, Ακηχκδξ Καθυαμοθμξ, 

Ηςάκκα Ρμβδάηδ, Άκκα Πνςημκμηανίμο, Φζθζχ Καναζηάεδ, Γζάκκδξ 

Μπαιπακίημξ, Γςβχ Κακεθθμπμφθμο, Υανάθαιπμξ Παπαδυπμοθμξ, ηναηήξ 

Καηανάηδξ, πφνμξ Σμοθζάημξ, Γζχνβμξ Ζναηθέμοξ, Ακηχκδξ Ακδνζακίδδξ ηαζ 

Ανεηή παπή.  

ΤΝΔΓΡΟ: (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πνμδβμφκηαζ μζ ενςηήζεζξ. ·θα, ζοκάδεθθε.  

ΤΝΔΓΡΟ: Θέθς κα νςηήζς ακ λένεζ ηάπμζμξ απυ ημοξ εζζδβδηέξ πμζα είκαζ 

δ εέζδ ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Φζθμθυβςκ βζα ημ γήηδια ηςκ ςνχκ ηςκ 

Ανπαίςκ ζε Γοικάζζμ ηαζ Λφηεζμ. Δζδζηά βζα ηζξ 6 χνεξ δζδαζηαθίαξ Ανπαίςκ 

ζηδκ Α΄ Λοηείμο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αξ απακηήζεζ ηάπμζμξ απ' ημοξ εζζδβδηέξ. Ο ζοκάδεθθμξ 
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ηέθμξ.  

Α. ΣΔΦΟ: Κφνζε ζοκάδεθθε, είπαηε «ηάπμζμξ απυ ημοξ εζζδβδηέξ», εκχ… -

ακ δεκ ήζαζηακ απυ ηδκ ανπή, γδηχ ζοββκχιδ- δεκ οπάνπεζ ανιμδζυηενμξ 

άθθςκ, κμιίγς, απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Φζθμθυβςκ ηαζ ηδ 

Γεκζηή Γναιιαηέα. Αθθά δεκ είκαζ αοηυ ημ εέια ημο οκεδνίμο. ·πμοιε πάνεζ 

εέζδ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ ςνχκ. Δίπαιε υηζ ηαηανπάξ εεςνμφιε -ηαζ 

παναπέιπμοιε ζε ακηίζημζπα ηεφπδ ηδξ «Φζθμθμβζηήξ»-, υηζ εεςνμφιε εεηζηή, 

αέααζα, ηδκ αφλδζδ ηςκ ςνχκ. Χζηυζμ, εεςνμφιε υηζ πνέπεζ κα βίκεζ ακάθμβδ 

νφειζζδ βζα ημ ιάεδια ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ ηδξ Ηζημνίαξ, πμο είκαζ 

οπμααειζζιέκα. Δίκαζ ιείγμκ ημ εέια. Αθθά δεκ εα ιπμνμφζαιε ζε ηαιζά 

πενίπηςζδ χνεξ πμο δζαηίεεκηαζ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ κα απμννζθεμφκ 

ςξ ιδ επζεοιδηέξ ηαζ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιία εζςηενζηή ακαδζμνβάκςζδ ημο 

πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ιέζα ζημ πνυβναιια ιαεδιάηςκ ημο Γοικαζίμο.  

ΤΝΔΓΡΟ: (εηηυξ ιζηνμθχκμο) …ημ εέια ημο…Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα;  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ναζ, εκηάλεζ, ζοκάδεθθε, είκαζ ηαηακμδηή ηαζ δ ενχηδζδ ηαζ δ 

απάκηδζδ.  

Α. ΣΔΦΟ: οββκχιδ, είκαζ βζα ηα δζδαηηζηά αζαθία. Σα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα ζογδηήεδηακ πεεξ.  

Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΑΚΖ: Σμ εέια ηδξ ζδιενζκήξ ζοκεδνίαξ είκαζ, ζοββκχιδ, 

«Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία. Ζ εθθδκζηή ειπεζνία». ·ηζζ ημ δζάααζα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δκηάλεζ. Τπάνπεζ, επίζδξ, ιζα άθθδ ενχηδζδ απυ ηδ 

ζοκαδέθθζζζα μθία Βαζζθεζάδμο.  

. ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σχνα ιζηνυθςκμ δεκ οπάνπεζ, δεκ εα πενάζεζ ζηα πναηηζηά 

δ ενχηδζδ. Ξεηζκάεζ δ πνχηδ μιζθήηνζα, δ ζοκαδέθθζζζα Γέζπμζκα 

Μαονμιιαηάηδ 

Γ. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΑΚΖ: Δβχ είιαζ ηςκ πνυζεεηςκ βθςζζχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

ηδξ Γαθθζηήξ ηαζ βζ‘ αοηή ηδ βθχζζα απυ ηζξ δζδαζηυιεκεξ ζημ ζπμθείμ εα 

ιζθήζς. Θα ήεεθα κα πς υηζ ζοιθςκχ, ηαηανπάξ, ιε αοηυ πμο λέκζζε 

πμθθμφξ: ημκ υνμ «πνυζεεηεξ βθχζζεξ» ηαζ υπζ «λέκεξ». Καζ δζεεκχξ ανπίγεζ 

κα αθθάγεζ αοηυ. Υαναηηδνίγμκηαζ «γςκηακέξ» ή ηάηζ ζπεηζηυ. Γζα πμζμ θυβμ, 

ζηζξ πμθοπμθζηζζιζηέξ ημζκςκίεξ ζηζξ μπμίεξ γμφιε, υπμο δεκ οπάνπεζ ιία 
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βθχζζα ιυκμ, πμο δεκ ιζθζέηαζ ζηα ζπμθεία ιυκμ ιία βθχζζα, μπμζαδήπμηε 

άθθδ δζδαζηυιεκδ κα παναηηδνίγεηαζ ςξ «λέκδ»;  

Γζα κα ζεααζηχ ημ πνυκμ, εα πς πμθφ θίβα απυ αοηά πμο είπα 

εημζιάζεζ. Σμ πνυαθδια ιε ηα αζαθία ηςκ λέκςκ βθςζζχκ - ιάθθμκ δεκ είκαζ 

πνυαθδια… ζημ οκέδνζμ ημο ‘94 ημίηαγα ηα πναηηζηά, δ εηπνυζςπμξ ηδξ 

·κςζήξ ιαξ είπε ιζθήζεζ εθεφεενδ επζθμβή αζαθίμο. Αοηυ είκαζ ημ ιυκμ πμο 

έπμοιε ηαηαθένεζ. ·ηζζ, ιπμνμφιε κα επζθέλμοιε ημ αζαθίμ πμο εα δζδάλμοιε, 

αοηυ πμο ηαζνζάγεζ ηαθφηενα ζηζξ ηάλεζξ ζηζξ μπμίεξ απεοεοκυιαζηε ηαζ ζηδ 

δζαδζηαζία δζδαζηαθίαξ πμο επζθέβμοιε. Μπμνμφιε κα επζθέλμοιε αζαθία απυ 

ιζα θίζηα εβηεηνζιέκςκ. Βέααζα, ζ‘ αοηυ, πμο έπεζ πμθθά εεηζηά, πάκεζ ηάεε 

κυδια μ υνμξ «δςνεάκ παζδεία», δζυηζ ηα αζαθία ηα πθδνχκμοκ ζημ Γοικάζζμ 

ηαζ ζημ Γδιμηζηυ απυ ηζξ επζπμνδβήζεζξ ηςκ πμθζηχκ Δπζηνμπχκ, ζημ δε 

Λφηεζμ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ. Δίκαζ, υιςξ, ημ ιυκμ ανκδηζηυ.  

Δίδαιε ζηδκ ένεοκα, ζημ ενςηδιαημθυβζμ, υηζ ηα Γενιακζηά εδχ ηαζ 2-3 

πνυκζα έπμοκ αζαθίμ ημο Ονβακζζιμφ. Σμ αζαθίμ ημο Ονβακζζιμφ ηνίκεηαζ πμθφ 

ανκδηζηά απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ζπεηζηά ιε ημ ηαηά πυζμ δ ιμνθή ημο 

ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ, ηαηά πυζμ αμδεάεζ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ ηαζ πυζμ πνμάβεζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ. Αοηυ είκαζ έκα 

εκδεζηηζηυ ζημζπείμ ζπεηζηά ιε ημ πχξ είκαζ ηαζ ηα αζαθία, βεκζηυηενα, ημο 

Ονβακζζιμφ.  

Ζ λέκδ βθχζζα είκαζ έκαξ ηχδζηαξ επζημζκςκίαξ ηαζ ημ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια ηδξ Γαθθζηήξ αμδεάεζ ανηεηά ζ‘ αοηυ. Μπμνεί κα ζοιαάθεζ ηαζ 

ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, ηαζ 

εκζςιαηχκεζ πμθθέξ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ, υπςξ δ 

είκαζ δ ακαβκχνζζδ άθθςκ πμθζηζζιχκ ςξ ζζυηζιςκ, μ ζεααζιυξ ζηα 

επζηεφβιαηα ημο πμθζηζζιμφ ηαζ ηδξ ζζημνίαξ άθθςκ θαχκ ηαζ πμθθά απυ αοηά 

πμο εα έπνεπε κα έπμοκ ηαζ υθα ηα αζαθία.  

Οζ δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ ηαζ ηςκ 

αζαθίςκ ααζίγμκηαζ ζηδ δζαθμνμπμζδιέκδ παζδαβςβζηή πνμζέββζζδ ηαζ έηζζ 

δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημκ ηαεδβδηή, ακάθμβα ιε ηδκ ηάλδ πμο έπεζ, κα οζμεεηεί 

δζαθμνεηζηέξ ιεευδμοξ, ιμνθέξ ηαζ ηφπμοξ δζδαζηαθίαξ, ηαζ κα πνδζζιμπμζεί 

δζαθμνεηζηά ιέζα, ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ηδξ ηάλδξ, ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηα 

εκδζαθένμκηά ημοξ. Γζα κα ιδκ πανελδβδεχ, ιζθάς βζα δζαθμνμπμζδιέκδ 
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δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ηαζ ηαιία δζαθμνμπμίδζδ ζε ζηυπμοξ ιάεδζδξ 

δζδαηηζημφξ, πμο είκαζ ημζκμί βζα υθα ηα παζδζά ηαζ βζα υθα ηα ζπμθεία.  

Σα αζαθία, ζηδνζγυιεκα ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, πενζθαιαάκμοκ 

δναζηδνζυηδηεξ επζημζκςκζαηέξ, δζαδναζηζηέξ, βκςζηζηέξ, δδιζμονβζηέξ, 

ζοκεεηζηέξ ενβαζίεξ, ηαζ ιε αοηά υθα εκενβμπμζμφκηαζ βκςζηζηέξ ηαζ 

ιεηαβκςζηζηέξ δζαδζηαζίεξ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζοκηεθμφκ ζηδ ιμνθμπμίδζδ 

ημζκςκζηχκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή μθμηθήνςζδ ηςκ 

ιαεδηχκ, ηαζ ημοξ δίκμκηαζ ηίκδηνα κα ακαηαθφρμοκ ηζξ δοκαηυηδηέξ ημοξ, κα 

αοηεκενβήζμοκ, κα αλζμπμζήζμοκ ηζξ ηθίζεζξ ηαζ ηα ηαθέκηα ημοξ, κα 

ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδ δδιζμονβζηή πνήζδ ηδξ βθχζζαξ βζα ηδ δζαπμθζηζζιζηή 

ηδξ δζάζηαζδ ιέζα απυ ηδκ ακαηάθορδ ηςκ ακαπαναζηάζεςκ ημο άθθμο. ηα 

ηαζκμφνζα αζαθία ηςκ Γαθθζηχκ ηα πνυζςπα ή μζ ήνςεξ δεκ είκαζ πμηέ ιυκμ 

Γάθθμζ. Τπάνπεζ έκαξ Άναααξ, οπάνπεζ έκαξ ·θθδκαξ πμο γεζ ζηδ Γαθθία, 

οπάνπμοκ παζδζά απυ άθθεξ πχνεξ, δίκεηαζ, δδθαδή, αοηή δ δοκαηυηδηα κα 

ηαηαθάαμοκ υηζ μ ηυζιμξ πζα είκαζ δζαθμνεηζηυξ.  

Σα αζαθία ζοκμδεφμκηαζ απυ πμθφ ηαθά οθζηά. διακηζηυ νυθμ, υιςξ, 

παίγεζ ηαζ ημ υηζ δεκ έπμοιε ημκ ηαηάθθδθμ ελμπθζζιυ ζηα ζπμθεία βζα κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε αοηά ημ οθζηά ηαζ δεκ έπμοιε ηαζ ηδκ επζιυνθςζδ. Καζ 

αοηυ είκαζ έκα εέια. Ίηακ ηα Γαθθζηά ιπήηακ ζημ Γδιμηζηυ, ανέεδηακ 

ζοκάδεθθμζ ιε 20-25 πνυκζα οπδνεζίαξ ζε Γοικάζζα ή Λφηεζα κα πάκε κα 

δζδάλμοκ ζε ιζαξ άθθδξ δθζηίαξ παζδζά, πςνίξ κα έπμοκ ηαιία ζπεηζηή 

επζιυνθςζδ.  

Σχνα, επεζδή δεκ έπς επανηή πνυκμ ζηδ δζάεεζή ιμο, εα ηαηαεέζς ηα 

οπυθμζπα βζα ηα πναηηζηά..  

διείςζδ: Οθυηθδνδ δ ημπμεέηδζδ παναηίεεηαζ ζημ Πανάνηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ επυιεκδ ζοκαδέθθζζζα είκαζ δ Μανία Σγχβα. Μζα ζηζβιή… 

Θέθεζ κα ένεεζ δ ζοκαδέθθζζζα κα ηάκεζ ενχηδζδ; Δθάηε εζείξ πνχηα.  

. ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ: ·πμοκ αθδεεί, αέααζα, ηαζ έπμοκ ηαηδβμνδεεί ηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα ηα ηαζκμφνζα, αθθά έπμοκ ηαζ ηάπμζα ζδιεία εεηζηά. Καζ ήεεθα, 

αθμφ ηα πς αοηά ηα εεηζηά ζδιεία, κα νςηήζς.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ίπζ, ζοκαδέθθζζζα. Πενζμνζζηείηε ζηδκ ενχηδζδ.  

. ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ: Θέθς κα νςηήζς ηαηά πυζμ αοηέξ μζ ανπέξ, πμο εα 
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ακαθένς, πενκάκε ιέζα ζηα πνμβνάιιαηα ηαζ ζηα αζαθία ηα θζθμθμβζηά...  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκαδέθθζζζα, ζοββκχιδ. Ζ ενχηδζδ δ δζεοηνζκζζηζηή…. 

. ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ: … βζαηί δεκ αημφζηδηε απυ ηζξ εζζδβήζεζξ ηαζ εέθς κα… 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Να ζε εκηάλμοιε ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ μιζθδηχκ…  

. ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ: Θέθς ιυκμ κα δζαπζζηχζς ακ αοηέξ μζ ανπέξ πενκάκε. Να 

ιμο απακηήζεηε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Μα, αοηή δεκ είκαζ ενχηδζδ. Αοηή είκαζ ημπμεέηδζδ.  

. ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ: Συζδ χνα πμο ιε ηαεοζηενείηε εα ημ είπα πεζ. Θα είιαζ 

πμθφ ζφκημιδ. Ακαθένμκηαζ εδχ μζ ελήξ ανπέξ: δζαθφθαλδ δδιμηναηζηυηδηαξ, 

εθεοεενία, ακελζενδζηία, δζεεκζζιυξ, ημζκςκζηή ζοκμπή, ακμζπηέξ 

πθμοναθζζηζηέξ ημζκςκίεξ, εκίζποζδ πμθζηζζιζηχκ ηαζ βθςζζζηχκ ηαοημηήηςκ 

ζημ πθαίζζμ ιζαξ πμθοπμθζηζζιζηήξ ημζκςκίαξ... είκαζ ζηυπμζ ηςκ ΓΔΠΠ, χζηε 

κα εθαπζζημπμζδεμφκ δ λεκμθμαία ηαζ μ ναηζζζιυξ. Γζα ηδκ μιαθή ημζκςκζηή 

έκηαλδ ηάεε αηυιμο απαζηείηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηδξ επζημζκςκίαξ. 

Αθθά ηαζ δ εκδιένςζή ημο βζα ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ πμθζηζζιζηή πανάδμζδ υπζ 

ιυκμ ηδξ δζηήξ ημο, αθθά ηαζ ηςκ άθθςκ εεκζηχκ, ενδζηεοηζηχκ ηαζ 

πμθζηζζιζηχκ μιάδςκ. Δίκαζ απαναίηδημ ηάεε άημιμ κα ιάεεζ κα ζοιαζχκεζ ιε 

ημοξ άθθμοξ ηαζ, επίζδξ, κα ιαεαίκεζ ηαζ ηδ ιδηνζηή ημο βθχζζα. Σμ έκα 

ενχηδια είκαζ: Καηά πυζμ αοημί μζ βεκζημί ζηυπμζ πενκμφκ ιέζα ζηα αζαθία ηα 

θζθμθμβζηά ηαζ εζδζηά ηςκ Νέςκ Δθθδκζηχκ; Καζ ημ δεφηενμ, ακ μζ θζθυθμβμζ 

ζηέθημκηαζ υηζ εα έπνεπε κα γδηδεεί κα απαζηήζμοιε κα δζδάζημκηαζ ηαζ μζ 

ιδηνζηέξ βθχζζεξ άθθςκ εεκζημηήηςκ ζηα ζπμθεία.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. Ζ επυιεκδ ζοκαδέθθζζζα 

είκαζ δ Μανία Σγχβα απυ ηδκ ΔΛΜΔ Κζθηίξ. Καθυ είκαζ κα θέηε ηαζ απυ πμζα 

πενζμπή είζαζηε. Καζ κα εημζιάγεηαζ δ ζοκαδέθθζζζα Υνοζάκεδ Κμοιπάνμο.  

Μ. ΣΕΩΓΑ (ΔΛΜΔ ΚΗΛΚΗ): οκάδεθθμζ, ηαθδιένα. Γφμ ιένεξ ηχνα 

παναημθμοεχ ιε πάνα πμθφ εκδζαθένμκ ημ οκέδνζμ ηαζ ιπμνχ κα πς πςξ 

εκεμοζζάζηδηα ιε ηδκ πμθοθςκία ημο. Γζαηί οπάνπμοκ άκενςπμζ πμο 

ζηέθημκηαζ, πμο πνμαθδιαηίγμκηαζ, πμο είκαζ εοθοείξ, ηαεχξ -επζηνέρηε ιμο 

κα ημ πς – βειίζαιε, υπςξ θέεζ ηαζ μ Υανζηυπμοθμξ, απυ αθαηεία βφνς ιαξ 

ηαζ, λένεηε, δ αθαηεία είκαζ ακίαηδ αθθά ηαζ επζηίκδοκδ! Χζηυζμ, εα ήεεθα κα 

πς ηάπμζεξ ζηέρεζξ ιμο βζα ηα αζαθία, βεκζηχξ, απυ υθα αοηά πμο άημοζα 
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εδχ ηαζ απυ ηδκ ιζηνή ειπεζνία ιμο πμο έπς απυ ηα ζπμθεία.  

Δίιαζ μηηχ πνυκζα ζηα Λφηεζα. Γζα πνχηδ θμνά θέημξ είιαζ ζε ΔΠΑΛ. 

Μεηά απυ επηά πνυκζα, πμο δίδαζηα ιυκμ ηαηεοεφκζεζξ ζηδκ Γ΄ Λοηείμο, 

ανέεδηα ζε έκα ΔΠΑΛ ζημ Κζθηίξ. ·κζςζα υηζ ηαηέαδηα ζακ ιεηεςνίηδξ ζημ 

ζπμθείμ. Τπάνπμοκ ζμαανυηαηα πνμαθήιαηα, ζοκάδεθθμζ, εηεί. Αοηά πμο 

αημφζηδηακ εδχ βζα ιανλζζιυ, βζα ζιπενζαθζζιυ, είκαζ άηνςξ εκδζαθένμκηα. 

Αθθά έπς ηδκ αίζεδζδ υηζ αθμνμφκ ηζξ οπανλζαηέξ ιαξ ακδζοπίεξ ηαζ ηζξ 

ζδεμθμβζηέξ, ηαζ παίνμιαζ πάνα πμθφ βζ‘ αοηυ. Αθθά κμιίγς, εβχ ημοθάπζζημκ, 

υηζ δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε ηδ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ, ηονίςξ, ιε ηδκ 

ηάλδ.  

Σα παζδζά ζημ ΔΠΑΛ -αοηυ εζζπνάηης εβχ απυ υθδ αοηή ηδ 

πνμκζά θέημξ- πκίβμκηαζ. Πκίβμκηαζ, ιμο θέκε, απυ ημ ηθίια ημο ζπμθείμο. Μμο 

θέκε υηζ ημ υκεζνυ ημοξ είκαζ κα λοπκήζμοκ ιία ιένα ηαζ κα ιδκ έπμοκ ζπμθείμ. 

Σα πενζζζυηενα παζδζά, ηαζ ιζθάς βζα ημ 80%, έπμοκ ζμαανυηαηα ιαεδζζαηά 

πνμαθήιαηα, ηα μπμία δεκ είκαζ δζαβκςζιέκα. Ανκμφκηαζ μζ βμκείξ κα πάκε ηα 

παζδζά ημοξ ζημοξ εζδζημφξ. Γεκ ακηζθαιαάκμκηαζ αοηά ηα παζδζά ηζ ημοξ θεξ. 

Γεκ ιπμνμφκ ζημ ιάεδια ηδξ Γθχζζαξ κα βνάρμοκ ιία πνυηαζδ απθή. 

Γδθαδή, κζχες υηζ είκαζ έηζζ. Γεκ ιπμνμφκ κα ηδ βνάρμοκ. ·πμοκ ηνμιενά 

βκςζηζηά ηεκά ηα μπμία, επζηνέρηε ιμο κα πς, δεκ ιπμνμφκ κα ηαθοθεμφκ. 

Δβχ αοηυ πμο εηπέιπς είκαζ έκα SOS βζ‘ αοηά ηα ζπμθεία, ηα ΔΠΑΛ, ζδίςξ ηδξ 

πενζθένεζαξ.  

Αημφζηδηακ ηάπμζα πνάβιαηα βζα επζιυνθςζδ ηςκ ηαεδβδηχκ. 

Θεςνχ υηζ δ επείβμοζα επζιυνθςζδ πμο πνέπεζ κα βίκεζ είκαζ δ παζδαβςβζηή 

ηαζ υπζ δ επζζηδιμκζηή. Ζ δζαπείνζζδ ηδξ ηάλδξ, δ πνμζέββζζδ ηςκ παζδζχκ πμο 

έπμοκ πνμαθήιαηα. Γζυηζ εβχ ηα έπαζα ζ‘ αοηυ ημ ζπμθείμ. Γεκ 

ακηζθαιαάκμκηαζ απθά πνάβιαηα. Σα αζαθία ημο Δκζαίμο Λοηείμο, πμο ιπήηακ 

βζα κα ακαααειζζηεί ημ ΔΠΑΛ -ηαζ είκαζ έκα πάνα πμθφ ιαηνζκυ υκεζνμ κα 

ακαααειζζηεί-… αθθά αοηά ηα παζδζά έπμοκ παιδθή αοημεηηίιδζδ. Πήβακ ζημ 

ΔΠΑΛ, βζαηί εεςνμφκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ηαηχηενμοξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ημο 

Δκζαίμο Λοηείμο. Γζ‘ αοηυ πήβακ. Χναίμ υκεζνμ, αθθά αοηά ηα αζαθία ηα 

αθέπμοκ, υπςξ ιμο είπακ, ςξ πακεπζζηδιζαηά ζοββνάιιαηα. Γεκ ηα 

ηαηαθαααίκμοκ. Σα εεςνμφκ πάνα πμθφ δφζημθα. Γεκ παναημθμοεεί ηακείξ 

ιέζα ζηδκ ηάλδ. Γεκ ακηέπμοκ ηα 40 θεπηά, βζαηί δεκ ακηζθαιαάκμκηαζ ηίπμηα 
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απυ ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ.  

Αοηυ πμο πνμζπαεχ κα ηάκς είκαζ κα ηα πνμζεββίζς. Καζ υζεξ θμνέξ 

ηα πνμζέββζζα ηαζ ηάεζζακ κα ιε αημφζμοκ, ήηακ υηακ ιζθμφζα βζα ηα 

πνμαθήιαηά ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ ηαζ βζα ηζξ δζηέξ ιμο ειπεζνίεξ 

απυ ημοξ βμκείξ ιμο. Μυκμ εηεί ιε άημοβακ. Καζ υπζ ιυκμ ιε άημοβακ, έαθεπα 

υηζ ήεεθακ κα ιε αημφκ, νμοθμφζακ ηάεε ιμο θέλδ. Ίηακ έπζακα λακά ημ 

αζαθίμ, ιε παναηαθμφζακ κα ιδκ ημ πζάζς. Θεςνχ υηζ δ ηαηάζηαζδ, 

ζοκάδεθθμζ, ιπμνεί κα αημφβεηαζ δναιαηζηή…, εβχ έηζζ ημ αίςζα, είκαζ 

απεθπζζηζηή. Γεκ λένς ακ οπάνπεζ θςξ ηαζ πμφ οπάνπεζ αοηυ ημ θςξ.  

Θα ήεεθα κα πς υηζ οπάνπεζ πμθφ ιεβάθδ ακάβηδ ζε έκα ηέημζμ 

οκέδνζμ κα οπάνπμοκ μζ ιαεδηέξ. Γζαηί αοηά ηα πνμαθήιαηα οπάνπμοκ ηαζ 

ζηα Δκζαία Λφηεζα, ίζςξ ζε ιζηνυηενμ ααειυ - ηαζ ιάθζζηα ζε ιεβάθεξ πυθεζξ. 

Να ανπίζεζ έκαξ ζμαανυξ δζάθμβμξ ιε ημοξ ιαεδηέξ. Γζαηί έπμοκ ιαεδηζηά 

ζοιαμφθζα, έπμοκ θυβμ. Γζαηί εβχ αζζεάκμιαζ υηζ εδχ ιζθάιε βζ‘ αοημφξ, ιζθάιε 

βζα ηα παζδζά πςνίξ αοηά. Ίπςξ ηάπμζμζ άθθμζ απμθαζίγμοκ -εζπχεδηε εδχ- 

πςνίξ ειάξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, έηζζ ηαζ ειείξ απμθαζίγμοιε εδχ βζα ηα 

παζδζά πςνίξ ηα παζδζά. Θεςνχ υηζ πνέπεζ κα ιζθήζμοιε ιαγί ημοξ ιε 

εζθζηνίκεζα, ιε απθυηδηα. Ήζςξ ιαξ δείλμοκ αοημί έκα δνυιμ δζαθμνεηζηυ. Γζυηζ 

δ πναβιαηζηυηδηα, ζοκάδεθθμζ, ημ επακαθαιαάκς, είκαζ ανηεηά ιαηνζά απυ 

αοηά πμο ζογδηάιε ηαζ αοηή δ πναβιαηζηυηδηα, βζα ιέκα, είκαζ μ ηαενέθηδξ 

ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ, μ μπμίμξ εεςνχ, υηζ είκαζ εκηεθχξ παναηιαζιέκμξ. Πνέπεζ 

πνχηα κα αθθάλμοιε ειείξ ηαζ ιεηά κα ζογδηήζμοιε βζα αθθαβέξ αζαθίςκ ηαζ 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. Έηακ εκηυξ ημο 

πνυκμο. Ζ ζοκαδέθθζζζα Υνοζάκεδ Κμοιπάνμο έπεζ ημ θυβμ.  

Υ. ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ: οκάδεθθμζ, εβχ εα ακαθενεχ ζημ εέια ηςκ ηαζκμφνζςκ 

αζαθίςκ ηδξ Λμβμηεπκίαξ. ·πς επζζδιάκεζ πέκηε ζδιεία πμο εα έπνεπε κα 

ζογδηήζμοιε.  

Σμ πνχημ ενχηδιά ιμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ δναιαηζηή ιείςζδ ημο ανζειμφ 

ηςκ ηεζιέκςκ πμο ακεμθμβμφκηαζ ζηα κέα Κείιεκα Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ. 

Πανάδεζβια, ζηδ Γ΄ Γοικαζίμο ηα παθζυηενα αζαθία είπακ ακεμθμβδιέκα 116 
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ηείιεκα, εκχ ηα ηςνζκά έπμοκ 72 ηείιεκα. οκμθζηά, ηαζ ζηα ηνία αζαθία, ζηδ 

ιεκ ζεζνά ημο ‘78 ήηακ ακεμθμβδιέκα 305 ηείιεκα ηαζ ηχνα πζα είκαζ 208. 

Γδθαδή, έπμοιε έκα πμζμζηυ ιείςζδξ ηδξ ηάλδξ ημο 32% πενίπμο. Ξένμοιε 

πυζα εα δζδάλμοιε ηδ πνμκζά; 25 ζηζξ πμθφ ηαθέξ πενζπηχζεζξ, ιε έκα πμθφ 

ηαθυ ηιήια…, κα πμφιε 20; 18;… ηάπμο εηεί. Δίπακ, θμζπυκ, ηα παθζυηενα 

αζαθία ιία δοκαηυηδηα επζθμβήξ πμθφ ιεβαθφηενδ απυ αοηή πμο ιαξ δίκεηαζ 

ηχνα.  

Σμ ενχηδια, θμζπυκ, είκαζ: Ίζμ δζδάζημοιε ηδ Λμβμηεπκία ιέζα απυ 

ακεμθμβίεξ, πμο ακαπυδναζηα, αέααζα, πανμοζζάγμοκ ιία επζθεβιέκδ ιμνθή 

ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο, ημοθάπζζημκ εα έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα πναβιαηζηά 

ιζαξ επζθμβήξ ηαζ υπζ κα πενζμνίγεηαζ αοηή δ επζθμβή ιαξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ; 

Ήζςξ εα πνέπεζ πζα κα ανπίζεζ ηαζ έκαξ δζάθμβμξ βζα ημ ακ εα πνέπεζ κα 

ιείκμοιε ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Λμβμηεπκίαξ ιέζα απυ ακεμθμβίεξ, ιέπνζ πυηε ηαζ 

ηζ είδμοξ ακεμθμβίεξ.  

Σμ δεφηενμ ενχηδια ζοκδέεηαζ ιε ηα ηείιεκα ηδξ λέκδξ θμβμηεπκίαξ, δ 

μπμία θαίκεηαζ υηζ αζηεί ζζπονή πίεζδ -παβημζιζμπμίδζδ, ΔΠΔΑΔΚ ηαζ ηα 

θμζπά-, δ μπμία παβημζιζμπμίδζδ πνμηάζζεζ ηα ηείιεκα ηδξ λέκδξ θμβμηεπκίαξ 

ηαζ ζημπεφεζ ηαηά ηφνζμ θυβμ εκακηίμκ ηεζιέκςκ πμο είκαζ θμνείξ έηθναζδξ ηδξ 

ζοκείδδζδξ ηδξ ημζκυηδηαξ ηαζ ηδξ πανάδμζήξ ιαξ. Γεκ κμιίγς υηζ ιπμνεί κα 

ιείκεζ απαναηήνδημ ημ πμζμζηυ αφλδζδξ αοηχκ ηςκ ηεζιέκςκ. Πανάδεζβια, 

ηα Κείιεκα ημο ‘78 είπακ έκα ζοκμθζηυ πμζμζηυ λέκδξ θμβμηεπκίαξ 5,9%, εκχ 

ηα ηςνζκά έπμοκ έκα πμζμζηυ 13%. Σμ πμζμζηυ, δδθαδή, ιεηααμθήξ 

ακεμθμβμφιεκςκ ηεζιέκςκ είκαζ 120%. Ζ Λμβμηεπκία, αέααζα, δεκ έπεζ 

εεκζηυηδηα. Έ είκαζ Λμβμηεπκία ή δεκ είκαζ. Αθθά εα πνέπεζ ηαζ αοηυ κα ημ 

ζογδηήζμοιε ηαζ κα δμφιε ακ εα πνέπεζ κα μκμιάγμκηαζ πζα ηα αζαθία Κείιεκα 

Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ ή Κείιεκα Λμβμηεπκίαξ. Αξ είιαζηε πζμ εζθζηνζκείξ.  

Σμ άθθμ ενχηδια ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ ηεζιέκςκ πμο 

ακεμθμβμφκηαζ βζα κα οπδνεηήζμοκ ημ ιάεδια ηδξ Λμβμηεπκίαξ ιε ηφνζμ 

ηνζηήνζμ ακεμθυβδζδξ ημ αζζεδηζηυ. ·πμοιε πμθθά ηείιεκα παζδζηήξ 

θμβμηεπκίαξ. Πανάδεζβια, ημ αζαθίμ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο έπεζ 10 ηείιεκα παζδζηήξ 

θμβμηεπκίαξ απυ ηα 67 ζοκμθζηά. Καεζενςιέκςκ, ίζςξ, θμβμηεπκχκ, αθθά 

ακάιεζά ημοξ οπάνπμοκ ηαζ ιδ ηαεζενςιέκμζ ηαζ εθάζζμκεξ θμβμηέπκεξ, πμο 

έπμοκ παναιενίζεζ άθθμοξ θμβμηέπκεξ, πμο είπακ μπςζδήπμηε ιζα άθθδ 
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δοκαιζηή. Δπίζδξ, ακεμθμβμφκηαζ ηείιεκα παζδαβςβζηά πμθφ δφζημθα. 

Ακαθένς, εκδεζηηζηά, υηζ ζηδκ Γ΄ Γοικαζίμο ακεμθμβείηαζ ημ ηείιεκμ ηδξ 

Πμθοδμφνδ, ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ηαζ ζημ αζαθίμ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Σμ 

ίδζμ ηείιεκμ πχξ ιπμνεί κα είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ημκ ιαεδηή ηδξ Γ΄ 

Γοικαζίμο ηαζ βζα ημκ ιαεδηή ηδξ Γ΄ Λοηείμο ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ; 

Κάηζ δεκ πάεζ ηαθά ηαζ εηεί. Σμ αζζεδηζηυ ηνζηήνζμ ηδξ ακεμθυβδζδξ, θμζπυκ, 

είκαζ έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια. 

 ·κα αηυια γήηδια είκαζ μζ πνμηεζκυιεκεξ δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

·πμοκ επζζδιακεεί αοηά ηαζ ζημ ηεθεοηαίμ οκέδνζμ ηδξ ΠΔΦ. Αημφζαιε πεεξ, 

υζμζ ήιαζηακ επάκς, ηαζ απυ ιζα ζοκάδεθθμ πμο ακαθένεδηε ζε δζαεειαηζηή 

ενχηδζδ ζπεηζηή ιε ηδ βααάεα, ηαζ πνέπεζ κα ακανςηδεμφιε: ·πμοιε 

δοκαηυηδηα κα αάγμοιε ηέημζεξ ενςηήζεζξ ηαζ κα παναιενίγμοιε, ηεθζηά, ηαζ κα 

πάκμοιε ηδ θμβμηεπκία ζημ υκμια ηςκ ημίθςκ ηαζ ηςκ ηαιπφθςκ βναιιχκ ηαζ 

ηςκ μνεχκ βςκζχκ η.η.μ.; Γζαηί πνυηεζηαζ βζα πνυζεεηδ δναζηδνζυηδηα δ μπμία 

εα πάνεζ πνυκμ απυ ημ ηφνζμ ζχια ηδξ Λμβμηεπκίαξ. Καζ αοηή δ 

δζαεειαηζηυηδηα ηαζ αοηή δ ζοκενβαζία ιαξ ιε ηζξ άθθεξ εζδζηυηδηεξ εα βίκεζ 

πμζεξ χνεξ; οκακηζυιαζηε ιε ημοξ ιαεδιαηζημφξ, ιε ημοξ θοζζημφξ, βζα κα 

λένμοιε ζε πμζα εκυηδηα είκαζ ηαζ ακ έπμοκ δζδαπεεί μζ ιαεδηέξ ηζξ ηαιπφθεξ 

αοηέξ βζα ηζξ μπμίεξ ειείξ εα ιζθήζμοιε ιέζς ηδξ δζαεειαηζηήξ ενβαζίαξ πμο 

εα αάθμοιε; Έ εα δχζμοιε ενβαζίεξ βζα ημοξ βμκζμφξ;  

Καζ, ηέθμξ, έκα πμθφ ζμαανυ εέια είκαζ ημ οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ: δ 

Ηζημνία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ, βζα ηδκ μπμία έπμοιε ήδδ δζααάζεζ υθα 

ηα αιανηήιαηά ηδξ.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. Ο Ακηχκδξ Καθυαμοθμξ 

έπεζ ημ θυβμ ηαζ κα εημζιάγεηαζ δ ζοκαδέθθζζζα Άκκα Ρμβδάηδ.  

Α. ΚΑΛΟΒΟΤΛΟ (Γ΄ ΔΛΜΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο): Θα ηαηαεέζς ηδκ 

εζζήβδζή ιμο -είκαζ θίβμ ιαηνμζηεθήξ-, αθθά εα ηάκς ηάπμζμ ζπυθζμ ηχνα.  

οκάδεθθμζ, δεκ ιπμνμφιε κα πανααθέρμοιε ιε ηίπμηα υηζ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ, ηαλζηή ημζκςκία ημ ζπμθείμ δεκ εα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ενβαθείμ 

ακαπαναβςβήξ ηςκ ηαλζηχκ ζπέζεςκ. Γεκ ιπμνμφιε κα εεςνμφιε υηζ 

οπάνπεζ πενίπηςζδ μ ζιπενζαθζζιυξ, ακ ημ έπεζ ζηα πένζα ημο αοηυ ημ 
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ενβαθείμ, κα ημ αθήζεζ ακαλζμπμίδημ. Ίηζ ιπμνεί, δδθαδή, έκα ημζκςκζηυ 

ζφζηδια ηδκ ελμοζία ημο κα ιδκ ηδ ζηδνίλεζ ηαζ δζά ηδξ ζπμθζηήξ δνάζδξ. 

Φαίκεηαζ ηαεανά, ηαζ αημφζηδηε ηαζ ζηζξ εζζδβήζεζξ, ζε ανηεηά έκημκμ ααειυ, 

υηζ έπεζ ιζα πμθζηζηή ζημπζιυηδηα δ αθθαβή πμο βίκεηαζ ζηα αζαθία, ηαζ υπζ ιυκμ 

ηεθεοηαία. Πάκηα ημ ζπμθείμ ήηακ ηαλζηυ. Ολφκεηαζ μ ηαλζηυξ παναηηήναξ. 

Γίκεηαζ αηυια πζμ ηαεανυξ, πζμ εοδζάηνζημξ, ηαζ ημ αθέπμοιε ηαζ ζηα 

θζθμθμβζηά αζαθία, ακ εέθεηε· ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θζθμθμβζηχκ επζζηδιχκ εα 

ημ δμφιε αηυια πζμ έκημκμ, πανυθμ πμο έκαξ ζοκάδεθθμξ ιμίναζε, ηαζ εα ηδκ 

έπεηε ίζςξ ζηα πένζα ζαξ, ιζα μιζθία ζπεηζηή ιε ηδκ εθανιμβή ηέημζςκ θμβζηχκ 

ηαζ ζε άθθα ιαεήιαηα, ζηδ Φοζζηή ηαζ ζηα Μαεδιαηζηά. Ίιςξ, ζηα θζθμθμβζηά 

ιαεήιαηα εα οπάνλεζ αηυιδ πενζζζυηενμ, δζυηζ ιέζα απυ ηδκ ηαθθζένβεζα ημο 

βθςζζζημφ αζζεήιαημξ ηαθθζενβείηαζ ηαζ δ δοκαηυηδηα ηνίζδξ, επζημζκςκίαξ, 

ηαζ αοηυ πνέπεζ κα πηοπδεεί.  

Ζ θμβζηή ημο ημκζηνμοηηζαζζιμφ -ιπήηε ηαζ απυ ηδκ εζζήβδζδ ηδξ 

Μανίαξ Γακζήθ- θέεζ «μ ηαεέκαξ ηαζ δ αθήεεζα ημο». Αοηυ ημ πνάβια εα 

πνέπεζ υπζ ιυκμ κα ηαθθζενβδεεί, βζα κα οπάνλεζ ιία πθήνδξ δζάζπαζδ ηαζ 

απμζοκημκζζιυξ ηςκ θμβζηχκ ηαζ ηςκ ζοκεζδήζεςκ, βζα κα ιδκ οπάνλεζ εκζαία 

πάθδ ηαηά ημο ζιπενζαθζζιμφ, αθθά αηυια ηαζ ιέζα εηεί δζδάζηεηαζ έιπναηηα. 

Σζ θμβζηή έπεζ δ πνδζζιμπμίδζδ δζαθμνεηζηχκ μνμθμβζχκ ή αηυια ηαζ 

δζαθμνεηζηχκ πνμζεββίζεςκ ζημ ίδζμ βθςζζζηυ θαζκυιεκμ; Ακ ζακ θζθυθμβμ 

ιε νςηήζεζ μ βζμξ ιμο απυ ημ δζπθακυ δςιάηζμ, υπμο δζααάγεζ: «παηένα, δ 

θέλδ ηδθευναζδ είκαζ πνςηυηοπδ, ζφκεεηδ ή πανάβςβδ;», εα ημκ νςηήζς 

πνχηα εβχ «ηζ δζααάγεζξ, παζδί ιμο, Ανπαία ή Νέα;» ηαζ ιεηά εα απακηήζς. 

Ακ δίπθα ιμο ηάεεηαζ ηαζ έκαξ άθθμξ, πμο έπεζ ηεθεζχζεζ ημοθάπζζημκ ημ 

Λφηεζμ, ηαζ αημφζεζ ηδκ απάκηδζή ιμο, εα ζηαονμημπδεεί ηαζ εα ιε ημζηάλεζ 

ιε μίηημ, δζυηζ εα κμιίγεζ υηζ ηα έπαζα. Σζ ζδιαίκεζ αοηυ; Ίηζ βζα ημ ίδζμ πνάβια 

οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ, ακηίεεηεξ, ζςζηέξ ηαζ απμδεηηέξ αθήεεζεξ. Δίκαζ μ 

ημκζηνμοηηζαζζιυξ πμο, αεααίςξ, εα θέεζ ηαζ ημ ηαθυ ηαζ ημ ηαηυ ηαζ ημ 

ζοιθένμκ ηαζ ημ ακηίεεημ. Δίκαζ ιέζα ζηδκ ημζκςκία απμδεηηά ηαζ ζζυηζια.  

Να ζαξ πς, ιαεαίκς πχξ κα ιαεαίκς, ακ εέθεηε, βζα ηδκ 

μζημκμιία ηδξ πανέιααζδξ, ηαζ ζςζηά. Αθμφ ιάες πχξ κα ιαεαίκς, εα 

πνέπεζ ηαζ κα ιπμνχ κα ζοκεπίζς κα ιαεαίκς. Οζημκμιζηά, ακ έπς ηδ 

δοκαηυηδηα, ακ οπάνπεζ οπμδμιή. Ζ δδιυζζα δςνεάκ παζδεία πθήηηεηαζ; Ζ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 608 

θμβζηή είκαζ δ ζδζςηζημπμίδζδ; Άνα, ιέζα ηαζ απυ ηδ θμβζηή αοηή, δεκ ιμο δίκεζ 

απθχξ ημ εθυδζμ ηαζ άκηε, ηάκε υ,ηζ ζμο ανέζεζ ιεηά. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

ιμο δίκεζ έκα εθυδζμ πμο λένεζ πςξ δεκ ιπμνχ κα ημ πνδζζιμπμζήζς. ακ κα 

ιμο δχζεζξ ζημ αμοκυ αάνηα δχνμ.  

Καζ ηεθεζχκς ιε ημ εέια ηδξ επζθμβήξ ηάπμζςκ ηεζιέκςκ βζα ηδ 

Λμβμηεπκία. οκάδεθθμζ, κμιίγμοιε υηζ μ μθςιυξ -επεζδή έπεζ ηεεεί ηαζ ιζα 

ζπεηζηή ενχηδζδ- ηνίεδηε υηζ δεκ πνεζάγεηαζ, βζαηί μ Κάθαμξ ελαζθαθίγεζ ηδκ 

εηπνμζχπδζδ ηδξ Δπηακδζζαηήξ Λμβμηεπκίαξ ζηα ζπμθζηά αζαθία, ζε επμπή 

ζιπενζαθζζιμφ; Γδθαδή, δεκ ιπμνμφζε ηάπμο, έζης, βζα δείβια, κα οπάνπμοκ 

δομ, ηνεζξ, πέκηε ζηνμθέξ ημο ικμο ζηδκ Δθεοεενία; Ίιςξ, ημζηάληε: ικμξ 

ζηδκ Δθεοεενία ηαζ ζιπενζαθζζιυξ δεκ είκαζ ζοιααηά, υηακ εα πνέπεζ ιέζα 

απυ ηα αζαθία δ θμβζηή ηδξ οπμηαβήξ κα ηαθθζενβείηαζ. Ο μθςιυξ λεηζκάεζ ημκ 

ικμ ζηδκ Δθεοεενία ιε έκα ζηίπμ πμο ζήιενα εεςνείηαζ ηνμιμηναηζηή 

πνάλδ: έκμπθμ αβχκα βζα ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ εθεοεενίαξ: «απυ ηδκ ηυρδ ημο 

ζπαεζμφ ηδκ ηνμιενή». Καζ ηζ εα πεζξ ιεηά ζημ παζδί; Ίηζ ηαθά ηάκμοκ μζ 

Αιενζηάκμζ ζημ Ηνάη; υηζ ηαθά έηακακ ζηδ Γζμοβημζθααία; υηζ ηαθά ηάκμοκ ζε 

ηάεε θαυ πμο εέθεζ κα είκαζ εθεφεενμξ ηαζ πάκε ηαζ ημοξ ζημηχκμοκ; Καζ 

εεςνμφιε υηζ μ ζιπενζαθζζιυξ δεκ εα επδνεάζεζ ημ ζπμθείμ; Αηνζαχξ, αοηυ 

επδνεάγεζ. Ο μθςιυξ, θμζπυκ, ηνίεδηε ηνμιμηνάηδξ.  

Δάκ εέθμοιε ηα παζδζά ιαξ κα ιάεμοκ ηαζ πέκηε βνάιιαηα πμο κα είκαζ 

βνάιιαηα, υπζ δελζυηδηεξ ακάβκςζδξ εβπεζνζδίςκ, αθθά κα είκαζ βνάιιαηα 

ηαηακυδζδξ, ημοθημφναξ, πμθζηζζιμφ ηαζ ελακενςπζζιμφ, εα πνέπεζ πνχηα 

πνχηα αοηυκ ημκ ζιπενζαθζζιυ κα πεηάλμοιε απ‘ έλς, ηαζ ιαγί ημο ηζξ 

επζζηδιμκζημθακείξ, πθδκ αβναιιαημπμζδηζηέξ ιμνθέξ πμο πανειαάθθεζ μ 

ημκζηνμοηηζαζζιυξ. Νέεξ ιέεμδμζ… άθθμ πνάβια ημ έκα, άθθμ ημ άθθμ. Άθθμ 

είκαζ ημ ζφκεεημ ηαζ ημ πανάβςβμ ζηδ ιζα βθχζζα, άθθμ ζηδκ άθθδ.  

Μέζα ηαζ απ‘ αοηυ ημ ηεθεοηαίμ πανάδεζβια πμο ακέθενα, βζα ηζξ 

μνμθμβίεξ, ημζηάληε, δεκ είκαζ ιυκμ μ ημκζηνμοηηζαζζιυξ, είκαζ ηαζ έκα 

βεκζηυηενμ ζζημνζηυ πνυαθδια. Θα πνέπεζ κα θακεί υηζ υθμζ μζ θαμί δεκ έπμοκ 

ζζημνία ηαζ πνμσζημνία. Ξεηίκδζακ απυ ημ Κανθμιάβκμ, θέκε ηάπμζμζ ζζημνζημί. 

Άνα ηαζ δ εθθδκζηή βθχζζα, δ κεμεθθδκζηή, δεκ είκαζ ζοκέπεζα ιζαξ βθχζζαξ 

πμο πνμτπήνπε ηαζ ελεθίζζεηαζ ιέζα απυ ηζξ ζζημνζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

πενζυδμοξ, αθθά έκα ηαζκμφνζμ πνάβια, πμο ειθακίζηδηε ηχνα, ηαζ ηεθείςξ 
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άθθα πνάβιαηα θέιε ζηδκ ανπαία ηεθείςξ άθθα ζηδ κέα. Πεηάλαιε ηαζ ηδ 

θμβμηεπκία απ‘ έλς -ιπήηε ηαζ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ εζζδβδηζηά-, ηδκ ανπαία 

θμβμηεπκία, ηαζ ηεθζηά είκαζ ζακ κα ιαεαίκμοιε ηδκ ανπαία εθθδκζηή βθχζζα 

βζα κα ηθείκμοιε ημ «εζιί» ηαζ κα λένμοιε ηαζ ηδ δζαθμνά ημο «εζιί» απυ ημ 

«είιζ», πμο ιμζάγμοκ, ηαζ ηάηζ ηέημζα.  

Δοπανζζηχ. 

διείςζδ: Οθυηθδνδ δ ημπμεέηδζδ ημο μιζθδηή παναηίεεηαζ ζημ 

Πανάνηδια  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Ζ ζοκαδέθθζζζα Άκκα 

Ρμβδάηδ έπεζ ημ θυβμ.  

Α. ΡΟΓΓΑΚΖ: οκάδεθθμζ, ιε ηίκδοκμ κα πάζς έκα απυ ηα μθυηθδνα πέκηε 

θεπηά πμο έπς βζα κα πς αοηά πμο είπα ζηεθηεί βζα ζήιενα, εα ήεεθα κα πς 

υηζ είιαζ ζίβμονδ υηζ ηακείξ απυ ιαξ δεκ είκαζ εοπανζζηδιέκμξ ζήιενα, ηαζ πεεξ 

θακηάγμιαζ, απυ ηδ δζαπείνζζδ ημο πνυκμο. Τπάνπεζ έκα γήηδια εδχ. ·πμοιε 

ένεεζ απυ υθα ηα ιένδ ηδξ Δθθάδαξ, απυ υθεξ ηζξ άηνεξ, βζα κα πμφιε δομ 

πνάβιαηα ηαζ υπζ ιυκμ βζα κα αημφζμοιε, ηαζ έπμοιε θηάζεζ ζημ ζδιείμ κα 

αημφιε ηαζ κα ιδκ πνμθαααίκμοιε κα πμφιε.  

Σμ εέια ηδξ εζζήβδζήξ ιμο εα ήηακ «Κνζηζηυξ βθςζζζηυξ βναιιαηζζιυξ 

ηαζ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ ιέζς δναζηδνζμηήηςκ. Μία ένεοκα δνάζδξ ζημ 

Λφηεζμ». Γεκ πνμθαααίκς κα πς ηίπμηα απυ υθ‘ αοηά. Θα πς δομ πνάβιαηα 

ιυκμ. Θα πνμζπαεήζς, δδθαδή, κα πενζβνάρς ηδκ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί 

ζήιενα ζε υθδ ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ 

ιδηνζηήξ βθχζζαξ, αθθά ηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ πυζμζ ιαεδηέξ ιαξ 

ακηζθαιαάκμκηαζ υθδ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ, ηαζ εα ηάκς ηαζ ιζα πνυηαζδ, πςνίξ 

κα πενζβνάρς ηδκ ένεοκα δνάζδξ πμο έηακα ζημ Λφηεζμ ημ 2002-2003, ζηδκ 

Α΄ Λοηείμο.  

Ζ δζδαζηαθία, θμζπυκ, ηδξ ιδηνζηήξ ιαξ βθχζζαξ ζε υθεξ ηζξ ααειίδεξ 

ηδξ Δηπαίδεοζδξ είκαζ έκα απυ ηα γδηήιαηα πμο απαζπμθμφκ απυ παθζά ηυζμ 

ηδκ εηπαζδεοηζηή υζμ ηαζ ηδκ αηαδδιασηή ημζκυηδηα. Ίζμ μζηεία πναβιαηζηά 

είκαζ δ μιζθμφιεκδ βθχζζα ζημκ θοζζηυ μιζθδηή, ηυζμ ιεβαθφηενδ ιμζάγεζ 

πμθθέξ θμνέξ δ απυζηαζδ πμο πςνίγεζ ημκ ιαεδηή απυ ηδ βθχζζα ημο ζημ 

πθαίζζμ ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ. Σμ πνυαθδια ιε ηδ δζδαζηαθία ηδξ 
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ιδηνζηήξ βθχζζαξ ζηδκ Δθθάδα οπήνλε δζηηυ. Γεκ έπεζ πμηέ λεηαεανζζηεί ιε 

ζαθήκεζα ηζ ακηζπνμζχπεοε μ υνμξ «ιδηνζηή βθχζζα» ηαζ ηζ μ υνμξ 

«δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ», ιε απμηέθεζια δ ιδηνζηή βθχζζα κα ηαοηίγεηαζ ιε 

ιία απυ ηζξ πμζηζθίεξ ηδξ ζηδκ επίζδιδ ιμνθή ηδξ, ηαζ ακηζηείιεκμ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ κα βίκεηαζ δ δμιή ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ.  

Ο πνμαθδιαηζζιυξ πμο ακαπηφπεδηε ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ζηδκ 

παβηυζιζα ημζκυηδηα έζηνερε ημ εκδζαθένμκ ηδξ παβηυζιζαξ ημζκυηδηαξ απυ 

ηδ δζδαζηαθία ηδξ δμιήξ ηδξ βθχζζαξ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ επζημζκςκζαηήξ 

ζηακυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ. φιθςκα ιε ηδκ ακηίθδρδ αοηή, θμζπυκ, δεκ 

εκδζαθένεζ δ δζδαζηαθία ιυκμ ηςκ ίδζςκ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ δμιήξ ηδξ 

βθχζζαξ, αθθά δ θεζημονβία αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

επζημζκςκίαξ. Δπίζδξ, εκδζαθένεζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δζαιμνθχκεηαζ ημ 

κυδια ηςκ ηεζιέκςκ ή ηςκ εηθςκδιάηςκ ακάθμβα ιε ημ επζημζκςκζαηυ 

πθαίζζμ, αθθά ηαζ μζ ηνυπμζ ιέζα απυ ημοξ μπμίμοξ δ δζδαζηαθία ηδξ βθχζζαξ 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ εκδοκάιςζδ ημο πμθίηδ ηαζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή, 

δδιμηναηζηή ζοιιεημπή ημο. Δπμιέκςξ, ιε ηα ζδιενζκά δεδμιέκα, πμο είκαζ 

ηονίςξ δ δζαθμνμπμίδζδ ζημ δοκαιζηυ πμο ακηζιεηςπίγμοιε, ζημ δοκαιζηυ 

πμο ανίζημοιε μζ ίδζμζ ιέζα ζηζξ ηάλεζξ ιαξ, δεκ ιπμνεί δ βθςζζζηή 

εηπαίδεοζδ κα πενζμνίγεηαζ πθέμκ ζηδκ άζηδζδ ηςκ βθςζζζηχκ ζηακμηήηςκ 

ηςκ ιαεδηχκ πςνίξ ηνζηζηή ακηζιεηχπζζδ. Αθθά είκαζ απαναίηδηδ, βζα κα 

ηαηακμήζμοκ μζ ιαεδηέξ ηζξ βθςζζζηέξ πναηηζηέξ ιζαξ ημζκυηδηαξ, ηδ 

δζαθεηηζηή ζπέζδ ημο θυβμο ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, ηδ ζοιαμθή ημο θυβμο ζηδ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ βκχζδξ, ζηδκ αθθαβή ηδξ βκχζδξ, ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ 

βθχζζα δζαιμνθχκεζ ηαοηυηδηεξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηαζ δίκεζ ιμνθή ζηδκ 

ημζκςκία, ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ θυβμξ δζαιμνθχκεηαζ απυ ζπέζεζξ 

ελμοζίαξ ηαζ είκαζ ζδεμθμβζηά επεκδοιέκμξ ηαζ, ηέθμξ, ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

θυβμξ ηαζ ημζκςκία αθθδθμδζαιμνθχκμκηαζ. Αοηυ ημ ηεθεοηαίμ είκαζ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηυ, βζαηί δ απθή πενζβναθή ηςκ ηονίανπςκ ζοιαάζεςκ αμδεάεζ, ζηδκ 

μοζία, ζηδ εεχνδζή ημοξ ςξ θοζζμθμβζηχκ ηαζ έηζζ δ ζοκεζδδημπμίδζδ αοηή 

είκαζ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα ακαπηοπεμφκ κέεξ βθςζζζηέξ πναηηζηέξ, 

πμο εα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ημζκςκζηή πεζναθέηδζδ.  

ημ πθαίζζμ αοηυ ηζκμφκηαζ ημ ηίκδια ηδξ Κνζηζηήξ Γθςζζζηήξ 

Δπίβκςζδξ, δ Παζδαβςβζηή ηςκ Κεζιεκζηχκ Δζδχκ ηαζ ηςκ 
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Πμθοβναιιαηζζιχκ, αθθά ηαζ δ πνυηαζδ ζηδκ Δθθάδα βζα ηδ Λεζημονβζηή 

Υνήζδ ηδξ Γθχζζαξ, ηςκ Υαναθαιπυπμοθμο ηαζ Υαηγδζαααίδδ. Μζα πνυηαζδ 

δ μπμία λεηίκδζε ιέζα απυ ένεοκα δνάζδξ πμο έβζκε ηαηανπάξ ζηα Γδιμηζηά 

ζπμθεία, δ μπμία είπε επεηηαεεί ηαζ ζηα Γοικάζζα ηαζ, αέααζα, βίκμκηαζ ηαηά 

ηαζνμφξ ένεοκεξ δνάζδξ ηαζ ζημ Λφηεζμ ιε αάζδ αοηή ηδκ πνυηαζδ.  

Κμζκή ζοκζζηαιέκδ υθςκ ηςκ παναπάκς πνμηάζεςκ είκαζ δ δζδαζηαθία 

ηδξ Γθχζζαξ ιέζα απυ δναζηδνζυηδηεξ. Πμζα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ιζαξ 

ηέημζαξ δζδαζηαθίαξ; Δίκαζ υηζ ακηζιεηςπίγεζ ηδ βθχζζα μθζζηζηά, δεκ 

ηαηαηενιαηίγεζ ηδ βκχζδ, εζηζάγεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ υπζ ζημ 

απμηέθεζια, ζημπεφεζ ζηδκ μθυπθεονδ βθςζζζηή ηαθθζένβεζα ηςκ ιαεδηχκ 

ηαζ, πανάθθδθα, ζηδκ ακάπηολδ πνμαθδιαηζζιχκ πάκς ζηδ βθχζζα. ·ηζζ, μζ 

δναζηδνζυηδηεξ βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ δζαπναβιάηεοζδξ ιέζα ζηδκ ηάλδ, 

ηνμπμπμζμφκηαζ ιε αάζδ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ, ελαζθαθίγμοκ ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ενεοκδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδ βθχζζα, αμδεμφκ ζημ κα 

απμηηήζμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ιαεήηνζεξ επίβκςζδ βζα ημ υηζ δ βθςζζζηή 

δζενβαζία ζπεηίγεηαζ ιε νυθμοξ ηαζ είκαζ απμηέθεζια ζοζπεηζζιχκ ζε ιία 

ζενανπδιέκδ ημζκςκία, ζοκδέμκηαζ ιε ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ, πανέπμοκ ζημοξ 

ιαεδηέξ ηζξ εοηαζνίεξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ βθχζζα ζε ηείιεκμ ηαζ κα 

απμηηήζμοκ επίβκςζή ηδξ, αμδεμφκ ζημ κα αθθάλεζ δ ακηίθδρδ ηςκ ιαεδηχκ 

βζα ημ ζπμθείμ ηαζ ελοπδνεημφκ, αέααζα, ημοξ παζδαβςβζημφξ ηαζ ιαεδζζαημφξ 

ζηυπμοξ πμο ηίεεκηαζ ηάεε θμνά.  

Πνζκ ηεθεζχζς, θμζπυκ, εα πνμζεέζς υηζ ζηδ δζδαζηαθία ιε 

δναζηδνζυηδηεξ μζ νυθμ ηυζμ ηςκ ιαεδηχκ υζμ ηαζ ημο εηπαζδεοηζημφ είκαζ 

δζαθμνεηζημί. Οζ ιαεδηέξ ηαηαηημφκ ηδ βθχζζα ζοιιεηέπμκηαξ εκενβά ζηδ 

δναζηδνζυηδηα ηαζ ζοκδζαιμνθχκμκηάξ ηδκ ιέζα ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ 

επζημζκςκίαξ -ηαζ υπζ αοηυ πμο οπάνπεζ ζηα αζαθία, ηαζ ζηα ηαζκμφνζα αζαθία 

βζα ηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία, υπμο αοηυ πμο γδηάιε απυ ημοξ ιαεδηέξ ιαξ 

είκαζ κα «οπμεέζμοκ» υηζ ηάκμοκ αοηυ, κα «οπμεέζμοκ» υηζ ηάκμοκ εηείκμ..., 

δδθαδή, δ δζδαζηαθία ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ ιέζα απυ ηα αζαθία βίκεηαζ ιε 

υνμοξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, λέκδξ βθχζζαξ- ηαζ ακαθαιαάκμοκ 

πνςημαμοθίεξ βζα κα μθμηθδνχζμοκ ηδ δναζηδνζυηδηα ιε ημκ πζμ 

απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ. Ο εηπαζδεοηζηυξ, απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ζοκημκίγεζ αοηή 

ηδκ πνμζπάεεζα, ζοκενβάγεηαζ ιε ημοξ ιαεδηέξ, εκεαννφκεζ ηαζ αμδεάεζ ζηδ 
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ζοκδζαιυνθςζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ςξ ζζυηζιμ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ.  

Σεθεζχκμκηαξ, ζοκάδεθθμζ, εέθς κα εέζς έκα ενχηδια απυ ημ μπμίμ δεκ 

πενζιέκς απάκηδζδ, ιάθθμκ βζαηί ηδκ λένς απυ υθμοξ: Πμζμξ απυ ιαξ είκαζ 

ζηακμπμζδιέκμξ ιε αοηυ πμο βίκεηαζ ζήιενα ζημ ζπμθείμ, εκκμχ ζηδ 

δζδαζηαθία ημο βθςζζζημφ ιαεήιαημξ, ηαζ πμζμξ απυ ιαξ έπεζ κα πνμηείκεζ 

έκα αζαθίμ, υπμζμ ηαζ ακ είκαζ αοηυ, πμο εα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ημοξ ιαεδηέξ 

ημο ·ανμο, βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Κνήηδξ, βζα ημοξ ιαεδηέξ ηςκ πςνζχκ ηςκ 

Ηςακκίκςκ, βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο ηέκηνμο ηδξ Αεήκαξ ηαζ ηδξ οπυθμζπδξ 

Αεήκαξ, βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ; Νμιίγς υηζ δ απάκηδζδ είκαζ: 

ηακείξ. Γεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ έκα ηέημζμ αζαθίμ. Δπμιέκςξ, είκαζ πζα δ χνα 

υθμζ ειείξ μζ θζθυθμβμζ κα ηαείζμοιε κα ζογδηήζμοιε ηαζ κα δμφιε πχξ 

ιπμνμφιε κα δζδάλμοιε ηδ ιδηνζηή βθχζζα ιε υνμοξ δζδαζηαθίαξ ιδηνζηήξ 

βθχζζαξ ηαζ υπζ λέκδξ, υπςξ είπα πνμδβμοιέκςξ, ηαζ ιε ηάπμζμκ άθθμ 

ηνυπμ. Ζ αζαθζμβναθία δ παβηυζιζα, δ επζζηδιμκζηή, ιαξ δείπκεζ δνυιμοξ. Γεκ 

ζδιαίκεζ υηζ έκαξ απυ ημοξ δνυιμοξ είκαζ μ ηαθυξ ηαζ μ άθθμξ μ πεζνυηενμξ. 

Μπμνμφιε, υιςξ, κα ανμφιε ηάηζ πμο εα ηαζνζάγεζ ιε ημ δζηυ ιαξ πανάδεζβια 

ηαζ ηδκ Δθθάδα. Σίπμηα άθθμ.  

διείςζδ: Σμ ηιήια ηδξ εζζήβδζδξ ηδξ μιζθήηνζαξ «Γζδαζηαθία ηδξ Γθχζζαξ 

ιέζς δναζηδνζμηήηςκ ζημ Λφηεζμ» παναηίεεηαζ ζημ Πανάνηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Άκκα Πνςημκμηάνζμο έπεζ ημ θυβμ ηαζ κα 

εημζιάγεηαζ δ ζοκαδέθθζζζα Φζθζχ Καναζηάεδ.  

Α. ΠΡΩΣΟΝΟΣΑΡΗΟΤ (Γ΄ ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ): Θα ήεεθα, πνζκ κα ανπίζεζ κα 

ιεηνά μ πνυκμξ ιμο, κα ηαηαεέζς ηαηανπάξ ημ ρήθζζια ηδξ Γεκζηήξ 

οκέθεοζδξ ηδξ Γ΄ ΔΛΜΔ, πμο γδηάεζ ηδκ απυζονζδ ημο αζαθίμο Ηζημνίαξ ηδξ 

Γ΄ Λοηείμο. Δπίζδξ, κα ηαηαεέζς έκα ηείιεκμ ημ μπμίμ αθμνά ηα Ανπαία ηαζ ηδ 

δζδαζηαθία ημοξ απυ ημκ πνμζοκεδνζαηυ δζάθμβμ πμο έβζκε ζηδκ ΔΛΜΔ ιαξ.* 

Ζ εζζήβδζδ ηδκ μπμία εα ηαηαεέζς εβχ είκαζ πνμζςπζηή ηαζ αθμνά ηα 

Κείιεκα Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, ημ ηαζκμφνζμ αζαθίμ, 

δδθαδή, ηαζ ηδκ απμïδεμθμβζημπμίδζδ ημο.  

οκάδεθθμζ, εβχ δεκ λένς κα ηνέπς ηαζ, ιάθζζηα, επεζδή δεκ έπς 

ζοκδείζεζ κα ιζθάς ηαζ ζηα ιζηνυθςκα, ηδκ χνα πμο ζηεθηυιμοκ ηεθζηά ακ εα 

                                                           
*
 Τα δύν απηά θείκελα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα.  
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ανς, αξ πμφιε, ημ εάννμξ κα ηα πς υθα αοηά, πανά ημ υηζ είιαζ ζημ Γ.. ηδξ 

ΔΛΜΔ, έπαζνκα ημ εάννμξ αοηυ απυ ημ εοιυ πμο ιε πζάκεζ ηάεε θμνά πμο 

δζαθέβς, πμο ακαγδηχ έκα ηείιεκμ βζα κα δζδάλς ηα Κείιεκα Νεμεθθδκζηήξ 

Λμβμηεπκίαξ.  

Θα λεηζκήζς, θμζπυκ, εηεέημκηαξ ηζξ παναιέηνμοξ ηδξ εζζήβδζδξ, ηδξ 

ηνζηζηήξ, ηέθμξ πάκηςκ, ιεθέηδξ πμο έηακα ηαζ πμο ζηδκ μοζία έβηεζηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ ζ‘ αοηυ ημ ηαζκμφνζμ αζαθίμ βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα κα 

απμβοικςεεί ηάεε ζδέα ηαζ ηάεε ζδέα αιθζζαήηδζδξ. Απμζφνμκηαζ ηείιεκα 

πμο αθμνμφκ ημκ ημζκςκζηυ πνμαθδιαηζζιυ, ημκ ημζκςκζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ 

ηαζ ηεθζηά μ ζηυπμξ είκαζ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, δ πνμζανιμβή ζηδκ ηονίανπδ 

ζδεμθμβία.  

Θα ανπίζς ιε ηάηζ ημ μπμίμ δεκ ημ άημοζα ηαευθμο εδχ. Με ηδκ 

ζζημνζηή δζάηαλδ ηδξ φθδξ ηαζ ιε ιζα δζάνενςζδ δ μπμία ζοκεπίγεηαζ, έηζζ, 

ειπεζνζηά. Γεκ λένς ακ οπάνπεζ ηαιζά επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ πμο κα θέεζ 

υηζ ηα παζδζά ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο πνέπεζ κα δζδαπημφκ μθυηθδνδ ηδκ Ηζημνία ηδξ 

Λμβμηεπκίαξ, ιζα ζζημνία πμο αθμνά έκηεηα μθυηθδνμοξ αζχκεξ, απυ ημκ 10μ 

ιέπνζ ηαζ ημκ 20υ, ηαζ κμιίγς υηζ ζ‘ αοηυ εα πνέπεζ κα εζηζάζμοιε ηδκ 

πνμζμπή ιαξ. Γζαηί οπάνπμοκ ηάπμζεξ πανάιεηνμζ. Γδθαδή, πμζεξ είκαζ αοηέξ; 

Γζα κα ζηαπομθμβήζεζ ηακείξ ηείιεκα απυ ιζα ηυζμ ιεβάθδ ζζημνζηή πενίμδμ, 

εα πνέπεζ πνμθακχξ αοηά ηα ηείιεκα κα είκαζ ηα ακηζπνμζςπεοηζηυηενα ηδξ 

επμπήξ ηαζ ηςκ δδιζμονβχκ. Θα πνέπεζ, επίζδξ, ηα ηείιεκα αοηά κα 

ελοπδνεημφκ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ αζζεδηζηήξ πμζυηδηαξ, πμο μφηςξ ή άθθςξ 

ιπαίκμοκ απυ ηζξ μδδβίεξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ ηαζ, αέααζα, κα είκαζ 

ηείιεκα ηαηάθθδθα βζα ηδκ δθζηία, ηδκ πνμζθδπηηή ζηακυηδηα, ηα εκδζαθένμκηα 

ηαζ βεκζηά ηδκ υθδ ηαηάζηαζδ πμο οπάνπεζ ζήιενα ηυζμ ζημοξ ιαεδηέξ υζμ 

ηαζ ζημ εθθδκζηή ζπμθείμ. Ακαθένμιαζ, επίζδξ, ζηδ δζαπμθζηζζιζηυηδηα ηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ, εηηυξ απυ ημ θεζημονβζηυ ακαθθααδηζζιυ, πμο αθμνά ημ 10 ιε 

15% ηςκ παζδζχκ ημο ζπμθείμο, πμο ζδιαίκεζ, δδθαδή, υηζ ένπμκηαζ ήδδ ζημ 

Γοικάζζμ πςνίξ κα έπμοκ ιάεεζ κα ηαηακμμφκ έκα ηείιεκμ, οπάνπμοκ ηαζ πάνα 

πμθθά ζπμθεία -εβχ δμοθεφς ζηδκ Γηνάαα- ιε πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ 

ιεηακαζηχκ ιαεδηχκ. Άνα, εα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ πνμθακχξ ηαζ έκαξ 

ηέημζμξ πανάβμκηαξ.  

Σίπμηα απυ υθα αοηά δεκ ζοιααίκεζ. ε υ,ηζ αθμνά, θμζπυκ, ηδκ ζζημνζηή 
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δμιή ηαζ δζάνενςζδ ημο αζαθίμο, ακ ηδ δεζ ηακείξ ηαζ ηδκ ακαθφζεζ πμζμηζηά, 

εα δζαπζζηχζεζ υηζ αημθμοεείηαζ ιζα ακαθμβία ακάιεζα ζηδ κευηενδ ηαζ ζηδ 

ζφβπνμκδ θμβμηεπκία ηαζ ζηζξ παθζυηενεξ ζζημνζηέξ πενζυδμοξ πμο θηάκεζ ζε 

ζδιείμ πνμηθδηζηυ. Γδθαδή, δ Γδιμηζηή Πμίδζδ αθμνά ιυθζξ μηηχ ζεθίδεξ ημο 

αζαθίμο, δ κευηενδ θμβμηεπκία, δδθαδή απ' ημ 1922 ιέπνζ ημ 1945, ηαζ δ 

ιεηαπμθειζηή είκαζ ζπεδυκ ίζδξ έηηαζδξ, ακαθμβζηά, ιε ημοξ Φακανζχηεξ ηαζ 

ηδ Ρμιακηζηή πμθή ηςκ Αεδκχκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ Νέα Αεδκασηή πμθή.  

Θεςνχ, θμζπυκ, υηζ αοηυ ημ βεβμκυξ δδιζμονβεί ημ ελήξ απμηέθεζια: 

Με ημ ακαπηφζζμοιε πάνα πμθθά ηείιεκα πμο αθμνμφκ παθζυηενεξ, θζβυηενμ 

εκμπθδηζηέξ ζδεμθμβζηά ζζημνζηέξ πενζυδμοξ, θμβμηεπκζηά απμβοικχκεηαζ ζζβά 

ζζβά ημ επίπεδμ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, ιε ηζξ επζθμβέξ ηδξ κευηενδξ θμβμηεπκίαξ, 

δδιζμονβείηαζ έκα απμκεονςιέκμ απμηέθεζια, υπμο, υπςξ εα δμφιε ακ 

πνμθάας, δεκ οπάνπεζ πμοεεκά ηείιεκμ απυ αοηά ηα μπμία είκαζ ζηδκ μοζία 

ημοξ ακαηνεπηζηά, χζηε ημ παζδί κα δδιζμονβήζεζ ιζα άπμρδ, ιία, ηέθμξ 

πάκηςκ, δζάεεζδ αιθζζαήηδζδξ ημο ηαηεζηδιέκμο ιέζα απυ ηδκ ηέπκδ. Γζαηί 

λένμοιε πμθφ ηαθά υηζ δ ηέπκδ θεζημονβεί ζε υθεξ ηζξ επμπέξ ηαζ ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ, πένα, δδθαδή, απυ ηδκ αζζεδηζηή απυθαοζδ ηαζ υθα ηα ηνζηήνζα, ζηα 

μπμία δεκ εα επζιείκς.  

Να πς, θμζπυκ, υηζ ζηδ κευηενδ θμβμηεπκία, ζηδκ μπμία οπήνπε μ 

ζηυπεθμξ ημο βεβμκυημξ υηζ πάνα πμθθά απυ ηα ηείιεκα ακήημοκ ζηδκ 

πνμμδεοηζηή δζακυδζδ, ηαζ ημ βεβμκυξ, επίζδξ, υηζ ηάπμζα ηείιεκα δεκ είκαζ ηδξ 

επμπήξ ημοξ, αθθά είκαζ δ επμπή ημοξ -κα ακαθενεχ, βζα πανάδεζβια, ζημ 

«Άλζμκ εζηί» ημο Δθφηδ ή ζηδ «Ρςιζμζφκδ» ημο Γζάκκδ Ρίηζμο- εα ζδμφιε, 

θμζπυκ, υηζ απυ αοηά ηα ηείιεκα, πμο δεκ ιπμνμφκ κα αθαζνεεμφκ εκηεθχξ, 

επζθέβμκηαζ ηάπμζα απμζπάζιαηα ηα μπμία είκαζ εκηεθχξ απμκεονςιέκα ηαζ 

γδηάκε απυ ηα παζδζά ηέημζμο είδμοξ ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ αθθάγμοκ ηαζ, ηέθμξ 

πάκηςκ, απμβοικχκμοκ ηάεε ζδεμθμβζηή ζπέζδ ιε ημκ πμζδηή. Σζ εέθς κα πς: 

Απυ ημκ Γζάκκδ Ρίηζμ βίκεηαζ ακεμθυβδζδ ζημ πμίδια «Ανπαίμ εέαηνμ» ηαζ 

ζηδ δζαεειαηζηή γδημφκ απυ ημ παζδί απθχξ κα ανεζ ζπέζεζξ ηαζ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ημο ανπαίμο εεάηνμο. Οζ επζθμβέξ απυ ημκ Δθφηδ: απυ ημ «Άλζμκ 

εζηί» οπήνπε δ «Μεβάθδ ·λμδμξ» ηαζ πάνα πμθθά ηείιεκα ηα μπμία ήηακ 

πναβιαηζηά πάνα πμθφ πνήζζια βζα ηδκ επαθή ημο παζδζμφ ιε ηδ κευηενδ 

θμβμηεπκία. Αοηά απμβοικχεδηακ, βζαηί έθοβακ εκηεθχξ ηαζ ακηζηαηαζηάεδηακ 
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ιε ηάπμζα άθθα ηείιεκα, ζηα μπμία μ Δθφηδξ πανμοζζάγεηαζ ζακ ημπζμβνάθμξ. 

Γδθαδή, δ ηαηεφεοκζδ ηςκ μδδβζχκ γδηάεζ απυ ηα παζδζά κα δμοκ πχξ μ 

Δθφηδξ πανμοζζάγεζ ημ ημπίμ.  

Κάηζ άθθμ πμο, επίζδξ, είκαζ πάνα πμθφ εκδζαθένμκ είκαζ δ επζιμκή 

ζηδκ εθθδκζηυηδηα. Γδθαδή, ζημκ Δθφηδ, ζημκ Ρίηζμ, ζημκ εθένδ, εηείκμ ζημ 

μπμίμ επζιέκμοκ είκαζ δ εθθδκζηυηδηα ηαζ ηίπμηα άθθμ. Άθθμ πανάδεζβια: ζημκ 

Κααάθδ οπάνπεζ εεκμηεκηνζζιυξ· ζημκ Μαηνοβζάκκδ -ηα θές θίβμ 

ακαηαηειέκα, επεζδή δεκ πνμθαααίκς- εεκμηεκηνζηυ ηαζ ενδζηεοηζηυ ηείιεκμ. 

Γδθαδή, ιε θίβα θυβζα, άθθμηε παναθείπμκηαζ εκηεθχξ ηάπμζα ένβα, βζα 

πανάδεζβια, μ Σάζμξ Λεζααδίηδξ δεκ ακεμθμβείηαζ ηαευθμο ηαζ πμοεεκά. 

Τπάνπεζ ιυκμ έκα πμίδια ημο Βνεηηάημο ζημ αζαθίμ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο. 

Γδθαδή, ή δεκ πανμοζζάγμκηαζ ηαευθμο ηαζ πμοεεκά ή, ακ δεκ είκαζ δοκαηυκ 

κα ιδκ ακεμθμβδεεί ηάπμζμ απυ ηα ένβα ημοξ, ηάπμζα απμζπάζιαηα πμο 

ακεμθμβμφκηαζ ακαθφμκηαζ ιε έκα ηνυπμ πμο ηαευθμο δεκ έπεζ ζπέζδ μφηε ιε 

ηδκ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα μφηε ιε ημ βεκζηυηενμ ένβμ ηςκ ζοββναθέςκ μζ 

μπμίμζ ακεμθμβμφκηαζ. Ακηίεεηα, απυ ζοββναθείξ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, υπςξ 

είκαζ μ Καναβάηζδξ ηαζ μ Θεμηυηδξ, πανμοζζάγμκηαζ απμζπάζιαηα ηα μπμία 

είκαζ πάνα πμθφ έκημκα πνμπαβακδζζηζηά. Γδθαδή, μ ζοκηαβιαηάνπδξ 

Λζάπηζκ, βζα πανάδεζβια, ζημ απυζπαζια ημο αζαθίμο ηαηαββέθθεζ ιε ημκ 

ηνυπμ ημο ηδ βεκζηυηενδ ζζημνζηή αθθαβή ζηδ Ρςζία ημο 1917, ή μ Θεμημηάξ 

πανμοζζάγεζ ιέζα απυ ημ αζαθίμ ιία απαλίςζδ ζοκμθζηή ηςκ κέςκ ηδξ επμπήξ.  

Δοπανζζηχ.  

διείςζδ: Ζ ημπμεέηδζδ ηδξ μιζθήηνζαξ ηαηαηέεδηε βναπηά βζα ηα 

Πναηηζηά ηαζ παναηίεεηαζ πθήνδξ ζημ Πανάνηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. Ζ ζοκαδέθθζζζα Φζθζχ 

Καναζηάεδ έπεζ ημ θυβμ ηαζ κα εημζιάγεηαζ μ ζοκάδεθθμξ Γζάκκδξ 

Μπαιπακίημξ.  

Φ. ΚΑΡΑΣΑΘΖ (Γ΄ ΔΛΜΔ ΑΘΖΝΑ): Καθδιένα ζαξ, ζοκάδεθθμζ. Δίιαζ εδχ 

κα ηαηαεέζς ηάπμζμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ πμο πνμέηορακ ιεηά απυ 20 πνυκζα 

ενβαζίαξ ζοκαπηά ζηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ ηυζμ ζημ Γοικάζζμ υζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ.  

Σμ ιάεδια ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ, πμο ααζίγεηαζ ζηδ ζεζνά 
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ακεμθμβίςκ οπυ ημκ ηίηθμ: «Κείιεκα Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ» ημο 

Γοικαζίμο ηαζ ημο Λοηείμο, είκαζ ιάεδια πανελδβδιέκμ, αθθά ηαζ 

παναιεθδιέκμ ηυζμ απυ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα υζμ ηαζ απυ ειάξ ημοξ 

ίδζμοξ ημοξ δζδάζημκηεξ εηπαζδεοηζημφξ. Ζ θμβμηεπκία πνδζζιμπμζεί, αέααζα, 

ςξ ιέζμ δδιζμονβίαξ ηδξ ηδ βθχζζα. Ίιςξ, πανααζάγμκηαξ ηδ βθςζζζηή 

κυνια, ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εεναπαζκίδα ηδξ βθςζζζηήξ 

δζδαζηαθίαξ, ιε απμηέθεζια, επί ζεζνά εηχκ βεκζέξ Δθθήκςκ κα 

μθμηθδνχκμοκ ηζξ ααζζηέξ ημοξ ζπμοδέξ έπμκηαξ ηδκ εκηφπςζδ υηζ δ 

θμβμηεπκία είκαζ ημ «εφημθμ» ιάεδια ιε ημκ «εφημθμ» ααειυ, ημ μπμίμ 

εκζζπφεζ ημ μφηςξ ή άθθςξ δφζημθμ ηαζ απαζηδηζηυ ιάεδια ηδξ Νεμεθθδκζηήξ 

Γθχζζαξ ηαζ ·ηεεζδξ ααειμθμβζηά, χζηε κα «πενκμφκ» μζ αδφκαημζ ιαεδηέξ 

ηαζ κα ανζζηεφμοκ μζ ηαθμί. Σδκ ίδζα ακηίθδρδ ιμζνάγμκηαζ ηαζ πμθθμί 

δζδάζημκηεξ θζθυθμβμζ, ιε απμηέθεζια κα πνδζζιμπμζμφκ χνεξ ηδξ 

Λμβμηεπκίαξ βζα κα ηαθφρμοκ ηα εθθείιιαηα ζηδκ φθδ ηδξ Γθχζζαξ ηαζ κα 

πενζμνίγμκηαζ ζε ιζα ελαζνεηζηά επζθακεζαηή ηαζ εκ πμθθμίξ θμνιαθζζηζηή 

πνμζέββζζδ ηςκ ηεζιέκςκ.  

Αξ ιδκ παναθείρμοιε, αεααίςξ, ηαζ ημκ πενζμνζζιυ πμο εέηεζ ημ 

ζφζηδια ημ μπμίμ αημθμοεείηαζ ζηζξ βναπηέξ ελεηάζεζξ ςξ πνμξ ηα ημζκά 

εέιαηα ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ ηαζ οπμπνεχκεζ ημοξ θζθμθυβμοξ πμο 

έπμοκ άπμρδ ηαζ εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ κα πενζμνίγμκηαζ ζηζξ επζθμβέξ πμο 

ζοκάδεθθμί ημοξ έπμοκ παβζχζεζ εδχ ηαζ πνυκζα ζηδ δζδαζηαθία ημοξ πςνίξ 

ηαιία επζεοιία ακακέςζδξ.  

Μήπςξ, υιςξ, ηαζ δ δζδαζηαθία ιαξ ιέζα ζηδκ αίεμοζα δζαηδνεί ηεθζηά 

ηδ γςκηάκζα ημο ηεζιέκμο; Γζεοημθφκεζ ημκ ιαεδηή κα ημ πνμζεββίζεζ 

δδιζμονβζηά ηαζ εκενβδηζηά; Έ απμλδναίκεζ ημ ηείιεκμ ηαζ ηάκεζ ημκ ιαεδηή κα 

ακανςηζέηαζ ημ θυβμ βζα ημκ μπμίμ ειείξ επζιέκμοιε ζ‘ αοηή ηδ δζδαζηαθία;  

Ζ αοζηδνή δζάηνζζδ ιεηαλφ ιμνθήξ ηαζ πενζεπυιεκμο, πςνίξ πανάθθδθα κα 

επζπεζνείηαζ μπμζαδήπμηε ζφκδεζδ ιεηαλφ ημοξ, ζακ κα είκαζ δομ λέκα 

ακηζηείιεκα, ήδδ απυ ηδκ ανπή απμλεκχκεζ ημ παζδί απυ ημ ηείιεκμ. Ζ μοζία 

πάκεηαζ ηαζ ημ παζδί δεκ ακηζθαιαάκεηαζ αηνζαχξ αοηυ πμο απμηεθεί ηαζ ηδκ 

μοζία ηδξ Λμβμηεπκίαξ: υηζ αοηυ ημ ηαεδιενζκυ βθςζζζηυ υνβακυ ημο, πμο ημ 

ίδζμ δεκ ημ εεςνεί ςξ ηάηζ ζπμοδαίμ, βίκεηαζ ιέζμ δδιζμονβίαξ ιζαξ μθυηθδνδξ 

ζζημνίαξ, πθαζηήξ ιεκ, αθθά ηυζμ ζδζαίηενδξ ηαζ βμδηεοηζηήξ! Δπζπθέμκ, δεκ 
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ακηζθαιαάκεηαζ πχξ απμδίδεηαζ ιε θέλεζξ ημ ζοκαίζεδια, ημ πζμφιμν, δ 

εζνςκεία ή μζ αλίεξ ηαζ μζ ζδέεξ. Πχξ αθθζχξ έκα παζδί ηδξ ηεπκμηναηζηήξ 

επμπήξ, υπμο ζδιαζία έπεζ ιυκμ ημ ιήκοια, ημ ηζ θεξ ηαζ υπζ ημ πχξ ημ θεξ, εα 

ακηζθδθεεί ημ δζακμδηζηυ ή ζοκαζζεδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ θέλεςκ;  

Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ εκμηήηςκ, αηυια ηαζ υηακ ημ ηείιεκμ είκαζ πμίδια ή 

απυζπαζια, ηαζ μζ πθαβζυηζηθμζ ζηζξ εκυηδηεξ ηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ είκαζ δ 

ζοκήεδξ ιέεμδμξ ιε ηδκ μπμία επζπεζνείηαζ, ιάθθμκ ακεπζηοπχξ, δ ζφκδεζδ 

ιμνθήξ ηαζ πενζεπμιέκμο. Με αοηυ ημκ ηνυπμ ηαημνεχκμοιε, ηεθζηχξ, ημ 

παζδί κα ιδκ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ ζπέζδ ιμνθήξ ηαζ πενζεπμιέκμο ηαζ, 

πανάθθδθα, κα ηαείζηαηαζ δοζπενήξ μ εκημπζζιυξ απυ ημ ίδζμ ηεπκζηχκ υπςξ 

δ εκαθθαβή αθδβδιαηζηχκ πνμζχπςκ ή δ πνήζδ ημο αθδβδιαηζημφ πνυκμο. 

Καζ αξ ιδκ λεπκάιε υηζ επζηοβπάκμοιε ηζξ πζμ εκδζαθένμοζεξ ενιδκείεξ ημο 

ηεζιέκμο, υηακ πανααζάγμοιε ηδ βεςβναθία ημο, μπυηε βίκμκηαζ μζ ζοζπεηζζιμί 

ηαζ μζ κμδιαηζηέξ ζοκδέζεζξ. Πχξ ημ επζηνέπεζ αοηυ δ ηοπζηή ακάθοζδ ζε 

εκυηδηεξ; 

 Αθθά ηαζ δ βθςζζζηή επελενβαζία -πάθζ ζε ιμνθζηυ επίπεδμ-, ιε ηα 

πενίθδια ζπήιαηα θυβμο, μδδβεί άναβε ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ζδζαίηενδξ 

πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ ζηδ Λμβμηεπκία, χζηε κα απμδμεεί εκανβέζηενα ημ 

πενζεπυιεκμ; Βμδεμφκηαζ μζ ιαεδηέξ κα ακηζθδθεμφκ υηζ ημ θμβμηεπκζηυ φθμξ 

είκαζ πανέηηθζζδ απυ ηδ βθςζζζηή κυνια; Δζξ επίννςζζκ δε ηςκ υζςκ 

ακαθένεδηακ πνμδβμοιέκςξ ςξ πνμξ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ θμβμηεπκίαξ βζα ηδ 

βθςζζζηή δζδαζηαθία, ζημ αζαθίμ ηδξ Λμβμηεπκίαξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο (ζεθ. 84), 

ζηδκ ενχηδζδ 4, γδηείηαζ απυ ημκ ιαεδηή «κα εκημπίζεζ ηαζ κα δζμνεχζεζ 

βναιιαηζηά θάεδ ηαζ ζμθμζηζζιμφξ» ηαζ, ιάθζζηα, ζε ηείιεκμ ηδξ Ρμιακηζηήξ 

πμθήξ!  

Δπζπθέμκ, δ πανάεεζδ ηάεε θμνά ηςκ εηθναζηζηχκ ιέζςκ ηαζ 

ζπδιάηςκ θυβμο ημο ηεζιέκμο δεκ ςθεθεί ζημ εθάπζζημ, ακ δεκ ηαηαδεζηκφεηαζ 

δ «ιαεζηνία» ηαζ δ εονδιαηζηυηδηα ημο θμβμηέπκδ ζε ζπέζδ ιε ημ πενζεπυιεκμ 

πμο πνμζπαεεί κα απμδχζεζ, ηαζ ιε ιέβζζημ αβχκα, ιάθζζηα, υπςξ ημο 

μθςιμφ, πμο υθμζ ιαξ ημκ πενζβνάθμοιε ζηδκ ηάλδ.  

Πμθθή ζογήηδζδ βίκεηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ βζα ηα «πανάθθδθα 

ηείιεκα». Ζ ειπεζνία υθςκ ιαξ ιαξ έπεζ δείλεζ υηζ εθάπζζηα απυ ηα ηείιεκα ημο 

Ακεμθμβίμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ δζαηείιεκα ημο δζδαζηυιεκμο 
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ηεζιέκμο, χζηε μζ ιαεδηέξ κα ημ ενιδκεφζμοκ αοηυ αλζμπμζχκηαξ ηα. Αθθά ηαζ 

δ ήδδ οπάνπμοζα ζπέζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε ηα θμβμηεπκζηά ηείιεκα είκαζ 

εθάπζζηδ έςξ ιδδαιζκή. Σέθμξ, μ πνυκμξ ηςκ δφμ δζδαηηζηχκ ςνχκ 

εαδμιαδζαίςξ δεκ δζεοημθφκεζ ημκ εηπαζδεοηζηυ κα αλζμπμζήζεζ άθθα ηείιεκα 

ζημ ααειυ πμο πνέπεζ. Δδχ ζδιεζχκμοιε ηαζ ηδ ζοκμπηζηυηδηα ηςκ κέςκ 

αζαθίςκ ημο εηπαζδεοηζημφ ζε ζπέζδ ιε ηα παθαζυηενα, πμο πανέεεηακ πθήεμξ 

δζαηεζιέκςκ. ημ ίδζμ γήηδια, έκα άθθμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ δ 

εεςνδηζηή ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδ εεςνία ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ, 

χζηε κα ηδκ αλζμπμζήζμοκ ζηδ ζπμθζηή ηάλδ.  

Σέθμξ, ηίεεηαζ ημ εέια ηδξ υζμ ημ δοκαηυ «εκζαίαξ» ιεευδμο ζηδ 

δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ, πμο εα ααζίγεηαζ ζε άλμκεξ ζηαειζζιέκμοξ απυ 

ηζξ πθέμκ δζαδεδμιέκεξ εεςνίεξ ηδξ θμβμηεπκζηήξ ακάθοζδξ, υπςξ ηδξ 

δζαηεζιεκζηυηδηαξ, ημο «θακηαζζαημφ», πμο ααζίγεηαζ ζηδκ επίδναζδ πμο 

αζηεί ημ ηείιεκμ ζηδκ ροπμθμβία ημο ιαεδηή-ακαβκχζηδ, ή ηδξ ημζκςκζηήξ 

ιανλζζηζηήξ ιεευδμο, πμο εεςνεί ημ ηείιεκμ απυθοηα δειέκμ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ 

ζοκεήηεξ πμο επδνέαζακ ημκ δδιζμονβυ ημο. ημ εθθδκζηυ δεοηενμαάειζμ 

ζπμθείμ, δοζηοπχξ, δ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ εκαπυηεζηαζ ζημκ 

εκεμοζζαζιυ ηαζ ηδκ πνμτπάνπμοζα οπμδμιή ημο δζδάζημκημξ, μ μπμίμξ 

πεζναιαηίγεηαζ ηαζ αοημζπεδζάγεζ, άθθμηε εθηφμκηαξ ημκ ιαεδηή ηαζ άθθμηε 

«πάκμκηάξ» ημκ. Οζ οπμηεζιεκζζιμί, δοζηοπχξ, δεκ θείπμοκ ηαζ δ θμβμηεπκία 

ηαηαβνάθεηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ιαεδηχκ ςξ ημ ιάεδια ηδξ «ζάθηζαξ». Καζ 

υθα αοηά ζε ιζα επμπή ηδξ μπμίαξ ημ ηεπκμηναηζηυ ηαζ άηνςξ πνδζζιμεδνζηυ 

πκεφια εέθεζ ημοξ πμζδηέξ «θαπάδεξ» (ηαηά ημ νδεέκ παθαζυηενμο οπμονβμφ) 

ηαζ ηδκ πμίδζδ άπνδζηδ ηαζ πνμμνζζιέκδ βζα ημοξ βναθζημφξ. ·πμοιε, 

δοζηοπχξ, ηαζ ειείξ ηζξ εοεφκεξ ιαξ βζ‘ αοηή ηδκ «λδνυηδηα» ημο ιαεήιαημξ, 

βζαηί αβκμμφιε ηαζ έκα ιείγμκ ζημζπείμ: υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ θμβμηεπκίαξ είκαζ 

ιάεδια ηαηά αάζδ αζζεδηζηήξ παζδείαξ ηαζ υπζ βθςζζζηήξ.  

ΠΡΟΣΑΔΗ 

 οζηδιαηζηή εκδιένςζδ ηαζ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιε 

ηδ ζοκενβαζία ηςκ Πακεπζζηδιίςκ ζηζξ ιεευδμοξ ηδξ 

θμβμηεπκζηήξ ακάθοζδξ, εεςνδηζηή αθθά ηαζ πναηηζηή, ζε εέιαηα 

δζδαηηζηήξ ηςκ επζθεβιέκςκ ηεζιέκςκ. Γζα πανάδεζβια, δ 

αλζμπμίδζδ ηδξ δζαηεζιεκζηυηδηαξ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ηαεμδήβδζδ 
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ημο εηπαζδεοηζημφ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ 

αοηεκενβυ ιάεδζδ ηαζ ηδ δδιζμονβία ιε αάζδ ημ ηείιεκμ, δδθαδή 

ηδκ «μθμηθήνςζδ» ημο κμήιαημξ ημο ηεζιέκμο ιε ηδ δζηή ημοξ 

πανέιααζδ. 

 Δλμπθζζιυξ ηςκ ζπμθείςκ ιε ηδκ ακάθμβδ αζαθζμβναθία. 

 Βαειμθμβζηή απμζφκδεζδ ημο ιαεήιαημξ απυ ηδ βθςζζζηή 

δζδαζηαθία, υπςξ ηαζ ηςκ Ανπαίςκ απυ ιεηάθναζδ, πμο επίζδξ 

απμηεθεί δζδαζηαθία θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ. Ανπαία Δθθδκζηή 

Γναιιαηεία ηαζ Νέα Δθθδκζηή Γναιιαηεία ιπμνμφκ κα έπμοκ, ακ 

υπζ ααειμθμβζηή, ημοθάπζζημκ δζδαηηζηή ζφκδεζδ, βζαηί έηζζ δ 

Λμβμηεπκία ηαηαβνάθεηαζ ζημ ιοαθυ ημο ιαεδηή ςξ «υθμκ», απυ 

ημκ Ίιδνμ ιέπνζ ζήιενα, ηαζ ακηζθαιαάκεηαζ αοηή ηδ ιαηνά 

ζεζνά ηαζ πανάδμζδ, πμο απμηεθεί ηαζ ηδ αάζδ ημο πμθζηζζιμφ 

ιαξ. Δπζπθέμκ, αοηυ εα ελοπδνεηήζεζ ηζξ ανπέξ ηδξ δζαηεζιεκζηήξ 

πνμζέββζζδξ ηςκ ηεζιέκςκ ηαζ εα ζοιαάθεζ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

θμβμηεπκίαξ ςξ λεπςνζζημφ ηαζ ζδζαίηενμο ακηζηεζιέκμο απυ ηδκ 

Ηζημνία ή ημ βθςζζζηυ ιάεδια. 

αξ εοπανζζηχ. 

διείςζδ: Ζ ημπμεέηδζδ ηδξ μιζθήηνζαξ ηαηαηέεδηε βναπηά βζα ηα Πναηηζηά 

ηαζ παναηίεεηαζ πθήνδξ ζημ Πανάνηδια. ημοξ ζοκέδνμοξ πανμοζζάζηδηε ιε 

ιζηνέξ πενζημπέξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα, ήηακ εκηυξ ημο πνυκμο ηδξ. 

Ο ζοκάδεθθμξ Γζάκκδξ Μπαιπακίημξ έπεζ ημ θυβμ, ζηδ ζοκέπεζα, ηαζ κα 

εημζιάγεηαζ δ ζοκαδέθθζζζα Γςβχ Κακεθθμπμφθμο.  

Γ. ΜΠΑΜΠΑΝΗΚΟ (ΔΛΜΔ ΛΑΡΗΑ): Ζ κέα δζδαηηζηή πνμζέββζζδ ημο 

ιαεήιαημξ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ οπμηάζζεηαζ ηαζ ελοπδνεηεί πθήνςξ ηδ 

θμβζηή ημο ημκζηνμοηηζαζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηδ δελζυηδηα ημο κα ιαεαίκς πχξ κα 

ιαεαίκς, ιζα θμβζηή, άθθςζηε, πμο δζαπενκά υθα ηα ιαεήιαηα. Σδκ ακηίθδρδ 

αοηή εζζάβμοκ μζ ζοββναθείξ ηςκ αζαθίςκ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ζημ 

Γοικάζζμ. Αοηή δ ακηίθδρδ δεκ είκαζ ιμκάπα ζηα ηείιεκα πμο πνμηάζζμκηαζ, 

αθθά ηαζ ζηδ δζδαζηαθία αηυιδ ηαζ ηςκ βναιιαηζηχκ ηαζ ζοκηαηηζηχκ 

θαζκμιέκςκ.  
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Οζ ζοββναθείξ ηςκ αζαθίςκ, ιε 5 ςξ 6 ηείιεκα πανάθθδθα, αθθά 

αζφκδεηα ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ, πνμηείκμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α΄ 

Γοικαζίμο ιζα δαζδαθχδδ δζαδνμιή ιε ενςηήζεζξ ηαζ αζηήζεζξ ειπέδςζδξ, 

πμο αημθμοεμφκ ιεηά απυ 3 ή 4 ζεθίδεξ. ηυπζια μζ ζοββναθείξ δεκ ηάκμοκ 

ηδκ παναιζηνή ακαθμνά ζηα ζπεηζηά ηεθάθαζα ηδξ βναιιαηζηήξ ηαζ ημο 

ζοκηαηηζημφ. Ζ δζδαζηαθία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο, ζ‘ 

αοηή ηδκ εοαίζεδηδ δθζηία, λεηζκά ιε έκακ πανάδμλμ ηαζ ακηίζηνμθμ ηνυπμ. 

Καηαζηεοάγμοκ πνχηα ηδ ζηέβδ ημο μζημδμιήιαημξ, δζδάζημκηαξ ζηδκ 1δ 

εκυηδηα ηα είδδ ηςκ πνμηάζεςκ, βζα κα ένεμοκ ζε επαθή μζ ιαεδηέξ ιε ηα 

ιένδ ηδξ πνυηαζδξ ζηδκ 3δ ηαζ ζηδκ 6δ εκυηδηα. Γζα ημοξ ζοββναθείξ, υθςξ 

παναδυλςξ, δεκ οπάνπμοκ ζφκεεηεξ πνμηάζεζξ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

πνμηάζεςκ ςξ πνμξ ηδ δμιή ημοξ. Με ηδ πνήζδ δζαθμνεηζηήξ μνμθμβίαξ ηαζ 

κεμθμβζζιχκ -ημ είπακ, άθθςζηε, ηαζ άθθμζ εζζδβδηέξ πζμ πνζκ- πνμζπαεμφκ 

κα απμζοκδέζμοκ πθήνςξ ηδ δζδαζηαθία ηδξ Γθχζζαξ απυ ημ επίζδιμ αζαθίμ 

ημο οκηαηηζημφ. ·ηζζ, μζ πνμηάζεζξ, ςξ πνμξ ηδ δμιή ημοξ, μκμιάγμκηαζ 

πνμηάζεζξ ακάθμβα ιε ηα ζοζηαηζηά ημοξ. Οζ πνμηάζεζξ, ςξ πνμξ ημ 

πενζεπυιεκμ, πνμηάζεζξ ακάθμβα ιε ηδ ζδιαζία ημοξ. Ο ειπνυεεημξ 

πνμζδζμνζζιυξ μκμιαηζηή θνάζδ φζηενα απυ πνυεεζδ. Σμ μκμιαηζηυ ιένμξ 

μκμιαηζηή θνάζδ. Σμ νδιαηζηυ ιένμξ νδιαηζηή θνάζδ. Καζ μζ ιαεδηέξ 

ένπμκηαζ ζε πθήνδ ζφβποζδ, υηακ ηαθμφκηαζ κα ιάεμοκ υηζ δ μκμιαηζηή θνάζδ 

είκαζ έκα απυ ηα δφμ ιένδ ηδξ πνυηαζδξ, αθθά ιπμνεί, επίζδξ, κα είκαζ ηαζ 

ιένμξ ηδξ μκμιαηζηήξ θνάζδξ.  

Ζ ηενάζηζα ζοιαμθή ζηδκ «εηιάεδζδ» ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ, ζηδ 

δζδαζηαθία ηςκ βναιιαηζηχκ ηαζ ζοκηαηηζηχκ θαζκμιέκςκ, είκαζ ζηα ηεθάθαζα 

υπμο δζδάζημκηαζ ημ οπμηείιεκμ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ. ηδ δζδαζηαθία ημο 

ακηζηεζιέκμο ηαζ ζημκ εκημπζζιυ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ αζηζαηζηήξ πηχζδξ, ημ 

πνχημ παναηηδνζζηζηυ δείβια αλζμπμζεί ςξ πανάδεζβια ηδκ εθθδκζηυηαηδ θέλδ 

«μζ ιαεδηέξ ηνχκε ηζζπξ». ημ δε οπμηείιεκμ, πάθζ ζημ πνχημ πανάδεζβια ηαζ 

ζημκ εκημπζζιυ ηδξ μκμιαζηζηήξ, «μ Φνέκηενζη Ρέιζβηημκ γςβνάθζζε ηδ παίηδ 

ηαζ ηδκ μονά». Σμ νήια «πνμαάθθς» ζηδ Νεμεθθδκζηή Γθχζζα είκαζ 

πανάβςβδ θέλδ απυ ημ πνυεεια «πνμ» ηαζ ημ νήια «αάθθς», εκχ ζηα 

Ανπαία ηαζ ζημ οκηαηηζηυ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ είκαζ, θοζζηά, ζφκεεηδ 

θέλδ. φβποζδ ηαζ δζάθοζδ ηδξ ζηέρδξ ζε υθμ ηδξ ημ ιεβαθείμ.  
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Ακ, ηχνα, πενάζμοιε ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ εζζαβςβζηχκ ηεζιέκςκ, 

εα δζαπζζηχζεζ ηακείξ υηζ δεκ πνυηεζηαζ απθχξ βζα ηάπμζα δφζημθα ηείιεκα, 

βζα πμθθμφξ θζθυθμβμοξ ακμφζζα ηαζ απςεδηζηά. Ζ επζθμβή ημοξ οπδνεηεί 

ημοξ ζδεμθμβζημφξ ημοξ ζηυπμοξ. Ζ επζθεηηζηή αλζμπμίδζδ ηεζιέκςκ ηονίςξ 

απυ ημ «ΒΖΜΑ» ηαζ ηδκ «ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ», αθθά ηαζ πθδεχνα πνήζδξ 

ηεζιέκςκ απυ ημ Γζαδίηηομ, ηεζιέκςκ πνδζηζηχκ, πμο πνμάβμοκ ςξ αλίεξ ηζξ 

ζοκηαβέξ ιαβεζνζηήξ, ηδκ ειπέδςζδ ηςκ υνςκ ηδξ αβμνάξ, ημκ 

ηαηακαθςηζζιυ, αθθά ιέπνζ ηαζ ηδ ιμζνμθαηνία ηαζ ηδκ οπμηαβή, δείπκμοκ 

λεηάεανα ημκ ζηυπμ ημοξ, πμο δεκ είκαζ άθθμξ πανά δ ζδεμθμβζηή 

πεζναβχβδζδ ηδξ κέαξ βεκζάξ. ·ηζζ, δ δζδαζηαθία ηδξ ηθίζδξ ηςκ μοζζαζηζηχκ 

ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζοκηαβέξ ηδξ ιαβεζνζηήξ.  

Ακηίζημζπα, ζημ Γδιμηζηυ αλζμπμζμφκ ηζξ ζοκηαβέξ ηδξ ιαβεζνζηήξ βζα ηδ 

δζδαζηαθία ηδξ Πνμζηαηηζηήξ. Γζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ πενζβναθήξ πνμηείκμοκ 

ζημοξ ιαεδηέξ κα πενζβνάρμοκ έκα ηζκδηυ ηδθέθςκμ ή κα πενζβνάρμοκ ημ 

ιζηνμαζηζηυ υκεζνμ βζα έκα ζπίηζ πμο εα ήεεθακ κα αβμνάζμοκ ζημ ιέθθμκ, ημ 

μπμίμ εα είκαζ μνμθμδζαιένζζια ιε 207 η.ι., ιε εέα, ιε πζζίκα, ιε 

εβηαηάζηαζδ ζοκαβενιμφ ηαζ home cinema. Σα ηείιεκα αοηά απεοεφκμκηαζ 

ζημοξ ιαεδηέξ-παζδζά ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ, αθθά ηαζ ζηα παζδζά ηςκ 

ελαεθζςιέκςκ μζημκμιζηχκ ιεηακαζηχκ, πμο απμηεθμφκ ημ 10% ηςκ 

ζπμθείςκ ιαξ. Να πενκάεζ, έηζζ, ζημ οπμζοκείδδημ ηςκ ιαεδηχκ δ αλία ηδξ 

ειπμνεοιαημπμίδζδξ. Να ιπμνμφκ αφνζμ κα βνάρμοκ έηεεζδ, υπςξ έβναρακ 

μζ πνμδβμφιεκμζ ιαεδηέξ ζημ Λφηεζμ βζα ηδκ αλία ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ, βζα 

ηδκ αλία ηδξ ζδζςηζηήξ αζθάθζζδξ.  

Αξ πάιε, ηχνα, ζημ ηείιεκμ ημ μπμίμ απμηεθεί ικδιείμ οπμηαβήξ ηαζ 

ιμζνμθαηνίαξ. ημ αζαθίμ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο οπάνπεζ δ ελήξ ενβαζία βζα ημοξ 

ιαεδηέξ: «Τπμεέζηε υηζ είζηε Πνυεδνμξ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ Αιενζηήξ 

ηαζ απακηάηε ζηα επζπεζνήιαηα ημο ανπδβμφ ηςκ Ηκδζάκςκ». Δίκαζ ημ βκςζηυ 

ημ ζπεηζηυ ηείιεκμ, ζημ μπμίμ μ ανπδβυξ ηςκ Ηκδζάκςκ ζάηθ απακηά 

πενήθακα υηζ δεκ πμοθά ηδ βδ ζημκ Φνακηθίκμ Πδνξ. Εδηά απυ ημοξ ιαεδηέξ 

κα βνάρμοκ ιζα πανάβναθμ ιε επζπεζνήιαηα ιε ηα μπμία εα «απακημφκ» ζηζξ 

ζηέρεζξ ημο Ηκδζάκμο ανπδβμφ. Τπάνπεζ πθδεχνα ηέημζςκ αζηήζεςκ. 

Αζηήζεζξ μζ μπμίεξ πενκμφκ, αηυιδ ηαζ απυ αοηά ηα απθά παναδείβιαηα, πμο 

ζαξ ακέθενα, ηδξ Γναιιαηζηήξ ηαζ ημο οκηαηηζημφ, οπμζοκείδδηα ζημ ιοαθυ 
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ηδξ κέαξ βεκζάξ ηδκ οπμηαβή, ηδ θμβζηή ημο απαζπμθήζζιμο αφνζμ-ιεεαφνζμ, 

ηδ θμβζηή ημο οπμηαβιέκμο ηαζ ημο ακενχπμο πμο ιμζνμθαηνζηά εα αθέπεζ ηδκ 

ημζκςκία.  

οκάδεθθμζ, ζημ οκέδνζυ ιαξ δεκ πνέπεζ ιυκμ κα βίκεζ ιζα ηαηαβναθή 

δζαθμνεηζηχκ απυρεςκ ή αηυιδ ηαζ ιζαξ άπμρδξ δ μπμία ιπμνεί κα ζζπφζεζ 

ηαζ πθεζμρδθζηά. Σμ οκέδνζυ ιαξ εα πνέπεζ κα ζηαεεί ςξ εηείκδ δ αθεηδνία, 

δ μπμία εα πνμαάθεζ ημ ααζζηυ αίηδια, πμο δεκ ημ αημφς απυ πμθθμφξ 

ζοκμιζθδηέξ, πμο δζαθςκμφκ ιε ηδκ αηαηαθθδθυηδηα ηςκ αζαθίςκ, αθθά ηαζ 

ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηςκ απυρεςκ πμο πνμςεμφκ, κα εέζεζ ςξ γήηδια ηδκ 

απυζονζδ αοηχκ ηςκ αζαθίςκ.  

Γεκ πνέπεζ κα ζηαεμφιε ζηδκ ηάλδ ειείξ δζδάζημκηαξ ζακ 

ακηζζηάειζζια ημ «Πκεοιαηζηυ Διααηήνζμ» ημο ζηεθζακμφ ηαζ κα δζδάλμοιε 

απυ εηεί ηδκ Πνμζηαηηζηή, ημ «Διπνυξ, αμδεάηε κα ζδηχζμοιε ημκ ήθζμ πάκς 

απ‘ ηδκ Δθθάδα» μφηε ημ πανάδεζβια ημο «ιμθχκ θααέ». Δηείκμ ημ μπμίμ εα 

πνέπεζ κα ‘πμοιε ηαηά κμο είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηαθή δζαεειαηζηυηδηα. Ζ 

δζαεειαηζηυηδηα δεκ είκαζ ηαηή, επεζδή ζήιενα βίκεηαζ ηαηή επζθμβή ηδξ. Ζ 

δζαεειαηζηυηδηα, απυ ηδκ ίδζα ηδξ ηδκ επζθμβή, είκαζ, ακ εέθεηε, ενβαθείμ βζα ηδ 

πεζναβχβδζδ ηαζ βζα ηδκ άκζζδ πνυζααζδ ηςκ ιαεδηχκ ζηδ βκχζδ.  

Σεθεζχκς ιε ημ ελήξ: Σμ ζπμθείμ δεκ αθθάγεζ, ημ ζπμθείμ αθθάγεζ 

ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ημζκςκία. Καζ ημ ζπμθείμ αθθάγεζ υπζ ιυκμ ιε αβχκα ηαζ ιε 

ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ υπμζαξ παζδαβςβζηήξ εθεοεενίαξ κμιίγμοιε υηζ έπμοιε 

ζηδκ ηάλδ, αθθά αθθάγεζ ηαζ ιε ημοξ πθδαείμοξ ηδξ Μακςθάδαξ.  

αξ εοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηζ ειείξ ημκ ζοκάδεθθμ Γζάκκδ Μπαιπακίημ. 

·πεζ ζοκέπεζα δ ζοκαδέθθζζζα Γςβχ Κακεθθμπμφθμο ηαζ επυιεκμξ μιζθδηήξ 

είκαζ μ Υανάθαιπμξ Παπαδυπμοθμξ.  

Γ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ: οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, αθμφ εηθνάζς ηζξ 

εοπανζζηίεξ ιμο ζηδκ ΟΛΜΔ, ζημ ΚΔΜΔΣΔ ηαζ ζηδκ Οιάδα Δνβαζίαξ, πμο 

δμφθερακ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ αοημφ ημο οκεδνίμο, εα ζαξ απμηαθφρς 

ζε ιμνθή δήθςζδξ πχξ θεζημφνβδζα επί 28 πνυκζα ηαεδβήηνζα. Καζ ζημ ηέθμξ 

εα ηαηαθάαεηε υηζ δεκ ημ ηάκς ηοπαία, βζαηί απυ αοηυ εα πνμηφρεζ ηαζ δ 

πνυηαζή ιμο.  
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Ίηακ πνζκ απυ 28 πνυκζα πήνα ημ πανηί ηδξ ημπμεέηδζήξ ιμο ςξ 

ακαπθδνχηνζαξ ηαεδβήηνζαξ θζθμθυβμο ζηα Μέβανα, πήβα θέβμκηαξ ζημκ 

εαοηυ ιμο υηζ εζφ παξ βζα κα ιάεεζξ ζηα παζδζά πμίδζδ, θμβμηεπκία, εέαηνμ, 

βζα κα ημοξ ιάεεζξ κα πδβαίκμοκ ζηδκ πζκαημεήηδ, ζημ ιμοζείμ, βζα κα ημοξ 

ιάεεζξ κα αβςκίγμκηαζ βζα ηδκ εζνήκδ, βζα ηα ημζκςκζηά δζηαζχιαηα, βζα ημ 

πενζαάθθμκ, βζα ημκ άκενςπυ, βζα ιζα ημζκςκία αθθδθεββφδξ, ηαζ αοηυ εα ημ 

ηάκεζξ πανααζάγμκηαξ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, αάγμκηαξ ζηδκ άηνδ ηα 

υπμζα ζπμθζηά αζαθία, δζαθέβμκηαξ δζηά ζμο οθζηά ιε ζηυπμ κα αβάθεζξ 

ακενχπμοξ πμο, υπςξ θέεζ μ Πενζηθήξ ζημκ «Δπζηάθζμ» - ηαζ αοηυ ήηακ ηαζ ημ 

ηεθεοηαίμ ιάεδια πμο έηακα ηδκ Σνίηδ ιέζα ζηδκ ηάλδ - «ειείξ ημκ ήζοπμ 

πμθίηδ ημκ εεςνμφιε άπνδζημ πμθίηδ». Δίπα, θμζπυκ, ζηυπμ κα ιδ αβάθς 

ήζοπμοξ, άνα άπνδζημοξ πμθίηεξ.  

Καζ ηχνα, ζοκάδεθθμζ, ηνία πνάβιαηα εα πς ιε ιμνθή ηίηθςκ, υζμκ 

αθμνά ηα κέα αζαθία. Ζ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ, πμο πανμοζζάζηδηε ζημ 

οκέδνζμ, δ ένεοκα ηδξ ΔΛΜΔ Ζθείαξ ηαζ ιζα δζηή ιαξ ένεοκα –‗δζηή ιαξ‘ 

εκκμχ ηςκ θζθμθυβςκ ημο ζπμθείμο ιμο ηαζ άθθςκ ζοκαδέθθςκ– ηαηέθδλακ 

ζε αοηά πμο αημφζηδηακ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ εδχ. Καηαθήλαιε ζηα ίδζα 

πνάβιαηα: υηζ ηα αζαθία έπμοκ υθα αοηά ηα πνμαθήιαηα πμο είπαιε, υηζ απυ 

ηα αζαθία, υπςξ έπμοκ ζδιεζχζεζ μζ ζοκάδεθθμί ιμο ζημ ζπεηζηυ πυνζζια, 

θείπεζ μ ζηυπμξ. Γεκ ακαθένεηαζ ζε πμζμοξ απεοεφκεηαζ. Ζ πμζυηδηα ζε αάνμξ 

ηδξ πμζυηδηαξ. Λίεμζ, πθίκεμζ ηαζ ηέναιμζ αηάηηςξ εννζιιέκα. Βάγμοκ εζέκα κα 

λεδζαθέλεζξ. Γεκ πνμζθένμοκ ζηα παζδζά, ηα ιπενδεφμοκ, ηα δοζημθεφμοκ.  

Ζ ζοκαδέθθζζζα Μανία Γακζήθ ηαζ μ ζοκάδεθθμξ Ακαζηάζζμξ ηέθμξ 

ακέθενακ βζα ηα αζαθία ηδξ ανπαίαξ βθχζζαξ πμθθά παναδείβιαηα πμο 

απμδεζηκφμοκ υηζ ηα αζαθία αοηά πνέπεζ υζμ ημ δοκαηυκ ζοκημιυηενα κα 

ακαεεςνδεμφκ, ακ υπζ κα απμζονεμφκ. Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, δεκ ιπμνμφκ κα 

παναιείκμοκ άθθμ ηα αζαθία αοηά βζα ημοξ ιαεδηέξ ιέζα ζηδκ ηάλδ.  

Βέααζα, ειείξ μζ ηαεδβδηέξ ηδξ ηάλδξ, ιεηά ηα κέα αζαθία, γήζαιε ηαζ ηδκ 

ηναβςδία ηδξ επζιυνθςζδξ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμθθαπθαζζαζηέξ. Οζ 

μπμίμζ ήνεακ, αθθά δεκ ήλενακ ηίπμηα ζδιακηζηυ, ήλενακ ηάηζ θίβμ. Οζ μπμίμζ 

ήλενακ πμθφ θζβυηενα απυ ιαξ. Οζ μπμίμζ, άια ημοξ πίεγεξ, ζμο έθεβακ: «Μα, 

ηζ κα ηάκς, ανε παζδί ιμο, ηαζ εβχ; Νμιίγεζξ υηζ ήεεθα κα ένες;» Καζ υηακ ημοξ 

έθεβεξ: «Μα εβχ ηάκς υ,ηζ εέθς. Ί,ηζ δε εέθς δεκ ημ ηάκς. Γζαηί κα παξ;», δεκ 
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ήλενακ ηζ κα ζμο απακηήζμοκ. Αοηή ήηακ δ ηαηάζηαζδ ηδξ επζιυνθςζδξ, έηζζ, 

υπςξ ηδ γήζαιε.  

Ίιςξ, ζοκάδεθθμζ, εέθς πάνα πμθφ κα ζηαεχ ζε αοηυ πμο θέεζ ηαζ δ 

Μανία Γακζήθ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ εζζήβδζήξ ηδξ ηαζ αοηή είκαζ ηαζ δ ιεβάθδ ιμο 

αβςκία. Ίηακ ιαξ ηαθμφζακ μζ φιαμοθμζ, βζα κα ιαξ εκδιενχζμοκ βζα ηα 

ηαζκμφνζα αζαθία ηαζ ηα ζπεηζηά, αθέπαιε ηαεδβδηέξ δφμ, αξ πμφιε, 

ηαποηήηςκ. Αοημφξ πμο, είηε βζαηί δζδάζημοκ πμθθά πνυκζα είηε βζαηί έπμοκ ιζα 

εηπαζδεοηζηή ακηίθδρδ ιε ηδκ μπμία ιπήηακ ιέζα ζημ ζπμθείμ, είηε, είηε, είηε..., 

ήηακ απμθαζζζιέκμζ κα ιδκ ημοξ ηάκμοκ ημ παηίνζ, κα ιδ πάζμοκ ημ ζηυπμ 

ημοξ, πμο μ ζηυπμξ ημοξ είκαζ κα αβάθμοκ ακενχπμοξ, έηζζ υπςξ ημοξ θέιε 

ακενχπμοξ πνμαθδιαηζζιέκμοξ, ακενχπμοξ ιμνθςιέκμοξ, ακενχπμοξ πμο 

εα είκαζ πνήζζιμζ ιέζα ζηδκ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ ηαζ ζηα ιδκφιαηα ηδξ 

ημζκςκίαξ. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ δ άθθδ ιενίδα ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο, είηε βζαηί 

έπμοκ θίβα πνυκζα ζηδκ εηπαίδεοζδ, είηε βζαηί είκαζ ηα εφιαηα, ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ηαθθζένβεζαξ αοηχκ ηςκ δελζμηήηςκ, είηε δζυηζ πζζηεφμοκ υηζ 

ημ laptop -πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ, επεζδή εβχ δεκ λένς κα ημ 

πνδζζιμπμζήζς, είιαζ ακηίεεηδ- ή μζ πμθθέξ δελζυηδηεξ, ή, ή, ή…, είκαζ αοηυ 

πμο ηα ηάκεζ υθα ηαζ υηζ είκαζ ημ πακ, ηνέιμκηαζ ηονζμθεηηζηά απυ ηα πείθδ ηςκ 

πμθθαπθαζζαζηχκ ή ηςκ ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ, πμο λένμοκ πμθφ θζβυηενα 

(υπζ υθμζ, αέααζα, δεκ ζζμπεδχκς) απυ ειάξ, ηαζ νςηάκε ιε αβςκία: «Αοηή ηδκ 

ενχηδζδ ιπμνχ κα ηδ αάθς ζημ δζαβχκζζια; Καζ ακ αάθς αοηή ηδκ ενχηδζδ, 

πυζμ εα ηδ ααειμθμβήζς; Καζ ηζ εα δζαθέλς; Καζ ηζ εα ηάκς. Καζ ηζ εα νάκς;». 

Καζ πζζηεφς, ζοκάδεθθμζ, υηζ εδχ πνέπεζ κα εζηζάζμοιε.  

Διείξ, ιε ηα πμθθά πνυκζα, ειείξ πμο ιπήηαιε ιε άπμρδ, ειείξ, πμο 

είιαζηε απμθαζζζιέκμζ κα ηναηήζμοιε ηδκ άπμρή ιαξ ηαζ ιε αάζδ αοηή κα 

δμοθέρμοιε, ειείξ, πμο εέθμοιε κα αβάθμοιε ακενχπμοξ 

πνμαθδιαηζζιέκμοξ, ακενχπμοξ ιμνθςιέκμοξ, ακενχπμοξ πμο εα 

δζαδδθχκμοκ βζα ηδκ εζνήκδ, πμο εα δζαδδθχκμοκ οπέν ηδξ πμθοπμθζηζζιζηήξ 

ημζκςκίαξ, πμο εα δζααάγμοκ θμβμηεπκία, πμο εα δζααάγμοκ πμίδζδ, πμο εα 

ηαηαββέθθμοκ ηζξ πανααζάζεζξ ηςκ ακενχπζκςκ δζηαζςιάηςκ, υπμο ηαζ ακ 

ζοιααίκμοκ αοηέξ, ειείξ δεκ έπμοιε ηίκδοκμ. Ξένμοιε. ·πεζ ιπεζ ζημ πεηζί 

ιαξ, έπεζ πενάζεζ ζημ DNA ιαξ ημ ηζ εα ηάκμοιε ηαζ ηζ εα πμφιε. Καζ 

ιπμνμφιε κα πεηάλμοιε ηα άπνδζηα ηαζ ιπμνμφιε κα ηναηήζμοιε ηα υπμζα 
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πνήζζια ηαζ ιπμνμφιε κα αάθμοιε ηα δζηά ιαξ. Δβχ, ζοκάδεθθμζ, υηακ 

δίδαζηα ηα ηθειηθά ημο Θμοηοδίδδ πένκαβα υθεξ ηζξ ζεθίδεξ ιε πενίθδρδ ηαζ 

έθηακα ζημ ηέθμξ. ·θηακα εηεί, ζηδκ ηναβςδία ηςκ αζπιαθχηςκ, βζα κα ημοξ 

δζααάζς ημ εηπθδηηζηυ αζαθίμ ημο Ζθία Ζθζμφ «Σμ ιήκοια ημο Θμοηοδίδδ» ηαζ 

ημοξ έθενκα ζηδκέξ ηαζ ημοξ έηακα πνμαμθή απυ ημοξ αζπιάθςημοξ ζηδ 

Γζμοβημζθααία, απυ ημοξ αζπιάθςημοξ ζηα άθθα ζηναηυπεδα ζοβηέκηνςζδξ, 

βζα κα πς υηζ δ ζιπενζαθζζηζηή πμθζηζηή πνδζζιμπμζεί ηζξ ίδζεξ ιεευδμοξ, είηε 

ζημκ 5μ αζχκα είηε ζημκ 15μ είηε ζημκ 20υ είηε ζημκ 25μ -λένς ‘βχ, ιεηά απυ 

ιαξ-, ηζξ ίδζεξ ιεευδμοξ. 

Ζ αβςκία ιμο υιςξ είκαζ ηζ εα βίκεζ ιε ημοξ κέμοξ ζοκαδέθθμοξ, πμο 

έπμοκ παεεί ιέζα ζημκ ηοηεχκα αοηχκ ηςκ αζαθίςκ. Πνμηείκς, θμζπυκ, εδχ κα 

εζηζάζμοιε. Δδχ κα ανμφιε ηνυπμοξ ηαζ κα πνμηείκμοιε ζε υθμοξ ημοξ 

ηυκμοξ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ κα ακηζζηαεμφκ. Να δμοθέρμοκ ιε ημ δζηυ ημοξ 

ζφζηδια βζα κα αβάθμοκ ακενχπμοξ ιε ζοκμθζηή ιυνθςζδ, υπζ ακενχπμοξ 

ιε πμθθέξ δελζυηδηεξ. Ίπζ ακενχπμοξ πμο δεκ λένμοκ πμφ παημφκ ηαζ πμφ 

ανίζημκηαζ. Ίπζ ακενχπμοξ πμο εκδζαθένμκηαζ ιυκμ βζα ημ δζηυ ημοξ ζπίηζ, 

πζζηεφμκηαξ υηζ ημ ζπίηζ ημο βείημκα δεκ ημοξ αθμνά.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηζ ειείξ. Ο Υανάθαιπμξ Παπαδυπμοθμξ έπεζ 

ημ θυβμ ηαζ αημθμοεεί δ ηνάηδ Καηανάηδ.  

Υ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΔΛΜΔ ΠΗΔΡΗΑ): Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ημ εέια πμο 

εα πνμζπαεήζς εθαθνχξ κα αββίλς αθμνά ηονίςξ ζημ ιάεδια ηδξ Ανπαίαξ 

Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ απυ ημ πνςηυηοπμ ζημ Γοικάζζμ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα ημ 

βθςζζζηυ ιάεδια, ημ ιάεδια ηδξ Δθθδκζηήξ, εκκμχ ζηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ, πμο μπςζδήπμηε απμηεθεί, έηζζ ηζ αθθζχξ, έκα ααζζηυηαημ 

ποθχκα –αξ ιζθήζς ηζ εβχ ιε ηέημζα μνμθμβία– ημο βναιιαηζζιμφ ακενχπςκ 

μζ μπμίμζ εα παθεφμοκ, εα αβςκίγμκηαζ βζα ιζα ηαθφηενδ ημζκςκία ηαζ δε εα 

είκαζ αζθαθχξ αρξείνη, βζα κα εοιδεμφιε ηαζ ημκ πνχημ επζζηήιμκα ζζημνζηυ 

ηδξ ακενςπυηδηαξ.  

Σμ εέια ημ ζπεηζηυ ιε ηα Aνπαία Eθθδκζηά ζηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ –πνμπάκηςκ ημ ζπεηζηυ ιε ηδκ απυ ημ πνςηυηοπμ δζδαζηαθία 

ημοξ ζημ Γοικάζζμ– είκαζ ακαιθίαμθα ζηεκά δειέκμ ιε ημ βθςζζζηυ γήηδια. Οζ 

πναβιαηζημί, άθθςζηε, μπαδμί ηδξ ιεηαννφειζζδξ ημο 1976, παναηδνεί μ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 626 

ηαεδβδηήξ Κνζανάξ, απμδέπμκηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ Ανπαίαξ Γθχζζαξ κα 

πενζμνζζηεί ζημ Λφηεζμ. Ζ ιεηαννφειζζδ ημο 1976, ιε ηδκ μιμθμβμοιέκςξ 

πάκδδιδ, ηυηε, απμδμπή ηδξ, έθοζε ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηαζ ιε πμθφ ιεβάθδ, 

αέααζα, ηαεοζηένδζδ έκα ααζζηυ πνυαθδια ηδξ παηνίδαξ ιαξ, ημ μπμίμ ιαγί 

ιε άθθα (αβνμηζηυ, πμθζηεζαηυ η.η.θ.) επδνέαγε ανκδηζηά ηζξ ελεθίλεζξ απυ ημκ 

ηαζνυ αηυιδ ηδξ ίδνοζδξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, αθθά ηαζ πνςηφηενα. Καζ, 

επζπθέμκ, αξ ζδιεζχζμοιε υηζ δ ακαβκχνζζδ ηδξ δδιμηζηήξ, δ ηαεζένςζδ ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηςκ Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ απυ ημ πνςηυηοπμ ζημ Λφηεζμ αθθά ηαζ 

ημο ιμκμημκζημφ ζοζηήιαημξ ημ 1982 οπήνλακ θζβυηενμ επαηυθμοεα 

ζοβηονζχκ ηαζ πενζζζυηενμ ημνοθχζεζξ –ηαηαηηήζεζξ, βζα κα αηνζαμθμβμφιε- 

ιαηνμπνυκζςκ πκεοιαηζηχκ, εεκζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ αβχκςκ, υπζ θίβεξ θμνέξ 

αζιαηδνχκ ηαζ δνςζηχκ, υπςξ ζοιααίκεζ ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ. 

 

 Χζηυζμ, είημζζ ηχνα πνυκζα ιε εθίρδ παναηδνμφιε υηζ δ «ηαεανεφμοζα» 

δζανηχξ επζζηνέθεζ ηαζ έπεζ υπδια επζζηνμθήξ –αθίιμκμ– ηα Ανπαία Δθθδκζηά. 

Έδδ ημ 1992, ιε πνμπμιπυ ηζξ ανπαζυθζθεξ απυρεζξ ημο ιαηανίηδ ημο Σνίηζδ, 

αθθά ηαζ άθθμοξ πζμ «πνμμδεοηζημφξ» απυ εηείκμκ, ζδιεζχεδηε έκα ζμαανυ 

πζζςβφνζζια, δ επακεζζαβςβή ζημ Γοικάζζμ ηςκ Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ απυ ημ 

πνςηυηοπμ. Ζ επίθαζδ, ιάθζζηα, ηδξ ζζημνζηήξ, απυ ηδ ζημπζά ηδξ βθχζζαξ, 

δζάηαλδξ ηδξ φθδξ ηςκ ηεζιέκςκ πμο είπακ πεζναιαηζηά επζθεβεί –δζυηζ επίθαζδ 

ήηακ– ηαηαζηναηδβήεδηε απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή ζπεδυκ ζηδ ζπμθζηή πνάλδ 

πνμξ υθεθμξ ηδξ ηνίηδξ ηθίζδξ ηαζ ηδξ εηενμπνμζςπίαξ. Καζ ακ νίλεζ μ 

ηαηαημπζζιέκμξ ιζα πνυπεζνδ, έζης, ιαηζά ζηα ζπεηζηά εβπεζνίδζα πμο 

δζδάζημκηαζ ζήιενα ζημ Γοικάζζμ, εα ακηζθδθεεί εφημθα ηδκ επίθαζδ αοηή. 

Αξ ημ πμφιε υιςξ εοεέςξ, υηζ δδθαδή ηακέκα μοζζαζηζηά εκδζαθένμκ δεκ 

έδεζλακ βζα ηδ ιδηνζηή βθχζζα ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ εηείκμζ πμο δήεεκ ηυπημκηαζ 

βζα ηα «θηςπά» ηαζ «ηαηά» εθθδκζηά ημο θαμφ ιαξ. 

 

 Γζυηζ ααζζηυ «επζπείνδια» ημο κέμο βθςζζαιοκημνζζιμφ –πχξ αθθζχξ κα 

πνμζδζμνίζεζ ηακείξ ημ ζοκμκεφθεοια ημο εζάζμο αοημφ ηαζ ηςκ εζαζςηχκ 

ημο– είκαζ δ ηάπαηεξ βθςζζζηή ακαπδνία ημο πνήζηδ ηδξ δδιμηζηήξ, εάκ δε 

βκςνίγεζ Ανπαία Δθθδκζηά, άπμρδ μθςζδζυθμο άηονδ ηαζ ακηζεπζζηδιμκζηή. 

διεζχκεζ ζπεηζηά μ ιαηανίηδξ μ Υνζζηίδδξ υηζ δ βκχζδ ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ 

δεκ πνμτπμεέηεζ ηδ βκχζδ πνμβεκέζηενςκ ζηαδίςκ ηδξ ηαζ υηζ δ βκχζδ 
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αοηχκ ηςκ πνμβεκέζηενςκ ζηαδίςκ πνμζεέηεζ, αέααζα, βκχζεζξ βζα ηδ ιδηνζηή 

βθχζζα, δεκ απμηεθεί, ςζηυζμ, υνμ βκχζδξ/απυηηδζήξ ηδξ. 

 

 Αθθά βζα πμζα ιδηνζηή βθχζζα μ θυβμξ; Απυ ημ 2005 ηα ςνμθυβζα 

πνμβνάιιαηα πνμαθέπμοκ έλζ χνεξ ζηδκ Α´ Λοηείμο βζα ηδκ Ανπαία Δθθδκζηή 

Γθχζζα ηαζ Γναιιαηεία –δ Γναιιαηεία πδβαίκεζ πενίπαημ ζοκήεςξ–, ηέζζενζξ 

χνεξ υιςξ ζηδκ ίδζα ηάλδ βζα ηδ Νέα Δθθδκζηή Γθχζζα ηαζ Λμβμηεπκία· ηαζ 

αηυιδ, ιία επζπθέμκ χνα ζημ Γοικάζζμ βζα ηα Ανπαία Δθθδκζηά απυ ημ 

πνςηυηοπμ. Καζ ελαημθμοεμφιε αζθαθχξ, υζμζ δζδάζημοιε ηα Ανπαία 

Δθθδκζηά ζηδκ Α´ Λοηείμο, κα λεηζκάιε απυ ηα δεοηενυηθζηα μοζζαζηζηά ηαζ 

απυ ημ «εζιί». Ίζμ βζα ηδ ιδηνζηή βθχζζα, έπμοιε ζημ Γοικάζζμ –βζα ηαθή 

ιαξ ηφπδ- ηα κέα ζπμθζηά εβπεζνίδζα, ημ πκεφια ηςκ μπμίςκ ααζίγεηαζ ζηδ 

ιεηαιμκηένκα θμβζηή ηδξ πζμ άβνζαξ αβμνάξ. Σδξ ηεθεοηαίαξ, αέααζα, δ ροπή 

«άθθα γδηεί, βζ‘ άθθα ηθαίεζ», υπζ πάκηςξ βζα ηδ βθςζζζηή παζδεία ηδξ κέαξ 

αάνδζαξ ενβαγυιεκςκ – απαζπμθήζζιςκ, βζα κα αηνζαμθμβμφιε. 

 

 Αξ επακέθεμοιε, ςζηυζμ, ζημ ζογδημφιεκμ εέια, ιένμξ ημο μπμίμο είκαζ 

μπςζδήπμηε ηαζ μ πνμδβμφιεκμξ πνμαθδιαηζζιυξ. Ακ, θμζπυκ, εεςνμφκ ζη‘ 

αθήεεζα μζ πμθζηζημί ηαζ εηπαζδεοηζημί πανάβμκηεξ πμο εηπμκμφκ ςνμθυβζα ηαζ 

ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα υηζ δ βκχζδ ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ πνμζεέηεζ ζηδ 

βκχζδ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ, ηυηε ιπμνμφκ κα θνμκηίγμοκ βζα άθθα, θυβμο πάνδ 

βζα ηδ δζδαζηαθία ζημ Γοικάζζμ ηδξ εθθδκζηήξ Ηζημνίαξ. Θοιμφκηαζ άναβε μζ 

πανάβμκηεξ αοημί ημ αζαθίμ ημο Σμιπαΐδδ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Γ´ Γοικαζίμο 

ιε ηίηθμ «Δπζημιή ηδξ ζζημνίαξ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ»; Θα ιπμνμφζε αοηυ ή 

ηάθθζζηα ηάπμζμ άθθμ ζηδ εέζδ ημο κα είπε αλζμπμζδεεί ζπεηζηά. Θα 

ιπμνμφζακ, αηυιδ, κα ιενζικήζμοκ μζ ζμθμί αοημί βζα πζμ ζοπκέξ 

εηοιμθμβζηέξ ακαθφζεζξ βζα ηα παζδζά ημο Γοικαζίμο, πάκημηε αέααζα ιε 

αθεηδνία ηδ γςκηακή ιαξ βθχζζα, ιε πμνεία απυ ηδ ζοβπνμκία ζηδ δζαπνμκία. 

«Απυ ηδ δδιμηζηή», βνάθεζ μ Γδιήηνδξ Γθδκυξ, «πδβαίκεζ ημ παζδί ζηδκ 

ανπαία ηαζ ζε ηάεε ιμνθή ηδξ βθχζζαξ ιαξ άιεζα, ζηαεενά, ιε ζίβμονδ 

πενπαηδζζά πςνίξ παναζηναηήιαηα, βζαηί δ δδιμηζηή είκαζ νζγςιέκδ ζηδκ 

ροπή ημο.». Ίιςξ μζ άκενςπμζ αοημί ζε ηάιπμζεξ πενζπηχζεζξ μφηε 

εηπαζδεοηζημί είκαζ μφηε ζπέζδ ηαιία ιε ηα Ανπαία Δθθδκζηά έπμοκ. Καζ 

αθήεεζα πςξ είκαζ πανάηαζνδ δ ημπμεέηδζδ αοηχκ ηςκ οπμηεζιέκςκ δίπθα ζε 
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πκεοιαηζηέξ ιμνθέξ υπςξ μ Γθδκυξ, δζυηζ αδζηεί ηαηάθςνα ηυζμ αοημφξ υζμ 

ηαζ εηείκμκ. 

 

 Γζα κα ηεθεζχκμοιε, ςζηυζμ, ηδκ πνχηδ ζφκημιδ αοηή πανέιααζδ: Ακ δ 

δζδαζηαθία ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ είπε επζαθδεεί ζε ηέημζακ έηηαζδ 

ζηδ κεμεθθδκζηή εηπαίδεοζδ πνζκ ημ 1976 (πςνίξ ηαευθμο κα 

παναβκςνίγμοιε ιεηαννοειζζηζηέξ πνμζπάεεζεξ υπςξ εηείκδ ημ 1917 ιε 

εζζδβδηή ημκ Γθδκυ ή, πμθφ πενζζζυηενμ, ημ «πέδζμ ιζαξ Λασηήξ Παζδείαξ» 

ηδξ ΠΔΔΑ ημ 1944), ημφημ μθεζθυηακ ζε ιεβάθμ ααειυ ηαζ ζηδ ζηήνζλδ πμο 

αοηή πανείπε ζηδκ επίζδιδ βθχζζα ημο ημηγαιπαζζζιμφ ηαζ ηςκ κευηεοηηςκ 

αζηζηχκ ζηνςιάηςκ. Φακηάγμιαζ υιςξ πςξ ζήιενα –ηαζ ήδδ, αέααζα, απυ ημ 

μνζαηυ 1976- θυβμξ ηέημζμξ δε ζοκηνέπεζ. 

 Δοπανζζηχ πμο ιε αημφζαηε.  

 

Βζαθζμβναθία 

 

Βχνμξ, Φ. Κ., Γηα ηελ «Αξραία Διιεληθή Γιψζζα» (Β´ κέξνο), www.voros.gr 

Γθδκυξ, Γδι. Α., Έζλνο θαη Γιψζζα, Δζηία 1922. 

Ζναηθέμοξ, Γζχνβμξ, πλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, www.alfavita.gr 

Κνζανάξ, Διιακμοήθ, Δπηινγή απφ ην έξγν ηνπ, Εήηνμξ 2000. 

Υνζζηίδδξ, Α.-Φ., Η αξραία θαη ε λεφηεξε ειιεληθή γιψζζα: Η απηνλνκία ηεο 

δεκνηηθήο, εθδιενίδα «Σα Νέα», 16 επηειανίμο 2000.  

 

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ πανμοζζάζηδηε πενζθδπηζηά. Παναηίεεηαζ μθυηθδνδ, 

υπςξ ηαηαηέεδηε βζα ηα πναηηζηά 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. ηδ ζοκέπεζα ημ θυβμ έπεζ δ 

ζοκαδέθθζζζα . Καηανάηδ ηαζ αημθμοεεί δ ζοκαδέθθζζζα δ Πδκεθυπδ 

ηνάηδ.  

. ΚΑΚΑΡΑΚΖ: Υαζνεηίγς ημ οκέδνζμ, ηαηανπάξ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ηαζ 

ζοκαδέθθζζζεξ. Θα λεηζκήζς ακηζδεμκημθμβζηά, ίζςξ, ιε ιία επζζήιακζδ ηδκ 

μπμία οπυ ιμνθή ενχηδζδξ έεεζα επεέξ. Θεςνχ υηζ υθμξ μ πνμαθδιαηζζιυξ 
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πμο ηαηαεέημοιε εδχ εα έπνεπε, βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυξ, ηαηά ηδκ 

άπμρή ιμο, κα έπεζ άιεζδ ζπέζδ ηαζ ζφκδεζδ ηαζ δζαπναβιάηεοζδ ιε ημ 

Τπμονβείμ Παζδείαξ, ημ μπμίμ ηαζ δζαιμνθχκεζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ 

επζηάζζεζ υθα αοηά πμο ειείξ οθμπμζμφιε ζηδκ πνάλδ. Καηά ζοκέπεζα, αξ ιδ 

ιζθάιε απθχξ ηαζ πνμαθδιαηζγυιαζηε πςνίξ ζφκδεζδ ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, 

είκαζ ηάηζ πμο εα ήεεθα κα ημ επζζδιάκς ηαζ πάθζ.  

Θα εζηζάζς ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ζημ Λφηεζμ. 

Πάνα πμθφ ζοκμπηζηά εα ακαθενεχ ζηζξ δοζημθίεξ ημο ιαεήιαημξ αοημφ, 

λεηζκχκηαξ, πνχηα απ' υθα, απυ ημκ ελεηαζζμηεκηνζηυ ηαζ πνδζζιμεδνζηυ 

παναηηήνα ημο ιαεήιαημξ αοημφ ιέζα ζημ Λφηεζμ.  

Ίθμζ βκςνίγμοιε υηζ είκαζ έκα αάζακμ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηαζ βζα ημοξ 

ηαεδβδηέξ ηυζμ δ δζδαζηαθία υζμ ηαζ δ ελέηαζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ ·ηεεζδξ. 

Γκςνίγμοιε υηζ δ δζδαζηαθία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ πναβιαηχκεηαζ ιέζα 

απυ ηνία εβπεζνίδζα ακά ηάλδ, ηα μπμία επζημονζηά πνδζζιμπμζμφκ ημ εβπεζνίδζμ 

ηςκ βθςζζζηχκ αζηήζεςκ ηαζ ηςκ εειαηζηχκ ηφηθςκ. Θειαηζημί ηφηθμζ ιε 

ακεμθμβδιέκα, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, ηαηαπθδηηζηά ηείιεκα. Γθςζζζηέξ 

αζηήζεζξ ιε επζθμβέξ, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, πάνα πμθφ ηαθέξ.  

Σζ βίκεηαζ ζηδκ πνάλδ. Πμζεξ είκαζ μζ δοζημθίεξ ηαζ μζ εθθείρεζξ πμο 

πνμζςπζηά εκημπίγς δζδάζημκηαξ ζημ Λφηεζμ ηδ Νεμεθθδκζηή Γθχζζα – 

επακαθαιαάκς, ιε ηδ βάββναζκα ημο ελεηαζζμηεκηνζημφ παναηηήνα, ςξ 

πακεθθαδζηά ελεηαγυιεκμ ιάεδια, ημ μπμίμ, υιςξ, δζδάζηεηαζ ζε πμθοπθδεή 

ηιήιαηα Γεκζηήξ Παζδείαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δε παίνεζ ημο πνμκμιίμο ημο 

ιαεήιαημξ ηαηεφεοκζδξ, πμο ιπμνεί κα έπεζ 10-15 ιαεδηέξ, αθθά δζδάζηεηαζ 

ζε 30 ή 25 ιαεδηέξ, ζηδκ ηαθφηενδ ηςκ πενζπηχζεςκ.  

Πνχημκ, μθζβυςνδ δζδαζηαθία ακά εαδμιάδα, ιυκμ 2 χνεξ. Ο 

βθςζζζηυξ ηχδζηαξ, πμο απμηεθεί έηθναζδ, επζημζκςκία ηαζ πμθζηζζιυ, 

πενζμνίγεηαζ, δοζηοπχξ, ζε έκα 2ςνμ, εκχ ακαβκςνίγεηαζ ηαοημπνυκςξ δ 

βθςζζζηή ιαξ έκδεζα ηαζ δ θείκμοζα πμνεία ηδξ πνήζδξ ηδξ βθχζζαξ. 

Γεφηενμκ, οπένμβηδ φθδ, ακζζυπμζα ηαηακειδιέκδ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ ηάλεςκ. 

ηδκ Α΄ Λοηείμο μζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ (βθχζζα, δζάθμβμξ, πάζια επζημζκςκίαξ 

βεκεχκ, ιυδα, βέθζμ) ηοθμφκ ανβά, κςπεθζηά, ιε ακάθοζδ ηάεε μπηζηήξ ημοξ 

ζε ααειυ ελάκηθδζδξ ηαεδβδηχκ ηαζ ιαεδηχκ. ηδ Β΄ Λοηείμο αημθμοεμφκηαζ 

μζ ίδζμζ πενίπμο νοειμί. Θειαηζηέξ εκυηδηεξ ιε πνχηδ ηα Μέζα Μαγζηήξ 
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Δκδιένςζδξ, πμο ηαηαθαιαάκεζ πενίπμο 40 ζεθίδεξ ιέζα ζημ εβπεζνίδζμ, 

ναηζζζιυξ, ενβαζία, ηέπκδ, ιε ελακηθδηζηή ειανίεεζα ζηδκ πθδνμθυνδζδ ηαζ 

ακμφζζα έηηαζδ ζηα αζμβναθζηά είδδ. Δηεί, υιςξ, πμο νέμοκ μζ ηνμοκμί ηδξ 

βκχζδξ είκαζ ζηδκ Γ΄ Λοηείμο. Οζ εειαηζηέξ εκυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα 

ένεμοκ ζε επαθή, κα πνμαθδιαηζζημφκ ηαζ βζα ηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα 

ελεηαζημφκ πακεθθαδζηά μζ ιαεδηέξ, είκαζ: παζδεία-εηπαίδεοζδ, ακενχπζκα 

δζηαζχιαηα, δζαθήιζζδ, ηαηακάθςζδ, Δθθάδα-Δονχπδ-ηυζιμξ, επζζηήιδ ηαζ 

δεζηή, ηεπκμθμβία, ιαγζηή ημζκςκία, αθθμηνίςζδ, πανάδμζδ, μζημθμβία, 

ημονζζιυξ, θασηζζιυξ ηαζ πμθθά άθθα. Σμ αδζέλμδμ είκαζ μθεαθιμθακέξ. Σζ κα 

πνμθάαεζ ζημ 2ςνμ μ ηαεδβδηήξ βζα έκα ιάεδια πμο ελεηάγεηαζ πακεθθαδζηά; 

Γζδάζηεηαζ ζ‘ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ πμο ιυθζξ πενζέβναρα ηαζ βκςνίγμοιε υθμζ 

υηζ είκαζ έκα ιάεδια πμο πνήγεζ αημιζηήξ ακηζιεηχπζζδξ βζα ηδ πνήζδ ημο 

βθςζζζημφ ηχδζηα απυ ηάεε ιαεδηή.  

Σνίηδ ααζζηή έθθεζρδ: Σα αλζυθμβα, αθθά ιαηνμζηεθή ηείιεκα πμο 

ακεμθμβμφκηαζ ζηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα, ζημπαζηζημφ ηαζ δμηζιζαημφ παναηηήνα, 

απμδμιμφκ ηδ ζοκμπή ηδξ ηάλδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ. Ζ 

πμθφςνδ ζοβηέκηνςζδ δεκ είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηδξ δθζηίαξ ηςκ παζδζχκ αθθά 

μφηε ηαζ ηδξ επμπήξ ημοξ. Οζ ιαεδηέξ πάκμοκ ημ ενέεζζια ζηδκ 

παναημθμφεδζδ ηδξ ακάβκςζδξ, ελακηθείηαζ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ εκδζαθένμκ, 

βζα ημ μπμίμ ενβάζηδηε ζίβμονα μ ηαεδβδηήξ ζηδκ αθυνιδζδ, ηαζ ηδ εέζδ 

ημοξ παίνκμοκ δ αδζαθμνία ηαζ δ ακία.  

Σέηανημ, δ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πανάθθδθδξ ηαζ ηαηηζηήξ πνήζδξ 

ηςκ εειαηζηχκ ηφηθςκ ηαζ ηςκ βθςζζζηχκ αζηήζεςκ. Σα εβπεζνίδζα αοηά είκαζ 

πναβιαηζηά αλζυθμβα. Ζ μθζβυςνδ, υιςξ, δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ειπμδίγεζ 

ή πενζμνίγεζ ζημ εθάπζζημ ηαζ απμζπαζιαηζηυ ηδ πνδζζιμπμίδζή ημοξ ηαζ 

αλζμπμίδζή ημοξ.  

Μαγί ιε ηδ δζηή ιμο, αζειαηζηή πνμζέββζζδ πνμζεέης ηδκ αζειαηζηή 

πνμζέββζζδ ηςκ ηεζιέκςκ ςξ πνμξ ηδ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ, δ μπμία 

επζαανφκεηαζ επζπθέμκ ιε ηδκ παναβςβή θυβμο, πμο ηαηαθαιαάκεζ δφμ χνεξ. 

φιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ βζα ηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα, ζε υθμ ημ ζπμθζηυ έημξ 

εα πνέπεζ κα δζαηεεμφκ 16 χνεξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηακέκαξ ιαξ δεκ 

βνάθεζ ηυζεξ εηεέζεζξ ζηδκ Γ΄ Λοηείμο.  

·ηημ, δ επακαθαιαακυιεκδ εεςνία, μζ πθαηεζαζιμί ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ 
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ζηδκ παναβςβή ημο θυβμο. Παναδείβιαηα άπεζνα, μζ επακαθήρεζξ, δ 

ζπεζνμεζδήξ ιάεδζδ, -ηφνζε Ζναηθέμοξ, πναβιαηζηά εα ήεεθα ιζα ηαη‘ ζδίακ 

πνμζςπζηή ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε ηδ ζπεζνμεζδή ιάεδζδ, βζαηί άημοζα πεεξ υηζ 

ακαθενεήηαηε ζ‘ αοηή- δ ζπεζνμεζδήξ ιάεδζδ, πμο, ημοθάπζζημκ απυ ηδ δζηή 

ιμο, ηαπεζκή ειπεζνία, απμδεζηκφεζ υηζ ημ ιυκμ ημ αίζεδια πμο επζηναηεί είκαζ 

ηδξ αανζεζηδιάναξ, ηδξ ρεοδμφξ αίζεδζδξ υηζ ηάπα βκςνίγμοκ ηεθζηά. Μζα 

ζπεζνμεζδήξ ιάεδζδ δ μπμία λεηζκάεζ απυ ηδκ Γ΄ Γδιμηζημφ, ένπεηαζ λακά ζηδκ 

Α΄ Γοικαζίμο ηαζ επακαθαιαάκεηαζ λακά ζηδκ Α΄ Λοηείμο ζπεηζηά ιε ημ εέια 

ηδξ Ηζημνίαξ ή ηδξ πνήζδξ ηδξ Γθχζζαξ.  

Θα ήεεθα κα πνμηείκς πμθθά πνάβιαηα. Πνχημ, κα λεηζκήζς απυ ηδκ 

ακάβηδ απελάνηδζδξ ηδξ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ απυ ημ ζφζηδια ηςκ 

Πακεθθαδζηχκ Δλεηάζεςκ. Γεφηενμ, ηδκ πνμζαφλδζδ ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ 

βζα ιζα πζμ ζοκεεηζηή ηαζ δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ. 

Ηζυπμζδ ηαηακμιή. Ονβάκςζδ ηδξ εεςνίαξ ζηδκ παναβςβή ηδξ φθδξ. 

Απμθοβή πθαηεζαζιχκ. Πενζμνζζιυ ηςκ ιαηνμζηεθχκ ζημπαζηζηχκ ηεζιέκςκ 

ηαζ ακηζηαηάζηαζή ημοξ ιε πζμ εκδζαθένμκηα.. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκαδέθθζζζα, ιπμνείηε κα ηα ηαηαεέζεηε αοηά.  

. ΚΑΚΑΡΑΚΖ: Θα ηα ηαηαεέζς πμθφ εοπανίζηςξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε.  

. ΚΑΚΑΡΑΚΖ: Καζ ιαγί εα ήεεθα κα ηαηαεέζς ηαζ αοηή ηδκ απμβμήηεοζδ. 

Δίδα ιε πμθθή πανά υηζ πάνα πμθθμί ζοκάδεθθμζ εέθμοκ κα ιζθήζμοκ, αθθά, 

δοζηοπχξ, ημ πνυκμ ημκ ηαηαπνάζηδηακ μζ εζζδβήζεζξ μζ μπμίεξ ίζςξ ηαζ κα 

ιδκ πμκμφζακ ηυζμ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Δοπανζζηχ.  

διείςζδ: Ζ 1δ εκυηδηα ηδξ εζζήβδζδξ αοηήξ, ιε ηίηθμ «Δπακαπνμζδζμνζζιυξ 

ζηυπςκ ζηδκ εηπαζδεοηζηή πναβιαηζηυηδηα», παναηίεεηαζ ζημ Πανάνηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δπμιέκςξ μιζθδηήξ είκαζ μ Γζχνβμξ Ζναηθέμοξ. Γίκεηαζ ιία 

ηνμπμπμίδζδ ζηδ ζεζνά ηςκ μιζθδηχκ, βζαηί μ ζοκάδεθθμξ εα πνέπεζ κα 

πανεονίζηεηαζ ζε έκα Πνμεδνείμ ζε άθθδ οπμμιάδα. Δοπανζζημφιε. Μεηά εα 

αημθμοεήζεζ δ ζοκαδέθθζζζα Πδκεθυπδ ηνάηδ.  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Γεζα ζαξ, ζοκάδεθθμζ. Πνχηα ηαζ ηφνζα εα πνέπεζ ζα 

θζθυθμβμζ κα ηαηακμήζμοιε υηζ πίζς ηαζ απυ ηδ ζοββναθζηή, ζημ πενζεπυιεκμ 

ηςκ αζαθίςκ ηδξ Γθχζζαξ ζηδ πχνα ιαξ οπάνπμοκ ηαηεοεφκζεζξ, οπάνπμοκ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 632 

εέζεζξ θζθμζμθζηχκ ζοζηδιάηςκ, οπάνπεζ ιζα μθυηθδνδ θζθμζμθία δ μπμία ηα 

δζέπεζ, ιε υπμζεξ αλίεξ ιπμνεί κα οζμεεηεί ηαζ υπμζεξ ζημπζιυηδηεξ ιπμνεί κα 

έπεζ. Ζ ζημπζιυηδηα δεκ είκαζ ηάηζ πάκηα, αέααζα, ανκδηζηυ. Άνα, ζφιθςκα ιε 

ηζξ επελενβαζίεξ ημο Κέκηνμο Μανλζζηζηχκ Δνεοκχκ απυ ημ 1986, ηαζ ηαεχξ 

εηηζιήεδηακ ηα ζπμθζηά αζαθία βζα ηδ Γθχζζα ιέπνζ ηυηε, ηζ αθέπμοιε έηζζ, ζε 

ιζα ζφκημιδ ακαδνμιή; Ίηζ ανπζηά δ θζθμζμθία πμο δζέπεζ ηα πμθφ 

παθαζυηενα αζαθία ηαζ ηαευνζγε ημ πενζεπυιεκυ ημοξ ήηακ μ 

ζηνμοηημοθανζζιυξ. Γδθαδή, εηείκδ δ θζθμζμθζηή ακηίθδρδ πμο θέεζ υηζ δ 

βθχζζα είκαζ έκα αοηυκμιμ ζφζηδια ηςδζημπμζδιέκμ, ακελάνηδημ, μθυηεθα 

απμημιιέκμ απυ ηδκ ημζκςκία, ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ. Άνα, ήηακ ηάηζ ζα 

θζθμζμθία πμο ηαθαζπχνδζε πάνα πμθφ, ιαγί ιε πάνα πμθθά άθθα ηαζ 

βκςζηά πνμαθήιαηα.  

Αημθμφεδζακ ηα αζαθία ιζαξ άθθδξ πενζυδμο, υπμο εηεί, ζοκάδεθθμζ, 

ηονζανπμφκ μ εεηζηζζιυξ, δ κέα ακαθοηζηή θζθμζμθία ημο Βζηβηεκζηάζκ· ηαζ πάθζ 

απμζοκδέεηαζ δ βθχζζα απυ ηδκ ημζκςκία, υπζ ιυκμ ζακ υνβακμ ζοβηνυηδζδξ 

ηδξ ζηέρδξ, ζα ιέζμ έηθναζδξ, αθθά επζημζκςκίαξ, βκςνζιίαξ ηαζ ακάθοζδξ 

ηδξ θεβυιεκδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Υαναηηδνζζηζηυ κεμεεηζηζζηζηυ 

δυβια ημο Βζηβηεκζηάζκ ήηακ: «ηα υνζα ημο ηυζιμο, ηα υνζα ηδξ βθχζζαξ ιμο». 

Άνα, κα ηαζ βζαηί απμδεζηκφεηαζ αοηυ πμο μ Μανλ έθεβε, υηζ «βθχζζα ηαζ 

ζοκείδδζδ είκαζ ημ ίδζμ πακάνπαζεξ». Να βζαηί αθέπμοιε κα επζαεααζχκεηαζ 

έηζζ, ηυκηνα ζημ κεμεεηζηζζιυ, δ ζδιείςζδ ημο Βθακηζιίν Λέκζκ, ζηδκ μιζθία 

ημο ζημ οκέδνζμ ηςκ δαζηάθςκ, υηζ «μζ ιμνθςηζημί θναβιμί πνχηα είκαζ 

ααζζηή πηοπή ηςκ ηαλζηχκ θναβιχκ». οζηαηζηυξ, υιςξ, πονήκαξ είκαζ μζ 

βθςζζζημί θναβιμί. Μάθζζηα, ημ είπε μ Λέκζκ ηαζ δζηαζχκεηαζ απυ ηα ηυηε ιέπνζ 

ηχνα. Γζαηί, ηζ πάεζ κα πεζ «ηα υνζα ηδξ βθχζζαξ, ηα υνζα ημο ηυζιμο ιμο»; 

Γδθαδή, ιέπνζ πμφ θεάκμοκ ηα υνζα ημο ηάεε παζδζμφ; Μέπνζ εηεί πμο ιπμνεί 

κα θεάζεζ ημ υνζμ ηδξ ηάλδξ ημο. Να ηαζ βζαηί είκαζ οπυεεζδ ηαλζηή δ βθςζζζηή 

δζδαζηαθία.  

Βέααζα, ηζ ζοιααίκεζ ζήιενα; Σζ πνμζπαεμφκ κα ιαξ πείζμοκ, 

ζοκάδεθθμζ; Ίηζ, επζηέθμοξ, ιε ηα κέα πνμβνάιιαηα –ηνφαμκηαξ, αέααζα, 

δζάποηεξ θζθμζμθίεξ πμο ηνφαμκηαζ πίζς απυ αοηά ηαζ ζημπζιυηδηεξ, 

πμθζηζηέξ, ημζκςκζηέξ, μζημκμιζηέξ-, υηζ ακμίβεηαζ επζηέθμοξ ζημ υκμια ηδξ 

επζημζκςκίαξ -ηαζ, αέααζα, ειείξ ζακ ιανλζζηέξ δε θέιε υηζ δεκ έπεζ ζδζαίηενδ 
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αανφηδηα ημ γήηδια ηδξ επζημζκςκίαξ, ζηδ βθχζζα, υιςξ, δεκ είκαζ ιυκμ αοηυ- 

υηζ ακμίβεηαζ, θμζπυκ, ζηδκ ημζκςκία ηαζ υηζ πναβιαηζηά απμηαείζηαηαζ ηαζ δ 

ιανλζζηζηή ακηίθδρδ υηζ δ βθχζζα, δδθαδή, είκαζ ημζκςκζηυξ μνβακζζιυξ, είκαζ 

ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ, είκαζ θαζκυιεκμ ενιδκείαξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ ηαζ 

ηα θμζπά.  

Γίκεηαζ αοηυ; Γε βίκεηαζ, ζοκάδεθθμζ. Γδθαδή, ηζ αθέπμοιε; Σζ οζμεεηείηαζ 

-ηαζ πνέπεζ κα ημ πνμζέλεηε- πμζα θζθμζμθία οπάνπεζ πίζς απυ αοηή ηδ 

βθχζζα, πμο εα δδιζμονβήζεζ ηδ βθςζζζηή δζδαζηαθία, ηαηά ηδ βκχιδ ηαζ ημο 

ΠΑΜΔ Δηπαζδεοηζηχκ, ιζα ζφβπνμκδ εηδμπή ημο βθςζζζημφ πνμαθήιαημξ; Ο 

πναβιαηζζιυξ. Μζα εεςνία, δδθαδή, ζημ ζφκμθυ ηδξ ακηζδναζηζηή, δ μπμία 

θέεζ πςξ υ,ηζ πνέπεζ κα ιάεεζ ηακείξ είκαζ ημ ςθέθζιμ, ημ πνήζζιμ, δ 

επζημζκςκία ιε ημοξ ηακυκεξ οπμηαβήξ ζηδκ αβμνά, ιε ηα ζφκενβα ηδξ πνχηδξ 

ηαηανηζζζιυηδηαξ ηςκ ιαεδηχκ. Λμζπυκ, είκαζ ακηζδναζηζηυηαηδ αοηή δ ημιή. 

Κμζηάληε, δεκ είκαζ ηαευθμο ηοπαίμ ημ υηζ έπμοιε ιζα πνυηαλδ ηαζ ιζα 

οπμαμθζιαία ηονζανπία ηδξ εθθεζπηζηήξ βθχζζαξ, πμο ημ θέιε 

πμθοηνμπζηυηδηα: δζαθδιίζεζξ, sms, αζμβναθζηά -ηαζ αοηά ηαζ απυ ημ 

Γδιμηζηυ-, ιζηνέξ αββεθίεξ. Ίθα αοηά, βζαηί αηνζαχξ εέθμοκ κα δζαθφζμοκ αοηυ 

ημ ιέζμ ζοβηνυηδζδξ ηδξ ζηέρδξ ηςκ παζδζχκ, πμο είκαζ δ βθχζζα, ηαζ έπεζ 

ηενάζηζα ζδιαζία, ελμαεθίγμκηαξ αέααζα ηάεε είδμοξ ηείιεκμ ιε ημζκςκζηή 

ακαθμνά ή ηαλζηή ακαθμνά.  

Κθείκμκηαξ, εέθς κα ζαξ επζζηήζς ηδκ πνμζμπή ηαζ κα ζδιάκς ζήια 

ηζκδφκμο. Σζ έβζκε ζηδ Γαθθία, ζοκάδεθθμζ; Δίκαζ ηαηεφεοκζδ αοηή ημο 

ηαπζηαθζζιμφ ιέζα ζηζξ ακαδζανενχζεζξ ηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ, βζαηί δ 

μζημκμιία ημο επεηηείκεηαζ αδδθάβα ηαζ ζημ πχνμ ηδξ παζδείαξ. Σζ έβζκε; 

Πνχημζ πμζμζ εθάνιμζακ αοηέξ ηζξ μδδβίεξ βζα ηα αζαθία ηδξ Γθχζζαξ ζηδ 

Γαθθία; Οζ ζμζζαθζζηέξ, μ Αθέβην, μ Τπμονβυξ Παζδείαξ. Καζ εα ηα δείηε. Ακ 

εέθεηε, δζααάζηε έκα αζαθίμ –δεκ ημ δζαθδιίγς- ηδξ Ναηάζα Πμθμκί, «Σα 

παιέκα ιαξ παζδζά». Πμζμ ήηακ ημ απμηέθεζια; Γζαηί ηζ εηεί έθεβακ ηζ μζ 

ζμζζαθζζηέξ; ·θεβακ πςξ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ πμθζηζζιζηέξ αθεηδνίεξ ηαζ 

πνέπεζ κα ηάκμοιε sms, πνέπεζ κα αάθμοιε ηαζ ηζξ ζοκηαβέξ ιαβεζνζηήξ. Γεκ 

είκαζ εθθδκζηυ θαζκυιεκμ. Γεκ είκαζ ημ εθθδκζηυ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ μζ 

ζοββναθζηέξ μιάδεξ, πμο ηζξ ηαηαββέθθμοιε εδχ. Πνέπεζ κα αάθμοιε αηυια 

ηαζ μδδβίεξ πνήζδξ μζηζαηχκ ζοζηεοχκ. Απμηέθεζια: Τπμονβυξ Παζδείαξ ιζα 
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άθθδ ζμζζαθίζηνζα, δ Ρμοαβζάθ εβημθέκ. Δπζεεςνδηήξ ζηδ Γαθθία Γεκζηήξ 

Παζδείαξ μ ηφνζμξ Πεηίη. Σμ 29% ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδκ Πνςημαάειζα 

πήβαζκακ ζημ βαθθζηυ Γοικάζζμ υπζ θεζημονβζηά ακαθθάαδημζ, δεκ 

ηαηαθάααζκακ ηδ Γθχζζα. Δίκαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ βθςζζζηήξ ιεηαννφειζζδξ 

ηςκ αζαθίςκ ζηδ Γαθθία, ηαζ ηα ηνφαμοκ. ηυκηαθηακ ζε ηάεε θέλδ, 

ζοκάδεθθμζ. Πμζα βθχζζα; Σμο Βμθηαίνμο, ημο Ρμοζχ ή ημο 19μο αζχκα ηαζ ηα 

θμζπά; Πμζα ζζημνία; Γεκζηεφεηαζ, θμζπυκ, αοηή δ αιάεεζα ηαζ βζ‘ αοηυ ιπαίκεζ 

ηαζ επζηαηηζηά ημ αίηδιά ιαξ, πμο πνέπεζ κα δζαηοπχζμοιε, βζα ηδκ απυζονζδ 

αοηχκ ηςκ αζαθίςκ. Ίζμ πνμπςνμφκ -δεκ είιαζηε, αέααζα, ηίκδια αζαθίςκ- 

αοηά ηα πνάβιαηα, υζμ δεκ ηα ηαηαθαααίκμοιε, υζμ ράπκμοιε κα ηα 

αλζμθμβήζμοιε, είκαζ πμθφ αηαηάθθδθα ηαζ πμθφ επζηίκδοκα βζα ηδ ζηέρδ ηςκ 

παζδζχκ, βζα ημ ιέθθμκ ιαξ ηαζ βζα ημκ ίδζμ ημ νυθμ ημο θζθυθμβμο, ηδκ δεζηή 

ηαζ ιμνθςηζηή εοεφκδ πμο έπεζ απέκακηζ ζηα παζδζά ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ζδζαίηενα, ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ. Αοηά ηα παζδζά, πμο ηα πενζιέκεζ έκα άβνζμ, έκα 

αδοζχπδημ ενβαζζαηυ ηαζ ακενχπζκμ ιέθθμκ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ ημκ ζοκάδεθθμ. Ζ ζοκαδέθθζζζα 

Πδκεθυπδ ηνάηδ έπεζ ημ θυβμ ηαζ επυιεκμξ μιζθδηήξ είκαζ μ ζοκάδεθθμξ 

πφνμξ Σμοθζάημξ.  

Π. ΣΡΑΣΖ (Α΄ ΔΛΜΔ ΔΒΡΟΤ): οκάδεθθμζ, είπα εημζιάζεζ κα ηαηαεέζς 

δζαπζζηχζεζξ ηαζ πνμηάζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ δζδαζηαθία ηςκ Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ 

ζημ Λφηεζμ. Βέααζα, δεκ πνμθαααίκς κα ηαηαεέζς δζαπζζηχζεζξ. Άνα, 

ακαβηαζηζηά εα πς ιυκμ πνμηάζεζξ, οπμεέημκηαξ υηζ ηζξ δζαπζζηχζεζξ ηζξ 

έπεηε ηάκεζ ήδδ ηαζ ζεζξ υθμζ υζμζ έπεηε δζδάλεζ ηα Ανπαία Δθθδκζηά ζημ Λφηεζμ. 

Ήζςξ αημοζημφκ μζ απυρεζξ ιμο ηάπςξ απμζπαζιαηζηέξ, αέααζα, αθθά ιε 

αοηυ ημκ ηίκδοκμ εβχ εα ανπίζς.  

Λμζπυκ, ζηδκ Α΄ Λοηείμο λένμοιε υηζ δζδάζημκηαζ μ Αγεζίιανο ημο 

Ξεκμθχκηα ή ηα Διιεληθά ημο Ξεκμθχκηα ηαζ απυ ημ Θμοηοδίδδ επζθμβέξ είηε 

απυ ημ πνχημ είηε απυ ημ ηνίημ αζαθίμ.  

Πνμηάζεζξ: ηδκ εζζαβςβή ημο αζαθίμο είκαζ απαναίηδηδ ιία εηηεκέζηενδ 

ακαθμνά ηςκ βεβμκυηςκ ζηα μπμία εζηζάγμοκ ηα πνμξ δζδαζηαθία 

απμζπάζιαηα. Δπζπθέμκ, ιζα ζοκμπηζηυηενδ ακαθμνά ζηα οπυθμζπα 

βεβμκυηα εα μδδβμφζε ζηδκ επίηεολδ ζθαζνζηήξ βκχζδξ, έζης ηαζ 

αδνμιενμφξ, ηςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ. Γζυηζ ηα παζδζά ένπμκηαζ ζημ Λφηεζμ 
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πςνίξ κα έπμοκ ηαιία απμθφηςξ βκχζδ ηςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ ηα μπμία 

δζδάζημκηαζ απυ ημ ανπαίμ ηείιεκμ.  

ηδ ιεηάθναζδ ημο ηεζιέκμο, ακηί κα πνμζηνέπμοκ δζδάζημκηεξ ηαζ 

δζδαζηυιεκμζ ζηζξ -ζοπκά αιθζαυθμο πμζυηδηαξ- ιεηαθνάζεζξ ημο ειπμνίμο, 

βζαηί κα ιδκ πανέπεηαζ ιεηάθναζδ ημο ηεζιέκμο ζημ ζπμθζημφ εβπεζνίδζμ ηαζ 

ιάθζζηα δφμ ή πενζζζυηενεξ ιεηαθναζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαηαλζςιέκςκ 

θζθμθυβςκ ή θμβμηεπκχκ, πμο εα δζαηδνμφκ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ φθμξ ημο 

ανπαζμεθθδκζημφ θυβμο ηαηά ηδ ιεηαθμνά ημο ζηδ κεμεθθδκζηή;  

Δπζπθέμκ, έκα ιεβάθμ πνυαθδια είκαζ δ απμζπαζιαηζηυηδηα ηςκ 

ηεζιέκςκ αοηχκ. Γζενςηχιαζ, εάκ δ πανμπή ηδξ ιεηάθναζδξ υθμο ημο ένβμο 

είκαζ αδφκαηδ θυβς ηδξ έηηαζήξ ημο, ιήπςξ εα έπνεπε κα οπάνλεζ ζημ 

ζπμθζηυ αζαθίμ δ ιεηάθναζδ ιζαξ εονφηενδξ εκυηδηαξ πμο κα 

ζοιπενζθαιαάκεζ ηα ακεμθμβδιέκα πνμξ δζδαζηαθία ηείιεκα ηαζ ηαοηυπνμκα 

κα πανέπεηαζ ιζα πενίθδρδ ηαζ υπζ απθχξ ιζα ζπεδζαβναιιαηζηή ακαθμνά ημο 

οπυθμζπμο ηεζιέκμο;  

Ίζμκ αθμνά ηδκ ενιδκεοηζηή επελενβαζία, πμο ζοκήεςξ είκαζ αοηή ηδκ 

μπμία απμθαιαάκμοκ ηα παζδζά πενζζζυηενμ, ηαζ παίνμιαζ πμο ημ δζαπζζηχκς 

αοηυ, είκαζ απαναίηδημ κα ειπθμοηζζημφκ ηα οπάνπμκηα οπμηοπχδδ ζπυθζα 

ημο ζπμθζημφ αζαθίμο. Σμοξ ζηυπμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ εα ελοπδνεημφζε ηαζ ιζα 

δζαηεζιεκζηή πνμζέββζζδ ηςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ. Ήζςξ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ 

εα έπνεπε κα παναεέηεζ ηαζ πανάθθδθα ηείιεκα άθθςκ ζζημνζμβνάθςκ, ίζςξ 

ηαζ δζαθμνεηζηχκ πνμκζηχκ πενζυδςκ, χζηε κα επζηεοπεεί δ πμθφπθεονδ 

ιεθέηδ ηςκ ζζημνζηχκ βεβμκυηςκ. ΄ 

Ίζμκ αθμνά ημ ηεθάθαζμ εηπκνινγία, παξαγσγή θαη ζχλζεζε, δεκ 

οπάνπεζ, αέααζα, ζημ αζαθίμ ημο Λοηείμο πανά ιυκμ ιζα ακαθμνά ζε ηάπμζεξ 

αζηήζεζξ. Ζ θζθυδμλδ πνμζπάεεζα πμο έπεζ ανπίζεζ κα βίκεηαζ ζημ Γοικάζζμ 

ζημ Λφηεζμ δε ανίζηεζ ηαιία ζοκέπεζα.  

Α΄ Λοηείμο, Δβπεζνίδζμ Γθςζζζηήξ Γζδαζηαθίαξ: Γε εα ήηακ πζμ 

απμηεθεζιαηζηή δ δζδαζηαθία ηςκ ιμνθμζοκηαηηζηχκ θαζκμιέκςκ ακ βζκυηακ 

ιε αθυνιδζδ ημ πανάθθδθα δζδαζηυιεκμ αζαθίμ ζζημνζμβναθίαξ; Γζαηί δ φθδ 

ημο εβπεζνζδίμο δεκ εκζςιαηχκεηαζ ζημ αζαθίμ ζζημνζμβναθίαξ, ακηί ημ δεφηενμ 

κα απμηεθεί απθχξ ημ πχνμ εθανιμβήξ ηςκ δζδαζημιέκςκ ιμνθχκ 

ζοκηαηηζηχκ ηακυκςκ; Γε εα βζκυηακ ηαθφηενα ακηζθδπηέξ ηαη‘ αοηυ ημκ ηνυπμ 
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μζ οθμθμβζηέξ επζθμβέξ ηςκ ζζημνζηχκ ηαζ δε εα ήηακ έηζζ εθζηηή ηαζ δ 

αζζεδηζηή ημοξ απυθαοζδ; Χξ πυηε εα απμηεθεί ζηυπμ ηαζ υπζ ιέζμ 

απυθαοζδξ ημο ανπαίμο ηεζιέκμο δ βναιιαηζημζοκηαηηζηή ακάθοζή ημο; 

Β΄ Λοηείμο, Ακηζβυκδ: Πμζδηζηυ ηείιεκμ, δφζθδπημ βζα ηα παζδζά ηδξ Β΄ 

Λοηείμο. Μάεδια Γεκζηήξ Παζδείαξ. Πνμηάζεζξ: Δίκαζ ηαηάθθδθδ δ δζδαζηαθία 

ιζαξ απμζπαζιαηζηήξ, ηαηαηενιαηζζιέκδξ ηαζ ζοκήεςξ ακμθμηθήνςηδξ 

Ακηζβυκδξ; Μήπςξ εα έπνεπε κα δζδάζηεηαζ απυ ιεηάθναζδ; Μήπςξ εα 

πνέπεζ κα ακηζηαηαζηαεεί δ δζδαζηαθία ηδξ απυ έκα άθθμ ζπμθζηυ αζαθίμ;  

Θα πνυηεζκα ηδ ζφκηαλδ εκυξ κέμο αζαθίμο, πμο εα πενζθαιαάκεζ 

ακεμθμβδιέκα ηείιεκα δζάθμνςκ ζοββναθέςκ ή ηαζ πμζδηχκ, απυ ηδκ 

ανπασηή, ηθαζζηή ηαζ ιεηαηθαζζηή επμπή ιε εειαημθμβία πμο κα εκδζαθένεζ 

ημοξ ιαεδηέξ, πζεακχξ ζπεηζηή ιε ηδ εειαημθμβία ηεζιέκςκ πμο δζδάζημκηαζ 

ζημ ιάεδια ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ. ·ηζζ, εα ένεμοκ ζε επαθή ιε ημ 

ζφκμθμ ηδξ Ανπαίαξ Δθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ, εα βκςνίζμοκ ημοξ ιείγμκεξ ή ηαζ 

ήζζμκεξ ζοββναθείξ ή πμζδηέξ ηαζ εα ιάεμοκ υηζ ηα ανπαία ηείιεκα 

πενζθαιαάκμοκ έκα εονφ θάζια πνμαθδιαηζζιχκ, πμο παναιέκμοκ επίηαζνμζ 

αηυια ηαζ ζήιενα. Αξ ιζθήζμοιε βζα ημκ ένςηα, βζα ημοξ νυθμοξ ηςκ δφμ 

θφθςκ, βζα ημκ ηαηαιενζζιυ ημο πθμφημο, βζα ηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ. Γζα κα 

απμθεοπεεί δ απμζπαζιαηζηυηδηα ζηδ δζδαζηαθία, εα πνυηεζκα κα 

ζοιπενζθδθεμφκ ηαζ επζιένμοξ εζζαβςβέξ ιε ζοκμπηζηή ακαθμνά ζημ ζφκμθμ 

ένβμ απυ ημ μπμίμ ακεμθμβμφκηαζ ηα πνμξ δζδαζηαθία ηείιεκα, ηαεχξ ηαζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ζοββναθέα ηαζ ηδκ επμπή ημο, χζηε, ηεθζηά, μζ ιαεδηέξ 

κα απμηηήζμοκ ιζα πζμ ζθαζνζηή επαθή ιε πενζζζυηενα ένβα ηδξ 

Ανπαζμεθθδκζηήξ Γναιιαηείαξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα ηαηακμήζμοκ υηζ ηεθζηά 

ηάπμζμζ πνμαθδιαηζζιμί είκαζ δζαπνμκζημί. 

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ ηδξ Π. ηνάηδ παναηίεεηαζ πθήνδξ ζημ Πανάνηδια.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκαδέθθζζζα. Δπυιεκμξ ζοκάδεθθμξ είκαζ μ 

πφνμξ Σμοθζάημξ ηαζ αημθμοεεί μ ζοκάδεθθμξ Α. Ακδνεακίδδξ.  

. ΣΟΤΛΗΑΣΟ: Γε εα ηαηαπναζηχ ηαευθμο ημ πνυκμ ζαξ. Πμθφ θζβυηενμ 

απυ ηα πέκηε θεπηά. Έεεθα κα επζζδιάκς ημ ελήξ: υηζ μζ επζζδιάκζεζξ ημο 

ηονίμο ηέθμο ηαζ ηδξ ηονίαξ Υανζηίδμο ήηακ πμθφ ζςζηέξ πάκς ζηα αζαθία 

βεκζηά ημο Γοικαζίμο ηαζ, θοζζηά, δ μθμιέθεζα, εα έθεβα, ημο οκεδνίμο 

πζζηεφς υηζ εα πεζζηεί βζα ηζξ εθθείρεζξ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζηα αζαθία.  
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Σμ αζαθίμ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο βζα ηδ Γθχζζα, υπμο εα ήεεθα κα ζηαεχ, 

είκαζ έκα αζαθίμ ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζηδκ επζημζκςκζαηή εεςνία. Σζ είκαζ δ 

επζημζκςκζαηή εεςνία; Δίκαζ ιζα δζάζηαζδ ηδξ ιεηαιμκηένκαξ πνμζέββζζδξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Ζ έκκμζα ηδξ πμθοηνμπζηυηδηαξ, ζηδκ μοζία, είκαζ ιζα 

ιεηαιμκηένκα ακηίθδρδ δ μπμία εέθεζ ημ θυβμ δζαζπαζιέκμ ηαζ υπζ 

εκμπμζδιέκμ. Θέθεζ δ αθεηδνία κα είκαζ δ άιεζδ, ειπεζνζηή πναβιαηζηυηδηα, μζ 

άιεζεξ ζπέζεζξ, μ ηαεδιενζκυξ θυβμξ. Ίιςξ, αοηυ είκαζ ακζζημνζηυ, είκαζ έλς 

απυ μπμζαδήπμηε εεςνία δ μπμία έπεζ δζαηοπςεεί βζα ηδ βθχζζα ηα ηεθεοηαία 

2.500 πνυκζα - ηαζ κα πμφιε απυ ηδκ επμπή ηδκ Αθελακδνζκή. ·λς απυ 

μπμζαδήπμηε πναβιαηζηυηδηα μ θυβμξ δεκ είκαζ ειπεζνζηυξ, δεκ είκαζ 

επζημζκςκζαηυξ. ήιενα μ θυβμξ ιεηαηνάπδηε ζε επζημζκςκζαηυ ελαζηίαξ αοηήξ 

ηδξ εζζυδμο ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδξ πθδνμθμνζηήξ, ηδξ εζηυκαξ, ημο ηαηαζβζζιμφ 

ηδξ εζηυκαξ ιέζα ζηδκ ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα.  

Δάκ δμφιε ημ εέια ζζημνζηά, μ θυβμξ έπεζ πμθθέξ δζαζηάζεζξ. Ο θυβμξ 

είκαζ θζθμζμθζηυξ, νδημνζηυξ, θμβμηεπκζηυξ, επζζηδιμκζηυξ, δμηζιζαηυξ ηαζ 

ζήιενα, δοζηοπχξ, ηαηελμπήκ δδιμζζμβναθζηυξ ηαζ δζαδζηηοαηυξ. Καζ είκαζ 

θάεμξ ηςκ ζοββναθέςκ κα εέθμοκ κα εζζαβάβμοκ ιζα ηέημζα εεςνία, δ μπμία 

εα πνμζπαεήζεζ κα πακηνέρεζ υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ ιέζα απυ ιία ηαζ 

ιυκδ βθχζζα, ηδκ ηεπκζηή βθχζζα, ηδ βθχζζα ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδ βθχζζα 

ημο δζηηφμο. ηδκ μοζία είκαζ ρδθζαηή βθχζζα αοηή.  

Ζ πθεζμκυηδηα, θμζπυκ, ηςκ ηεζιέκςκ αοηχκ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζημ 

αζαθίμ είκαζ, δοζηοπχξ, ιέζα απυ αοηυ ημκ ηαεδιενζκυ θυβμ. Αβκμείηαζ μ 

ηθαζζηυξ θυβμξ ηαζ, θοζζηά, αβκμείηαζ δ ιέεμδμξ εηείκδ δ πναβιαηζηή ιε ηδκ 

μπμία μ ιαεδηήξ εα ιπμνεί κα ιάεεζ κα ηαηακμήζεζ ημ θυβμ, κα 

πνδζζιμπμζήζεζ ημ θυβμ. Αοηυ είκαζ ημ ιεβάθμ πνυαθδια. ·κα ιζηνυ 

πανάδεζβια, εκυξ θεπημφ ιυκμ, είκαζ ημ ελήξ: Σμ αζαθίμ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο 

λεηζκάεζ ιε ημ «ιαεαίκς ηζξ θεπημιένεζεξ ιζαξ παναβνάθμο». Ξεηζκάεζ, 

δδθαδή, ιε ημκ ηνυπμ ακάπηολδξ ηδξ παναβνάθμο. Ο ηνυπμξ ακάπηολδξ ηδξ 

παναβνάθμο πνέπεζ κα ζοκδεεεί ιε ημ πνμδβμφιεκμ αζαθίμ, πμο ιζθάεζ βζα ηδκ 

αθήβδζδ ηαζ ηδκ πενζβναθή. Ίζμ θεζρή είκαζ -ηαζ ιυκμ αοηυ εα πς, βζαηί δεκ 

ιπμνχ κα ακαθφζς ηίπμηα αοηή ηδ ζηζβιή- δ πνμζέββζζδ ηδξ αθήβδζδξ ηαζ 

ιζαξ δζάζηαζδξ ηδξ αθήβδζδξ, ηδξ πενζβναθήξ (βζαηί δ αθήβδζδ δεκ 

πενζμνίγεηαζ ζηδκ πενζβναθή), ζημ αζαθίμ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο, άθθμ ηυζμ είκαζ 
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ηαζ δ ζφκδεζδ πμο δεκ οπάνπεζ ζε ζπέζδ ιε ημ πχξ πνμζπαεμφιε κμδιαηζηά 

κα ζοθθάαμοιε ηαηανπάξ ηδκ πανάβναθμ ζηδ Β΄ Γοικαζίμο. Καζ αθμφ λεηζκάεζ 

απυ αοηυ, ιε ιία θμνιαθζζηζηή ηαεανά δζάεεζδ, ζηδκ ηέηανηδ εκυηδηα θηάκεζ 

κα ιαξ πεζ πμζμξ είκαζ μ ακαβκχζηδξ ηαζ μ απμδέηηδξ, ημ είδμξ ημο ηεζιέκμο 

ηαζ πμζα είκαζ δ αυνζζηδ ηεζιεκμθμβία ηαζ ζηδκ έαδμιδ –ζηεθεείηε– εκυηδηα 

λακαβονίγεζ ζηδκ αθήβδζδ ιε ημκ ηαηυ ηνυπμ πμο λεηίκδζε απυ ηδκ Α΄ 

Γοικαζίμο.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κζ ειείξ εοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ, ήηακ εκηυξ ημο πνυκμο. 

Ο ζοκάδεθθμξ Ακηχκδξ Ακδνεακίδδξ έπεζ ημ θυβμ ηαζ ηεθεοηαία μιζθήηνζα είκαζ 

δ ζοκαδέθθζζζα Ανεηή παπή.  

Α. ΑΝΓΡΔΑΓΖ (ΔΛΜΔ ΖΛΔΗΑ): οκάδεθθμζ, βεζα ζαξ. Γε εα ιζθμφζα, αθθά 

επεζδή είιαζ ηδξ λεκυβθςζζδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ επεζδή δεκ αημφζηδηακ ηα 

λεκυβθςζζα -αημφζηδηακ εθάπζζηα πνάβιαηα, δομ ηνία πναβιαηάηζα ιυκμ-, 

γήηδζα ημ θυβμ.  

Καηανπάξ, ηα αζαθία ηςκ Αββθζηχκ ζοβηεηνζιέκα, πμο είκαζ ηαζ δ 

εζδζηυηδηά ιμο, είκαζ έκα ικδιείμ θαηνείαξ ημο αιενζηακζημφ μκείνμο. Ίηακ 

δζααάγμοιε βζα ιεηακάζηεξ πμο έπμοκ πάεζ ζηδκ Αιενζηή ηαζ πέηοπακ, εβχ 

ζημοξ ιαεδηέξ ιμο θές βζα ηα 30-40 εηαημιιφνζα ακενχπςκ ζηδκ Αιενζηή 

πμο ααζίγμκηαζ ζημ ζοζζίηζμ βζα κα επζγήζμοκ. Με ηάκεζ ηαηυ ηαεδβδηή αοηυ; 

Δίκαζ έκα ενχηδιά ιμο.  

Γεφηενμ, επεζδή έπεζ ηφπεζ κα ενβαζηχ ζε ημζκςκίεξ υπμο ιαεαίκμοκ ηα 

παζδζά ηνεζξ ηαζ ηέζζενζξ βθχζζεξ ςξ ιδηνζηέξ, υπζ ςξ λέκεξ βθχζζεξ, ιμο 

έπεζ πνμηφρεζ ημ ελήξ ενχηδια: Πμζα είκαζ δ ηαθφηενδ δθζηία βζα κα λεηζκάιε 

κα ιάεμοιε ηζξ λέκεξ βθχζζεξ; Γζαπίζηςζα υηζ αοηά ηα παζδζά ιε ηζξ δομ, 

ηνεζξ, ηέζζενζξ βθχζζεξ ηαζ ηα θμζπά, υηακ θηάκμοκ ζηα είημζί ημοξ πνυκζα δεκ 

ήλενακ μφηε ιία ηαθά. Σείκς ηαζ εβχ ηχνα πνμξ ηδκ άπμρδ υηζ είκαζ ηαθφηενα 

ηάπμζμξ κα ιαεαίκεζ ηαθά ηδ ιδηνζηή ημο βθχζζα. Οζ ζφκηνμθμί ιμο απυ ημ 

ΠΑΜΔ έπμοκ ακαθφζεζ ανηεηά ηαθά, κμιίγς, εεςνδηζηά ηάπμζα πνάβιαηα. Μία 

πανάιεηνμξ ηδκ μπμία εέθς κα αάθς είκαζ ημ βζαηί μζ λέκεξ βθχζζεξ 

δζδάζημκηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ημκ μπμίμ δζδάζημκηαζ ζήιενα ζηα ζπμθεία. 

Μήπςξ εέθμοιε ακενχπμοξ μζ μπμίμζ εα λένμοκ πέκηε ημοαέκηεξ ζηδ ιία 

βθχζζα, πέκηε ημοαέκηεξ ζηδκ άθθδ, ίζα-ίζα βζα κα ηάκμοκ ηάπμζα δμοθεζά ή 
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κα ιεηαθενεμφκ ζε ηάπμζεξ πχνεξ ζηζξ μπμίεξ δε εα ιπμνμφκ κα 

ζοκεκκμδεμφκ ιε ημοξ άθθμοξ ενβαγυιεκμοξ; Λμζπυκ, ειείξ εεςνμφιε υηζ δ 

λέκδ βθχζζα πνέπεζ κα ιαεαίκεηαζ ιεεμδζηά, πνέπεζ κα μδδβεί ζε 

πζζημπμζδηζηυ επάνηεζαξ. Καζ, επζηέθμοξ, αοηά ηα πζζημπμζδηζηά επάνηεζαξ, 

Gembridge, Michigan ηαζ ηα θμζπά, ηαζ ηα ακηίζημζπα ζηζξ άθθεξ βθχζζεξ, δεκ 

οπμκμιεφμοκ ημ ηναηζηυ πζζημπμζδηζηυ επάνηεζαξ ηδξ λέκδξ βθχζζαξ;  

Θέθς κα πς ηαζ ηάηζ άθθμ. Γε ιζθάιε εδχ άζπεηα απυ ημοξ ιαεδηέξ 

ιαξ. Ίηακ ιζθάιε βζα ιανλζζιυ, βζα ζιπενζαθζζιυ ηαζ ηα θμζπά, ημοξ ιαεδηέξ 

ιαξ είκαζ πμο έπμοιε ζημ ιοαθυ ιαξ. Σμοξ ιαεδηέξ ιαξ, βζα κα ημοξ δχζμοιε 

έκα ενβαθείμ βζα κα ηαηαθάαμοκ αοηυ πμο ζοιααίκεζ βφνς ημοξ ηαζ κα ημ 

ακαθφζμοιε ηαζ ειείξ μζ ίδζμζ. Ο ιανλζζιυξ είκαζ έκα ενβαθείμ, υπςξ είκαζ μ 

δζαθεηηζηυξ οθζζιυξ ηαζ ηα θμζπά. Καζ εεςνμφιε υηζ ιζθάιε βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ 

παζδζχκ ηςκ ενβαγμιέκςκ.  

Θέθς κα ζαξ πς, ηθείκμκηαξ, ηάηζ άζπεημ. Ίηζ μζ δοκάιεζξ ημο ΠΑΜΔ 

ηαζ ημο ΚΚΔ, αφνζμ ζηζξ 09:30 δ χνα, έπμοκ ζοβηέκηνςζδ ζηδ Μακςθάδα ηαζ 

πνμαθέπεηαζ υηζ εα βίκεζ ιάπδ. Οζ θναμοθάδεξ δε εα ηαείζμοκ. Υνεζάγεηαζ 

αβχκαξ, ζοκάδεθθμζ.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σεθεοηαία μιζθήηνζα είκαζ δ ζοκαδέθθζζζα Ανεηή παπή, δ 

μπμία δε εα ηάκεζ, υπςξ δδθχκεζ, ηαηάπνδζδ ημο πνυκμο.  

Α. ΠΑΥΖ (ΔΛΜΔ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ): οκάδεθθμζ, παίνμιαζ βζαηί ζήιενα, κμιίγς, 

έβζκε ιζα ανηεηά επμζημδμιδηζηή ζογήηδζδ, δ μπμία πενζμνίζηδηε ζε ιζα 

εζδζηυηδηα ηαζ κμιίγς υηζ δεκ έπνεπε κα πενζμνζζηεί εηεί. Δάκ ιε νςημφζακ ηζ 

εα πνυηεζκα βζα ημ ηιήια αοημφ ημο οκεδνίμο, εα έθεβα υηζ εα έπνεπε κα 

είκαζ ιέζα υθεξ μζ εζδζηυηδηεξ ηαζ εα ήηακ ηαζ δ ιείγςκ απυδεζλδ βζα ηδκ 

μθζζηζηυηδηα, πμο ειείξ οπδνεημφιε ηαζ ημ ζφζηδια απέκακηζ οπμκμιεφεζ. Σζ 

εέθς κα πς: υηζ μ θυβμξ δε δζαζνείηαζ, δε δζαζπάηαζ. Δκχκεζ. Καζ εκχκεζ ημ 

ζφιπακ ζημ μζημδυιδια, εκχκεζ υθεξ ηζξ πηένοβεξ ημο επζζηδιμκζημφ 

θμβζζιμφ, ημο θζθμζμθζημφ θμβζζιμφ, ηδξ ημζκςκζηήξ ειπεζνίαξ, ηδξ ζζημνζηήξ 

ζοκείδδζδξ.  

ήιενα ηάκμοιε θυβμ βζα ημ θυβμ ηαζ υπζ εζδζηά βζα ηα ιαεήιαηα ηδξ 

Γθχζζαξ. Μδκ έπμοιε αοηαπάηδ. Αοηυ έδεζλε ηαζ ιε ζηακμπμίδζε ζδζαίηενα ηαζ 
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ημ αάεμξ ηςκ ημπμεεηήζεςκ ηςκ ζοκαδέθθςκ πμο πέναζακ απυ ημ αήια. 

·δεζλακ υπζ ιυκμ αβςκία, αθθά ηαζ ιζα δζάεεζδ κα μνζμεεηήζμοκ ημ ακηζηείιεκμ 

ζημ πναβιαηζηυ ημο πθαίζζμ, πμο είκαζ ηζ ηάκεζ μ θζθυθμβμξ ζημ ζπμθείμ. Σζ 

είκαζ, δδθαδή; Ο δάζηαθμξ ηδξ Γθχζζαξ; Καζ εα ζοιθςκήζς ιε ημκ 

Ζναηθέμοξ, κεμεεηζηζζιυξ, ζηνμοηημοναθζζιυξ, ηα είδαιε αοηά. Γζάζπαζδ ημο 

βθςζζζημφ ακηζηεζιέκμο. Οοζζαζηζηά, ηαηαηενιαηζζιυξ ηδξ ζηέρδξ. Σζ 

ακηζιεηςπίγμοιε.  

Δπεζδή δεκ έπς δζδάλεζ πμηέ ζημ Γοικάζζμ, αθθά απυ εκδζαθένμκ 

ημζηάγς ηα αζαθία, εα ζοιθςκήζς απυθοηα ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ Μανίαξ 

Γακζήθ, δ μπμία θέεζ υηζ ηαθείηαζ μ ιαεδηήξ ζε έκα αζαθίμ Γθχζζαξ πμο 

οπμηίεεηαζ εα ημο δζαιμνθχζεζ ηζ; Σμ βθςζζζηυ αίζεδια; Σδ βθςζζζηή 

θακηαζία, πμο ημο έπμοκ δζαθφζεζ ηα αζαθία ημο Γδιμηζημφ; Έ ιζα ημζκςκία ηδξ 

πθδνμθυνδζδξ, ιζα ημζκςκία ηδξ εζηυκαξ; Γεκ λένς. Ξεηζκάεζ, θμζπυκ, απυ 

εηεί, οπμηίεεηαζ, κα ιάεεζ κα δμιεί πζμ μνβακςιέκα ημ θυβμ ημο ηαζ ηδκ ίδζα 

ζηζβιή ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο –ημ είδα αοηυ– απαζημφκηαζ βκχζεζξ απυ έκα 

ιαεδηή ζζημνζηήξ, ημοθάπζζημκ, βθςζζμθμβίαξ ηαζ ζοβηνζηζηήξ. Άκηε, ειείξ κα 

βκςνίγμοιε αββθζηά, βαθθζηά. Λέεζ, ανέζηε -ηαζ ημ είδα αοηυ, ιμο έηακε 

εκηφπςζδ ηνμιενή- ημ μιυννζγα ζηα ημονηζηά, ζηα ζζπακζηά ή δεκ λένς πμφ 

αθθμφ. Γδθαδή, ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο. Σδκ ίδζα ζηζβιή, μ ιαεδηήξ ιμο ζημ Λφηεζμ 

(Β΄ ηαζ Γ΄ Λοηείμο) ένπεηαζ πςνίξ κα λένεζ ηδκ ακηςκοιία· ηαζ δζενςηχιαζ: ια 

αοηυ ημ παζδί πμο ημ δζαπζζηχκς υηζ έπεζ ηνίζδ, υηζ έπεζ δοκαηυηδηα, βζαηί δε 

βκςνίγεζ ηδκ ακηςκοιία; Μήπςξ βζαηί δεκ λένεζ ηζ είκαζ ακηςκοιία; Γζαηί δεκ 

ιπμνεί κα ακαθφζεζ ηδ θέλδ ηαζ κα ανεζ ηα δμιζηά ηδξ ζημζπεία; Σζ είκαζ υκμια, 

ηζ είκαζ ακηςκοιία, ηζ είκαζ ημ ακηί ημο μκυιαημξ ηαζ πχξ θεζημονβεί ςξ δμιζηυ 

ιένμξ πζα ιζαξ πνυηαζδξ;  

Θα είλς, επεζδή είκαζ πενζμνζζιέκμξ μ πνυκμξ ηαζ έπς ηαθοθεεί ζε 

πμθθά ζδιεία απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο πέναζακ εδχ, έκα ααζζηυ ζδιείμ. 

Σμ άβκςζημ εέια, ζοκάδεθθμζ, δεκ ημ είλαιε. Αθθά κμιίγς υηζ είκαζ δ ιεβάθδ 

πθδβή. Δάκ δ εειαηζηή υθςκ ηςκ οπυθμζπςκ –βζα ηα Ανπαία, θές, ηδξ Β΄ 

Λοηείμο- οπμηίεεηαζ υηζ εζζάβεζ ημκ ιαεδηή ζημ νδημνζηυ ηείιεκμ ιε 

απμζπαζιαηζηά ηείιεκα ζε ςηνάηδ, Γδιμζεέκδ, βζα κα πάιε πμφ; Να πάιε 

ζηδ Γ΄ Λοηείμο ιε απμζπαζιαηζηά ηείιεκα ημο Ανζζημηέθδ, ηα Πμθζηζηά ηαζ ηα 

Ζεζηά. ·θεμξ, θές εβχ. Ζ Πμθζηεία εα δμεεί έηζζ ηζ αθθζχξ. Ζ πθαηςκζηή 
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ακηίθδρδ. Γζαηί είκαζ ζε ακηζπανάεεζδ ιε ημ ζμθζζηζηυ ηίκδια ηαζ έηζζ ηζ αθθζχξ 

ηαζ δ εεςνία εηεί εα ημ πάεζ. Θα ιζθήζμοιε βζα ηδ Φζθμζμθία, ιεηά, πμο έπμοκ 

δζαθφζεζ. Οφηε ηακ ιζα θέλδ ζημοξ ζμθζζηέξ. ·ηζζ ηζ αθθζχξ δεκ έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα απακηήζεζ - ηαζ ημ λένμοιε ηαζ αβήηε απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ 

υηζ είκαζ ημ δοζημθυηενμ ιάεδια. Γζαηί; Ακυδημοξ ιαεδηέξ έπμοιε; Μα, αοηά ηα 

παζδζά δε δμοθεφμοκ απυ ηδκ Α΄ Γοικαζίμο, οπμηίεεηαζ, ζηα Ανπαία, δεκ έπμοκ 

δζδαπηεί ηδ Γναιιαηζηή; Πμζα Γναιιαηζηή; Πμο ηδ δζδάζημκηαζ βζα ηνία πνυκζα 

ή βζα ηέζζενα ή πέκηε. Γζαηί, θμζπυκ, θηάκμοκ ζ‘ αοηυ ημ ζδιείμ ηδξ 

αβθςζζίαξ; Γεκ είκαζ αβθςζζία. Δδχ ιζθάιε βζα ιζα μνβακςιέκδ, 

ζοζηδιαημπμζδιέκδ επίεεζδ ημο ζοζηήιαημξ πμο οπδνεηήεδηε πμθφ ηαθά, 

οπδνεηείηαζ απυ αοηή ηδκ ηοαένκδζδ, οπδνεηήεδηε ηαζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

ηοαένκδζδ, βζα κα ηαηανβδεεί δ δοκαηυηδηα ηδξ πνυζθδρδξ πθέμκ ημο 

θοζζημφ ηαζ ημο ημζκςκζημφ ηυζιμο ςξ εκζαίμο ζοκυθμο. Να ηαηανβδεεί δ 

δοκαηυηδηα, δδθαδή, ηδξ αθαίνεζδξ ηαζ ηδξ ηνίζδξ.  

Σα ηαηάθενακ. δοζηοπχξ, ζοκάδεθθμζ, ημοθάπζζημκ ημ ήιζζο αοημφ ημο 

εβηθήιαημξ. ·πμοιε ιαεδηέξ μζ μπμίμζ δεκ ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ έκα 

άβκςζημ ηείιεκμ, πμο εα έπνεπε ζηα δεηαμπηχ ημοξ, ημοθάπζζημκ απυ 

βθςζζζηυ αίζεδια ηαζ θακηαζία, κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοθθάαμοκ. Θα 

ζοιθςκήζς ιε ημκ πνμθαθήζακηα. Σζ λένμοκ απυ ημ Γδιμηζηυ ιέπνζ ημ 

Γοικάζζμ, θυβς ακαζθάθεζαξ ενβαζζαηήξ; Πήβαζκε κα ιάεεζξ δομ 

ρςνμηυθθοαα. Γεκ πεζνάγεζ, ηνεζξ θέλεζξ αββθζηέξ, ηνεζξ βενιακζηέξ, αζφκδεηεξ 

Πήβαζκε ηαζ ζε ηάπμζμκ κα ζ‘ ημ πζζημπμζήζεζ. Γε εα παξ ζημ ηναηζηυ πηοπίμ, 

πμο, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, έπεζ ιζα απαίηδζδ. Καζ ιεηά εα είζαζ ηαθυξ 

ενβάηδξ ηςκ ηνζχκ ςνχκ απαζπμθδζζιυηδηαξ ηαζ ηςκ 400 εονχ.  

Αοηή, θμζπυκ, δ απμδυιδζδ ημο βθςζζζημφ αζζεήιαημξ πζα ανίζηεζ ηδκ 

πθήνδ έηθναζή ηδξ ζδζαίηενα ζε ιία άζηδζδ. Πμζα είκαζ δ άζηδζδ; Μία 

πανάβναθμξ άβκςζημο ηεζιέκμο. Βνεξ ιμο ηδκ πανάβναθμ ηαζ υνζζε ηα 

δμιζηά ζημζπεία ή, ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, ζηέρμο, θακηάζμο, μζημδυιδζε, 

εέζε έκα ενχηδια ηαζ απάκηδζε. Δδχ ηζ δζαπζζηχκεηαζ; Ίηζ δεκ ιπμνμφκ. 

Δπεζδή, θμζπυκ, ειείξ ιπμνμφιε, πνέπεζ κα ημ ζοκεζδδημπμζήζμοιε ηαζ, επεζδή 

ημ δοκαιζηυ, απ‘ υ,ηζ θαίκεηαζ, είκαζ ανηεηά ηαθυ, κα απακηήζμοιε 

μνβακςιέκα. Γεκ ιπμνμφιε ηαζ δεκ έπμοιε ημ δζηαίςια κα ημοξ αθήζμοιε ημ 

ημπίμ εθεφεενμ. Δκςιέκμζ ιπμνμφιε κα ημ παθέρμοιε ηαζ κα κζηήζμοιε.  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 2

δ
 ΖΜΔΡΑ – Β‘ ΤΠΟΘΔΜΑ 9/5/2008 

 642 

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. Δδχ μθμηθδνχεδηε μ 

ηαηάθμβμξ ηςκ μιζθδηχκ. Γζα έκα-εκάιζζζ θεπηυ εα δμεεί μ θυβμξ ζημοξ 

εζζδβδηέξ, βζα ηοπυκ απακηήζεζξ ή ηάπμζα πανέιααζδ . Σμ θυβμ έπεζ πνχηα μ 

ζοκάδεθθμξ Σάζμξ ηέθμξ, Πνυεδνμξ ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Φζθμθυβςκ.  

Αλ. ΣΔΦΟ: Κονίεξ ηαζ ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, εοπανζζημφιε εενιυηαηα. Τπήνλε 

έκαξ έκημκμξ ηαζ πθμφζζμξ πνμαθδιαηζζιυξ. Βέααζα, εη ιένμοξ ηδξ ΠΔΦ ειείξ 

θέναιε ηζξ εέζεζξ εζδζηά βζα ηα δζδαηηζηά αζαθία ημο Γοικαζίμο, ηα μπμία 

εζζήπεδζακ εθέημξ ηαζ, αέααζα, ζηδ ζογήηδζδ έβζκε δ δζάποζδ, δίηδκ 

δζαεειαηζηυηδηαξ, βζα υθα ηα άθθα ακηζηείιεκα. Δβχ εα ήεεθα κα παναηαθέζς 

εενιυηαηα μνζζιέκμοξ ζοκαδέθθμοξ, υπςξ ημκ ζοκάδεθθμ απυ ηδ Λάνζζα, ηδ 

ζοκαδέθθζζζα απυ ημκ ·ανμ… -έπμοκ ηάκεζ μοζζαζηζηέξ ημπμεεηήζεζξ, πμο 

ηαηέεεζακ εδχ ζηδκ ΟΛΜΔ- ακ ιπμνμφζακ, κα ηζξ ζηείθμοκ ηαζ κα 

δδιμζζεοημφκ. Γζαηί έπμοιε ηδ Φζθμθμβζηή. Ο δζάθμβμξ βζα θζθμθμβζηά εέιαηα, 

υπμο ακαπηφζζεηαζ υθμξ αοηυξ μ πνμαθδιαηζζιυξ, πμο έπεζ ιεβάθδ ζπέζδ ιε 

ηα αζαθία.  

Καζ ηεθεοηαίμ ζδιείμ είκαζ υηζ ακαθένεδηε, έζης ηαζ αηνμεζβχξ, ημ εέια 

ηδξ αφλδζδξ ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ ηςκ Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ. Κονίεξ ηαζ 

ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, ηζξ χνεξ αοηέξ δε ιαξ ηζξ πάνζζε δ Πμθζηεία. Πνέπεζ κα ημ 

ημκίζμοιε. Σμ έπμοιε ακαθένεζ ηαζ παθαζυηενα. Τπήνλε ιζα δναζηζηή ιείςζδ 

ηαηά 30% ηςκ θζθμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ. Δάκ ηχνα δ Πμθζηεία απμθάζζζε κα 

δχζεζ ηζξ χνεξ αοηέξ ζηα Ανπαία Δθθδκζηά, είκαζ εέια δζηυ ηδξ. Διείξ 

ιπμνμφιε κα αβςκζζημφιε. Γεκ ιπμνμφιε, υιςξ, κα ηζξ ανκδεμφιε ηαζ εα ‘ηακ 

παναθμβζζιυξ. Θα αβςκζζημφιε κα δμεμφκ ηαζ ζηα ιαεήιαηα ζδζαίηενα ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ Γναιιαηείαξ, πμο είκαζ ημ ηφνζμ ιάεδια, ηαζ ηδξ 

Ηζημνίαξ, πμο δζένπεηαζ δεζκή ηνίζδ. Αθθά κα απειπμθμφιε ηζξ χνεξ αοηέξ ηαζ 

πάθζ δεκ… 

ΤΝΔΓΡΟ: (εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Α. ΣΔΦΟ: Μπμνεί κα βίκεζ, ζοκάδεθθμζ, ζε ηαηακμιή ηαζ ηςκ δζαηζεέιεκςκ 

ςνχκ. Αθθά ηαιζά εζδζηυηδηα ηαζ ηακέκαξ ηθάδμξ -ηαζ ιυκμ ακ ημ άημοβε- δε 

εα ανκείημ ηζξ χνεξ αοηέξ.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Γεςνβία Υανζηίδμο έπεζ ημ θυβμ.  

Γ. ΥΑΡΗΣΗΓΟΤ: Μζα ημοαέκηα ιυκμ, ζοκάδεθθμζ, βζα ηα αζαθία ημο Γοικαζίμο 

ηδξ Γθχζζαξ ηαζ ηδξ Λμβμηεπκίαξ, ζηα μπμία ακαθένεδηα εβχ. Γζαπίζηςζα, 

ηαζ απυ ηδ ζογήηδζδ πμο έβζκε, υηζ ηεθζηά θίβμ ςξ πμθφ υθμζ ηάκμοιε ηζξ ίδζεξ 

επζζδιάκζεζξ ηαζ αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ, ηάηζ θέεζ.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Μανία Γακζήθ έπεζ ημ θυβμ ηαζ είκαζ ηαζ δ 

ηεθεοηαία δ μπμία εα ιζθήζεζ.  

Μ. ΓΑΝΗΖΛ: Να ζοιθςκήζς ιε ηδ Γεςνβία Υανζηίδμο υηζ, υκηςξ, αοηυ πμο 

εηθνάζηδηε ιέζα ζηδκ αίεμοζα είκαζ υηζ θίβμ ςξ πμθφ υθμζ ηάκμοιε ηζξ ίδζεξ 

παναηδνήζεζξ βζα ηα πνμαθήιαηα πμο έπμοκ ηα αζαθία ηαζ ζημ Γοικάζζμ ηαζ 

ζημ Λφηεζμ. Αοηυ πμο εέθς κα επζζδιάκς, ζοκάδεθθμζ, είκαζ υηζ δεκ 

ιπμνμφιε, υηακ αθέπμοιε ηυζμ ζμαανά πνμαθήιαηα, κα ιέκμοιε αεχμζ. Γεκ 

ιπμνμφιε κα ιδ αθέπμοιε ηζ οπάνπεζ πίζς απυ υθα αοηά ηα πνμαθήιαηα. Γεκ 

ιπμνμφιε κα ιδ αθέπμοιε πμζεξ είκαζ μζ πνμεέζεζξ -ηζξ μπμίεξ ακέπηολα ζηδκ 

εζζήβδζή ιμο, έζης ηαζ πενζθδπηζηά- αοηχκ πμο πνμηείκμοκ ηαζ εθανιυγμοκ 

αοηέξ ηζξ αθθαβέξ. Γεκ ιπμνμφιε κα είιαζηε αεχμζ. Γεκ ιπμνμφιε κα 

αθήζμοιε ηα παζδζά ζημ έθεμξ αοηχκ πμο εέθμοκ κα ηα ηάκμοκ 

απαζπμθήζζιμοξ. Γεκ έπμοιε ημ δζηαίςια κα νδιάλμοιε ηα υκεζνα ηδξ κέαξ 

βεκζάξ.  

Ίζμκ αθμνά ημ εέια ηδξ αφλδζδξ ηςκ ςνχκ ζηα Ανπαία Δθθδκζηά, ςξ 

ιέθμξ ημο ΚΔΜΔΣΔ κα ζαξ ιεηαθένς, βζα υζμοξ δεκ ημ βκςνίγεηε, ηδ εέζδ 

ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηαζ ημο ΚΔΜΔΣΔ ηαζ ηδξ ΟΛΜΔ, πμο ακηζδνμφκ 

υπζ ιυκμ βζα ηδκ αφλδζδ ηςκ ςνχκ ζηα Ανπαία, αθθά ηαζ βζα ηδκ μπμζαδήπμηε 

αθθαβή βίκεηαζ ζημ ςνμθυβζμ ή Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, υηακ αοηή είκαζ 

απμζπαζιαηζηή. Οζ απμζπαζιαηζηέξ αθθαβέξ μδήβδζακ ηζξ 30 χνεξ κα βίκμοκ 

35, κα βίκμοκ 37 ηαζ μ πμνυξ ηαθά ηναηεί.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα.  

Δη ιένμοξ ημο πνμεδνείμο, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, εέθμοιε κα ζαξ 

εοπανζζηήζμοιε βζα ηδ ζοιιεημπή ζαξ ηαζ βζα ηζξ μοζζαζηζηέξ πανειαάζεζξ 

ηςκ μιζθδηχκ, πμο αμήεδζακ ζηδκ ακάπηολδ εκυξ πθμφζζμο ηαζ δδιζμονβζημφ 
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πνμαθδιαηζζιμφ. 

Δοπανζζημφιε πμθφ. Καθή ζοκέπεζα.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 1εο ΤΠΟΟΜΑΓΑ 
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2ε ΤΠΟΟΜΑΓΑ 

 Μαθημαηικά  

 Αζηρονομία 

 Πληροθορική και ηα όμοια 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ΛΟΤΚΑ ΚΟΡΦΗΑΣΖ 

 

 

Μ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ (Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξίαο)*: 

Δηπνμζςπχ ηδκ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία ηαζ αεααίςξ πζζηεφς -ίζςξ ημ 

βκςνίγεηε- υηζ είιαζ ηαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, Δζδζηυξ 

Γναιιαηέαξ, ιε έπεηε ηζιήζεζ ιε ηδκ ρήθμ ζαξ.  

Λίβα ζζημνζηά ζημζπεία εα ακαθένς, βζα ημ αζαθίμ ηονίςξ ηδξ Γ΄ 

Γοικαζίμο, βζαηί είιαζ έκαξ απυ ημοξ ζοββναθείξ ημο. Σμ αζαθίμ αοηυ έπεζ 

βναθεί βζα θμβανζαζιυ ηδξ Δθθδκζηήξ Μαεδιαηζηήξ Δηαζνείαξ. Ακάδμπμξ, 

δδθαδή, είκαζ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία. ·βζκε δζαβςκζζιυξ, δεκ ήηακ 

πνμηήνολδ. ημ δζαβςκζζιυ ζοιιεηείπαιε δ ζοββναθζηή μιάδα, ηδκ μπμία 

απμηεθμφκ μ ηφνζμξ Μεκηήξ, ίζςξ ημκ εοιυζαζηε μζ παθαζυηενμζ, πμο είκαζ 

έκαξ απυ ημοξ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο ηδξ Γ΄ Λοηείμο, μ ηφνζμξ Ανβονάηδξ, 

ζοκενβάηδξ επί πνυκζα, δ ηονία Σζζημπμφθμο, ηαζ αοηή ζοκενβάηνζα ζημκ 

«Δοηθείδδ Α΄», πμο εηδίδμοιε ζηδκ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνία -είπα ηδκ 

ηζιή κα είιαζ Πνυεδνμξ ζημ πενζμδζηυ- ηαζ μ Πακαβζχηδξ Βμοβάκμξ, μ μπμίμξ 

ηαζ αοηυξ είκαζ ιάπζιμξ ιαεδιαηζηυξ ηαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ 

Δθθδκζηήξ Μαεδιαηζηήξ Δηαζνίαξ.  

Ο δζαβςκζζιυξ έβζκε. Οζ ηνζηέξ ήηακ έκαξ πακεπζζηδιζαηυξ ηαεδβδηήξ, 

έκαξ ζπμθζηυξ ζφιαμοθμξ ηαζ έκαξ ιαπυιεκμξ εηπαζδεοηζηυξ. Γε βκςνίγαιε 

μφηε ειείξ πμζμζ είκαζ μζ ηνζηέξ μφηε μζ ηνζηέξ πμζμξ έβναθε ημ αζαθίμ. Τπήνλακ 

10 ζοιιεημπέξ, ιεηά έβζκακ 8, απμζφνεδηακ ηάπμζμζ. Σμ αζαθίμ αοηυ 

ααειμθμβήεδηε ιε 92 ζηα 100, εκχ ημ δεφηενμ ζηδ ζεζνά αζαθίμ ιε 71. Τπήνλε 

ιζα ειθακήξ δζαθμνά ζηδκ εηηίιδζδ ηςκ ηνζηχκ. 

 Σμ αζαθίμ βνάθδηε ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία. Γδθαδή, αθμφ ιαξ 
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ακαηέεδηε, βνάραιε ημ έκα ηνίημ ημο αζαθίμο, ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ηνζηέξ, 

παναδχζαιε ημ οθζηυ, ζε έκηοπδ ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή, ζημ Παζδαβςβζηυ 

Ηκζηζημφημ, έβζκε δ πνχηδ ηνίζδ –οπεφεοκμξ βζα ημ αζαθίμ αοηυ απυ ημ 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ήηακ μ ζφιαμοθμξ ημο Παζδαβςβζημφ Γδιήηνδξ 

Κμκημβζάκκδξ- ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πέναζε απυ ηδκ Οθμιέθεζα ηαζ ιαξ είπακ κα 

ζοκεπίζμοιε βζα ημ επυιεκμ. Γνάθδηε ημ επυιεκμ έκα ηνίημ ημο αζαθίμο, πάθζ 

ιε ηδκ ίδζα δζαδζηαζία. Σμ ηεθεοηαίμ ημιιάηζ, ημ ηεθεοηαίμ έκα ηνίημ, πάθζ έηζζ, 

υπςξ ζαξ είπα. Καζ ζημ ηέθμξ, υθμ ιαγί ηαζ ιεηά ζηδκ μθμιέθεζα ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο. Γδθαδή, πέναζακ υθα ηα αζαθία απυ δζαθμνεηζηά 

ζηάδζα ηαζ δζαθμνεηζηέξ ηνίζεζξ. Καζ ιεηά -ημ «ιεηά» είκαζ θίβμ έηζζ ιεθακυ- ηα 

αζαθία ακεηέεδζακ ζε εηδμηζημφξ μίημοξ. Σα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηα πήνε 

μ Παηάηδξ. Θα ζαξ πς πμφ αθέπς ημ ιεθακυ. Πνχηα απ' υθα, βζαηί 

ηαεοζηενήζαιε. Γεφηενμ, δζυηζ αοηά πήβακ ζε αηεθζέ. Γεκ ηα έθηζαλακ μζ 

εηδμηζημί μίημζ, αθθά ηα έδςζακ αθθμφ, ιε απμηέθεζια κα οπμπνεςεμφιε κα 

αζπμθδεμφιε ζδζαζηένςξ ιε ηα αζαθία ειείξ μζ ίδζμζ. Γζυηζ, υηακ ημ δίκεζξ ζε έκα 

αηεθζέ, πμο θηζάπκεζ ηάπμζα πνάβιαηα ηαζ δεκ έπεζ ηαιία επαθή ιε ηα ζπμθζηά 

αζαθία, ηαηαθαααίκεηε… Γδθαδή, ιέπνζ ηαζ δ παναιζηνή ηεθεία ημο αζαθίμο έπεζ 

πενάζεζ απυ ζανάκηα ηφιαηα ηαζ ηαεοζηένδζε. Ίιςξ ειείξ, επεζδή είπαιε ηαζ 

ηδκ εοεφκδ ηδξ Δθθδκζηήξ Μαεδιαηζηήξ Δηαζνείαξ, ημ θηζάλαιε ημ αζαθίμ ζε CD 

ηαζ ζε υθα ηα πανανηήιαηα ηδξ Δηαζνείαξ, υπμο ιζθήζαιε ηαζ βζα ηα ηνία 

αζαθία, αθθά ζδζαζηένςξ βζα ημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, ημ δχζαιε ζημοξ 

ζοκαδέθθμοξ έκα πνυκμ πζμ ιπνμζηά, χζηε κα έπμοιε ιζα ηνζηζηή, ιζα 

χζιςζδ, ιζα ζοκάκηδζδ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηαζ υπμζμξ ήεεθε ιπμνμφζε κα 

πανέιαεζ.  

Θα ζαξ πς, έηζζ, πμθφ απθά, υηζ ημ κα βνάρεζξ έκα αζαθίμ δεκ είκαζ 

εφημθδ οπυεεζδ ηαζ ιάθζζηα ιε αοηέξ ηζξ πνμδζαβναθέξ. Δίκαζ εφημθμ κα ημ 

δζμνεχζεζξ, υιςξ. Γζ' αοηυ γδημφζαιε -ηαζ γδηάιε πάκημηε- ηδκ ηαθυπζζηδ 

ηνζηζηή, ηζξ μπμζεζδήπμηε πνμηάζεζξ. Γζυηζ ημ αζαθίμ αοηυ ηοπχεδηε ιυκμ ζε 

165.000 ακηίηοπα ιε ηδκ πνμμπηζηή κα δζμνεςεεί ζηδκ επυιεκδ θάζδ - ηαζ υπζ 

ιυκμ αοηυ, αθθά ηαζ ηα οπυθμζπα αζαθία. Αοηά ηα θίβα. Ακ ιε νςηήζεηε ηαζ ηάηζ 

άθθμ ηαζ ιπμνχ, εα απακηήζς.  

Δπίζδξ, κα ηάκς ηαζ ιία ικεία βζα ηζξ θφζεζξ ηςκ αζαθίςκ. Ίηακ 

θηζάπκεζξ έκα αζαθίμ ηαζ αάγεζξ 450 αζηήζεζξ, πνμθακχξ ηζξ έπεζξ θφζεζ, ηαζ 
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ιάθζζηα οπμδεζβιαηζηά. Θα ιπμνμφζαιε, ηάθθζζηα, κα ηα δχζμοιε αοηά κα 

ηοπςεμφκ. Αθθά δ πνμηήνολδ δεκ οπήνπε. Γε δέπεδηε ημ Παζδαβςβζηυ, δεκ 

ήηακ ιέζα ζηζξ πνμδζαβναθέξ. ·ηζζ, πνμθακχξ, ιαξ πίεζακ αθυνδηα μζ 

εηδμηζημί μίημζ υθμζ κα αβάθμοκ θφζεζξ. Κακέκαξ ζηδκ Οιάδα δε εέθδζε κα 

ηάκεζ ηάηζ ηέημζμ. Δβχ, πνμζςπζηά, ζίβμονα υπζ. Μάθζζηα, έηζζ βζα ηδκ ζζημνία, 

ηδκ αιμζαή ιμο ηδκ πνμζέθενα ζηδκ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία βζα ημ 

αζαθίμ αοηυ. ·ηζζ έπμοκ ηα πνάβιαηα αοηή ηδ ζηζβιή.  

Λμζπυκ, ηα κέα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ ημο Γοικαζίμο έπμοκ βναθεί 

ζφιθςκα ιε ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμο εηπυκδζε ημ Παζδαβςβζηυ 

Ηκζηζημφημ. Δδχ, ζαξ παναηαθχ πμθφ, εέθς ηδκ ηαηακυδζή ζαξ. Δίηε 

ζοιθςκχ είηε δζαθςκχ ιε ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, απυ ηδ ζηζβιή πμο 

ιπαίκς ζημ δζαβςκζζιυ ηαζ οπμβνάθμοιε ηδ ζφιααζδ υηζ εα βνάρμοιε ημ 

αζαθίμ, είιαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηδνήζς ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. Καζ είκαζ ιζα 

παναηήνδζή ιμο ηαζ βζ‘ αοηυ ημ οκέδνζμ εδχ, υηζ δεκ αημφζηδηε ηυζμ πμθφ 

ημ βεβμκυξ υηζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα δεκ ηα θηζάπκμοκ μζ ζοββναθείξ. 

Γεκ έπς βνάρεζ ιυκμ αοηυ ημ αζαθίμ. ·πς βνάρεζ ηαζ άθθα αζαθία βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ. Αθθά πάκημηε έπς ημ ιέβζζημ πνυαθδια: ή ζοιιεηέπεζξ ηαζ ημ 

απμδέπεζαζ ή δε ζοιιεηέπεζξ. Γεκ ιπμνείξ κα ημ αθθάλεζξ ηαζ εδχ έπμοιε ιία 

εοεφκδ υθμζ ιαξ.  

Δπζηνέρηε ιμο κα πνμζεέζς υηζ απυ ηυηε πμο έβζκα ζπμθζηυξ 

ζφιαμοθμξ, ημ 1998, έηακα ιζα πνυηαζδ ηυηε ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ κα 

θηζάλμοιε έκα Ακαθοηζηυ Πνυβναιια βζα θμβανζαζιυ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Μαεδιαηζηήξ Δηαζνείαξ πςνίξ κα ιαξ ημ οπαβμνεφεζ μφηε ημ Τπμονβείμ μφηε ημ 

Παζδαβςβζηυ μφηε ηακείξ. Πνάβιαηζ, έβζκε απμδεηηυ, δμοθέραιε ηνία - ηέζζενα 

πνυκζα ιε ιζα πμθφ ιεβάθδ μιάδα. Ζ μιάδα ήηακ ακμζηηή, υπμζμξ ήεεθε 

ενπυηακ. Αοηυ πμο πνμέηορε ανίζηεηαζ ζημκ «Δοηθείδδ Γ΄», ζηα ηεφπδ 57 ηαζ 

58, ακ εοιμφιαζ ηαθά, ηαζ πανμοζζάζαιε ηαζ ζε διενίδεξ ηαζ ζοκακηήζεζξ ζηα 

πανανηήιαηα ηδξ Δηαζνείαξ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμο έθηζαλε δ Δηαζνεία 

ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ζοκαδέθθςκ. Σα μκυιαηά ημοξ υθα παναηίεεκηαζ ζηα άνενα 

αοηά. Καζ πανμοζζάζαιε, ζηδ ζοκέπεζα, ηαζ αοηυ πμο έθηζαλε ημ Παζδαβςβζηυ 

Ηκζηζημφημ, πανάθθδθα. Γδθαδή, είπαιε ηάκεζ ιζα δμοθεζά πζμ ιπνμζηά. Αοηυξ 

ήηακ ηαζ μ θυβμξ πμο δ Μαεδιαηζηή Δηαζνία ιμο ακέεεζε ηδκ εοεφκδ ηαζ ηδ 

ζοββναθζηή μιάδα βζα κα πνμπςνήζμοιε· επεζδή είπαιε δμοθέρεζ ανηεηά 
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πνυκζα πάκς ζημ κέμ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια.  

Λμζπυκ, ηα κέα αζαθία έπμοκ βναθεί ιε αοηή ηδκ πνμτπυεεζδ. Ζ 

ζοββναθή έβζκε ζημ πθαίζζμ ημο Γζαεειαηζημφ Δκζαίμο Πθαζζίμο 

Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ, υπζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ, 

αθθά ζοβπνυκςξ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ εθεοεενία δνάζδξ ηςκ ζοκαδέθθςκ.  

οβηεηνζιέκα, βζα ημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, ημο μπμίμο είπα ηδκ ηζιή 

κα είιαζ εη ηςκ ζοββναθέςκ, πανέπεηαζ μοζζαζηζηή δοκαηυηδηα πνςημαμοθζχκ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ εζζαβςβή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ημκ ηνυπμ πανμοζίαζήξ 

ημοξ, ημο εκδεζηηζημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ 

αοηήξ ηαζ, ηονίςξ, ηζξ πνςημαμοθίεξ πμο ιπμνεί κα ακαπηφλεζ μ ηαεδβδηήξ 

αοημφ ημο αζαθίμο, χζηε ημ ιάεδια κα βίκεζ πζμ εοπάνζζημ, πζμ μοζζαζηζηυ ηαζ 

πζμ ηαηακμδηυ. ημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή -ζδιεζχκς υηζ δεκ οπάνπεζ ιυκμ ημ 

αζαθίμ ημο ιαεδηή, είκαζ ηαζ ημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή-, εηεί είπαιε άθθα 

πνμαθήιαηα. Δίπαιε έκα θμαενυ πενζμνζζιυ: ημ αζαθίμ δεκ έπνεπε κα 

λεπενκά ηζξ 100 ζεθίδεξ, νδηά ηαζ ηαηδβμνδιαηζηά ηαζ, επίζδξ, ημ αζαθίμ ημο 

ιαεδηή δεκ έπνεπε κα λεπενκά ηζξ 250. Σμ θές αοηυ, δζυηζ πνμζςπζηά 

αβυναζα ζπεδυκ υθα ηα ακηίζημζπα αζαθία πμο ηοηθμθμνμφκ ζηδκ Δονςπασηή 

·κςζδ ηαεχξ ηαζ αιενζηακζηά αζαθία. αξ θές, θμζπυκ, υηζ μζ Αιενζηακμί 

έπμοκ αζαθία ηςκ 750 ηαζ 800 ζεθίδςκ. Σζ βίκεηαζ; Γζδάζημοκ 800 ζεθίδεξ; Ίπζ, 

αέααζα. Τπάνπμοκ ηάπμζα οπμπνεςηζηά ζημζπεία, ηα μπμία πνέπεζ κα 

ηαθφρμοκ, ηαζ οπάνπεζ ιζα εθεοεενία δνάζδξ ηαζ ηζκήζεςκ ζπεηζηά ιε ημ ηζ εα 

πμοκ ηαζ ηζ δε εα πμοκ, ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ, ιε ημ δοκαιζηυ ηδξ ηάλδξ ηαζ 

ιε ηδκ πμζυηδηά ημο.  

Δδχ, θμζπυκ, ζημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή θέιε υηζ, ακ ηάπμζμξ 

λεηζκήζεζ κα ηάκεζ ιζα δναζηδνζυηδηα ζε έκα ιάεδια (δζυηζ, ζοβηεηνζιέκα, ζ' 

αοηυ ημ αζαθίμ ηάεε δζδαηηζηή εκυηδηα -είκαζ 33 μζ δζδαηηζηέξ εκυηδηεξ- 

εζζάβεηαζ ιε ιζα δναζηδνζυηδηα, δ μπμία δεκ είκαζ θοιέκδ, αθθά ζηδκ πμνεία 

ηδξ δζδαζηαθίαξ πανμοζζάγεηαζ), θμζπυκ, εάκ ηάπμζμξ απυ ζαξ έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ή ηδ εέθδζδ ή ηδ δζάεεζδ, ιπμνεί κα θηζάλεζ ιζα ηαζκμφνζα 

δναζηδνζυηδηα, βζα κα ηδκ πανμοζζάζεζ ζημοξ ιαεδηέξ. Αοηυ ημκίγεηαζ δζυηζ, 

υπςξ εα λένεηε, δε αβαίκεζ πζα ημ ιπθε αζαθζανάηζ. Σμ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ 

απμθάζζζε κα δίδμκηαζ μδδβίεξ ζημοξ ηαεδβδηέξ, ζημοξ ζοκαδέθθμοξ, πμο 

θακηάγμιαζ υηζ εα ηζξ έπεηε. Λές «θακηάγμιαζ», βζαηί έπς πάεζ ηαζ ζε ζπμθεία 
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πμο δεκ ημ έπμοκ. οκάδεθθμζ, εάκ δεκ ημ έπεηε ηαζ είζηε εδχ, εβχ ημ έπς ζε 

δθεηηνμκζηή ιμνθή ηαζ, ακ έπεζ ηακείξ ηάπμζμ θθαζάηζ, ιπμνχ κα ημο ηα 

δχζς ηαζ βζα ηα ηνία αζαθία ημο ηαεδβδηή. ·πεζ ηδ δοκαηυηδηα, θμζπυκ - εηεί ημ 

ημκίγμοιε- κα αοηεκενβήζεζ.  

Πνυεεζδ υθςκ ιαξ ήηακ κα βνάρμοιε έκα αζαθίμ πμο κα ιπμνεί κα ημ 

δζααάζεζ έκαξ ιαεδηήξ ηαζ ιυκμξ ημο, πςνίξ ηδκ υπμζα ελςηενζηή αμήεεζα, 

αθθά ηαζ ζοβπνυκςξ κα κζχζεζ ιζα ζηακμπμίδζδ ηαζ ιζα ζζβμονζά βζα ηζξ 

βκχζεζξ πμο εα ιπμνμφζε κα απμημιίζεζ.  

Ζ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία (ΔΜΔ) έπεζ εηθνάζεζ δοκαιζηά ηζξ 

απυρεζξ ηδξ βζα ηδ ζοββναθή ηςκ αζαθίςκ ηςκ ιαεδιαηζηχκ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ. Δηηυξ απυ ηδκ πάβζα εέζδ ηδξ βζα ηδ δδιζμονβία πμθθαπθχκ 

αζαθίςκ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα επζθμβήξ ακάιεζα ζε αοηά, είπε ηαζ έπεζ βκχιδ 

ηαηαηεεεζιέκδ βζα ημ ηζ πνέπεζ κα δζδάζηεηαζ ζημκ ιαεδηή ζηα Μαεδιαηζηά 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμίηδζήξ ημο ζηδκ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ.  

ημκ «Δοηθείδδ Γ΄» ηαζ, πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηα ηεφπδ 57 ηαζ 58 έπεζ 

ηαηαβναθεί δ πνυηαζδ βζα ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηυζμ ημο Γοικαζίμο 

υζμ ηαζ ημο Λοηείμο. Δπίζδξ, έπεζ οπμζηδνζπηεί ζδζαζηένςξ δ άπμρδ ζπεηζηά ιε 

ηδκ ακααάειζζδ ηδξ Γεςιεηνίαξ ηαζ ηδκ ζζυηζιδ δζδαζηαθία ηδξ ιε ηδκ 

Άθβεανα. Βαζζηή, υιςξ, πνμτπυεεζδ παναιέκεζ δ εζζαβςβή ηςκ αζαθίςκ 

πζθμηζηά βζα ιζα δζεηία ζε ηαεμνζζιέκμ ανζειυ ζπμθείςκ ζε υθδ ηδ πχνα. 

 Σα ζοιπενάζιαηα, ηα ζπυθζα ηαζ μζ υπμζεξ ηεηιδνζςιέκεξ πνμηάζεζξ βζα 

δζμνεχζεζξ εα αεθηίςκακ μοζζαζηζηά ηα αζαθία.  
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Δπίζδξ, δ δζαηήνδζδ ηςκ ίδζςκ αζαθίςκ επί εζημζαεηία, υπςξ ζοκέαδ ιε 

ηα πνμδβμφιεκα, εηηζιχ πςξ είκαζ ιεβάθμ αηυπδια. Σα αζαθία πνέπεζ ζε 

ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα κα αεθηζχκμκηαζ ηαζ κα επακεβηνίκμκηαζ. Βαζζηή 

πανάιεηνμξ ηδξ επζηοπίαξ εκυξ αζαθίμο είκαζ δ ζοκεπήξ εκδιένςζδ ηαζ δ 

επζιυνθςζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ ηυζμ ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ υζμ ηαζ ςξ πνμξ 

ημ πκεφια ηαζ ηδ θζθμζμθία πμο ηάεε κέμ αζαθίμ εζζάβεζ, βεβμκυξ πμο δε 

θεζημφνβδζε ζημ ααειυ πμο έπνεπε βζα ηα αζαθία αοηά. Έιμοκ απυ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ πμο ακέθααα, ςξ ζπμθζηυξ ζφιαμοθμξ, υπςξ ηαζ υθμζ μζ 

οπυθμζπμζ, ηδκ επζιυνθςζδ. Θα έθεβα δεκ ήηακ ηακ επζιυνθςζδ. Γεκ εεςνχ 

υηζ ήηακ επζιυνθςζδ.  

Με δζηή ηδξ πνςημαμοθία δ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία εδχ ηαζ δφμ 

πνυκζα πανμοζίαζε ιέζς ηςκ ζοββναθζηχκ μιάδςκ ζε υθα ηα πανανηήιαηά 

ηδξ ακά ηδ πχνα ηαζ ηα ηνία αζαθία ημο Γοικαζίμο. Παν‘ υθα αοηά, απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ πμθζηείαξ δ εκδιένςζδ ήηακ ζφκημιδ ηαζ υπζ ζδζαίηενα επζηοπήξ.  

Ζ ιεζμθάαδζδ ηςκ εηδμηζηχκ μίηςκ ηαζ δ ιεβάθδ βναθεζμηναηζηή 

ανβμπμνία ζοκέααθακ χζηε δ δδιζμονβία ηαζ δ ηεθζηή ηοηθμθμνία αοηχκ ηςκ 

αζαθίςκ κα δζανηέζεζ πενίπμο ηέζζενα πνυκζα, πνμκζηυ δζάζηδια ακεπίηνεπηα 

ιεβάθμ.  

Γζα ημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, ηαηαεέημκηαξ ηζξ απυρεζξ ιμο, πμο 

απδπμφκ ηαζ ηζξ απυρεζξ υθδξ ηδξ ζοββναθζηήξ μιάδαξ, ιε ηδκ μπμία 

δμοθέραιε δδιζμονβζηά υθα αοηά ηα ηέζζενα πνυκζα, ιπμνχ κα οπμζηδνίλς 

υηζ, ίζςξ βζα πνχηδ θμνά, έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ζοκάια ηδκ οπμπνέςζδ 

κα λεθφβμοιε απυ ηδ «δαζηαθμηεκηνζηή» ηαζ ιεηςπζηή δζδαζηαθία, ηαζ κα 

δμοθέρμοκ μζ ιαεδηέξ μιαδμζοκενβαηζηά. Καη‘ αοηυ ημκ ηνυπμ πζζηεφμοιε υηζ 

ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ημ ιάεδια πζμ εκδζαθένμκ αθθά ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ 

βζα ημοξ ιαεδηέξ ιαξ.  

Οζ δναζηδνζυηδηεξ, μζ ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ, ηα ζηαονυθελα, ηα 

ηνοπηυθελα ηαζ ηα ημοΐγ, ηα οπμδεζβιαηζηά θοιέκα παναδείβιαηα, δ 

ειπενζζηαηςιέκδ ακαηεθαθαίςζδ ηαζ μζ πνμηεζκυιεκεξ αζηήζεζξ ηαζ 

πνμαθήιαηα, πμο ηαηακέιμκηαζ ζενανπζηά, ιε ηαηάθθδθμ ααειυ δοζημθίαξ, 

δίκμοκ ημ πκεφια ημο κέμο αζαθίμο. ·κα κέμ ζημζπείμ, πμο αμδεάεζ ζδζαζηένςξ 

ζηδκ επζηοπία ημο δζδαηηζημφ ένβμο, είκαζ ημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή, ιε 

θεπημιενή ακάθοζδ ηυζμ ηςκ δζαεειαηζηχκ πνμζεββίζεςκ υζμ ηαζ ηςκ 
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ζζημνζηχκ εειάηςκ. Σμ αζαθίμ έπεζ πέκηε δζαεειαηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηαζ δέηα 

ζζημνζηά ζδιεζχιαηα. Πνμθακχξ, είκαζ αδζακυδημ κα ηαθφρεζ ηακείξ ζηδ 

δζάνηεζα ημο πνυκμο αοημφ, ηαζ ιάθζζηα ιε έκα πμζμζηυ δζδαηηζηχκ ςνχκ 

πενίπμο 10%, ηάηζ θζβυηενμ, δδθαδή 8 χνεξ, αοηά ηα πνάβιαηα. Θα 

ιπμνμφζε, υιςξ, κα ακαθάαεζ έκα δζαεειαηζηυ, ή ημ πμθφ δφμ, ηαζ κα ημ ηάκεζ 

πθήνςξ ειπενζζηαηςιέκμ. Δπίζδξ, ημ αζαθίμ πενζέπεζ αζαθζμβναθία, έκηοπδ 

ηαζ δθεηηνμκζηή, πμο ιέζα απυ ηαηάθθδθα μνβακςιέκεξ ζπμθζηέξ αζαθζμεήηεξ 

εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ζδζαίηενα πνμζζηή. Σέθμξ, ζημ αζαθίμ οπάνπεζ πθδεχνα 

αζηήζεςκ ηαζ πνμαθδιάηςκ ηυζμ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή υζμ ηαζ απυ ηδ 

δζαζφκδεζδ ηςκ Μαεδιαηζηχκ ιε ηδ Φοζζηή, ηδ Υδιεία, ηδκ Οζημκμιία ηαζ ηδκ 

Ηζημνία.  

·πμοιε ζοιπενζθάαεζ πάνα πμθθέξ αζηήζεζξ. Δίκαζ 450 αζηήζεζξ, είκαζ 

150 αζηήζεζξ πενίπμο οπμδεζβιαηζηά θοιέκεξ ηαζ δ δζάεεζή ιαξ ήηακ κα 

ιπμνεί έκα παζδί κα δζααάγεζ υζμ ημ δοκαηυκ ιυκμ ημο, εθυζμκ αέααζα 

οπάνπμοκ παζδζά πμο δζααάγμοκ ηαζ αζαθία, βζαηί, δοζηοπχξ, δε δζααάγμοκ ηα 

αζαθία.  

H δνκή ηoπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή: Σμ αζαθίμ αοηυ βνάθηδηε ιε ηέημζμ ηνυπμ, 

χζηε κα είκαζ ζφιθςκμ ιε ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ βζα ηα 

Μαεδιαηζηά ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο πμο εηπυκδζε ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ.  

 

H φθδ ζημ αζαθίμ ημφ ιαεδηή μνβακχκεηαζ ζε δφμ ιένδ. Σμ A΄ ιένμξ 

απμηεθείηαζ απυ 5 ηεθάθαζα ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζηδκ Άθβεανα. Σμ Β΄ ιένμξ 

απμηεθείηαζ απυ δφμ ηεθάθαζα ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζηδ Γεςιεηνία ηαζ ζηδ 

Σνζβςκμιεηνία, ακηίζημζπα. 

 

Κάεε ηεθάθαζμ πςνίγεηαζ ζε εειαηζηέξ εκυηδηεξ ηαζ ηάεε εκυηδηα 

πενζθαιαάκεζ:  

  ημοξ ηφνζμοξ ζηυπμοξ, 

  ιζα εζζαβςβζηή δναζηδνζυηδηα, 

  ηδ ααζζηή εεςνία, 

  παναδείβιαηα – εθανιμβέξ, 

  ενςηήζεζξ ηαηακυδζδξ ηαζ  

  πνμηεζκυιεκεξ αζηήζεζξ ηαζ πνμαθήιαηα. 
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Κύξηνη ζηόρνη: ηδκ ανπή ηάεε εκυηδηαξ ακαβνάθμκηαζ μζ ηφνζμζ ζηυπμζ ηδξ 

υπςξ αοημί δζαηοπχκμκηαζ ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ιε αάζδ ημ μπμίμ 

βνάθηδηε ημ αζαθίμ.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο: Κάεε εκυηδηα λεηζκά ιε ιζα δναζηδνζυηδηα, πμο ζοκήεςξ 

είκαζ έκα πνυαθδια πμο ανίζηεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ημκηά ζηα 

εκδζαθένμκηα ημο ιαεδηή ηαζ μδδβεί ζηδκ αλαγθαηφηεηα ηδξ εζζαβςβήξ ηςκ 

εκκμζχκ πμο εα δζδαπημφκ ή ηδξ επακάθδρδξ ηαζ δζεφνοκζδξ άθθςκ, πμο ήδδ 

έπμοκ δζδαπηεί.  

Ζ δναζηδνζυηδηα ζημπεφεζ ζημ κα εκεαννφκεζ ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ 

μιαδζηή ενβαζία ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ. Με ηαηάθθδθα ενςηήιαηα βίκεηαζ 

πνμζπάεεζα κα επζηεκηνςεεί δ πνμζμπή ηςκ ιαεδηχκ ζε μνζζιέκεξ εκένβεζεξ 

πμο εα δχζμοκ εοηαζνίεξ βζα μοζζαζηζηή ζοιιεημπή υθςκ ηςκ ιαεδηχκ. Σα 

ζοιπενάζιαηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηα μπμία εα ηαηαθήλμοκ μζ ιαεδηέξ 

μδδβμφκ ζημ ιαεδιαηζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ εκυηδηαξ (ααζζηή εεςνία). 

Βαζηθή ζεσξία: Πενζθαιαάκεζ ηζξ βκχζεζξ πμο απαζημφκηαζ κα ειπεδχζεζ ηαζ 

κα ιπμνεί κα εθανιυζεζ μ ιαεδηήξ πμο εα ημο επζηνέρμοκ κα επζθφεζ 

πνμαθήιαηα ηαζ κα δζαηοπχκεζ ζοθθμβζζιμφξ. ε πμθθέξ εκυηδηεξ δίκεηαζ ηαζ δ 

απυδεζλδ ηδξ ααζζηήξ πνυηαζδξ ηδξ εκυηδηαξ. Οζ ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ ηάλδξ είκαζ 

πθέμκ ζε εέζδ κα ακηζθδθεμφκ ηαθφηενα ηδκ απμδεζηηζηή δζαδζηαζία απ‘ υ,ηζ 

ζηζξ πνμδβμφιεκεξ ηάλεζξ. Γζ‘ αοηυ ζημ αζαθίμ οπάνπμοκ πμθθέξ εοηαζνίεξ κα 

αζηδεμφκ ζε απθέξ ηαζ ζφκημιεξ απμδείλεζξ. Ζ ιφδζδ ζηδ θεζημονβία ηδξ 

απμδεζηηζηήξ δζαδζηαζίαξ έπεζ ςξ ζηυπμ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ μζ ιαεδηέξ ηδ 

δφκαιή ηδξ ζημκ έθεβπμ ηδξ αθήεεζαξ ιζαξ πνυηαζδξ.  

Παξαδείγκαηα-εθαξκνγέο: Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφκμθμ θοιέκςκ 

παναδεζβιάηςκ (αζηήζεςκ ηαζ πνμαθδιάηςκ) πμο ζημπεφμοκ κα δχζμοκ 

ζημκ ιαεδηή ηδ δοκαηυηδηα κα ιάεεζ πχξ πνέπεζ: 
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  λα αληηκεησπίδεη αλάινγεο αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα, 

  κα δζαπζζηχζεζ ηδκ εονφηδηα ηςκ εθανιμβχκ πμο έπμοκ ηα 

Μαζεκαηηθά, 

  κα απμηηήζεζ κέεξ ειπεζνίεξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ,  

  κα ενιδκεφζεζ ηακυκεξ ηαζ βεκζηυηενα κα δζεονφκεζ ημ πεδίμ ηςκ 

βκχζεχκ ημο. 

 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο (θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο): Δίκαζ απθά ενςηήιαηα ζηα μπμία μθείθεζ μ ιαεδηήξ κα είκαζ ζε 

εέζδ κα απακηήζεζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ιαεήιαημξ.  

Με ηα ενςηήιαηα αοηά δίκεηαζ δ εοηαζνία ζημκ ηαεδβδηή κα δζαπζζηχζεζ 

ημ ααειυ επζηοπίαξ ημο ιαεήιαημξ, κα ακαδεζπημφκ ηοπυκ δοζημθίεξ ηαζ 

πανακμήζεζξ, αθθά ηαζ κα ζογδηδεμφκ δζάθμνα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

πενζεπυιεκμ ηδξ εκυηδηαξ. 

 

Πξνηεηλόκελεο αζθήζεηο θαη πξνβιήκαηα: Ηδζαίηενδ πνμζπάεεζα 

ηαηααθήεδηε βζα ηδκ ζοθθμβή ηαζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ αζηήζεςκ. Με ηδ 

παναηηδνζζηζηή πμζηζθία ημοξ, απυ απθέξ αζηήζεζξ ςξ ηα πζμ πμθοζφκεεηα 

πνμαθήιαηα βζα απαζηδηζημφξ ιαεδηέξ, επεηηείκεηαζ δ ειαέθεζά ημοξ ζε ηάεε 

ημιέα εθανιμβήξ ημκ μπμίμ επζηνέπμοκ δ δθζηία ηαζ μζ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ 

(Φοζζηή, Υδιεία, Οζημκμιία, Βζμθμβία η.η.θ.), ηαεχξ ηαζ ζε ηαηαζηάζεζξ ηδξ 

ηαεδιενζκήξ γςήξ. Δίκαζ βκςζηυ, άθθςζηε, υηζ δ ιαεδιαηζηή εηπαίδεοζδ 

πνέπεζ κα ζημπεφεζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηαζ ζηδκ απυηηδζδ εθανιυζζιδξ βκχζδξ 

αθθά ηαζ ζηδκ ηαηακυδζδ πναηηζηχκ εθανιμβχκ. 
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ε μνζζιέκεξ εκυηδηεξ πανμοζζάγμκηαζ - πνμηείκμκηαζ:  

 

  ζηαονυθελα ηαζ ηνοπηυθελα, 

  εέιαηα απυ ηδκ ζζημνία ηςκ Μαεδιαηζηχκ, 

  εέιαηα βζα ηδκ εηπυκδζδ ζοκεεηζηχκ ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ projects), 

  εκαθθαηηζηέξ πνμηάζεζξ δζδαζηαθίαξ ιε Ζ/Τ ηαεχξ ηαζ δζεοεφκζεζξ ιε 

ακάθμβεξ πνμηάζεζξ ζημ Γζαδίηηομ.  

 

ημ ηέθμξ ηάεε ηεθαθαίμο οπάνπμοκ:  

 

  ιζα ζφκημιδ πενίθδρδ-ακαηεθαθαίςζδ ηαζ  

  βεκζηέξ αζηήζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ φθδ υθμο ημο ηεθαθαίμο. 

 

Σμ αζαθίμ ηθείκεζ ιε  

 

 απακηήζεζξ-οπμδείλεζξ βζα ηδ θφζδ ηςκ αζηήζεςκ ηαζ  

 εονεηήνζμ υνςκ. 

 

Ίηακ βζα ηδ δζδαζηαθία ιζαξ εκυηδηαξ απαζημφκηαζ πενζζζυηενεξ απυ δφμ 

δζδαηηζηέξ χνεξ, ηυηε πνμηείκεηαζ ελδεηθηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο βζα 

ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζή ηδξ αθθά ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ αλζμπμίδζδ ημο 

αζαθίμο ημο ιαεδηή. Πνμηείκμκηαζ, αηυια, ελδεηθηηθά ζρέδηα θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο.  

 

 Θα ιμο δχζεηε, παναηαθχ, αηυιδ πέκηε θεπηά, βζα κα πανμοζζάζς ηαζ 

ηδκ Αζηνμκμιία. Θα είιαζ ζηδ δζάεεζή ζαξ ,υιςξ, ηαζ βζα μπμζαδήπμηε 

ενχηδζή ζαξ.  

Ζ Αζηνμκμιία, θμζπυκ, είκαζ ιζα πμκειέκδ ζζημνία βζα ηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ. Σμ ιάεδια, υπςξ βκςνίγεηε υθμζ, ήηακ έκα ιάεδια πμο 

δζδαζηυηακ οπμπνεςηζηά ζηδ Β΄ Λοηείμο ζε υθα ηα ζπμθεία ηδξ πχναξ. 

ήιενα είκαζ έκα ιάεδια επζθμβήξ. φιθςκα ιε εηηζιήζεζξ, ιυκμ ζημ 20% 

ηςκ ζπμθείςκ δζδάζηεηαζ ημ ιάεδια αοηυ, αθθά βζα δφμ χνεξ ηδκ εαδμιάδα. 

Γδθαδή, ακ ιεθεηήζμοιε ημ γήηδια, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ έπμοιε πάζεζ ηαζ 
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πμθθέξ εέζεζξ ιαεδιαηζηχκ, βζαηί ημ ιάεδια αοηυ ημ έπμοιε ςξ πνχηδ 

ακάεεζδ. Καζ ζοκηεπκζαηά, δδθαδή, οπάνπεζ πνυαθδια. Αθθά δε εεςνχ υηζ 

είκαζ ιυκμ αοηυ. Δίκαζ ηαζ δ δοκαηυηδηα πμο έπμοιε -ή πμο δεκ έπμοιε- κα 

δζδάζημοιε ζηα παζδζά αοηή ηδκ επζζηήιδ, πμο εα είκαζ ιεηά απυ ηάπμζα 

πνυκζα ζοκοθαζιέκδ άννδηηα ιε ηδ γςή ημοξ.  

Ζ Αζηνμκμιία ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ ιάεδια ιε ηίηθμ «ημζπεία 

Αζηνμκμιίαξ ηαζ Γζαζηδιζηήξ» δζδάζηεηαζ απυ ημ 1998 ςξ ιάεδια επζθμβήξ 

ζηδ Β΄ Λοηείμο. ε ηαιία άθθδ ηάλδ ημο Γδιμηζημφ ή ημο Γοικαζίμο δε 

δζδάζηεηαζ αοημηεθέξ ιάεδια ιε ακηίζημζπμ πενζεπυιεκμ. Οζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ 

κα επζθέλμοκ έκα απυ ηα πνμηεζκυιεκα ιαεήιαηα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ 

Αζηνμκμιία (δίςνμ εαδμιαδζαίςξ). Οζ πενζζζυηενμζ, υιςξ, δεκ επζθέβμοκ ηδκ 

Αζηνμκμιία, πανά ηδκ επζεοιία ημοξ ηαζ ηδκ πνμηνμπή ηςκ ζοκαδέθθςκ. 

Δπζθέβμοκ ηδκ Πθδνμθμνζηή, ιάεδια πμο δεκ ελεηάγεηαζ ιε βναπηυ 

δζαβςκζζιυ, χζηε κα απμθφβμοκ ιζα αηυια βναπηή ελέηαζδ ζημ ηέθμξ ηδξ 

πνμκζάξ. Ίζμζ ιαεδηέξ, υιςξ, έπμοκ ηδκ ηφπδ κα ημ επζθέλμοκ, παναημθμοεμφκ 

ελαζνεηζηά ιαεήιαηα απυ ζοκαδέθθμοξ ιε ιενάηζ, υνελδ ηαζ πμθθέξ βκχζεζξ. 

Πνζκ απυ ημ 1998 δ Αζηνμκμιία δζδαζηυηακ οπμπνεςηζηά ςξ ιμκυςνμ ιάεδια 

ζε υθα ηα Γεκζηά Λφηεζα. ήιενα ίζςξ μφηε ημ 20% ηςκ Γεκζηχκ Λοηείςκ δε 

ζοιπενζθαιαάκεζ ημ ιάεδια ζημ πνυβναιιά ημο. Αζηνμκμιία δζδάζημοκ ιε 

πνχηδ ακάεεζδ Μαεδιαηζημί (ΠΔ03) ηαζ ιε δεφηενδ ακάεεζδ Φοζζημί (ΠΔ04). 

Σμ ακηίζημζπμ αζαθίμ, ζφβπνμκμ (1999) ηαζ ιε πθμφζζα εζημκμβνάθδζδ, πενζέπεζ 

εηηυξ απυ ηδκ οπμπνεςηζηή φθδ ηαζ έκεεηα εέιαηα ζδιακηζηχκ βκχζεςκ πμο 

δεκ δζδάζημκηαζ (πνμαζνεηζηά ιυκμ), αθθά δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ 

πμο εέθμοκ κα αζπμθδεμφκ ζμαανά ιε ηδκ επζζηήιδ κα απμηηήζμοκ 

ζδιακηζηέξ βκχζεζξ. Δπίζδξ, ιε ηδ αμήεεζα ημο CD πμο ζοκμδεφεζ ημ αζαθίμ 

ιπμνμφκ κα ανμοκ εηεί θελζηυ αζηνμκμιζηχκ υνςκ, πάνηεξ ημο μονακμφ, 

δθεηηνμκζηέξ δζεοεφκζεζξ ζπμοδαίςκ αζηνμκμιζηχκ ηέκηνςκ ηαεχξ ηαζ 

ζδιακηζηέξ θςημβναθίεξ ηαζ αζκηεμηαζκίεξ απυ ηδκ ηαηάηηδζδ ημο δζαζηήιαημξ. 

ήιενα, πμο δ ηεπκμθμβία οπδνεηεί ηαηελμπήκ ηζξ επζζηήιεξ ημο δζαζηήιαημξ 

ηαζ ηα επζηεφβιαηα δζαδέπμκηαζ ηαηαζβζζηζηά ημ έκα ημ άθθμ, είκαζ άδζημ μζ 

πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ιαξ κα ηεθεζχκμοκ ημ Λφηεζμ, κα επζηοβπάκμοκ ζηζξ 

θοζζημιαεδιαηζηέξ ζπμθέξ ηαζ ζηα Πμθοηεπεκεία ηδξ πχναξ ιαξ ηαζ κα ιδκ 
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έπμοκ δζδαπηεί Αζηνμκμιία, ηαζ ιάθζζηα ζηδ πχνα πμφ έεεζε ήδδ απυ ηδκ 

Ανπαζυηδηα ηα επζζηδιμκζηά εειέθζα ηδξ Αζηνμκμιίαξ. 

   

 Με ηδκ πεπμίεδζδ υηζ εηθνάγμοιε ηδ βκχιδ ηςκ ζοκαδέθθςκ ιαξ 

Μαεδιαηζηχκ ηαζ Φοζζηχκ, ηαζ εκυρεζ ημο ακαιεκυιεκμο δζαθυβμο βζα ηδκ 

παζδεία, πνμηείκμοιε ζημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ηαζ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ 

κα ελεηάζμοκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ εζζαβςβή ηαζ ηδκ ακααάειζζδ ημο 

ιαεήιαημξ ζηδκ Πνςημαάειζα ηαζ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, ακηίζημζπα. 

Ήζςξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ δχζμοιε ζημοξ ιαεδηέξ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ακηζθδθεμφκ ηαθφηενα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα γήζμοκ ζημ ιέθθμκ. 

αξ εοπανζζηχ πμο ιε αημφζαηε. 

*ιέθμξ ηδξ Οιάδαξ Δνβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Λ. ΚΟΡΦΗΑΣΖ): Δοπανζζημφιε ημκ εζζδβδηή. Θα ήεεθα κα 

δδθχζεηε ημ εκδζαθένμκ ζαξ βζα ημπμεεηήζεζξ. Με ηδ ζεζνά, αέααζα, πμο εα 

δδθχζεηε ζημ Πνμεδνείμ εα βίκμοκ μζ ημπμεεηήζεζξ. Γζααάγς ηα μκυιαηα, 

υπςξ έπμοκ ένεεζ, ιε ηδ ζεζνά: Φαημφδδξ Δοάββεθμξ, Μπάκμξ Βαζίθδξ, Ίθβα 

Καθμιεκίδμο, Μάκμξ Γμφηαξ, Ζθέηηνα Πέηηα, Εαπανέκζα Ξακεάηδ, 

Κανάαμθαξ, Δοαββεθίμο, Μπανιπένδξ, Λμογζχηδξ ηαζ Ακηαιπμφδδξ.  

Θα λεηζκήζεζ μ ζοκάδεθθμξ Δοάββεθμξ Φαημφδδξ ηδκ ημπμεέηδζή ημο.  

Δ. ΦΑΚΟΤΓΖ (Α΄ ΔΛΜΔ ΔΒΡΟΤ): οκάδεθθμζ, αοηυ πμο εέθς κα ζαξ 

πανμοζζάζς δεκ είκαζ ημπμεέηδζδ, είκαζ εζζήβδζδ. Δίκαζ εδχ ηαζ πμθφ ηαζνυ 

πμο είιαζ ζε επζημζκςκία ιε ημ ΚΔΜΔΣΔ, βζα κα βκςνίγς ακ εα ιπμνέζς κα 

πανμοζζάζς ηδκ ενβαζία αοηή. Μέπνζ ηαζ πεεξ ήλενα υηζ εα ηδκ πανμοζζάζς. 

Σχνα ιμο γδηά εδχ μ Πνυεδνμξ κα ηδκ πανμοζζάζς πενζθδπηζηά. Σέθμξ 

πάκηςκ, κμιίγς υηζ, ακ ηδκ πανμοζζάζς ζε 10 θεπηά, εα ηδκ πεηζμηυρς. Σζ 

κα πς; Γεκ λένς. Δίκαζ ιζα δμοθεζά πμο έβζκε ιε πμθφ ηυπμ. Τπάνπεζ ηαζ 

πνμδβμφιεκμ ζζημνζηυ. Καηέεεζα ιζα ενβαζία ζημ ΚΔΜΔΣΔ ηαζ ειθακίζηδηε 

απυ ιέθδ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ ιεηά απυ θίβμ ηαζνυ δ ίδζα ενβαζία. 

Γδθαδή, δεκ λένς. Ανπίγς κα αζζεάκμιαζ υηζ ημ ΚΔΜΔΣΔ ηάηζ έπεζ ιε ιέκα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οββκχιδ, ζοκάδεθθμζ, κμιίγς υηζ δε πνεζάγεηαζ ηχνα κα 

ιπμφιε ζε ηέημζα εέιαηα. Οζ εζζδβδηέξ είκαζ ζοκήεςξ απυ ημ ΚΔΜΔΣΔ. Δκ 

πάζδ πενζπηχζεζ, μ ζοκάδεθθμξ έπεζ ηάκεζ ιζα δμοθεζά. Οζ οπυθμζπμζ μιζθδηέξ 
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εα έπεηε απυ πέκηε θεπηά, ςξ ζοκήεςξ, Δδχ ζαθχξ εα οπάνπεζ ιζα 

πενζζζυηενδ ακμπή ηαζ κμιίγς πςξ ημ ηαηαθαααίκεηε.  

Δ. ΦΑΚΟΤΓΖ: Καθχξ, εα λεηζκήζς. Ακ πζζηεφεηε υηζ δε ζαξ εκδζαθένεζ, 

ζηαιαηάς υπμηε πμο πείηε.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ίπζ, ηάεε άθθμ.  

Δ. ΦΑΚΟΤΓΖ : Σμ εέια ηδξ ενβαζίαξ είκαζ 10 ενςηήιαηα, ηςκ μπμίςκ μζ 

απακηήζεζξ εέημοκ οπυ ακαίνεζδ ηδκ επζπεζνμφιεκδ εηπαζδεοηζηή 

ιεηαννφειζζδ ζηα Μαεδιαηζηά. Σδκ ενβαζία ηδκ έπεηε ηαζ ηοπςιέκδ.  

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοιε αθθαβέξ παβημζιίςξ ζηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα ελαζηίαξ μζημκμιζηχκ, ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ αθθαβχκ. Ζ 

επζζηδιμκζηή ηαζ ηεπκμθμβζηή πνυμδμξ, δ παβημζιζμπμίδζδ, μζ νζγζηέξ αθθαβέξ 

ζημκ ημιέα ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ απαζπυθδζδξ δδιζμονβμφκ κέα δεδμιέκα. Σα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα πνμζπαεμφκ ζοκήεςξ κα απακηήζμοκ ιε δζάθμνμοξ 

ηνυπμοξ -άζημπα ή εφζημπα, υπςξ ζημ γήηδια ηδξ εζζαβςβήξ δεφηενδξ ή 

ηνίηδξ λέκδξ βθχζζαξ- ιε ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ αημιζηή πνμξ ηδ ζοκενβαηζηή 

ιάεδζδ, ιε ηδκ ακάδεζλδ ηδξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ, ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα, ηδ 

δδιζμονβία μθμήιενςκ ζπμθείςκ ηαζ θμζπά. Δνεοκδηέξ απυ ημ πχνμ ηδξ 

Κνζηζηήξ Παζδαβςβζηήξ ακηζιεηςπίγμοκ ηα Πνμβνάιιαηα πμοδχκ ηαζ ηα 

εβπεζνίδζα ςξ πμθζηζηά ηείιεκα.  

Κάπμζεξ ααζζηέξ δζαζηάζεζξ ηδξ ακάθοζδξ ημο κέμο ζπμθζημφ 

εβπεζνζδίμο: Καηανπάξ, οπάνπμοκ πμθθμί ηνυπμζ. Απθχξ, εα ζαξ δείλς έκακ 

ηνυπμ ακάθοζδξ απυ ιία ένεοκα πμο έβζκε ημ 2007: ακάθοζδ ςξ πνμξ ηδ 

δμιή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ είκαζ μ έκαξ άλμκαξ ηαζ έκαξ δεφηενμξ άλμκαξ είκαζ μ 

ηνυπμξ ηαηά ημκ μπμίμ εθανιυγεηαζ ζηδκ ηάλδ.  

Χξ πνμξ ημκ άλμκα ηδξ δμιήξ ηαζ ημο πενζεπμιέκμο έπεζ ηέζζενζξ 

ααζζηέξ δζαζηάζεζξ: ηδ ιαεδιαηζηή, ηδ βκςζηζηή, ηδκ παζδαβςβζηή ηαζ ηδ 

δζδαηηζηή δζάζηαζδ. Βθέπεηε υηζ, απυ εηεί ηαζ ιεηά, μζ δζαζηάζεζξ ηαζ μζ άλμκεξ 

πμο ιπμνείξ κα ηζκδεείξ, κα ηάκεζξ ιζα αλζμθυβδζδ είκαζ έκα ηνμιαηηζηά 

δφζημθμ εβπείνδια.  

Δβχ εα εέζς απθχξ δέηα ενςηήιαηα. ·κα ενχηδια είκαζ: Καηά πυζμ 

                                                           

 Ζ εηζήγεζε δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπλέδξνπο. Ζ παξνπζίαζε έγηλε κε ppt, πνπ παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα. 
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ημ αζαθίμ επζπεζνεί κα επζαάθεζ ηδκ ηονίανπδ πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα ηαζ 

ζδεμθμβία; Κμζηάληε έκα πανάδεζβια. Γεκ ζζπονίγμιαζ υηζ ηα αζαθία επζαάθθμοκ 

ηάηζ. Αθθά ημζηάληε έκα πανάδεζβια ηαζ κμιίγς υηζ είκαζ εκδεζηηζηυ ημο κα ημ 

ελεηάζμοιε.  

Κμζηάληε αοηή ηδκ εζηυκα. Ζ δναζηδνζυηδηα 1, ζηδ ζεθίδα 58 ημο αζαθίμο 

ηδξ Β΄ Γοικαζίμο, πμο πνμζπαεεί κα εζζαβάβεζ ηζξ ηανηεζζακέξ ζοκηαβιέκεξ. 

·πεζ, θμζπυκ, ηάεεημοξ ηαζ πανάθθδθμοξ δνυιμοξ, ηδκ πθαηεία Οιμκμίαξ, έηζζ 

πμο μ ιαεδηήξ ζπδιαηίγεζ ηδκ εζηυκα υηζ ιζθάεζ πζεακυκ βζα ηδκ Αεήκα, ηαζ ηδ 

Λεςθυνμ Δοηοπίαξ ηαζ Δοδιενίαξ. Αοηή δ πενζααθθμκηζηή δμιή μδδβεί ζηδκ 

εοδιενία ηαζ ζηδκ εοηοπία; Νμιίγς υηζ αοηυ δίκεζ έκα πμθζηζζιζηυ ιήκοια.  

Να πνμζεέζς υηζ ηζξ ενςηήζεζξ ηζξ έπς εέζεζ ηαηά ζεζνά. Αοηέξ πμο 

εεςνχ πζμ ζδιακηζηέξ ηζξ έπς πνμξ ημ ηέθμξ.  

Καζ ηάηζ άθθμ: Οζ βκςζηζηέξ ιαξ επζθμβέξ, υηακ πνδζζιμπμζμφιε ηα 

εβπεζνίδζα ηςκ Μαεδιαηζηχκ, ιπμνμφκ κα οπμκμιεφζμοκ ή κα οπμζηδνίλμοκ 

ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ. Πανάθθδθα, εέημοκ ηαζ ημ πθαίζζμ ημο νυθμο 

ιαεδιάηςκ ηαζ ηαεδβδηχκ ηαζ ζηδνίγμοκ ηζξ επζημζκςκζαηέξ ιαεδζζαηέξ 

ζηναηδβζηέξ. Αξ δμφιε, ςξ πνμξ ημ φθμξ ημο βναρίιαημξ, ηζ θέεζ δ Μυνβηακ: 

υηζ δ επζθμβή ηςκ πνμζηαηηζηχκ οπμβναιιίγεζ ημ νυθμ ημο ακαβκχζηδ ςξ 

ηάπμζμο πμο εηηεθεί εκένβεζεξ ηαζ υπζ ςξ ηάπμζμο πμο έπεζ επζθμβέξ ζπεηζηά ιε 

ηζξ μπμίεξ εα πνέπεζ κα ηαθείηαζ κα ζηεθηεί ηνζηζηά ηαζ δδιζμονβζηά. Σα 

ζπμθζηά αζαθία ιαξ πνδζζιμπμζμφκ ιυκμ πνμζηαηηζηέξ. Δπζθμβέξ δεκ 

οπάνπμοκ ηαζ μ ιαεδηήξ «πνέπεζ κα οπαημφζεζ» ηδκ εκημθή ηδξ θςκήξ.  

Πμζμ είδμξ μνβάκςζδξ ηδξ ηάλδξ εηθνάγεζ, νδηά ή άννδηα, ηαζ πμζμοξ 

νυθμοξ πνμςεεί βζα ηαεδβδηέξ ηαζ ιαεδηέξ; Καηά ηδ βκχιδ ιμο, υηζ δεκ 

ακαδεζηκφμοκ ιέζα απυ ημ θυβμ, ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαζ δεκ 

πνμςεμφκ ηδ ζοκενβαηζηή μνβάκςζδ ηδξ ηάλδξ είηε ζε εηαζνζηέξ είηε ζε 

ιεβαθφηενεξ μιάδεξ. Σχνα, ςξ πνμξ ημοξ νυθμοξ, πζζηεφς υηζ είκαζ μζ 

ηθαζζημί παναδμζζαημί νυθμζ ημο ηαεδβδηή ηαζ ιαεδηή.  

Ίζμκ αθμνά ηδκ εζζαβςβή ηςκ εκκμζχκ, εδχ εα ιπμνμφζαιε κα 

ιζθήζμοιε πμθφ. Ο Vinner ιζθάεζ βζα ηδκ «εζηυκα ηδξ έκκμζαξ» πμο εα πνέπεζ 

κα έπεζ ζοβηνμηήζεζ έκαξ ιαεδηήξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα πνμπςνήζεζ ζηδκ 

ηαηακυδζδ. Ο Vergnaud, επίζδξ, ζημ ίδζμ πκεφια, οπμζηδνίγεζ υηζ ιζα 

ιαεδιαηζηή έκκμζα ζοβηνμηείηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ηαηαζηάζεςκ πμο δίκμοκ 
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κυδια ζηδκ έκκμζα, απυ ημ ζφκμθμ ηςκ θεζημονβζηχκ ζηαεενχκ ιέζς ηςκ 

μπμίςκ ηαεμνίγεηαζ δ έκκμζα, ηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ζοιαμθζηχκ 

ακαπαναζηάζεςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ακαπαναζηαεμφκ δ έκκμζα, μζ 

ζδζυηδηέξ ηδξ ηαζ μζ ηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ ακαθένεηαζ. 

Σμ Γζαεειαηζηυ Δκζαίμ Πθαίζζμ Πνμβνάιιαημξ πμοδχκ θέεζ υηζ πνέπεζ 

μζ ιαεδηέξ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκάνηδζδξ, κα ιπμνμφκ κα 

ενιδκεφμοκ ηα δζάθμνα είδδ ακαπαναζηάζεςκ ιζαξ ζοκάνηδζδξ ηαζ κα 

ιπμνμφκ κα ιεηαααίκμοκ απυ έκα είδμξ ακαπανάζηαζδξ ζε άθθμ. Ζ 

ζοκάνηδζδ ςξ δζαδζηαζία ηαζ ςξ ακηζηείιεκμ.  

Ζ Sfard, ιία απυ ηζξ ιεβάθεξ ενεοκήηνζεξ ζημ πχνμ ηδξ δζδαηηζηήξ ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ, ιζθάεζ βζα ηδ δζπθή θφζδ ηςκ ιαεδιαηζηχκ εκκμζχκ: υηζ απυ ηδ 

ιία βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ ςξ δζαδζηαζία ηαζ απυ ηδκ άθθδ βζα ηδ δμιζηή ακηίθδρδ 

ηδξ έκκμζαξ, ηδκ μπμία μ ιαεδηήξ ηδκ ακαπηφζζεζ ιέζα απυ ηνία αήιαηα: απυ 

ηδκ εζςηενίηεοζδ, υηακ ελμζηεζχκεηαζ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ, απυ ηδ ζοιπφηκςζδ, 

υπμο βίκεηαζ πζμ πμθφ ηαθυξ κα ζηεθεεί ιζα δζαδζηαζία ζοθθμβζηά πςνίξ κα 

πενκάεζ ζηζξ θεπημιένεζεξ, ηαζ απυ ηδκ πναβιμπμίδζδ, υηακ πθέμκ ιζα 

δζαδζηαζία ζηαεενμπμζείηαζ ζε ακηζηείιεκμ. Γεδμιέκμο, ηχνα, υηζ δ 

πναβιαημπμίδζδ είκαζ έκα δφζημθμ κμδηζηυ αήια, πνμηείκεζ μζ κέεξ έκκμζεξ κα 

ιδκ εζζάβμκηαζ ιέζα απυ ηζξ δμιζηέξ πενζβναθέξ, ηάηζ πμο βίκεηαζ ζηα κέα 

ζπμθζηά αζαθία, ηαζ μζ δμιζηέξ ακηζθήρεζξ κα ιδκ πανμοζζάγμκηαζ υζμ μζ 

ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηαζ πςνίξ αοηέξ.  

Ίζμκ αθμνά ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζοκάνηδζδξ, δε εα 

επζιείκς. Απθχξ, εα ακαθένς υηζ εεςνείηαζ πθέμκ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ 

Μαεδιαηζηχκ υηζ ηαθυ είκαζ μζ έκκμζεξ κα αημθμοεμφκ ηδκ ζζημνζηή ηαζ 

επζζηδιμθμβζηή ημοξ ελέθζλδ. Θα θέβαιε βζα ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκάνηδζδξ υηζ 

ειθακίγεηαζ ςξ ιμνθή ελάνηδζδξ, ςξ ζπέζδ ιεηααθδηχκ, ςξ ζπέζδ πάθζ 

ελάνηδζδξ ιεηαλφ πμζμηήηςκ, ζπέζδ ακηζζημζπίαξ. ·πμοιε, δδθαδή, δφμ 

μνζζιμφξ. Ο ιεκ πνχημξ ςξ ζπέζδ ακηζζημζπίαξ, μ δε δεφηενμξ ςξ ζπέζδ 

ακηζζημζπίαξ ιεηαλφ δφμ ζοκυθςκ.  

Απυ αοημφξ ημοξ δφμ μνζζιμφξ, μ ιεκ πνχημξ επζθέβεηαζ ζηδ Β΄ 

Γοικαζίμο μ δε δεφηενμξ, υπςξ λένεηε απυ ημ αζαθίμ πμο ημ λένμοιε πνυκζα, 

ζηδκ Α΄ Λοηείμο. Σζ βίκεηαζ ηχνα; Αοηυξ μ θμνιαθζζηζηυξ ζοκμθμεεςνδηζηυξ 

μνζζιυξ ηςκ Direchlet-Bourbaki είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηυξ απυ ημκ ανπζηυ 
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μνζζιυ. Αοηυξ μ μνζζιυξ επζηνέπεζ κα βίκεζ δ ζοκάνηδζδ ακηζθδπηή ςξ 

αοεφπανηημ ιαεδιαηζηυ ακηζηείιεκμ, ηάηζ πμο δεκ ημ επέηνεπακ μζ πνχηεξ 

πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ ζοκάνηδζδξ. Χζηυζμ, είκαζ πμθφ αθδνδιέκμξ 

ηαζ είκαζ αζοιαίααζημξ ιε ηδκ ειπεζνία ηςκ ιαεδηχκ ζημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ.  

Ζ έκκμζα ηδξ ζοκάνηδζδξ ειθακίγεηαζ άηοπα ζε Γδιμηζηυ ηαζ Α΄ 

Γοικαζίμο ηαζ ηοπζηά ζηδ Β΄ Γοικαζίμο. Ζ ηοπζηή εζζαβςβή βίκεηαζ ιε ημκ 

μνζζιυ: «ηάεε ηζιή ηδξ ιεηααθδηήξ π ακηζζημζπίγεηαζ ζε ιία ιυκμ ηζιή ηδξ 

ιεηααθδηήξ ρ». Παναηδνμφιε υηζ δε βίκεηαζ ηαιία δζαπναβιάηεοζδ απυ πμφ 

εα πάνεζ ηζιέξ δ ιεηααθδηή π. Γε δίκεηαζ, επίζδξ, μφηε έκα ακηζπανάδεζβια 

ζπέζδξ πμο δεκ είκαζ ζοκάνηδζδ. Οπυηε, είκαζ δοκαηυκ κα ιζθήζμοιε βζα 

ηαηακυδζδ ζηδκ έκκμζα ηδξ ζοκάνηδζδξ; Ίπζ. Ακ έκαξ ιαεδηήξ, δδθαδή, ιάεεζ 

αοηυ ημκ μνζζιυ, εεςνείηαζ υηζ έπεζ ηαηαθάαεζ ηζ είκαζ ζοκάνηδζδ; Ακ υπζ, ηυηε ηζ 

κυδια έπεζ κα οπάνπεζ; Ίηακ δεκ λένεζ μ ιαεδηήξ μφηε έκα πανάδεζβια, πχξ 

εα μζημδμιήζεζ ηδκ έκκμζα;  

Απυ εηεί ηαζ ιεηά, αθέπμοιε υηζ ζημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο ακαθένεηαζ 

ζηδκ πανάβναθμ ηδ ζπεηζηή ιε ηζξ ζοκανηήζεζξ: «Θοιάιαζ ηζ μκμιάγεηαζ 

ζοκάνηδζδ». Νμιίγς υηζ έπνεπε κα θέιε «Θοιάιαζ ηζ είκαζ δ ζοκάνηδζδ». Σμ 

ηζ μκμιάγεηαζ, εκηάλεζ.. ημ δεζιυ ημκ ιαεαίκεζ μ ιαεδηήξ. Σμ εέια είκαζ ηζ 

ηαηακμεί. Με ημκ μνζζιυ ηδξ Α΄ Λοηείμο δε δίκεηαζ ηακέκα πενζεχνζμ ζημκ 

ιαεδηή μφηε κα ακαβκςνίζεζ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο έπμοκ εέζεζ μζ 

ιαεδιαηζημί μφηε κα ηαηαθάαεζ ιε ακηζπαναδείβιαηα ηζξ ζηακέξ ηαζ ακαβηαίεξ 

ζοκεήηεξ.  

Ο επαβςβζηυξ ζοθθμβζζιυξ είκαζ επανηήξ; Σζ αθέπμοιε; Τπάνπεζ ηάηζ 

πμο είκαζ δεδμιέκμ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηαζ εα πνέπεζ κα 

πνμπςνμφιε απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ πανάδεζβια ηζξ δναζηδνζυηδηεξ, πμο 

ηαθχξ έπμοκ εζζαπεεί ζηα ηαζκμφνζα αζαθία, κα δδιζμονβεί μ ιαεδηήξ ηδκ 

εζηαζία ημο κυιμο, κα πάεζ ζηδ δζαηφπςζδ ημο κυιμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε ιζα 

παναβςβζηή πμνεία κα ιπμνεί κα ημ απμδεζηκφεζ. Ακ αοηυ δεκ βίκεηαζ, δδθαδή 

ακ αβάγμοιε ζοκεπχξ ζοιπενάζιαηα απυ παναδείβιαηα πςνίξ κα 

πνμπςνάιε ζε παναβςβζημφξ ζοθθμβζζιμφξ (ηάηζ πμο ημ έπς δεζ πμθφ ζοπκά 

ζηα κέα αζαθία ηαζ εα πνέπεζ κμιίγς κα ελεηαζηεί ενεοκδηζηά), ηυηε ιέκεζ μ 

ιαεδηήξ ιε ηδκ εκηφπςζδ υηζ μ επαβςβζηυξ ζοθθμβζζιυξ είκαζ αλζυπζζημξ. 

Κάηζ, αέααζα, πμο είκαζ ηναβζηυ θάεμξ, ακ εκηοπςεεί ζημκ ιαεδηή ςξ 
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επζζηδιμκζηή πναηηζηή. 

Γζα πανάδεζβια, ζημ αζαθίμ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο ιεηά απυ έκα πανάδεζβια 

βεκζηεφεζ υηζ ιζα ελίζςζδ ηδξ ιμνθήξ απ+αρ=β ιε α 0 ή α 0 είκαζ εοεεία. Γεκ 

βίκεηαζ ηαιζά δζαπναβιάηεοζδ βζαηί είκαζ εοεεία ηαζ ηζ ζδιαίκμοκ μζ πενζμνζζιμί 

πμο ιπαίκμοκ (άθθςζηε εα ήηακ πμθφ δφζημθμ βζα παζδζά ηδξ Β΄ Γοικαζίμο 

ηάηζ ηέημζμ). Οπυηε, ηζ ηάκμοιε; Σμ θέιε βζα κα ημ ιάεμοκ μζ ιαεδηέξ, ηζ αξ ιδ 

ηαηαθαααίκμοκ. Γζαηί; Απμδεζηκφεηαζ; Γδιζμονβεί ηδκ ίδζα αίζεδζδ πμο 

δδιζμονβεί ηαζ μ ηφπμξ ηδξ ημνοθήξ ηδξ πανααμθήξ. Ακηί κα ημ απμδείλεζ, ημ 

επαθδεεφεζ ιε πανάδεζβια, ηάηζ πμο εα ήηακ πμθφ δφζημθμ, αθμφ εα πνέπεζ 

κα εοιδεμφκ μζ ιαεδηέξ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηνζςκφιμο πμο έηακακ ζηζξ 

δεοηενμαάειζεξ ελζζχζεζξ ηαζ, αέααζα, κα ιζθήζμοιε βζα ιεηαθμνά αλυκςκ. 

Λέιε, θμζπυκ, ημκ εευζηαθημ ηφπμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα θφκμοιε αζηήζεζξ. Γεκ 

είκαζ δ βκςζηή ανπή «πίζηεοε ηαζ ιδ ενεφκα» πμο ηαθακίγεζ ηδ ιαεδιαηζηή 

εηπαίδεοζδ; Γζαηί εα πνέπεζ ζοκέπεζα κα λένμοκ μζ ιαεδηέξ πνάβιαηα πνζκ κα 

είκαζ ζηακμί κα ηα απμδείλμοκ; Γζαηί κα ιπεζ ημ ρ=απ2 + απ + β ζημ Γοικάζζμ; 

Γζαηί πνέπεζ κα ημ έπμοιε αοηυ; Αξ πάεζ ζηδκ Α΄ Λοηείμο. Ξένεηε πμθφ ηαθά υηζ 

μζ ιαεδηέξ ζε αοηή ηδκ δθζηία δεκ ιπμνμφκ πμθθέξ θμνέξ κα πανάλμοκ ιζα 

βναθζηή πανάζηαζδ ηδξ εοεείαξ.  

Σχνα κα πάιε ζηζξ ακαπαναζηάζεζξ. Γε εα δείλς εεςνδηζηυ ιένμξ. Τπάνπεζ 

ζηα ηείιεκα πμο ζαξ έπμοκ δμεεί . Σζ είδμοξ ακαπαναζηάζεζξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ πυζμ επανηείξ είκαζ υζμκ αθμνά ηζξ ιεηααάζεζξ; 

Ακέθοζα ηδκ πανάβναθμ 3.1 ηαζ 3.2. Οζ ακαπαναζηάζεζξ πμο ιπμνμφιε κα 

δμφιε μνζγυκηζα είκαζ μζ δζάθμνεξ αζηήζεζξ, δναζηδνζυηδηεξ, εθανιμβέξ ηαζ 

θμζπά. Οζ ιμνθέξ ακαπανάζηαζδξ ιζαξ ζοκάνηδζδξ είκαζ δ θεηηζηή πενζβναθή, 

ημ αεθμδζάβναιια, πίκαηαξ ηζιχκ, δζαηεηαβιέκδ γεφβδ, ηφπμξ ηαζ βναθζηή 

πανάζηαζδ. Απυ αοηέξ ηζξ έλζ ακαπαναζηάζεζξ είκαζ ιυκμ μζ ηνεζξ ζημ αζαθίμ. 

Μάθζζηα, δ θεηηζηή πενζβναθή ιυκμ ςξ δεδμιέκμ, εκχ μ πίκαηαξ δεδμιέκςκ 

ιυκμ ςξ γδημφιεκμ. Οζ ιεηααάζεζξ, επίζδξ, είκαζ ιυκμ ακάιεζα ζε δφμ 

ιμνθέξ. Σμ ίδζμ πνάβια ειθακίγεηαζ ηαζ ζηδκ επυιεκδ πανάβναθμ, πμο είκαζ 

πάθζ μζ ηανηεζζακέξ ζοκηεηαβιέκεξ, πμο είκαζ πμθφ ημκηά ζηδκ έκκμζα ηδξ 

ζοκάνηδζδξ. Δπίζδξ, κα πς υηζ απυ ημοξ βκςζηζημφξ ζηυπμοξ πμο αάγεζ ημ 

Ακαθοηζηυ Πνυβναιια δφμ ζηυπμζ, μ Γ΄ ηαζ μ Γ΄, δεκ ειθακίγμκηαζ ηαευθμο. 

                                                           

 Παξνπζίαζε ppt ζην Παξάξηεκα, εηθόλεο 19, 20. 
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Καζ έκαξ ζηυπμξ ζηδκ επυιεκδ πανάβναθμ, επίζδξ, δεκ ειθακίγεηαζ ηαευθμο 

ζηα αζαθία απυ αοημφξ πμο μνίγεζ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια.  

Σχνα, ςξ πνμξ ηζξ ηαζκμηυιεξ δνάζεζξ - ιζθάς πάκηα βζα ηδκ εκυηδηα 

ηςκ ζοκανηήζεςκ βζα ηδκ Α΄ Γοικαζίμο απυ 6.3 ςξ 6.6, βζα ηδ Β΄ Γοικαζίμο 

βζα ημ 3μ ηεθάθαζμ, βζα ηδκ Γ΄ Γοικαζίμο βζα ημ 4μ ηεθάθαζμ. Γζαεειαηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ δε ανίζημοιε ζηα αζαθία ηςκ ιαεδηχκ. Τπάνπεζ ιία ζημ αζαθίμ 

ημο ηαεδβδηή ηδξ Β΄ Γοικαζίμο.  

Αλζμπμίδζδ ηςκ «ΚΠΔ» δε ανίζημοιε ζηα αζαθία ηςκ ιαεδηχκ. 

Βνίζημοιε, υιςξ, ζημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή ηδξ Β΄ Γοικαζίμο ζε έλζ ζεζνέξ. 

Τπάνπεζ παναπμιπή εηεί ζημ βκςζηυ e-yliko, εκχ ζημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή 

ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο οπάνπμοκ δφμ ζεθίδεξ ιε έκα θφθθμ ενβαζίαξ, υπμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ θμβζζιζηυ ημ Graphmatica. Δίκαζ αλζυθμβμ, εα έθεβα. Ήζςξ 

εα ήηακ πενζζζυηενμ αλζυθμβμ, ακ πνδζζιμπμζμφκηακ ηάπμζμ πζμ δοκαιζηυ 

ενβαθείμ.  

Ηζημνζηέξ ακαθμνέξ δεκ οπάνπμοκ. Απμοζζάγμοκ ηα πνυηοπα. Σχνα, ηζ 

ζπέζδ έπμοκ ηα πνυηοπα; Δίκαζ μθυηθδνδ ζζημνία, αθθά δεκ οπάνπεζ πνυκμξ 

κα ημ ακαθφζς.  

Σζ είδμοξ πνμαθήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ; Ακμζπηά ή ηθεζζηά; Δίκαζ 

πναβιαηζηά ή ρεοδμπνμαθήιαηα; οκδέμκηαζ ιε άθθεξ ιαεδιαηζηέξ πενζμπέξ 

ή άθθα βκςζηζηά ακηζηείιεκα; Με πμζμκ ηνυπμ βίκεηαζ δ ιμκηεθμπμίδζδ ηαζ δ 

πνμμδεοηζηή πνήζδ ιαεδιαηζηχκ ιέζςκ, αοηυ πμο ζηα νεαθζζηζηά 

Μαεδιαηζηά ακαθένεηαζ ςξ μνζγυκηζα ηαζ ηάεεηδ ιαεδιαηζημπμίδζδ; Σα 

πνμαθήιαηα είκαζ ηθεζζηά ζηζξ ανπζηέξ ηαζ ζηζξ ηεθζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζηυπμο. 

Γεκ οπάνπμοκ, δδθαδή, ακμζπηά πνμαθήιαηα. Κάπμζα είκαζ εκδζαθένμκηα, εκχ 

άθθα είκαζ ρεοδμπνμαθήιαηα. Να ζαξ παμοζζάζς ηάπμζα ρεοδμπνμαθήιαηα. 

Ακαθένεηαζ, παναδείβιαημξ πάνδ: «έκα αοημηίκδημ ηζκείηαζ ιε 70 πθι. ηδκ 

χνα. Πυζδ απυζηαζδ εα έπεζ δζακφζεζ ζε 2 χνεξ ηαζ πυζδ ζε 5 ιένεξ;». 

Δκηάλεζ, ζε 2 χνεξ θεξ 140 πθι. ε 5 ιένεξ πυζμ εα μδδβεί μ ηφπμξ; Σεθζηά, 

ζηζξ απακηήζεζξ πίζς, αθέπμοιε υηζ μδδβεί 24 χνεξ ημ 24ςνμ. Καζ ιεηά, ζμο 

θέεζ δ βοκαίηα ζμο, «μδδβείξ 10 χνεξ ηαζ ημονάγεζαζ;».  

Αξ δμφιε έκα άθθμ ζεκάνζμ, ζημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή ηδξ Β΄ Γοικαζίμο. 

Λέεζ, θμζπυκ, -ηαθυ ζεκάνζμ ζηδκ ανπή, εκδζαθένεζ πζεακυκ ημοξ ιαεδηέξ- «δ 

ιεβάθδ ιένα έθεαζε. Αβχκαξ βζα ηδκ Δεκζηή Οιάδα». Πάεζ μ πνμπμκδηήξ κα 
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δχζεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ μδδβίεξ ζημοξ παίηηεξ ηαζ ιζθάεζ ιε ηανηεζζακέξ 

ζοκηεηαβιέκεξ. Γε βίκεηαζ αοηυ. Θα θάεζ λφθμ απ' ημοξ παίηηεξ ηαζ πζεακυκ κα 

πάζεζ ηαζ ημκ αβχκα. Έ ηαζ ημ επυιεκμ, αξ πμφιε, υηζ δίκεζ εκημθή ζημκ παίηηδ 

κα ηζκείηαζ 3 ηεηνάβςκα ιπνμζηά, 2 πίζς. Γδθαδή, ζακ έκα εοεφβναιιμ 

ηιήια. Γεκ ηζκείηαζ έηζζ έκαξ παίηηδξ.  

Καζ πάιε ζηα δφμ ηεθεοηαία ενςηήιαηα, ηα μπμία εεςνχ πμθφ 

ζδιακηζηά. Καηά πυζμκ δ επζθμβή ηαζ δ μνβάκςζδ ημο πενζεπυιεκμο ζηδνίγεζ 

ηδκ εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ, ηαζ ιάθζζηα ζημ πθαίζζμ ημο ημζκςκζημφ 

ημκζηνμοηηζαζζιμφ; Θεςνχ υηζ δεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ημκ ημζκςκζηυ 

ημκζηνμοηηζαζζιυ αοηυ ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ηαζ εα ημ ακαθφζς ςξ πνμξ 

ημ εέια ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ φθδξ: ακ έπεζ ζοιπζεζηεί δ φθδ ή υπζ ζε 

παιδθυηενεξ ηάλεζξ, ακ οπάνπεζ αφλδζδ ή ιείςζδ δζδαηηέαξ φθδξ, ακ οπάνπεζ 

αφλδζδ ή ιείςζδ ημο δζδαηηζημφ πνυκμο ηαζ ηςκ δζδαηηζηχκ ζηυπςκ ηαζ ακ 

είκαζ επανηείξ μζ δζδαηηζηέξ χνεξ.  

Ίζμκ αθμνά ηδ δζδαηηέα φθδ, έηακα ιζα ακάθοζδ βζα ημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ 

Γοικαζίμο. Απυ ημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο υθα αοηά πμο αθέπεηε  

αθαζνέεδηακ ηαζ έπμοκ πενάζεζ ζηδ Β΄, ηαζ έπμοκ θφβεζ αοηά πμο αθέπεηε ιε 

ημκζζιέκα ζημζπεία. Ακηίεεηα, έπμοκ πνμζηεεεί ηα άθθα. ε βεκζηέξ βναιιέξ, 

αοηυ πμο αθέπμοιε είκαζ υηζ έπμοκ πνμζηεεεί αζηήζεζξ πμθφ ιεβαθφηενςκ 

απαζηήζεςκ. Δβχ αθέπς αφλδζδ ηδξ φθδξ ηαζ ιείςζδ ηςκ δζδαηηζηχκ ςνχκ. 

Γδθαδή, ζηζξ ζοκανηήζεζξ μζ δναζηδνζυηδηεξ, μζ εθανιμβέξ μζ ενςηήζεζξ 

ηαηακυδζδξ ηαζ μζ αζηήζεζξ ήηακ πνμδβμοιέκςξ 105 χνεξ. ηα κέα ηα αζαθία 

είκαζ 120. ·πμοιε ιζα αφλδζδ, δδθαδή, 14%. Οζ δζδαηηζηέξ χνεξ ήηακ 20, είκαζ 

17 ηχνα (ιείςζδ 15%).  

Ίζμκ αθμνά ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ -ηαζ δε κμιίγς υηζ έπς ηάκεζ 

θάεμξ, βζαηί αθζένςζα πμθθέξ χνεξ-, είδα υηζ 4 βκςζηζημί δζδαηηζημί ζηυπμζ 

απυ αοημφξ πμο οπήνπακ παθζά έπμοκ θφβεζ ηαζ δεκ οπάνπμοκ ηχνα, εκχ 

έπμοκ πνμζηεεεί άθθμζ 15. Γδθαδή, απυ 31 έβζκακ 41 μζ δζδαηηζημί ζηυπμζ 

(αφλδζδ 32%). Αθθά πζεακυκ ηαζ κα ιδκ είκαζ έηζζ, κα είκαζ θίβμ θζβυηενμ ή θίβμ 

πενζζζυηενμ.  

Ακηζζημζπία φθδξ ηαζ πναβιαηζηχκ δζδαηηζηχκ ςνχκ. Ζ ιία ζηζξ 

ηέζζενζξ χνεξ πάκεηαζ. Αοηέξ μζ χνεξ είκαζ 75 ιε 82. Θα πάιε ζε 80 ιε 85; Καζ 
                                                           

 Παξνπζίαζε ppt ζην Παξάξηεκα, εηθόλεο 31, 32. 
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πςνίξ κα είκαζ έκα ζδζαίηενμ ζπμθείμ, πμο πάκεζξ χνεξ έηζζ, βζα θυβμοξ 

δφζημθμοξ. Αξ πμφιε, έηζζ, ηα ηθαζζηά πμο οπάνπμοκ ζε ηάεε ζπμθείμ. Δκ ης 

ιεηαλφ, ημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο ιζθάεζ βζα 95 χνεξ. Ακ αάθμοιε, υιςξ, ηαζ 

υθα ηα άθθα πμο θέβαιε ηαζ πεεξ, δδθαδή χνεξ βζα επακαθήρεζξ, βζα 

δζαεειαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, επεζδή μζ ιαεδηέξ δεκ λένμοκ ηαζ ειείξ 

εεςνμφιε δεδμιέκμ υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ λένμοκ -πμθθμί ιαεδηέξ λένεηε υηζ 

οζηενμφκ ηαζ πνεζάγεηαζ κα θέιε ηαζ κα λακαθέιε πνάβιαηα πμο εκκμείηαζ υηζ 

εα έπνεπε κα λένμοκ- … έηζζ, ιε αοηά πάιε ζηζξ 130-140 χνεξ. Άνα, ηζ βίκεηαζ 

βζα κα βίκμοκ μζ 140 χνεξ 85; Ξέπκα ηα υθα, υθα. Μεηςπζηή δζδαζηαθία. Δβχ 

ιζθάς ηαζ εζείξ αημφηε.  

Σζ ζοιααίκεζ πναβιαηζηά ιέζα ζηδκ ηάλδ; Νμιίγς υηζ μζ ακηζθήρεζξ, μζ 

απυρεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ - ηαζ ειμφ- παναιέκμοκ μζ ίδζεξ. Οζ επζιμνθχζεζξ 

ήηακ πνμκζηά ακεπανηείξ. Ζ δζυβηςζδ ηδξ φθδξ, δ έθθεζρδ οθζημηεπκζηήξ 

οπμδμιήξ, μ ιεβάθμξ ανζειυξ ιαεδηχκ ακά ηάλδ ηαζ ηάλεζξ πμο οζηενμφκ 

θυβς μζημκμιζηχκ, ημζκςκζηχκ, πμθζηζζιζηχκ παναβυκηςκ ηαζ πνεζάγμκηαζ 

ζδζαίηενα πνμβνάιιαηα… βζα υθμοξ αοημφξ ημοξ θυβμοξ ηαζ άθθμοξ πμθθμφξ 

κμιίγς υηζ δ ηαεδιενζκή δζδαηηζηή πναηηζηή εα παναιείκεζ δ ίδζα: ιεηςπζηή 

δζδαζηαθία. Σμ ενχηδια είκαζ ηζ εα ηάκμοιε ειείξ βζ‘ αοηά, χζηε κα 

ακαηνέρμοιε ηδκ ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα ιέζα ζηζξ ηάλεζξ, πμο, βζα κα 

θέιε ηδκ αθήεεζα, δεκ ανέζεζ ζε ηακέκα;  

·κα ιανηφνζμ, βζα ημοξ ηαεδβδηέξ ζζζφθεζμ, βζα ημοξ ιαεδηέξ πςνίξ 

κυδια, βζα ημοξ βμκείξ μζημκμιζηυ ηαζ υπζ ιυκμ. Οζ πμθζηζηέξ ηςκ ηοαενκήζεςκ 

ιέπνζ ηχνα, εκχ ακαβκςνίγμοκ ημ πνυαθδια ηαζ εκχ θαίκεηαζ ζηδ εεςνία κα 

οζμεεημφκ κέεξ ηαζ ζφβπνμκεξ απυρεζξ βζα ηδ ιάεδζδ ηαζ ημ ζπμθείμ, εκημφημζξ 

βζα ημ ηζ βίκεηαζ ζηδκ πνάλδ αδζαθμνμφκ. Γεκ ημοξ εκδζαθένεζ, βζαηί αοημί πμο 

πανάγμοκ ηζξ πμθζηζηέξ έπμοκ ελαζθαθίζεζ βζα ηα δζηά ημοξ παζδζά υηζ εα 

ζπμοδάζμοκ ζηα ηαθφηενα πακεπζζηήιζα. Γεκ εα είκαζ αοηά πμο εα 

απμηφπμοκ, πμο εα ανεεμφκ ζε έκα ζπμθείμ έλς απυ ημ πμθζηζζιζηυ ημοξ 

ηεθάθαζμ, πμο πενζιέκμοκ ιυκμ απυ ηδ δδιυζζα παζδεία, πμο εα 

πενζεςνζμπμζδεμφκ, πμο εα ιείκμοκ άκενβα, πμο εα ζπμοδάζμοκ ζε ζπμθέξ 

πςνίξ ακηίηνζζια. 

Πνέπεζ, θμζπυκ, κα ζοιαάθμοιε υθμζ, ιαγί ιε ηα ζοκδζηαθζζηζηά ιαξ 

υνβακα ηαζ ιε ημοξ επζζηδιμκζημφξ θμνείξ, βζα ιία ζε αάεμξ αλζμθυβδζδ ηδξ 
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πναηηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ κέςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Κάηζ ηέημζμ εα ακαδείλεζ, 

ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ηδκ ακάβηδ βζα αθθαβέξ ζηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ιε 

δναζηζηή ιείςζδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα μοζζαζηζηέξ 

αζςιαηζηέξ επζιμνθχζεζξ ιε απαθθαβή απυ ηα δζδαηηζηά ιαξ ηαεήημκηα. 

Δπεζδή ηάηζ ηέημζμ ιπμνεί κα ανβήζεζ πμθφ, αξ πνμζπαεήζμοιε κα 

αθθάλμοιε ημ δζηυ ιαξ εηπαζδεοηζηυ ιζηνυημζιμ. Αοηυ ιπμνεί κα βίκεζ ιέζα 

απυ ηδ δζηή ιαξ αοημ-επζιυνθςζδ ή ιε αθθδθμ-επζιυνθςζδ, δδθαδή ιε ηδ 

ζοκενβαζία ιε άθθμοξ ηαεδβδηέξ ημο ζπμθείμο ιαξ.  

Πνέπεζ κα μνβακςεμφιε ζε ημζκυηδηεξ δνχκηςκ εηπαζδεοηζηχκ, 

δζαιμνθχκμκηαξ ημζκέξ δζδαηηζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ. Γζα 

θακηαζηείηε ιζα ιεβάθδ ιενίδα εηπαζδεοηζηχκ κα πνμζπαεμφζε κα εθανιυζεζ 

ηζξ μδδβίεξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ζε εέιαηα υπςξ δ δζαεειαηζηυηδηα, 

δ εκενβυξ ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ, δ επακακαηάθορδ ηδξ βκχζδξ απυ ημοξ 

ίδζμοξ, δ ζοκενβαηζηή ιάεδζδ, δ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ η.θπ. Δίκαζ ζίβμονμ υηζ ηάηζ 

ηέημζμ εα ακέηνεπε πςνίξ δεφηενδ ημοαέκηα ηα πάνηζκα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα.  

Να πζέζμοιε ιέζα απυ ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ιαξ, χζηε μ 

ζοκδζηαθζζιυξ κα εκδζαθενεεί πενζζζυηενμ βζα ηδκ πμζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ. 

Ο εηπαζδεοηζηυξ είκαζ ζίβμονμ υηζ ιε ηζξ αιμζαέξ ημο εα πνέπεζ κα ιπμνεί κα 

γήζεζ ιε αλζμπνέπεζα, αθθά ηαοηυπνμκα εα πνέπεζ κα ακηθεί ζηακμπμίδζδ απυ 

αοηυ πμο γεζ ηάεε ιένα ζημ ζπμθείμ. ·καξ εηπαζδεοηζηυξ πμο αζζεάκεηαζ υηζ 

πναβιαηχκεηαζ ιέζα ζημ ζπμθείμ εα ιπμνέζεζ κα ζηαεεί ηαθφηενα ζε υθα ηα 

επίπεδα.  

Κζ αξ ιδ λεπκάιε υηζ ηα ζπμθζηά Μαεδιαηζηά ζπεηίγμκηαζ ζε έκα ιεβάθμ 

ααειυ ιε ηδ ζπμθζηή απμηοπία ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ιε ημκ ημζκςκζηυ 

απμηθεζζιυ, ιε ηδκ απέπεεζα πνμξ ηδ βκχζδ, ιε ηα ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα 

αοημεηηίιδζδξ ηαζ αοημπεπμίεδζδξ πμο έπμοκ μζ ιαεδηέξ πμο απμηοβπάκμοκ. 

Σα Μαεδιαηζηά, δοζηοπχξ, είκαζ ημ ιάεδια πμο αάγεζ ζημκ ιαεδηή ηδ 

ζθναβίδα ημο «δθζείμο».  

Δίκαζ ημζκςκζηή ακαβηαζυηδηα κα δδιζμονβήζμοιε ιζα ιαεδιαηζηή 

εηπαίδεοζδ πμο δεκ εα απμηθείεζ ημκ πμθζηζζιζηά δζαθμνεηζηυ, πμο δεκ εα 

ελανηάηαζ δ επίδμζδ ημο ιαεδηή απυ ημ ιμνθςηζηυ, μζημκμιζηυ ηαζ ημζκςκζηυ 

επίπεδμ ηδξ μζημβέκεζαξ, ιζα ιαεδιαηζηή εηπαίδεοζδ υπμο μ ιαεδηήξ εα 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 664 

παίνεηαζ κα ζοιιεηέπεζ, κα ακαηαθφπηεζ, κα ενεοκά, κα ζοκενβάγεηαζ, κα 

δδιζμονβεί, ηαζ μ ηαεδβδηήξ κα πναβιαηχκεζ ημκ παζδαβςβζηυ ηαζ δζδαηηζηυ 

ημο νυθμ.  

ηαιαηχ, βζαηί ηθέας πνυκμ απυ ζαξ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Θοιίγς υηζ μζ μιζθδηέξ έπμοκ 

ζηδ δζάεεζή ημοξ πέκηε θεπηά. ·ηζζ, εα ιπμνέζμοιε κα ιζθήζμοιε υθμζ ιέζα 

ζημ πνυκμ ημκ μπμίμ δζαεέημοιε. Ο ζοκάδεθθμξ Μπάκμξ Βαζίθδξ έπεζ ημ 

θυβμ.  

Β. ΜΠΑΝΟ: Διείξ ημ βνάραιε ημ ηείιεκμ ηδξ εζζήβδζήξ ιαξ. Σμ έπμοιε εηεί 

πένα θςηζζιέκμ. Δίκαζ ανηεηά ιαηνφ. Αθθά εβχ εα ζαξ πς ιυκμ ιενζηά 

πνάβιαηα. Καηανπάξ, υπςξ είπα ηαζ πεεξ, ιενζηέξ θέλεζξ ηθεζδζά είκαζ δ 

δζαεειαηζηυηδηα, ιάθθμκ μζ ιεηαζπδιαηζζιμί ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηζ ζημπυ 

ελοπδνεημφκ αοημί μζ ιεηαζπδιαηζζιμί. Π.π. δ δζαεειαηζηυηδηα ζπεηίγεηαζ ιε 

ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ. Σζ ελοπδνεηεί, βζα πμζμ θυβμ βίκεηαζ; Γζα κα 

ελοπδνεηήζεζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ παναβςβήξ, ηζξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ, ηδξ 

ηαηακάθςζδξ, ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ, ηδ ιάεδζδ, ηδκ εηπαίδεοζδ, ηδ βεκζηή 

παζδεία, ηδκ ελεζδίηεοζδ; Σζ απ‘ υθα; Αοηή είκαζ ιζα ενχηδζδ ηθεζδί. Άθθδ θέλδ 

ηθεζδί, πμο ηδ θές ηχνα εδχ πνχηδ θμνά: ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ ή 

ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνζηήξ. Καζ αοηά υθα είκαζ ζημζπεία ιεηαζπδιαηζζιχκ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

Ζ ενβαζία ιαξ έπεζ ημκ ηίηθμ: «Ακεηπθήνςηεξ οπμζπέζεζξ: ημ 

εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ δεκ ηναηάεζ ημ θυβμ ημο». Με ημ εηπαζδεοηζηυ 

θμβζζιζηυ αζπμθδεήηαιε. Γεκ αθμνά ιυκμ ηδκ Πθδνμθμνζηή. Αθμνά υθμοξ 

ημοξ ηθάδμοξ. Σμ πανάδεζβια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ηάπμο έπνεπε κα 

πανμοζζαζηεί. Πανμοζζάγεηαζ, θμζπυκ, ζ‘ αοηυ ημ ενβαζηήνζμ, ζ‘ αοηή ηδκ 

μιάδα. Αθθά αθμνά πνμθακχξ υθμοξ ημοξ ηθάδμοξ.  

Κάκαιε ιζα ένεοκα, θμζπυκ. Πνχηα απ‘ υθα, είδαιε υηζ οπάνπμοκ 

εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, ηα μπμία δζαηίεεκηαζ 

ζημ ζπμθείμ, δςνεάκ, θοζζηά - πμθθά εθθδκμπμζδιέκα ηαζ ιενζηά ζηδκ 

εθθδκζηή απεοεείαξ-, βζα ηα μπμία δεκ λένμοιε ηζ αηνζαχξ βίκεηαζ. Γεκ έπμοκ 

βίκεζ ένεοκεξ. Γεκ έπεζ βίκεζ ένεοκα ηδξ πνμημπήξ. Π.π., οπάνπεζ ιζα ηαεανά 
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ηεπκμηναηζηή ακηίθδρδ βζα ημοξ ιεηαζπδιαηζζιμφξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, πμο θέεζ 

υηζ εηπαζδεοηζηή ιεηαννφειζζδ ίζμκ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηεθείςζε. Δζζάβμοιε 

ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ βίκεηαζ ιεηαννφειζζδ. Τπάνπεζ ιζα ακηίθδρδ υηζ ιε ημ 

θμνδηυ οπμθμβζζηή ηςκ ιαεδηχκ εα βίκεζ ιζα επακάζηαζδ εα ένεεζ ημ πάκς 

ηάης.  

Πμθθμί, πάθζ, έπμοκ αζπμθδεεί ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ 

ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, ηαζ έπμοκ δμεεί πάνα πμθθά πνήιαηα ηυζμ βζα 

ηδκ ηαηαζηεοή υζμ ηαζ βζα ηζξ ιεθέηεξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηαζ ηδ δζαηφπςζδ ηςκ 

ηνζηδνίςκ πμζυηδηαξ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ. Καιία ζοζηδιαηζηή ένεοκα 

δεκ έπεζ βίκεζ απυ δδιυζζμ θμνέα, π.π. απυ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, βζα κα 

δζαπζζηςεεί πμζα είκαζ δ ιμίνα αοηχκ ηςκ 87 ηίηθςκ θμβζζιζημφ πμο 

δζαηίεεκηαζ ζηα ζπμθεία. Καζ μζ θίβεξ ένεοκεξ πμο έπμοκ βίκεζ ηαηαθήβμοκ ζημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηςκ δφμ ίζςξ πζμ ζδιακηζηχκ ειπμδίςκ βζα ηδκ έκηαλδ ηςκ 

Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθυνδζδξ ηαζ Δπζημζκςκίαξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Σμ έκα είκαζ 

μ πενζμνζζιέκμξ ανζειυξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο είκαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδ 

πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ, ιε ηδ πνήζδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ θμβζζιζηχκ 

αοηχκ. Σμ άθθμ είκαζ υηζ μνβακςιέκα ενβαζηδνζαηά δίηηοα έπμοκ 

πενζμνζζιέκδ πνυζααζδ ζε δίηηοα οπμθμβζζηχκ.  

·ηζζ, θμζπυκ, ζηδκ ένεοκά ιαξ απμθαζίζαιε κα νςηήζμοιε ιυκμ 

πθδνμθμνζημφξ, πμο ηαηά ηεηιήνζμ δεκ ζοκακημφκ ηακέκα απυ αοηά ηα δφμ 

ειπυδζα ηαζ ηαθά λένμοκ βνάιιαηα ηαζ πνυζααζδ απνυζημπηδ έπμοκ ζε 

ενβαζηήνζα οπμθμβζζηχκ. Ρςηήζαιε, θμζπυκ, πάνα πμθθμφξ εηπαζδεοηζημφξ. 

ηείθαιε e-mail ζε πάνα πμθθά ζπμθεία, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ιεθεηήζαιε ημ 

δείβια ιαξ, χζηε βεςβναθζηά κα ηαθφπηεηαζ υθδ δ Δθθάδα. Μαξ απάκηδζακ 

50 εηπαζδεοηζημί απυ υθδ ηδκ Δθθάδα. Με ιέζμ υνμ δθζηίαξ 37 πνυκζα ηαζ ιέζμ 

υνμ ζηδκ οπδνεζία, ζηδκ εηπαίδεοζδ, 8 πνυκζα. Αοηυ δείπκεζ υηζ είκαζ έκα 

δείβια ηονίςξ κέςκ ζε δθζηία εηπαζδεοηζηχκ, πμο λεηίκδζακ ζηδ δδιυζζα 

εηπαίδεοζδ ηδκ ηανζένα ημο ηαηά αάζδ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ ειθάκζζδ ηςκ 

θμβζζιζηχκ ηαζ δεκ είκαζ ηοπαίμ αοηυ ημ παναηηδνζζηζηυ ημο δείβιαημξ. Γείπκεζ 

πνυεοιμοξ ακενχπμοξ, ζηναηεοιέκμοξ ακενχπμοξ, πμο δε αανζμφκηαζ κα 

απακηήζμοκ. Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, δεκ είκαζ ηοπαίμ. Αοηυ, θοζζηά, ζδιαίκεζ υηζ 

ηα απμηεθέζιαηα, ακ δζελαπεεί ιζα πακεθθαδζηή ένεοκα, εα ιπμνμφζε κα ήηακ 

πμθφ δζαθμνεηζηά ηαζ ιάθθμκ πεζνυηενα.  
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Σμ 18,37% ηςκ πθδνμθμνζηχκ, θμζπυκ, δδθχκμοκ υηζ δεκ έπμοκ 

πνδζζιμπμζήζεζ μφηε ιία χνα εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ , εκχ ηαηά ιέζμ υνμ 

έκαξ πθδνμθμνζηυξ έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ιυθζξ ζε 29 

χνεξ δζδαηηζηέξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ οπδνεζίαξ ημο.  

Σμοξ νςηήζαιε ηαζ βζα ημοξ άθθμοξ εηπαζδεοηζημφξ. Δηεί, ηα πνάβιαηα 

είκαζ αηυια πεζνυηενα. ‗Ίπςξ πνμηφπηεζ απυ ηζξ απακηήζεζξ ημοξ, ημ 46,67% 

δεκ έπμοκ πνδζζιμπμζήζεζ πμηέ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ, εκχ 9 χνεξ ακά 

ζπμθείμ πνδζζιμπμζείηαζ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

οπδνεζίαξ ημο εηπαζδεοηζημφ. ·κα πμζμζηυ 12% ακαθένμοκ υηζ έπμοκ 

ηαηαζηεοάζεζ ιυκμζ ημοξ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ υηζ αοημί 

είκαζ μζ «ιεναηθήδεξ» ημο πχνμο.  

Ακ έπς θίβμ πνυκμ αηυιδ -εα πάνς απυ ηδκ επυιεκδ μιζθήηνζα, ηαεχξ 

ιαγί ηδκ ηάκαιε αοηή ηδκ ένεοκα- εα πνμζεέζς θίβα ζημζπεία αηυιδ. ηδκ 

ενχηδζδ ακ ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ αοηυ ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ημο 

Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ, έκα ιζηνυ ιένμξ (πμζμζηυ 6,67%) εεχνδζε υηζ 

δεκ ελοπδνεηεί ηαευθμο ηζξ ακάβηεξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ. Ακηίεεηα, 

ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ δδθχκμοκ υηζ ελοπδνεηεί, ιε δζάθμνεξ παναθθαβέξ 

(υηζ είκαζ πμθφ ηαθυ, υηζ είκαζ πνήζζιμ ιεκ αθθά υπζ ηαζ ζδεχδεξ). Δκ πάζδ 

πενζπηχζεζ, έκα ιζηνυ ιένμξ (πμζμζηυ 6,67%) δδθχκμοκ υηζ «ηαευθμο δεκ 

ελοπδνεημφκηαζ μζ ακάβηεξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ απυ ηδ πνήζδ 

εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ». Σμ ζδιεζχκς αοηυ, βζαηί αθέπμοιε απυ υθδ ηδκ 

ένεοκα υηζ οπάνπεζ ιία ηάζδ εοθμνίαξ, αθθά οπάνπεζ ηαζ ιζα ιζηνή, αθθά 

ζοιπαβήξ ιεζμρδθία πμο ζηέηεηαζ ηνζηζηά απέκακηζ ζηδκ εζζαβςβή κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ. Καζ αοημί δεκ είκαζ ιυκμ ημ 6,67%. Ανβυηενα εα ζδμφιε υηζ 

ιεβαθχκεζ αοηυ ημ πμζμζηυ.  

ηδκ ενχηδζδ, θμζπυκ, ακ δ πνήζδ εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ εοκμεί ηδ 

ιαεδημηεκηνζηή ή ηδ δαζηαθμηεκηνζηή ακηίθδρδ, απακημφκ δ ιεβάθδ 

πθεζμκυηδηα εεηζηά, υηζ εοκμεί ηδ ιαεδημηεκηνζηή ακηίθδρδ. Ακηίεεηα, ημ 8,70% 

δδθχκμοκ υηζ ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ εοκμεί ηδ δαζηαθμηεκηνζηή ακηίθδρδ. 

Σμ 46,81%, δδθαδή έκα ανηεηά ιεβάθμ πμζμζηυ, ηνίκμοκ υηζ είκαζ εεηζηή δ 

ηοπμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ ιέζς ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, αθθά ιυκμ ημ 

27% απμδέπμκηαζ υηζ ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ επζηοβπάκεζ πναβιαηζηά ηδκ 

ηοπμπμίδζδ ηδξ βκχζδξ. Οζ πενζζζυηενμζ εεςνμφκ υηζ δεκ ημ ηαηαθένκεζ αοηυ 
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ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ. Δπίζδξ, ζε πμζμζηυ 80% ακαθένμοκ υηζ ημ 

θμβζζιζηυ αοηυ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζε ορδθά ηνζηήνζα (standards). ηδ ιεβάθδ 

πθεζμρδθία ημοξ, δδθαδή, εεςνμφκ υηζ ημ εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ δεκ είκαζ 

ηαθυ.  

Καζ ηχνα ένπμιαζ ζημ ημ πζμ ζδιακηζηυ ενχηδια, πμο είκαζ 

δζαηοπςιέκμ αηνζαχξ υπςξ εα ζαξ ημ δζααάζς: «Τπάνπεζ μ ηίκδοκμξ 

αζοκείδδηδξ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ηοκδβδηυ άζημπςκ ηεπκμθμβζηχκ 

κεςηενζζιχκ;» Σμ 38,78% θέκε υηζ ζοιααίκεζ αοηυ. Καζ έπεζ ζδιαζία, βζαηί 

ιζθάιε ηαζ βζα άζημπμοξ ηεπκμθμβζημφξ ελμπθζζιμφξ ηαζ βζα αζοκείδδηδ 

ειπθμηή ηςκ ιαεδηχκ, εκχ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ αοηά ηα ζημζπεία ζημ ζημπυ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ. Ο ζημπυξ ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ 

ζηέρδξ ηαζ υζα ζπεηζηά βκςνίγεηε.  

Αξ αθήζς ηδκ Ίθβα κα ηα πανμοζζάζεζ ηα οπυθμζπα. Αλίγεζ, υιςξ, κα 

ηα ζοκδοάζμοιε ηχνα υθα αοηά ηαζ ιε ιζα άθθδ ενχηδζδ: «Δίκαζ ακαβηαία δ 

πνήζδ ηεπκμθμβζχκ θμβζζιζημφ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ;». Ζ 

απάκηδζδ, ιε έκα ιεζμρδθζηυ αθθά ζδιακηζηυ νεφια πμο εηθνάγεζ ημ 34,15%, 

απακηάεζ υηζ «καζ, είκαζ ακαβηαίμξ ηαζ ζηακυξ πανάβμκηαξ», πνάβια πμο ηαηά 

ηδκ εηηίιδζή ιαξ παναπέιπεζ ζε ιζα ηεπκμηναηζηή ακηίθδρδ. Δζζαβςβή κέςκ 

ηεπκμθμβίςκ ίζμκ ιεηαννφειζζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηεθεζχκεζ. Δίκαζ 

ακαβηαίμξ ηαζ ζηακυξ πανάβμκηαξ; ·κα ιεβάθμ πμζμζηυ, 64,29%, θέκε υηζ 

είκαζ ακαβηαίμξ πανάβμκηαξ, αθθά δεκ είκαζ ζηακυξ, δεκ επανηεί. Καζ οπάνπεζ 

ηαζ έκα πμζμζηυ 21,95% πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ δεκ είκαζ μφηε ακαβηαίμξ μφηε 

ζηακυξ πανάβμκηαξ. Ακ αοηυ ημ ζοκδοάζμοιε ιε ηα οπυθμζπα ιζηνά πμζμζηά, 

εα δμφιε ηδ ιεζμρδθία ηςκ ηνζηζηά ζηεημιέκςκ πθδνμθμνζηχκ, κέςκ δδθαδή 

εηπαζδεοηζηχκ, απέκακηζ ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ. Αημθμοεμφκ ηα ζοιπενάζιαηα 

ηαζ πνμηάζεζξ ηδξ ένεοκαξ.  

ΟΛΓΑ ΚΑΛΟΜΔΝΑΚΖ: Με υθα αοηά ειείξ δε εέθμοιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ 

είιαζηε εκάκηζα ζηδκ έκηαλδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ακηίεεηα, πζζηεφμοιε 

υηζ μ ιυκμξ ηνυπμξ κα δζαζθαθίζμοιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ είκαζ έκαξ 

ηνζηζηυξ ακηίθμβμξ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα πμφιε υηζ ιπμνεί κα θαίκεηαζ υηζ 

είκαζ αηυια κςνίξ βζα ιαξ ηαζ υηζ ανβυηενα, ηάπμο ζημ ιέθθμκ, εα ηα 

ηαηαθένμοιε, εα ιπμνέζμοιε κα πεηφπμοιε πνάβιαηα ηα μπμία έπμοκ 

πεηφπεζ ζε άθθεξ πχνεξ. Παν‘ υθα αοηά, ηαζ ζημ ελςηενζηυ, ηαζ ζηζξ Ζκςιέκεξ 
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Πμθζηείεξ ηαζ ζηδκ Δονχπδ, ημ ημπίμ δεκ είκαζ πμθφ δζαθμνεηζηυ απ‘ υ,ηζ είκαζ 

εδχ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ημο εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ. 

 Γζα ημ θυβμ αοηυ εέημοιε δφμ ααζζημφξ πνμαθδιαηζζιμφξ. Ο έκαξ έπεζ 

κα ηάκεζ ιε ημ ηυζημξ ημο ένβμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο. 

Τπάνπμοκ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ένβςκ. Ζ ιία έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ οθζηυ, ιε ημ 

hardware, δ άθθδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ παναβςβή ηαζ ημκ ελεθθδκζζιυ 

εηπαζδεοηζημφ θμβζζιζημφ, ηαζ ηδ ηνίηδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ επζιυνθςζδ. ε 

υθεξ αοηέξ ηζξ ηαηδβμνίεξ ένβςκ απαζπμθείηαζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ 

ενβαγμιέκςκ. Δπίζδξ, ακ πνμζεέζμοιε ζ‘ αοηυ ηαζ ημ ηυζημξ βζα ημ οθζηυ, 

θηάκμοιε ζε έκα πμθφ ιεβάθμ πμζυ, ηαζ εα πνέπεζ κα ακανςηδεμφιε πμζα 

είκαζ πναβιαηζηά δ ζπέζδ ηυζημοξ-μθέθμοξ. Θα ήηακ, θμζπυκ, ζοκεηυ ζε έκα 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ιε ιεβάθμ μζημκμιζηυ οζηένδια κα ηαηαθεφβμοιε ζε 

πζμ μζημκμιζηέξ θφζεζξ. Αοηυξ είκαζ μ πνχημξ πνμαθδιαηζζιυξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

ηυζημξ ημο ένβμο.  

Ο δεφηενμξ πνμαθδιαηζζιυξ δεκ είκαζ ηαζ ηυζμ εοδζάηνζημξ. Με ηδκ 

έκηαλδ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ πανμοζζάγμκηαζ δφμ εκδεπυιεκα ζεκάνζα. 

φιθςκα ιε ημ πνχημ, μζ ιαεδηέξ ιαξ εα βίκμοκ άλζμζ πνήζηεξ ηαζ 

δζαπεζνζζηέξ ηδξ πθδνμθμνίαξ, εα ιπμνμφκ ιε επζηοπία κα πνδζζιμπμζήζμοκ 

ηα ενβαθεία ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ κα πθμδβδεμφκ ιε άκεζδ ζημκ ςηεακυ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, πμο ηάεε ιένα πμθθαπθαζζάγμκηαζ. Θα είκαζ ζηακμί υπζ ιυκμ κα 

ζοθθέλμοκ αθθά ηαζ κα αλζμθμβήζμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ, κα ηζξ απμεδηεφζμοκ 

ηαζ κα ηζξ δζακείιμοκ. φιθςκα ιε ημ δεφηενμ ζεκάνζμ, ςζηυζμ, μζ ιαεδηέξ 

ιαξ, πςνίξ ηεθζηά κα απμηηήζμοκ ηζξ απαζημφιεκεξ δελζυηδηεξ, είκαζ πζεακυκ 

κα εοιαημπμζδεμφκ ζημ αςιυ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ κα ηαηαζημφκ δέζιζμζ 

ακμφζζςκ ηεπκμθμβζηχκ ηαζκμημιζχκ ιε ιμκαδζηυ ηενδζζιέκμ ηζξ εηαζνείεξ 

παναβςβήξ hardware ηαζ software. 

Ακ ημ ένβμ αοηυ δεκ είκαζ ζπεδζαζιέκμ ιε πμθφ πνμζμπή, ιε ζοκμπή 

ακάιεζα ζηα επζιένμοξ ένβα -ηάηζ πμο δε θαίκεηαζ απυ ηζξ ιέπνζ ηχνα 

ηαηηζηέξ, βζαηί πνχηα δζακέιεηαζ ημ θμβζζιζηυ, ιεηά βίκεηαζ δ επζιυνθςζδ ηαζ 

ζημ ηέθμξ ελαζθαθίγεηαζ μ ελμπθζζιυξ- ακ, θμζπυκ, ημ ένβμ δεκ είκαζ ηαθά 

ζπεδζαζιέκμ ηαζ ακ δεκ έπεζ ζαθή ζηυπεοζδ, είκαζ, κμιίγμοιε, μθμθάκενμ πμζμ 

απυ ηα δφμ ζεκάνζα είκαζ ημ επζηναηέζηενμ.  

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ ηςκ ζοκαδέθθςκ Βαζίθδ Μπάκμο ηαζ Ίθβαξ 
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Καθμιεκίδμο παναηίεεηαζ πθήνδξ ζημ Πανάνηδια.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηαζ βζα ημ πνυκμ ηαζ βζα ηδκ 

πμθφ ηαθή εζζήβδζή ημοξ. Σμ θυβμ έπεζ ηχνα μ ζοκάδεθθμξ Μ. Γμφηαξ ηαζ 

παναηαθχ κα ηδνδεεί ημ 5θεπημ.  

Μ. ΓΟΤΚΑ: Νμιίγς υηζ ημ πνυαθδια ιε ηα Μαεδιαηζηά, υπςξ ηαζ ιε υθα ηα 

ζπμθζηά αζαθία, δεκ είκαζ απθχξ εέια εζδδιυκςκ αθθά είκαζ ηαζ εέια 

ηζκήιαημξ.  

Δίπα πάεζ ζε έκα ζειζκάνζμ ιζα θμνά βζα ηα ηαζκμφνζα αζαθία ηαζ ιαξ 

έθεβε μ ζοκάδεθθμξ, πμο είκαζ ηαζ θίθμξ ιμο, πχξ εα είκαζ ηα ηαζκμφνζα αζαθία. 

Καζ ημο είπα πεζ υηζ ηαζ εβχ πήβα ζημ Πθακδηάνζμ ηαζ μ Κνυκμξ ιμο άνεζε. 

Έηακ ελαζνεηζηυξ, είπε ςναία πνχιαηα· δε εα πάς πμηέ εηεί, αθθά ηέθεζμξ 

ήηακ. Με νχηδζε βζαηί ημ θές αοηυ. Καζ ελήβδζα υηζ εβχ ηυηε ήιμοκ ζημ 4μ 

Λφηεζμ Γαθαηζίμο, υπμο ημ δεφηενμ ηιήια πμο πήνα ηδξ Αζηνμκμιίαξ 

δδιζμονβήεδηε ζημ δεφηενμ ηεηνάιδκμ, βζαηί δεκ είπε ένεεζ ζημ ζπμθείμ 

ηαεδβδηήξ βζα κα δζδάλεζ ζηα παζδζά πέδζμ, ηαζ ημοξ είπαιε: «Παζδζά, εα 

ηάκεηε Αζηνμκμιία ιε ημ γυνζ». Γζαηί έραπκα αβςκζςδχξ βζα κα ανς δζζηέηεξ, 

CD, ηαζέηεξ, έζης, ηδξ παθζάξ ηεπκμθμβίαξ, βζα κα δζδάλς ηδκ Αζηνμκμιία ιε 

ηάπμζμ ηαηάθθδθμ ηνυπμ. Γεκ οπήνπακ πμοεεκά. Δβχ πήβα ηαζ ανήηα 

ηαζέηεξ, αθθά ιεηά ηζ ηαηάθααα; Ίηζ δ αίεμοζα υπμο έηακα ημ ιάεδια δεκ είπε 

πνίγα, βζαηί είπακ πςνίζεζ ηδκ αίεμοζα ζηα δομ, βζα κα πςνμφκ μζ ιαεδηέξ, ηαζ 

έηζζ ζοκέαδ αοηυ ημ πνάβια.  

ηα ζπμθεία υπμο δμοθεφς υθα αοηά ηα πνάβιαηα, πμο είκαζ 

οπμπνέςζδ ημο ιαεδιαηζημφ ηαζ εοεφκδ ημο κα ηα ζογδηάεζ, ηα ζογδημφκ μζ 

εεμθυβμζ: ηδ εεςνία ημο πάμοξ, ημ ηζ είπε μ Ασκζηάζκ, ηδ εεςνία ηδξ 

ζπεηζηυηδηαξ... Αοηά ηα πναβιαηεφμκηαζ μζ εεμθυβμζ ιαγί ιε ημκ Υανδααέθα ηαζ 

ημκ Λζαηυπμοθμ. ‘ αοηυ ημ ζπμθείμ εβχ ηάκς ιάεδια ηαζ υθα ηα άθθα ηα 

αθέπς ζακ εζημκζηή πναβιαηζηυηδηα. Καευιαζηε ηαζ θέιε «δζαεειαηζηυηδηα». 

Σζ πνμηζιάηε; Αοηυ πμο ακαθένεηαζ ιέζα ζημ αζαθίμ, εηεί πμο ανίζηεηαζ δ 

πανάβναθμξ βζα ηδκ επίθοζδ ηφπςκ ζηδ Β΄ Γοικαζίμο; Δπζιέκμοκ υθμζ μζ 

ηαεδβδηέξ. Δβχ ιαγί ιε ημκ θοζζηυ ημο ζπμθείμο έπμοιε ηάκεζ 4-5 χνεξ ημζκή 

δζδαζηαθία βζα κα ηαηαθάαμοκ ηα παζδζά. Ανπίγεζ αοηυξ ηδκ άζηδζδ ηαζ ηδκ 

ηεθεζχκς εβχ, βζα κα ηαηακμήζμοκ υηζ είκαζ ελίζςζδ αοηυ ημ πνάβια. Καζ ημ 
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ζπμθζηυ πνυβναιια ιαξ δίκεζ ιία δζδαηηζηή χνα. Καζ ζημ ίδζμ ιάεδια, ζημ ίδζμ 

ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ απυ ηάης: «Πνμηεζκυιεκδ δζαεειαηζηή ενβαζία ηέζζενα 

2ςνα». Σζ εέθεηε; Αζηνμκμιία ή δζαεειαηζηυηδηα; Θέθεηε κα δζδάζηεηαζ ζημ 

ζπμθείμ μ Γαναίκμξ ή δ δζαεειαηζηυηδηα; Δίιαζηε επζζηήιμκεξ ή είιαζηε 

Υανδααέθαξ;  

Γζα ηα Μαεδιαηζηά δε κμιίγς υηζ εα έπς πάνα πμθφ πνυκμ κα ζαξ πς, 

έηζζ υπςξ άνπζζα ηαζ πήνα θμνά. Σα έπς βναιιέκα εηεί. Ακ εέθεηε, ιπμνχ κα 

ζαξ ηα δχζς ηαζ ζε ιζα δζζηέηα. ·νεοκεξ είκαζ. Ξένς ‘βχ πχξ εα ηζξ ααθηίζεζ 

μ ηαεέκαξ; Καζ εβχ έηζζ ηζξ ααθηίγς.  

·κα ηεθεοηαίμ εέια: ε έκα άθθμ επζιμνθςηζηυ ζειζκάνζμ έθεβε έκαξ 

ζοκάδεθθμξ πμθθαπθαζζαζηήξ υηζ ζημ ζπμθείμ ημο ιέθθμκημξ, ημο αφνζμ, ημο 

21μο αζχκα, αοηυξ πμο εα δζδάζηεζ Μαεδιαηζηά ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ 

δεκ είκαζ απαναίηδημ κα είκαζ ιαεδιαηζηυξ». Ξένεηε, αοηυ πάεζ παηέημ ιε ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα. Δβχ ημ ‘πα ηαζ πεεξ. Σδ δζαεειαηζηυηδηα άια ηδ δεζξ ςξ 

παζδαβςβζηή ιέεμδμ, ιπμνεί ηαζ κα ηζζιπήζεζξ ημ ηονί. Ζ δζαεειαηζηυηδηα, 

υιςξ, απυ πίζς ηδξ θένκεζ ηαζ άθθα πνάβιαηα ηαζ έκα απυ αοηά είκαζ δ 

δζάθοζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηαζ δ ζφβποζδ ιέζα ζημ ιοαθυ ηςκ 

ιαεδηχκ. φιθςκα ιε αοηέξ ηζξ ιεεμδμθμβίεξ ηζξ ηαζκμφνζεξ πμο ιαξ 

θένκμοκ, ειείξ δεκ πνέπεζ κα ηαθθζενβμφιε ηδ βκχζδ, αθθά πνέπεζ κα 

αμδεάιε ηα παζδζά κα απμηημφκ ηδ βκχιδ ημοξ, ηαζ δ βκχιδ ημο ηαεεκυξ είκαζ 

δ βκχζδ ημο. ·ηζζ θέκε ηα αζαθία. Να ιδκ επζηνέπεηαζ άιεζδ πνυζααζδ ζε ιία 

ηαζ ιμκαδζηή θφζδ. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα μζημδμιήζεζ ηδ βκχζδ ημο ηαζ μ 

ηαεδβδηήξ ιέζα ζηδκ ηάλδ πνέπεζ κα είκαζ ζοκημκζζηήξ. ·ηζζ, θμζπυκ, μ 

ιαεδηήξ εα ζηέθηεηαζ αοηυ πμο θέεζ μ εεμθυβμξ, υηζ μ Ασκζηάζκ είπε υηζ υθα 

είκαζ ζπεηζηά ηαζ υηζ δ εεςνία ημο πάμοξ θέεζ υηζ υθα είκαζ πάμξ, υηζ δεκ 

ιπμνμφιε κα πνμαθέρμοιε ηίπμηα.  

Διείξ, υιςξ, άια έπμοιε ηδκ ακηίθδρδ υηζ δ επζζηήιδ έπεζ 

δζαθμνά απυ ηδκ ημζκή βκχιδ, δ μπμία είκαζ ηαζ ηαεμδδβμφιεκδ ηαζ ηζξ πζμ 

πμθθέξ θμνέξ είκαζ άζπδια ηζαηςιέκδ ιε ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ, απυ ημ αάεμξ 

ηςκ αζχκςκ ιέπνζ ζήιενα, αοηυ δεκ ιπμνμφιε κα ημ επζηνέπμοιε. Ο ιαεδηήξ 

έπεζ δζηαίςια ζηδκ πνυζααζδ ζηδκ ακενχπζκδ βκχζδ πμο μζημδμιήεδηε ηζξ 

ηνεζξ ηεθεοηαίεξ πζθζεηίεξ. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα ηδκ απμηηήζεζ αοηή. Θα ιμο 

πείηε, είκαζ δφζημθμ. Πνμθακχξ είκαζ δφζημθμ. ημ υκμια αοηήξ ηδξ 
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δοζημθίαξ δε εα παναηήζμοιε ηδ βκχζδ. Αξ δοζημθέρμοιε ημκ εαοηυ ιαξ. 

ημ υκμια ηδξ δοζημθίαξ, θμζπυκ, ζήιενα ανπίγμοκ ηαζ είκαζ δφζημθα αοηά. Αξ 

ηα αθαζνέζμοιε, θμζπυκ. ζβά! Γεκ είκαζ ακάβηδ κα ηα λένμοκ ηζ υθα. 

Πθδνμθμνίεξ. Ζ ίδζα δ πθδνμθμνία, άια ηδκ πεζξ έηζζ ηαζ άια ηδκ πεζξ αθθζχξ, 

δεκ έπεζ ηδκ ίδζα αλία. Θα ζαξ πς έκα πανάδεζβια. ·πς ιζα ακζρζά πμο είκαζ 

ηαζ απ' ηα Υακζά ηζυθαξ μ ιπαιπάξ ηδξ. Σδκ Κονζαηή πμο ‘πα πάεζ ζηδ ιάκα 

ιμο, θέεζ «πάς ζηδ θίθδ ιμο κα ηάκμοιε ιζα ενβαζία». Γζαεειαηζηή, εοέθζηηδ 

γχκδ. Λές: «Σζ εέια έπεηε, Θέηθα;». Απακηάεζ: «Οζ βαθαλίεξ». Λές: «Σμ 

ηαηέπς, έθα κα ζε αμδεήζς». Απακηάεζ: «Γεκ λένς ηζ έπμοιε βνάρεζ, απυ ημ 

Internet ηα πήναιε». Σμ παίνκεζ απ‘ ημ Internet μ ιπαιπάξ ημο παζδζμφ, ημο ημ 

δίκεζ, ημ πάεζ ζημn δάζηαθμ ηαζ έπμοκ ηάκεζ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ.  

Δβχ θές υηζ είκαζ ηαθφηενo κα δζδάζημοιε ημ κυιμ ηδξ αανφηδηαξ πμο 

ιέζα ζηα αζαθία ημο δδιμηζημφ θέκε μζ μδδβίεξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο 

υηζ ηδκ χνα πμο μ ιαεδηήξ πεζναιαηίγεηαζ βφνς απ' ημ κυιμ ηδξ αανφηδηαξ 

δεκ είκαζ θέεζ ημ ζδιακηζηυηενμ πνάβια ακ βκςνίγεζ ή ακ αβκμεί ημ κυιμ ηδξ 

αανφηδηαξ. Αοηυ είκαζ ημ ΓΔΠΠ. Αοηυ εέθεζ. Δοπανζζηχ.  

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ ημο Μ. Γμφηα παναηίεεηαζ πθήνδξ ζημ 

Πανάνηδια.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Ζ ζοκαδέθθζζζα Πέηηα 

Ζθέηηνα έπεζ ημ θυβμ.  

Ζ. ΠΔΣΣΑ (ΔΛΜΔ ΠΗΔΡΗΑ): οκάδεθθμζ, ηαθδιένα. Γεκ έπς μνβακςιέκδ 

εζζήβδζδ. Ζ αθμνιή ιμφ δυεδηε πνχηα απυ ηδκ εζζήβδζδ. Έεεθα ακαθενεχ 

ζε δφμ ζδιεία. Σμ έκα ήηακ βζα ημ πμζμζ δζδάζημοκ ημ ιάεδια ηδξ 

Αζηνμκμιίαξ. Δίιαζ θοζζηυξ. Λμζπυκ, ιεηαθένς ιζα θίβμ δζαθμνεηζηή άπμρδ 

απυ αοηή πμο αημφζηδηε ζηδκ εζζήβδζδ βζα ηδκ ακάεεζδ ημο ιαεήιαημξ ηδξ 

Αζηνμκμιίαξ. Δπζηνέρηε ιμο. Ίπςξ ηαζ πμθθμί ζοκάδεθθμζ ιαεδιαηζημί 

εεςνμφκ υηζ είκαζ ιάεδια πμο πνςηίζηςξ εα ‘πνεπε κα δζδάζηεηαζ απυ 

θοζζημφξ, εκχ έκαξ ιαεδιαηζηυξ εα ημ δίδαζηε ιε ζπεηζηή άκεζδ. Γζαηί ημ 

αζαθίμ απαζηεί ηαηελμπήκ βκχζεζξ θοζζηήξ. ·ηζζ, έκαξ ιαεδιαηζηυξ εα είπε 

δοζημθίεξ κα ημ ηάκεζ εθηοζηζηυηενμ ζηα παζδζά.  

Μεηαθένς απυρεζξ ζοκαδέθθςκ. Γεκ πνυηεζηαζ μφηε βζα ιεθέηδ μφηε 

απυ ηάηζ άθθμ ζπεηζηυ. Απθχξ, έηζζ, βζα κα ιδ δδιζμονβμφκηαζ εκηοπχζεζξ, 

εκχ οπάνπμοκ ηαζ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ. Ζ επζθμβή αοηή ίζςξ κα είπε κα ηάκεζ 
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– βζα ηδκ ακάεεζδ θές – ιε ημ υηζ ημ ΠΔ4 είκαζ εκζαίμ ηαζ ζε άθθεξ εζδζηυηδηεξ 

(πδιζημφξ, αζμθυβμοξ). Γδιζμονβεί άθθεξ δοζημθίεξ δ δζδαζηαθία ημο 

ιαεήιαημξ ηδξ Αζηνμκμιίαξ; Μπμνεί. ·ηζζ έβζκε δ πνχηδ ακάεεζδ ζε 

ιαεδιαηζημφξ; Γεκ λένς. Πάκηςξ ηαζ ηα Μαεδιαηζηά πμο έπεζ ιέζα ημ αζαθίμ 

δεκ είκαζ ηα ηναβζηά Μαεδιαηζηά πμο πνεζάγεηαζ κα ηα δζδάλεζ μπςζδήπμηε 

έκαξ ιαεδιαηζηυξ. Ζ δζάεεζή ιμο δεκ είκαζ κα ακηζδζηήζς. Απθχξ, εέθς κα 

ιπμοκ ηάπςξ ζηδ εέζδ ημοξ ηάπμζα πνάβιαηα.  

·κα δεφηενμ ζδιείμ πμο εέθς κα ακαθενεχ ιε αθμνιή ηδκ εζζήβδζδ 

αθμνά ιζα άπμρδ πμο ηδ αθέπμοιε πμθφ ζηα ζπμθεία απυ πμθθμφξ 

ζοκαδέθθμοξ. Δίπε μ ζοκάδεθθμξ, ακ δεκ ηάκς θάεμξ: «Καζ ιάθζζηα, 

ανζζηυιαζηε ζηδ πχνα πμο αμήεδζε ζηδ εειεθίςζδ ηδξ Αζηνμκμιίαξ, πμο ζ‘ 

αοηήκ έβζκε δ εειεθίςζδ»… δεκ είιαζ απμθφηςξ ζίβμονδ. Καθυ είκαζ κα 

ακαθένμοιε υηζ, ακ δεκ απαηχιαζ, ημ πνχημ αζηενμζημπείμ ανίζηεηαζ ζηδ 

Μεζμπμηαιία ηάπμο ή υηζ ηαζ μζ Κζκέγμζ είπακ ηδ ζοιαμθή ημοξ ζ‘ αοηή ηδκ 

ζζημνία. Γδθαδή, αηυια ηζ έηζζ πμο ημ δζαηοπχκμοιε, υηζ δ πχνα ιαξ 

«αμήεδζε ζηδ εειεθίςζδ», δεκ ακαθένεηαζ δ ζοιαμθή ηςκ άθθςκ πςνχκ. 

Οφηε ημ αζαθίμ ηδξ Αζηνμκμιίαξ ακαθένεζ άθθεξ πχνεξ ζδζαίηενα. Ακ ηάκς 

θάεμξ, δζμνεχζηε ιε. Γε εεςνχ υηζ έπς πάνεζ αήια πνμξ αήια ημ αζαθίμ ηαζ 

ημ έπς ακαθφζεζ ηαζ έπς πνμζέλεζ αοηή ηδκ πθεονά εη ηςκ πνμηένςκ. 

Σχνα, επεζδή ημ εέια ημο οκεδνίμο αθμνά ηα αζαθία, ημ αζαθίμ έπεζ 

ζίβμονα ηαθή εζημκμβνάθδζδ. Ίιςξ ηα κμήιαηά ημο είκαζ ποηκά, ηα ηείιεκά 

ημο ζπεηζηά ποηκά ηαζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ απεοεφκεηαζ ζε 

παζδζά πμο πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ. Γδθαδή, πμθφ 

δφζημθα έκα παζδί πμο ηαηεοεφκεηαζ ζηζξ εεςνδηζηέξ επζζηήιεξ εα δζαθέλεζ 

Αζηνμκμιία, υπςξ ημ γήζαιε ηαζ ζηδ Λήικμ, υπμο δζδάλαιε ζε ζοκδζδαζηαθία 

δφμ πνυκζα ημ ιάεδια ιε ζοκάδεθθμ ιαεδιαηζηυ. Σμ γδημφιεκμ ζε έκα 

ιάεδια επζθμβήξ είκαζ κα απεοεφκεηαζ, οπμεέης, ακεηυηενα ζημ ζφκμθμ ηςκ 

ιαεδηχκ. ·ηζζ, χζηε κα ιδ δζζηάγεζ ημ παζδί ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ κα 

επζθέλεζ ηαζ ημ ιάεδια ηδξ Αζηνμκμιίαξ.  

Θέθμκηαξ κα ζηζαβναθήζς ιία πνυηαζδ, πχξ εκενβήζαιε ζε 

δεδμιέκεξ ζοκεήηεξ ιε έκα δφζημθμ αζαθίμ ηαζ εζδζηά βζα έκα επζθεβυιεκμ 

ιάεδια, εα ήεεθα κα ηάκς ιζα πνυηαζδ βεκζηυηενα ζε υζμοξ ζοκαδέθθμοξ 

δζδάζημοκ ζε ζπμθεία, ιεηαθένμκηαξ απθχξ ηδκ ειπεζνία ιμο. Λμζπυκ, αθμφ 
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πήναιε οπυρδ ηα παναπάκς ιε ημκ ζοκάδεθθμ ιαεδιαηζηυ, αβκμήζαιε ζε 

ιεβάθμ ααειυ ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο. Σμ ιάεδια μνβακχεδηε ζε 

εκυηδηεξ ηαηά ηδκ ηνίζδ ιαξ, έβζκε επζθμβή οθζημφ απυ ημ αζαθίμ, αθθά 

πνμζηέεδηε ηαζ άθθμ οθζηυ, πάθζ ηαηά ηδκ ηνίζδ ιαξ, μπηζημαημοζηζηυ. 

Ονβακχζαιε δναζηδνζυηδηεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Πμθθέξ απυ αοηέξ 

πναβιαημπμζήεδηακ ζημ φπαζενμ. Γζα κα ιδκ πμθοθμβχ, μ ζηυπμξ ήηακ ημ 

ιάεδια κα βίκεζ εοπάνζζημ, κα βίκεζ εθηοζηζηυ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηονίςξ, έκαξ 

δεφηενμξ ηαζ ααζζηυξ ζηυπμξ, πμο δζέηνεπε υθδ ιαξ ηδκ πνμζπάεεζα, κα 

ιπμνμφκ κα ζηεθημφκ ηα παζδζά ηαζ ζζημνζηά, κα ιπμνμφκ κα ζοκδέμοκ ηα 

πνάβιαηα ιεηαλφ ημοξ.  

Δπεζδή μ πνυκμξ μ ιαεδηζηυξ είκαζ πμθφ ιζηνυηενμξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

πνυκμ πμο ζογδηάιε βζα ηδκ εδναίςζδ αοηχκ ηςκ αθθαβχκ ηαζ βζα ημ 

πέναζιά ημοξ ιέζα ζημ ζπμθείμ ηαζ ζηδκ ημζκςκία, θοζζηά εεςνχ ηζ εβχ υηζ 

είκαζ πμθφ επζηίκδοκεξ μζ θμβζηέξ πμο πάιε κα πενκάιε. Σμ απμηέθεζια ημ 

αθέπμοιε ιεηνδιέκμ ζηα ζπμθεία ιαξ. Γδθαδή, ηάεε πνυκμ (δζδάζης έλζ 

πνυκζα ζε ζπμθείμ, πνζκ ήιμοκ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα) αθέπμοιε ηα παζδζά ιαξ - 

ηαζ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε παζδζά - ιε «ηαιέκμοξ» εβηεθάθμοξ. Γδθαδή, είκαζ 

ηναβζηά πνάβιαηα κα θεξ ζημ παζδί, ζημ ιάεδια επζθμβήξ ηδξ Β΄ Λοηείμο 

Ανπέξ Πενζααθθμκηζηχκ Δπζζηδιχκ -πμο είκαζ επίζδξ έκα πάνα πμθφ δφζημθμ 

αζαθίμ, ημ αβκμμφιε εκηεθχξ- κα ημοξ θεξ, αξ πμφιε, ιζθάιε βζα ηζξ νοειζζηζηέξ 

ανπέξ, «Σζ είκαζ δ νοειζζηζηή ανπή εκένβεζαξ ζηδ πχνα ιαξ» ηαζ κα νςηάξ 

«Πμζμξ νοειίγεζ ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ζηα ζπίηζά ιαξ;» ηαζ κα ζμο θέκε 

«δ ΓΔΖ». Γδθαδή, δεκ ιπμνμφκ κα επζημζκςκήζμοκ ιε ημ θυβμ.  

Σμ ζοιπέναζια απυ αοηά πμο εέθς κα πς, ιεηαθένμκηαξ ηαεανά 

ειπεζνία ηαζ υπζ απμηεθέζιαηα ηάπμζαξ ιεθέηδξ, είκαζ υηζ ημ γδημφιεκμ απυ 

ημκ εηπαζδεοηζηυ -ζημ πνυκμ πμο ιπμνεί κα δνάζεζ αοηυξ- είκαζ κα ηεκηνίγεζ 

ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ παζδζχκ, κα αιθζζαδηεί ημ αζαθίμ: «Ονίζηε, ημ αζαθίμ θέεζ 

αοηυ εδχ. Αοηυ εζέκα ζμο ηαζνζάγεζ; Ξένεζξ, ζοιααίκεζ ηαζ ηάηζ άθθμ. Μήπςξ 

εα ‘πνεπε κα ‘καζ ηαζ αοηυ εδχ; Φάλ‘ ημ κα ημ δμφιε.» Γδθαδή, δεκ 

πνμθαααίκμοιε αοηά πμο θέιε εδχ ιέζα κα ηα πενάζμοιε ζηδ ζπμθζηή ηάλδ 

ηαζ ηονίςξ κα πείζμοιε ηα παζδζά ζε έκα βεκζηυηενμ επίπεδμ ζημ μπμίμ 

ζογδηάιε ειείξ εδχ. Πζζηεφς υηζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ιαξ ιέζα ζηδκ ηάλδ 

είκαζ κα πνμθοθάλμοιε ηα ιοαθά ηςκ παζδζχκ απυ ημ «ηάρζιμ».  
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Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ ηζ εβχ ηδ ζοκαδέθθζζζα. Ζ Ξακεάηδ Εαπανέκζα 

έπεζ ημ θυβμ.  

Ε. ΞΑΝΘΑΚΖ: Αζζεάκμιαζ ηδκ ακάβηδ κα ζαξ ηαθςζμνίζς ζηα Υακζά, αθμφ 

μζ πενζζζυηενμζ είζαζηε επζζηέπηεξ ηαζ ειείξ είιαζηε εη Υακίςκ, ηοπαίκεζ αοηυ 

ημκ ηαζνυ κα είιαζηε ηάημζημζ Υακίςκ.  

Σδκ πανμοζίαζδ αοηή ηδκ είπα ηάκεζ παθζυηενα ζε ιία ζοκάκηδζδ 

ηαεδβδηχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ αθμνά ημ αζαθίμ ημο Αοημιαηζζιμφ Γναθείμο. 

Δίκαζ αοηυ εδχ ημ αζαθίμ. Σμ έπς θένεζ ηαζ κα ημ δείηε. Ήζςξ ημ έπεηε δεζ 

ηάπμζμζ ζημ ζπμθείμ ζαξ. ημ ιάεδια αοηυ, ημο Αοημιαηζζιμφ Γναθείμο, ηαζ 

ιυκμ μ υνμξ είκαζ, πζζηεφς, ανηεηά εκμπθδηζηυξ. Δίκαζ έκα αζαθίμ ημ μπμίμ 

ανπζηά ακαθενυηακ ζε έκα απυ ηα πμθθά ιαεήιαηα ζημκ ημιέα Πθδνμθμνζηήξ 

ηςκ ΔΠΑΛ. Γοζηοπχξ, δεκ λένς πμζμξ απμθάζζζε ηαζ ιε ηζ εοεφκδ ημ αζαθίμ 

αοηυ κα ακαααειζζηεί ςξ ημ ηεκηνζηυ αζαθίμ ηδξ Α΄ ηάλδξ ημο ΔΠΑΛ βζα ημ 

ιάεδια, αξ πμφιε, Γεκζηήξ Παζδείαξ ημο ΔΠΑΛ ηαζ εδχ έπς ηαζ ιία έκζηαζδ. 

Δκχ δ Πθδνμθμνζηή δζδάζηεηαζ ζημ ΔΠΑΛ ζηδκ Α΄ ηάλδ, ημ ίδζμ ιάεδια ζημοξ 

ηνεζξ ηθάδμοξ εεςνείηαζ ιάεδια εζδζηυηδηαξ. Χζηυζμ, ζηδκ μοζία είκαζ ιάεδια 

Γεκζηήξ Παζδείαξ. Γοζηοπχξ, υιςξ, ημ Ακαθοηζηυ ημο Πνυβναιια είκαζ 

οπμδεέζηενμ απυ αοηυ πμο πνμτπήνπε ζηα ΣΔΔ. Δίκαζ, δδθαδή, έκα ιάεδια 

πμο ημ θέκε Αοημιαηζζιμφ Γναθείμο, βζαηί ειπκέμκηαζ απυ ημ microsoft office. 

ηδκ μοζία δε εέθμοκ κα ημ δείλμοκ ζακ έκα αζαθίμ, βζαηί είκαζ κηνμπή. Δίκαζ 

έκα εβπεζνίδζμ πνήζδξ ημο microsoft office.  

Οζ πενζζζυηενμζ ηαεδβδηέξ, ζακ απυ άιοκα, δεκ ημ πνδζζιμπμζμφκ 

ηαευθμο ηαζ βζ‘ αοηυ ηυζα πνυκζα, 6-7 πνυκζα πμο οπάνπεζ αοηυ ημ αζαθίμ, 

δοζηοπχξ, έπεζ πενάζεζ απαναηήνδημ ημ πμθζηζηυ πενζεπυιεκυ ημο. Θα 

αζπμθδεχ ιε ημ πμθζηζηυ ηαζ υπζ ιε ημ ηεπκζηυ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο.  

Θα πενζμνζζηχ ζηδκ πνχηδ εκυηδηα, ηδκ εζζαβςβζηή, υπμο 

πανμοζζάγεηαζ ζημ ιαεδηή πμζμ είκαζ ημ ιάεδια, ηζ επζδζχηεζ ηαζ πμζμξ είκαζ μ 

νυθμξ ημο. ηδκ πνχηδ εκυηδηα, θμζπυκ, «Ηζημνζηή ελέθζλδ ημο βναθείμο» (ζεθ. 

23), μ ηίηθμξ είκαζ «Σζ πνέπεζ κα λένεζξ». «Σα ζφβπνμκα βναθεία δεκ είκαζ 

απθχξ έκα ζφκμθμ απυ ηανέηθεξ, βναθεία ηαζ ιδπακέξ, αθθά πχνμζ υπμο ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ ενβαγμιέκςκ πενκμφκ ημκ πενζζζυηενμ πνυκμ ημοξ». 

Πενκμφκ ημ πνυκμ, δεκ ενβάγμκηαζ, εηεί ηάεμκηαζ ηαζ πίκμοκ ημοξ ηαθέδεξ. «‘ 
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αοηά ακαδεζηκφεηαζ ημ ηαθέκημ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηαηακαθχκεηαζ δ 

εκενβδηζηυηδηά ημοξ». Θα ηυρς ιενζηά, βζαηί δεκ έπς πνυκμ. «Σαοηυπνμκα, 

δείπκμοκ πυζμ δ ημζκςκία ιαξ εκδζαθένεηαζ βζα ηδκ ηάλδ ηαζ ηδ δφκαιδ, εκχ 

ακηακαηθμφκ ηα πζζηεφς ιε ηδκ πνυμδμ ηαζ ηδκ ορδθή ηεπκμθμβία». Γεκ λένς 

ηαηά πυζμ αοηά ζοιθςκμφκ ιε ημ φκηαβια ηδξ πχναξ ιαξ, ημ μπμίμ είκαζ μ 

εθάπζζημξ ημζκυξ ηακυκαξ ζημκ μπμίμ πνέπεζ κα οπαημφκ υθα ηα αζαθία. Γζαηί 

οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ πμθζηζηέξ απυρεζξ, απυ ημ ΛΑΟ ιέπνζ δεκ λένς ηζ 

εβχ πμφ. Δίκαζ, υιςξ, ζοκηαβιαηζηή ανπή ημ εκδζαθένμκ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ βζα 

ηδκ ηάλδ ηαζ ηδ δφκαιδ; Καζ υιςξ, αοηέξ μζ απυρεζξ οπάνπμοκ ζημ αζαθίμ. 

Απμθεφβς ηάεε παναηηδνζζιυ ηαζ πνμπςνχ παναηάης.  

Γίκεηαζ ιία ζζημνζηή ακαδνμιή ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ηαζ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ ακαθφεηαζ, αξ πμφιε, ημ ζφζηδια ημο Σέζθμν. Ακαθένεηαζ, 

θμζπυκ, υηζ μ Σέζθμν, ιε ημ ζφζηδια πμο αημθμοεμφζε πνμζπαεμφζε κα 

ελμζημκμιήζεζ πνήιαηα ηαζ κα αολήζεζ ηδκ παναβςβή. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

εα βίκμκηακ μζ ενβαζίεξ ζπεδζαγυηακ ηαζ απμθαζζγυηακ απυ ημκ ιάκαηγεν, εκχ 

μζ ενβάηεξ δεκ ήεεθακ ηίπμηα άθθμ πανά ενβαθεία ιε ηα μπμία επζηεθμφκηακ ηα 

ζοβηεηνζιέκα ένβα. «Αοηυ, υζμ απάκενςπμ ηζ ακ αημφβεηαζ, ήηακ ακαβηαίμ. 

Γζαηί μζ ενβάηεξ ηδξ αζμιδπακίαξ ήηακ ακεζδίηεοημζ ιεηακάζηεξ πμο 

πνμένπμκηακ απυ ηδκ φπαζενμ ηαζ, αέααζα, ήηακ απθμφζηενμ βζα ηδ 

αζμιδπακία κα ημοξ δζδάλεζ ηάπμζεξ απθέξ εκένβεζεξ πμο έπνεπε κα ηάκμοκ 

ζηζξ αθοζίδεξ παναβςβήξ». Σμ δζηαζμθμβεί, ημ εοθμβεί ηαζ ημ ζοβπςνεί 

πθήνςξ, πςνίξ ηακέκα ζπυθζμ, ηαζ πνμπςνάεζ ζημ επυιεκμ εέια. Γδθαδή, 

άια είζαζ πςνζάηδξ ή άια είζαζ ιεηακάζηδξ, εκηάλεζ, είζαζ έκα απθυ ενβαθείμ, 

ιδ δδιζμονβμφκηαζ ηχνα ηαζ πνμαθήιαηα ζηδκ εηπαίδεοζή ζμο.  

Καζ πάιε παναηάης. Ακαθένεηαζ υηζ ημ επζζηδιμκζηυ ιάκαηγιεκη 

ηάπμζα ζηζβιή πέναζε ηαζ ζηα βναθεία ηαζ εηεί, αξ πμφιε, ηαηαπζέγμκηακ μζ 

ενβαγυιεκμζ, ήηακ αζθοηηζηυ ημ ηθίια… Γε εέθς κα ζαξ ημ δζααάζς υθμ. Λέεζ 

υηζ δ ενβαζία ζηα βναθεία ηαζ ζηδ αζμιδπακία ήηακ πθδηηζηή ηαζ αβπχδδξ, ηαζ 

βζκυηακ ηάης απυ ηδ ζηεκή παναημθμφεδζδ ημο ιάκαηγεν. Δφθμβμ ημ 

ενχηδια: Γζαηί μζ ενβαγυιεκμζ ακέπμκηακ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ; «Ίθα αοηά 

ζοκέααζκακ ζημ ιεζμπυθειμ, ηδκ επμπή ημο πνδιαηζζηδνζαημφ ηναπ ηαζ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. Οζ ενβαγυιεκμζ εηείκδ ηδκ επμπή ήηακ εοπανζζηδιέκμζ πμο 

δζαηδνμφζακ ηδκ ενβαζία ημοξ ηαζ εοηοπείξ υηακ έανζζηακ ενβαζία, 
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λεθεφβμκηαξ απυ ηδκ ακενβία ηαζ ηδ θηχπζα». Έηακ εοπανζζηδιέκμζ πμο 

έανζζηακ δμοθεζά, βζ‘ αοηυ ακέπμκηακ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ. Γδθαδή, υπμζμξ 

ιέζα ζε άεθζεξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ανίζηεζ δμοθεζά, υπςξ μζ ενβάηεξ ζηδ 

θνάμοθα ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, πμο δμοθεφμοκ ιε 20 εονχ ηδκ διένα, πνέπεζ 

κα είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ εοηοπήξ. Υςνίξ ζπυθζμ - υπμζμξ ζοιθςκεί, 

ζοιθςκεί, υπμζμξ δζαθςκεί, δζαθςκεί.  

ηδ ζοκέπεζα επζιέκεζ βζα ηδκ ακενςπζζηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ιάκαηγεν 

ηαζ θέεζ υηζ μζ βοκαίηεξ, θυβς ηδξ ζηακυηδηάξ ημοξ, ηδξ ζηθδνήξ ενβαζίαξ ηαζ 

ηδξ επζιμκήξ ημοξ, ακέαδηακ ζε ανπζηά ακχηενεξ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. 

Καηανπάξ, δεκ λένς ηαηά πυζμ είκαζ ηαηαλίςζδ βζα έκακ άκενςπμ κα ακέαεζ 

ζε ιία ακχηενδ δζμζηδηζηή εέζδ ηαζ, δεφηενμ, θαίκεηαζ υηζ ιέπνζ ηυηε ιάθθμκ μζ 

βοκαίηεξ ήηακ ηειπέθεξ, είπακ έκα παναηηήνα υπζ ηαζ ηυζμ επίιμκμ, επζπυθαζμ 

ηαζ βζ‘ αοηυ, αξ πμφιε, δεκ ήηακ ιέπνζ ηυηε ίζεξ.  

Αοηή είκαζ δ υθδ εεχνδζδ ημο αζαθίμο ηαζ αοηά ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ 

ηοπαία. ·πμοκ κα ηάκμοκ ιε αοηυ ημ αζαθίμ πμο είκαζ εβπεζνίδζμ πνήζδξ εκυξ 

παηέημο. ·πμοκ κα ηάκμοκ ιε ημοξ ζοββναθείξ, πμο έπμοκ ζοββνάρεζ 

δζάθμνα αζαθία, υπςξ, αξ πμφιε, ημ πνχημ αζαθίμ ημο εθθδκζημφ EXCEL 97, 

ημ πνχημ αζαθίμ ACESS 2000. Γδθαδή, δζάθμνα εβπεζνίδζα πνήζδξ παηέηςκ 

ιζαξ Δηαζνείαξ. Αοηή είκαζ δ υθδ θζθμζμθία.  

 Μία παναηήνδζδ κα ηάκς αηυια. ·πεζ κα ηάκεζ ιε ιία κμμηνμπία πμο 

είκαζ πμθφ ααεζά ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εκηάπεδηε δ 

Πθδνμθμνζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ζ Πθδνμθμνζηή ζηδκ εηπαίδεοζδ εκηάπεδηε 

ςξ πνήζδ. Γζ' αοηυ ηαζ ημ ιάεδια ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ημ δίδαζηε μ 

μπμζμζδήπμηε ηθάδμξ. Δκηάπεδηε ςξ πνήζδ, ιε αοηή ηδ κμμηνμπία. Γζ‘ αοηυ 

ηαζ ζήιενα πμθθμί απυ ημκ ηθάδμ ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, δοζηοπχξ, αθθά ηαζ ημ 

ζφκμθμ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, δεκ ακηζδνμφκ ζηδκ οπμδμφθςζδ πμο έπεζ 

οπμζηεί απυ ηζξ ζδζςηζηέξ εηαζνίεξ πζζημπμίδζδξ. Αοηή ηδ ζηζβιή έκαξ πςνζάηδξ 

πμο έπεζ ηνία παζδζά πνέπεζ κα πθδνχζεζ δομ πζθζάνζηα βζα ημ ηάεε παζδί, βζα 

κα πζζημπμζήζεζ ηζ; Ακ λένεζ κα πνδζζιμπμζεί έκα παηέημ. Ακηί, δδθαδή, ημ 

θμβζζιζηυ, ημ πνμσυκ, κα πζζημπμζείηαζ βζα ημ ακ είκαζ ηαηάθθδθμ κα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζημ πχνμ δμοθεζάξ ηάπμζμξ κα εηπαζδεφεηαζ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ παηέημ, οπμπνεχκεηαζ ημ ζπμθείμ κα πνμζθένεζ βκχζεζξ 

πνήζδξ εκυξ παηέημο πμο είκαζ απανάδεηηεξ· ηαοηυπνμκα, μ ίδζμξ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 677 

οπμπνεχκεηαζ κα πνμζθένεζ βκχζεζξ απανάδεηηεξ ηαζ οπμπνεχκεηαζ κα 

αημθμοεεί αοηή ηδ δζαδζηαζία.  

Αοηή ηδ ζηζβιή ηαεζενςεεί ηαζ βζα ημ ΑΔΠ κα πνεζάγεηαζ αοηή δ 

πζζημπμίδζδ απυ ζδζςηζηέξ εηαζνίεξ, απυ ιαβαγζά. Αοηυ ημ εεςνχ 

ελεοηεθζζηζηυ ηαζ εα πνέπεζ ηαζ δ Οιμζπμκδία κα πάνεζ εέζδ. Γζαηί αοηή ηδ 

ζηζβιή αηυια ηαζ ζηδκ ΑΠΑΗΣΔ (πνχδκ ΔΛΔΣΔ) ιμνζμδμηείηαζ δ πνήζδ 

ηέημζςκ πζζημπμζδηζηχκ ηαζ ηεθζηά επζθέβμκηαζ αοημί πμο οθίζηακηαζ ηδκ 

ηαπείκςζδ κα πακ κα ηα αβμνάζμοκ απυ εηαζνίεξ, ηδ ζηζβιή πμο ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ έπεζ πθδνχζεζ ηυζα πνήιαηα βζα ζειζκάνζα Πθδνμθμνζηήξ ηαζ έπεζ 

ήδδ πζζημπμίδζδ. Γεκ ακαβκςνίγεζ, δδθαδή, ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηδκ 

πζζημπμίδζδ ηδ δζηή ημο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σμ έπεηε πεζ ανηεηέξ θμνέξ αοηυ, έβζκε ηαηακμδηυ.  

Ε. ΞΑΝΘΑΚΖ: Ναζ. Δπίζδξ, εέθς κα ηαηαββείθς υιςξ εδχ ιία επζζηδιμκζηή 

έκςζδ, ηδκ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία δ μπμία πμοθάεζ -κα ηάκς ηαζ 

δζαθήιζζδ- 300 εονχ... άκ εέθεηε ηαζ αζαθίμ, 400 εονχ. Δπίζδξ, δ Δθθδκζηή 

Μαεδιαηζηή Δηαζνεία πμοθμφζε ηα ζειζκάνζα βζα κα δζμνζζημφκ μζ αδζυνζζημζ 

ιαεδιαηζημί ζηδκ Πθδνμθμνζηή. Σμ έκα είκαζ ζοκέπεζα ημο άθθμο. Δίκαζ δ 

Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία επζζηδιμκζηή έκςζδ; Αζπμθείηαζ ιε ηα 

Μαεδιαηζηά ή ιε ηα θνμκηζζηήνζα ηαζ κα πμοθάεζ πανηάηζα; Δίκαζ ιαβαγάηζ, 

παναιάβαγμ;  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκαδέθθζζζα, ζηδκ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία κα πάηε 

ηαζ κα ηα πείηε ηαζ αοηά. Αθθά ηχνα πνέπεζ κα πνμπςνήζμοιε.  

Ε. ΞΑΝΘΑΚΖ: Δβχ, πμο ηα θές αοηά, δεκ είιαζ ιαεδιαηζηυξ. Σα θές βζαηί 

οπάνπμοκ ηάπμζμζ ιαεδιαηζημί ιε εοαζζεδζίεξ ηαζ αοημί πνέπεζ κα 

λεηαεανίζμοκ μνζζιέκα πνάβιαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ πμθφ, ζοκαδέθθζζζα. Ο ζοκάδεθθμξ Κανάαμθαξ 

έπεζ ημ θυβμ.  

Β. ΚΑΡΑΒΟΛΑ (ΦΤΗΚΟ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΖ): οκάδεθθμζ, εβχ 

είιαζ εδχ ςξ ζοκημκζζηήξ ηδξ ·κςζδξ Δθθδκζηχκ Φοζζηχκ βζα ηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα ημο Λοηείμο. Γε ζημπεφαιε κα ηάκμοιε πανέιααζδ ζ‘ αοηή ηδ 

ζοκεδνία. Αθθά αημφζαιε ηδκ εζζήβδζδ ημο ηονίμο Υνοζμαένβδ, αημφζαιε 

ηαζ ηζξ άθθεξ εζζδβήζεζξ ηαζ κμιίγς υηζ οπάνπεζ έκα πμθφ ζμαανυ πνυαθδια, 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 678 

ημ μπμίμ πνμηφπηεζ απυ υθα αοηά. Καζ ημ ζμαανυ πνυαθδια θέβεηαζ 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Αημφζαιε ζοκαδέθθμοξ κα θέκε: «Γε ιαξ ανέζεζ ημ 

αζαθίμ, δεκ ημ δζδάζημοιε». Γομ-ηνεζξ ημ είπακ. Γζα ιαξ, ζηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ 

Φοζζηχκ, ημ ζδιακηζηυ πνυαθδια είκαζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ υπζ 

ηυζμ ηα αζαθία.  

Γζα ιαξ, επεζδή ηα Μαεδιαηζηά είκαζ έκα πμθφ ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ 

Φοζζηή, υπςξ ηαζ δ Φοζζηή είκαζ έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ βζα άθθεξ επζζηήιεξ, 

υθα αοηά είκαζ αθθδθέκδεηα, οπάνπεζ έκα ηενάζηζμ ιπθέλζιμ ζηδ δζδαζηαθία. 

Γδθαδή, πανάδεζβια: ηδ Β΄ Λοηείμο ακαβηαγυιαζηε θυβς ηςκ Ακαθοηζηχκ 

Πνμβναιιάηςκ ειείξ κα δζδάζημοιε θμβανίειμοξ, πμο δεκ είκαζ δ θζθμζμθία 

ιαξ. Γζα ιαξ είκαζ ενβαθείμ. Μπαίκμοιε, θμζπυκ, ημκ Οηηχανδ ειείξ κα 

δζδάλμοιε θμβανίειμοξ ηαζ έπμκηαζ μζ ιαεδιαηζημί ζοκάδεθθμζ ηέζζενζξ ιήκεξ 

ιεηά. Αοηυ ηζ δείπκεζ; Καζ είκαζ δ υθδ θζθμζμθία ηδξ ·κςζδξ Δθθήκςκ Φοζζηχκ 

ηαζ μοζζαζηζηά είκαζ ιία πνυηαζδ ηαζ πνμξ ηδ Μαεδιαηζηή Δηαζνεία ηαζ πνμξ 

άθθμοξ: Ίηζ πνέπεζ μζ επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ –θοζζηά, ηαζ ιέζα απυ ηδκ 

ΟΛΜΔ, αθθά ηαζ μζ επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ- κα ζοκενβαζημφιε βζα κα 

δζεηδζηήζμοιε, επζηέθμοξ, ημ αοημκυδημ. Καζ πμζμ είκαζ ημ αοημκυδημ; Να 

ιπμνμφκ μζ επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ κα έπμοκ θυβμ ζηδκ παναβςβή ηςκ 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ. Γζαηί ειείξ ιπαίκμοιε ιέζα ζηδκ ηάλδ, ειείξ 

λένμοιε ηζ βίκεηαζ ηαζ υπζ 2-3 ηανεηθμηέκηαονμζ ζημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ - 

ζοββκχιδ βζα ηδκ έηθναζδ. Καζ ημ θές, βζαηί εβχ έπμοιε ηενάζηζα 

πνμαθήιαηα ιε ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηδξ Φοζζηήξ.  

 Κάκμοιε, θμζπυκ, πνυηαζδ ηαζ βζα ημ ιάεδια ηδξ Αζηνμκμιίαξ. Καζ εηεί δ 

ζοκενβαζία είκαζ απαναίηδηδ, υηακ ηα παζδζά αοηή ηδ ζηζβιή αμιαανδίγμκηαζ 

απυ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ πμο πενκμφκ ιέζα απυ ηδθεμπηζηέξ ζεζνέξ -πμο 

είκαζ πζα- πνμηάζεζξ ηδξ επζζηήιδξ. Πανάδεζβια: Σμ 1994 αβήηε πνυηαζδ 

ααζζζιέκδ ζηδ βεκζηή ζπεηζηυηδηα βζα ημ πχξ εα οπάνπεζ ηαλίδζ βνδβμνυηενα 

απυ ημ θςξ, απυ δζαζηδιυπθμζμ. Καζ αοηυ ημ πνάβια οπάνπεζ ζημ STAR 

TREC, ζε υθα αοηά. Ίθεξ αοηέξ μζ βκχζεζξ ένπμκηαζ ζηα παζδζά. 

Βμιαανδίγμκηαζ ηα παζδζά. Γεκ είκαζ δοκαηυκ μζ επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ, 

λεημιιέκεξ δ ιία απυ ηδ άθθδ, κα ηυαμοκ ημιιάηζα ηδ βκχζδ ηαζ κα 

πανμοζζάγμοκ πνμηάζεζξ.  

Πζζηεφς -ηαζ ηάκμοιε ςξ ·κςζδ Δθθήκςκ Φοζζηχκ ηδκ πνυηαζδ- βζα 
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ιζα ζοκενβαζία ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκχζεςκ βζα ηδ δδιζμονβία πζα 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ιε εκζαία θζθμζμθία ζε έκα Δκζαίμ Λφηεζμ. Καζ 

πένα απυ ηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ Φοζζηχκ κα ηάκς ηαζ ιζα ενχηδζδ. Δπεζδή 

εβχ πνδζζιμπμζχ Linux ηαζ ιυκμ εθεφεενμ θμβζζιζηυ, δδθαδή απ' υ,ηζ άημοζα 

απυ ηδ ζοκαδέθθζζζα, εβχ, πμο πνμβναιιαηίγς ημκ οπμθμβζζηή ηαζ ημκ λένς 

απ‘ έλς, δεκ έπς δζηαίςια κα ανς δμοθεζά ζημ εθθδκζηυ δδιυζζμ;  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηζ ειείξ ημκ ζοκάδεθθμ απυ ηδκ ·κςζδ 

Δθθήκςκ Φοζζηχκ. Σμ θυβμ έπεζ μ Δοαββεθίμο Γεχνβζμξ.  

Γ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ: οκάδεθθμζ, βεζα ζαξ. Γεκ έπς ιζα μνβακςιέκδ εζζήβδζδ. 

·νπμιαζ κα ηαηαεέζς ιζα βκχιδ βζα πνμαθδιαηζζιυ.  

οκεπίγμκηαξ ηζξ ζηέρεζξ ημο πνμδβμφιεκμο ζοκαδθεθμο, ημ ηαηυ δεκ 

λεηζκάεζ απυ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, αθθά πνζκ απυ αοηά. Σμ 

εηπαζδεοηζηυ ιαξ ιμκηέθμ ααζίγεηαζ ζημ υηζ υθμζ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ηα 

ιάεμοκ υθα. Γδθαδή, έκα αζαθίμ πμο βνάθεηαζ απεοεφκεηαζ ζε υθμοξ. Ακ δε 

θφβμοιε απυ αοηυ ημ ιμκηέθμ, πζζηεφς υηζ εα είιαζηε ζηδκ ίδζα ηαηάζηαζδ. Σζ 

εκκμχ. Ίηζ εα πνέπεζ ημ ηάεε ιάεδια κα έπεζ επίπεδα. Γεκ ακαθένμιαζ ζε 

επίπεδμ ιαεδηχκ, αθθά ζε επίπεδμ ιαεήιαημξ. Καζ έηζζ υθμζ μζ ιαεδηέξ εα 

ιαεαίκμοκ έκα ιίκζιμοι ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα ημ ακχηενμ επίπεδμ εα είκαζ 

ιάεδια επζθμβήξ βζα ημκ ηάεε ιαεδηή.  

Να βίκς πζμ ζοβηεηνζιέκμξ ιέζα απυ ιζα ιαεδιαηζηή βκχζδ. Ίθμζ μζ 

ιαεδηέξ πνέπεζ κα ιάεμοκ κα θφκμοκ ιζα ακίζςζδ πνχημο ααειμφ. Αοηυ ημ 

έπμοιε ιάεεζ υθμζ ιαξ. Ίθμζ μζ ιαεδηέξ ζηαιαημφκ ζε αοηυ ημ ζδιείμ. Γε 

κμιίγς, υιςξ, υηζ υθμζ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα ιάεμοκ ηδ δζενεφκδζδ 

ελίζςζδξ ιε παναιέηνμοξ. Αοηυ εα είκαζ ιάεδια επζθμβήξ. Δπζθμβήξ απυ ημκ 

ιαεδηή. Ο ιαεδηήξ εα επζθέβεζ ιαεήιαηα. Σμ εθάπζζημ ζπμθζηυ πνυβναιια εα 

πνμπςνεί ηαζ ζε μπμζαδήπμηε θάζδ εέθεζ μ ιαεδηήξ εα ιπμνεί κα ημ παίνκεζ. 

Γδθαδή, ζηδκ μοζία ηαηανβμφιε αοηυ πμο θέιε ηάλδ. Ζ ηάλδ είκαζ βζα ημ 

εθάπζζημ ηςκ ιαεδιάηςκ. ·κα παζδί, δδθαδή, ιε ηδ ζδιενζκή δμιή ιπμνεί κα 

πάεζ ζηδ Β΄ Λοηείμο ηαζ κα πάνεζ Μαεδιαηζηά πμο είκαζ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο. Γζαηί 

ηυηε δεκ ημ πήνε. Βέααζα, βζα κα πάνεζ ηίηθμ ζπμθείμο, εα είκαζ απαναίηδημ κα 

θηάζεζ ζε έκα επίπεδμ βζα υθα ηα ιαεήιαηα. ·ηζζ εα δμεεί, παναδείβιαημξ 

πάνδ, δ δοκαηυηδηα ζε έκα ιαεδηή πμο έπεζ έθεζδ κα ιαεαίκεζ λέκεξ βθχζζεξ, 
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κα πάνεζ ιάεδια επζθμβήξ λέκεξ βθχζζεξ ηαζ κα ιάεεζ 3, 4, 5 λέκεξ βθχζζεξ. 

Γζαηί, ηχνα ηζ ηάκμοιε; Σα Μαεδιαηζηά πμο ιαεαίκμοιε δεκ ηα ιαεαίκμοκ υθμζ. 

Σζξ λέκεξ βθχζζεξ δεκ ηζξ ιαεαίκμοκ υθμζ ιέζα ζημ ζπμθείμ.  

Άνα, ακ δεκ αθθάλεζ δ ζηάζδ ημο Τπμονβείμο, χζηε κα πεζ υηζ υθα δεκ 

είκαζ βζα υθμοξ, μ ηαεέκαξ επζθέβεζ ηαζ πνμπςνεί, ηαζ ακ δεκ αθθάλμοκ ηα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ακ δεκ αθθάλεζ ημ ιμκηέθμ ημο ζπμθείμο, εα 

έθεμοιε πάθζ φζηενα απυ 4, απυ 8, απυ 12 πνυκζα ηαζ εα ζογδημφιε πάθζ ηα 

ίδζα. Ίθδ δ ακάπηολδ ζήιενα ζε υθμ ημκ ηυζιμ πάεζ πνμξ ηα εηεί. Μάεδια 

επζθμβήξ. Μίκζιμοι αάζδ ηαζ απυ εηεί ηαζ πένα ιάεδια επζθμβήξ. Διείξ 

ιέκμοιε ηαζ ημοαεκηζάγμοιε αηυιδ βζα ημ εβπεζνίδζμ. Σμ εβπεζνίδζμ είκαζ ημ 

απμηέθεζια αοηήξ ηδξ δμοθεζάξ. Γε θές υηζ δεκ οπάνπμοκ θάεδ. Αθθά εεςνχ 

υηζ εηεί δ πανέιααζδ ημο επζζηήιμκα, ημο ηαεδβδηή δδθαδή, ηα δζμνεχκεζ. 

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ ημ ζοκάδεθθμ. Ο ζοκάδεθθμξ Μπανιπένδξ 

Μάηδξ έπεζ ημ θυβμ.  

Μ. ΜΠΑΡΜΠΔΡΖ (Β΄ ΔΛΜΔ ΜΔΖΝΗΑ): Καθδιένα, ζοκάδεθθμζ, ηαζ απυ 

ιέκα. Κάπμζεξ ζηέρεζξ εέθς κα ακαπηφλς ζοκμθζηά βζα ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ 

ζηδκ εηπαίδεοζδ.  

Ζ αζαζφκδ βζα ηδ ιαγζηή εζζαβςβή ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, δ μπμία ηαζ εηδδθχκεηαζ ιε πνμκζηέξ πνμεεζιίεξ πμο εέημοκ 

ζφκμδμζ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ (ημ 2002, έθεβε δ ζοκεήηδ ηδξ Λζζζααυκαξ· 

πζμ ιεηά πήβε ζημ 2004 η.μ.η.), ιανηονά πνχηα απ‘ υθα ηδ δίρα ηςκ 

ιμκμπςθίςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ηενάζηζςκ εηπαζδεοηζηχκ αβμνχκ υζμκ 

αθμνά ημ οθζηυ, ηα πνμσυκηα, δδθαδή, δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηαζ ηονίςξ 

ημ θμβζζιζηυ, ηα πνμβνάιιαηα πμο, υπςξ οπμβναιιίγμοκ μζ εηεέζεζξ ηαζ μζ 

ζοζηάζεζξ, πνέπεζ δζανηχξ κα ακακεχκμκηαζ, ηαεχξ αεααίςξ ηαζ δ 

ακαβηαζυηδηα βζα ενβαηζηυ δοκαιζηυ, ιε ζηακυηδηα πνήζδξ δθεηηνμκζηχκ 

οπμθμβζζηχκ, υπςξ θέκε. Ίθμ ηαζ πενζζζυηενμ, αέααζα, αημφβεηαζ ημ δυβια 

ηδξ δθεηηνμκζηήξ Δονχπδξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ ζηδξ πθδνμθμνίαξ. Σμ υηζ, 

δδθαδή, ημ ιέθθμκ ηδξ Δονχπδξ ελανηάηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηά ηδξ κα 

ζοκαβςκζζηεί ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ζημ πεδίμ ημο «ρδθζαημφ πμθζηζζιμφ», 

ημο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο, ηδξ ακάπηολδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημοξ ημιείξ 

πθδνμθμνζηήξ, ζηζξ επζημζκςκίεξ ηαζ ζηα πμθοιέζα. φιθςκα, ιάθζζηα, ιε ηδκ 
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πνχδκ Δπίηνμπμ Παζδείαξ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ Βίαζακ Ρέκηζκβη, «είκαζ 

γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ Δονχπδ κα ακηζζηαειίζεζ ημ έθθεζιιά ηδξ έκακηζ ηςκ 

ΖΠΑ ζημκ ρδθζαηυ ημιέα ηαζ δ πναβιάηςζδ αοημφ ημο ζηυπμο πενκάεζ 

πνςηίζηςξ απυ ηδκ εηπαίδεοζδ». Απυ ημ ζπμθείμ, υπςξ θέεζ, κα απμηηάηαζ δ 

ρδθζαηή ημοθημφνα ηαζ δ δζά αίμο εηπαίδεοζδ.  

·πμοιε, θμζπυκ, ηδκ ιεηαηνμπή ημο ζπμθείμ ζε ιδπακζζιυ εκίζποζδξ 

ηδξ αβμνάξ, δ μπμία πνμτπμεέηεζ ηδκ εβηαηάθεζρδ ηδξ εκζαίαξ ηαζ δδιυζζαξ 

δμιήξ, πμο, υπςξ θέκε ιάθζζηα, είκαζ δφζηαιπηδ, ηαζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή 

επίζδξ ηνίκεζ υηζ δ επζηοπία αοηήξ ηδξ πνςημαμοθίαξ εα ελανηδεεί ηαζ απυ ηδ 

αμφθδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ κα ζοκενβαζημφκ ιε ημκ εηπαζδεοηζηυ ημιέα. Γζα 

πανάδεζβια, ιέζς ημο εηαζνζζιμφ ακάιεζα ζημκ ζδζςηζηυ ηαζ ημ δδιυζζμ 

ημιέα.  

Αοηή, αέααζα, δ εζζαβςβή ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ δε ζδιαίκεζ βζα ημκ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημκ ιαεδηή ηίπμηε άθθμ απυ 

ημ πεζνζζιυ, υπςξ είπε πνζκ ηαζ ιζα ζοκάδεθθμξ, αοηχκ ηςκ 

πνμηαηαζηεοαζιέκςκ πνμβναιιάηςκ -επελενβαζία ηεζιέκμο, θμβζζηζηυ 

θφθθμ, πθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ, δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ ηαζ ηα θμζπά- ηαζ 

εθανιμβή ηςκ ηοπμπμζδιέκςκ πνμηάζεςκ βζα ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ. 

Μαγί, αέααζα, ηαζ ιζα ζεζνά απυ πνμβνάιιαηα πμο πνμαάθθμοκ ζακ πνχηδ 

ακάβηδ δελζυηδηεξ ηδξ δζά αίμο ηαηάνηζζδξ ηαζ ηδξ απαζπμθδζζιυηδηαξ, υπςξ 

ακαθένεζ αηνζαχξ ημ Δονςπασηυ οιαμφθζμ ηδξ Λζζζααυκαξ.  

Δπίζδξ, είιαζηε οπμπνεςιέκμζ, ιε αθμνιή αοηή ηδκ έκημκδ 

πνμπαβάκδα πενί θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, κα είλμοιε ηδ θζθμζμθζηή ηαζ 

ηδκ ζδζαίηενδ βκςζζμεεςνδηζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζπέζδξ οπμθμβζζηή ηαζ 

ακενχπμο. Οζ ζηακυηδηεξ ημο οπμθμβζζηή είκαζ πάκηα ημ απμηέθεζια ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημο ακενχπμο ηαζ ηςκ εθανιμβχκ ηδξ. Ο 

άκενςπμξ είκαζ πάκηα ημ οπμηείιεκμ ηδξ ενβαζίαξ ηαζ μ δδιζμονβυξ ηδξ 

επζημζκςκίαξ. Βεααίςξ, δεκ ανκμφιαζηε ηδ πνήζδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

οπμθμβζζηχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Ίιςξ, δ ιδπακζζηζηή ιεηαθμνά πμο βίκεηαζ 

ζοκήεςξ απυ ηδκ αοημιαημπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ ζηδκ αοημιαημπμίδζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ μδδβεί ζε ηεναηχδεζξ απυ εηπαζδεοηζηή άπμρδ πνμηάζεζξ. Μζα 

ηέημζα είκαζ, βζα πανάδεζβια, δ ακηζηαηάζηαζδ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ ημο 

ζπμθείμο απυ ηζξ ηάεε είδμοξ ζφβπνμκεξ ιδπακέξ ηαζ πνμβνάιιαηα ελ 
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απμζηάζεςξ εηπαίδεοζδξ.  

Ζ πνμζπάεεζα, επίζδξ, ηςκ ηοαενκήζεςκ κα ιεζχζμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ 

δαπάκεξ πενζηυπημκηαξ ημ πμζμζηυ ηδξ γςκηακήξ δζαπαζδαβςβδηζηήξ 

ενβαζίαξ ηαζ κα πενζμνίζμοκ ηδ ααζζηή βεκζηή εηπαίδεοζδ ζηζξ ζημζπεζχδεζξ 

δελζυηδηεξ -βναθή, ακάβκςζδ, ανίειδζδ, λέκεξ βθχζζεξ ηαζ ηα θμζπά-, υπςξ 

ηαζ κα ειθοζήζμοκ επζπεζνδιαηζηυ πκεφια ηαζ κα ςεήζμοκ ζε 

πνμζανιμζηζηέξ ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ, δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ 

εηπαζδεοηζηυ ζδακζηυ ηδξ ζφβπνμκδξ ηδξ ημζκςκίαξ.  

Ζ άπμρδ υθςκ αοηχκ πμο εέθμοκ κα πνμθάαμοιε ηάπα ημ ηνέκμ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ζοκμρίγεζ ημ ηφνζμ ζηδκ επμπή ιαξ, κα λένεζξ πμφ είκαζ μζ 

βκχζεζξ, ηαζ ημ νυθμ ημο δαζηάθμο ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ πνυζααζδξ ηςκ 

ιαεδηχκ ζηδ βκχζδ. Σμ γδημφιεκμ δεκ είκαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ μ οπμθμβζζηήξ 

ζακ έκαξ ζφβπνμκμξ ιαονμπίκαηαξ βζα κα γςβναθίζμοιε, π.π., πεζνάιαηα 

θοζζηήξ, πμο εα ιπμνμφζε μ ιαεδηήξ κα ηα πναβιαημπμζήζεζ γςκηακά, ή βζα 

κα παναηδνήζεζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. Σμ κα δεζ, επίζδξ, ημ παζδί ηαζ κα 

πάνεζ πθδεχνα πθδνμθμνζχκ ηαζ εζηυκςκ δε ζοκζζηά ζμθία ηαζ μ νυθμξ ημο 

ζπμθείμο δεκ είκαζ κα δζδάλμοιε ηα παζδζά ιζα μθυηθδνδ επζζηήιδ, αθθά 

πνμέπεζ κα ηα αμδεήζμοιε κα ιάεμοκ κα ζηέθημκηαζ. Ο οπμθμβζζηήξ, 

αεααίςξ, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ενβαθείμ βζα ημκ ιαεδηή ζδιακηζηυ βζα ηδκ 

ελαημιίηεοζδ ηδξ δζακμδηζηήξ ημοθημφναξ ηδξ επμπήξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα 

έπεζ ηαηαηηήζεζ, αεααίςξ, κςνίηενα έκακ μθμηθδνςιέκμ ηαζ αοηυκμιμ ηνυπμ 

ζηέρδξ.  

Ζ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, μζ υθμ ηαζ πζμ 

ζφκεεηεξ ιέεμδμζ πνμβναιιαηζζιμφ μδδβμφκ ζε μθμηθδνςιέκεξ, 

αοημιαημπμζδιέκεξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ, ελμζημκυιδζδ ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ ηαζ αθθαβέξ ζηδκ απαζημφιεκδ εζδίηεοζδ ζε πζθζάδεξ επαββέθιαηα. 

Μέζα απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ ειθακίγεηαζ δ 

δοκαηυηδηα ακηζηαηάζηαζδξ ηδξ νμοηζκζάνζηδξ ηαζ επακαθαιαακυιεκδξ 

δμοθεζάξ . Ίιςξ, ζήιενα αοηυ πναβιαηζηά -ηαζ ηθείκς- δεκ έπεζ απμηέθεζια 

ημκ εθεφεενμ πνυκμ ηαζ ηδ δδιζμονβζηή ενβαζία. Ακηίεεηα, ζήιενα ιπμνμφιε 

κα ιζθήζμοιε βζα έηνδλδ ηδξ ακενβίαξ, ελμκηςηζηή δμοθεζά ηαζ ηοπμπμίδζδ ηαζ 

ηδξ δζακμδηζηήξ ενβαζίαξ, ηαζ αοηέξ είκαζ επζπηχζεζξ υπζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ αθθά 

ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ, πμο επζδζχηεζ ημ ηένδμξ απυ 
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ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ ιε ηδκ εκηαηζηή εηιεηάθθεοζδ ημο 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ. εζνά έπεζ κα πάνεζ ημ θυβμ μ 

Βαζίθδξ Λμογζχηδξ.  

Β. ΛΟΤΕΗΩΣΖ: οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, δ δζηή ιμο δ πανέιααζδ έπεζ 

κα ηάκεζ ιε μνζζιέκεξ βεκζηέξ δζαπζζηχζεζξ, πμο είκαζ ζοβπνυκςξ ηαζ ααζζηέξ 

παναηδνήζεζξ βζα ηα Μαεδιαηζηά.  

Ζ ιαεδιαηζηή επζζηήιδ ζοκζζηά έκα ααζζηυ ζημζπείμ ημο 

πακακενχπζκμο πμθζηζζιμφ ηαζ δζαδναιαηίγεζ πνςηανπζηυ νυθμ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ακενςπυηδηαξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ. Ηδζαίηενα δ πθδβή ημο 

ακαθθααδηζζιμφ, πμο ηαθακίγεζ ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ, υπςξ ηαζ δ 

απμλέκςζδ μιάδςκ ακενχπςκ απυ ηζξ ιαεδιαηζηέξ επζζηήιεξ, είκαζ 

θαζκυιεκα πμο ζοκδέμκηαζ ηυζμ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ υζμ ηαζ ιε ηδκ 

αδοκαιία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ κα ηζξ ακηζζηαειίζμοκ απμηεθεζιαηζηά 

αιαθφκμκηαξ, ζημ ααειυ θοζζηά ημο δοκαημφ, ηζξ ανκδηζηέξ ημοξ ζοκέπεζεξ. 

Σα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ βεκζηά πνέπεζ κα πνμζεπημφκ. Ηδζαίηενα ημ 

βεβμκυξ υηζ ζημ ιάεδια αοηυ οζηενμφκ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα 

απμδμεεί υπζ ιυκμ ζηα Πνμβνάιιαηα πμοδχκ αθθά ηαζ ζηζξ εθθείρεζξ ηςκ 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ. Πανά ηα εεηζηά αήιαηα πμο έπμοκ βίκεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ, ημζκή είκαζ δ δζαπίζηςζδ υηζ ηα αζαθία δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ πθήνςξ 

ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ιαεδιαηζηήξ παζδείαξ, πανμοζζάγμοκ εθθείρεζξ ηυζμ απυ 

επζζηδιμκζηή, υζμ ηαζ απυ παζδαβςβζηή αθθά ηαζ απυ αζζεδηζηή άπμρδ. Σα 

ζπμθζηά αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ πνέπεζ κα δζέπμκηαζ απυ ηδκ άπμρδ υηζ ηα 

Μαεδιαηζηά είκαζ ενβαθείμ βζα ηδ δυιδζδ ηδξ ζηέρδξ ηςκ κέςκ ιαξ ηαζ βζα ηδκ 

ακαηάθορδ ηδξ αθήεεζαξ, ηαεχξ ηαζ ιέζμ βζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ 

ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ πμο ιαξ πενζαάθθεζ. Γδθαδή, πνέπεζ κα 

ακηζιεηςπίγμοιε ηα Μαεδιαηζηά ςξ ιζα ημζκςκζηή δζαδζηαζία υπμο μζ 

δζάθμνεξ έκκμζεξ ακαπηφζζμκηαζ ιέζα απυ πνμαθήιαηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο 

είκαζ μζηείεξ ειπεζνίεξ, ηαζ ηζξ βκχζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ ιαξ, υπςξ ζηδκ 

μζημκμιία, ζηδκ ενβαζία, ζηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ζηζξ άθθεξ επζζηήιεξ.  

Δπίζδξ, δεκ πνέπεζ ηα Μαεδιαηζηά κα ηα ακηζιεηςπίγμοιε ςξ ιζα 

ηαεανά εβηεθαθζηή δζαδζηαζία, αθθά ςξ ιζα ζδζαίηενδ ακάβηδ ημο ζφβπνμκμο 
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ακενχπμο. Γζ‘ αοηυ πνέπεζ ιέζα απυ ηα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ κα 

ηαθθζενβμφκηαζ μ απμδεζηηζηυξ ζοθθμβζζιυξ ηαζ δ αθδνδιέκδ ιαεδιαηζηή 

ζηέρδ. Πνέπεζ κα ιάεμοιε ημοξ ιαεδηέξ ιαξ κα ζηέπημκηαζ ηαζ κα 

δζαηοπχκμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ ιε ζαθήκεζα, αηνίαεζα ηαζ πθδνυηδηα.  

οκάδεθθμζ, πανυηζ ηα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ πανμοζζάγμκηαζ 

αεθηζςιέκα ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ, υπςξ ακέθενα, είκαζ ακάβηδ υιςξ κα 

απμηηήζμοκ ιεβαθφηενδ ζοκμπή ηαζ κα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ακαδνμιή 

ζηδκ φθδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ηάλδξ, βζα κα επζηοβπάκεηαζ δ ακαβηαία εκυηδηα.  

Σα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ απμηεθεζιαηζηά 

ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ ηαζ ηςκ 

βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηαζ ηαζκμηυιςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο έπμοκ εζζαπεεί 

ζηδκ εθθδκζηή βεκζηή εηπαίδεοζδ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, υπςξ είκαζ δ Αβςβή 

Τβείαξ, δ Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ, δ Αβςβή ημο Καηακαθςηή, δ Αβςβή 

ζηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα ηαζ θμζπά.  

ημ Κέκηνμ Μεθεηχκ ηαζ Σεηιδνίςζδξ ηδξ ΟΛΜΔ είπαιε ηάκεζ ιία 

πνμζπάεεζα ηαζ είπαιε ζοκημκίζεζ ακάθμβεξ ηαζκμημιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζηα 

ζπμθεία ηαζ είπαιε εθανιυζεζ αοηή ηδ ιέεμδμ ιε πμθφ εεηζηά απμηεθέζιαηα. 

Σδκ είπαιε εθανιυζεζ ζηδκ Αβςβή ημο Καηακαθςηή. Σδκ είπαιε εθανιυζεζ 

ζημ πνυβναιια «πμθείμ πςνίξ ζφκμνα», ζημ πθαίζζμ ηδξ Γζαπμθζηζζιζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ, υπμο είπαιε πνδζζιμπμζήζεζ ανηεηά εέιαηα απυ ηδκ ανζειδηζηή, 

ηδκ άθβεανα ηαζ ηδ βεςιεηνία βζα ηδκ ακάδεζλδ αοημφ ημο γδηήιαημξ.  

οκάδεθθμζ, απυ υζα ακαθένεδηακ πζμ πάκς πνμηφπηεζ υηζ ηαείζηαηαζ 

επζηαηηζηή ακάβηδ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ιζαξ πμζμηζηά ακαααειζζιέκδξ 

δζδαζηαθίαξ ηςκ Μαεδιαηζηχκ, πμο πνέπεζ κα απμηεθεί αθεκυξ οπμπνέςζδ 

ηδξ Πμθζηείαξ ηαζ ηαοηυπνμκα δζηαίςια ημο ηάεε παζδζμφ, ηαζ αθεηένμο ημζκυ 

ζηυπμ υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ζοκεπχξ ηαζ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, δ δζεηδίηδζδ 

ιζαξ ακαααειζζιέκδξ δδιυζζαξ ηαζ δςνεάκ εηπαίδεοζδξ. Μζαξ εηπαίδεοζδξ 

πμο εα ελαζθαθίγεζ ηα ακαβηαία ιμνθςηζηά εθυδζα ζε υθμοξ, ακάιεζα ζηα 

μπμία ααζζηή εέζδ ηαηέπεζ ηαζ δ ιαεδιαηζηή παζδεία.  

αξ εοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. Σμ θυβμ έπεζ μ ζοκάδεθθμξ 

Νίημξ Ακηαιπμφθδξ.  
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Ν. ΑΝΣΑΜΠΟΤΦΖ (ΔΛΜΔ ΞΑΝΘΖ): οκάδεθθμζ, ηαθδιένα. Θα ήεεθα κα 

ζοκεζζθένς ζηδ ζογήηδζδ ιε δφμ παναηδνήζεζξ επάκς ζηα ελήξ εέιαηα. Σμ 

πνχημ αθμνά ζημ αζαθίμ Μαεδιαηζηχκ ημο ηαεδβδηή, ημ μπμίμ κμιίγς υηζ δεκ 

έπεζ ζογδηδεεί υζμ εα έπνεπε. Καζ ημ δεφηενμ έπεζ κα ηάκεζ ιε ιία πνυηαζδ δ 

μπμία ιπμνεί κα ιπεζ ζε ζογήηδζδ ζε έκακ άθθμ πχνμ ηαζ ζε έκακ άθθμ 

πνυκμ. Απθχξ, εα ήεεθα κα ηδκ ηαηαεέζς. Πνζκ απ‘ υθα, υιςξ, κμιίγς υηζ 

είκαζ πάνα πμθφ ζδιακηζηυ αοηυ πμο βίκεηαζ ιε ημ οκέδνζμ ηαζ ιε ηδκ 

πνμζπάεεζα ηαζ ηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ. Μπμνμφιε, αεααίςξ, κα 

ακαπηφζζμοιε ιία ηνζηζηή απέκακηζ ζημκ ηνυπμ ή ζηα απμηεθέζιαηα ή ζηδ 

ιεεμδμθμβία. Αθθά κμιίγς υηζ ημ υνζμ αοηήξ ηδξ ηνζηζηήξ πνέπεζ κα είκαζ ζημ 

ζδιείμ πμο δεκ πνέπεζ κα αηονχκεζ ηδκ ένεοκα. Γζαηί έπς ηδκ εκηφπςζδ υηζ 

πνέπεζ κα εκζζπφζμοιε ηδκ Οιμζπμκδία ιαξ ιε εηείκα ηα επζπεζνήιαηα ηα 

επζζηδιμκζηά πμο πνεζάγεηαζ ηαζ είκαζ απαναίηδηα, υηακ ζογδηά ιε ημοξ 

εεζιμφξ, υηακ ζογδηά ιε ημοξ θμνείξ, υηακ ζογδηά ιε ηδκ επζζηδιμκζηή 

ημζκυηδηα.  

Νμιίγς υηζ απυ ηδ ζογήηδζδ πμο πνμδβήεδηε ηζξ πνμδβμφιεκεξ ιένεξ 

έβζκε ζαθήξ δ ζπέζδ ηαζ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ ιε 

ημ ζοκμθζηυηενμ ημζκςκζηυ ζφζηδια, ιε αοηυ πμο, αβμναία, θέβεηαζ ημζκςκία 

ηδξ αβμνάξ ηαζ ιε ηζξ επζδζχλεζξ πμο οπάνπμοκ. Άνα κμιίγς υηζ είκαζ πενζηηή 

μπμζαδήπμηε επζζήιακζδ πάκς ζ‘ αοηυ ημ γήηδια. Απθχξ, ιία παναηήνδζδ, 

δ μπμία είκαζ εηπαζδεοηζημφ παναηηήνα. Ζ παβηυζιζα πναηηζηή υζμκ αθμνά ηα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα πνμαθέπεζ ηδκ ακά πεκηαεηία αλζμθυβδζή ημοξ, 

αθθαβή ημοξ, δζυνεςζή ημοξ. Δηείκμ πμο γήζαιε ειείξ πένοζζ είκαζ υηζ πήναιε 

ζηα πένζα ιαξ ηα αζαθία ηα μπμία ήνεακ κα οπδνεηήζμοκ έκα Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια ημο μπμίμο δ πεκηαεηία είπε ήδδ ηεθεζχζεζ.  

Καζ αέααζα, βζα υθα αοηά δε κμιίγς υηζ είκαζ ημ πνυαθδια δ έθθεζρδ 

βκχζδξ ή δ έθθεζρδ ιεεμδμθμβίαξ. Γοζηοπχξ, είκαζ πενζζζυηενμ πεγά ηαζ πζμ 

ηναβζηά ηα πνάβιαηα. ·πμοιε κέα αζαθία ηαζ ζογδηάιε ζήιενα βζα αοηά ιυκμ 

ηαζ ιυκμ βζαηί οπήνπε αδζάεεημ έκα ημκδφθζ απυ ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. 

ηαιάηδζε δ αθθαβή ηςκ αζαθίςκ ζηα Μαεδιαηζηά ηαζ ζε άθθα ιαεήιαηα ζημ 

Γοικάζζμ ιυκμ ηαζ ιυκμ βζαηί εηεί ηεθείςζε ημ ημκδφθζ ηαζ εηεί ηεθείςζε μ 

πνυκμξ. Αοηή είκαζ δ δζηή ιμο δ εηηίιδζδ. Γεκ έβζκε πζθμηζηή εθανιμβή ηαζ 

επελενβαζία ηςκ ηαζκμφνζςκ αζαθίςκ ιυκμ ηαζ ιυκμ βζαηί δεκ οπήνπε πνυκμξ. 
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·πνεπε κα ειθακζζημφκ βζα ημοξ θυβμοξ πμο είπα. Άνα, αοηή δ πανάιεηνμξ 

κμιίγς υηζ δείπκεζ πςξ ηα πνάβιαηα είκαζ πεζνυηενα απυ ηα πνζκ.  

Με δφμ παναηδνήζεζξ εα ήεεθα κα ζοκεζζθένς ζηδκ επζζήιακζδ ηςκ 

πμθθχκ ζθαθιάηςκ πμο οπάνπμοκ. Ακαθένμκηαζ εκκμζμθμβζηά μζ δεηαδζημί 

ανζειμί ςξ έκα ζφκμθμ ανζειχκ ακάιεζα ζηα άθθα, θοζζημφξ, πναβιαηζημφξ, 

νδημφξ ηαζ ηα θμζπά. Ακαθένεηαζ ζε πνυαθδια υπμο γδημφιεκμ είκαζ δ δθζηία 

εκυξ ακενχπμο ςξ δεηηή θφζδ δ δθζηία 161. Γεκ λένς ακ οπάνπεζ ζζημνζηή 

ιανηονία βζα άκενςπμ πμο έγδζε 161 πνυκζα.  

πεηζηά ιε ημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή εα ιπμνμφζα κα πς έκα: υηζ ζακ 

ζδέα ειθακίγεηαζ ζςζηή. Παν‘ υθα αοηά, επεζδή δε ζοκμδεφεηαζ απυ εηείκμ ημ 

πενζαάθθμκ πμο πνμτπμεέηεζ ηδ πνήζδ ημο, ακαβηαζηζηά πνδζζιμπμζείηαζ απυ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ςξ έκα ενβαθείμ απυ ημ μπμίμ έπμοιε ιία επζπθέμκ 

ζοθθμβή αζηήζεςκ, ιε απμηέθεζια άηνζηα κα ημ δέπμκηαζ μζ ίδζμζ, άηνζηα κα ημ 

ιεηαθένμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα ακαπανάβμοκ ηαζ βζα ημοξ εαοημφξ ημοξ έκα 

ιμκηέθμ ημ μπμίμ δε αμδεά ηαευθμο ζηδ δζαδζηαζία. Με θίβα θυβζα, ημ 

Ακαθοηζηυ Πνυβναιια αμδεά ζηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ηςκ ηαεδβδηχκ, εηηυξ 

απυ ηςκ ιαεδηχκ. Δδχ έπμοιε ηδκ πενίπηςζδ υπμο ημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή 

αηνζαχξ έπεζ ηα ακηίεεηα απμηεθέζιαηα. Γοζηοπχξ, μ πνυκμξ δεκ επανηεί βζα 

κα ζογδηήζμοιε παναπάκς πνάβιαηα.  

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκάδεθθε.  

οκάδεθθμζ, αημφζηε. Έηακ μ ηεθεοηαίμξ μιζθδηήξ. Ίιςξ, ζηδ δζάνηεζα 

ηδξ ζογήηδζδξ γήηδζακ άθθμζ πέκηε ζοκάδεθθμζ ημ θυβμ. Νμιίγς υηζ έηζζ εα 

οπεναμφιε πθέμκ ημ πνυκμ οπεναμθζηά. Πνμηείκς, θμζπυκ, ημ ελήξ: Δπεζδή 

πνέπεζ κα παναδχζμοιε ηδκ αίεμοζα, βζα κα αημθμοεήζεζ ηαζ δ επυιεκδ 

ζοκεδνία, εα δχζς ημ θυβμ ζε αοημφξ ημοξ πέκηε ζοκαδέθθμοξ βζα ηνία θεπηά 

αοζηδνά, χζηε κα ιπμνέζεζ ιεηά ηαζ μ εζζδβδηήξ κα πάνεζ ηαζ αοηυξ ημ θυβμ 

βζα πέκηε θεπηά. Κάκς ηαοηυπνμκα ηδκ έηηθδζδ κα ζεααζημφκ μζ μιζθδηέξ ημ 

ηνίθεπημ, βζα κα ηθείζμοιε μιαθά ηαζ ζςζηά ηδ ζοκεδνία. Γζααάγς ιε ηδ ζεζνά 

ηα μκυιαηα, υπςξ ιμο δδθχεδηακ. Ο ζοκάδεθθμξ Μονίηδξ έπεζ ημ θυβμ.  

ΜΤΡΗΣΖ: Αοηυ πμο ήεεθα θίβμ πζμ ακαθοηζηά κα πς ζήιενα, ηαζ πμο ημ είπα 

πεεξ ηδθεβναθζηά, είκαζ ιζα ζδέα βζα ημ πχξ πνέπεζ πζεακυκ κα βνάθμκηαζ ηα 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 687 

αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ.  

Μέπνζ ηχνα βνάθμκηαζ ιε ακάεεζδ ζε ιζα ιζηνή μιάδα ή ζε έκα 

ζοββναθέα, μ μπμίμξ ιε αάζδ ηζξ ζδέεξ ημο βνάθεζ ημ αζαθίμ, ημ μπμίμ εα 

αλζμθμβδεεί ιεηά απυ πνυκζα ηαζ ιπμνεί κα αθθάλεζ ηαζ ιεηά απυ είημζζ πνυκζα. 

Σεπκζηά, ζήιενα κμιίγς υηζ είκαζ δοκαηυκ έκα αζαθίμ Μαεδιαηζηχκ κα βναθεί 

απυ 100, απυ 200 ζοκαδέθθμοξ. Γεκ είκαζ ακάβηδ μ ηαεέκαξ απυ αοημφξ κα 

πάνεζ κα βνάρεζ υθμ ημ αζαθίμ. Αθμφ ηαεμνζζηεί ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο, δ 

δμιή ημο, μζ ζοιαμθζζιμί ηαζ δ μνμθμβία, πμο πάκς ηάης είκαζ βκςζηά, 

ημοθάπζζημκ βζα ηα εεηζηά ιαεήιαηα, ιπμνεί κα πνμηδνφζζεηαζ δ ζοββναθή 

ημο αζαθίμο ηαζ μ ηαεέκαξ εηεί πμο έπεζ ηάπμζα ζδζαίηενδ ηθίζδ, ηάπμζμ ιενάηζ 

ηαζ έπεζ αζπμθδεεί ιε ηάπμζμ εέια κα ημ πανμοζζάγεζ ζηδκ ηνίζδ υθςκ ηςκ 

οπυθμζπςκ ζοκαδέθθςκ - ηδξ εζδζηυηδηαξ ηονίςξ – βζα κα ημ αλζμθμβμφκ ηαζ, 

ακ ηνζεεί ημ ηαθφηενμ, κα ιπεζ ζηδκ επυιεκδ πνμκζά ημ αζαθίμ ηαζ ηάεε πνμκζά 

κα αεθηζχκεηαζ έηζζ ημ αζαθίμ ζηα ηιήιαηα εηείκα ηα μπμία μζ ζοκάδεθθμζ εα 

δείλμοκ υηζ είκαζ ηαηάθθδθα βζα κα εκηαπεμφκ ζημ αζαθίμ.  

Ίζμκ αθμνά, επίζδξ, ηα Μαεδιαηζηά, έκα εέια πμο πνέπεζ κα ιαξ 

απαζπμθεί πμθφ είκαζ δ ζηνμθή ζηδκ απμδεζηηζηή δζαδζηαζία κα ιδκ λεπενκάεζ 

ηάπμζα υνζα. Πμθθέξ απυ ηζξ αζηήζεζξ ηςκ Μαεδιαηζηχκ -υπςξ ηαζ ηςκ 

Πακεθθαδζηχκ Δλεηάζεςκ ημ ηνίημ ηαζ ηέηανημ εέια- είκαζ ηέημζαξ θφζδξ, πμο 

πμηέ δε εα ζοκακηδεμφκ ζηδκ πνάλδ ηαζ ιε ηέημζμ πμθφπθμημ ηνυπμ ζηέρδξ 

βζα κα θηάζμοιε ζηδκ απυδεζλή ημοξ, πμο πνμηαθμφκ ημκ ηνυιμ βζα ηα 

Μαεδιαηζηά. ·πς ιζα ιακία κα ημζηάγς ηέημζεξ αζηήζεζξ ηαζ ελμνβίγμιαζ ιε 

ημοξ ζοκαδέθθμοξ αοημφξ πμο πνμζπαεμφκ κα ζοκεέζμοκ ιζα πανηίδα ζηάηζ 

βζα πμθφ πνμπςνδιέκμοξ ζηαηζζηέξ. Αοηυ ζηδκ πνάλδ πνμηαθεί ημκ ηνυιμ βζα 

ηα Μαεδιαηζηά, ηαζ αοηυ πμο ηάκμοκ είκαζ κα δμοθεφμοκ βζα θνμκηζζηήνζα ηα 

μπμία εα δζδάζημοκ ηέημζα εέιαηα ηαζ κα δζχπκμοκ ημ 95% ηςκ ιαεδηχκ απυ 

ηα Μαεδιαηζηά.  

Θα ιπμνμφζακ ηα Μαεδιαηζηά κα είκαζ πνμζανιμζιέκα πενζζζυηενμ 

ζηζξ ακάβηεξ άθθςκ επζζηδιχκ, π.π. ηδξ Φοζζηήξ. Αξ πάνμοιε ημ 

μθμηθήνςια. Ακηί κα ηάκμοιε αζηήζεζξ απαζηδηζηέξ πμθφ απμδεζηηζηέξ ιε 

αάζδ ημ εειεθζχδεξ εεχνδια ημο μθμηθδνςηζημφ θμβζζιμφ, ιπμνμφιε κα 

οπμθμβίγμοιε αξ πμφιε ηδ νμπή αδνάκεζαξ ααζζηχκ απθχκ ζπδιάηςκ ζηδ 

Φοζζηή ηαζ κα… 
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ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

ΜΤΡΗΣΖ: ημ αζαθίμ ηςκ Μαεδιαηζηχκ οπάνπεζ; Ίπζ. Δηεί πένα, θμζπυκ, κα 

πνμζανιμζημφκ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ ηαζ ημκ ζοκάδεθθμ. Πάιε ζημκ ζοκάδεθθμ Γζάκκδ 

ηαιέθμ.  

Γ. ΣΑΜΔΛΟ (ΔΛΜΔ ΛΑΖΘΗΟΤ): Γομ ζηέρεζξ εα πανμοζζάζς ηαζ ιζα 

ιεηαθμνά ηάπμζμο ζπεηζημφ πνμαθδιαηζζιμφ πμο είπα ακαπηφλεζ ζε ζπεηζηή 

εζζήβδζδ ζημ πνμζοκέδνζμ ημο Αβίμο Νζημθάμο.  

Σμ εέια είκαζ δ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ηα 

ζπμθζηχκ αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ. Θα επζηεκηνχζς, θυβς πνυκμο, ζημ ελήξ 

ζδιείμ: Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ιπμνεί ηακείξ κα ζηαεεί ηνζηζηά απέκακηζ ζε υθα 

ηα αζαθία, βζα ηδκ μζημκμιία ημο πνυκμο εα ζηαεχ εζδζηά ζηα κέα αζαθία πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηδκ ηνέπμοζα ζπμθζηή πνμκζά ζηδκ εηπαζδεοηζηή πνάλδ. 

Γδθαδή, ζηα κέα αζαθία Μαεδιαηζηχκ ημο Γοικαζίμο, ηα αζαθία βζα ημκ 

ηαεδβδηή ηαζ ηα θοζάνζα.  

Σα κέα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ ημο Γοικαζίμο ηζ κέμ θένκμοκ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ ζε ζπέζδ ιε ηα πνμδβμφιεκα; ε πμζεξ ακάβηεξ ζηδνίπηδηε δ 

ζοββναθή ημοξ; Πμζεξ ένεοκεξ ακέδεζλακ ηζξ ακάβηεξ αοηέξ; Πχξ ηαθφπημκηαζ 

αοηέξ μζ ακάβηεξ ζηα κέα αζαθία; Σμ ζπήια ημοξ ιεβάθςζε. Σα ηοπμβναθζηά 

ζημζπεία ηαζ δ εζημκμβνάθδζή ημοξ αεθηζχεδηακ. Ζ φθδ είκαζ δζανενςιέκδ ζε 

ζαθείξ εκυηδηεξ. Μήπςξ, υιςξ, ημ πμθφ ιπθα-ιπθα θεζημονβεί 

απμιαεδιαηζημπμζχκηαξ ηα Μαεδιαηζηά; Μέκεζ κα δζενεοκδεεί. Οζ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμηείκμκηαζ ηαηά ηδ δζδαηηζηή εκυηδηα πυζμ ιπμνμφκ κα 

οθμπμζδεμφκ ιέζα ζε ιζα ημοηζή χνα ιε ηιήιαηα πμζηίθςκ πνμεέζεςκ ηαζ 

ηαποηήηςκ; Οζ αζηήζεζξ πζθζμζημφ ηφπμο είκαζ ιζα ηαθή δναζηδνζυηδηα ζηα 

αζαθία αοηά. Ίιςξ ιέπνζ ζήιενα δεκ οπάνπεζ ηαιία μδδβία βζα ημ ακ ιπμνεί 

ηακείξ κα δχζεζ ζημοξ ιαεδηέξ ηέημζμο είδμοξ εέιαηα ζηζξ ηεθζηέξ ελεηάζεζξ.  

Απυ θέημξ, ηαζ εκχ ιέπνζ ηχνα είπαιε έκα αζαθίμ βζα ημκ ηαεδβδηή βζα 

υθδ ηδ Γεοηενμαάειζα, απμηηήζαιε άθθα ηνία, έκα βζα ηάεε ηάλδ ημο 

Γοικαζίμο. Καεέκα απυ ηα αζαθία αοηά είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ζφκημιμο 

μδδβμφ παζδαβςβζηχκ, ζφκημιμο μδδβμφ εζδζηήξ δζδαηηζηήξ, ζπεδίςκ 

ιαεήιαημξ, ζπεδίςκ αλζμθυβδζδξ ηαζ ενιδκεοηζηχκ μδδβζχκ βζα ηδκ 
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ακηζιεηχπζζδ ζδζαζηενμηήηςκ. Σζ ιπμνεί κα πεζ ηακείξ βζα ηδκ ακεθζηηζηή πμνεία 

δζδαζηαθίαξ, ηζξ εεςνίεξ μζημδυιδζδξ ηδξ βκχζδξ, ημκ Πζαγέ ηαζ ηζξ βκςζηζηέξ 

ημο εεςνίεξ ζε έκα ιαεδιαηζηυ πμο δεκ ηζξ βκςνίγεζ; Σζ είκαζ ηα πνμηεζκυιεκα 

θμβζζιζηά ηςκ μδδβζχκ; ε πμζμοξ απεοεφκμκηαζ μζ ζοκάδεθθμζ ζοββναθείξ, 

υηακ ηα πνμηείκμοκ βζα εθανιμβή; Πχξ εκηάζζμκηαζ αοηά ζηδ δζδαηηζηή 

πνάλδ; Πμζμξ ημ είπε ζημοξ ιάπζιμοξ εηπαζδεοηζημφξ; Πμφ ημ έιαεακ; Με 

πμζεξ ιεευδμοξ εα ενβαζημφκ; Δίκαζ ηυζμ απθυ κα ανμφιε κυιζια ή 

πανάκμια έκα θμβζζιζηυ, κα ελαζθαθίζμοιε έκα ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ 

ηαζ κα αάθμοιε ημοξ ιαεδηέξ κα ενβαζημφκ δδιζμονβχκηαξ ζοκεήηεξ 

αθθδθεπίδναζδξ; Σα ζπέδζα ιαεήιαημξ είκαζ ηυζμ απθή ζζημνία, πμο μ ηάεε 

ιαεδιαηζηυξ ιπμνεί κα ηα ζπεδζάζεζ επζθέβμκηαξ ζημπυ, ζηυπμοξ ιε ηα 

ηαηάθθδθα νήιαηα, ηαζ κα ημοξ εκηάλεζ ζε ιζα ηαλζκμιία πμο εα επζθέλεζ; Δίκαζ 

εφημθμ κα θνμκηίζεζ κα οπάνπεζ δζααάειζζδ ηαζ πμζυζηςζδ ζηυπςκ ζηδκ ίδζα 

ηαλζκμιία; Να επζθέλεζ δζδαηηζηή ιέεμδμ ηαζ ιέζα; Να αλζμθμβήζεζ ηδ 

δζαδζηαζία ηαζ κα θνμκηίζεζ κα έπεζ ηαζ ηζξ ηαηάθθδθεξ νεγέναεξ βζα 

ακαηνμθμδυηδζδ; Έ ιήπςξ δ πανάεεζδ αζηήζεςκ ιε ηνυπμ βναιιζηυ είκαζ 

θφθθμ ενβαζίαξ ηαζ ακάεεζδ ένβμο; Πμφ δζδάπηδηε μ ζοκάδεθθμξ ηδ 

δδιζμονβία ενςηήζεςκ ηαζ αζηήζεςκ ηθεζζημφ ηφπμο; Δίκαζ ηυζμ απθυ ημ 

εέια ηδξ δδιζμονβίαξ ενςηήζεςκ ηέημζμο ηφπμο; Ανηεί ιήπςξ ζε ιζα άζηδζδ 

κα δζαιμνθχζμοιε ενςηδιαηζηά ημ ζοιπέναζια ζςζημφ-θάεμοξ, ή κα 

αάθμοιε πέκηε απακηήζεζξ βζα κα βίκεζ πμθθαπθήξ επζθμβήξ; Έ ιήπςξ μ 

ζοκάδεθθμξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ αιθίαμθδξ πμζυηδηαξ αζαθία ημο 

ειπμνίμο;  

·κα άθθμ ενχηδια πμο ιπμνεί κα ηεεεί ζπεηζηά ιε ηα αζαθία είκαζ ημ 

αηυθμοεμ: Μπμνμφκ μζ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα αζαθία αοηά βζα κα 

ζοιπθδνχζμοκ ηα ηεκά ημοξ υηακ απμοζζάγμοκ απυ ημ ιάεδια;  

Αξ ζδιεζχζμοιε, ηέθμξ, υηζ βζα ηα ηαζκμφνζα αζαθία ημο Γοικαζίμο δε 

δυεδηακ ζημοξ ιαεδηέξ θοζάνζα. Σδκ εοηαζνία, αέααζα, δεκ ηδκ άθδζακ 

ακεηιεηάθθεοηδ μζ εηδμηζημί μίημζ, μζ μπμίμζ ηοηθμθυνδζακ ηα θοζάνζά ημοξ 

ζπεδυκ πνζκ ειθακίζμοκ ηα ζπμθζηά αζαθία.  

οιπεναζιαηζηά, ηα ζπμθζηά αζαθία, ιαγί ιε εηείκα βζα ημκ ηαεδβδηή, 

απμηεθμφκ ζδιακηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ημο ακάπηολδ. Θα 

πνέπεζ, υιςξ, πναβιαηζηά κα εοκμμφκ ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ, κα ιδ 
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ζοιαάθθμοκ ζηδκ απμεζδίηεοζδ, ηδκ απμεπαββεθιαηζημπμίδζδ. Σμ ηθίια 

εκηαηζημπμίδζδξ πμο, ζοκεζδδηά ή υπζ, ειθακίγεηαζ ιέζα απυ ηδ ιμνθή ηαζ ημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ εκδεπμιέκςξ κα ζοιαάθθεζ ζε θαζκυιεκα επαββεθιαηζηήξ 

απμθίεςζδξ, πμο μδδβεί ζε έκα ηαζ ιμκαδζηυ ζηυπμ: Να ιεηνάιε πυζα πνυκζα 

ιαξ ιέκμοκ αηυια βζα ηδ ζφκηαλδ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ. Να ηαθέζς ημ ζοκάδεθθμ Γ. 

Κανοςηάηδ.  

Γ. ΚΑΡΤΩΣΑΚΖ (ΔΛΜΔ ΘΔΠΡΩΣΗΑ): Δοπανζζηχ, ηφνζε Πνυεδνε.  

Θα πς θίβα πνάβιαηα ηδθεβναθζηά, επεζδή ημ εέια αθμνά ηαζ 

ζοκαδέθθμοξ πθδνμθμνζημφξ, ηαζ υπζ ιυκμ, ιε εοαζζεδζίεξ.  

·βζκε ιεβάθδ ακάθοζδ ημο ηζ είκαζ βκχζδ, ηζ είκαζ δελζυηδηα ηαζ ηεπκζηή. 

·βζκε ακάθοζδ ζηζξ ηεκηνζηέξ εζζδβήζεζξ ηαζ πνέπεζ κα απμθαζίζμοιε ηζ 

ζπμθείμ εέθμοιε ηαζ ηζ απυ αοηά γδηάιε.  

Απυ εηεί ηαζ πένα, θέιε υθμζ βζα ηδκ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ 

λεηζκχκηαξ απυ αοηή ακέθενε μ ζοκάδεθθμξ Μ. Γμφηαξ υηζ δεκ οπάνπμοκ 

οπμδμιέξ, δεκ οπάνπμοκ πνίγεξ ζηα ζπμθεία. Πυζμ ιάθθμκ ζε ηζ ηαηάζηαζδ 

ανίζημκηαζ μζ άθθεξ οπμδμιέξ ηαζ ηα ενβαζηήνζα Πθδνμθμνζηήξ. Δπίζδξ, είκαζ 

βκςζηυ υηζ ηαζ μ ηφνζμξ Αθμβμζημφθδξ έηακε ιία ζοκάκηδζδ ιε ημκ Μπζθ 

Γηέζηξ ζημ πθαίζζμ ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ απμθάζζζακ κα έπεζ δ Μicrosoft 

ιεβάθμ ιένμξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηδξ πζζημπμίδζδξ. Άνα, ηα open shows 

πνμβνάιιαηα ηαζ ηα Linux, πμο ακέθενε μ ζοκάδεθθμξ, δεκ είκαζ ηαζ ηυζμ 

πζζημπμζδιέκα. Σχνα, ακ ηαηαθένμοιε ηαζ ηα θεζημονβήζμοιε ειείξ ηαθή ηδ 

πίζηεζ, εκηάλεζ.  

Απυ εηεί ηαζ πένα, μζ εκχζεζξ ιαξ: δ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία ηαζ 

δ ·κςζδ Δθθήκςκ Φοζζηχκ πμοθμφζακ υκεζνα ηάκμκηαξ ζειζκάνζα βζα κα 

δζμνζζημφκ μζ πνχημζ ηαεδβδηέξ Πθδνμθμνζηήξ ζηδ δεηαεηία ημο ‘90. Υαίνμιαζ 

πμο έπς ηδκ ·κςζδ Πθδνμθμνζηχκ Δθθάδμξ πμο έπεζ ημ ημπζηυ πανάνηδια 

Υακίςκ ηαζ ακαθένεζ «ζηα πθαίζζα εκυξ πναβιαηζηά δδιυζζμο ζπμθείμο». 

Αθθά, υπςξ είπακ μζ ζοκάδεθθμζ, πμοθμφκ υκεζνα ηαζ πζζημπμζήζεζξ ηαζ μζ 

δζηέξ ιαξ εκχζεζξ. ·πμοκ ηα ζοκηεπκζαηά πνμαθήιαηα, ημοξ ιδπακζημφξ, ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ ηςκ ΣΔΗ ηαζ θμζπά.  

Καζ έκα ηεθεοηαίμ, ηδθεβναθζηυ, ζοκάδεθθμζ. Νμιίγμοιε υηζ 
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απεοεοκυιαζηε ζε θαμεάθαζζα, εκχ μζ ιαεδηέξ ηδκ ίδζα ηδ ζηζβιή ανίζημκηαζ 

ζηα internet café παίγμκηαξ ηα παζπκίδζα πνμζμιμίςζδξ. Δίκαζ έκα ιεβάθμ 

εέια αοηυ, ηαζ ιάθζζηα έπμοκ ηαζ πμνδβυ ημκ αιενζηακζηυ ζηναηυ, πμο 

εηπαζδεφεζ ημοξ ζηναηζχηεξ ζηα πμθειζηά παζπκίδζα. Δίκαζ πμθφ ιεβάθμ ημ 

εέια αοηυ. Ζ μοζία είκαζ υηζ οπάνπεζ εεζζιυξ. Πνέπεζ κα ημ δμφιε ηαζ αοηυ ςξ 

εηπαζδεοηζηή ημζκυηδηα.  

Καζ ηέθμξ, ζήιενα είκαζ δ δεφηενδ θάζδ ημο δζαβςκζζιμφ «Λοζίαξ». 

Δίκαζ δζαβςκζζιυξ βκχζεςκ Πθδνμθμνζηήξ. οιιεηέπμοκ ηαζ ημ Τπμονβείμ 

Παζδείαξ, ηα εηπαζδεοηήνζα Γμφηα ηαζ θμζπά.  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ εβχ εοπανζζηχ, ζοκάδεθθε. Πάιε ζημκ ζοκάδεθθμ 

Γδιδηνίμο Γζχνβμ.  

Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (Β΄ ΔΛΜΔ ΠΔΛΛΑ): Γεζα ζαξ, ζοκάδεθθμζ. Θα πενζμνζζηχ 

ζε ιενζηέξ απμνίεξ. Πνχημκ, βζαηί δεκ οπάνπεζ ηάπμζμξ κα οπεναζπζζηεί ηα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα; Γζαηί ηζ αοηά ηάπμζμξ ηα έθηζαλε. Να ένεεζ κα ιαξ 

πεζ, ανε παζδζά, πχξ ζηέθηδηε ηαζ ηα έθηζαλε. Γεφηενμ...  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Μα, δε εα έπνεπε; Σμ γδημφιεκμ είκαζ δ ζδεμθμβζηή δζαιάπδ. 

·ηζζ δεκ είκαζ; Γεφηενμ, πχξ απακηάεζ ημ ζπμθείμ ζηδ δζαθήιζζδ 

«Λαιπνυπμοθε… Δζφ;». Ναζ, μ Λαιπνυπμοθμξ... ημκ μπμίμ Λαιπνυπμοθμ 

ημκ είπαιε απμννίρεζ, ημκ είπαιε πηοπήζεζ ηάης, δε εέθαιε μφηε κα ημκ 

αθέπμοιε.  

Καζ ηνίημ: Ίζμ ηαθά Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ υζμ ηαθά αζαθία ηαζ 

κα απμηηήζμοιε, ζοκάδεθθμζ, κμιίγς υηζ ηάκμοιε ακάπμδα ηα πνάβιαηα. 

Πμζμξ ιαξ νχηδζε… - εβχ θοζζηυξ είιαζ... ηαζ πμζμξ ζε νχηδζε, νε θίθε, κα 

ιμο πεζξ ηζ θέεζ μ Νυιμξ ημο Χι; Ένεε ιαεδηήξ πμηέ κα ζε νςηήζεζ ηίπμηα; 

Διείξ ημοξ δίκμοιε, ζοκάδεθθμζ, ηδκ απάκηδζδ ηαζ ιεηά ηάκμοιε ενςηήζεζξ κα 

δμφιε ακ ηαηάθααακ ηδκ απάκηδζδ. Ο ίδζμξ μ ιαεδηήξ δε ιαξ νχηδζε πμηέ. ε 

νχηδζε, νε θίθε, ηζ είπε μ Βάνκαθδξ πμηέ; Νμιίγς υηζ μ άκενςπμξ είκαζ γχμ 

πμο έπεζ πενζένβεζα. Ο ιαεδηήξ δεκ έπεζ πενζένβεζα. Ρςηήζηε ημοξ, «Θέθεηε, 

παζδζά; ·πεηε ηαιζά ενχηδζδ κα ηάκεηε;», «Ίπζ», εα απακηήζμοκ, ιυκμ κα 

θφβμοκ κα εέθμοκ.  
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Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Σμ θυβμ έπεζ μ ζοκάδεθθμξ Η. Εμοιπαηζάξ.  

Η. ΕΟΤΜΠΑΚΗΑ (ΔΛΜΔ ΛΑΡΗΑ): Δβχ, ζοκάδεθθμζ, εα ήεεθα κα ηάκς έκα 

ζπυθζμ βζα ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ημο Λοηείμο ζδζαίηενα. Θέθμοιε Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια βζα έκα Λφηεζμ πμο εα δίκεζ βεκζηέξ βκχζεζξ, εα ηαθθζενβεί ηδκ 

ηνζηζηή ζηέρδ, εα ακαπηφζζεζ μ ιαεδηήξ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημο, ή εέθμοιε 

έκα Λφηεζμ πμο εα είκαζ πνμεάθαιμξ ημο Πακεπζζηδιίμο; Χζηυζμ, ηαζ βζα ηζξ 

δφμ πενζπηχζεζξ λεπςνζζηά πνέπεζ κα ηάκμοιε Ακαθοηζηυ Πνυβναιια.  

Γζαηί ημ θές αοηυ; Γζδάζης ζηδ Γ΄ Λοηείμο Μαεδιαηζηά. Οζ ιαεδηέξ πμο 

δζδάζημκηαζ Μαεδιαηζηά βεκζηήξ παζδείαξ, αοημί πμο δίκμοκ ελεηάζεζξ ζημ 

ιάεδια, ιεθεημφκ, πνμπςνμφκ. Οζ άθθμζ, μζ μπμίμζ δεκ ημ δίκμοκ, δεκ ημ 

δζααάγμοκ ημ ιάεδια. Γδθαδή, ημ ηαθφηενμ αζαθίμ κα είπαιε ζοββνάρεζ ειείξ, 

πάθζ ηα απμηεθέζιαηα εα ήηακ ίδζα. Άνα, εα πνέπεζ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια 

πμο ζοκηάζζμοιε κα έπεζ ζπέζδ ηαζ ιε ηδ ιμνθή ημο Λοηείμο πμο εέθμοιε. Σμ 

ζδιενζκυ Λφηεζμ είκαζ απαλζςιέκμ πθήνςξ. Πνέπεζ κα αμιαανδζζηεί. Σα 

παζδζά ένπμκηαζ ζημ ζπμθείμ βζα ηζξ απμοζίεξ. Απυ ημκ Απνίθδ έπμοιε δφμ ηαζ 

ηνεζξ ιαεδηέξ ιέζα ζηδκ ηάλδ. Γε εέθμοκ κα ένεμοκ ζημ ζπμθείμ. Γεκ ημοξ 

πνμζθένεζ ηίπμηα ημ ζπμθείμ ηαζ ειείξ εδχ ζογδηάιε βζα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα ηαζ ιπμνεί κα ζογδηάιε βζα ιήκεξ ηαζ βζα πνυκζα.  

Άνα, πνέπεζ κα αημφζμοιε ημοξ ιαεδηέξ, κα δμφιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ, κα 

απμζοκδέζμοιε ημ Λφηεζμ απυ ημ Γοικάζζμ. Γζ‘ αοηυ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια 

πνέπεζ κα ιζθήζμοιε ηαζ πνέπεζ κα είκαζ ημ γδημφιεκμ. Γζαηί ηα παζδζά είκαζ 

δζαθοιέκα. Ίηακ μ άθθμξ δμοθεφεζ δεηαπέκηε χνεξ ηδκ διένα, ημ ηαθφηενμ 

αζαθίμ κα ημο παξ, υηακ δίκεζ πακεθθήκζεξ ελεηάζεζξ, δε εα ημ ακμίλεζ. Αοηυ 

είκαζ ημ εέια.  

Καζ εέθς κα ηάκς ηαζ ιζα παναηήνδζδ βζα ηα Μαεδιαηζηά ημο 

Γοικαζίμο. ογδηχκηαξ ιε θνμκηζζηέξ ζηδ Λάνζζα, ιμο θέκε υηζ αολήεδηε ηαηά 

πμθφ δ πεθαηεία ημοξ ζηα Γοικάζζα. Πάκηα άνπζγακ ηιήιαηα απυ ηδκ Γ΄ 

Γοικαζίμο. Φέημξ έπμοκ ηιήιαηα ηαζ ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο ηαζ ζηδ Β΄ Γοικαζίμο. 

Οπυηε αοηυ είκαζ έκα εέια ημ μπμίμ πνέπεζ κα ιαξ πνμαθδιαηίζεζ.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ ημκ ζοκάδεθθμ. Ο ζοκάδεθθμξ Μαηνίδδξ έπεζ ημ 
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θυβμ. 

ΜΑΚΡΗΓΖ: οκάδεθθμζ, δεκ είπα ζημπυ κα ιζθήζς. Δδχ άημοζα πμθφ 

πνήζζια πνάβιαηα. Γφμ παναηδνήζεζξ εέθς κα ηάκς.  

Ζ πνχηδ βζα ηδ Μαεδιαηζηή Δηαζνεία. Οζ πενζζζυηενμζ είζηε ιαεδιαηζημί. 

Λάαεηε οπυρδ ζαξ αοηυ ημ ανυιζημ παζπκίδζ πμο παίγεζ δ Μαεδιαηζηή 

Δηαζνεία. Ίζμζ ζοιιεηέπεηε ζηζξ εηθμβέξ κα λένεηε υηζ οπάνπμοκ ηαζ άκενςπμζ 

ζημ εκζαίμ ρδθμδέθηζμ πμο ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζηδκ Μαεδιαηζηή 

Δηαζνεία αοηά πμο δεκ πνμζθένμοκ αοημί μζ μπμίμζ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα 

θοιαίκμκηαζ ηδκ Δηαζνεία. Μία παναηήνδζδ είκαζ αοηή. Να ημ θάαεηε πμθφ 

ζμαανά οπυρδ.  

Γεφηενμ, δ δζηζά ιαξ εοεφκδ. Πμθθά θέιε βζα ηα αζαθία - ηαζ ηαθά ηάκμοιε κα 

ηα θέιε. Ίηακ ένεεζ δ χνα ζηδκ ηάλδ, ειείξ είιαζηε πμο εθανιυγμοιε αοηά 

πμο θέκε ηα αζαθία. Γζα ιαξ, θμζπυκ, οπάνπεζ έκα δεζηυ γήηδια, ημοθάπζζημκ 

βζα υζμοξ είιαζηε εδχ ιέζα, κα επζδζχλμοιε, πνχημ, κα πηοπήζμοιε ηδκ 

απμζπαζιαηζηυηδηα ηδξ φθδξ δζαιμνθχκμκηαξ ιέζα ζημ φθθμβμ, ιε ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ ιαξ, έκα δζηυ ιαξ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμο εα έπεζ αάζδ ζε 

αοηά ηα ζημζπεία πμο θέεζ ημ αζαθίμ· ηαζ έκα δεφηενμ, επίζδξ μοζζαζηζηυ: κα 

θάαμοιε πάνα πμθφ ζμαανά οπυρδ ιαξ ημ ιαεδηζηυ δοκαιζηυ πμο έπμοιε 

ζηδκ ηάλδ. Δίκαζ μ ιμκαδζηυξ ηνυπμξ, ζ‘ αοηή ηδ θάζδ, πμο δεκ ιπμνμφιε κα 

ηαηανβήζμοιε ηα αζαθία, κα δχζμοιε ιζα δζαθμνεηζηή απάκηδζδ ζ‘ αοηυ πμο 

επζδζχημοκ ηα αζαθία ηςκ Μαεδιαηζηχκ. Ακαθένεδηακ ήδδ δ ζδζςηζημπμίδζδ, 

ηα θνμκηζζηήνζα ηαζ δε ζοιιαγεφεηαζ...  

Δοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζηχ ηζ εβχ, ζοκάδεθθε. Σεθεζχζαιε ιε ημοξ μιζθδηέξ. 

Σμ θυβμ έπεζ μ ζοκάδεθθμξ Υνοζμαένβδξ, πμο ήηακ ηαζ μ εζζδβδηήξ. Βέααζα, 

ήζαζηακ θίβμζ ζηδκ ανπή ηαζ δεκ αημφζαηε υθμζ ηδκ εζζήβδζδ. Μπμνεί ηχνα κα 

πεζ δομ θυβζα αηυιδ ηαζ κα ηθείζμοιε ηδ ζοκάκηδζή ιαξ. 

Μ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ (Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο): 

Λμζπυκ, ηαηανπάξ εβχ εέθς κα εοπανζζηήζς ημ ΚΔΜΔΣΔ πμο άκμζλε αοηή ηδ 

ζογήηδζδ, δ μπμία δεκ πνέπεζ κα ζηαιαηήζεζ εδχ. Πνέπεζ κα ζοκεπζζηεί. 

Πναβιαηζηά, έβζκε έκαξ βυκζιμξ δζάθμβμξ. Αθθά εηείκμ πμο αθέπς είκαζ υηζ 

αημφβμκηαζ αοηή ηδ ζηζβιή απυρεζξ πμθφ ζδιακηζηέξ, ζεααζηέξ απυ ιέκα 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 694 

ημοθάπζζημκ, αθθά εη δζαιέηνμο ακηίεεηεξ.  

Ο ζοκάδεθθμξ η. Φαημφδδξ έεεζε ημ ενχηδια βζαηί ζηδκ εοεεία δε 

δχζαιε απυδεζλδ, βζαηί δχζαιε ημ ζδιείμ ηαιπήξ ηαζ άθθα πμθθά -κα ιδ ιπς 

ζε θεπημιένεζεξ. εααζηέξ απυρεζξ. ·καξ απυ ημοξ ηεθεοηαίμοξ μιζθδηέξ 

οπμζηήνζλε υηζ δ απμδεζηηζηή δζαδζηαζία ίζςξ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ηυζμ έκημκδ.  

Πνμηείκς, θμζπυκ, κα ακμίλεζ έκαξ δζάθμβμξ βζα ημ ηζ Μαεδιαηζηά πνέπεζ 

κα ηάκμοιε, βζα πμζμκ πνέπεζ κα ηα ηάκμοιε ηαζ ιε πμζμ ζημπυ. Δίκαζ πμθφ 

ζδιακηζηυ. Αοηή είκαζ ηαζ δ άπμρή ιμο. Δίκαζ ηαζ δ άπμρδ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Μαεδιαηζηήξ Δηαζνείαξ, χζηε ηα αζαθία κα ιπαίκμοκ πζθμηζηά, ημ είπα απυ ηδκ 

ανπή, αημφζηδηε πάνα πμθφ. ·καξ ζοκάδεθθμξ είπε «ακά 5εηία». Καζ ειείξ 

αοηυ πνμηείκμοιε: κα ακαεεςνμφκηαζ ηαζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα 

αζαθία. Ακ ακηέπμοκ, κα παναιέκμοκ, κα δζμνεχκμκηαζ ή κα απμζφνμκηαζ.  

Σα αζαθία δε βίκμκηαζ ιε ακάεεζδ, υπςξ είπε ηάπμζμξ 

ζοκάδεθθμξ. Αθθά βίκμκηαζ ιε δζαβςκζζιυ πθέμκ, ιεηά απυ πμθφ ιεβάθδ ιάπδ 

πμο δχζαιε. Καζ πνμζςπζηά ιπμνχ κα ζαξ ιζθήζς επ‘ ανηεηυ βζα ημ πυζμ 

έπμοιε πνμζπαεήζεζ βζ‘ αοηή ηδ δζαδζηαζία. Καζ έπς ζοιιεηάζπεζ ζε 

ζοββναθέξ ιυκμ ιε πνμηήνολδ, υπςξ ήηακ ηαζ δ ηεθεοηαία. 

Δπίζδξ, κμιίγς υηζ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια -ηαζ εδχ πνέπεζ κα 

ζηαεμφιε πάνα πμθφ- πνέπεζ κα ιεθεηάηαζ ηαζ κα ηαηαβνάθεηαζ πνςηίζηςξ 

απυ ηζξ απυρεζξ ηςκ ιαπυιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ. Κακείξ δεκ έπεζ ενςηδεεί βζα 

ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. Δίκαζ απυθαζδ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, ηαζ 

ιάθζζηα δφμ ή ηνζχκ ακενχπςκ. Καζ πάκς ζ‘ αοηυ βνάθμκηαζ ηα αζαθία πςνίξ 

ηακέκα ια ηακέκα πενζεχνζμ αθθαβήξ ημο. Καζ αεααίςξ, εδχ έπμοιε εοεφκδ 

υθμζ ιαξ.  

Ίηακ ηα αζαθία λεηίκδζακ κα βνάθμκηαζ, ήηακ ηέθμξ ημο 2003. 

Σεθείςζακ ηαζ ιπήηακ ημ 2007. Ίιςξ, ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια είπε ηαηαηεεεί 

ςξ Νυιμξ ημο ηνάημοξ ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ ημ 2001 ηαζ ηαιία 

·κςζδ, ηαιία μνβάκςζδ δεκ είπε δζαιανηονδεεί, πθδκ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Μαεδιαηζηήξ Δηαζνείαξ, δ μπμία έπεζ ηαηαβνάρεζ ζημκ ΔΤΚΛΔΗΓΖ Γ΄ ηζξ 

απυρεζξ ηδξ ηαζ είπακ βίκεζ μιζθίεξ πακημφ ηαζ έπεζ ημ δζηυ ηδξ Πνυβναιια. 

Αοηυ βζα ηδκ ζζημνζηή αθήεεζα.  

ηδ ζοκέπεζα κα πς ηάηζ. Υάνδηα ζδζαίηενα βζαηί δδιζμονβήεδηε έκαξ 
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βυκζιμξ δζάθμβμξ βζα ηδκ Αζηνμκμιία. Καζ εδχ εοπανζζηχ ημ ΚΔΜΔΣΔ, βζαηί 

ιαξ δυεδηε αοηή δ δοκαηυηδηα, ηαζ κμιίγς υηζ είκαζ δ ανπή κα λεηζκήζμοιε ηαζ 

κα δμφιε ακ εέθμοιε ή δε εέθμοιε κα δζδάζημκηαζ μζ ιαεδηέξ Αζηνμκμιία. 

Δβχ πνμζςπζηά ηαζ ημ εέθς ηαζ ημ οπεναζπίγμιαζ. Δάκ ημ εέθεηε ηαζ εζείξ -

ηαζ ιάθζζηα εβχ εα πνμηείκς κα είκαζ ιάεδια Γεκζηήξ Παζδείαξ- υθμζ κα 

εκχζμοιε ηδ θςκή ιαξ ζημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ζημοξ ζπμθζημφξ 

ζοιαμφθμοξ, υπμο κμιίγεηε, χζηε αοηυ κα ημ ηαηαβνάρμοιε.  

Γζα ηδ ζοκάδεθθμ πμο ιίθδζε… -δεκ έπς ηαιία πνμβμκμπθδλία, ηονία 

ζοκάδεθθε. Δίκαζ βεβμκυξ αοηυ πμο είπαηε, υηζ «μζ Κζκέγμζ, μζ Βααοθχκζμζ, μζ 

θαμί ηδξ Μεζμπμηαιίαξ είπακ ηάκεζ ζμαανυηαηδ δμοθεζά». Αθθά δ πνχηδ 

απυδεζλδ - υπςξ ηαζ ζηα Μαεδιαηζηά - βζα ηδκ Αζηνμκμιία είκαζ ημο Θαθή ημο 

Μδθίζζμο, είηε ημ εέθμοιε είηε υπζ. Γεκ έπς πνμβμκμπθδλία. Αθθά αοηυξ 

ηαηέβναρε ηδκ πνχηδ δθζαηή έηθεζρδ, ημ βκςνίγεηε, θακηάγμιαζ, ηαζ 

ζηαιάηδζε μ πυθειμξ. Άνα, δεκ ήηακ ιε εεία επζθμίηδζδ δ βκχζδ ημο ηαζ δ 

ιυνθςζή ημο. ηα αζαθία, αέααζα, ακαθένεηαζ –δεκ ημ είπαηε αοηυ– υηζ μζ 

Βααοθχκζμζ βκχνζγακ ημκ άνα, μ μπμίμξ ήηακ ηαηαβεβναιιέκμξ εδχ ηαζ 

5.000 πνυκζα πνζκ απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία. Γεκ είκαζ, θμζπυκ… 

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Μ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ (Δθπξόζσπνο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο): 

Δκηάλεζ, ςναία. Αθθά κμιίγς υηζ δε εα ‘πνεπε…. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Μ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ: Ναζ. Γζαηί κα ιδ ιζθήζμοιε; Γδθαδή, βζαηί κα ιδκ 

οπεναζπζζημφιε αοηά πμο έπμοιε ηάκεζ; Γεκ ημ ηαηάθααα.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Μ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ: Ηζυηζιμζ, καζ.  

(Γζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, αξ μθμηθδνχζμοιε ηδ ζογήηδζδ ηαζ ζημ 

δζάθεζιια ιπμνείηε κα ζογδηήζεηε ηζξ ακηζννήζεζξ ζαξ. 

Μ. ΥΡΤΟΒΔΡΓΖ: Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, αοηυ ζοιααίκεζ, ηφνζμζ ζοκάδεθθμζ, 

δζυηζ δεκ έπεζ πενάζεζ δ Ηζημνία ηςκ Δπζζηδιχκ ηαζ δε δζαιανηονυιαζηε. 

Τπήνλε έκα ιάεδια ζηδκ Γ΄ Λοηείμο, δ Ηζημνία ηςκ Δπζζηδιχκ ηαζ ηδξ 
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Σεπκμθμβίαξ, ημ μπμίμ πάεδηε, υπςξ πάκμκηαζ πάνα πμθθά πνάβιαηα πμο 

βίκμκηαζ ζ‘ αοηυ ημκ ηυπμ.  

Σχνα, βζα ημ αζαθίμ ημο ηαεδβδηή, πμο είπε μ ζοκάδεθθμξ. Σμ αδζηείηε, 

ηφνζε ζοκάδεθθε, εκ πμθθμίξ, ιε ηδ θμβζηή υηζ εηεί οπάνπμοκ ηαζ εκδεζηηζηυξ 

πνμβναιιαηζζιυξ ημο ζπεδζαζιμφ ηδξ φθδξ ηαζ ζπέδζα βζα δζαβςκίζιαηα ηαζ 

βζα αλζμθυβδζδ, ηαζ οπάνπμοκ ηαζ πμθθά άθθα πνάβιαηα. Βέααζα, εα 

ιπμνμφζε κα είκαζ πζμ εονφ. Αθθά ζαξ είπα απυ ηδκ ανπή υηζ, υηακ ζε 

πενζμνίγμοκ ιυκμ ζηζξ 100 ζεθίδεξ, απυ εηεί λεηζκάεζ υθμ ημ πνυαθδια.  

Καζ εα ηεθεζχζς ιε ηδκ οπενάζπζζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Μαεδιαηζηήξ 

Δηαζνείαξ επζζδιαίκμκηαξ υηζ δ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία ενβάγεηαζ ηαζ 

υθα ηα ιέθδ ηδξ αζπμθμφκηαζ ιε αοηή ζε εεεθμκηζηή αάζδ. Καθχ, θμζπυκ, ημκ 

ζοκάδεθθμ πμο ακαθένεδηε ζπεηζηά, υπςξ ηαζ ηάεε άθθμ ζοκάδεθθμ, κα 

πθαζζζχζμοκ ηζξ Δπζηνμπέξ, πμο είκαζ δδιμηναηζηυηαηα ακμζηηέξ, ημκ, 

«Δοηθείδδ Α΄», ημκ «Δοηθείδδ Β΄»΄, ημκ «Δοηθείδδ Γ΄», ηδ «Μαεδιαηζηή 

Δπζεεχνδζδ» -έπμοιε ηαζ ημκ «Αζηνμθάαμ»-, πμο ζδιαίκεζ υηζ υπμζμξ εέθεζ 

ιπμνεί κα ιπεζ αιέζςξ ηαζ ηχνα, ζηδκ μπμζαδήπμηε ζοκεδνίαζδ, κα 

ζοιιεηάζπεζ ηαζ κα αμδεήζεζ. Ζ δμοθεζά ιαξ εηεί είκαζ εεεθμκηζηή. Καζ βζα ηα 

πνήιαηα, ζηα μπμία ακαθένεδηε δ ζοκαδέθθζζζα πνμδβμοιέκςξ, είκαζ 

εθάπζζηα πνήιαηα, θεζημονβζηά. Οζ πενζζζυηενμζ ζοκάδεθθμζ δεκ αιείαμκηαζ 

βζα ηδ δμοθεζά πμο ηάκμοκ ηαζ πνμζθένμοκ επζιυνθςζδ, υπςξ ηαζ ζηδκ 

·κςζδ Δθθήκςκ Φοζζηχκ, υπςξ ηαζ ζηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ Υδιζηχκ, ηαζ 

πάνα πμθθμί ζοκάδεθθμζ δμοθεφμοκ ζήιενα ιε ηα πηοπία ηαζ ηα πανηζά πμο 

πήνακ απυ ηδκ Δθθδκζηή Μαεδιαηζηή Δηαζνεία.  

Νμιίγς υηζ πνέπεζ κα λεηζκήζεζ μ δζάθμβμξ ηαζ κα είιαζηε πανυκηεξ 

υθμζ. Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, ηθείκμοιε εδχ ηδ ζοκάκηδζή ιαξ. Δοπανζζηχ 

πάνα πμθφ υθμοξ ηαζ ηζξ ημπμεεηήζεζξ ηαζ εζάξ, πμο ιαξ δχζαηε ηδκ εοηαζνία 

κα αημφζμοιε υθα αοηά.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 2εο ΤΠΟΟΜΑΓΑ 
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3ε ΤΠΟΟΜΑΓΑ 

Προγράμμαηα και βιβλία ηης Τετνικής Δπαγγελμαηικής Δκπαίδεσζης 

(ΤΔΔ – ΔΠΑΛ – ΔΠΑΣ) 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Γ. ΑΝΓΡΗΝΟΠΟΤΛΟ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γ. ΑΝΓΡΗΝΟΠΟΤΛΟ - ΜΔΛΟ Γ.. ΚΔΜΔΣΔ): Αβαπδημί 

ζοκάδεθθμζ ηαζ αβαπδηέξ ζοκαδέθθζζζεξ, ζαξ ηαθδιενίγς ηαζ ζαξ 

ηαθςζμνίγς εη ιένμοξ ημο Πνμεδνείμο ηαζ ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ ημο ΚΔΜΔΣΔ ζε 

αοηή ηδκ πνςζκή ιαξ ζοκάκηδζδ. Σμ εέια ιε ημ μπμίμ εα αζπμθδεμφιε, υπςξ 

βκςνίγεηε, είκαζ: «Σα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ζηδκ Σεπκζηή 

Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ». 

Ζ εζδζηυηδηά ιμο είκαζ ΠΔ19 (Πθδνμθμνζηήξ) ηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

ενβάγμιαζ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Γζα κα πνμθάας ηάπμζεξ εκζηάζεζξ ζαξ, 

πμο πζεακυκ κα αημφβμκηαζ ζοπκά, ζπεηζηά ιε ημ ηαηά πυζμ αζπμθμφιαζηε ιε 

ηα εέιαηα ηδξ Σεπκζηήξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ -πζζηεφς υηζ ιάθθμκ εα 

εέθαηε κα ηζξ εέζεηε πνζκ λεηζκήζμοιε-, επζηνέρηε ιμο κα πς πνμηαηααμθζηά 

υηζ ημοθάπζζημκ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, πμο είιαζ εβχ ζημ Γ.. ημο ΚΔΜΔΣΔ, 

αθέπς υηζ βίκεηαζ δμοθεζά ζε αοηυ ημκ ημιέα ηαζ απυ ηδκ ΟΛΜΔ ηαζ απυ ειάξ, 

ημο ΚΔΜΔΣΔ, βζα ηδκ Σεπκζηή Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ. Καζ αέααζα, μ 

Θέιδξ Κμηζζθάηδξ είκαζ, αξ ημ πμφιε, δ αζπιή ημο δυναημξ ζηδκ ΟΛΜΔ ζε 

αοηυ ημ πεδίμ. Δίκαζ μ άκενςπμξ πμο βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηδκ Σεπκζηή 

Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ ηαεχξ ηαζ μ ίδζμξ ακήηεζ ζ' αοηή (ιε εζδζηυηδηα 

ΠΔ18, Ηαηνζηχκ Δνβαζηδνίςκ). Λμζπυκ, ζαξ βκςνίγς υηζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

ιαξ εδηεία ςξ ΚΔΜΔΣΔ μνβακχζαιε ιία Οιάδα Δνβαζίαξ ηαζ αζπμθδεήηαιε 

έκα πνυκμ ηαζ παναπάκς ιε ηα εέιαηα ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ, βζα κα 

ηαηαθήλαιε ηαζ ζε ζοιπενάζιαηα ηαζ ζε εζζδβήζεζξ μζ μπμίεξ ζαξ έπμοκ ήδδ 

ιμζναζηεί.  

Ο Θέιδξ Κμηζζθάηδξ πνυκζα ηχνα αζπμθείηαζ ιε ημ εέια αοηυ. ·πεζ 

βνάρεζ πάνα πμθθέξ ακαημζκχζεζξ ηαζ ενβαζίεξ. ήιενα έπεζ ιία εζζήβδζδ 

πάνα πμθφ ειπενζζηαηςιέκδ κα ιαξ πανμοζζάζεζ. Πενζθαιαάκεζ ιαα ζζημνζηή 

ακαδνμιή υζμκ αθμνά ηζξ αθθαβέξ ηςκ δζάθμνςκ κμιμζπεδίςκ ζε δζάθμνεξ 
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πνμκζηέξ πενζυδμοξ, πενζβναθή ηδξ ζδιενζκήξ ηαηάζηαζδξ ζηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία, ηαζ άθθεξ παναηδνήζεζξ ηαζ ζοιπενάζιαηα, πμο 

έπμοκ κα ηάκμοκ, αέααζα, ηαζ ιε ηζξ απμθάζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ δζαπνμκζηά βζα ημ 

εέια ηδξ Σεπκζηήξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ (ΣΔΔ). Καζ αέααζα, πάνα 

πμθφ πνήζζιδ ηαζ ζδιακηζηή εα είκαζ ηαζ δ δζηή ζαξ δ ζοιιεημπή, μζ δζηέξ ζαξ 

εέζεζξ ηαζ απυρεζξ πμο εα ηαηαηεεμφκ εδχ ζήιενα ηαζ μζ μπμίεξ εα 

ηαηαβναθμφκ, εα ηςδζημπμζδεμφκ ηαζ εα ακαημζκςεμφκ ζηα ζοιπενάζιαηα 

πμο εα έπμοιε ζηδ ζοκέπεζα, εκχ εα ζοιπενζθδθεμφκ ηαζ ζηδκ έηδμζδ ηςκ 

πναηηζηχκ ημο οκεδνίμο.  

Νμιίγς, υηζ είιαζηε έημζιμζ κα λεηζκήζμοιε. Θέιδ, έπεζξ ημ θυβμ. 

Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ: Καθδιένα, ζοκάδεθθμζ ηαζ απυ ιέκα. Θεςνχ υηζ είκαζ 

πάνα πμθφ ζδιακηζηή δ δμοθεζά πμο έπμοιε κα ηάκμοιε, υπςξ αλζυθμβδ ήηακ 

ηαζ δ εκαζπυθδζδ ηδξ Οιμζπμκδίαξ ηαζ βεκζηυηενα υθςκ ιαξ ιε ημ γήηδια 

«Σεπκζηή Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ». Νμιίγς υηζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ηαζ 

απυ ηδκ ακάβηδ πμο έπμοιε ςξ εηπαζδεοηζημί πμο ενβαγυιαζηε ζηδκ Σεπκζηή 

Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ (ΣΔΔ) αθθά ηαζ βζα βεκζηυηενμοξ θυβμοξ, έπμοιε 

ηαηαθένεζ κα ακαδείλμοιε ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηα γδηήιαηα πμο είκαζ ζδζαίηενα 

έκημκα ζ‘ αοηυ ημ πχνμ. Θεςνχ ζδιακηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ δ ΟΛΜΔ, πμο είκαζ 

δ Οιμζπμκδία υθςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ δδιυζζαξ Γεοηενμαάειζαξ 

Δηπαίδεοζδξ, ηαηυνεςζε ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία κα πναβιαημπμζήζεζ ιζα 

ζεζνά απυ πανειαάζεζξ πάνα πμθφ ζδιακηζηέξ ηυζμ ζε ηεκηνζηυ επίπεδμ, ζε 

επίπεδμ οιαμοθίμο, ζε επίπεδμ Βμοθήξ η.μ.η., υζμ ηαζ ζε επίπεδμ αάζδξ ηαζ 

μζ ημπζηέξ εκχζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα αζπμθμφκηαζ πενζζζυηενμ ιε ηα 

γδηήιαηα αοηά. Αοηυ ήηακ χνζιδ ακάβηδ. Γζαηί ηα ίδζα ηα πνμαθήιαηα ζημ 

πχνμ αοηυ ήηακ πζμ έκημκα ηαζ ιάθζζηα μζ αθθαβέξ πμο έβζκακ ηδκ ηεθεοηαία 

δεηαεηία πίεζακ πζμ πμθφ ηα πνάβιαηα.  

Κάκμοιε ιζα πνμζπάεεζα ζήιενα κα ακμίλμοιε ηδ ζογήηδζδ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ηαζ πζμ ακαθοηζηά ζημ πχνμ «Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ 

αζαθία» ηδξ ΣΔΔ. Γεκ ιπμνεί ηακείξ πανά κα λεηζκήζεζ θέβμκηαξ ζε πμζα αάζδ 

ζογδηάιε, πμζμ είκαζ ημ πεδίμ ηδξ ζογήηδζδξ. Γζ‘ αοηυ ηαζ πμθφ επζβναιιαηζηά 

πνέπεζ κα ακαθενεεί ηακείξ ζηζξ αθθαβέξ πμο έβζκακ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. 

Αθθαβέξ πμο είπακ ηαζ ημζκά παναηηδνζζηζηά, είπακ υιςξ ηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ 

ιεηαλφ ημοξ, πμο ηαζ ιε ημ παναηηήνα πμο είπακ, αθθά ηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο 
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έβζκακ επζδείκςζακ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, αηυια πενζζζυηενμ ηδκ ηαηάζηαζδ, δ 

μπμία έηζζ ηζ αθθζχξ ήηακ επζαανδιέκδ. ·ηζζ ηζ αθθζχξ ημ λένμοιε αοηυ -ηαζ ημ 

λένμοκ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί πμο αζχκμοκ ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ εδχ 

ηαζ πάνα πμθθά πνυκζα- υηζ είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ ανηεηά επζαανδιέκδ, ιε 

ανηεηά πνμαθήιαηα.  

αξ δζααάγς έκα απυζπαζια απυ παναηήνδζδ ζοκαδέθθμο ζηδκ 

ένεοκα πμο πναβιαημπμίδζε ημ ΚΔΜΔΣΔ βζα ηα ζπμθζηά αζαθία:  

«Σν βηβιίν απηφ, «Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ», έρεη γξαθηεί γηα ην 

2ν θχθιν ηνπ Σνκέα Ηιεθηξνληθψλ ησλ ΣΔΔ θαη ηψξα δηδάζθεηαη ζηε Β΄ ΔΠΑΛ 

ηνπ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο, ζε καζεηέο πνπ αγλννχλ αθφκα ηα βαζηθά ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Πψο ζα δνπιέςνπλ κε έλα βηβιίν πνπ έρεη γξαθηεί κε 

δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη γηα δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, θαη κάιηζηα ρσξίο λα έρεη 

δνζεί ε παξακηθξή νδεγία ζηνπο δηδάζθνληεο; Γηα θέηνο ηνπιάρηζηνλ ην 

κάζεκα απηφ αθχξσζε ην πεξηερφκελφ ηνπ». 

Σναβζηή αθθά πένα βζα πένα αθδεζκή δ δζαπίζηςζδ ημο ζοκαδέθθμο, 

πμο δζδάζηεζ ζηδκ Σεπκζηή – Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ, υπςξ ηδκ 

ηαηέβναρε ςξ ζπυθζυ ημο ζηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ ηδξ ΟΛΜΔ ημκ Απνίθδ 

ημο 2008. Καζ, δοζηοπχξ, δεκ απμηεθεί αοηή δ παναηήνδζδ ιζα ελαίνεζδ. 

Αθμνά ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ αζαθίςκ πμο δζδάζημκηαζ ζήιενα ζηα ΔΠΑΛ. Άθθδ 

ιζα ιεηαννφειζζδ ζηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ ιε εθζαενυ απμηέθεζια ηδ 

ζοκεπή οπμαάειζζή ηδξ, πανά ηζξ δζαηδνφλεζξ βζα ημ ακηίεεημ. 

Αλίγεζ υιςξ κα εοιδεμφιε ηζ έβζκε ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδ δεοηενμαάειζα 

ΣΔΔ. Οζ βεκζηυηενεξ αθθαβέξ, άθθςζηε, ηαευνζζακ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο 

ζπμθείμο, ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία. 

 

ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ Ν. 2525/97 ΚΑΗ ΣΟΤ Ν. 2640/98 

1997: Δλαββέθθεηαζ δ εκμπμίδζδ ΓΔΛ-ΔΠΛ-ΣΔΛ ζηα οπυ ίδνοζδ «Δκζαία» 

Λφηεζα. ηα ΣΔΛ θεζημονβεί ηαζ Α΄ ηάλδ Δκζαίμο, ιε ημ ίδζμ πνυβναιια, ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ζηδ ιέζδ ηδξ πνμκζάξ ηςκ Ανπαίςκ Δθθδκζηχκ. 

1998: Δβηαηαθείπεηαζ δ εκμπμίδζδ ΣΔΛ-ΓΔΛ. Ηδνφμκηαζ υπςξ-υπςξ ηα Σ.Δ.Δ.. 

Οοζζαζηζηά υθα ηα ΣΔΛ ηαζ μζ ΣΔ ιεηαηνέπμκηαζ ζε Σ.Δ.Δ.. Σα Σ.Δ.Δ. 

ζδνφεδηακ ηοπζηά ζηζξ 19/12/98(!), δδθαδή ηνεζξ ιήκεξ ιεηά ηδκ έκανλδ 

θεζημονβίαξ ηςκ ιαεδιάηςκ ζηα ζπμθεία, ηαζ θεζημονβμφζακ μθυηθδνδ ηδ 
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ζπμθζηή πνμκζά πςνίξ Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, πςνίξ αζαθία ή, ζηδκ ηαθφηενδ 

πενίπηςζδ, ιε αζαθία απυ ημ 1978 αηυιδ, ιε πνυπεζνα (ιζαξ πνήζδξ) 

ςνμθυβζα πνμβνάιιαηα. Σεθζηά μζ ιαεδηέξ εηείκδ ηδ πνμκζά δζδάπεδηακ φθδ 

δφμ εηχκ ζε έκα έημξ, ιε απμηέθεζια κα δζαβςκζζημφκ ζε πάνα πμθθά 

ιαεήιαηα (20 ςξ 26) ημκ Ημφκζμ! 

1998-1999-2000: Σα «κέα» ζπμθεία θεζημονβμφκ ηα δφμ πνχηα ζπμθζηά έηδ 

πςνίξ ςνμθυβζα πνμβνάιιαηα (1998), πςνίξ Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα (1998-

99) ηαζ πςνίξ αζαθία (1998-99-00). Σμ ζπμθζηυ έημξ 1999-2000 ιμζνάγμκηακ 

ακηί βζα αζαθία ηάπμζα CD-ROM, βζα ηα μπμία ηυηε μ πνυεδνμξ ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο έθααε ζοβπανδηήνζα απυ ημκ οπμονβυ Παζδείαξ(!). 

Απυ ηα CD-ROM αοηά έπνεπε μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ ηα ζπμθεία κα 

ακαπαναβάβμοκ θςημηοπίεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ. Σεθζηά, υιςξ, ημ CD-ROM 

ήηακ μοζζαζηζηά «άδεζμ»! Απυ έκα ζφκμθμ 690 αζαθίςκ πμο απαζημφκηακ βζα 

ηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδιάηςκ οπήνπακ ιυκμ βζα 203, ηαζ έηζζ 487 δζαθμνεηζηά 

ιαεήιαηα δεκ είπακ αζαθίμ, έζης ηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή! 

Μέπνζ ημ ηέθμξ Γεκάνδ ημο 2000 δεκ οπήνπακ Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ζε 

πάνα πμθθέξ εζδζηυηδηεξ, ιε απμηέθεζια μζ εηπαζδεοηζημί κα ιδ βκςνίγμοκ 

πμζα φθδ πνέπεζ κα δζδάλμοκ ζε ηάεε ιάεδια. Αλζμζδιείςημ είκαζ, επίζδξ, υηζ 

δδιμζζεφζεζξ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ζε ΦΔΚ πνμκμθμβμφκηαζ απυ 

31-12-99 ιέπνζ 11-8-2000! 

2000-02: Δίκαζ ζοκεπείξ μζ αθθαβέξ ηαζ ακαπνμζανιμβέξ ζε εζδζηυηδηεξ, ημιείξ, 

ςνμθυβζα ηαζ Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

δδιμζζεφηδηακ εκκζά(!) Τπμονβζηέξ Απμθάζεζξ ιέζα ζε έλζ πνυκζα, πμο 

αολμιεζχκμοκ δίηδκ θοζανιυκζηαξ ηζξ εζδζηυηδηεξ ζηα Σ.Δ.Δ.. 

Σνία πνυκζα ιεηά ηδκ έκανλδ θεζημονβίαξ ηςκ Σ.Δ.Δ. δεκ είπε μθμηθδνςεεί δ 

ζοββναθή ηςκ αζαθίςκ. Σμ ζπμθζηυ έημξ 200-01 δαπακήεδηε πμζυ 1 δζζ. δνπ. 

βζα αβμνά απυ ημ ειπυνζμ 108 ηίηθςκ αζαθίςκ, πμο ακηζζημζπμφζακ ζημ 1/7 

ηςκ απαζημφιεκςκ αζαθίςκ βζα υθεξ ηζξ εζδζηυηδηεξ ηςκ Σ.Δ.Δ.. Να 

ζδιεζχζμοιε πςξ πμθθά απυ αοηά ηα αζαθία δεκ ακηζζημζπμφζακ ζημ επίπεδμ 

ηςκ ιαεδηχκ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηαεχξ ήηακ βναιιέκα βζα 

θμζηδηέξ Πακεπζζηδιίμο. Δπίζδξ, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ αοηά δεκ 

ακηζζημζπμφζακ ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ή αηυια ήηακ ηαζ άζπεηα ιε ημ 

ιάεδια βζα ημ μπμίμ πνμηάεδηακ. 
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Γζα ιζα πεκηαεηία ζοκεπίγεηαζ μ αμιαανδζζιυξ ηςκ ζπμθείςκ ιε ζοκεπείξ, 

ιζηνέξ ή ιεβάθεξ αθθαβέξ ζηα ςνμθυβζα πνμβνάιιαηα, έηζζ πμο ηακείξ κα ιδκ 

είκαζ δοκαηυκ κα μνβακχζεζ έκα ζημζπεζχδδ πνμβναιιαηζζιυ. 

2003-04: Οφηε αοηή ηδ πνμκζά είπακ ζοββναθεί αζαθία βζα υθα ηα ιαεήιαηα 

πμο δζδάζημκηαζ. οβηεηνζιέκα, έθεζπακ αζαθία βζα 142 ιαεήιαηα Δίκαζ 

παναηηδνζζηζηυ υηζ βζα 81 ιαεήιαηα έβζκε βζα ιζα αηυιδ πνμκζά αβμνά αζαθίςκ 

απυ ημ ειπυνζμ, ηα μπμία αεααίςξ δεκ είπακ βναθηεί ιε αάζδ ημ επίζδιμ 

Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. ε 25 ιαεήιαηα, επίζδξ, ηθήεδηακ μζ εηπαζδεοηζημί κα 

ιμζνάζμοκ ζδιεζχζεζξ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζε αηυια 36 ιαεήιαηα 

πνδζζιμπμζήεδηακ παθαζυηενεξ εηδυζεζξ αζαθίςκ πμο πνμμνίγμκηακ βζα ηα 

πνχδκ ΣΔΛ ηαζ ΔΠΛ. 

2004-05: Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ημ ΤΠΔΠΘ ελαββέθθεζ βζα ηδκ επυιεκδ ζπμθζηή 

πνμκζά (2005-06) ιεηαηνμπή ηςκ Σ.Δ.Δ. ζε Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα, ηάηζ πμο 

πναηηζηά ζδιαίκεζ άθθμ πνυβναιια ζπμοδχκ ηαζ, πνμθακχξ, άθθα αζαθία, ημ 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ πνμηδνφζζεζ ζηζξ 4/8/2004 ηδκ πνμεηηφπςζδ 84 

αζαθίςκ βζα ηα οπάνπμκηα ιαεήιαηα ηςκ Σ.Δ.Δ., αηυιδ ηαζ βζα ιαεήιαηα ηδξ 

Α΄ ηάλδξ! 

Σμ πζμ ηναβεθαθζηυ ζηδκ οπυεεζδ αοηή είκαζ ημ βεβμκυξ πςξ απυ ηδ ιζα 

ιενζά μφηε ιε αοηή ηδκ πνμηήνολδ δεκ ηαθφπηεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ιαεδιάηςκ 

ιε αζαθία ηαζ, απυ ηδκ, υηζ άθθδ βνάθδηακ αζαθία -ηα μπμία ηαζ εα 

εηηοπςεμφκ- βζα ακφπανηηεξ εζδζηυηδηεξ. 

οιπεναζιαηζηά, ηδκ μηηαεηία 1997-2004 έβζκακ ζοκεπείξ κμιμεεηζηέξ 

πανειαάζεζξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ Σ.Δ.Δ. πμο 

πνμηάθεζακ έκα δοκαηυ ζμη ζε υθμοξ ημοξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ (εηπαζδεοηζημφξ, 

ιαεδηέξ ηαζ βμκείξ). 

Σμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ πμο ρδθίζηδηε ηδκ πενίμδμ 1997-1998 

δδιζμφνβδζε έκα κέμ, δζπαζιέκμ ζπμθζηυ δίηηομ ζηδ ιεηαβοικαζζαηή 

Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ (Δκζαίμ Λφηεζμ–Σ.Δ.Δ.). Καζ ημ ηαη‘ εοθδιζζιυ 

«Δκζαίμ Λφηεζμ» δεκ εκμπμίδζε ηδ βεκζηή ιε ηδκ ηεπκζηή εηπαίδεοζδ, υπςξ 

ελαββεθθυηακ. 

Οζ κμιμεεηζηέξ αθθαβέξ ζηδ δεοηενμαάειζα Σ.Δ.Δ. έβζκακ ηονίςξ ιε ημ κ. 

2640/98. Με ημ κυιμ αοηυ ημ κέμ ζπμθείμ πνμζακαημθίγεηαζ ζηδ ζηεκή 
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εζδίηεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ. Σα παναηηδνζζηζηά ημο ζπμθείμο αοημφ είκαζ: 

· δ απυζπζζή ημο απυ ηδ Λοηεζαηή ααειίδα, 

· δ πνμζήθςζή ημο ζημοξ κυιμοξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, 

· δ ακοπανλία ηαημπονςιέκςκ επαββεθιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ, 

· μ μοζζαζηζηυξ απμηθεζζιυξ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, 

· δ δδιζμονβία εκυξ ηαζκμφνβζμο ελεηαζηζημφ πθέβιαημξ βζα κα θηάζεζ μ 

ιαεδηήξ ζημ πηοπίμ, 

· αηυιδ ιεβαθφηενδ πμθοδζάζπαζδ ηςκ θμνέςκ πμο πνμζθένμοκ 

ηεπκζηή – επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ, εηηυξ ΤΠΔΠΘ, 

· δ πθήνδξ ζφβποζδ ημο νυθμο ηδξ δεοηενμαάειζαξ Σ.Δ.Δ. ηαζ ηςκ 

δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ ηδξ ιε ημ νυθμ ηαζ ηζξ εζδζηυηδηεξ ηςκ ΗΔΚ. 

Γ. ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ Ν. 3475/06 

Με ημ κ. 3475/06 ηαζ ηζξ ιεηέπεζηα Τπμονβζηέξ Απμθάζεζξ εοκμμφκηαζ μ 

ηαηαηενιαηζζιυξ, δ ζδζςηζημπμίδζδ ηαζ βεκζηυηενα δ αηυιδ ιεβαθφηενδ 

οπμαάειζζδ ηδξ ΣΔΔ. οβηεηνζιέκα, ιε ηζξ κέεξ κμιμεεηζηέξ νοειίζεζξ 

πνμςεμφκηαζ: 

1. Ζ πμθοδζάζπαζδ ηδξ ΣΔΔ ζε ΔΠΑΛ (θφηεζα) , ΔΠΑ (ζπμθέξ), ΔΠΑ 

ηαζ ΣΔΔ άθθςκ Τπμονβείςκ ηαζ ιεηαβοικαζζαηά ΗΔΚ, ιε ηφνζμ ζηυπμ κα 

ζηναθεί έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ιαεδηζημφ δοκαιζημφ ζηδ ζηεκή ηαζ εθήιενδ 

ηαηάνηζζδ, ιε εθάπζζηεξ επαββεθιαηζηέξ (θυβς ζηεκήξ εζδίηεοζδξ) ηαζ 

εηπαζδεοηζηέξ επζθμβέξ (θυβς ηαζ ηοπζημφ απμηθεζζιμφ ημοξ απυ ηδ ζοκέπζζδ 

ηςκ ζπμοδχκ ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ). 

2. Ζ αίαζδ πνμχεδζδ ιαεδηχκ πνμξ ηδκ ηαηάνηζζδ, δ μπμία εκζζπφεηαζ 

ιε ηδκ ηαηάνβδζδ ζηα ΔΠΑΛ ηςκ πενζζζυηενςκ εζδζημηήηςκ πμο 

θεζημονβμφζακ ζηα ΣΔΔ ηαζ ηδκ έκηαλή ημοξ απμηθεζζηζηά ιυκμ ζηζξ ΔΠΑ ή 

ηαζ μνζζιέκςκ απυ αοηέξ ιυκμ ζημκ ΟΑΔΓ. 

3. Ζ ζδζςηζημπμίδζδ ιεβάθμο ηιήιαημξ ηδξ ΣΔΔ, ιε ηδ ιδ ηαεζένςζδ 

ιεηαθοηεζαημφ ηιήιαημξ εζδίηεοζδξ ζηα δδιυζζα ΔΠΑΛ, υπμο εα δίκεηαζ δ 

πθήνδξ εζδίηεοζδ ηαζ εα πανέπεηαζ ημ πηοπίμ επαββεθιαηζημφ επζπέδμο 3, βζα 

ηδκ απυηηδζδ ημο μπμίμο απαζηείηαζ (ζφιθςκα ιε ηδκ μδδβία 36/2005 ηδξ 
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Δ.Δ). έκα έημξ ιεηαθοηεζαηήξ εηπαίδεοζδξ, 

4. Ζ απαβυνεοζδ ζε απμθμίημοξ ηςκ Γεκζηχκ Λοηείςκ κα εββναθμφκ ζημ 

Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ βζα απυηηδζδ εζδζηυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ζημοξ απμθμίημοξ 

ιζαξ εζδζηυηδηαξ ημο ΔΠΑΛ κα λακαεββναθμφκ ζε αοηυ βζα απυηηδζδ δεφηενδξ 

εζδζηυηδηαξ. Ίθμζ αοημί μζ κέμζ ηαζ μζ κέεξ πνέπεζ κα πνμζηνέλμοκ ζηα ΗΔΚ. 

Αηυια ηαζ υηακ ηα δδιυζζα ΗΔΚ δεκ ζηακμπμζμφκ ηδ γήηδζδ, οπάνπεζ ηαζ δ 

«θφζδ» ηςκ ζδζςηζηχκ, πμο εα ηαναδμημφκ, αθθά ηαζ ηςκ πμζηζθχκοιςκ 

ζδζςηζηχκ ημθεβίςκ ηαζ Κέκηνςκ Δθεφεενςκ πμοδχκ (ΚΔ). 

5. Πενζμνίγεηαζ δναιαηζηά αηυια ηαζ αοηή δ ιέπνζ ζήιενα ημοηζμονειέκδ 

πνυζααζδ ηςκ απμθμίηςκ ηδξ ΣΔΔ ζε ΑΔΗ-ΑΣΔΗ, αθμφ αθεκυξ μζ απυθμζημζ 

ηςκ Δπαββεθµαηζηχκ πμθχκ (ΔΠΑ..) απμηθείμκηαζ ηεθείςξ απυ ηδκ 

πνυζααζδ ζε ΑΔΗ ηαζ ΑΣΔΗ ηαζ αθεηένμο βζα ημοξ απυθμζημοξ ημο ΔΠΑ.Λ. δ 

πνυζααζδ ζε Α.Δ.Η.-Α.Σ.Δ.Η βίκεηαζ απυ ελαζνεηζηά δφζημθδ έςξ αδφκαηδ. 

Αηυια ιέπνζ ζήιενα, ηαζ πανά ηζξ ηοαενκδηζηέξ ελαββεθίεξ πνζκ έκα πνυκμ, ημ 

εέια ηδξ πνυζααζδξ είκαζ ηονζμθεηηζηά ζημκ αένα. 

6. Ζ είζμδμξ ηςκ εηαζνεζχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ, πμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα 

ζημκ ΟΔΔΚ κα ακαεέηεζ πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ εηπαζδεοηζηχκ βζα 

εέιαηα επαββεθιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ζε ζδζχηεξ 

 

Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΖΜΔΡΑ 

Αοηυ ημ ζδζαίηενα δοζιεκέξ «εηπαζδεοηζηυ πενζαάθθμκ» πμο έπεζ 

δδιζμονβδεεί ζδζαίηενα ηα ηεθεοηαία δχδεηα πνυκζα ζηδκ επαββεθιαηζηή 

εηπαίδεοζδ -δ μπμία αξ ζδιεζχζμοιε πςξ ήηακ πάκημηε απυ ηζξ ηοαενκήζεζξ 

οπμααειζζιέκδ- δδιζμφνβδζε πθήνδ εηπαζδεοηζηή αθθά ηαζ ενβαζζαηή 

ααεααζυηδηα ηαζ ακαζθάθεζα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Οζ εηπαζδεοηζημί αίςζακ 

ηαζ αζχκμοκ ηαεδιενζκά ηδκ αηφνςζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ ημοξ ηαζ ηδκ απεζθή 

ημο άβκςζημο ηαζ ααέααζμο ιέθθμκημξ ημο πχνμο ζημκ μπμίμ δζδάζημοκ. 

Με ηα ίδζα οθζηά ελαββέθεδηε ηαζ πνμπςνά αοηή κέα «ιεηαννφειζζδ» 

ζηδκ ΣΔΔ, δ μπμία ήδδ έπεζ δδιζμονβήζεζ ιεβάθα πνμαθήιαηα ηαζ ηναβζηά 

αδζέλμδα. Με έκα ιζηνυ νεημοζάνζζια ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ιε ηα 

ίδζα αζαθία ηςκ ΣΔΔ, βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα πεζζηεί μ εηπαζδεοηζηυξ ηυζιμξ, μζ 

ιαεδηέξ ηαζ μζ βμκείξ, πςξ «ακαααειίγεηαζ» δ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ. Σα 

απμηεθέζιαηα είκαζ ιέπνζ ηχνα ανκδηζηά. Ζ δεοηενμαάειζα ΣΔΔ αζχκεζ ημ δζηυ 
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ηδξ πενζμνζζιυ ιε ηδ ηναβζηή ιείςζδ ημο ιαεδηζημφ δοκαιζημφ ηδξ. Σδ ζπμθζηή 

πνμκζά 2006-07, ιυθζξ ημ 22,4% ημο ιαεδηχκ/-ηνζχκ ηδξ Α΄ ηάλδξ Λοηείμο 

θμίηδζακ ζηδκ Α΄ ΔΠΑΛ ηαζ ημ 77,6% ζηδκ Α΄ Γεκζημφ Λοηείμο (ΓΔΛ), εκχ ηδ 

ζπμθζηή πνμκζά 1995-96 ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ήηακ 29,4% ζε ΣΔΛ-ΣΔ ηαζ 

70,3% ζε ΓΔΛ (ζημζπεία ΤΠΔΠΘ ηαζ ΔΤΔ, επελενβαζία Θ. Κμηζζθάηδξ). 

ΟΡΗΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Ξεηζκχκηαξ απυ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία ηςκ ΣΔΔ 

(ακαθενυιαζηε ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ηςκ ΣΔΔ, βζαηί ηα ίδζα 

δζδάζημκηαζ ηαζ ζηα ΔΠΑΛ) επζζδιαίκμοιε ηα παναηάης: 

Α) Παναηδνείηαζ οπεναμθζηά ιεβάθδ ελείδίηεοζδ ζηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα πμθθχκ εζδζημηήηςκ, ιε απμηέθεζια αθθμφ κα «πνμςεείηαζ» δ 

απμζπαζιαηζηή βκχζδ, άνα δ διζιάεεζα, ηαζ αθθμφ δ θμβζηή ηδξ θεπημιενμφξ 

ηαηάνηζζδξ ζε ζοβηεηνζιέκα ηεπκμθμβζηά ή επαββεθιαηζηά ακηζηείιεκα, ηα 

μπμία απυ ιυκα ημοξ δε ζοκζζημφκ επανηή βκχζδ, βζαηί, εηηυξ ηςκ άθθςκ, 

αθθάγμοκ ζοκεπχξ ηαζ ηα δεδμιέκα ηδξ ηεπκμθμβίαξ. 

Β) ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα μνζζιέκςκ ιαεδιάηςκ παναηδνείηαζ 

οπεναμθζηή αφλδζδ ημο υβημο αθθά ηαζ ημο επζπέδμο ηςκ βκχζεςκ. Γδθαδή, 

πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηά βκχζεζξ πμο πανέπμκηαζ ζε επίπεδμ ηνζημαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ. Αοηυ ηαεζζηά ελαζνεηζηά δφζημθδ ηδκ πνυμδμ ηςκ ιαεδηχκ ζημ 

ζπμθείμ ηαζ ηδκ ακηαπυηνζζή ημοξ ζε ελεηάζεζξ πακεθθαδζημφ παναηηήνα. 

Αολάκεζ, επίζδξ, ηδ ζπμθζηή δζαννμή ιε δεδμιέκεξ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ αθθά ηαζ 

ηζξ ημζκςκζηέξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ/ιαεήηνζεξ. 

Γ) Ζ πνμπεζνυηδηα ζημ ζπεδζαζιυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ζοκεπείξ, ιζηνέξ ή 

ιεβάθεξ αθθαβέξ ζηα ςνμθυβζα ηαζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα Αοηυ 

δδιζμονβεί υνμοξ εοεθζλίαξ ηαζ πνμζανιμβήξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ζηζξ 

πνυζηαζνεξ ακάβηεξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηάηζ πμο, άθθςζηε, 

είκαζ δζαηδνοβιέκδ εέζδ ηςκ οπεοεφκςκ υηζ επζδζχημοκ. Βέααζα, ζηδκ πνάλδ 

μφηε αοηυ επζηοβπάκεηαζ, βζαηί, δ ζηυπζιδ πνμπεζνυηδηα ηαζ μζ αοημζπεδζαζιμί 

ηςκ οπεοεφκςκ ζημ ΤΠΔΠΘ ηαζ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ιαγί ιε ηδ 

ζοκμθζηή αδζαθμνία ηςκ πμθζηζηχκ δβεζζχκ ημο οπμονβείμο βζα ηδκ ΣΔΔ 

δδιζμονβμφκ έκα εηνδηηζηυ ηαζ ιείβια, απμηέθεζια ημο μπμίμο είκαζ αοηυ πμο 

αζχκμοκ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ηδξ ΣΔΔ: ζοκεπήξ οπμαάειζζδ ημο 

δδιυζζμο επαββεθιαηζημφ ζπμθείμο ζε υθεξ ημο ηζξ παναθθαβέξ. 
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Γ) Υνδζζιμπμίδζδ ζημ ΔΠΑΛ ηαζ ζηζξ ΔΠΑ αζαθίςκ βζα δζδαζηαθία απυ 

δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ ζπμθείςκ, πμθθέξ θμνέξ ηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ηάλεζξ απυ 

αοηέξ βζα ηζξ μπμίεξ βνάθηδηακ. Τπμηίεεηαζ πςξ ηα αζαθία βνάθμκηαζ ιε αάζδ 

ζοβηεηνζιέκμ ακαθοηζηυ ηαζ ςνμθυβζμ πνυβναιια, ημ μπμίμ ηαεμνίγεηαζ απυ 

ημκ ηφπμ ημο ζπμθείμο (Γοικάζζμ, Γεκζηυ δ Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ, ΔΠΑ), 

ημοξ ζημπμφξ ηαζ ημοξ ζδζαίηενμοξ ζηυπμοξ πμο αοηυ έπεζ, ηδκ δθζηία ηαεχξ 

ηαζ ημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ ζημοξ μπμίμοξ απεοεφκεηαζ. 

Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ αοηυ πμο έβζκε ζηδκ Α΄ ΔΠΑΛ. Σα βεκζηά ιαεήιαηα ζηα 

ΣΔΔ δζδάζημκηακ απυ δζαθμνεηζηά αζαθία ιε δζαθμνεηζηυ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια (δζδαηηέα φθδ) ηαζ δζαθμνεηζηυ επίπεδμ. Με ηδ δδιζμονβία ηςκ 

ΔΠΑΛ ζηάθεδηακ ηα αζαθία ημο Γεκζημφ Λοηείμο (πνχδκ «Δκζαίμο Λοηείμο») ζε 

αοηά βζα κα δζδαπεμφκ ζηα βεκζηά ιαεήιαηα, πςνίξ ηακ κα ελεηαζηεί ακ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζημ βκςζηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ ή κα θδθεμφκ πνυζεεηα 

ιέηνα εκίζποζήξ ημοξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ αολδιέκεξ 

απαζηήζεζξ ηςκ κέςκ αζαθίςκ. Απθχξ, μζ οπεφεοκμζ ημο ΤΠΔΠΘ ημιπάγμοκ 

βζα ηδκ «ζζμηζιία» πμο πέηοπακ ζημοξ ηφπμοξ θοηείςκ ηαζ βζα ηζξ «ίζεξ 

δοκαηυηδηεξ πμο δίκμκηαζ πθέμκ ζημοξ ιαεδηέξ». 

Καζ υπζ ιυκμ αοηυ, αθθά έπμοιε ηαζ ημ θαζκυιεκμ –υπςξ, ππ., ζοιααίκεζ 

ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηδξ Β΄ ηάλδξ ημο ΔΠΑΛ- κα απαζηείηαζ απυ 

ημοξ ηαεδβδηέξ κα δζδάλμοκ ηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ κα αθμιμζχζμοκ ίδζα 

πμζυηδηα φθδξ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηςκ Γεκζηχκ Λοηείςκ, αθθά ζε θζβυηενεξ 

δζδαηηζηέξ χνεξ! 

Γζα ηα εζδζηά ιαεήιαηα ηφηθςκ ηαζ ημιέςκ ηςκ ΔΠΑΛ επζθέπεδηακ αζαθία 

απυ υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο Λοηείμο ηαζ ημο ΣΔΔ. Σα παναδείβιαηα είκαζ πάνα 

πμθθά. Δηηυξ απυ ημ αζαθίμ Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ, βζα ημ μπμίμ 

έβζκε εζζαβςβζηά ακαθμνά ζημ ηείιεκμ αοηυ, δυεδηακ βζα κα δζδαπημφκ ζηδκ 

Α΄ ΔΠΑΛ ημ αζαθίμ Δπξσπατθή Έλσζε, πμο δζδαζηυηακ ζημ Β΄ ηφηθμ ΣΔΔ, ηαζ 

ημ αζαθίμ Σερλνινγία θαη Αλάπηπμε, πμο δζδαζηυηακ ζηδκ Γ΄ ηάλδ ηςκ Δκζαίςκ 

Λοηείςκ, εκχ βζα ημ ιάεδια ηνηρεία Σερλνινγίαο έβζκε πνμιήεεζα απυ αζαθία 

πμο ηοηθμθμνμφζακ ζημ ειπυνζμ. 

Δ) Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζε υθεξ αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ αθθαβήξ αζαθίςκ 

ηαζ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ δεκ θαιαάκεηαζ οπυρδ δ βκχιδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, πμο εα ηθδεμφκ κα ηα δζδάζημοκ ηαεδιενζκά ζηδκ ηάλδ ηαζ 
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ζημ ενβαζηήνζμ. Οζ εηπαζδεοηζημί, θμζπυκ, πςνίξ ηαιζά πνμεημζιαζία ηαθμφκηαζ 

λαθκζηά κα δζδάλμοκ είηε απυ δζαθμνεηζηά αζαθία είηε απυ αζαθία πμο 

απεοεφκμκηακ ζε άθθεξ δθζηίεξ ηαζ ζε δζαθμνεηζηυ βκςζηζηυ επίπεδμ ιαεδηχκ. 

Σ) Ζ ηνζηζηή πμο αζημφιε βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ημ νυθμ ηςκ ΔΠΑ 

επζαεααζχκεηαζ υηακ ζογδηάιε βζα ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ζηζξ εζδζηυηδηεξ 

πμο έπμοκ εκηαπεεί ζε αοηέξ. Δίκαζ θακενυ υηζ βζα ανηεηέξ απυ αοηέξ ηζξ 

εζδζηυηδηεξ πμο μδδβμφκηαζ ζηζξ ΔΠΑ (π.π. οβείαξ, εθανιμζιέκςκ ηεπκχκ, 

πδιζηχκ ενβαζηδνίςκ η.ά.) δεκ εοζηαεεί ημ επζπείνδια ημο ΤΠΔΠΘ, υπςξ 

ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ εζζδβδηζηή έηεεζδ ημο κ. 3475/06 ηαζ ζε δεθηίμ ηφπμο ημο 

ΤΠΔΠΘ, υηζ «μζ Δπαββεθιαηζηέξ ζπμθέξ (ΔΠΑ) απεοεφκμκηαζ ζε ιαεδηέξ μζ 

μπμίμζ επζεοιμφκ κα θμζηήζμοκ ζε εζδζηυηδηεξ πμο δεκ απαζημφκ ζζπονή 

εεςνδηζηή οπμζηήνζλδ, αθθά επζηεκηνχκμκηαζ ηονίςξ ζηδκ πναηηζηή 

ελάζηδζδ, χζηε μζ απυθμζημί ημοξ κα εκηάζζμκηαζ άιεζα ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ 

ςξ εζδζηεοιέκμζ ηεπκίηεξ». Αοηυ ημ επζπείνδια, αέααζα, δεκ εοζηαεεί ζήιενα 

μφηε απυ εηπαζδεοηζηή ζημπζά (απαίηδζδ βζα μθμηθήνςζδ πνχηα ηδξ βεκζηήξ 

παζδείαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ηδξ δζάζηαζδξ, ηαζ ιεηά 

εζδίηεοζδ) αθθά μφηε ηαζ απυ επαββεθιαηζηή ζημπζά (πζμ ηαθά ελμπθζζιέκμξ 

είκαζ ζήιενα μ ενβαγυιεκμξ πμο έπεζ εονφηενμ πεδίμ βκχζεςκ, πάκς ζημ 

μπμίμ ιπμνεί κα εζδζηεφεηαζ ηαζ κα παναημθμοεεί ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ενβαζζαημφ ημο αίμο). 

Ηδζαίηενα ζηζξ εζδζηυηδηεξ πμο έπμοκ ακηζζημζπία ιε ζπμθέξ ζηδκ 

ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, απαζηείηαζ δ ηαηάηηδζδ απυ ημκ ιαεδηή/ηδ ιαεήηνζα 

ηδξ επζζηδιμκζηήξ μνμθμβίαξ, αθθά ηαζ ημο οπυααενμο υθςκ ηςκ βκχζεςκ 

ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ πάκς ζηζξ μπμίεξ ηηίγμκηαζ μζ ηεπκμθμβζηέξ εθανιμβέξ 

ζε ηάεε ημιέα. 

Ε) ηδ δζαδζηαζία ζοββναθήξ ηςκ αζαθίςκ ηςκ ΣΔΔ έβζκακ ανηεηά 

πανάδμλα, πμο αλίγεζ κα ηα ζδιεζχζμοιε. 

- Γυεδηε εθάπζζημξ πνυκμξ ζηδ ζοββναθή ημοξ, αηυια ηαζ πνμκζηυ 

δζάζηδια ιυθζξ δφμ ιδκχκ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ. 

- Πανυηζ έβζκακ πνμηδνφλεζξ βζα ηδ ζοββναθή ημοξ ηαζ ζοιιεηείπακ ζε 

αοηή ηαζ εηπαζδεοηζημί ηδξ ηάλδξ, δεκ έβζκε οπυεεζδ ηδξ πθεζμκυηδηαξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ, θυβς ηαζ ηςκ δοζιεκχκ ζοκεδηχκ ζοββναθήξ. 
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- Γεκ έβζκε πζθμηζηή εθανιμβή ηαηά ηδκ πνχηδ πνμκζά υθςκ ηςκ αζαθίςκ, 

μφηςξ χζηε κα δζμνεςεμφκ πζεακά θάεδ ηαζ παναθείρεζξ απυ ηζξ ζοββναθζηέξ 

μιάδεξ ιεηά απυ ηζξ παναηδνήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο ηα δίδαλακ. 

- Γεκ ακαημζκχεδηακ πμηέ δδιυζζα ηα απμηεθέζιαηα εκυξ 

πνμβνάιιαημξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ζπεηζηά ιε παναηδνήζεζξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ βζα ηα κέα αζαθία μφηε πνμπχνδζακ ηάπμζεξ δζαδζηαζίεξ βζα 

αθθαβέξ ιε αάζδ αοηέξ ηζξ παναηδνήζεζξ. 

- ηδ ζφκεεζδ ηςκ ζοββναθζηχκ μιάδςκ ζοιιεηείπακ ιάπζιμζ 

εηπαζδεοηζημί, ηαεδβδηέξ ηςκ ΑΣΔΗ ηαζ ΑΔΗ, ηαεχξ ηαζ επαββεθιαηίεξ 

επζζηήιμκεξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ ζφκεεζδ αοηή έπεζ εεηζηά παναηηδνζζηζηά, 

δ αδζαθακήξ δζαδζηαζία ζηδκ επζθμβή ηςκ ζοββναθέςκ, δ απυζηαζδ απυ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ημο ζπμθείμο (δ παναηήνδζδ αοηή ζζπφεζ βζα ημοξ ιδ 

εηπαζδεοηζημφξ) ηαζ ηα αζθοηηζηά πνμκζηά πενζεχνζα πμο ηέεδηακ βζα ηδ 

ζοββναθή ημο δεκ αμήεδζακ ηδκ «χζιςζδ» ηςκ ζοββναθζηχκ μιάδςκ. ·ηζζ 

πνμέηορακ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ απανάδεηηα απμηεθέζιαηα, έςξ ηαζ 

«ηεναημβεκέζεζξ», ζημ ηεθζηυ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ.  

Δοπανζζηχ βζα ηδκ πνμζμπή ζαξ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ ημκ Θέιδ Κμηζζθάηδ βζα ηδκ 

ειπενζζηαηςιέκδ ακάθοζή ημο. Καζ ηχνα δ Δθέκδ Γθανέκηγμο, ιέθμξ ημο Γ.. 

ημο ΚΔΜΔΣΔ, εα πανμοζζάζεζ ζφκημια ηάπμζα απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ ζπεηζηά ιε ηα εέιαηα ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ.  

Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: Καθδιένα ηαζ απυ ιέκα. Γεκ λένς πυζμζ ήζαζηε πνμπεέξ, 

ηδκ Πέιπηδ ημ απυβεοια, υηακ έβζκε δ πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο ημο ΚΔΜΔΣΔ ζε ζπέζδ ιε ηα αζαθία. ·ηζζ, ζαξ δχζαιε απυ 

έκα ακηίβναθμ ιε αοηά πμο αθμνμφκ ηα ΔΠΑΛ. Βέααζα, ζφιθςκα ιε ημ 

ζπεδζαζιυ ηδξ ένεοκαξ, ημ ενςηδιαημθυβζμ δυεδηε ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

ανζειυ ζπμθείςκ ΔΠΑΛ. ε ΔΠΑ δε δυεδηε. Γζ' αοηυ ηαζ ηάπμζμξ νχηδζε 

πνμπεέξ βζαηί δε βίκεηαζ θυβμξ βζα ηα αζαθία ηςκ ΔΠΑ. Bέααζα, ήηακ πάνα 

πμθφ δφζημθμ μζ απακηήζεζξ κα αλζμθμβδεμφκ θεπημιενχξ. Διείξ νςημφζαιε 

βζα αζαθία, δε νςημφζαιε βζα ημιείξ, υπςξ αθέπεηε εδχ, ζηα απμηέθεζια ηδξ 

ένεοκαξ. Δπεζδή, υιςξ, ηεθζηά πνμέηορε ιεβάθμ πθήεμξ αζαθίςκ 
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δζαθμνεηζηχκ ηφηθςκ, ηάλεςκ, εζπενζκχκ ΔΠΑΛ ηαζ ηα θμζπά, ηάκαιε ιία 

μιαδμπμίδζδ ακά ημιείξ βζα κα αβάθμοιε αοηά ηα απμηεθέζιαηα.  

Σμ βεκζηυ ζπυθζμ, ημ μπμίμ θάκδηε ηαζ απυ πνμπεέξ, είκαζ υηζ μζ 

ζοκάδεθθμζ πμο απάκηδζακ ζηα ενςηδιαημθυβζα δεκ ηνίκμοκ ζηακμπμζδηζηά ηα 

αζαθία ημο Γοικαζίμο ηαζ ημο Λοηείμο. Γζα ηδκ Σ.Δ.Δ. ηα απμηεθέζιαηα είκαζ 

αηυιδ πεζνυηενα. Θα δείηε ηζυθαξ -δε πνεζάγεηαζ κα ζαξ πς εβχ ηα κμφιενα- 

ηζξ ιέζεξ ηζιέξ, υπμο υθμζ ζπεδυκ μζ δείηηεξ είκαζ ηάης ηαζ απυ ηδ ιέζδ ηζιή 

ημο 50.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: Δίκαζ ιδπακμθμβία; Ναζ… Καζ ηα άθθα ημ ίδζμ είκαζ. Σμ ιυκμ 

ζημζπείμ ζημ μπμίμ μ δείηηδξ είκαζ επάκς ζπεηζηά είκαζ δ επζζηδιμκζηή 

εβηονυηδηα. Καζ αοηυ, ακ εοιάζηε ηαζ απυ πνμπεέξ, υπςξ ελδβήζαιε ζηδκ 

ένεοκα ηαζ έηζζ υπςξ είπακ μνζζηεί μζ ενςηήζεζξ, βζα κα εεςνήζμοιε υηζ έκα 

απμηέθεζια είκαζ ζηακμπμζδηζηυ, έπνεπε μ δείηηδξ κα λεπενκά ημ 66%. Καζ 

αέααζα, αοηή δ ζδζαζηενυηδηα ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα έπεζ 

ηαζ ιζα ελήβδζδ. Δίπε πνζκ ηαζ μ ζοκάδεθθμξ Κμηζζθάηδξ υηζ «ζηα αζαθία 

ζοιιεηείπακ επζζηήιμκεξ, ηαεδβδηέξ Α.Δ.Η., Α. Σ.Δ.Η. η.θπ., μπυηε θμβζηυ είκαζ 

κα έπμοκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα. Αθθά αθέπεηε υηζ υθμζ μζ άθθμζ δείηηεξ είκαζ 

πμθφ παιδθά.  

Φμαενή εκηφπςζδ πνμηαθεί δ αλζμθυβδζδ ημο Σμιέα Δθανιμζιέκςκ Σεπκχκ, 

πμο είκαζ δναιαηζηή. Φαίκεηαζ υηζ ιεβάθμ πνυαθδια οπάνπεζ ζημοξ ηφηθμοξ Α΄ 

ηάλδξ ημο ΔΠΑΛ, υπςξ είκαζ μ ηφηθμξ Τπδνεζζχκ, ή ζημκ Σμιέα 

Μδπακμθμβίαξ.  

Σμ εέια είκαζ υηζ υθα ηα απμηεθέζιαηα επζαεααζχκμοκ αηνζαχξ αοηά 

πμο ακαθένεδηακ εδχ ηαζ υθα υζα έπμοκ εζπςεεί ιέπνζ ηχνα. Φαίκεηαζ υηζ ηα 

αζαθία είκαζ εκηεθχξ ακεπανηή απυ ηάεε άπμρδ ηαζ, υζμ ηζ ακ εεθήζεζ 

ηάπμζμξ κα αιθζζαδηήζεζ ηάπμζα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, κμιίγς υηζ αοηά 

ηα ζημζπεία δεκ ιπμνμφκ κα αιθζζαδηδεμφκ. Μζα ιμκάδα πάκς ή ηάης δεκ 

έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία. Ζ βεκζηή εζηυκα δείπκεζ αηνζαχξ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο 

επζηναηεί ή, ηέθμξ πάκηςκ, ηαζ ηδκ ακηίθδρδ πμο έπμοκ μζ ζοκάδεθθμζ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ απυ άπμρδ 

αζαθίςκ ηαζ πνμβναιιάηςκ.  
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ ηδκ Δθέκδ βζα ηδκ πανμοζίαζδ. Θα 

ηαηανηίζμοιε ηχνα ηαηάθμβμ μιζθδηχκ. 

Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ: Δνςηήζεζξ δζεοηνζκζζηζηέξ. Να λεηζκήζμοιε απυ εηεί; Ζ 

ηονία Κμνκδθάηδ έπεζ ημ θυβμ.  

Δ. ΚΟΡΝΖΛΑΚΖ: Καθδιένα ζαξ. Δνβάγμιαζ ζημ ΓΡΑΤ, ζημ Γναθείμ 

φκδεζδξ ιε ηδκ Αβμνά Δνβαζίαξ ημο κμιμφ Ζναηθείμο, ηαζ εέθς δφμ 

δζεοηνζκζζηζηέξ ενςηήζεζξ.  

Σζ βίκεηαζ ιε ημ επίπεδμ 3; Γζαηί ιαξ είπαηε υηζ «αοηυ δε εα είκαζ ζίβμονμ 

ακ εα ιείκεζ ηεθζηά ζηα ΔΠΑΛ». Γζαηί ηχνα ζηα ΔΠΑΛ δίκμοιε πηοπίμ 

εζδζηυηδηαξ επζπέδμο 3. Σμοθάπζζημκ αοηυ θέεζ μ Νυιμξ ηαζ αοηυ θέιε ηζ ειείξ 

ζηα παζδζά ςξ πθδνμθυνδζδ. Ακ εζείξ λένεηε ηάηζ άθθμ, βζαηί είλαηε ημ 

επίπεδμ 3 πνμδβμοιέκςξ, κα ιαξ ημ πείηε.  

Καζ ιζα δεφηενδ: Υεεξ ημ απυβεοια αημφζηδηε υηζ μζ ιζζέξ απυ ηζξ 

εζδζηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ηχνα δυεδηακ βζα πζζημπμίδζδ ζημκ ΔΛΟΣ ηαζ, 

επεζδή είκαζ ηάηζ πμο ιαξ εκδζαθένεζ άιεζα, ηζ πθδνμθυνδζδ εα δίκμοιε ζηα 

παζδζά; Διείξ πνχημζ πνέπεζ κα ημ λένμοιε. Ακ ιάεαηε ηάηζ, εα παναηαθέζς 

κα ιαξ ημ πείηε. Πμζεξ εζδζηυηδηεξ είκαζ αοηέξ πμο ηυαμκηαζ; Γζαηί θέβεηαζ υηζ 

απυ ηζξ 26 εα ιείκμοκ ιυκμ μζ 11 εζδζηυηδηεξ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

Β. ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ (Α΄ ΔΛΜΔ ΠΔΛΛΑ): Έεεθα κα ηάκς ιζα ενχηδζδ 

ζπεηζηά ιε ηδκ πνυηαζδ βζα ημ εκζαίμ 12πνυκμ ζπμθείμ. Ακ έπεζ βίκεζ ηαιζά 

ένεοκα, πυζμζ απ' ημοξ ζοκαδέθθμοξ εηπαζδεοηζημφξ μζ μπμίμζ οπδνεημφκ 

ζήιενα ζ‘ αοηά ηα ζπμθεία εα ιείκμοκ εηηυξ ζπμθείςκ, εηηυξ εηπαίδεοζδξ; Ακ 

οπάνπεζ ηάπμζμ ζημζπείμ ηέημζμ. Καζ ιζα πανυιμζα ενχηδζδ. Ίθμζ βκςνίγμοιε 

υηζ ηα παζδζά πμο ανίζημκηαζ ζήιενα εηεί έπμοκ επίπεδμ Α΄. Ακ έπεζ βίκεζ 

ηάπμζα ένεοκα βζα ημ εάκ αοηά ηα παζδζά είκαζ ζε εέζδ κα παναημθμοεήζμοκ 

αοηυ ημ εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ; 

ΜΠΟΤΡΓΑΛΑ: Γεζα ζαξ. Δβχ δεκ ενβάγμιαζ ζε ΔΠΑΛ. Σμ ημκίγς αοηυ, βζα 

κα παναηηδνζζηεί ημ είδμξ ηςκ ενςηήζεχκ ιμο. ·πς αζπμθδεεί, υιςξ, πάνα 

πμθφ ιε ημ βεκζηυηενμ πκεφια ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ έπς ηάκεζ πάνα 

πμθθέξ ζογδηήζεζξ ιε πάνα πμθθμφξ οθθυβμοξ ζηδκ Απαΐα. Διείξ έπμοιε 11 

ΔΠΑΛ ηαζ 2 ΔΠΑ.  
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Λμζπυκ, ενχηδζδ πνχηδ: Ακ έπεζ ιεηνδεεί ημ πμζμζηυ ηδξ δζαννμήξ 

ιαεδηχκ ιεηαλφ Γ΄ Γοικαζίμο ηαζ Α΄ Λοηείμο ηαζ Α΄ ΔΠΑΛ. Γδθαδή, ηζ 

πνυαθδια έπμοιε;  

Γεφηενμ, πυζμζ ιαεδηέξ έιεζκακ ζηδκ ίδζα ηάλδ ζηδκ Α΄ ΔΠΑΛ ηδκ 

πενζζκή πνυκζα; ηδκ πενζμπή ιαξ, πςνίξ κα έπμοιε ηάκεζ ζηαηζζηζηή ένεοκα, 

αθθά απυ ηζξ ζογδηήζεζξ πμο έπμοκ βίκεζ, είηε ιε ηδ δζαννμή θυβς απμοζζχκ 

είηε ιε ημ βκςζηυ ηνυπμ, παν‘ υθδ ηδ «αμήεεζα» πμο δίκεηαζ απυ ημοξ 

ηαεδβδηέξ βζα κα έπμοκ ιαεδηέξ ζηζξ επυιεκεξ ηάλεζξ, ημ πμζμζηυ ηοιάκεδηε 

ημκηά ζημ 40%.  

Ζ ηνίηδ ενχηδζδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Αοηή ηδκ 

πενίμδμ έπμοιε Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα; Γε ιζθάς βζα ηα αζαθία. Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ, έζης ηαζ ιε ηδ δζπθή ιμνθή, οπάνπεζ 

αοηή ηδ ζηζβιή; Γζαηί, ακ δεκ ημοαεκηζάζμοιε αοηυ ημ γήηδια, δεκ ιπμνμφιε κα 

ηάκμοιε ζφκδεζδ ιε ηζξ ακηζθήρεζξ πενί ημο εκζαίμο ζπμθείμο. Γζυηζ, ηαηανπάξ, 

δεκ είκαζ ίδζεξ, υπςξ είδαηε πεεξ.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο) …κα ημ αάθεζξ ιεηά.  

ΜΠΟΤΡΓΑΛΑ: Σμ νςηάς αοηυ βζα κα ηαηακμήζς.  

Καζ ημ ηεθεοηαίμ πμο εέθς κα νςηήζς είκαζ ημ ελήξ: Τπάνπμοκ ηάπμζεξ 

πθδνμθμνίεξ υηζ ημ Τπμονβείμ πνμζακαημθίγεηαζ ζε ιεηαννφειζζδ ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε εζδζηυηδηεξ ηαζ, πζεακυκ, ηαζ ιε ηδκ ηφπδ 

ηςκ ΔΠΑ, ημοθάπζζημκ ημο ΤΠΔΠΘ;  

ΓΑΣΔΡΖ: Έιμοκ είημζζ πνυκζα ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Σχνα είιαζ ζηδ 

Γεκζηή. Καθφθεδηα απυ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ. Ίιςξ εα νςηήζς ηάηζ αηυια, 

βζα ημ Δκζαίμ Λφηεζμ. Υεεξ άημοζα έκα πανάβμκηα ηαηακμιήξ ζπμθείςκ. Πήβε 

ημ ιοαθυ ιμο ζηα Πμθοηθαδζηά. Ζ βοκαίηα ιμο είκαζ ζε έκα ζπμθεζυ, Λφηεζμ, ιε 

56 παζδζά, ζηδκ Δπζζημπή Ζναηθείμο. Σζ βίκεηαζ; Καζ μ ηφνζμξ Κμηζζθάηδξ κα 

ιαξ πεζ: ΠΔ18, Ηαηνζηχκ Δνβαζηδνίςκ, πυζεξ χνεξ εα έπεζ ζημ Δκζαίμ Λφηεζμ, 

ιε ηδκ πνυηαζδ ηδξ ΟΛΜΔ;  

ΚΑΛΑΜΠΟΓΗΑ: Γμοθεφς ζε Δζπενζκυ ΔΠΑΛ. Θα ήεεθα κα γδηήζς 

πενζζζυηενεξ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ημ ζδιείμ πμο ακέθενε μ εζζδβδηήξ, βζα 

ηζξ ηεθεοηαίεξ πμθζηζηέξ ηςκ ηοαενκήζεςκ, υηζ ανίζημκηαζ ζε ακηίθαζδ ιε ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ βζα ηδ ζηνμθή πνμξ ηα ΔΠΑΛ. ·ηζζ; Ακ 
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ηαηάθααα ηαθά. Γεκ έπς ηαζ ηδκ εζζήβδζδ ζηα πένζα ιμο. Αοηυ ημ ηυκζζεξ 

ιάθζζηα. Δίπεξ, κα ημ ζογδηήζμοιε. Ίηακ αθέπμοιε υηζ υθεξ μζ πμθζηζηέξ, έηζζ 

ηζ αθθζχξ, οπμαζαάγμοκ ηα ζπμθεία ηαζ ιπμνχ κα πς απυ ηδκ ειπεζνία ιμο 

ζηδκ πενζμπή ηδξ Νυηζαξ ΔΛΜΔ, υηζ ηα Σ.Δ.Δ. πμο έπμοκ πηζζηεί, ηα ηαζκμφνζα 

ΔΠΑΛ πμο έπμοκ πηζζηεί, ηα ηηίνζα δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε ηα εκζαία, ιε ηα 

βοικάζζα ηαζ ηα θμζπά. Κηζνζαηή οπμδμιή πμθφ ακχηενδ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δνχηδζδ;  

ΚΑΛΑΜΠΟΓΗΑ: Ναζ. Να ημπμεεηδεεί πάκς ζ‘ αοηυ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ζ ηονία Υανίημο.  

ΥΑΡΗΣΟΤ: Πένα απυ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα δε αθέπς κα βίκεηαζ ηαιία 

ζογήηδζδ βζα ηα ςνμθυβζα πνμβνάιιαηα· ηαζ κα ζοκδέζς ημ εέια ηςκ 

ςνμθυβζςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ιε ημ πνυβναιια ηςκ 35 ςνχκ ζηδ Β΄ ηαζ ζηδ 

Γ΄ ηάλδ ημο ΔΠΑΛ. Γζαηί απμζζςπάηαζ δζανηχξ αοηυ ημ πνυαθδια ηςκ πέκηε 

7ςνςκ ζηδ Β΄ ηαζ ζηδ Γ΄ Λοηείμο; Μήπςξ είκαζ ηαζ ζοκηεπκζαηά ηα γδηήιαηα 

ηαζ δε εέθμοιε κα ηα ημοαεκηζάζμοιε;  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο ηφνζμξ Μπαπανάηδξ.  

Θ. ΜΠΑΥΑΡΑΚΖ (Β΄ ΔΛΜΔ ΠΔΛΛΑ): Θέθς κα νςηήζς ακ έπεζ βίκεζ 

ηάπμζα ιεθέηδ βζα ημ ακ εα ιπμνέζεζ ημ ιεηαθοηεζαηυ έημξ κα δίκεζ επζπέδμο 3 

πηοπίμ. ·πμοιε ημ πανάδεζβια ημο Δκζαίμο Πμθοηθαδζημφ Λοηείμο, ημ μπμίμ 

ήηακ ζημ επίπεδμ 2. Ζ μδδβία ιζθάεζ βζα ιεηαδεοηενμαάειζμ ηφηθμ ζπμοδχκ. 

Πχξ εα ιπμνέζεζ ζηδ Γεοηενμαάειζα κα εκηαπεεί έκα ηέημζμ έημξ ζπμοδχκ;  

ε υ,ηζ αθμνά ηδκ ένεοκα, αθέπς απμοζζάγεζ μ Σεπκμθμβζηυξ Κφηθμξ 

ηδξ Α΄ ηάλδξ, μ μπμίμξ είκαζ μ πμθοπθδεέζηενμξ. Γεκ ιπμνχ κα ελδβήζς ημ 

θυβμ, υπςξ ηαζ ηδκ απμοζία πάνα πμθθχκ Σμιέςκ. Δπίζδξ, δε βίκεηαζ 

δζάηνζζδ ζε εεςνδηζηά ηαζ ενβαζηδνζαηά αζαθία. Γζαηί δμοθεφμκηαξ 20 πνυκζα 

ηαζ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ, δζαπζζηχκς υηζ ανηεηά ενβαζηδνζαηά αζαθία 

είκαζ πμθφ ηαθά, εκχ ηα εεςνδηζηά απέπμοκ πμθφ απυ ημ επίπεδμ πμο έπμοκ 

μζ ιαεδηέξ.  

Θα ήεεθα, επίζδξ, ακ είκαζ δοκαηυκ, κα δζεοηνζκζζηεί ηαθφηενα ακ 

οπάνπεζ δζαεειαηζηυηδηα ζηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ. Βθέπς εδχ 

ζοιαμθή ζηδ δζαεειαηζηυηδηα, ζοιαμθή ηςκ δζαεειαηζηχκ ενβαζζχκ ζημοξ 

ζηυπμοξ.  
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Καζ έκα ηεθεοηαίμ. ·βζκε ηάπμζμξ έθεβπμξ ζηζξ ζοββναθζηέξ μιάδεξ ηαζ 

ηζξ επζηνμπέξ αλζμθυβδζδξ ηςκ αζαθίςκ; Ζ ειπεζνία απυ ηα αζαθία ημο Σ.Δ.Δ. -

ηαζ έπς ηαζ ζοβηεηνζιέκα παναδείβιαηα κα ακαθένς- θέεζ υηζ ιέθδ 

ζοββναθζηχκ μιάδςκ ήηακ ιέθδ επζηνμπχκ αλζμθυβδζδξ. Καζ ιάθζζηα, είπαιε 

ηαζ γεοβάνζα. Κάπμζμζ μζ μπμίμζ ήηακ ζηδκ επζηνμπή αλζμθυβδζδξ ημο εκυξ 

αζαθίμο ήηακ ζηδ ζοββναθζηή μιάδα άθθμο αζαθίμο, ζημο μπμίμο ηδκ επζηνμπή 

αλζμθυβδζδξ ήηακ μζ ζοββναθείξ ημο πνμδβμφιεκμο αζαθίμο. Μπμνχ κα 

ακαθένς ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιαεήιαηα. Ζθεηηνμηεπκία Α΄ ηάλδξ Σ.Δ.Δ., 

Ακάθοζδ Ζθεηηνζηχκ Κοηθςιάηςκ Α΄ ηάλδξ Σ.Δ.Δ. Πάνηε κα δείηε ηδκ πνχηδ 

ηαζ ηδ δεφηενδ ζεθίδα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ο ηφνζμξ ααεθίδδξ.  

ΑΒΔΛΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΜΑΓΝΖΗΑ): οκάδεθθμζ, βίκμιαζ ημοναζηζηυξ. Γζαηί ημ 

θές αοηυ; Γζαηί νχηδζα ηαζ ζηδκ ηεκηνζηή πανμοζίαζδ ηδξ ένεοκαξ. ·ηακα 

ηάπμζα ενχηδζδ δ μπμία ζηυπεοε ζημ κα ακαδείλεζ ημ πμζμζηυ ζημ μπμίμ 

πνέπεζ κα ειπζζηεοημφιε αοηή ηδκ ένεοκα. Βθέπς, θμζπυκ, ζηζξ ιέζεξ ηζιέξ 

αλζμθυβδζδξ ηςκ αζαθίςκ ημο ημιέα εθανιμζιέκςκ ηεπκχκ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δνχηδζδ εα ηάκεηε, έηζζ;  

ΑΒΔΛΗΓΖ: Ναζ, ιε ζοβπςνείηε. Θέθς κα ηαηαθήλς ζημ ελήξ. Θα ήεεθα κα 

ιμο πείηε. Πυζμζ ζοκάδεθθμζ ημο Σμιέα Δθανιμζιέκςκ Σεπκχκ έπμοκ 

απακηήζεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα. Ακ ιμο πείηε έκα ανζειυ ηάης απυ 32, 

εα ιμο επζηνέρεηε κα απαλζχζς ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα. Ακ ιμο πείηε 

ιεβαθφηενμ ημο 32, ημο ζηαηζζηζημφ ανζειμφ, εα ιμο επζηνέρεηε κα ηδ δεπηχ.  

ΠΑΠΑΓΑΚΖ: Καθδιένα ζε υθμοξ. Θα ήεεθα κα νςηήζς πνμζςπζηά ημκ 

ηφνζμ Κμηζζθάηδ. Δίζαζηε εηπαζδεοηζηυξ ζηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ. 

·πεηε νςηήζεζ ιαεδηέξ ζαξ πμο επέθελακ ημ Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ, ημ 

πνχδκ Σεπκζηυ Λφηεζμ, αοηυ πμο ανήηακ, ακ ήηακ αοηυ πμο πενίιεκακ, ηαζ ακ 

υπζ, ηζ ημοξ απμβμήηεοζε; Καζ εζάξ, εάκ έπεηε ηάκεζ ζοθθμβζηά ένεοκα βζα κα 

δζεοηνζκίζεηε, κα ιάεεηε ηδκ άπμρδ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημ Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ 

πμο δζάθελακ.  

Γ. ΛΑΪΓΖ (Α΄ ΔΛΜΔ ΠΔΛΛΑ): Καθδιένα. Δνχηδζδ είπα κα ηάκς, βζαηί ιεηά 

εα βίκεζ δ ημπμεέηδζδ. Γφμ ενςηήιαηα, θμζπυκ, πάκς ζηδκ ένεοκα αοηή 

ηαεαοηή.  
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Πυζα Σεπκζηά Λφηεζα, δδθαδή ανζειυ, θάααηε οπυρδ ζαξ; Πμζςκ 

πενζμπχκ; Αξ πμφιε, Αεδκχκ. Καζ ιία δεφηενδ ενχηδζδ. ηζξ μιάδεξ 

ενβαζίαξ, ζδζαίηενα ζηδκ μιάδα αοηή πμο αζπμθήεδηε ιε ηα Σεπκζηά, οπήνπακ 

άημια ηα μπμία είπακ ηαζ ηδκ ειπεζνία ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ; Γεκ είκαζ 

απαναίηδημ, αέααζα, αοηυ.  

ΤΝΔΓΡΟ: Πμζα μιάδα;  

Γ. ΛΑΪΓΖ: Αοηή πμο έηακε ηδκ ένεοκα. Γδθαδή, εάκ είπακ βκχζδ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημκ ηφνζμ Λαΐδδ. οκάδεθθμζ, εα πνεζαζημφιε 

ηαζ ηδ δζηή ζαξ ζοκενβαζία, μφηςξ χζηε κα ιπμνέζμοιε κα μθμηθδνχζμοιε 

ηδ δζαδζηαζία ιέζα ζηα υνζα, υζμ βίκεηαζ. ίβμονα ηα έπμοιε οπεναεί. Μία, 

θμζπυκ, απάκηδζδ απυ ημ Πνμεδνείμ.  

Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ: Μυκμ ηνία θεπηά βζα ηζξ απακηήζεζξ, ιε ηίκδοκμ κα ιδκ 

ηαθφρς υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ, αθθά πνέπεζ κα ιζθήζεηε ηζ εζείξ ηαζ έηζζ ζημ 

ηέθμξ κα ιπμνμφιε κα ζπμθζάζμοιε ηάπμζα πνάβιαηα. Με ημ επίπεδμ 3 είκαζ 

βκςζηυ υηζ δ μδδβία μδδβεί ημ επίπεδμ 3 εηηυξ ημο Δπαββεθιαηζημφ Λοηείμο. 

Καηχξ θέηε ζηα παζδζά υηζ δίκεηε επαββεθιαηζηυ επίπεδμ 3. Δίκαζ έκα ρέια 

πμο ημ έπμοιε απμηαθφρεζ ςξ Οιμζπμκδία απυ ηυηε πμο θηζαπκυηακ μ 

Νυιμξ. Να θέιε ζηα παζδζά ηδκ αθήεεζα. Αοηυ πμο είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα.  

Γζα ημ ενχηδια ζπεηζηά ιε ηδκ πζζημπμίδζδ εζδζημηήηςκ απυ ημκ ΔΛΟΣ 

- ηάπμζμξ ζοκάδεθθμξ, κμιίγς μ Κμνδάημξ, ημ ακέθενε πεεξ. Γεκ ημ λένς 

αοηυ ημ γήηδια.  

πεηζηά ιε ημ εκζαίμ 12πνυκμ ζπμθείμ, ακ εα ηαθφρεζ υθμοξ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ακ εα ιπμνέζμοκ κα ημ παναημθμοεήζμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ: 

Ζ πνυηαζδ ηδξ Οιμζπμκδίαξ, πμο έπεηε ζημ θάηεθυ ζαξ, έπεζ θάαεζ οπυρδ 

ηδξ υθα αοηά ηαζ πνμζπάεδζε κα ζοβηενάζεζ ηαζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ βζα 

ημ πχξ πνέπεζ κα πάιε, βζα ημ πμφ εα πάιε, αθθά ηαζ ςξ πνμξ αοηά πμο θέηε 

εδχ πένα. Γδθαδή, δ θμβζηή ιαξ είκαζ υηζ αηνζαχξ ημ ιεηαθοηεζαηυ έημξ 

ιπμνεί κα ηαθφρεζ -ηαζ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ πμο ιπμνεί κα ηαθφρεζ- ηαζ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, ζοκ υθα ηα άθθα πμο έπμοιε πεζ. Γεκ ιπμνεί μφηε δ ΔΠΑ 

μφηε άθθδ θφζδ κα ηαθφρεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ακ ημ ενχηδια είκαζ αοηυ. 

Ίζμκ αθμνά ημοξ ιαεδηέξ, δ πνυηαζδ ηδξ Οιμζπμκδίαξ πενζέπεζ ηαζ άθθα 

ζημζπεία, ηα μπμία δεκ πνμθαααίκμοιε κα ακαθφζμοιε, αθθά οπάνπμοκ ζηα 
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ηείιεκα. ·κα απυ αοηά, πμθφ ζδιακηζηυ, είκαζ υηζ εα πνέπεζ κα οπάνλεζ εζδζηή 

ιένζικα ηαζ κα παναηηδνζζηεί δ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ ςξ πχνμξ, ςξ Εχκδ 

Δηπαζδεοηζηήξ Πνμηεναζυηδηαξ, ιε θήρδ πνυζεεηςκ ιέηνςκ αμήεεζαξ ηςκ 

παζδζχκ. Πμθφ ζφκημια απάκηδζα ηαζ ζε αοηυ.  

Πμζμζηά δζαννμήξ: Γεκ έπς αοηή ηδ ζηζβιή ηα πμζμηζηά δεδμιέκα, 

μφηε αεααίςξ πυζμζ έιεζκακ ζηδκ Α΄ ΔΠΑΛ. Γεκ οπάνπεζ επίζδιμ ζημζπείμ. Θα 

ηα ράλμοιε. Θα ηα γδηήζμοιε. Ξένεηε υηζ πμθθέξ θμνέξ αοηά ζε επίπεδμ 

ζπμθείμο είκαζ δφζημθα. Βεααίςξ, βκςνίγμοιε πυζμζ είκαζ θέημξ ζηδκ Α΄ 

ΔΠΑΛ, πυζμζ ήηακ πένοζζ ηαζ θμζπά. Σα θεηζκά ζημζπεία δεκ οπάνπμοκ αηυια 

επίζδια. Φαίκεηαζ υηζ θέημξ ζηδκ Α΄ ΔΠΑΛ είπαιε θίβμ πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ 

απυ υζμοξ είπαιε πένοζζ. Αθθά ζπεηζηά ιε ημ πυζμζ έιεζκακ δεκ οπάνπεζ 

επίζδιμ ζημζπείμ.  

Πνμθακχξ, Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ζε υθα ηα ιαεήιαηα δεκ οπάνπεζ. 

Δίκαζ αοηυ ημ πνυαθδια. Βαζίζηδηακ ζηδκ ηνζηζηή πμο έηακα ηαζ, ηονίςξ, ζηα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ζηα αζαθία ηςκ Σ.Δ.Δ., ηα μπμία ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ είκαζ αοηά πμο οπάνπμοκ ηαζ ζήιενα.  

Μεηαννφειζζδ ηδξ ιεηαννφειζζδξ: Ζ απάκηδζδ πμο έπεζ πάνεζ δ 

Οιμζπμκδία ζηζξ πνμηάζεζξ πμο έπεζ ηάκεζ -ηαζ είκαζ βκςζηέξ, κα ιδκ ηζξ 

λακαπχ, ηζξ ιεηαααηζηέξ ηαζ ηζξ άιεζεξ- ήηακ απυ ημκ Τθοπμονβυ Παζδείαξ υηζ 

«καζ, έπμοκ βίκεζ αζημπίεξ, δ πνυηαζή ζαξ βζα ημ ιεηαθοηεζαηυ έημξ εζδίηεοζδξ 

είκαζ εθηοζηζηή, δ πνυηαζδ βζα ηζξ εζδζηυηδηεξ ιπμνεί κα οθμπμζδεεί». Γεκ 

οπάνπεζ, υιςξ, ηαιία ελέθζλδ απυ ηυηε πμο έπμοκ βίκεζ μζ πνχηεξ επαθέξ, μζ 

δεφηενεξ, μζ ηνίηεξ, ζε ζπέζδ ιε ημ πμφ πάεζ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ. Οζ 

ημοαέκηεξ πμο έπμοιε αημφζεζ κα θέκε θαίκεηαζ κα δείπκμοκ υηζ «υθα 

παίγμκηαζ». Γδθαδή, ιενζημί οπμζηδνίγμοκ, ζε επίπεδμ παναβυκηςκ ημο 

Τπμονβείμο, υηζ πνέπεζ κα εκζζποεμφκ μζ ΔΠΑ, ιενζημί οπμζηδνίγμοκ υηζ 

πνέπεζ κα ηαηανβδεμφκ μζ ΔΠΑ. Απυ αοηά ηα δφμ, ημ έκα ιε ημ άθθμ, 

αεααίςξ, είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ. Απάκηδζδ υιςξ, επίζδιδ δεκ οπάνπεζ. 

Οφηε πνμξ ηα πμφ εα πάεζ δ ηαηεφεοκζδ, ακ πάεζ.  

Εδηήιαηα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ, ηχνα, ζοκάδεθθμζ, ιε ημ πυζεξ χνεξ 

εα έπμοκ μζ εζδζηυηδηεξ. Ζ Οιμζπμκδία έπεζ ηάκεζ αοηή ηδκ πνυηαζδ. 

Νμιίγμοιε υηζ αοηή δ πνυηαζδ ηαθφπηεζ επαββεθιαηζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά υθμοξ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ. Καθφπηεζ εηπαζδεοηζηά ηα παζδζά ηαζ κμιίγς υηζ αοηυ 
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ιυκμ ιπμνχ κα απακηήζς ηχνα, βζα ηδκ μζημκμιία ημο πνυκμο.  

πεηζηά ιε ηδκ πμθζηζηή ηδξ ηοαένκδζδξ ηαζ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ: 

Τπάνπεζ ακηίθαζδ. Ακ δεκ δζαπζζηχκεηε εζείξ ηάπμζα ακηίθαζδ, ιπμνείηε κα 

ημ πείηε εδχ ζηδ ζοκέπεζα, ζηζξ ημπμεεηήζεζξ ζαξ. Τπάνπεζ ακηίθαζδ. ηδκ 

πμθζηζηή ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ αοηυ πμο δζαηδνφζζεηαζ, αοηυ πμο 

οπμηίεεηαζ υηζ οπδνεημφκ μζ πμθζηζηέξ ηςκ ηοαενκήζεςκ, είκαζ δ ζηνμθή πνμξ 

ηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ. Γζα πείηε ιμο, πμζα ηέημζα ζηνμθή έπεζ βίκεζ; 

Με ημ κα έπεζ ζήιενα δ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ ημ ιζηνυηενμ πμζμζηυ 

πμο είπε ηδκ ηεθεοηαία 20εηία; Γεκ οπάνπεζ ιζα ακηίθαζδ εδχ ιε ηζξ πμθζηζηέξ 

πμο εθανιυγμκηαζ; Θα έπνεπε, θμζπυκ, ακ πναβιαηζηά οθμπμζμφκηακ αοηή δ 

πμθζηζηή, κα ήηακ αθθζχξ ηα πνάβιαηα. Ακελάνηδηα απυ ημ ακ ηδκ ηνίκεζ ηακείξ 

έηζζ ή αθθζχξ, εβχ είπα υηζ οπάνπεζ ιζα ακηίθαζδ.  

Σμ πνυβναιια, υπςξ είκαζ ηχνα, είκαζ επζαανδιέκμ. Γζαηί ηάπμζμζ 

ζοκάδεθθμζ ιίθδζακ βζα ηα 7ςνα, έηζζ ηζ αθθζχξ, ηαζ απυ ημκ υβημ αθθά ηαζ 

απυ ημκ ανζειυ ηςκ ςνχκ.  

Σμ ιεηαθοηεζαηυ έημξ ελήβδζα -ηαζ έπεζ ελδβήζεζ ηαζ δ Οιμζπμκδία 

ακαθοηζηά- πχξ πνμηείκμοιε κα εκηαπεεί ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ. Γεκ 

έπμοιε ημ πνυκμ αοηή ηδ ζηζβιή κα είιαζηε ακαθοηζημί. Θα ζπηαθήζς ημ 

πνυκμ ηςκ ημπμεεηήζεςκ.  

Γζα ηζξ Δπζηνμπέξ οββναθήξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ ηςκ Βζαθίςκ: Αοηυ ημ 

εέια είκαζ έηζζ υπςξ ημ πανμοζίαζε μ ζοκάδεθθμξ πμο έηακε ηδ ζπεηζηή 

ακαθμνά ηαζ υπςξ ημ πενζέβναρα ηαζ εβχ πνμδβμοιέκςξ.  

πεηζηά ιε ηδκ ενχηδζδ ακ μζ ιαεδηέξ ανήηακ αοηυ πμο πενίιεκακ ηαζ 

ηζ ημοξ απμβμήηεοζε: Πνμθακχξ λένεηε υηζ μζ ιαεδηέξ ζηνέθμκηαζ βζα 

δζαθμνεηζημφξ θυβμοξ ηαεέκαξ ζηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ. Καηανπάξ, δ 

δζηή ιμο ειπεζνζηή παναηήνδζδ είκαζ, ςξ εηπαζδεοηζημφ ηδξ Σ.Δ.Δ., υηζ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα πνζκ ηδ ιεηαννφειζζδ Ανζέκδ ζημ Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ είπε 

βίκεζ ιζα ιζηνή ζηνμθή ημο ιαεδηζημφ δοκαιζημφ -αξ ημ πμφιε: ηαζ ηαθφηενςκ 

ιαεδηχκ- πνμξ ηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ. Αοηυ ιε ηα Σ.Δ.Δ. επζαθήεδηε 

μοζζαζηζηά ςξ οπμπνεςηζηή ζηνμθή, θυβς ημο υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ ιπμνμφζακ 

κα ακηέλμοκ ημ ελεηαζηζηυ.  

Αοηυ πμο ημοξ απμβμδηεφεζ, κμιίγς, είκαζ δ ηαηάζηαζδ πμο 
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ακηζιεηςπίγμοκ, δ οπμδμιή δ ηηζνζαηή, ηα αζαθία πμο δεκ οπάνπμοκ ή πμο, 

υηακ οπάνπμοκ, είκαζ απανάδεηηα. Αοηυ πμο οπμηίεεηαζ υηζ ημοξ πανέπεηαζ 

δεκ ημοξ δίκεζ ηαιία δζέλμδμ μφηε ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ, δεκ ημοξ δίκεζ ηα 

επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα πμο απαζημφκηαζ ηαζ υθα αοηά μθείθμκηαζ ζηδκ 

οπμααειζζιέκδ εηπαίδεοζδ πμο ημοξ πανέπεηαζ.  

Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: Λίβα θυβζα βζα ηζξ δομ-ηνεζξ ενςηήζεζξ πμο δζαηοπχεδηακ 

ζπεηζηά ιε ηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ. Καηανπάξ, αοηή ηδ ζηζβιή, επεζδή μ 

θάηεθμξ ηδξ ένεοκαξ είκαζ ηάης, ζηδ ζοκεδνία βζα ηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα, 

δεκ ιπμνχ κα δχζς αηνζαή ανζειδηζηά ζημζπεία. Χζηυζμ, ιπμνχ κα δχζς 

μνζζιέκεξ απακηήζεζξ, ζοκδοάγμκηαξ, π.π., ημκ ημιέα ηςκ Δθανιμζιέκςκ 

Σεπκχκ ιε ηδκ ενχηδζδ «Γζαηί δεκ έπμοιε ημκ Σεπκμθμβζηυ Κφηθμ ζηδκ 

ένεοκα;», ·ηζζ υπςξ ήηακ ημ πνυβναιια δζαιμνθςιέκμ, υπμζα ζημζπεία ήηακ 

ιδ έβηονα ζηαηζζηζηά ηα πέηαβε έλς απυ ηδκ επελενβαζία. Γζ‘ αοηυ δεκ έπμοιε 

ζημζπεία βζα ημκ Σεπκμθμβζηυ. Έηακ πμθφ θίβα. Γεκ ιπυνεζε ημ ζφζηδια κα ηα 

επελενβαζηεί. Αοηυ, αέααζα, ζδιαίκεζ υηζ ηα ζημζπεία πμο αθμνμφζακ ηζξ 

Δθανιμζιέκεξ Σέπκεξ ήηακ ζηαηζζηζηά έβηονα. Αθθά, αηυιδ ηαζ ακ εέθεζ 

ηάπμζμξ, βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ, κα αιθζζαδηήζεζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ, λεπκχκηαξ μηζδήπμηε ηαζ πεηχκηαξ υθα ηα θφθθα ηαζ ηναηχκηαξ ιυκμ 

ημ θφθθμ ηςκ βεκζηχκ απμηεθεζιάηςκ ημο ΔΠΑΛ ηαζ αθέπμκηάξ ημ απυ ιυκμ 

ημο, ζοβηνίκμκηάξ ηα ιε ηα ακηίζημζπα ημο Γοικαζίμο ή ημο Γεκζημφ Λοηείμο, ημ 

απμηέθεζια είκαζ ημ ίδζμ. Ζ ηαηάζηαζδ είκαζ πεζνυηενδ απυ υ,ηζ ζε 

μπμζμκδήπμηε άθθμ ηφπμ ζπμθείμ. Αξ ζαξ ιείκεζ αοηυ.  

Πχξ έβζκε δ ένεοκα; ·βζκε ιε επζθμβή ζπμθείςκ ηάεε ηφπμο απυ υθδ 

ηδκ Δθθάδα, απυ υθεξ ηζξ ΔΛΜΔ, ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηςκ ηφπςκ ζπμθείςκ 

πμο οπάνπμοκ ηαζ ακαθμβζηά. ·πμοιε πενζζζυηενα Γοικάζζα, θζβυηενα 

Γεκζηά, αηυιδ θζβυηενα ΔΠΑΛ. Αοηή δ ακαθμβία ιεηαθένεδηε ακαθμβζηά ζε 

υθδ ηδκ Δθθάδα. Γζα κα δζαζθαθίζμοιε αηνζαχξ, ιάθζζηα –ηα είπε ελδβήζεζ ηαζ 

μ ηφνζμξ Λμογζχηδξ πνμπεέξ– ιία ακηζηεζιεκζηυηδηα ημο δείβιαημξ, ζε ηάεε 

πενζμπή γδημφζαιε αηνζαχξ αοηυ πμο έπνεπε. Πανάδεζβια: απυ ηδκ Πέθθα...  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: ηδκ Πέθθα ήνεε. Κάκεηε θάεμξ. ηδκ Πέθθα ήνεε. Δίιαζ 

απμθφηςξ ζίβμονδ υηζ απυ ηδκ Πέθθα ήνεε μ θάηεθμξ ηαζ είπαιε ηαζ 

απμηεθέζιαηα.  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 717 

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: Αοηυ εέθς κα πς: υηζ απυ ηάεε πενζμπή γδημφζαιε 

απακηήζεζξ απυ ακηίζημζπα ζπμθεία, αάζεζ ηδξ ακαθμβίαξ ηςκ ηφπςκ ζπμθείμο. 

Πανάδεζβια, ζηδκ Πέθθα, υπςξ θέβαιε, ζοιπενζθήθεδηε ζηδκ ένεοκα έκα 

Γοικάζζμ διζαζηζηυ, δδθαδή πενζμπήξ απυ 5.000 ςξ 12.000 ηαημίηςξ, ηαζ απυ 

έκα Λφηεζμ, θές πανάδεζβια, αβνμηζηυ, δδθαδή πενζμπήξ απυ 5.000 ηαημίημοξ 

ηαζ ηάης. ηζξ Κοηθάδεξ θέβαιε «εέθμοιε αοηυ», πάθζ αάζεζ ηδξ ακαθμβίαξ. 

Γδθαδή, ζοιπενζθήθεδηακ ζπμθεία απυ υθδ ηδκ Δθθάδα, απυ υθμοξ ημοξ 

ηφπμοξ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ απυ υθεξ ηζξ πενζμπέξ. Αοηυ δεκ αιθζζαδηείηαζ.  

Σχνα, ημ πχξ απακηήεδηακ ηα ενςηδιαημθυβζα, αοηυ ελανηάηαζ ςξ έκα 

ααειυ ηαζ απυ ημοξ ζοκάδεθθμοξ ηςκ ΔΛΜΔ πμο πήνακ ηα ενςηδιαημθυβζα, 

πχξ ηα δζαηίκδζακ. Δπεζδή εέθαιε κα έπμοιε ηαζ ιζα μιμζυιμνθδ δζαδζηαζία 

ζοιπθήνςζδξ, δ μδδβία ζ‘ αοημφξ πμο δζαηζκμφζακ ηα ενςηδιαημθυβζα ήηακ 

κα ζοιπθδνςεμφκ αοεδιενυκ, ιέζα ζημ ζπμθείμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

«ιεβάθμο δζαθείιιαημξ», ηαεχξ, ζφιθςκα ιε ηδκ ειπεζνία ιαξ, ζοκήεςξ ζημ 

δζάθεζιια ηςκ 10:00 είκαζ πανυκηεξ μζ πενζζζυηενμζ ηαεδβδηέξ. Έηακ αοηή δ 

μδδβία. Απυ εηεί ηαζ πένα, ακ ηάπςξ εηεί αθθάλακε, δεκ ιπμνχ κα ημ πς. 

Αθθά ειείξ ημοθάπζζημκ πνμζπαεήζαιε κα έπμοιε υθα αοηά ηα ζημζπεία βζα 

ηδκ ένεοκα.  

Γζ‘ αοηυ πμο νςηήεδηε, ζπεηζηά ιε ημ ααειυ ζηακμπμίδζδξ ηςκ 

ιαεδηχκ, ημ ΚΔΜΔΣΔ ζημοξ ιαεδηέξ δεκ έπεζ ηάκεζ ηαιία ένεοκα.  

Καζ ηάηζ βζα ηδ δζαεειαηζηυηδηα: Γεκ λένς βζαηί ημ απάκηδζακ. ημ 

ενςηδιαημθυβζμ δεκ ιπμνμφζαιε κα λεπςνίζμοιε Γοικάζζα, Λφηεζα η.θπ. Σμ 

ενχηδια οπήνπε. Διείξ γδηήζαιε κα ιαξ απακηήζμοκ ζ‘ αοηά πμο ημοξ 

αθμνμφκ. Απυ εηεί ηαζ πένα, εκκμείηαζ, μ ηαεέκαξ απακημφζε αοηυ πμο ήεεθε. 

Δπίζδξ, ζηεθηείηε υηζ αοηά ηα ηεθεοηαία ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηα 

αβάθαιε ηζξ δομ-ηνεζξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ . Ίηακ ηάκμοιε ηζξ πεναζηένς 

επελενβαζίεξ, δε εα οπάνπεζ αοηυ ημ πνυαθδια. Ναζ, αοηυ είκαζ θμβζηυ. Ζ 

ενχηδζδ δεκ αθμνμφζε Λφηεζα ηαζ ΔΠΑΛ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Να λεηζκήζμοιε. Πνζκ λεηζκήζμοιε, κα ζαξ πς υηζ ζημ 

ιέθθμκ εα ήηακ πμθφ έηζζ ζδιακηζηυ κα δμφιε ιζα ζδζαίηενδ ένεοκα πμο κα 

αθμνά ηδκ Σεπκζημεπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ, ιε ακηίζημζπα ενςηήιαηα. ·ηζζ, 

εα έπμοιε αηυιδ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζοιπενάζιαηα βζα υθα αοηά πμο 
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νςηήζαηε ζήιενα εδχ ή βζα άθθα πζεακά ενςηήιαηα πμο έπεηε.  

Θα ζοκεπίζμοιε ηαζ παναηαθχ υθμοξ κα αμδεήζμοιε ζηδ δζαδζηαζία. 

Δίζηε 11 μιζθδηέξ. Δπζεοιδηυξ πνυκμξ εα ήηακ κα ιδκ οπεναμφιε ηα 4 θεπηά. 

·ηζζ, αμδεήζηε ηζ εζείξ ηςδζημπμζχκηαξ υ,ηζ έπεηε κα πείηε ηαζ, ακ ηάπμο 

ηάπμζμξ ηαθφπηεηαζ απυ ηάπμζμκ άθθμ, ιπμνεί κα ζοκημιεφζεζ. Αξ 

λεηζκήζμοιε θμζπυκ. Ζ ηονία Παπαθεςκίδα.  

ΠΑΠΑΛΔΩΝΗΓΑ: Καθδιένα ζαξ. Θα πνμζπαεήζς κα είιαζ ζφκημιδ. Γε ιμο 

είκαζ πμθφ εφημθμ ζ‘ αοηυ ημ πνμκζηυ πθαίζζμ. Έεεθα κα πς υηζ μνζζιέκα 

πνάβιαηα πμο εα ακαθένς πνμένπμκηαζ απυ ιία ένεοκα πμο έπεζ 

πναβιαημπμζδεεί ζε 13 Σ.Δ.Δ. ηδξ πενζθένεζαξ ηδξ Αηηζηήξ ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δζδαηημνζηήξ ιμο δζαηνζαήξ. Θα ακαθενεχ ζε μνζζιέκα ζδζαίηενα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πναηηζηήξ ζηα επαββεθιαηζηά ζπμθεία ιε 

αθμνιή ηα Σ.Δ.Δ., αθθά πςνίξ κα εεςνχ υηζ έπμοκ πμθφ ιεβάθεξ δζαθμνέξ 

ιεηαλφ ημοξ.  

Σμ βεβμκυξ, υηζ ζηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ θμζημφκ μζ «ηαημί 

ιαεδηέξ» ιε ααζζηή πνμμπηζηή ηδ βνήβμνδ έκηαλδ ζηδκ αβμνάξ ενβαζίαξ, 

είκαζ πμθφ εφημθμ κα μδδβήζεζ ζε παιδθέξ εηπαζδεοηζηέξ πνμζδμηίεξ έςξ ηαζ 

παναίηδζδ αθεκυξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ αθεηένμο ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. Ο 

ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγεζ δ πμθζηεία ηα επαββεθιαηζηά ζπμθεία, 

υπμζα ιμνθή ηζ ακ έπμοκ πάνεζ ιε ηάεε κμιμεεηζηή αθθαβή, επζηονχκεζ ηδκ 

έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηχκ πμο θμζημφκ ζε αοηά, 

πανυθμ πμο μζ ηεθεοηαίμζ έπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ ακάβηδ εηπαζδεοηζηήξ 

θνμκηίδαξ απυ ημ ηνάημξ θυβς ηδξ πενζμνζζιέκδξ δοκαηυηδηαξ μζημκμιζηήξ 

ηαζ ιμνθςηζηήξ ζηήνζλήξ ημοξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ ημζκςκζηυ ημοξ 

πενζαάθθμκ.  

Ο εηπαζδεοηζηυξ ζηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ έπεζ ιεβαθφηενδ 

επαββεθιαηζηή ηαζ δζδαηηζηή αοημκμιία ζοβηνζηζηά ιε ημκ ζοκάδεθθυ ημο ηδξ 

Γεκζηήξ, ιεβαθφηενδ εοεθζλία ζηδ δζδαηηζηή πναηηζηή. Σμ πθαίζζμ ημο ηζ ηαζ 

πχξ εα δζδαπηεί ηαεχξ ηαζ ημο ηζ εα ελεηαζηεί είκαζ ζπεηζηά «παθανυ». 

Ζ «αοημκμιία» αοηή εηηζιάιε υηζ οπαβμνεφεηαζ απυ ημ ζοκδοαζιυ ηςκ 

παναηάης παναβυκηςκ: απυ ηδ ιία πθεονά, ηδξ εθθζπμφξ ιένζικαξ ημο 

ηνάημοξ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο πενζεπυιεκμο ηδξ εηπαζδεοηζηήξ βκχζδξ, ηςκ 

ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ, ηςκ ιέζςκ ζηήνζλδξ, ηδκ επάνηεζα ηαζ ηδκ 
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ηαηαθθδθυηδηα ημο εηπαζδεοηζημφ οθζημφ, ηδκ επζιυνθςζδ ημο εηπαζδεοηζημφ 

πνμζςπζημφ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ένβμο ημο ηαζ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηδξ 

επζηαηηζηήξ ηαεδιενζκήξ ακάβηδξ ηςκ ίδζςκ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κα έπμοκ ιζα 

ηαηά ημ δοκαηυκ απμηεθεζιαηζηή δζδαηηζηή πναηηζηή ιε αοηά ηα δεδμιέκα.  

Γζ' αοηυ ημ θυβμ ακαβηαζηζηά πνμζανιυγμοκ ημ ηζ ηαζ πχξ εα δζδάλμοκ 

ηαζ ιεηαδίδμοκ αοηή ηδ βκχζδ χζηε κα βίκεζ ηαηακμδηή, ακ υπζ εθηοζηζηή. Ζ 

πνμζανιμζιέκδ αοηή βκχζδ ζηα δεδμιέκα ηςκ ιαεδηχκ ιεηαδίδεηαζ 

ζοκήεςξ ιε πνμθμνζηέξ ζδιεζχζεζξ, βνάρζιμ ζημκ πίκαηα, ηνάηδια 

ζδιεζχζεςκ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζε ηεηνάδζα ηαζ θμζπά ή, ζπακζυηενα, ιε 

δζακμιή θοθθαδίςκ πμο ιπμνεί κα πανμοζζάγμοκ μπηζηά ηδ εεςνία ή ηαζ 

αζηήζεζξ.  

Αοηή δ δζδαηηζηή πναηηζηή οπμηαεζζηά ζε ιεβάθμ ααειυ ημ ζπμθζηυ αζαθίμ, ημ 

μπμίμ ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ έπεζ ηνζεεί αηαηάθθδθμ επζζηδιμκζηά ή 

ηαζ παζδαβςβζηά απυ ημοξ ηαεδβδηέξ αθθά ηαζ ημοξ ιαεδηέξ. Σα αζαθία ηςκ 

Σ.Δ.Δ. έπμοκ βναθηεί πςνίξ ζδζαίηενδ ιένζικα βζα ημ ημζκυ ζημ μπμίμ 

απεοεφκμκηαζ. Ακαθένεδηε ζ‘ αοηυ ηαζ μ ζοκάδεθθμξ Θέιδξ Κμηζζθάηδξ. Γζ‘ 

αοηυ είκαζ ιεηαθμνέξ απυ άθθμοξ ηφπμοξ ζπμθείςκ, απυ άθθα, αξ πμφιε, 

επίπεδα Δηπαίδεοζδξ. Γζ‘ αοηυ ηαζ μζ ιαεδηέξ ηα παναηηδνίγμοκ «δφζημθα».  

Σα πενζζζυηενα αζαθία έπμοκ βναθηεί πςνίξ επζιέθεζα ηαζ πςνίξ 

ηαηάθθδθδ παζδαβςβζηή ιέεμδμ. Δίκαζ πμθφ ελεζδζηεοιέκα. Πενζέπμοκ 

άβκςζηεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ έκκμζεξ ηαζ θελζθυβζμ, έπμοκ δφζημθδ δζαηφπςζδ, 

πμθφ εηηεηαιέκδ φθδ ηαζ, ηέθμξ, ιμνθή πμο δεκ εθηφεζ ημκ ιαεδηή μφηε 

δζεοημθφκεζ ηδ ιάεδζδ.  

Οζ ιαεδηέξ ηδξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, έπμκηαξ ήδδ 

δζαιμνθςιέκδ «ηαηή» ζπέζδ ιε ηα αζαθία ηαζ ηδ ιεθέηδ, εηδδθχκμοκ ηαζ μζ 

ίδζμζ ηδκ ακάβηδ οπμζηήνζλήξ ημοξ απυ ημκ ηαεδβδηή ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ 

ηαζ ιέζα, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα πνμζεββίζμοκ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ςξ έκα, 

ιζηνυ έζης, ααειυ ηα δζάθμνα βκςζηζηά ακηζηείιεκα.  

Θα ακαθένς δομ-ηνία, ηα επζηναηέζηενα, αξ πμφιε, αζηήιαηα ηςκ 

ιαεδηχκ απυ ηδκ ένεοκα πμο έπς δζεκενβήζεζ. Εδημφκ απυ ημκ ηαεδβδηή κα 

είκαζ πνυεοιμξ κα απακηά ζηζξ ενςηήζεζξ ημοξ (ζε πάνα πμθφ ορδθά 

πμζμζηά, απυ 80% ηαζ πάκς), κα πανμοζζάγεζ πμθθά παναδείβιαηα ζημκ 

πίκαηα, κα δίκεζ αμδεδηζηέξ ζδιεζχζεζξ. Λές, αξ πμφιε, ηα επζηναηέζηενα. 
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Ίιςξ, αοηυ πμο γδημφκ πενζζζυηενμ απυ μηζδήπμηε άθθμ είκαζ κα είκαζ μ 

ηαεδβδηήξ θζθζηυξ ιαγί ημοξ ηαζ ημ γδημφκ ςξ πνμτπυεεζδ βζα κα 

παναημθμοεήζμοκ ημ ιάεδια.  

Ο ηαεδβδηήξ, δδθαδή, ζημ επαββεθιαηζηυ ζπμθείμ οπμπνεχκεηαζ κα 

πνμζανιμζηεί, ακελάνηδηα απυ ηδκ ανπζηή ημο ημπμεέηδζδ, ζδεμθμβζηή ηαζ 

βεκζηυηενδ, βζα ημ ζπμθείμ ημ μπμίμ οπδνεηεί, ζε παθανυηενεξ ιμνθέξ 

άζηδζδξ ελμοζίαξ, ζε θζθζηυηενδ ζοιπενζθμνά ηαζ πζμ ζζυηζιδ ιεηαπείνζζδ 

ηςκ ιαεδηχκ ζοβηνζηζηά ιε ημ βεκζηυ. Ζ θζθζηή ζοιπενζθμνά ηαζ δ ηαηά ημ 

δοκαηυκ ελαημιζηεοιέκδ πνμζέββζζδ είκαζ ακαβηαίεξ βζα ημοξ ιαεδηέξ ηδξ 

Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, πμο κζχεμοκ «έλς απ‘ ηα κενά ημοξ» ζημ 

ζπμθείμ, ηαζ ζοκζζημφκ πνμτπυεεζδ βζα δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ.  

Ζ παιδθή ημζκςκζηή ηαζ ιμνθςηζηή πνμέθεοζδ ηςκ ιαεδηχκ, δ παζδζηή 

ημζκςκζημπμίδζδ πμο έπμοκ απμηηήζεζ ζημ πθαίζζμ ιζαξ θασηήξ, ςξ επί ημ 

πθείζημκ, μζημβέκεζαξ, δεκ πνμζθένμοκ ηα οθζηά ηαζ ροπμθμβζηά δεδμιέκα 

πμο εα δζεοηυθοκακ ηδ ζπμθζηή ιάεδζδ. Γεκ πνμζθένμοκ, δδθαδή, ηα 

«ηνοθά» αοηά αμδεήιαηα ηδξ ιάεδζδξ. Γεκ έπμοκ μζηεζυηδηα ιε ηδκ επίζδιδ 

ζπμθζηή βθχζζα μφηε ιε ηδ ζπμθζηή ημοθημφνα. Σα παζδζά ηςκ 

επαββεθιαηζηχκ ζπμθείςκ, ακηίεεηα απυ ηα παζδζά «ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ, πμο 

έπμοκ νοειζζηεί ζημ κα ιαεαίκμοκ ζπεδυκ μηζδήπμηε, πμο ιπμνεί κα ιδκ ημοξ 

ανέζεζ ή κα ιδ ζοιθςκμφκ ιε αοηυ, αθθά ιαεαίκμοκ», «πμο έπμοκ ιάεεζ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδ δζάηνζζδ ακάιεζα ζημ αλίςια ηαζ ζημ πενζεπυιεκυ ημο», 

ζοβπέμοκ αοηά ηα δφμ ηαζ έηζζ, ακ δεκ δδιζμονβδεεί πνμζςπζηή ζπέζδ ημο 

δαζηάθμο ιαγί ημοξ, «απμννίπημοκ ημ θεζημφνβδια ημο δαζηάθμο ηαζ 

ζοβπνυκςξ υθα ηα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αοηυ» (Bernstein 1991, ζε 

Φναβημοδάηδ, 1985)].  

Οζ ιαεδηέξ ηςκ ΣΔΔ «ανκμφκηαζ κα πνμζέλμοκ ηάηζ πμο δεκ ημοξ 

εκδζαθένεζ ηαζ δεκ ημοξ ζοβηζκεί, παναιέκμοκ ζηδκ ηάλδ ζςιαηζηά πανυκηεξ, 

πκεοιαηζηά απυκηεξ», «δεκ δζααάγμοκ μφηε απυ ηοπζηή οπμπνέςζδ, εκχ μζ 

πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ ηςκ βεκζηχκ Λοηείςκ, αηυια ηαζ αοημί πμο ηάκμοκ 

θαζανία ζηδκ ηάλδ, έπμοκ ειπεδχζεζ ηδκ πεζεανπία ημο ηαεδιενζκμφ ηαζ 

ζοζηδιαηζημφ δζααάζιαημξ, ηδξ πνμεημζιαζίαξ ζημ ζπίηζ βζα ηοπυκ ελέηαζδ, 

ηδξ αοημκυδηδξ πανμοζίαξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ιάθζζηα ιε ηα πνμαθεπυιεκα 
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(ηζάκηα, αζαθία, ηεηνάδζα, ζηοθυ). Σίπμηα απυ ηα παναπάκς δεκ είκαζ 

αοημκυδημ ζημ ηεπκζηυ ζπμθείμ!» (Υαηγδακαζηαζίμο, 2001). 

Θα ήεεθα κα ηθείζς θέβμκηαξ υηζ μ ηαεδβδηήξ ζημ επαββεθιαηζηυ 

ζπμθείμ «ηαθείηαζ» κα πανέιαεζ εκενβδηζηά πνμηεζιέκμο κα απμηαηαζηήζεζ ηδ 

ζπέζδ ημο παζδζμφ ιε ημ ζπμθείμ ςξ ημζκςκζηυ πχνμ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ ηδκ ηονία Παπαθεςκίδα. Ο ηφνζμξ 

Κμοκηήξ Πακαβζχηδξ. Πνμζπαεήζηε υζμ ιπμνείηε κα ηςδζημπμζήζεηε ηζξ 

ζηέρεζξ ζαξ ηαζ κα βκςνίγεηε υηζ, ακ δεκ πνμθηάζεηε κα πείηε υζα εέθεηε, 

ιπμνείηε κα ηαηαεέζηε ηδκ ενβαζία ζαξ ηαζ εα ζοιπενζθδθεεί ζηα πναηηζηά.  

Π. ΚΟΤΝΣΖ (ΔΛΜΔ ΠΔΗΡΑΗΑ): Καθδιένα ζαξ. Καηανπάξ, κα πς υηζ κμιίγς 

υηζ βζα υζμοξ δμοθεφμοκ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ δε πνεζάγεηαζ ηαζ ηάπμζα 

πμθφ ιεβάθδ επζπεζνδιαημθμβία εδχ βζα ημ ακ δ ένεοκα είκαζ έβηονδ ή δεκ 

είκαζ. Γδθαδή, κμιίγς υηζ γμφιε ιζα ηναβζηή ηαηάζηαζδ ζηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ. Ακ είκαζ θίβμ πζμ πάκς ή πζμ ηάης ηα πμζμηζηά δεδμιέκα κμιίγς 

είκαζ δεοηενεφμκ. Μζα εζζαβςβζηή παναηήνδζδ, επίζδξ: Νμιίγς υηζ ημ 

εηπαζδεοηζηυ αοηυ ζοκέδνζμ βίκεηαζ ζε ιζα πενίμδμ πμο οπάνπεζ πενίπηςζδ κα 

μλοκεμφκ ηα ενβαζζαηά πνμαθήιαηα ημο ηθάδμο ζηδκ Δπαββεθιαηζηή 

Δηπαίδεοζδ ηαζ κμιίγς υηζ ημ γήηδια αοηυ είκαζ οπμηζιδιέκμ ζημ οκέδνζμ. 

Ξένμοιε υθμζ υηζ ζηα Σεπκζηά αοηή ηδ ζηζβιή οπάνπεζ έκα ηαεεζηχξ, εα έθεβα, 

αζπιαθςζίαξ, μιδνίαξ ιεβάθμο ανζειμφ ζοκαδέθθςκ ιε αάζδ ημ ηζ εα βίκεζ ημο 

πνυκμο. ‘ αοηυ «παίγεζ ιπάθα» δ Γζμίηδζδ. Γεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ μζ απενβίεξ 

είκαζ δοζημθυηενεξ ηαηά ηακυκα ζε Σεπκζηά ηαζ Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα. Καζ 

ηχνα εα ιπς ζημ εέια ιαξ.  

Καηανπάξ, κμιίγς υηζ ζοιθςκμφιε ζηδκ ανπή πμο θέεζ υηζ ηα 

Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα έπμοκ «ηαημφξ» ιαεδηέξ, αξ πμφιε. Φακηάγμιαζ ηαζ δ 

ζοκαδέθθζζζα πνζκ δεκ ημ εκκμμφζε ιε αοηή ηδκ έκκμζα, ηνίκμκηαξ απυ ηα 
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οπυθμζπα πμο είπε. ·πμοκ θηςπμφξ ιαεδηέξ. ·ηζζ μζ ιαεδηέξ πνμένπμκηαζ 

απυ ηδκ ενβαηζηή ηάλδ, απυ ηα θασηά ζηνχιαηα. ηα εζπενζκά -εβχ δζδάζης 

ζημ εζπενζκυ ΔΠΑΛ- είκαζ πμθφ έκημκδ δ ηαλζηή δζάζηαζδ.  

Πνέπεζ, κμιίγς, κα απακηήζμοιε ζε ηάηζ. Γζαηί οπάνπεζ αοηυ ημ πάμξ; 

Γζαηί, πναβιαηζηά οπάνπεζ έκα πάμξ. Γδθαδή, ηάεε ηυζμ κυιμζ. Σίπμηε δε 

θεζημονβεί. Βζαθία πμο ειέκα, αξ πμφιε, πμο ηάκς ιάεδια εζδζηυηδηαξ πμο 

είκαζ βζα πακεθθαδζηέξ, ιε ελμνβίγμοκ - είιαζ ηδξ Πθδνμθμνζηήξ. Δίκαζ 

ελμνβζζηζηυ. Γδθαδή, ημ αζαθίμ πμο έπμοκ δχζεζ ζημοξ ιαεδηέξ απμδεζηκφεζ 

υηζ οπάνπεζ ακαθβδζία πθήνδξ. Γζαηί οπάνπεζ αοηυ ημ πνάβια ζηδκ Σεπκζηή, 

αοηυ ημ πάμξ; Νμιίγς υηζ μζ θυβμζ δεκ είκαζ εηπαζδεοηζημί. Γδθαδή, πμθθέξ 

θμνέξ έπεζ βίκεζ πνμζπάεεζα κα ζηναθμφκ ιαεδηέξ, ιε αίαζμ ή υπζ ηνυπμ, ζηδκ 

Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Να ηδκ ηάκμοκ εθηοζηζηή, κα ηάκμοκ πμθφ δφζημθδ ηδκ 

άθθδ, ηδ Γεκζηή Δηπαίδεοζδ, ηαζ κα ακαβηαζηεί ηυζιμξ κα ζηναθεί ζηδκ 

Σεπκζηή. Αοηυ είκαζ δ ηονίανπδ πμθζηζηή ηαζ δ ηονίανπδ ηάζδ.  

Ζ Σεπκζηή απυ ιυκδ ηδξ δεκ είκαζ εθηοζηζηή. Πχξ κα ημ ηάκμοιε; Αξ 

πμφιε, ημ αθέπμοιε απμθίηζηα, αηαλζηά. Ίπςξ είκαζ μ ηαπζηαθζζιυξ ζηδκ 

Δθθάδα, πςνίξ παναβςβή. Δίπε ηάκεζ μ Ανζέκδξ ημ ‘97 έκα πνάβια πμο 

έθεβεξ: «ε πμζα πχνα είιαζηε; ηδ Γενιακία;», ιε ημιείξ, εζδζηυηδηεξ, 

ελεζδζηεφζεζξ ηαζ θμζπά, ηαζ ιεηά ζηδκ πνάλδ ηίπμηα, ιδδέκ. Δκηάλεζ, πήνε αοηυ 

ημκ ηφηθμ ημο, έθηαζε, έηακε ηα πνυκζά ημο, πέναζακ ηα πνυκζα, ηαηέθδλε ζε 

αδζέλμδμ, άκηε λακά ιακά.  

Δπεζδή δε εέθς κα πενάζς ημ ηεηνάθεπημ, ακ ηαζ δεκ πνυθααα, δεκ 

πεζνάγεζ. Θέθς κα πς υηζ πνέπεζ κα είιαζηε πνμζεπηζημί ζε ζπέζδ ιε ηάπμζα 

αζηήιαηα. Μεηαθοηεζαηυ έημξ εζδίηεοζδξ, θέεζ δ ΟΛΜΔ. Κμζηάληε, ζοκάδεθθμζ, 

ακ αοηυ ημ θέιε βζα κα ηαθφρμοιε ηζξ ενβαζζαηέξ ιαξ ζπέζεζξ, είκαζ θάεμξ. 

Δβχ δεκ ημ θές ιε ηδκ έκκμζα υηζ δεκ έπμοιε ηαεήημκ κα ηαθφρμοιε ηζξ 

ενβαζζαηέξ ιαξ ζπέζεζξ. Αθθά αοηυ είκαζ άθθμ. Λεξ: «Δνβαζζαηά δζηαζχιαηα - 

δε εα οπάνπεζ ηαιία επίεεζδ ζηα ενβαζζαηά ιμο δζηαζχιαηα». Γε εα πεζξ: 

«Θα πχζς ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ άθθμ έκα έημξ, βζα κα έπς εβχ δμοθεζά».  

Γεφηενμ: Δκζαίμ 12πνμκμ. Δίκαζ ζακ ηάπμζμξ κα κμιίγεζ υηζ ιε 

πανειαάζεζξ ζηδκ Δηπαίδεοζδ εα θφζεζ ημ πνυαθδια ηδξ φπανλδξ 

ημζκςκζηχκ ηάλεςκ. Γδθαδή, μ Νυιμξ βζα ηα ΔΠΑΛ ηαζ ηζξ ΔΠΑ, πμο πάκς-

ηάης παναπέιπεζ ζε έκα εκζαίμ 10πνμκμ, ιδκ πεζ ηακείξ υηζ δεκ είκαζ αοηυ πμο 
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πνμηείκαιε. Γζαηί άθθμζ κμιμεεημφκ, δε κμιμεεημφιε ειείξ. Γδθαδή, ζηα δέηα 

πνχηα πνυκζα είκαζ εκζαίμ ζπμθείμ. Δίκαζ θζβυηενμ ηαλζηυ απ‘ υ,ηζ ήηακ πνζκ, ιε 

ηα Σ.Δ.Δ.; Αοηυ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, πμο ζζπφεζ ζηα ΔΠΑΛ, πμο είκαζ ίδζμ 

ιε ημο Γεκζημφ Λοηείμο, παναπέιπεζ ζε ιεβαθφηενμ απμηθεζζιυ ή δεκ 

παναπέιπεζ;  

Νμιίγς, θμζπυκ, υηζ πνέπεζ κα δμφιε ημ γήηδια ζηδκ μθυηδηά ημο ιέζα 

ζε ιζα ημζκςκία, ηαζ υηζ πνέπεζ, πνχημκ, ημ αιέζςξ επυιεκμ δζάζηδια κα 

οπάνλεζ ιία ζοκδζηαθζζηζηή ζοθθμβζηή δνάζδ βζα ηα ενβαζζαηά πνμαθήιαηα 

πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ημο πνυκμο ηαζ, δεφηενμ, ιζα οπενάζπζζδ ηςκ 

ιαεδηχκ ζηδκ μοζία ζε ιζα επίεεζδ πμο δέπμκηαζ, πμο είκαζ ηαλζημφ 

παναηηήνα, ηαζ μ κυιμξ βζα ηα ΔΠΑΛ ηαζ ηζξ ΔΠΑ ηδκ έηακε αηυια πζμ ηαλζηή. 

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ. Ο ηφνζμξ Φναβημφθδξ Γεχνβζμξ.  

Γ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ (ΔΛΜΔ ΠΡΔΒΔΕΑ): Δίιαζ ιαεδιαηζηυξ, οπδνεηχ 26 

πνυκζα ημ Σεπκζηυ Λφηεζμ ηαζ εα λεηζκήζς ιε ιζα δζαπίζηςζδ: υηζ μζ πμθζηζηά 

ηναημφκηεξ μοδέπμηε ζεαάζηδηακ ημ Σεπκζηυ Λφηεζμ ηαζ αοηυ θαίκεηαζ ηαζ απυ 

ηα αζαθία ηαζ απυ ηα ηηίνζα ηαζ απυ ηα ενβαζηήνζα. Ακαθένεδηε μ ζοκάδεθθμξ 

Κμηζζθάηδξ ηαζ ηάπμζμξ άθθμξ ζοκάδεθθμξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

βνάθηδηακ ηάπμζα αζαθία ηαζ ζημ υηζ αοημί πμο βνάθμοκ είκαζ ηαζ ηνίκμκηεξ.  

Πζζηεφς υηζ ημ Σεπκζηυ Λφηεζμ, έηζζ υπςξ ημ εέημοιε, έπεζ φπανλδ. Πνέπεζ κα 

οπάνπεζ ημ Σεπκζηυ Λφηεζμ ιε ηζξ βκχζεζξ πμο δίκεζ. Καζ εέθς κα ημκίζς υηζ ημ 

Σεπκζηυ Λφηεζμ δεκ είκαζ ηοπαία επζθμβή μφηε ζοκδέεηαζ ιε ηάπμζα μζημκμιζηή ή 

ηαλζηή εέζδ, εα έθεβα, ηάπμζςκ ιαεδηχκ. Τπδνεηχ ζε έκα Σεπκζηυ Λφηεζμ 

ιζαξ πενζμπήξ 10.000 ηαημίηςκ πμο είκαζ αβνυηεξ, ενβάηεξ, πμθθμί ιεηακάζηεξ 

ηαζ οπάνπεζ έκα Σεπκζηυ ηαζ έκα Γεκζηυ Λφηεζμ. Καζ ζηα δφμ Λφηεζα πδβαίκμοκ 

ιαεδηέξ ιε ηδκ ίδζα μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ηαηάζηαζδ, εα έθεβα. Πζζηεφς 

υηζ είκαζ ζοκεζδδηή δ επζθμβή, πανυηζ είκαζ ιζηνά ηα παζδζά, ζηα 15 ημοξ, κα 

επζθέλμοκ ακ εα πάκε ζημ Σεπκζηυ ή ζημ Γεκζηυ Λφηεζμ. Δίκαζ ζοκεζδδηή δ 

επζθμβή ημοξ, βζαηί πνχηα απ‘ υθα οπάνπεζ έκα ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ πενίενβμ: 

Σα πενζζζυηενα παζδζά πμο ένπμκηαζ ζημ Σεπκζηυ Λφηεζμ ένπμκηαζ βζαηί ή μζ 

βμκείξ ημοξ ή μζ ζοββεκείξ ημοξ ή ημ ιένμξ ημ μπμίμ γμοκ ιπμνμφκ κα ημοξ 

ελαζθαθίζμοκ δμοθεζά ςξ δθεηηνμθυβμοξ, οδναοθζημφξ, ροηηζημφξ ή 

ιδπακμθυβμοξ. Δίκαζ επζθμβή ιζαξ ημπέθαξ κα βίκεζ κδπζαβςβυξ ή κα βίκεζ 
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κμζμηυια ηαζ κα οπδνεηήζεζ αοηυ ημκ ημιέα ηαζ, ακ δεκ οπήνπε ημ Σεπκζηυ 

Λφηεζμ, εβχ πζζηεφς υηζ ίζςξ ηάπμζα παζδζά απυ ηδ Β΄ Λοηείμο εα είπακ 

ζηαιαηήζεζ κα αζπμθμφκηαζ ιε ημ ζπμθείμ. Θα είπαιε δζχλεζ, θμζπυκ, ηα παζδζά 

απυ ηδκ ηεπκζηή αοηή ιυνθςζδ ηδκ μπμία πανέπμοιε.  

Σζ βίκεηαζ, υιςξ, εδχ; Γζαηί ηα πνάβιαηα δοζημθεφμοκ; Γζυηζ δεκ ηα 

δοζημθεφμοιε ειείξ μζ ηαεδβδηέξ - ηαζ δεκ είκαζ εέια θζθζηυηδηαξ, 

ζοκαδέθθζζζα, απέκακηζ ζημοξ ιαεδηέξ. ίβμονα αοηυ είκαζ έκα δεδμιέκμ 

ιέζα ζε ιία ηάλδ, ημ κα ιπμνμφιε κα είιαζηε θζθζημί ιε ηα παζδζά. 

Γδιζμονβμφκ δοζημθζεξ ηα αζαθία, υπςξ πνμείπακ ηάπμζμζ ζοκάδεθθμζ, ζηα 

παζδζά. Ίηακ απυ πένοζζ μ ιαεδηήξ ηδξ Α΄ ή ηδξ Β΄ Λοηείμο έπεζ πάνεζ ηα 

Μαεδιαηζηά ηαζ ημ αζαθίμ απ‘ έλς βνάθεζ «Α΄ Δκζαίμο Λοηείμο», αιέζςξ μ 

Μήηζμξ ιμο είπε: «Γάζηαθε, εβχ δεκ ήνεα εδχ κα βίκς μφηε ιαεδιαηζηυξ 

μφηε θοζζηυξ». Ίηακ απυ ηνεζξ χνεξ ημοξ δζδάζημοιε πέκηε Μαεδιαηζηά -ηαζ 

ημ θές εβχ, πμο είιαζ ιαεδιαηζηυξ, δεκ ημ αθέπς ζοκηεπκζαηά- ηαζ απυ ηζξ 34 

χνεξ ηδξ εαδμιάδαξ μζ 28 είκαζ βεκζηήξ παζδείαξ, αιέζςξ δδιζμονβμφιε ζηα 

παζδζά πμθφ, ια πμθφ ιεβάθμ πνυαθδια. Γεκ είκαζ ηοπαίμ πμο ιέζα ζημ 

ενβαζηήνζμ ηα παζδζά δείπκμοκ ιία δζοπία ηαζ ιία ηαηακυδζδ ηαζ ζέαμκηαζ ημ 

ιάεδια ηαζ, υηακ πάς κα ημοξ ηάκς εβχ Μαεδιαηζηά, αιέζςξ ανπίγμοκ ηαζ 

πνμαθδιαηίγμκηαζ, απμνμφκ, δοζημθεφμκηαζ.  

Σεθεζχκμκηαξ, πζζηεφς ημ ελήξ: Γζα ηα αζαθία -ημ είπαιε- δεκ έβζκε ηαιία 

πμζμηζηή πζθμηζηή εθανιμβή. ·καξ ηεθεζυθμζημξ ημο Δκζαίμο Λοηείμο -ημ ημκίγς 

αοηυ, είκαζ πνυαθδια-… ήνεακ ιαεδηέξ πμο είπακ ηεθεζχζεζ ημ Γεκζηυ Λφηεζμ 

κα βναθημφκ ζημ Σεπκζηυ Λφηεζμ βζα πμθθμφξ θυβμοξ, κα ιδκ ηαείζς ηχνα κα 

ελδβήζς, ήνεε κα πάνεζ, θμζπυκ, ημ παζδί έκα πανηί βζα κα ιπμνέζεζ αφνζμ 

ιεεαφνζμ κα ηάκεζ ηάηζ. Σμοξ ημ απαβμνεφμοιε κα ‘νεμοκ απυ ημ Γεκζηυ Λφηεζμ 

ζημ Σεπκζηυ. Απαβμνεφεηαζ. Καζ θέβεηαζ υηζ είκαζ ζζυηζια.  

Δίκαζ εεηζηυ ημ ηέηανημ έημξ, πμο πνμηείκεζ δ ΟΛΜΔ. Δβχ πζζηεφς υηζ 

είκαζ πάνα πμθφ εεηζηυ - ηαζ δεκ είκαζ απθχξ κα αάθμοιε έκα ηέηανημ έημξ, 

υπςξ είπε μ ζοκάδεθθμξ, βζα κα ανμφιε δμοθεζά ηάπμζμζ. Σμ ηέηανημ έημξ 

πζζηεφς υηζ είκαζ ζδιακηζηυ απυ ηδκ άπμρδ υηζ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ εκζαίμ 

ηαζ ζζυηζιμ ημ Σεπκζηυ Λφηεζμ. Αθθά ηαοηυπνμκα πνέπεζ ημ επίπεδμ Γ΄ -ηαζ 

οπήνλε εδχ ιζα ενχηδζδ, δεκ ηδ βκςνίγς ηδκ απάκηδζδ- ήλενα υηζ ιέπνζ 25 

Οηηχανδ ημ επίπεδμ Γ΄ δε δίκεηαζ απυ ηα Σεπκζηά Λφηεζα. Ακ είκαζ δοκαηυκ, ιε 
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ημ ηέηανημ έημξ κα παίνκμοκ ημ επίπεδμ Γ΄ ηα παζδζά. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθε, εοπανζζημφιε πμθφ. Ο ζοκάδεθθμξ Αηνζχηδξ.  

Γ. ΑΚΡΗΩΣΖ (ΔΛΜΔ ΔΤΒΟΗΑ): οκάδεθθμζ, δ οπμαάειζζδ ηδξ Σεπκζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ έπεζ λεηζκήζεζ απυ ηδ βέκκδζή ηδξ. Λεβυηακ παθζά ηαζ θέβεηαζ ηαζ 

ζήιενα: «Αοηυ ημ παζδί δεκ ηάκεζ βζα βνάιιαηα, εα ημ ζηείθμοιε ζηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ». Αοηυ δεκ έθεβακ απυ ημ ‘50 ηαζ ιεηά, πμο έβζκε δ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ; Αοηυ θέκε ηαζ ζήιενα. ‘ αοηυ αμδεάεζ ηαζ δ πμθζηεία, ηαζ εα πς 

έκα πανάδεζβια ζοβηεηνζιέκμ.  

Θα ημθιμφζε ημ Τπμονβείμ κα ιδκ έπεζ ελαββείθεζ ζηδ Γεκζηή 

Δηπαίδεοζδ ηα ιαεήιαηα ζηα μπμία εα δχζμοκ μζ οπμρήθζμζ ημκ επυιεκμ 

πνυκμ μζ πακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ; Αοηυ ηάκεζ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Θα 

ημθιμφζε εθέημξ κα ιδκ έπμοκ ένεεζ ιέπνζ ημ Γεηέιανδ ηα αζαθία ζηα 

ιαεήιαηα ηα μπμία δίκμοκ ηα παζδζά βζα ηα Σ.Δ.Η., ηαζ κα ιδκ ακδζοπεί 

ηακέκαξ; Σα ιαεήιαηα ζηα μπμία δίκμοκ εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ εθέημξ, ημ 

Γεηέιανδ δεκ ηα είπακ πάνεζ ηα παζδζά ηαζ ήεεθακ ημ Μάνηδ κα έπεζ 

μθμηθδνςεεί ηαζ δ φθδ. Άνα, αθέπμοιε απυ ηδκ πθεονά ηδξ πμθζηείαξ ιία 

οπμαάειζζδ πμο ζοιαάθθεζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Γζαηί ηα παζδζά ηα 

μπμία επζθέβμοκ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ είκαζ υκηςξ «εθάζζμκμξ πνμζπάεεζαξ» 

ηαζ αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε πμθθμφξ πανάβμκηεξ.  

·βζκε ηνζηζηή βζα ηα αζαθία ηαζ κμιίγς υηζ είκαζ ζςζηή ηαζ μ ηαεέκαξ εα 

ιπμνμφζε, ακάθμβα ιε ηδκ εζδζηυηδηά ημο, κα πεζ εηαημκηάδεξ παναδείβιαηα 

ηνζηζηήξ βζα ηα αζαθία. Θα ήεεθα κα ιζθήζς βζα ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, 

αοηά ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, ηα μπμία πνμζανιυγμκηαζ απυ ημ Σ.Δ.Δ. ζημ 

ΔΠΑΛ, απυ ημ ΣΔΛ ζημ Σ.Δ.Δ., απυ ημ ΣΔΛ ζημ ΔΠΑΛ, ιε δζαθμνεηζημφξ 

ζηυπμοξ ζηα ζπμθεία ηαζ θμζπά. Δβχ εα ήεεθα κα επζζδιάκς έκα ζημζπείμ 

ιυκμ. Σα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ πνέπεζ κα είκαζ 

πνμζανιυζζια πνμξ ηδκ ηεπκμθμβία. Αοηυ δε βίκεηαζ. Ίκηςξ, είκαζ παναδεηηυ 

υηζ μζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ αημθμοεμφκ ιεηά απυ ιζα 

20εηία απυ ηυηε πμο λεηζκάεζ δ ηεπκμθμβία. Αξ πμφιε ηα PLC, βζα πανάδεζβια, 

ζημοξ Ζθεηηνμθυβμοξ, ή ηα CNC, ζημοξ Μδπακμθυβμοξ, είκαζ ιζαξ 20εηίαξ 

πνζκ ηαζ αηυια δεκ έπμοκ ιπεζ, ή ιάθθμκ ηχνα ιπήηακ ζηα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα. Σα ηεθεοηαία 2-3 πνυκζα ιπήηακ ηα PLC, υηακ είκαζ ηεπκμθμβία 

πμο λεηίκδζε ημ 1980. Ίκηςξ, δ ηεπκμθμβία θεκε υηζ αημθμοεεί, ηαζ αοηυ είκαζ 
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απμδεδεζβιέκμ βεκζηυηενα, υηζ δ πναβιαηζηυηδηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ αημθμοεεί 

είημζζ πνυκζα.  

Αοηυ εα έπνεπε, αέααζα, κα ζοκδοαζηεί ιε ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ. Νέεξ ηεπκμθμβίεξ ιπαίκμοκ. Ζ ιζηνυηενδ εηαζνζμφθα ημκ ηεπκζηυ 

ηδξ ημκ ζηέθκεζ βζα επζιυνθςζδ, ηάεε πνυκμ ιία-δομ εαδμιάδεξ. Αοηυ πυηε 

έπεζ βίκεζ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ;  

Να μθμηθδνχζς ιε ιζα πνυηαζδ. Θα έθεβα υηζ, επεζδή οπάνπεζ έκα 

πνυαθδια ιε ημ πχξ μζ ζοκάδεθθμζ αθέπμοκ κα αζπμθείηαζ δ ΟΛΜΔ ιε ηα 

γδηήιαηα ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ, πμο είκαζ έκα ζδιακηζηυ ηιήια ιε ημ 

μπμίμ εα έπνεπε κα αζπμθδεεί, εβχ πνμηείκς ημ επυιεκμ δζάζηδια -δεκ λένς 

πυηε εα είκαζ αοηυ- δ ΟΛΜΔ κα δζμνβακχζεζ ιία δζδιενίδα, έκα ιίκζ-οκέδνζμ, 

ακ εέθεηε, ιε ακηζπνμζχπμοξ μζ μπμίμζ εα ένεμοκ απυ ηα ηεπκζηά ζπμθεία. 

Μαξ πμκάεζ αοηή δ οπυεεζδ, ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Δθάπζζημζ 

ζοκάδεθθμζ βκςνίγμοκ βζα ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ ηονίςξ ιέζς ημο Θέιδ 

Κμηζζθάηδ αζπμθήεδηε δ ΟΛΜΔ ιε ημ γήηδια ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ, 

ηαεχξ δεκ εηπνμζςπμφκηακ ηακέκαξ άθθμξ απυ ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ ζημ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ. Καζ ζήιενα κμιίγς υηζ οπάνπεζ ακάβηδ 

αδήνζηδ κα αζπμθδεμφιε ζμαανά ιε ηα γδηήιαηα ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ 

ηαζ κα αζπμθδεμφκ ζδζαίηενα μζ ζοκάδεθθμζ, κα ζογδηδεεί ηαζ ιέζα ζηα ηεπκζηά 

ζπμθεία αοηυ ημ εέια, πμο ηυζμ ιαξ εκδζαθένεζ. Ίζμζ δεκ είζηε απυ ηδκ 

Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ, δεκ ημ λένεηε. Αθθά ειάξ, πμο ενβαγυιαζηε εηεί, ιαξ 

αθμνά ηαζ πνέπεζ κα ημ ζογδηήζμοιε αοηυ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκάδεθθε. Σμ έπμοιε οπυρδ ιαξ. Ο Γζχνβμξ 

Λέηηαξ.  

Γ. ΛΔΚΚΑ (ΔΛΜΔ ΑΡΓΟΛΗΓΑ): οκάδεθθμζ, ηοπαίκεζ κα είιαζ ζηέθεπμξ ζημ 

ΓΡΑΤ ημο 1μο Σ.Δ.Δ. ΔΠΑΛ Άνβμοξ. Με ηδκ ζδζυηδηα αοηή έπμοιε ιία άιεζδ 

επαθή ιε υθα ηα ζπμθεία ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ζημ κμιυ ιαξ, ηα μπμία 

ςξ Σ.Δ.Δ. ήζακ ηέζζενα. Έηακ ημ 1μηαζ ημ 2μ Σ.Δ.Δ. Άνβμοξ, ημ 1μ Ναοπθίμο 

ηαζ 1μ Κνακζδίμο. Σα ηεθεοηαία πνυκζα είπαιε ιείςζδ ημο ιαεδηζημφ 

πθδεοζιμφ πάνα πμθφ ιεβάθδ. Με ηδκ ίδνοζδ ηςκ ΔΠΑΛ παναηδνήεδηε ιία 

αφλδζδ ημο ιαεδηζημφ δοκαιζημφ ζημ δζπθάζζμ. Σμ ακηίεεημ ζοκέαδ ζηδκ 

ΔΠΑ, πμο ήηακ πνζκ ημ 2μ Σ.Δ.Δ. Άνβμοξ ηαζ θεζημονβμφζε ιε ηζξ εζδζηυηδηεξ 

ηςκ Μδπακμθυβςκ ηαζ ηςκ Ζθεηηνμθυβςκ. Απμηθεζζηζηά ιε αοημφξ ημοξ δφμ 
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ημιείξ. Καζ παναηδνήεδηε ημ θαζκυιεκμ εθέημξ κα ιείκμοκ ζηδκ ΔΠΑ ιυκμ 

πέκηε ιαεδηέξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ έκαξ έθοβε ζημκ ΟΑΔΓ, ηαζ θεζημονβεί δ 

ΔΠΑ ιυκμ ιε ηέζζενα παζδζά αοηή ηδ ζηζβιή.  

ε ζοκακηήζεζξ πμο είπαιε ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ηδξ ΔΠΑ ιάξ ηαηέβναρακ 

ηάπμζα πνμαθήιαηα ηαζ έηακακ ηάπμζεξ πνμηάζεζξ βζα ηδκ επζαίςζδ ηδξ 

ΔΠΑ. Θα ηζξ δζααάζς επζηνμπάδδκ:  

Οζ ΔΠΑ ημο ΤΠΔΠΘ ακηζιεηςπίγμοκ πνυαθδια επζαίςζδξ. Αοηυ, ηαηά ηδ 

βκχιδ ιαξ, μθείθεηαζ ζηα ελήξ:  

1. Οζ ιαεδηέξ πμο επζδζχημοκ άιεζδ επαββεθιαηζηή απμηαηάζηαζδ 

ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ηζξ ΔΠΑ ημο ΟΑΔΓ, μζ μπμίεξ έπμοκ ζαθέζηαηα 

πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ΔΠΑ ημο ΤΠΔΠΘ.  

2. Οζ οπυθμζπμζ ιαεδηέξ, πμο επζεοιμφκ κα θμζηήζμοκ ζε ζπμθεία 

Σεπκζημεπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ, εεςνμφκ ηζξ ΔΠΑ ζπμθεία 

οπμααειζζιέκα ηαζ πνμηζιμφκ ηα ΔΠΑΛ, απυ ηα μπμία ηαζ εφημθα πηοπία εα 

παίνκμοκ (ηαεχξ ηαζ απμθοηήνζα) ηαζ πενζζζυηενα επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα 

εα έπμοκ.  

3. Ζ απανάδεηηδ ηαηακμιή εζδζημηήηςκ οπέν ηςκ ΔΠΑΛ ηαζ ΔΠΑ ημο 

ΟΑΔΓ εζξ αάνμξ ηςκ ΔΠΑ ημο ΤΠΔΠΘ.  

Καζ πέκηε πνμηάζεζξ βζα ηδκ ακααάειζζδ ηςκ ΔΠΑ ημο ΤΠΔΠΘ: 

1. ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ εζδζηυηδηεξ ζηζξ ΔΠΑ ημο ΤΠΔΠΘ κα πνμζηεεμφκ 

ηαζ μζ παναηάης, μζ μπμίεξ οπάνπμοκ ζηα ΔΠΑΛ ηαζ ηζξ ΔΠΑ ημο ΟΑΔΓ:  

- Μδπακζηχκ ηαζ Ζθεηηνμθμβζηχκ οζηδιάηςκ Αοημηζκήημο.  

- Ζθεηηνμθμβζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ.  

- Φοηηζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ ηαζ Κθζιαηζζιμφ.  

- Ζθεηηνμκζηχκ οζηδιάηςκ Δπζημζκςκζχκ ηαζ  

- Ζθεηηνμκζηχκ Τπμθμβζζηζηχκ οζηδιάηςκ ηαζ Γζηηφςκ.  

Οζ παναπάκς εζδζηυηδηεξ (εζδζηά μζ ηνεζξ πνχηεξ) είκαζ ηθαζζηέξ εζδζηυηδηεξ 

ηαζ ζε αοηέξ ζηδνίπηδηε δ θεζημονβία ηςκ παθαζυηενςκ ζπμθχκ ενβμδδβχκ 

Σ.Δ.. ηαζ Σ.Δ.Δ. Ίθςξ παναδυλςξ ηαζ δοζελδβήηςξ, ημ ΤΠΔΠΘ εεχνδζε 

ζηυπζιμ κα εκηάλεζ ηζξ παναπάκς εζδζηυηδηεξ ζηα ΔΠΑΛ, βζαηί πνμθακχξ 

εεχνδζε υηζ πνεζάγμκηαζ πενζζζυηενεξ εεςνδηζηέξ βκχζεζξ. Ίιςξ, ηαηά έκα 
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πανάλεκμ ηνυπμ, μζ παναπάκς εζδζηυηδηεξ οπάνπμοκ ζηζξ ΔΠΑ ημο ΟΑΔΓ. 

Πμζεξ ζοκηεπκίεξ ημ έηακακ αοηυ; Δίκαζ πμηέ δοκαηυκ ζζυηζια ζπμθεία κα είκαζ 

ακζζυηζια ζε εζδζηυηδηεξ;  

2. Να έπμοκ μζ πηοπζμφπμζ ηςκ ΔΠΑ ηδ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ ζηα Σ.Δ.Η. 

ακηίζημζπςκ εζδζημηήηςκ ιέζς εζδζηχκ πακεθθαδζηχκ ελεηάζεςκ.  

3. Να βίκεζ ζφκδεζδ ιε ηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Πνμξ ημφημ εα πνέπεζ δ 

Πμθζηεία κα δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ απμθμίημοξ ηςκ ΔΠΑ: α) 

πναηηζηήξ άζηδζδξ πνζκ ηδκ απυηηδζδ πηοπίμο ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ ζηδ 

ΓΔΖ, ημκ ΟΣΔ, ημοξ Γήιμοξ, ηζξ Νμιανπίεξ η.θπ., ηαζ α) πναηηζηήξ άζηδζδξ 

ιεηά ηδκ απυηηδζδ πηοπίμο ζηδ αζμηεπκία-αζμιδπακία η.θπ., ιε ηδκ 

πνμτπυεεζδ ηδξ επζδυηδζδξ ημο διενμιζζείμο ηαζ ηδκ φπανλδ ιεζςιέκδξ 

αζζεδηά ααειίδαξ ΗΚΑ, ιέπνζ κα ζοιπθδνχζμοκ μζ πηοπζμφπμζ ΔΠΑ ημκ 

απαζημφιεκμ πνυκμ πναηηζηήξ άζηδζδξ βζα απυηηδζδ άδεζαξ επαββέθιαημξ.  

4. ηζξ ΔΠΑ κα εββνάθμκηαζ απυθμζημζ Γοικαζίμο ηαζ δ θμίηδζδ κα είκαζ 

ηνζεηήξ.  

5. Ακαιυνθςζδ πνμβναιιάηςκ ζπμοδχκ ηαζ αζαθίςκ, πνμζανιμζιέκςκ 

ζηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ, αθθά ηαζ ζημ επίπεδμ ηςκ παζδζχκ.  

6. Ακαιυνθςζδ ςνμθυβζμο πνμβνάιιαημξ ιε πνμζεήηδ ιαεδιάηςκ 

βεκζηήξ παζδείαξ.  

7. Πνμζεήηδ ζηδκ ΣΔΔ ιαεήιαημξ βζα ημ πενζαάθθμκ (π.π. Γζαπείνζζδ 

Φοζζηχκ Πυνςκ). 

8. Δπζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ζ ζοκάδεθθμξ Α. Παηναιάκδ.  

Α. ΠΑΣΡΑΜΑΝΖ (ΔΛΜΔ ΘΖΡΑ): Μζθάιε βζα αζαθία ηαζ βζα ςνμθυβζα 

πνμβνάιιαηα. Αξ λεπενάζμοιε, θμζπυκ, πάνα πμθφ βνήβμνα ημ ημιιάηζ ηςκ 

αζαθίςκ, ιε δεδμιέκα υηζ ηαζ πμθθμί πνμδβμφιεκμζ ζοκάδεθθμζ ακαθένεδηακ 

ζ‘ αοηυ ηαζ ζίβμονα έπμοιε πάνα πμθθά παναδείβιαηα.  

Θα πενζμνζζηχ ζε έκα πανάδεζβια απυ ηδκ Σ.Δ.Δ. ηαζ εα ακαθενεχ 

ζηα αζαθία «Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα» ηαζ «Ονβάκςζδ ηαζ Λεζημονβία 

Κέκηνςκ Πθδνμθμνζηήξ», ηδξ Γ΄ ηάλδξ. ‘ αοηά, ζοκάδεθθμζ, υζμζ δεκ έπεηε 

αζπμθδεεί απυ ημκ ημιέα ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, μθείθς κα ζαξ πς υηζ ημ ιζζυ 
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αζαθίμ ήηακ πακμιμζυηοπμ ηαζ ζηα δφμ αζαθία. Γδθαδή, δ ίδζα ζοββναθζηή 

μιάδα έβναρε ή ζοκέβναρε ζδιεζχζεζξ ηαζ πθδνχεδηε δομ θμνέξ βζα ηα 

αζαθία. Βέααζα, εκηάλεζ, αοηά ηα αζαθία πζα εα απμζονεμφκ ηαζ δε εα 

οπάνπμοκ ζημ Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ.  

Δπζηαθφρεζξ οπήνλακ ηαζ ζοκεπίγμοκ κα οπάνπμοκ. Πάθζ βζα ημκ ημιέα 

ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, ζημ ηαζκμφνζμ ζφζηδια, ζηδ Β΄ ηάλδ ημο ΔΠΑΛ ζοιααίκεζ 

ημ ελήξ: Οζ ιαεδηέξ πμο έπμοκ επζθέλεζ ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, 

έπμκηαξ ιία πνμδβμφιεκδ ειπεζνία ηνζχκ ςνχκ ζηδκ Α΄, πμο ζηδκ μοζία είκαζ 

πνήζδ οπμθμβζζηχκ, παίνκμοκ ημ αζαθίμ «Γίηηοα» απυ ημκ πνχδκ ημιέα 

Ζθεηηνμκζηχκ ηαζ ημ πνχημ πνάβια ημ μπμίμ ιαεαίκμοκ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ 

είκαζ δ πμθοπθδλία. Γε εα ιπς ζηζξ ηεπκζηέξ θεπημιένεζεξ, βζα κα ιδκ 

ημονάγς.  

Ζ απμνία δ ιεβάθδ, ηδκ μπμία έπς ηαζ εβχ πνμζςπζηά ηαζ ηδκ έπμοιε 

ζογδηήζεζ ζηδκ ΔΛΜΔ Θήναξ ηαζ ζημ πανεθευκ, είκαζ ηαηά πυζμ μζ 

ζοκάδεθθμζ μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ζημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ έπμοκ ημζηάλεζ 

αοηή ηδ ζονναθή πμο έπμοκ ηάκεζ ζηα ςνμθυβζα πνμβνάιιαηα ηα μπμία έπμοκ 

ιμζνάζεζ. Πμζα ηεθάθαζα, πμφ, πυηε ηαζ πχξ. Να εοιίζς υηζ ζε ιία απυ ηζξ 

εηδυζεζξ πμο ζηάθεδηακ εθέημξ ζηα ζπμθεία είπε λεπαζηεί απυ ημ «copy-

paste» ηαζ είπε ιείκεζ ιε πθάβζα βναιιαηάηζα - κμιίγς ζημοξ δμιζημφξ - υηζ 

ειείξ εα πνμηείκαιε κα δζδαπεμφκ αοηά, ηα μπμία υιςξ εέθμοκ άθθμ αζαθίμ.  

Αοηυ ημ μπμίμ έπεζ ζοιαεί ζηδκ μοζία είκαζ, υπςξ αζζεάκμιαζ, 

δοζηοπχξ, υηζ είκαζ ζα κα ηάκμοιε αοηή ηδ ζηζβιή εδχ πένα ημ ικδιυζοκμ ηδξ 

Σ.Δ.Δ. Καζ αθμφ ηεθεζχζαιε ιε ηδκ Σεπκζηή Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ, ηχνα 

εα πνέπεζ κα δμφιε ηζ εα βίκεζ ιε ηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ.  

Ξένμοιε υθμζ πάνα πμθφ ηαθά υηζ αοηά ηα ζπμθεία ηαζ αοημφ ημο είδμοξ 

δ εηπαίδεοζδ πνεζάγεηαζ ιεβαθφηενδ πνδιαημδυηδζδ απ‘ υ,ηζ πνεζάγεηαζ ημ 

Γεκζηυ Λφηεζμ. Άνα, εάκ δεκ οπάνλεζ πνδιαημδυηδζδ, δε εα οπάνλεζ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ, υζα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα ηζ ακ αθθάλμοιε, υζεξ ελαββεθίεξ 

ηαζ ακ βίκμοκ απυ μπμζεζδήπμηε ηοαενκήζεζξ.  

Γφμ ζπυθζα αηυια: Τπμεέης υηζ, επεζδή πμθθμί απυ ιαξ θέβαιε υηζ ηα 

παζδζά ηα μπμία θμζημφκ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ είκαζ παζδζά «εκυξ 

ηαηχηενμο Θεμφ», ιάθθμκ δ δβεζία ημο Τπμονβείμο απμθάζζζε υηζ αοηά ηα 

παζδζά είκαζ παζδζά εκυξ ακχηενμο Θεμφ ηαζ έηζζ ιπμνμφκ κα ιάεμοκ ζηδκ Α΄ 
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ηαζ ζηδ Β΄ ηάλδ ημο ΔΠΑΛ Μαεδιαηζηά, Φοζζηή ηαζ Υδιεία ιε ηδκ ίδζα φθδ πμο 

έπεζ ημ Γεκζηυ Λφηεζμ ηαζ ιάθζζηα ζε θζβυηενεξ χνεξ. Δκηάλεζ, ηζ κα πμφιε;  

·πς νςηήζεζ ημοξ ιαεδηέξ ιμο ακ ημοξ ανέζεζ αοηυ ημ ζπμθείμ - επεζδή 

ηάπμζμξ ζοκάδεθθμξ νχηδζε πνζκ ακ ζ‘ αοηά ηα παζδζά ανέζεζ ημ ζπμθείμ. Γεκ 

ημοξ ανέζεζ αοηυ ημ ζπμθείμ. Οφηε ηζ ειάξ ιαξ νχηδζε ηακέκαξ εάκ εέθμοιε 

κα έπμοιε αοηυ ημ επίπεδμ ιαεδηχκ. Διείξ, ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ, υζμζ 

ηέθμξ πάκηςκ ενβαγυιαζηε ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ –βζαηί, ιδκ λεπκάιε ηαζ 

ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηδξ βεκζηήξ παζδείαξ πμο είκαζ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ-, 

έπμοιε πάνα πμθφ απθά έκα δεδμιέκμ: Παίνκμοιε παζδζά ηα μπμία ανίζημκηαζ 

ζε έκα άθθα επίπεδμ ηαζ ιε αοηά ηα παζδζά πνέπεζ κα δμοθέρμοιε. Οζ 

ζοκάδεθθμζ ημο Γεκζημφ, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, έπμοκ ηζ έκα δζηαίςια επζθμβήξ, 

αξ πμφιε, ηςκ ιαεδηχκ ημοξ. Διείξ αοηά ηα παζδζά έπμοιε ηαζ ιε αοηά ηα 

παζδζά δμοθεφμοιε. Καζ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ, Δθέκδ, κμιίγς υηζ απάκηδζακ -ηαζ 

είκαζ δζηή ιμο, πνμζςπζηή εηηίιδζδ- ζημ ενςηδιαημθυβζμ ζημ ημιιάηζ ηδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ. Γζαηί, πναηηζηά, αοηυ ημ μπμίμ ζοιααίκεζ ζε ηεπκζηά ζπμθεία 

ζηα μπμία δμοθεφεζ μ φθθμβμξ Γζδαζηυκηςκ -ηζ εβχ, ημοθάπζζημκ ηα πέκηε 

απυ ηα εθηά πνυκζα πμο είιαζ ζηδκ Δηπαίδεοζδ, αοηυ πανέθααα ηαζ αοηυ 

ανήηα- είκαζ υηζ οπάνπεζ ιία άηοπδ δζαεειαηζηυηδηα. Γζαηί, υηακ ημ παζδί 

ένπεηαζ ηαζ δεκ λένεζ ηαζ δεκ ιπμνεί κα δζααάζεζ, υπςξ είπακ ηάπμζμζ 

ζοκάδεθθμζ, ηζ βνάθεζ ημ εεςνδηζηυ αζαθίμ, ημ ζηέθκεζξ ζημκ θζθυθμβμ ηαζ ημο 

ελδβεί ηζ βίκεηαζ. Πνμζπαεμφζαιε κα ζοιπθδνχζμοιε, υπμο ιπμνμφζαιε, 

βκχζεζξ Μαεδιαηζηχκ. Πνμζπαεμφζαιε κα ζοιπθδνχζμοιε υ,ηζ ιπμνμφζε μ 

έκαξ ιε ημκ άθθμ, κα αμδεήζμοιε, βζα κα ιπμνέζμοκ αοηά ηα παζδζά κα 

ένεμοκ ζε ηάπμζα ζζμννμπία, κα ημοξ ηαθφρμοιε αοηά ηα ηεκά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκάδεθθμ. Ζ ζοκάδεθθμξ Γ. Θάκμο.  

Γ. ΘΑΝΟΤ: οκάδεθθμζ, ενβάγμιαζ ζημ κοκ 1μ ΔΠΑΛ Υακίςκ - πνμδβμοιέκςξ 

1μ Σ.Δ.Δ. Υακίςκ ηαζ πζμ παθζά 1μ ΣΔΛ Υακίςκ. Ίθμζ έπμοιε ηδκ αβςκία, 

ζδζαίηενα υζμζ δμοθεφμοιε πνυκζα ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ, έπμοιε ηδκ 

αβςκία βζαηί είκαζ ιυκζια οπμααειζζιέκδ. Κάπμζα άθθα ζπμθεία είκαζ 

ακαααειζζιέκα, ηάπμζα άθθα υπζ.  

Νμιίγς υηζ πνέπεζ κα απμιοεμπμζήζμοιε αοημφξ ημοξ υνμοξ. Ακ 

ελεηάζμοιε ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ ζδζαίηενα, κμιίγς υηζ ημ ‘77 είκαζ μ πνχημξ 

Νυιμξ πμο ζδνφεζ ηα πενίθδια ΣΔΛ. Έηακ δ επμπή πμο ζηδκ Δθθάδα οπήνπε 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 731 

ημ υναια ηδξ εζζυδμο ζηδκ ηυηε ΔΟΚ. Άνα, εα έπμοιε ΣΔΛ. Τπήνπακ ηα 

ΚΑΣΔΔ, πμο έβζκακ ιεηά ΣΔΗ ηαζ πακεπζζηήιζα. Ζ δζααάειζζδ, θμζπυκ, ζημ 

ενβαηζηυ δοκαιζηυ, κα ημ πς έηζζ, απυ ημκ πηοπζμφπμ ηαζ θμζπά, εα 

ιεηαθναγυηακ ζηδ ζοβηεκηνμπμίδζδ ηδξ παναβςβήξ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηαζ 

θμζπά. Καζ αοηυ εα εηθναγυηακ -εδχ είκαζ ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ- ηαζ ζηδ 

δμοθεζά ηαζ ζηα επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα. ·θα, υιςξ -βζα κα ιδ ιζθχ πμθφ- 

πμο δ Δθθάδα είκαζ πχνα ελανηδιέκδ ηαζ έπμοιε μδδβδεεί ηυζα πνυκζα ζε 

απμαζμιδπακμπμίδζδ! Καζ πμζμξ βεςπυκμξ ζήιενα έπεζ δμοθεζά, υηακ -

ζδζαίηενα εδχ ζηδκ Κνήηδ, αθθά ηαζ ζηδκ οπυθμζπδ Δθθάδα- μ αβνμηζηυξ 

ημιέαξ πάεζ απυ ημ ηαηυ ζημ πεζνυηενμ; Πμζα είκαζ δ αάζδ ηδξ παναβςβήξ 

πμο εα ένεεζ κα ηαθφρεζ δ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ; Ακ ημ πάνμοιε ζα ιμκηέθμ 

ζδεαηυ, υηζ έηζζ δμοθεφεζ μ ηαπζηαθζζιυξ -π.π. Γενιακία-, αοηή είκαζ δ 

πναβιαηζηυηδηα. Ίζμ ηζ ακ ιαξ δείπκεζ δ πναβιαηζηυηδηα υηζ δεκ ιπμνεί κα 

οπάνλεζ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ υπςξ ηδκ μκεζνεφεηαζ μ ηαεέκαξ, ηίεεηαζ ημ 

ενχηδια: Σεπκζηή, εκζαία εηπαίδεοζδ ηαζ υθα αοηά…. εκζαία εηπαίδεοζδ ηαζ ηα 

παζδζά ιεηά ηα 18 κα ανίζημοκ δμοθεζά. Χναία μνάιαηα. Αθθά εα πνέπεζ κα 

λένμοιε πμζα είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα, βζα κα αθέπμοιε. Ίπζ βζα κα δζεηδζημφιε 

ημ εθζηηυ, αθθά βζα κα ιδκ έπμοιε αοηαπάηεξ ζε πμζμοξ απεοεοκυιαζηε ηαζ ηζ 

γδηάιε. Να ιδ θές πμθθά πάκς ζ‘ αοηά. Αοηυ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηα θεβυιεκα 

επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα. Να εοιίζς υηζ ημ ‘77 οπήνπακ ελεηάζεζξ 

εζζαβςβήξ ζηα Γεκζηά ηαζ ζηα Σεπκζηά. Να εοιίζς υηζ οπήνπε πνυζααζδ 

πςνίξ ελεηάζεζξ ζηα Σ.Δ.Η., βζα κα βίκμοκ εθηοζηζηά ηα ΣΔΛ –βζα υζμοξ 

ζοκαδέθθμοξ εοιμφκηαζ- ιυκμ ιε ηδ ααειμθμβία πμο δίκαιε ειείξ. Να εοιίζς 

-ημ είπε ηάπμζμξ πνμδβμφιεκα- υηζ ηα Σ.Δ.Δ. δεκ είπακ ηαιία πνυζααζδ ζημ 

πνχημ κμιμζπέδζμ.  

Καζ κα θηάζμοιε ζηα ΔΠΑΛ. οκάδεθθμζ ηδξ ΟΛΜΔ, έπς έκα ενχηδια: 

οιθςκμφιε ή δζαθςκμφιε ιε ηα αζαθία ηαζ ηδκ φθδ ημο Γεκζημφ Λοηείμο πμο 

ήνεε ζ‘ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ; Eβχ ήιμοκ εζδζηυηδηαξ πδιζημφ ημιέα. 

Καηανβήεδηε απυ ηα ΔΠΑΛ ηαζ δζδάζης βεκζηήξ παζδείαξ. Καζ, αέααζα, 

πνμζανιυγς ηδκ φθδ, βζαηί αοηά ηα αζαθία δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ. Να ιδ 

ιείκς υιςξ, ζ' αοηά. 

Θεςνχ υηζ, ζακ ενβαγυιεκμζ ζοκμθζηά ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ, 

πνέπεζ κα αβάθμοιε απυ πάκς ιαξ ηδκ εοεφκδ ημο ηζ εηπαίδεοζδ εέθμοιε, 
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εάκ ηδ αθέπμοιε εκηαβιέκδ ζ‘ αοηυ ημ ζφζηδια. Διείξ εα πνέπεζ κα 

δζεηδζημφιε ηδ δοκαηυηδηα άιαθοκζδξ ηςκ ηοπζηχκ θναβιχκ ζημ πχνμ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, χζηε κα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζε υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενα 

παζδζά, ηαεχξ μλφκμκηαζ ηαζ ηα μζημκμιζηά ηαζ ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα, κα 

έπμοκ πνυζααζδ ζηζξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, ζακ 

ενβαγυιεκμζ κα δζεηδζημφιε ημ δζηαίςια ηδξ ιμκζιυηδηαξ ηδξ δμοθεζάξ ιαξ, 

ηςκ ςνχκ δμοθεζάξ ιαξ ιέζα ζημ πχνμ, ηαζ κα δζαζθαθίζμοιε έηζζ ηα 

ενβαζζαηά ιαξ δζηαζχιαηα.  

Μζα ημοαέκηα αηυια, βζαηί μ πνυκμξ είκαζ θίβμξ. Πναβιαηζηά μ ζηυπμξ 

ημο Τπμονβείμο ιε ηα ΔΠΑΛ ηαζ ηζξ ΔΠΑ ήηακ κα απμεαννφκεζ ηα παζδζά απυ 

ημ κα ζοκεπίζμοκ πνμξ ηδκ Σνζημαάειζα Δηπαίδεοζδ. Ακ ημ ζοκδοάζμοιε ιε 

ηα αζαθία ζημ Γδιμηζηυ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ φθδξ, ηα αζαθία ζημ Γοικάζζμ, ηδκ 

εκηαηζημπμίδζδ, ηδκ αφλδζδ ηδξ φθδξ, αθέπμοιε υηζ αοημί μζ θναβιμί 

ηαηεααίκμοκ πνμξ ηα ηάης. Αθθάγεζ έηζζ δ ζπέζδ ημο ιαεδηή ιε ημ ζπμθεζυ ηαζ 

μ εηπαζδεοηζηυξ ένπεηαζ κα παίλεζ έκα ηέημζμ νυθμ πμο, πςνίξ κα οπάνπμοκ 

ηοπζηέξ, πνμξ ημ πανυκ, ελεηάζεζξ-θναβιμί ιέζα απυ ηδ δζαδζηαζία ημο 

ζπμθείμο, θεζημονβεί πνμξ απμεάννοκζδ ηςκ ιαεδηχκ. Καζ αοηυ είκαζ έκα 

γήηδια ιεβάθμ, ημ μπμίμ πνεζάγεηαζ ζογήηδζδ.  

οιθςκχ ιε ηδκ πνυηαζδ υηζ εα πνέπεζ δ ΟΛΜΔ… –ηαζ υπζ επεζδή 

αθμνά ιυκμ ειάξ- ζηδκ ανπή ηδξ πνμκζάξ κα οπάνπμοκ οκεθεφζεζξ ζε ζπέζδ 

ιε ηα ενβαζζαηά ιαξ γδηήιαηα, υπμο υιςξ εα είιαζηε υθμζ ιαγί. Γδθαδή, κα 

ιδ βίκεζ δζαπςνζζιυξ Σεπκζηήξ- Γεκζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Μαξ αθμνμφκ υθμοξ 

αοηά ηα γδηήιαηα.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκαδέθθζζζα. Ο ζοκάδεθθμξ Υαναθαιπίδδξ 

Βαζίθδξ.  

Β. ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ (Α΄ ΔΛΜΔ ΠΔΛΛΑ): ·βζκε ιζα πενζβναθή ηδξ 

ηαηάζηαζδξ πμο οπάνπεζ ζηα Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα ηαζ ηακέκαξ εδχ ιέζα 

δεκ ημ αιθζζαδηεί. Θα ζοιθςκήζς ηζ εβχ υηζ δ ηαηάζηαζδ είκαζ έηζζ. Θα 

ήεεθα, υιςξ, κα δζαπςνίζς ηδκ ημπμεέηδζή ιμο ζε δφμ ημιιάηζα, αξ ιμο 

επζηναπεί δ έηθναζδ αοηή. Σμ πνχημ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ οπάνπμοζα 

ηαηάζηαζδ. Σζ πνμηείκμοιε πάκς ζ‘ αοηά πμο οπάνπμοκ.  

Δίπακ ηαζ μζ πνμδβμφιεκμζ υηζ μζ εθθείρεζξ ζηδκ οθζημηεπκζηή οπμδμιή 

είκαζ ηνμιενέξ. Γδθαδή, εκχ ζε έκα επαββεθιαηζηυ ζπμθείμ δ ηανδζά ηδξ 
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θεζημονβίαξ ημο είκαζ ημ ενβαζηήνζμ, ζήιενα ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ έκα 

ζπμθείμ -εάκ πμφιε υηζ αοηά ηα ζπμθεία ηαζ μζ απαζηήζεζξ εα πνέπεζ κα 

δχζμοκ απακηήζεζξ ζηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ- εα ιπμνμφζαιε κα ημ 

ααειμθμβήζμοιε ηάης ηαζ απυ ημοξ ααειμφξ πμο είδαιε ζηδκ ένεοκα ημο 

ΚΔΜΔΣΔ βζα ηα ηα αζαθία.  

ε ηάπμζμοξ ημιείξ ηα ενβαζηήνζα είκαζ ζπεδυκ ακφπανηηα ηαζ 

ηαθμφκηαζ αοημί μζ ηαεδβδηέξ ηαζ μζ ιαεδηέξ κα απακηήζμοκ ζηζξ πνμηθήζεζξ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ ιε ακφπανηημ οθζηυ, ιε ηαεδβδηέξ μζ μπμίμζ δεκ έπμοκ ηδκ 

ακαβηαία επζιυνθςζδ κα ιπμνμφκ κα δζδάλμοκ ζημοξ ιαεδηέξ αοηέξ ηζξ 

ηεπκμθμβίεξ. Ζ ΟΛΜΔ ζςζηά εδχ ηαζ πνυκζα γδηά επζιυνθςζδ βζα ηζξ κέεξ 

αοηέξ πνμηθήζεζξ πάκς ζηζξ ηεπκμθμβίεξ. Δίκαζ έκα ηεκυ ζημκ ημιέα ηδξ 

Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ.  

Σχνα, εάκ πάιε ζηα αζαθία, ηαζ εηεί δ ηαηάζηαζδ είκαζ ηναβζηή, έηζζ 

υπςξ έπεζ πενζβναθεί. Σμοθάπζζημκ, ζε ηάπμζμοξ ημιείξ, ηάπμζα αζαθία 

ηάπμζαξ εζδζηυηδηαξ, αξ πμφιε, είκαζ ηαθά βζα αοημφξ πμο δμοθεφμοκ ιέζα ζηα 

επαββεθιαηζηά ζπμθεία. Κονίςξ, ζημκ ημιέα ηδξ Ζθεηηνμθμβίαξ ηάπμζα αζαθία 

είκαζ αλζυθμβα. Αθθά, βεκζηά, ηα αζαθία είκαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ πμο έπεζ 

πενζβναθεί.  

Δβχ εα γδημφζα απυ ηδκ ΟΛΜΔ κα ζηνέρεζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ. Πνζκ αβάθεζ ηα αζαθία ηαζ ηα δζακείιεζ ζηα ζπμθεία, 

κα ηα εβηνίκεζ ημ ΚΔΜΔΣΔ, κα βίκεζ ιζα επελενβαζία ηαζ, αέααζα, κα 

πθαζζζχζμοιε ηαζ ειείξ ηζξ ζπεηζηέξ μιάδεξ, βζαηί αοηά δε βίκμκηαζ απυ ιυκα 

ημοξ, ηαζ, εάκ ηα εβηνίκμοιε, ηυηε κα δμεμφκ ζηα ζπμθεία. Να βίκμκηαζ εηεί μζ 

παναηδνήζεζξ ηαζ ζε υ,ηζ δζαθςκμφιε κα απμννίπηεηαζ ή κα ζοιπθδνχκεηαζ, 

βζα κα ιπμνμφιε κα θέιε υηζ ζοιιεηέπμοιε ηζ ειείξ ζ‘ αοηυ πμο θέιε, υηζ 

πνέπεζ ηα αζαθία κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηαζ ζηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

ιαεδηχκ.  

Σμ δεφηενμ ημιιάηζ ακαθένεηαζ ζηδ ααεζά ημιή πμο πάιε κα ηάκμοιε, 

ςξ ζοκδζηάημ, ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Καζ δεκ πνέπεζ κα ηάκμοιε ηζ ειείξ 

ημ θάεμξ πμο έηακε ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ κα αζαζημφιε κα αβάγμοιε 

απμηεθέζιαηα. Σμ εκζαίμ 12πνμκμ ζπμθείμ, ζοκάδεθθμζ, ζε ζπέζδ ιε ηα 

ζπμθεία πμο οπάνπμοκ ζήιενα ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ, είκαζ ηάηζ άθθμ. Ζ 

πνυηαζή ιμο είκαζ κα δμεμφκ ηα πμνίζιαηα ζε ιαξ, κα ηα δζακείιμοιε ζημοξ 
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ηαεδβδηέξ πμο οπάνπμοκ ζηα ζπμθεία, κα βίκεζ ιζα επελενβαζία, ιζα ζογήηδζδ 

απυ ηζξ ΔΛΜΔ, κα αβμοκ εηεί επί ηυπμο πμνίζιαηα πάκς ζ‘ αοηή ηδκ 

πνυηαζδ, κα ενςηδεμφκ ηαζ μζ ιαεδηέξ αηυιδ, ακ ζοιθςκμφκ ηαζ πμζα είκαζ 

ηαζ δ ζοιπθδνςιαηζηή άπμρδ πάκς ζ‘ αοηή ηδκ πνυηαζδ. Θεςνχ υηζ είκαζ 

ιζα πνυηαζδ δ μπμία εα θένεζ ακηζδνάζεζξ ηαζ εα δοζημθέρεζ θίβμ ηαζ ημ 

ςιαηείμ. Ζ πνυηαζή ιμο είκαζ αοηή.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, ζοκάδεθθε. Να πενάζεζ μ επυιεκμξ μιζθδηήξ, 

μ ζοκάδεθθμξ Γ. Λαΐδδξ.  

Γ. ΛΑΪΓΖ (Α΄ ΔΛΜΔ ΠΔΛΛΑ): οκάδεθθμζ, ιίθδζε πνμδβμοιέκςξ μ 

Πνυεδνμξ ηδξ Α΄ ΔΛΜΔ Πέθθαξ. Σμκ ανήηα ανηεηά ήπζμ. οκάδεθθμζ, δε εέθεζ 

πμθθή ένεοκα, βζαηί είιαζηε ηαεδιενζκά ζημ ζπμθείμ. Δίιαζ ζ‘ έκα ζπμθείμ. 

Κάεε ιένα πάς εηεί ημ πνςί ζηζξ μηηχ δ χνα ηαζ έπς εαδμιήκηα άημια, 

ηεπκζημφξ ηαηά ηφνζμ θυβμ. ·νπμιαζ εδχ βζα κα ζαξ εηθνάζς ηδκ μιαδζηή 

αβακάηηδζδ πμο έπμοκ μζ άκενςπμζ. 

Σζ ένεοκα κα ηάκμοιε, ακ δεκ ημοξ ανέζμοκ ηα αζαθία ή ακ δεκ ημοξ 

ανέζεζ ημ πνυβναιια; Γεκ ημοξ ανέζεζ ηίπμηα. Δίκαζ ζε ιζα ενβαζζαηή 

ακαζθάθεζα. Λεκε: «εα δμοθέρς ημο πνυκμο;», «δε εα δμοθέρς;», «ηζ εα 

ηάκς;». Νζχεμοκ εβηαηαθεζιιέκμζ απυ ημ Τπμονβείμ. Γεκ οπάνπεζ, 

ζοκάδεθθμζ, ηάπμζα πνυεεζδ ημο Τπμονβείμο, ηακεκυξ Τπμονβείμο, υθα αοηά 

ηα πνυκζα. Σζ εα πεζ δε εέθμοκ; Πνέπεζ κα ημ πάνμοιε παιπάνζ. Γε εέθμοκ κα 

ηδκ ηάκμοκ ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Γζαηί είκαζ πάνα πμθφ εφημθμ κα βίκεζ ημ 

ζπμθείμ ηαζ κα έπεζ ηαζ άνζζημοξ ιαεδηέξ. Πείηε: «ηα Σ.Δ.Η. εα πενκάξ απυ ημ 

ΔΠΑΛ». Πείηε: «Σεπκμθμβζηυξ ημιέαξ; Ίπζ ζημ Δκζαίμ Λφηεζμ, εα πνέπεζ κα 

παξ ζημ ΔΠΑΛ». Μεθθμκηζηά, πείηε: «ημ Πμθοηεπκείμ εα πενκάξ απυ ηα 

ΔΠΑΛ». Γε εα ζηνχζμοκ μζ ιαεδηέξ; Γε εα ζηνχζμοκ ηα Πνμβνάιιαηα; Άνα, 

δεκ οπάνπεζ δ εέθδζδ. 

οκάδεθθμζ ηδξ ΟΛΜΔ, ηδκ ίδζα εβηαηάθεζρδ κζχεμοκ μζ ζοκάδεθθμζ ηαζ 

απυ ηδκ ΟΛΜΔ. Πνέπεζ κα ημ πνμζέλμοιε. Με ηα δυκηζα είιαζηε υθδ ηδκ 

διένα εηεί κα ημοξ πείζμοιε υηζ δ ΟΛΜΔ εκδζαθένεηαζ βζ‘ αοημφξ. Καζ 

ζοιθςκχ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ ζοκάδεθθμ πμο είπε υηζ πνέπεζ κα βίκεζ 

Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ημκ άθθμ ιήκα βζα ηα Σ.Δ.Δ.. Γεκ είκαζ δοκαηυκ κα θέεζ 

ηχνα ημ πνυβναιια εδχ 6 αζαθία θζθμθμβζηά, Φοζζηήξ, Πθδνμθμνζηήξ, έλζ 

εκυηδηεξ ιέηνδζα, ηαζ ηεπκζηήξ εζδζηυηδηαξ ιία εκυηδηα, πμο αθμνά 300 αζαθία. 
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Δίκαζ δοκαηυκ; Πχξ ημ αθέπεηε; Γεκ είκαζ οπμαάειζζδ; Να βίκεζ λεπςνζζηυ 

ζοκέδνζμ βζα ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ, ακ ιαξ εκδζαθένεζ ζακ ηθάδμξ. Ακ 

εέθμοιε, δδθαδή, ημοξ ηεπκζημφξ ιαγί ιαξ. Αθθζχξ, αξ πμφιε «άκηε βεζα, πάηε 

αθθμφ».  

οκάδεθθμζ, ηζ κα πμφιε βζα ηδκ εβηαηάθεζρδ; Γεκ οπάνπμοκ ακαεέζεζξ 

ιαεδιάηςκ ζηζξ ηεπκζηέξ εζδζηυηδηεξ. Καζ ζακ ΟΛΜΔ δεκ ιπμνμφιε κα 

πζέζμοιε θίβμ; Γεκ λένεζ μ ηαεέκαξ ηζ ιάεδια κα ηάκεζ. Δβχ αβάγς 

πνυβναιια ηαζ δεκ λένς πμφ κα αάθς ηζξ χνεξ.  

Γζα ηδκ ένεοκα, ιζα ενχηδζδ πμο οπέααθα πνμδβμοιέκςξ, βζα ημ πυζα 

ζπμθεία, πενίπμο απακηήεδηε. Γζα ημ εάκ, ζοκάδεθθμζ, ηάπμζμξ ηδξ Σεπκζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ ήηακ ζηδκ μιάδα ηδξ ένεοκαξ, κα λένεηε υηζ είκαζ πάνα πμθφ 

ζδιακηζηυ. Δάκ ήηακ ελςηενζημί ενεοκδηέξ απυ άθθα ζπμθεία, πμθφ δφζημθα 

ιπαίκμοκ ζημ ηθίια αοημφ πμο εέθμοκ κα ιεηνήζμοκ - πςνίξ κα αιθζζαδηχ ηα 

απμηεθέζιαηα. Νμιίγς είκαζ πμθφ πεζνυηενα απυ αοηά πμο αβάθαηε. Καθά ηα 

αβάθαηε, δδθαδή.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ. Ο ζοκάδεθθμξ Καηνίηζδξ.  

Γ. ΛΑΪΓΖ (Α΄ ΔΛΜΔ ΠΔΛΛΑ): οκάδεθθμζ, έκα δεοηενυθεπημ. Δβχ είιαζ 

θοζζηυξ. Δπί πμθθά πνυκζα ηχνα, επί δέηα πνυκζα αξ πμφιε, ηάκς Φοζζηή 

ζηδκ Γ΄ ηάλδ, ζημ ηιήια Κμιιςηζηήξ. Ίπζ, δεκ είιαζ μφηε Γζεοεοκηήξ μφηε 

Τπμδζεοεοκηήξ μφηε ηίπμηα. Απθχξ, αβάγς ημ πνυβναιια ημο ζπμθείμο. 

Δκκμμφζα υηζ ημοξ έπς ζημ ηεθάθζ ιμο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Καηνίηζδξ.  

ΚΑΣΡΗΣΖ: οκάδεθθμζ, ηαηανπάξ κα πς ηάηζ εηηυξ ηδξ ημπμεέηδζήξ ιμο, 

βζαηί έπς ιζα δζπθή ζδζυηδηα εδχ, ςξ εηπνυζςπμξ ηδξ ΑΓΜΔ ηαζ, δοζηοπχξ, 

δ πθεζμρδθία ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο αοηυ ιαξ ημ ανκήεδηε ημ πνςί ηδξ 

πνχηδξ ιέναξ ιε υθα ηα «ηαναηαηγμφι», πμο ιαξ ηνάαδλακ ιέπνζ ηζξ ηέζεενζξ 

ημ απυβεοια, ηαζ ηχνα έπμοιε πνυαθδια χναξ. Αοηυ, αέααζα, εα θοεεί 

ακάιεζα ζηζξ οκμιμζπμκδίεξ ηαζ ζημ πχξ αθέπμοιε ηδ ζοκενβαζία ιεηαλφ 

ιαξ ζημ πχνμ ηδξ Παζδείαξ.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

ΚΑΣΡΗΣΖ: Ναζ, λένμοιε. Διείξ ημο ΠΑΜΔ είιαζηε μζ πανίεξ εδχ ηαζ έπμοιε 

έκα πνυαθδια ιε ηζξ αθθαβέξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ ηνζθέπηςκ ηδ ζηζβιή 
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πμο είκαζ κα ιζθήζμοιε.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο) Μα, ηζ θεξ ηχνα;  

ΚΑΣΡΗΣΖ: Λμζπυκ, ζοκάδεθθμζ, γμφιε ζε ιζα επμπή αηαηάθθδθδ βζα ηδ 

κεμθαία. Γζαηί ειείξ ηχνα ηαθμφιαζηε κα πάιε ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ Λζζζααυκαξ 

ηαζ κα ημοξ οθμπμζήζμοιε. Αοηά, βζα ηα δζπθά ζπμθζηά δίηηοα, βζα ημκ ηνυπμ 

ιυνθςζδξ ηςκ παζδζχκ ιαξ, είκαζ βζαηί εέθμοκ κα ηάκμοκ ειάξ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ κα δζαπεζνζζημφιε ημοξ απαζπμθήζζιμοξ κέμοξ, αοημφξ ημοξ 

οπενπνεςιέκμοξ ηδξ κέαξ βεκζάξ, ηςκ 800, ηςκ 700 ηαζ παναηάης εονχ, 

αοημφξ πμο εα αβαίκμοκ ηαηά πζθζάδεξ άκενβμζ. Ζ παζδεία βζα ιαξ -υπςξ ηαζ 

υθα ηα ηνίζζια γδηήιαηα ζήιενα, υπςξ είκαζ ημ κενυ, ηα δάζδ, ημ 

Αζθαθζζηζηυ, μζ παναθίεξ, ημ πενζαάθθμκ, ηα ενβαζζαηά- είκαζ ηαεανά ηαλζηυ 

πνυαθδια ηαζ δεκ είκαζ εέια ζοζπεηζζιχκ ζηα Τπμονβεία. Σμ βκςνίγμοιε 

αοηυ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ηαεχξ έπεζ ιεηαηναπεί δ ιυνθςζδ απυ δζηαίςια ζε 

ειπυνεοια ημ μπμίμ πμοθζέηαζ ηαζ ηάπμζμξ ιπμνεί κα ημ αβμνάζεζ 

δεηαηέζζενζξ θμνέξ ηαζ ηάπμζμξ άθθμξ δεκ έπεζ κα αβμνάζεζ μφηε ημ ειαυθζμ 

μφηε ηα αββθζηά ηςκ παζδζχκ ημο. Σα οπυθμζπα είκαζ θθδκαθήιαηα.  

Καζ αοηυ πμο ηαθμφιαζηε είκαζ κα πάνμοιε εέζδ. Καζ δ ζηάζδ ιαξ απέκακηζ 

ζηδ ιυνθςζδ ηδξ κεμθαίαξ ηαεμνίγεζ ηαζ ιε πμζμοξ είιαζηε ζηδκ ημζκςκία. 

Δίκαζ μθμθάκενδ δ ακάβηδ ημ ζπμθείμ κα βίκεζ εκζαίμ βζα ιαξ, κα ιμνθχκεζ υθα 

ηα παζδζά ιέπνζ ηα δεηαμηηχ ημοξ. Δίκαζ θακενή δ γδιζά πμο ηάκεζ δ δζάζπαζδ 

ημο ζπμθείμο ζε ααειίδεξ πμο είκαζ ενιδηζηά πςνζζηέξ ιεηαλφ ημοξ, πμο ηάεε 

ιζα ηάκεζ ημ δζηυ ηδξ πνυβναιια, ημ δζηυ ηδξ ηφηθμ, άζπεηα μ έκαξ απυ ημκ 

άθθμ. Διείξ δζαιανηονυιαζηε βζα ημ δζαπςνζζιυ ηςκ παζδζχκ ακάθμβα ιε ηδκ 

μζημκμιζηή ηαζ ηδ ιμνθςηζηή δοκαηυηδηα ηςκ βμκζχκ ημοξ, πμο μοζζαζηζηά ηα 

ηαηδβμνζμπμζεί ζημ ηζ επάββεθια εα δζαθέλμοκ· βζα ηα αηαηάθθδθα Ακαθοηζηά 

Πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία· βζα ηα άβμκα 7ςνα· βζα ηα παζδζά πμο ηεθεζχκμοκ ημ 

ζπμθείμ πςνίξ κα έπμοκ ηδκ ακαβηαία βεκζηή ιυνθςζδ ζηδ βθχζζα, ζημοξ 

κυιμοξ ηδξ θφζδξ, ζηδ ιαεδιαηζηή ζηέρδ, αηυιδ ηαζ ζηδκ λέκδ βθχζζα· βζα 

ηδκ οπμηνζζία ημφ κα παζαθείαμοιε ηαζ υπζ κα ιαεαίκμοιε λέκεξ βθχζζεξ· βζα 

ηα θηςπά παζδζά πμο πμηέ δε εα ιπμνέζμοκ κα πάνμοκ μφηε ζπμοδέξ ζημ 

ζπέδζμ -αοηυ είκαζ «ημοθημονζάνζημ» βζα ηζξ δοηζηέξ ζοκμζηίεξ ηδξ Αεήκαξ- μφηε 

ιμοζζηέξ ζπμοδέξ, μφηε εα ιάεμοκ πμηέ ζςζηά λέκεξ βθχζζεξ, ηαζ έηζζ εα 

απμηθείμκηαζ απυ ηα ακχηενα ημζκςκζηά αζηζηά ζηνχιαηα, έηζζ υπςξ είκαζ 
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δζανενςιέκμξ μ ηαπζηαθζζιυξ ζήιενα· βζα ηδκ οπμαάειζζδ ηςκ ακαβηχκ ιαξ, 

υπςξ, π.π., ζηδ Φοζζηή Αβςβή, υπμο «βοικαζηήξ» εκ ηέθεζ ζδιαίκεζ «πίκς 

ηαθέ ζημ πνμαφθζμ, πάς ζημ ηζζιέκημ ιε δομ ηνεζξ άθθμοξ» · βζα ημ 

ημιιάηζαζια ηςκ Μαεδιαηζηχκ, ηδξ Φοζζηήξ, ηδξ Βζμθμβίαξ, πμο είκαζ 

«δεοηενεφμκηα» ηαζ «ηνζηεφμκηα», ηαζ αοηά δεκ ηα πνεζάγμκηαζ ηα παζδζά ηδξ 

Σεπκζηήξ, αθθά δεκ λένμοιε πχξ εα βίκμοκ ηυηε ζςζημί επζζηήιμκεξ κα 

πεζνίγμκηαζ οπενζφβπνμκεξ ιδπακέξ, υηακ εα έπμοκ ακάβηδ ημ ζφκμθμ ηςκ 

επζζηδιχκ.  

Διείξ εεςνμφιε, ηαζ ζακ εηπαζδεοηζημί αθθά ηαζ ζακ βμκείξ, υηζ μζ 

πναζηςνζακμί ηδξ ηάεε ηοαένκδζδξ αβαίκμοκ ηαζ ιζθμφκ βζα ηδκ έηνδλδ ηδξ 

βκχζδξ ηαζ βζα ημ Internet, ιαξ αάγμοκ κα δμηζιάζμοιε κα ηάκμοιε έκα 

ζπμθείμ εθηοζηζηυ ιε πμνδβίεξ, ιε πνμβνάιιαηα, ιε αβςβέξ οβείαξ υθςκ ηςκ 

εζδχκ, πμο ηάπα ζοκδέμοκ ημ ζπμθείμ ιε ηδ γςή. Γκςνίγμοιε ηαθά υιςξ υηζ ημ 

πνυαθδια ηδξ ζπμθείμο δεκ είκαζ ακ εα βίκεζ εθηοζηζηυ ή υπζ, αθθά κα ιάεεζ 

βνάιιαηα ζε υθα ηα παζδζά. Θα είκαζ ζίβμονα εθηοζηζηυ έκα ζπμθείμ πμο 

έκηζια ηαζ ιε ζεααζιυ εα πείεεζ ημοξ ιαεδηέξ υηζ ιπμνμφκ κα ηαηαηηήζμοκ ηδ 

βκχζδ ηαζ υπζ, υηακ ιπαίκμοκ ζηδκ ηάλδ, κα λένμοκ υηζ είκαζ μζ πανίεξ ηαζ υηζ 

ήνεακ εδχ βζα κα αβμοκ ενβαηάηζα πςνίξ δζηαζχιαηα.  

Οζ ιαεδηέξ πνέπεζ ηαηανπάξ κα έπμοκ ηαηαηηήζεζ ηαθά ηδ βκχζδ ηδξ 

βθχζζαξ ημοξ. Γζαηί, ηζ είδμοξ ιέθθμκ ιπμνεί κα έπεζ έκαξ ιαεδηήξ πμο δε 

βκςνίγεζ ηαθά ηδ ιδηνζηή ημο βθχζζα; Αθμφ δεκ ιπμνεί κα ζπμοδάζεζ, ιε ηζ 

άθθμ ιπμνεί κα αζπμθδεεί; ε πμζα βθχζζα εα ηαηακμήζεζ ηδκ μπμζαδήπμηε 

θεζημονβία ηςκ ιδπακχκ, ηδ ζπέζδ οπδνεζζχκ ηαζ ακενχπςκ, εα μνβακχζεζ 

ηδ βκχζδ ημο βζα ηδ θεζημονβία ηδξ ημζκςκίαξ βφνς ημο, ηδ εέζδ ηαζ ημ δζηυ 

ημο νυθμ ζ‘ αοηή; ·καξ ηέημζμξ κέμξ άκενςπμξ, πςνίξ αοημεηηίιδζδ ηαζ 

αοημπεπμίεδζδ, πςνίξ ηαοηυηδηα, πςνίξ βκχζδ, ηζ επζθμβέξ ιπμνεί κα ηάκεζ 

ζηδ γςή ημο; Διείξ δεκ ιπμνμφιε κα πανζζηάκμοιε ημοξ ρεοημιμκηένκμοξ ηαζ 

δεκ έπμοιε θυβμ κα οπμηνζκυιαζηε βζα έκα ζπμθείμ πμο δεκ ελαζθαθίγεζ κα 

ιάεμοκ ηα παζδζά ιαξ ηαθά-ηαθά ηδ ιδηνζηή ημοξ βθχζζα, πυζμ ιάθθμκ ιζα 

λέκδ, πμο είκαζ απαναίηδηδ.  

Γζεηδζημφιε, θμζπυκ, έκα άθθμ ζπμθείμ υπμο μζ ιαεδηέξ -ηδξ Γ΄ ηάλδξ 

Λοηείμο, π.π.- δε εα ημ εβηαηαθείπμοκ πμθφ πνζκ ημ Πάζπα ηαζ ειείξ απθχξ εα 

πδβαίκμοιε κα ζοιπθδνχκμοιε ημ αζαθίμ φθδξ. Ίπμο ιπμνμφιε κα ζογδηάιε 
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ηα πνμαθήιαηα, πμο δεκ ηεθεζχκμοκ. Αθθά πνέπεζ κα απακηήζμοιε πνχηα 

απ‘ υθα: δζηαζμφκηαζ υθμζ μζ κέμζ άκενςπμζ ηδκ ίδζα βεκζηή ιυνθςζδ, βζα κα 

ιπμνέζμοκ κα ηαηακμήζμοκ ηδκ επζζηήιδ πμο είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζηα 

ζφβπνμκα ιέζα παναβςβήξ. Υνεζάγεηαζ μ κέμξ κα έπεζ πμθφ ορδθυηενμ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ απυ υ,ηζ μζ πνμδβμφιεκεξ βεκζέξ; Ζ μθμηθδνςιέκδ 

πνυζααζδ ζηδ βκχζδ πενκά ιέζα απυ ηδ δζαιυνθςζδ ημζκςκζηήξ 

πνμζςπζηυηδηαξ; Γζ‘ αοηυ έπμοιε, ζακ ΠΑΜΔ, έκακ εζημζάθμβμ -ημκ μπμίμ δεκ 

έπς ημ πνυκμ κα ακαπηφλς ηχνα- πμο λεηζκάεζ απυ ημ 12πνμκμ ηαζ αθμνά 

αηυια ηαζ ημκ ηνυπμ ενβαζίαξ.  

Καζ ηθείκμκηαξ, ζακ ακηζζηάειζζια: δεκ οπάνπεζ, ζοκάδεθθμζ, δ 

δοκαηυηδηα μ ηαεέκαξ εηπαζδεοηζηυξ απυ ιυκμξ ημο κα θένεζ ηδκ αθθαβή, δ 

ηάεε μζημβέκεζα κα ιπμνέζεζ κα ζηδνίλεζ ηα παζδζά ηδξ απυ ιυκδ ηδξ. Ζ 

ζπμθζηή ημζκυηδηα εα πνέπεζ κα αβςκζζηεί ιαγί ηαζ ιαγζηά ιε ηδκ ενβαηζηή ηάλδ 

ηαζ υθμ ημ θαυ, βζα κα απμηηήζμοκ υθμζ μζ κέμζ δζηαίςια ζηδ ιυκδ θφζδ. Να 

πνμεημζιαζημφιε ιαγί ημοξ βζα ημοξ αβχκεξ πμο εα ένεμοκ· κα απακηήζμοιε 

ζηζξ αβςκίεξ ηδξ κέαξ βεκζάξ, βζα κα δζεηδζηήζμοκ ιζα ηαθφηενδ ημζκςκία, πμο 

εα ελαζθαθίγεζ ζημοξ κέμοξ υπζ ιυκμ ιυνθςζδ ηαζ ενβαζία αθθά ηαζ ιζα γςή 

ιε κυδια.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ. Ο ζοκάδεθθμξ Π. Μπμφνδαθαξ.  

Π. ΜΠΟΤΡΓΑΛΑ (ΔΛΜΔ Α΄ ΑΥΑΪΑ): Καηανπάξ, εβχ ημ είπα ηαζ 

πνμδβμοιέκςξ, δεκ ενβάγμιαζ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Άνα, δε ιεηαθένς 

απυ ιέζα πνμξ ηα έλς πνάβιαηα, βζα κα ημ λεηαεανίζμοιε. Γεφηενμ, δμοθεφς 

ζε έκα ζπμθείμ διζαβνμηζηυ, πμο έπεζ θοηεζαηέξ ηάλεζξ. Άνα, εα ζαξ πς δομ-

ηνία πνάβιαηα βζα ηα παζδζά πμο πάκε απυ εηεί ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Σα 

ηεθεοηαία 6-7 πνυκζα, δδθαδή απυ ημ 2000 ιε ηδ ιεηαννφειζζδ ημο Ανζέκδ 

ιέπνζ ζήιενα, έπμοιε ζηαεενμπμζδεεί ζημοξ ελήξ ανζειμφξ ιαεδηχκ. Γφνς 

ζημοξ 85 ιαεδηέξ ζηζξ ηνεζξ ηάλεζξ ημο Γοικαζίμο, ιε ηζξ δζαννμέξ ημοξ ηαζ ηα 

θμζπά πνμαθήιαηα πμο οπάνπμοκ, ηαζ μζ θοηεζαηέξ ηάλεζξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

έπμοκ, ηαηά πνμζέββζζδ, ιέζμ υνμ 30 ιαεδηέξ. Άνα, ηα 2/3 ηςκ ιαεδηχκ ημο 

ζπμθείμο θεφβμοκ απυ ημ Γεκζηυ Λφηεζμ.  

Σχνα, βζα ιέκα ημ ΔΠΑΛ δεκ είκαζ Λφηεζμ. Κζ αοηυ δεκ ημ θές έηζζ. Γεκ 

είκαζ Λφηεζμ αοηυ ημ πνάβια.  

ΤΝΔΓΡΟ: Γεκ είκαζ Λφηεζμ;  
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Π. ΜΠΟΤΡΓΑΛΑ: Βέααζα. Γε ιζθάιε βζα ημοξ ηίηθμοξ. Σμ ηζ είκαζ εέθεζ 

ημοαέκηα. Σμ ηζ είκαζ ηαζ ημ ηζ ιπμνεί κα βίκεζ είκαζ έκα άθθμ εέια.  

ΤΝΔΓΡΟ: Σμ άθθμ είκαζ;  

Π. ΜΠΟΤΡΓΑΛΑ: Ίπζ, μφηε ημ άθθμ, ημ Γεκζηυ, είκαζ Λφηεζμ. Αθθά ηχνα 

εέθεζξ ζε δφμ θεπηά κα ζμο θφζς ημ πνυαθδια υθμ; Δκηάλεζ, δεκ οπάνπεζ 

εέια. Δβχ εέθς κα νίλς δομ ηνία ιδκφιαηα.  

Σμ γήηδια είκαζ ηα 2/3 ηςκ ιαεδηχκ πάκε ζημ ΔΠΑΛ; Ίπζ, ζοκάδεθθμζ. 

Άνα, εδχ ηίεεηαζ έκα γήηδια δζαννμήξ ακάιεζα ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζηζξ δφμ 

ιμνθέξ ιεηά ημ Γοικάζζμ. Δίκαζ έκα γήηδια ηαζ εδχ οπάνπεζ ηαζ έκαξ ηίκδοκμξ. 

Αηνζαχξ ιε ημκ ηνυπμ πμο ιζθήζαηε βζα ημ ηζ ζοιααίκεζ ζηδκ Α΄ ΔΠΑΛ. αξ 

είπα πνμδβμοιέκςξ υηζ ζε υθα ηα ΔΠΑΛ ηδξ πενζμπήξ ιμο –ακαθένμιαζ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ Πάηναξ ηαζ ηδξ Απαΐαξ, ιζα ιεβάθδ πενζμπή-, ίζςξ ημ 30% ημο 

ζοκυθμο ηςκ ιαεδηχκ είκαζ ζηα ΔΠΑΛ. Δίπαιε 40% «ζηαζζιυηδηα», εα ημ πς 

εβχ, απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο βνάθηδηακ ζηδκ Α΄ ΔΠΑΛ. Με ημ ιεβαθφηενμ, 

αέααζα, πνυαθδια ζηα κοπηενζκά. ·πμοιε ηνία κοπηενζκά ζπμθεία. 

Καηαθαααίκεηε, θμζπυκ, υηζ επεζδή δ Α΄ ΔΠΑΛ είκαζ ηοπζηά ίδζα πενίπμο -ιε ηζξ 

ιζηνμδζαθμνέξ πμο οπάνπμοκ- ιε ηδκ Α΄ Γεκζημφ Λοηείμο, μζ ιαεδηέξ πμο 

πακε ζηδκ Α΄ ΔΠΑΛ ηαζ βνάθμκηαζ πςνίξ ιέηνα ακηζζηάειζζδξ, μφηε ζημ 

Γοικάζζμ ηαζ ημ Γδιμηζηυ μφηε ζημ ίδζμ ημ ΔΠΑΛ δεκ ιπμνμφκ κα 

πνμπςνήζμοκ. Ζ ηίκδζδ πμο ηάκμοκ μζ ηαεδβδηέξ είκαζ πνμξ ηα πίζς. Σζ 

ηάκμοκ, θμζπυκ; Πενκάκε, υζμ ιπμνμφκ, ημοξ ιαεδηέξ ζηδ Β΄ ηάλδ ιε εθαζηζηά 

ηνζηήνζα. ηα κοπηενζκά αοηυ ζοιααίκεζ, αέααζα, πμθφ δζαθμνεηζηά. Σμ είπε 

ηάπμζα ζοκαδέθθζζζα, ιε ηδ θζθζηή ζπέζδ πμο οπάνπεζ.  

Γονκχκηαξ ζηα ζπμθεία, ηα ηνία ηεθεοηαία πνυκζα, πμο είιαζ ζημ 

οιαμφθζμ ηδξ ΔΛΜΔ, ζογδηάιε ηαζ ημ γήηδια ημο εκζαίμο ζπμθείμο ιέζα ζηδκ 

Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ, πνμζπαεχκηαξ κα ζζμννμπήζμοιε ακάιεζα ζε ηνία 

δζαθμνεηζηά επίπεδα. ηδκ πνυηαζδ ημο εκζαίμο ζπμθείμο, ζηα ηνέπμκηα 

γδηήιαηα, πμο ηαίκε αοηή ηδ ζηζβιή, πμο ιπμνεί κα είκαζ νεθμνιζζηζηά αθθά 

είκαζ πναβιαηζηά, ηαζ ζηζξ πνμηάζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ. Καηαθαααίκεηε ζηζξ 

ζογδηήζεζξ αοηέξ ηζ βίκεηαζ. Πνμζςπζηά, πμφ έπς ηαηαθήλεζ, ζοκάδεθθμζ - ηαζ 

εα θφβς, δε εα πς πενζζζυηενα. Πνέπεζ κα πμφιε δφμ ηνία πνάβιαηα.  

Πνχημ, ημ εκζαίμ ζπμθείμ είκαζ έκα ζηναηδβζηυ γήηδια. Γεκ πάιε κα ημ 

επζαάθμοιε αφνζμ ημ πνςί. Θέθεζ ιμνθςηζηυ ηίκδια εονφηενμ, ημζκςκζηυ 
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ηίκδια ηαζ, επμιέκςξ, δεκ είκαζ έκα γήηδια πμο αθμνά ιυκμ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ, πμθφ δε πενζζζυηενμ δεκ αθμνά άιεζα ιυκμ ηα ΔΠΑΛ. Άνα, 

πνέπεζ κα δμφιε πχξ εα δδιζμονβδεεί αοηυ ημ ηίκδια, χζηε κα θηάζμοιε κα 

επζαάθμοιε ςξ έκα εκδζάιεζμ ζηάδζμ ιπνμζηά ζε ιζα άθθδ ημζκςκία ημ γήηδια 

ημο εκζαίμο ζπμθείμο.  

Γεφηενμ ζημζπείμ: Ακ οπμεέζμοιε υηζ εα θεάζμοιε ζε έκα ηέημζμ 

ζδιείμ, εα πνεζαζηεί ιε ιζα ιεηαααηζηή πενίμδμξ ημοθάπζζημκ 13-14 εηχκ, 

λεηζκχκηαξ απυ ημ Νδπζαβςβείμ. Πνέπεζ κα αθθάλεζξ ηδ δμιή ημο Γδιμηζημφ, 

ημο Γοικαζίμο. Άνα, πνέπεζ κα δμφιε ηαζ αοηυ.  

Καζ ημ ηνίημ πμο εέθς κα πς είκαζ ηζ ηάκμοιε ιε ηα ζοβηεηνζιέκα 

πνμαθήιαηα πμο ηνέπμοκ ηχνα. Δδχ εέθς κα αάθς ηαζ ηα ηνία επίπεδα ιαγί. 

Ακ ηα δμφιε ιυκμ ιε ημ Δκζαίμ πμθείμ, ιζθάιε ζεπηανζζηζηά, ηα απμννίπημοιε 

υθα ηαζ ηεθεζχκμοιε ηαζ δε δδιζμονβμφιε ηαζ ηίκδια. Ακ πάιε, πάθζ, ιε ημοξ 

ηεπκζημφξ, πάιε ζε ιζα ζδζυννοειδ θμβζηή κα ρζθμαεθηζχζμοιε πνάβιαηα, ηαζ 

ημ ηαπζηαθζζηζηυ ζφζηδια ηνέπεζ ηαζ δεκ αθήκεζ ηίπμηα υνεζμ. Δπμιέκςξ, δεκ 

είκαζ εφημθα ηα γδηήιαηα αοηά ηαζ δεκ πνέπεζ κα είιαζηε ημπμεεηδιέκμζ ιε 

ηέημζμ ηνυπμ, πμο ηεθζηά, ακηί κα δδιζμονβήζμοιε αοηυ ημ ηίκδια, ημ πηοπάιε 

εκ ηδ βεκέζεζ ημο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ. Ζ ζοκάδεθθμξ Βαθάζδ Κθεζχ.  

Κ. ΒΑΛΑΖ: Δίιαζ ηαεδβήηνζα Μαεδιαηζηχκ ζημ 1μ Σ.Δ.Δ. Ζθζμφπμθδξ. Γεκ 

πήβα ζηδ ζοκάκηδζδ ηςκ ιαεδιαηζηχκ, βζαηί κζχες πενζζζυηενμ υηζ είιαζ 

ηαεδβήηνζα ηδξ Σεπκζηήξ. Δδχ ηαζ δεηαεπηά πνυκζα ενβάγμιαζ ζηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ ηαζ ιέκς ιε επζθμβή ιμο.  

Θέθς κα ζηαεχ θίβμ ζημ γήηδια ηδξ ακηίθαζδξ -ηαζ ιέζα απυ ηζξ 

ενςηήζεζξ ημκίζηδηε- πμο, εκχ μζ επζθμβέξ ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ αοηή ηδ ζηζβιή 

οπμηίεεηαζ (ιε αάζδ ηδ κμιμεεζία ηαζ, ηέθμξ πάκηςκ, ηδκ αηιυζθαζνα πμο 

οπάνπεζ) υηζ είκαζ κα ζηναθμφκ ηα παζδζά ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ, ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ιε ημκ ηνυπμ πμο αοηυ οθμπμζείηαζ, μδδβεί ζημ ακηίεεημ 

ηεθείςξ απμηέθεζια. Καηά ηδ βκχιδ ιμο, δεκ οπάνπεζ ακηίθαζδ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ γήηδια. Οζ επζθμβέξ ηδξ ελμοζίαξ ηαζ ηδξ ηοαένκδζδξ είκαζ μζ 

ίδζεξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. ·πεζ ζημπυ κα αβάθεζ ημ «κέμ ηφπμ ενβαγυιεκμο» 

πμο πενζβνάθδηε πμθθέξ θμνέξ ζημ οκέδνζυ ιαξ αοηέξ ηζξ ιένεξ. Απθχξ, 

ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ μζ δμιέξ ηδξ, δ ηαηάζηαζδ πμο οπάνπεζ, ηάκμοκ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 741 

πμθφ πζμ θακενέξ ηζξ ακηζθάζεζξ, αξ πμφιε, ημο ζοζηήιαημξ. ηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ πνεζάγεηαζ πμθφ ιεβαθφηενδ πνδιαημδυηδζδ βζα κα ζηαεεί ιζα 

οπμδμιή, ηαζ αοηή είκαζ πεηζμημιιέκδ. ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ δεκ οπάνπεζ 

ημ ακηίζημζπμ ηίκδια ηςκ βμκέςκ πμο οπάνπεζ ζηδ Γεκζηή Δηπαίδεοζδ. Ξένεηε 

υθμζ υηζ ζηα πενζζζυηενα απυ ηα ζπμθεία ιαξ δεκ οπάνπμοκ ηακ φθθμβμζ 

Γμκέςκ ηαζ Κδδειυκςκ. Ζ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ είκαζ έκαξ πνμεάθαιμξ πμθφ 

άκεημξ βζα ηδκ ζδζςηζημπμίδζδ. Κμιιάηζα ηδξ ζοκεπχξ απμηυπημκηαζ ηαζ 

δίκμκηαζ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα. Δίκαζ έκαξ πχνμξ, επίζδξ, πμο ημκ θοιαίκμκηαζ 

υθμζ μζ ηανεηθμηέκηαονμζ ηδξ ελμοζίαξ. Απυ εηεί αθέπεηε πνυβναιια 

επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, αθέπεηε αζαθία πμο βνάθηδηακ ηαηά πζθζάδεξ εκ ιζα κοπηί 

απυ «διέηενμοξ», πμθθέξ θμνέξ άπνδζηα ηαζ ηεθείςξ ακεπανηή, ηεθείςξ 

αηαηάθθδθα βζα ημ πχνμ βζα ημκ μπμίμ βνάθηδηακ. Ίθα αοηά, θμζπυκ, ηα 

γδηήιαηα ηάκμοκ πμθφ θακενά ηα πνμαθήιαηα πμο οπάνπμοκ ζηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ ηαζ ιαξ ηάκμοκ κα κζχεμοιε υηζ δ επζθμβή είκαζ ακηζθαηζηή.  

ίβμονα θηαίιε ηζ ειείξ. Δβχ πμθθέξ θμνέξ έπς ακηζιεηςπίζεζ 

ημοαέκηεξ ζοκαδέθθςκ πμο ιε ηάεε ηνυπμ απμδίδμοκ ζηδκ ΟΛΜΔ πμθθέξ 

θμνέξ ηαηηζηή υπζ ζςζηή απέκακηζ ζημοξ ηαεδβδηέξ ηδξ Σεπκζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ. Θεςνχ υηζ δ ΟΛΜΔ είκαζ αοηή πμο είκαζ βζα υθμ ημ πχνμ. Διείξ 

έπμοιε δείλεζ ανηεηέξ θμνέξ μθζβςνία ηαζ, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, εεςνμφιε υηζ 

είιαζηε ηάηζ δζαθμνεηζηυ, πμο εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ δζαθμνεηζηά.  

Γε εέθς κα θάς ημ πνυκμ ζαξ ηαζ εέθς κα ηαηαθήλς ζε ηάπμζεξ πνμηάζεζξ 

πμο ηζξ εεςνχ ζδιακηζηέξ. Ακηζιεηςπίζαιε υθμζ, εζδζηά ζηδκ Α΄ ηαζ Β΄ Σ.Δ.Δ., 

ημκ ηνυπμ πςνζζιμφ ηςκ ηιδιάηςκ. Με ημ δοκαιζηυ πμο έπμοιε ειείξ, ιε ηα 

παζδζά πμο έπμοιε, πμο υθμζ ηα λένμοιε, είκαζ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο ηεθείςξ 

θαεειέκμ κα πςνίγμκηαζ ηα παζδζά ζε ηιήιαηα ηςκ 25 ιαεδηχκ. ·κα αίηδια, 

θμζπυκ, πμο ιπμνεί κα δζαηοπςεεί ηαζ πμο εα δχζεζ ηαζ ιζα ιζηνή θφζδ ηαζ 

ζηα ενβαζζαηά ιαξ πνμαθήιαηα είκαζ κα βίκεζ ιείςζδ ημο ανζειμφ ιαεδηχκ 

ηαηά ηιήια. Μεβαθφηενδ ιείςζδ, δδθαδή, απ‘ υ,ηζ είκαζ ζηδ Γεκζηή 

Δηπαίδεοζδ. Άημοζα ζήιενα ηδκ παναηήνδζδ ζοκαδέθθζζζαξ βζα ημ 7ςνμ 

πμο οπάνπεζ ζηα Σεπκζηά, εκχ ζηα Γεκζηά Λφηεζα δεκ οπήνπε. Μάθζζηα, αοηυ 

ένπεηαζ ηαζ ζε ακηίθαζδ ιε ημ Νυιμ πμο ζζπφεζ, πμο αθμνά ηζξ απμοζίεξ. 

Δκανιμκίζηδηε μ ανζειυξ απμοζζχκ πμο έπμοκ δζηαίςια κα ηάκμοκ μζ 

ιαεδηέξ ιε ημο Λοηείμο, εκχ ελαημθμοεεί ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια κα έπεζ 35 
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χνεξ ζημ ηιήια.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκαδέθθζζζα, εοπανζζημφιε. Ο Οδοζζέαξ Λεαακηήξ.  

Ο. ΛΔΒΑΝΣΖ (ΔΛΜΔ ΝΟΣΗΑ ΑΘΖΝΑ): Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ηαθδιένα. 

Δίιαζ ιέθμξ ημοξ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΔΛΜΔ Νυηζαξ Αεήκαξ. Δζθζηνζκά, 

πάνα πμθφ παίνμιαζ -είιαζ ηζ εβχ ιέζα απυ ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ- κα 

αθέπς ζοκαδέθθμοξ κα ιζθμφκ ιε ηδκ ηανδζά ημοξ πάκς ζηα πνμαθήιαηα ηαζ 

υπζ κα απμπνμζακαημθζγυιαζηε ιε εεςνδηζημθμβίεξ.  

·κα ζδιακηζηυ εέια, πμο πνέπεζ δ ΟΛΜΔ μπςζδήπμηε κα δεζ, είκαζ υηζ 

επζηέθμοξ μ ηυζιμξ ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ οπάνπεζ. ·πμοκ απμθμζηήζεζ 

απυ πμθέξ Παζδαβςβχκ, είηε είκαζ ιδπακμθυβμζ είηε είκαζ δθεηηνμθυβμζ είηε 

είκαζ μπμζαζδήπμηε άθθδξ εζδζηυηδηαξ, έπμοκ αβεζ παζδαβςβμί ηδξ εζδζηυηδηάξ 

ημοξ. Γεκ πήβακ, δδθαδή, κα δζδάλμοκ έηζζ βζαηί ηεθείςζακ έκα Πακεπζζηήιζμ. 

Κζ εβχ ηεθείςζα Πακεπζζηήιζμ. Ίιςξ, απυ εηεί ηαζ πένα δ ΟΛΜΔ μθείθεζ κα 

ηαηαθάαεζ υηζ οπάνπεζ ηαζ μ ηυζιμξ ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ ηαζ πνέπεζ κα 

ακαθάαεζ παναπάκς εοεφκεξ. Καζ ημ θές αοηυ, δζυηζ αημφζηδηε πνυηαζδ υηζ 

εα πνέπεζ, θέεζ, βζα πανάδεζβια -πμο δε δζαθςκμφιε- ημ ΚΔΜΔΣΔ κα εβηνίκεζ 

ηα ζπμθζηά αζαθία ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Μα, πμφ ήηακ ημ ΚΔΜΔΣΔ, υηακ 

ημ ‘99 ζοββνάθμκηακ ηα αζαθία, π.π., βζα ηα Γίηηοα Τπμθμβζζηχκ; Απανάδεηηα 

αζαθία. Σμ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ έπνεπε κα κζχεεζ ηδκ ακάζα ημο ΚΔΜΔΣΔ, 

ημ ζπαεί ημο επάκς ζημ θαζιυ ημο μπμζμοδήπμηε οπεοεφκμο ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, χζηε κα ιδκ επζηνέρεζ ημ παναιζηνυ. Απαζηχ απυ 

ημ ΚΔΜΔΣΔ, δδθαδή, μοζζαζηζηά κα είκαζ εθεβηηήξ. Ίπζ υηακ εα ιαξ δχζμοκ 

ηδκ άδεζα κα εθέβλμοιε, αθθά πνέπεζ κα είιαζηε απυ πάκς ηάεε ιένα.  

Λμζπυκ, ζοκεπίγς, επεζδή είιαζ ηαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ 

·κςζδξ Πακεονςπασημφ οιαμοθίμο Πθδνμθμνζηχκ ζημ Δθθδκζηυ Σιήια. 

·πμοιε πνμηάζεζξ ηαζ εζζδβήζεζξ υζμκ αθμνά ηα εέιαηα ηςκ ζπμθζηχκ 

αζαθίςκ. Γεκ είκαζ ιυκμ ηα Γίηηοα Τπμθμβζζηχκ. Πάνα πμθθά άθθα 

πνμαθήιαηα οπάνπμοκ. Θα πνέπεζ, θμζπυκ, κα δμφιε ηζ εα βίκεζ ιε αοηά.  

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, οπάνπμοκ πάνα πμθθέξ άθθεξ πνμηάζεζξ. Γοζηοπχξ, 

δε ιαξ αθήκμοκ παναπένα πνυκμ. Θα αθήζμοιε βζα ηα Πναηηζηά ζπεηζηή 

εζζήβδζδ. Απθχξ, έκα ηεθεοηαίμ κα πς. Τπάνπεζ ιζα πνυηαζδ υζμκ αθμνά ηδκ 

παζδεία ημο επαββέθιαημξ. Κάηζ βζα κα ημ ζηεθημφιε ειείξ, ηδξ Σεπκζηήξ 

Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Ίπζ, π.π., κα βίκεζ ημ ιάεδια ηςκ Μαεδιαηζηχκ 
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απθχξ βζα κα ηαθφρμοιε ζοκηεπκζαηά ηάπμζεξ χνεξ Μαεδιαηζηχκ. Τπάνπεζ, 

υιςξ, πάνα πμθφ ιεβάθδ ακάβηδ -ήδδ απυ ιυκμζ ιαξ ημ ηάκμοιε- κα οπάνπεζ 

ιία παίδεοζδ, ιία, εα θέβαιε, ηαηάθθδθδ ιεηάββζζδ ηςκ εκκμζχκ πμο είκαζ 

απαναίηδηεξ ιέζα ζηδκ εζδζηυηδηα ημο ηαεεκυξ. Ζ παζδεία ημο επαββέθιαημξ. 

Καζ εα πνέπεζ κα ημ δμφιε.  

Ίζμκ αθμνά, ηχνα, ηζξ ΔΠΑ. Ζ πνυηαζή ιαξ είκαζ κα οπάνλεζ ηνζεηήξ 

Δπαββεθιαηζηή πμθή. Να λεηζκάκε απυ ημ Γοικάζζμ. αθχξ οπάνπεζ πχνμξ 

ηαζ βζα ιαεήιαηα Γεκζηήξ Παζδείαξ, ηα μπμία, υιςξ, εα είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκα έηζζ, χζηε μζ ιαεδηέξ ηςκ ΔΠΑ, ακ εέθμοκ, κα ανίζημοκ 

δοκαηυηδηα κα δχζμοκ πακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ βζα ηα Σ.Δ.Η. ηαζ, αέααζα, κα 

είκαζ πνμζακαημθζζιέκα ηαζ ελεζδζηεοιέκα πάκς ζηζξ εζδζηυηδηεξ πμο 

παναδμζζαηά είπακ μζ ΔΠΑ. Γδθαδή, δθεηηνμθυβμοξ, οδναοθζημφξ ηαζ θμζπά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, Οδοζζέα. Να πνμδβδεεί δ Ανεηή. Ανεηή, ζε 

παναηαθχ, υζμ ιπμνείξ επζβναιιαηζηά ηαζ ιαξ ηαηαεέηεζξ ηαζ ημ ηείιεκμ ηδξ 

εζζήβδζδξ βζα ηα Πναηηζηά.  

Α. ΚΔΡΑΜΑΡΖ: αξ παζνεημφιε απυ ηδκ ·κςζδ Νμιζηχκ Πμθζηζηχκ 

Δπζζηδιυκςκ. Δίιαζηε ηαζ ειείξ έκαξ ηθάδμξ πμο λεηίκδζε απυ ηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ απυ ηδκ ίδνοζή ημο, μ μπμίμξ, υιςξ, ελμζηναηίγεηαζ μοζζαζηζηά 

απυ ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Οζ ζοκάδεθθμζ είκαζ έλαθθμζ, δζυηζ έπμοκ 

ηαηανβδεεί ζεζνά ιαεδιάηςκ Νμιζηήξ ηαζ Πμθζηζηήξ Παζδείαξ, υπςξ, βζα 

πανάδεζβια, ημ ‘98 ηα ημζπεία Γδιμηναηζημφ Πμθζηεφιαημξ, βζαηί εεςνμφκ υηζ 

ζηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ μζ ιαεδηέξ είκαζ «δεφηενδξ ηαηδβμνίαξ» 

πμθίηεξ. Δπίζδξ, ηαηανβήεδηακ ιε ηεθεοηαίεξ νοειίζεζξ ημ Δνβαηζηυ Γίηαζμ, ημ 

Διπμνζηυ Γίηαζμ, ηα ημζπεία Δζδζημφ Γζηαίμο, υπςξ είκαζ δ Φμνμθμβζηή 

Νμιμεεζία, ημ Διπμνζηυ Γίηαζμ ηαζ δ Σμονζζηζηή Νμιμεεζία απυ ηδκ 

εζδζηυηδηα ηςκ Τπαθθήθςκ Σμονζζηζηχκ Γναθείςκ.  

Σμοκακηίμκ, αθέπμοιε υηζ βεκζηά -υπςξ παναηήνδζακ ηαζ άθθμζ 

ζοκάδεθθμζ- έπμοκ ιπεζ πμθφ ελεζδζηεοιέκα ιαεήιαηα. Ηδζαίηενα, αξ πμφιε βζα 

πανάδεζβια, ζημκ ημιέα Οζημκμιζηχκ Γζμζηδηζηχκ Τπαθθήθςκ, θμνμθμβζηά 

ιαεήιαηα, θμνμηεπκζηά ηαζ θμβζζηζηά. Ήζςξ αοηυξ είκαζ έκαξ θυβμξ: δ 

οπεναμθζηή ελεζδίηεοζδ, υπςξ είπαηε. Σμοθάπζζημκ μ ημιέαξ αοηυξ, πμο ιαξ 

εκδζαθένεζ, ηαζ βεκζηυηενα υθμζ…, βζαηί υθμζ πνέπεζ κα δζδάζημκηαζ ζημζπεία 

Δνβαηζημφ Γζηαίμο ηαζ κα βκςνίγμοκ ηα δζηαζχιαηά ημοξ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ 
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ημοξ, υπςξ ηαζ ζημζπεία Δπαββεθιαηζηήξ Γεμκημθμβίαξ. Αοηυ, κμιίγς, 

εκκμμφζε ηαζ μ πνμδβμφιεκμξ ζοκάδεθθμξ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ πζζηεφς υηζ 

οπάνπεζ ηέημζα δζαννμή απυ ηα Δπαββεθιαηζηά Λφηεζα ηαζ ηζξ Δπαββεθιαηζηέξ 

πμθέξ ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ.  

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, Ανεηή. Μζα ημοαέκηα μ Πακηεθήξ.  

Π. ΣΔΝΣΔ: Απθχξ, οπμπνεμφιαζ κα ηάκς ιία επακαημπμεέηδζδ πάκς ζημ 

εέια ημο Δκζαίμο Λοηείμο. Γζυηζ αθέπς, ιε αάζδ ηδκ εζζήβδζδ πμο έβζκε ηαζ 

πεεξ, υηζ οπάνπεζ ιία ζφβποζδ ςξ πνμξ ημ εέια.  

Γζαπζζηχκς υηζ δ ΟΛΜΔ πνμηείκεζ Δκζαίμ Λφηεζμ ιε ηα παναηηδνζζηζηά 

ημο Πμθοηθαδζημφ. Ίζμκ αθμνά ηδ πεεζζκή εζζήβδζδ, βζα κα επακαθάας αοηυ 

ημ εέια ζε ηνεζξ βναιιέξ ιυκμ, ημ Δκζαίμ Λφηεζμ πμο πνμηείκμοιε ειείξ δεκ 

είκαζ Πμθοηθαδζηυ Λφηεζμ. Σμ Πμθοηθαδζηυ Λφηεζμ ήηακ ιζα ζοβηυθθδζδ δφμ 

ηφπςκ Λοηείςκ ιέζα ζε έκα δζπθυ ζπμθζηυ δίηηομ, ημο μπμίμο δ ιήηνα 

λεηζκάεζ απυ ημ ‘64 ηαζ θεάκεζ ιε ηζξ αθθαβέξ ημο ‘76 -‘77. Γεφηενμ, ημ Δκζαίμ 

Λφηεζμ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Δπεζδή ηυζα πνυκζα 

οπάνπμοκ δφμ ηφπμζ Λοηείςκ, ηζκδοκεφμοιε, ιε ηζξ θμβζηέξ πμο άημοζα απυ 

ιενζημφξ ζοκαδέθθμοξ, κα έπμοιε ηαζ δφμ ηφπμοξ ηαεδβδηχκ. Γεκ είκαζ έηζζ 

ηα πνάβιαηα, ζοκάδεθθμζ. Δίιαζηε ηαεδβδηέξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζπμθείμ. 

Διείξ επζδζχημοιε ηδ ιυνθςζδ. αθχξ επζδζχημοιε ηαζ ηδκ εζδίηεοζδ ηαζ ηδκ 

ηαηάνηζζδ. Πνχηα, υιςξ, ηδ ιυνθςζδ. Άνα, επζδζχημοιε έκακ ηφπμ Λοηείμο μ 

μπμίμξ εα μδδβήζεζ ζε ιυνθςζδ, εζδίηεοζδ, ηαηάνηζζδ. αξ είπα υηζ δ 

πνυηαζδ αοηή πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. Άθθςζηε, ακ 

δζααάζαηε ηδκ πνυηαζδ, πενζθαιαάκμκηαζ ζπεδυκ υθμζ μζ ημιείξ - υζμοξ 

ιπμνμφζα κα ακαθένς, εκ πάζδ πενζπηχζεζ. Καζ ηνίημ, ημ Δκζαίμ Λφηεζμ 

ζδιαίκεζ ηαζ δζεπζζηδιμκζηή εεχνδζδ ηςκ πναβιάηςκ. Γδθαδή, ζε έκα ααειυ, 

πένα απυ υζα ζογδηήζαιε βζα δζεπζζηδιμκζηυηδηα πεεξ, εα οπάνπεζ ηαζ 

ζφκδεζδ ηδξ εεςνίαξ ιε ηδκ πνάλδ ηαζ ηδξ ζζημνζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. Πμζμξ 

απυ ζαξ έπεζ δζδάλεζ, αξ πμφιε, Ηζημνία ηδξ Σεπκμθμβίαξ; Καζ βζαηί δεκ οπάνπεζ 

Ηζημνία ηδξ Σεπκμθμβίαξ ζημ Δπαββεθιαηζηυ ή ζημ Σεπκζηυ Λφηεζμ ή υπςξ 

αθθζχξ θέβεηαζ; Άνα, είκαζ ζδιακηζηά γδηήιαηα αοηά.  

Σέθμξ, ειείξ δεκ πενζιέκμοιε κα βίκεζ αθθαβή ηδξ ημζκςκίαξ βζα κα 

εθανιμζηεί έκα Δκζαίμ Λφηεζμ ζηδ αάζδ ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ. Δίκαζ εέια 
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δζεηδίηδζδξ. Άνα, ιπμνμφιε κα ημ λεηζκήζμοιε απυ ηχνα. Γζ‘ αοηυ ηαζ δ 

πνυηαζδ ήηακ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνυηαζδξ έηζζ. Ζ 

πνυηαζή ιμο δ ηαηαθδηηζηή ήηακ κα δδιζμονβδεεί οπυ ημ ΚΔΜΔΣΔ μιάδα 

επζζηδιμκζηή δ μπμία εα ζοκεπίζεζ ηαζ εα δζενεοκήζεζ αοηυ ημκ ηφπμ Λοηείμο. 

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε, Πακηεθή. Ο ζοκάδεθθμξ Βεηφνδξ.  

ΒΔΚΤΡΖ: οκάδεθθμζ, βφνς ζημ 2000 ήιμοκ ζε ιζα φζηερδ, ζε έκα 

ειζκάνζμ. Έηακ 500 εηπαζδεοηζημί ηαζ ιδ εηπαζδεοηζημί, ήηακ μ Μπαημβζάκκδξ 

ηαζ πνμζπαεμφζε κα ελδβήζεζ πυζμ ηαθυ είκαζ εηείκμ ημ ζπμθείμ πμο είπε βίκεζ 

ηυηε ηαζ πμο θεβυηακ Σ.Δ.Δ. ·ηακα ιζα ενχηδζδ: «Πυζμζ απυ ημοξ 500 είπαιε 

πνμηνέρεζ ηα παζδζά ιαξ ή ηαεμδδβήζεζ ηα παζδζά ιαξ, ηα δζηά ιαξ ηα παζδζά, 

κα πάκε ζε αοηυ ημ ζπμθείμ;». Γεκ οπήνλε μφηε έκαξ εηεί ιέζα πμο κα 

ζδηχζεζ ημ πένζ ημο, βζαηί δεκ οπήνλε ηακέκα παζδί ημοξ πμο κα πήβαζκε ζε 

Σ.Δ.Δ. Γεκ λένς πυζμζ είκαζ απυ εδχ ιέζα πμο έπμοιε ζηείθεζ ηα παζδζά ιαξ 

ζ‘ αοηά ηα ζπμθεία.  

οκάδεθθμζ, έηακα ιία ένεοκα ζε 700 ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο ηαζ 

ζημοξ ακηίζημζπμοξ βμκείξ. Γφμ οπμζδιεζχζεζξ. Πνχηδ: «Γζαηί εα πάς ζημ 

Γεκζηυ Λφηεζμ;», πμο είκαζ πάκς απυ ημ 80%. «Δίκαζ ηαθφηενμ. ·πς ηαθφηενδ 

πνυζααζδ ζηα Α.Δ.Η. ·πς ηαθφηενδ πνυζααζδ ζημ Πακεπζζηήιζμ. Δίκαζ 

ηαθφηενμ ζπμθείμ. ·πεζ ηαθφηενδ ζοβηνυηδζδ». Καζ απυ ιαεδηέξ ηαζ απυ 

βμκείξ ημ ίδζμ. Γεφηενδ: «Απυ πμφ έιαεεξ, παζδί ιμο, βζα ηα Δπαββεθιαηζηά 

πμθεία, ΔΠΑΛ – ΔΠΑ;» Οζ πενζζζυηενμζ θεκε απυ ημ ιάεδια ημο ΔΠ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα δεκ έπμοκ ιάεεζ απυ πμοεεκά. Γζυηζ ζηζξ απακηήζεζξ ιεηά 

ένπμκηαζ ζε πθήνεζξ ακηζθάζεζξ. Πθήνεζξ, ζοκεπείξ ακηζθάζεζξ. Γεκ έπμοκ ιάεεζ 

απυ πμοεεκά μζ ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, πμο ζε θίβεξ ιένεξ εα ηθδεμφκ κα 

απμθαζίζμοκ πμφ εα πάκε. Μήπςξ έπμοκ ιάεεζ μζ βμκείξ; Δηεί κα δείηε! Γεκ 

λένμοκ ηίπμηα. Αθθά εα έθεβε ηάπμζμξ υηζ, ηέθμξ πάκηςκ, οπάνπμοκ ηαζ 

ηάπμζμζ πμο έπμοκ ιάεεζ ηαζ είκαζ ηαεδβδηέξ. Γοζηοπχξ, ζοκάδεθθμζ, υπμζμξ 

εκδζαθένεηαζ, εα ημο δείλς ηαζ ηα ζημζπεία πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ 

απακηήζεζξ ηςκ ηαεδβδηχκ, ηζ βκςνίγμοκ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο έπμοκ μζ 

ιαεδηέξ υηακ ηεθεζχκμοκ ηδκ Γ΄ Γοικαζίμο.  

Καζ ηάπμζα ενςηήιαηα πμο πνμηφπημοκ ςξ ζοιπενάζιαηα απυ αοηή 

ηδκ πνμζπάεεζα πμο έηακα. Δίκαζ ηυζμ πεζνυηενδ δ Δπαββεθιαηζηή 
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Δηπαίδεοζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ Γεκζηή; οκάδεθθμζ, αξ ηναηήζεηε ηα 

ενςηήιαηα. Γε εέθς ηακέκαξ κα ζοιθςκήζεζ ιαγί ιμο. Δίκαζ ηυζμ ηαθφηενμ μζ 

απυθμζημζ ημο Γεκζημφ Λοηείμο κα αβαίκμοκ ακεζδίηεοημζ άκενβμζ; Μήπςξ 

ζζπφεζ ηαζ εδχ «ηαθφηενα κα ζμο αβεζ ημ ιάηζ, πανά ημ υκμια»;  

Πμζα είκαζ δ εκδιένςζδ ηςκ ηαεδβδηχκ Γοικαζίςκ, αθθά ηαζ ηςκ Λοηείςκ, 

ηςκ ιαεδηχκ, ηςκ βμκέςκ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ βεκζηυηενα; Ίπζ βζα ηα πμθθά 

ανκδηζηά (πμο αοηυ ηαηά ηυνμκ ζογδηήεδηε ηαζ ζημ οκέδνζυ ιαξ) αθθά βζα ηα 

πμθθά εεηζηά πμο έπμοκ ηα Δπαββεθιαηζηά πμθεία; Μήπςξ δ ηαθφηενδ 

εκδιένςζδ εα θένεζ ζηδκ Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ ιαεδηέξ πμο εα 

έπμοκ πζμ ζηένεεξ αάζεζξ ηαζ, επμιέκςξ, ημ υθμ ζφζηδια εα πάεζ πνμξ ηα 

ιπνμζηά; Μήπςξ εα δχζεζ έκα πζμ εοκμσηυ αένα ζ‘ αοηυ πμο θέβεηαζ 

Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ ημ έπεζ ηυζμ ακάβηδ δ πχνα ιαξ; Αοηέξ ηζξ 

ενςηήζεζξ αξ ηζξ έπμοιε ζημ ιοαθυ ιαξ.  

Θ. ΚΟΣΗΦΑΚΖ: Γε εα ηάκς μφηε ηδ πνήζδ ηδξ δεοηενμθμβίαξ ημο εζζδβδηή 

ζεαυιεκμξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο πενζιέκμοκ. Μυκμ ήεεθα έκα ζπυθζμ βζα 

ημφημ, ζοκάδεθθμζ. Ζ Οιμζπμκδία ιέζα απυ ιζα επίπμκδ δζαδζηαζία, 

πναβιαηζηά δφζημθδ, δζυηζ οπάνπμοκ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ, μζ μπμίεξ 

έπμοκ επζπεζνήιαηα ηαζ είκαζ ζεααζηέξ, ηαηάθενε ιε αμήεεζα ηαζ ημο 

πνμδβμφιεκμο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο, ζημ μπμίμ έβζκε ιεβάθδ ημοαέκηα βζα 

ημκ ηφπμ ημο Λοηείμο -ηαζ εδχ αδζημφιε ηα πνάβιαηα, εηηυξ ακ δεκ ηα 

παναημθμοεμφιε ή ηα παναημθμοεμφιε ηαζ, έηζζ ηζ αθθζχξ υ,ηζ ηαζ κα βίκεηαζ, 

ειείξ εα πμφιε αοηυ πμο εέθμοιε κα πμφιε, βζαηί είκαζ ηαζ αοηυ ιζα ηαηηζηή- 

ηαηάθενε, θμζπυκ, κα ζογδηήζεζ δζελμδζηά ζημ πνμδβμφιεκμ Δηπαζδεοηζηυ 

οκέδνζμ αοηυ αηνζαχξ ημ εέια: ημκ ηφπμ ημο Λοηείμο. Ζ ζογήηδζδ ήηακ 

δζαλμδζηή ηαζ ζε αάεμξ. ηζξ ΔΛΜΔ είπαιε πνμηείκεζ αοηυ ημ δζάζηδια κα 

βίκμοκ μιάδεξ δμοθεζάξ, κα ζογδηήζμοκ ηα γδηήιαηα. ε πυζεξ ΔΛΜΔ έβζκακ; 

Δίζηε, εδχ, ανηεημί εηπνυζςπμζ ΔΛΜΔ. ε πυζεξ ΔΛΜΔ έβζκακ μιάδεξ 

ενβαζίαξ βζα ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ, πμο θέηε υηζ είκαζ έθθεζιια ηδξ 

Οιμζπμκδίαξ; Πυζμζ ήνεακ ζηδκ έηηθδζδ ηδξ Οιμζπμκδίαξ κα βίκμοκ μιάδεξ 

ενβαζίαξ ζημ ΚΔΜΔΣΔ, πένα απυ ηδκ ηεκηνζηή μιάδα, βζα ηα ζπμθζηά αζαθία; 

Γεκ ζοζηάεδηε μιάδα βζα ηα αζαθία ηαζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηδξ ΣΔΔ.  

ημ πνμδβμφιεκμ οκέδνζυ ιαξ ζογδηήζαιε ημ εέια ηδξ Σεπκζηήξ 

Δηπαίδεοζδξ. Με αθμνιή ημ Νυιμ 3475, έβζκε μιάδα ενβαζίαξ ζημ ΚΔΜΔΣΔ, 
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πμο πνμπχνδζε ζε ιζα ακαθοηζηή ηαζ επίπμκδ δμοθεζά, ηαζ ζε επίπεδμ 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο αθθά ηαζ ζε επίπεδμ Γεκζηχκ οκεθεφζεςκ. Έηακ δ 

πνχηδ θμνά πμο μζ Γεκζηέξ οκεθεφζεζξ ηςκ ΔΛΜΔ αζπμθήεδηακ ιε εειαηζηυ. 

Γεκ έπεζ λακαβίκεζ αοηυ βζα άθθμ γήηδια. Δβχ, ημοθάπζζημκ, δεκ ημ εοιμφιαζ, 

υζα πνυκζα είιαζ ζηδκ Οιμζπμκδία ή ηαζ ζηζξ ΔΛΜΔ. ·πεζ βίκεζ δφμ θμνέξ ζημ 

Ζνάηθεζμ. ·πεζ βίκεζ Πακεθθαδζηή Ζιενίδα βζα ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. ·πμοκ 

βίκεζ δζάθμνεξ Ζιενίδεξ ηαζ ζογδηήζεζξ ζηζξ Σμπζηέξ ΔΛΜΔ. Ακ έπεηε δεζ ηα 

ηείιεκα ηδξ Οιμζπμκδίαξ, εα δζαπζζηχζεηε υηζ πναβιαηζηά ζ‘ αοηυ ημ επίπεδμ 

είιαζηε. Γδθαδή, ακ εδχ, πμο είιαζηε μζ πζμ ραβιέκμζ ημο πχνμο, θέιε υηζ δ 

Οιμζπμκδία δεκ έπεζ ηάκεζ ηίπμηα ή έπεζ ηάκεζ θίβα, πνμθακχξ άζημπα 

αβάγμοιε ηα ηείιεκα ηαζ ζογδημφιε υθμ αοηυ ημ δζάζηδια.  

·πμοκ ηοηθμθμνήζεζ, επίζδξ, δφμ εζδζηά θοθθάδζα (δεκ ημ έπμοιε ηάκεζ 

αοηυ βζα άθθμ εέια ηδκ ίδζα πενίμδμ) βζα κα ζαξ αμδεήζμοιε ζηδ δμοθεζά ζαξ 

ζηα ζπμθεία, ζημ δζάθμβμ βζα ηδκ Σεπκζηή Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ, πμο 

ζοβηεκηνχκμοκ υζα έπμοιε πεζ ηαηά πενζυδμοξ, πχξ ακαδεζηκφμοιε αοηά ηα 

πνμαθήιαηα. Αοηά ηα δφμ ηεθεοηαία πνυκζα, ημ ιμκαδζηυ εηπαζδεοηζηυ εέια 

πμο ηίεεηαζ ζε υθεξ ηζξ ηζκδημπμζήζεζξ είκαζ ημ εέια ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ.  

Δάκ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ΟΛΜΔ δεκ έπεζ ηάκεζ ηίπμηα, κμιίγς υηζ ιαξ 

αδζηεί υθμοξ. Γζαηί ΟΛΜΔ είιαζηε υθμζ. ·ηζζ υθμζ ζοιαάθθμοιε ζ‘ αοηυ πμο 

πανάβεηαζ. Γε ζοιαάθθεζ ιυκμ έκα Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ.  

Κθείκμκηαξ, κμιίγς υηζ λεηζκήζαιε ιζα πνχηδ ηαθή ημοαέκηα ζήιενα. 

Φμαυιαζηακ υηζ, επεζδή δεκ έπεζ ζοβηνμηδεεί δ μιάδα, δε εα έπεζ ζοιιεημπή. 

Σεθζηά, είπε πάνα πμθφ ηαθή ζοιιεημπή. Γφνς ζημοξ 50 ζοκαδέθθμοξ πήνακ 

ιένμξ ζήιενα εδχ ζε αοηή ηδκ μιάδα. Νμιίγς υηζ λεηζκήζαιε ιζα πμθφ ηαθή 

ημοαέκηα, ιε αάζδ ηαζ ηζξ εέζεζξ, αοηά πμο είπε πεζ δ Οιμζπμκδία, αθθά ηαζ 

άθθεξ βκχιεξ βζα ημ εέια «πενζεπυιεκμ ηαζ αζαθία ηδξ Σεπκζηήξ 

Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ», πμο ζοκδέεηαζ, αεααίςξ, ιε ημκ ηφπμ ημο 

ζπμθείμο, ηζ έβζκε, πμζα είκαζ ηα ιεβάθα πνμαθήιαηα ζήιενα, πχξ ιπμνμφιε 

κα ηα αάθμοιε ζε ιζα ζεζνά. ·ηζζ, ζαξ ηαθχ -παίνκς ηδκ πνςημαμοθία απυ 

αοηήκ εδχ ηδ εέζδ- ημ επυιεκμ δζάζηδια ηαζ ζε επίπεδμ Οιμζπμκδίαξ ηαζ 

ΚΔΜΔΣΔ, αθθά ηαζ ζε επίπεδμ ΔΛΜΔ, κα δδιζμονβήζμοιε μιάδεξ ενβαζίαξ 

πμο εα ηα ζογδηήζμοιε πζμ ακαθοηζηά ηαζ εα ειααεφκμοιε ζε αοηά ηα 

γδηήιαηα. Νμιίγς υηζ είκαζ ακάβηδ. Σδ δζαπζζηχζαηε ηζ εζείξ. Αθθά πνέπεζ 
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υθμζ ζ‘ αοηυ κα ζοιαάθμοιε.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 3εο ΤΠΟΟΜΑΓΑ 

 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 749 

4ε ΤΠΟΟΜΑΓΑ 

Δπιζηήμες ηης κοινωνίας και ηοσ ανθρώποσ: 

 Ιζηορία 

 Κοινωνιολογία 

 Φιλοζοθία 

 Οικονομικά 

 Θρηζκεσηικά 

 Πολιηική Δπιζηήμη και ηα όμοια 

 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κ. ΜΠΟΪΚΟ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αξ ηαθςζμνίγμοιε ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ μιάδαξ ιαξ. 

Καθμφιαζηε κα δζαπεζνζζημφιε ηδκ εοεφκδ πμο έπμοιε ακαθάαεζ, ηαζ εζείξ ηαζ 

ειείξ ςξ Πνμεδνείμ, χζηε μθμηθδνχκμκηαξ κα έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα 

ζοιαάθμοιε ιε ηάπμζα ζοιπενάζιαηα, ιε ηάπμζα πμνίζιαηα πμο πνέπεζ κα 

πανμοζζάζμοιε ηαζ απυ ιένμοξ ηδξ μιάδαξ αοηήξ ζηδκ μθμιέθεζα. 

Έδδ οπάνπμοκ πέκηε εζζδβδηέξ. Δηείκμ ημ μπμίμ πνέπεζ κα δμφιε είκαζ 

–ηαζ εα γδηήζς ηαζ ηδ δζηή ζαξ άπμρδ ηαζ βκχιδ– απυ ηδκ πθεονά ημοξ κα 

πενζμνίζμοκ υζμ βίκεηαζ πενζζζυηενμ ημ πνυκμ ηδξ πανμοζίαζδξ ηςκ 

εζζδβήζεχκ ημοξ. Γεκ ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα δεηάθεπημ, βζα πανάδεζβια. 

Πανυηζ αοηυ ηάης απυ άθθεξ ζοκεήηεξ αοηυ εα θαζκυηακ αδζακυδημ, δεκ 

ιπμνμφιε κα ιζθήζμοιε βζα ημ δεηάθεπημ πμο είπεζ πνμβναιιαηζζηεί κα ζαξ 

δζαηεεεί. Πανάηθδζδ, θμζπυκ, κα πενζμνζζηεί μ πνυκμξ, εθυζμκ ιάθζζηα ηα 

ηείιεκα έπμοκ ήδδ δζακειδεεί ζημοξ ζοκέδνμοξ.  

(Γζαθμβζηέξ ογδηήζεζξ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Αοηυ πναηηζηά είκαζ δφζημθμ κα εθανιμζηεί. Σέθμξ πάκηςκ, 

έπμοιε πενίπμο πνμζεββίζεζ ηαζ ηδ δζηή ζαξ ηδ ζηέρδ. Να πνμπςνήζμοιε, 

θμζπυκ, ζοκάδεθθμζ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πανμοζίαζδξ ηςκ εζζδβήζεςκ εζείξ 

εα δδθχκεηε εδχ ημ υκμιά ζαξ βναπηχξ ηαζ δίπθα εα ακαθένεηε ηαζ ημ εέια 

ηδξ εκυηδηαξ ζηδκ μπμία εα επζηεκηνχζεηε ηδκ ημπμεέηδζή ζαξ. Να 
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λεηζκήζμοιε ιε ημκ ζοκάδεθθμ Κχζηα Θενζακυ. Θα πανμοζζάζεζ εζζήβδζδ ιε 

εέια ―Οζ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ‖. 

Κ. ΘΔΡΗΑΝΟ: Ο υνμξ «ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ» ηαθφπηεζ ηα ιαεήιαηα 

Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή (Γ΄ Γοικαζίμο), Ανπέξ Οζημκμιίαξ (Α΄ Γεκζημφ 

Λοηείμο), Δζζαβςβή ζημ Γίηαζμ ηαζ ζημοξ Πμθζηζημφξ Θεζιμφξ (Β΄ Γεκζημφ), 

Κμζκςκζμθμβία (Γ΄ Γεκζημφ Λοηείμο), Ανπέξ Ονβάκςζδξ ηαζ Γζμίηδζδξ 

Δπζπεζνήζεςκ (Γ΄ Γεκζημφ Λοηείμο) ηαζ ηα ζοκαθή ιαεήιαηα ηςκ ΔΠΑΛ, υπςξ 

Ανπέξ Οζημκμιίαξ (Α΄ ηάλδ ΔΠΑΛ), Δονςπασηή ·κςζδ (Α΄ ηάλδ ΔΠΑΛ-ηφηθμξ 

οπδνεζζχκ), ΔΠ-Πενζαάθθμκ ενβαζίαξ (Α΄ ηάλδ ΔΠΑΛ), ημζπεία Σμονζζηζηήξ 

Οζημκμιίαξ, Δπζπεζνδιαηζηυηδηα ηαζ Ακάπηολδ, ημζπεία Αζηζημφ ηαζ Δνβαηζημφ 

Γζηαίμο (Β΄ ηάλδ ΔΠΑΛ – Σμιέαξ Οζημκμιζηχκ ηαζ Γζμζηδηζηχκ Τπμεέζεςκ), 

Ανπέξ Οζημκμιζηήξ Θεςνίαξ (Γ΄ ηάλδ ΔΠΑΛ – ιάεδια επζθμβήξ), Ανπέξ 

Ονβάκςζδξ ηαζ Γζμίηδζδξ Δπζπεζνήζεςκ (ηαηεφεοκζδ οπαθθήθςκ 

οπδνεζζχκ). Σα ιαεήιαηα αοηά, ιε δζαθμνεηζηή ζεζνά ακάεεζδξ ημ ηαεέκα 

ακά εζδζηυηδηα, ηαθφπημκηαζ απυ ηζξ εζδζηυηδηεξ ΠΔ09, ΠΔ10 ηαζ ΠΔ13. 

Δπεζδή είκαζ αδφκαημ κα ακαθοεεί ημ πενζεπυιεκμ ηάεε ζπμθζημφ αζαθίμο 

ζε αοηά ηα ιαεήιαηα, ανημφιαζηε ζε μνζζιέκεξ βεκζηέξ επζζδιάκζεζξ, μζ 

μπμίεξ ιπμνεί κα ηνμθμδμηήζμοκ ιζα ζογήηδζδ ηυζμ ακάιεζα ζηζξ 

επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο δζδάζημοκ ηα ιαεήιαηα αοηά 

υζμ ηαζ ιεηαλφ ηςκ ζοκαδέθθςκ.  

Ζ πνχηδ βεκζηή επζζήιακζδ είκαζ μ πενζεςνζαηυξ παναηηήναξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ. Οζ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ ηαζ 

ζδζαίηενα δ Κμζκςκζμθμβία ηαζ δ Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή επζαζχκμοκ 

μνζαηά ζημ εθθδκζηυ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, υπζ ιυκμ ςξ χνεξ ιαεήιαημξ 

αθθά ηαζ ςξ ηνυπμξ ζηέρδξ ηαζ πνμζέββζζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ γδηδιάηςκ ηαζ 

ημο ζφβπνμκμο ηυζιμο απυ ημκ ιαεδηή. Απυ ηδ «ιεηαννφειζζδ Ανζέκδ», 

υπμο μζ ημζκςκζμθυβμζ αίςζακ επχδοκα ημκ ελμαεθζζιυ ημο ιαεήιαηυξ ημοξ 

απυ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια, πμο επακήνεε ςξ οπμπνεςηζηυ ημ 2001, ηαζ 

ιεηά, μζ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ δεκ έπμοκ ηδ εέζδ πμο ημοξ ανιυγεζ ζημ 

ζπμθείμ. 

Ζ δεφηενδ επζζήιακζδ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ «εεςνία ηδξ δζάποζδξ ημο 

ακηζηεζιέκμο», πμο ήηακ επζπείνδια ηδξ δβεζίαξ ημο ΤΠΔΠΘ ιέπνζ ημ 2001 
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ηαζ, δοζηοπχξ, ελέενερε ζοκηεπκζαηέξ θμβζηέξ υζςκ πνμζπαεμφζακ κα 

πάνμοκ χνεξ απυ ημοξ ημζκςκζμθυβμοξ ηαζ ημοξ κμιζημφξ-πμθζηζημφξ 

επζζηήιμκεξ. Σμ επζπείνδια, ημκημθμβίξ, έθεβε υηζ δ Κμζκςκζμθμβία ιπμνεί κα 

δζδαπηεί ιέζς ηδξ δζάποζδξ ηςκ εκκμζχκ ηδξ ζε άθθα ακηζηείιεκα, υπςξ ιέζα 

απυ ηδ Λμβμηεπκία, ηδκ ·ηεεζδ-·ηθναζδ η.θπ. Ακ ηονζανπήζεζ δ ζοκηεπκζαηή 

θμβζηή, ηυηε εα ιπμνμφζαιε κα ακηζζηνέρμοιε ημ επζπείνδια. Γδθαδή, βζαηί δ 

Λμβμηεπκία κα ιδ δζδάζηεηαζ ιέζς ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ ή ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ ηα 

Μαεδιαηζηά ιέζς ηδξ Φοζζηήξ; Δοηοπχξ, αοηέξ μζ θμβζηέξ ηδξ ηυηε δβεζίαξ 

ημο ΤΠΔΠΘ, πμο πνμζπαεμφζε κα δζαζπάζεζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ κα 

εκακηζχζεζ ηάεε ημιιάηζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ ζηα άθθα, απμπχνδζακ 

ιαγί ηδξ ηαζ ιάθθμκ ζήιενα έπμοκ λεπαζηεί. Καθυ υιςξ είκαζ κα ημ εοιίζμοιε, 

βζα κα ιδκ επακέθεμοκ.  

Ζ ηνίηδ επζζήιακζδ είκαζ υηζ μζ Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ ζημ ζπμθείμ 

ηονζανπμφκηαζ ζήιενα απυ ιζα ενβαθεζαηή-ηεπκμηναηζηή θμβζηή. ·πμοιε 

Οζημκμιζηά αθθά υπζ Πμθζηζηή Οζημκμιία, ηαεχξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ιε ηδκ 

πνμζςνζκή ήηηα ημο ενβαηζημφ ηζκήιαημξ ηαζ ηδκ επζηνάηδζδ ημο 

κεμθζθεθεοεενζζιμφ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ ακαδζάνενςζδξ, δ 

μζημκμιζηή επζζηήιδ πενζπαναηχκεηαζ ζακ «ηαεανή επζζηήιδ» ιε ηδ θμβζηή 

υηζ μζ μζημκμιζημί κυιμζ είκαζ ακζζημνζημί, αζχκζμζ ηαζ πνμζεββίγμκηαζ ιυκμ ιέζα 

απυ ηζξ πμζμηζημπμζήζεζξ ηαζ ηα ηαεανά Μαεδιαηζηά.  

Αοηέξ μζ πνμζεββίζεζξ, πένα απυ ηδκ ζδεμθμβζηή ηαζ ημζκςκζηή ημοξ 

ηαηεφεοκζδ, πμο είκαζ δ εβπάναλδ ηδξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ ηδξ 

ηαπζηαθζζηζηήξ ακαδζάνενςζδξ ζημοξ ιαεδηέξ, πςνίξ ηνζηζηά ενςηήιαηα ηαζ 

ακαθμνέξ, έπμοκ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ ζημ ζπμθείμ ηαζ 

ζημ ιμνθςηζηυ πενζεπυιεκμ ημο ζπμθείμο.  

Θα ιείκμοιε ζε ιζα ζφκημιδ ακαθμνά ζηα ιαεήιαηα ηδξ Οζημκμιίαξ ηαζ 

ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ, πνμηεζιέκμο κα ακμίλεζ δ ζογήηδζδ ηαζ βζα ηα άθθα.  

Ζ Πμθζηζηή Οζημκμιία είκαζ ιάεδια πμο ιπμνεί κα απμηηήζεζ άιεζδ 

ζπέζδ ιε ηδκ ηαεδιενζκυηδηα. Οζ ιαεδηέξ ηζκμφκηαζ ζε έκα ηυζιμ πμο έπεζ ςξ 

απαναίηδημ ακηαθθαηηζηυ ιέζμ ημ πνήια ηαζ ηαεδιενζκά ένπμκηαζ ζε επαθή ιε 

ηδκ ακενβία, ημοξ ιζζεμφξ, ηζξ ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ, ημκ ηζιάνζειμ, ημκ 

πθδεςνζζιυ. Θα πενίιεκε ηακείξ αοηή δ εειαημθμβία κα απμηεθεί ηδ αάζδ βζα 
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ιζα αζςιαηζηή ηαζ ενεοκδηζηή πνμζέββζζδ ημο ιαεήιαημξ ζηζξ ζπμθζηέξ 

αίεμοζεξ. Ίιςξ ηαζ εδχ μζ ελεηάζεζξ θεζημονβμφκ υπςξ δ θαθηά κάγηζζα ημο 

παναιοεζμφ, πμο ιεηαιυνθςκε ιε ημ νααδί ηδξ ημκ πνίβηζπα ζε αάηναπμ. Οζ 

ιαεδηέξ ιαεαίκμοκ κα απμικδιμκεφμοκ ηφπμοξ ηαζ κα θφκμοκ αζηήζεζξ ζε 

πθήνδ απμιυκςζδ απυ ηδκ μζημκμιζηή πναβιαηζηυηδηα. 

·ηζζ, ειθακίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ζε έκα ηνζχκοιμ ιε δφμ ηζιέξ, ιζα εεηζηή 

ηαζ ιζα ανκδηζηή (50, –50), μζ ιαεδηέξ κα ιδκ ιπμνμφκ κα απμθαζίζμοκ πμζα 

εα επζθέλμοκ ςξ ηζιή ημο πνμσυκημξ πμο γδηάεζ δ άζηδζδ. Φοζζηά, ηακείξ 

ιαεδηήξ δεκ έπεζ δεζ ηαηάζηδια κα πμοθάεζ πνμσυκηα ζε ανκδηζηέξ ηζιέξ («ημ 

πμοηάιζζμ ηάκεζ –50 εονχ»). Ζ «αζηδζζμιακία» θηάκεζ ζημ ζδιείμ κα δίκμκηαζ 

ζημοξ ιαεδηέξ αζηήζεζξ «ηαεανχκ ιαεδιαηζηχκ», ειπθμοηζζιέκεξ πνμξ πάνδ 

ημο ιαεήιαημξ ιε ηάπμζεξ δζαηοπχζεζξ ηδξ μζημκμιίαξ. Ακηί κα ημοξ δμεεί 

«έπμοιε ημ ηνζχκοιμ...ηαζ γδημφιε…», ημοξ δίκεηαζ «έπμοιε έκα πνμσυκ ιε 

πνμζθενυιεκδ πμζυηδηα x ηαζ γδημφιεκδ πμζυηδηα ρ ηαζ γδημφιε...». 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ηαεανά ιαεδιαηζηυ πνυαθδια, ημ μπμίμ ιάθθμκ δεκ αμδεά 

ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ μζημκμιίαξ. Ζ μζημκμιζηή δζαηφπςζδ ημο 

πνμαθήιαημξ θεζημονβεί πενζζζυηενμ ςξ «θναζηζηυ ζημθίδζ», πμο επεκδφεζ 

ηδκ απαίηδζδ ηδξ θφζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηνζςκφιμο.  

Πένα υιςξ απυ αοηέξ ηζξ δζαπζζηχζεζξ οπάνπεζ ηαζ ημ γήηδια ηδξ 

ζδεμθμβίαξ πμο πενκά δ Πμθζηζηή Οζημκμιία πμο δζδάζηεηαζ ζημ ζπμθείμ. ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, δ πνμζπάεεζα πνμζακαημθζζιμφ ηδξ ζπμθζηήξ 

Πμθζηζηήξ Οζημκμιίαξ πένα απυ ηα «αηακεχδδ πνμαθήιαηα ηδξ μζημκμιίαξ» 

πμο ιπμνμφκ κα ηνμθμδμηήζμοκ ηδκ πμθζηζηή ακαγήηδζδ ιέζα ζηδ ζπμθζηή 

αίεμοζα ιέκμοκ ζημ απονυαθδημ. Απχηενμξ ζημπυξ είκαζ μζ ααζζηέξ ανπέξ 

ηδξ ηαπζηαθζζηζηήξ μζημκμιίαξ κα εεςνμφκηαζ ςξ θοζζηέξ, ςξ ηάηζ πμο είκαζ 

δμζιέκμ απυ ηδ θφζδ ηαζ δεκ ιπμνεί κα αθθάλεζ. Ζ ζπμθζηή πμθζηζηή μζημκμιία 

λεηζκά ιε ημ ααζζηυ μζημκμιζηυ πνυαθδια πάκς ζημ μπμίμ μζημδμιείηαζ υθδ δ 

μζημκμιζηή επζζηήιδ. ·ηζζ, ημ ααζζηυ μζημκμιζηυ πνυαθδια εεςνείηαζ υηζ είκαζ 

δ «πνμζπάεεζα ηαηακμιήξ πενζμνζζιέκςκ πυνςκ ζε απενζυνζζηεξ ακάβηεξ». 

Αοηή δ άπμρδ έπεζ δεπεεί πμθθέξ ηνζηζηέξ, ηαεχξ ζηδκ μζημκμιία ηδξ αβμνάξ 

μζ πυνμζ ηαζ ηα πνμσυκηα πενζμνίγμκηαζ ηεπκδηά πνμηεζιέκμο κα ακέαμοκ μζ 

ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ. ·ηζζ, ιέζα ζημ πμνυ ηςκ αζηήζεςκ ηαζ ηςκ ελζζχζεςκ 

δεκ οπάνπεζ πχνμξ κα ακανςηδεμφκ μζ ιαεδηέξ πμζεξ είκαζ μζ ημζκςκζηέξ 
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δοκάιεζξ ηαζ ηα ζοιθένμκηα πμο πνμζδζμνίγμοκ ηα μζημκμιζηά θαζκυιεκα 

πένα απυ ηζξ απμζηεςιέκεξ ελζζχζεζξ ημο αζαθίμο.  

Ζ Κμζκςκζμθμβία «δζδάζηεηαζ» 2 χνεξ ζηδ Γ΄ Λοηείμο. Βάγμοιε ημ νήια 

«δζδάζηεηαζ» ζε εζζαβςβζηά, δζυηζ ημ ιάεδια ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έπεζ 

«ελατθςεεί» απυ ηζξ πζέζεζξ πμο ημο αζημφκ ηα πακεθθαδζηχξ ελεηαγυιεκα 

ιαεήιαηα. Απμηεθεί πάζζιμ πνυκμο βζα ημκ ιαεδηή κα αζπμθδεεί ζμαανά ιε 

έκα ιάεδια πμο δεκ οπμθμβίγεηαζ βζα ηδκ είζμδυ ημο ζημ πακεπζζηήιζμ. Καθυξ 

εηπαζδεοηζηυξ είκαζ αοηυξ «πμο δε αάγεζ δμοθεζά βζα ημ ζπίηζ» βζα ηδκ 

Κμζκςκζμθμβία ηαζ είκαζ πνυεοιμξ κα παναπςνήζεζ ηάπμζεξ απυ ηζξ χνεξ ημο 

ζημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο δζδάζημοκ πακεθθαδζηχξ ελεηαγυιεκα ιαεήιαηα. 

Άθθςζηε, ημ ΤΠΔΠΘ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, πνμηεζιέκμο κα «ελοπδνεηδεεί» ηαζ 

κα «δζαζθαθζζηεί» δ απνυζημπηδ δζελαβςβή ηςκ ελεηάζεςκ ηδξ Γ΄ Λοηείμο, 

ζηέθκεζ ζηα ζπμθεία εβηφηθζμ ιε ηδκ μπμία γδηάεζ ηδκ ακαπνμζανιμβή ημο 

ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ πνμξ υθεθμξ ηςκ πακεθθαδζηχξ ελεηαγυιεκςκ 

ιαεδιάηςκ. Ζ θνμκηζζηδνζμπμίδζδ ημο ζπμθείμο ζε υθμ ηδξ ημ ιεβαθείμ. 

Καιία αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ δεκ οπάνπεζ ζε 

έκα ιάεδια ημο μπμίμο οπμηίεεηαζ υηζ αοηή απμηεθεί ημ ααζζηυ ακηζηείιεκμ 

ιεθέηδξ. Καιία πνμζπάεεζα κα ενεοκήζεζ μ ιαεδηήξ ημκ ηυζιμ πμο ημκ 

πενζαάθθεζ, ηδκ ημζκςκία ζηδκ μπμία ηαζ μ ίδζμξ είκαζ ιέθμξ. ·ηζζ, ιπμνεί μζ 

ιαεδηέξ κα ιαεαίκμοκ «απυ ζηήεμοξ» ηζ είπε μ Μανλ ή μ Βέιπεν, πμθθμφξ 

απυ αοημφξ υιςξ δεκ ημοξ λεκίγμοκ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ έπμοκ δζδαπηεί 

ημζκςκζμθμβία, μζ ναηζζζηζηέξ απυρεζξ υηζ «μζ άκενςπμζ βεκκζμφκηαζ ηαζ δεκ 

βίκμκηαζ».  

Οζ ιαεδηέξ δζδάζημκηαζ ημζκςκζμθμβία, αθθά ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

δζδάζηεηαζ δεκ απμηημφκ ημζκςκζμθμβζηή ζοθθμβζζηζηή, δεκ ζηέπημκηαζ 

«ημζκςκζμθμβζηά» βζα κα ακαθφζμοκ ηδκ ημζκςκία ζηδκ μπμία γμοκ. Σμ 

πνυαθδια ζημ πθαίζζμ ηαζ ιε ηδ θμβζηή πμο ημ ελεηάγμοιε δεκ απμηεθεί μφηε 

εθθδκζηή πνςημηοπία μφηε εθθδκζηή ακμνεμβναθία. Ο βάθθμξ 

πακεπζζηδιζαηυξ P. Champagne επζζδιαίκεζ ιε παναζηαηζηυ ηνυπμ ηα ίδζα 

πνμαθήιαηα ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ ζημ βαθθζηυ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια: «Σζ εα ζηεπηυιαζηακ βζα έκα ιάεδια ημο ζηζ πμο εα ζοκίζηαημ 

ιυκμ ζηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ πάκς ζε έκα ιαονμπίκαηα; Θα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε ημ ιάεδια «απ‘ έλς», πςνίξ ςζηυζμ κα λένμοιε πχξ 
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κα αάγμοιε ηα πέδζθα ημο ζηζ. Ζ εεςνία αμδεάεζ ηδκ πναηηζηή αθθά δεκ 

ιπμνεί κα ηδκ ακηζηαηαζηήζεζ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ ημζκςκζμθμβία» 

Ο Κχζηαξ Θενζακυξ είκαζ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ πανμοζζάζηδηε πενζθδπηζηά. Καηαηέεδηε 

μθυηθδνδ βζα ηα πναηηζηά ηαζ δζακειήεδηε ζημοξ ζοκέδνμοξ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ε εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Σάζμξ Βζμθέηδξ έπεζ ημ 

θυβμ. Ο ζοκάδεθθμξ Μονίδδξ κα ιαξ δδθχζεζ βζα πμζμ γήηδια εα 

ημπμεεηδεεί. 

Σ. ΒΗΟΛΔΣΖ*: οκάδεθθμζ, ζημ πθαίζζμ ημο πνμαθδιαηζζιμφ πμο έπεζ 

ακαπηοπεεί εδχ ζημ οκέδνζμ ζπεηζηά ηαζ ιε ηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ αθθά ηαζ 

ιε ηδκ ακεπάνηεζα δ μπμία παναηηδνίγεζ ηα αζαθία ηαζ αθέπμκηαξ υηζ ημ ζπεηζηυ 

εβπεζνίδζμ ηδξ Πμθζηζηήξ Οζημκμιίαξ πμο εβχ δζδάζης ςξ μζημκμιμθυβμξ ζημ 

ζπμθείμ δεκ πθδνμί ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο έπμοκ ιπεζ εδχ υζμκ αθμνά ηδκ 

ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ηδκ αοηεκένβεζα ηςκ ιαεδηχκ, πνμζπαεήζαιε κα 

δζαηοπχζμοιε ιζα δζδαηηζηή πνυηαζδ πμο εα ζοιπθδνχκεζ ημ ζπμθζηυ 

εβπεζνίδζμ ηαζ ιάθζζηα ιέζα ζημοξ ζηυπμοξ ηδξ ένεοκαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ, πμο 

έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ αοηεκένβεζα, ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ηα θμζπά. Ο ζηυπμξ 

είκαζ κα ακαααειζζηεί μοζζαζηζηά μ νυθμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ηαζ, εκ πάζδ 

πενζπηχζεζ, ζοιπθδνςιαηζηά κα αμδεήζμοιε ηδ δζδαζηαθία ιέζα ζηδκ ηάλδ.  

Ανπζηά εα ήεεθα κα πς υηζ εεςνμφιε υηζ δ εηπαίδεοζδ είκαζ έκαξ 

εεζιυξ πμο έπεζ δοκαιζηή ζπέζδ ιε ηδκ ημζκςκία. Άνα εα πνέπεζ κα οπάνπεζ 

αθθδθεπίδναζδ ιε υ,ηζ ημζκςκζηυ δνχιεκμ παναηδνείηαζ, ζοκεπχξ ηαζ ιε ημ ηζ 

βίκεηαζ ζηδκ ηάλδ ή ζηδκ ημζκςκία.  

Γκςνίγμοιε υθμζ ημ πνυαθδια ηδξ απμζηήεζζδξ. Γκςνίγμοιε υθμζ ηδκ 

απμικδιυκεοζδ, ημ ιμκυθμβμ ηαζ ηα θμζπά. Πνμζπαεμφιε, θμζπυκ, ιέζα απυ 

έκα ενβαθείμ ημ μπμίμ έπεζ δμεεί ζηα ζπμθεία ηαζ θέβεηαζ αβάθην, ζημ πθαίζζμ 

ημο πνμβνάιιαημξ ηδξ Οδφζζεζαξ ημο πνχημο ΔΠΔΑΔΚ, ζημ μπμίμ ηαζ ημ 

ΚΔΜΔΣΔ είπε ζοιιεηάζπεζ, ιέζα ζε δφμ δζδαηηζηά δίςνα κα ζοιπθδνχζμοιε 

ημ ιάεδια. Μπμνμφιε κα ηαηαζηεοάζμοιε έκα ιζηνυημζιμ ιέζα απυ ημ 

ααάηζμ. Δίκαζ έκα πνυβναιια ημ μπμίμ οπάνπεζ ζε υθα ηα ζπμθεία, έπεζ 

ιμζναζηεί, ιπμνμφιε κα ημ πνμιδεεοημφιε. Μπμνμφιε κα ηαηαζηεοάζμοιε 
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ιζηνυημζιμοξ, έηζζ αηνζαχξ υπςξ ειείξ έπμοιε ζπεδζάζεζ ημοξ ζηυπμοξ πμο 

εα ακαπηφλς ζηδ ζοκέπεζα, ηαζ κα αάθμοιε ημοξ ιαεδηέξ κα ζπεδζάζμοκ ιέζα 

απυ ρδθίδεξ αοηέξ ηζξ παναιέηνμοξ πμο ειείξ έπμοιε ηαεμνίζεζ ιαγί ημοξ, 

χζηε ηεθζηά κα πνμηφρεζ έκα απμηέθεζια πμο ζηυπμ εα έπεζ αοηυ πμο 

πνμακαθέναιε υθμζ ηαζ είκαζ γδημφιεκμ, δδθαδή ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ.  

Γε εέθς κα ακαθενεχ ζηα ηεπκζηά ιένδ ημο αααηίμο, δεκ έπς ημ πνυκμ 

άθθςζηε, αθθά ιπμνεί, ακ εέθεζ ηάπμζμξ, κα ημ πνμιδεεοηεί ηαζ κα ημ δεζ. Δίκαζ 

πακεφημθμ. Γε πνεζάγεηαζ πθήνεζξ ηαζ ελεζδζηεοιέκεξ ηεπκζηέξ βκχζεζξ. Φοζζηά 

ηαζ πνεζάγεηαζ δ επζιυνθςζδ ζημ ζφκμθυ ηδξ ηαζ έπμοιε ζοιθςκήζεζ υθμζ ζε 

αοηυ. Απθχξ, ζοιπθδνχκς υηζ δε πνεζάγμκηαζ εζδζηέξ βκχζεζξ δθεηηνμκζηήξ.  

Ο επελενβαζηήξ ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ αοηυξ. Διείξ, ζε υ,ηζ αθμνά ημ 

ιάεδια ηδξ Πμθζηζηήξ Οζημκμιίαξ, έπμοιε πάνεζ ηάπμζεξ παναιέηνμοξ δζηέξ 

ιαξ. ·πμοιε επζθέλεζ ιία εκυηδηα ημο αζαθίμο – είκαζ δ εκυηδηα 12.2, πμο έπεζ 

κα ηάκεζ ιε ημ πνυαθδια ηδξ ακενβίαξ. Γεκ είκαζ ηοπαία δ επζθμβή ηδξ. Μζθάιε 

βζα δφμ δίςνα. Μέζα απυ ζηυπμοξ μζ μπμίμζ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ ακάπηολδ 

ηςκ δελζμηήηςκ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ ηδξ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ, ηαζ ιέζα 

απυ οθμπμίδζδ ζπεδίςκ ενβαζίαξ, εα πνμζπαεήζμοιε: κα ηαθθζενβήζμοιε 

ζημοξ ιαεδηέξ ηδ δελζυηδηα ηδξ ένεοκαξ ηαζ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ 

επζζηδιμκζηή ημοξ βκχζδ κα ειπθαημφκ ζε μιαδζηέξ ενβαζίεξ, κα εκζζποεμφκ 

ιεηαλφ ημοξ μ δζάθμβμξ ηαζ δ ζοκενβαζία, κα ακαπηοπεμφκ ηαζ κα πνμαπεμφκ 

δ αοηεκένβεζα ηαζ δ ηνζηζηή ζηέρδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ, εκ πάζδ πενζπηχζεζ, κα 

εκηάλμοιε δδιζμονβζηά ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ιέζα ζημ 

ιάεδιά ιαξ.  

Να οπεκεοιίζμοιε υηζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ ενςηδεέκηςκ 

ζηδκ ένεοκα ημο ΚΔΜΔΣΔ απάκηδζακ, ιε έκα ζοκηνζπηζηυ πμζμζηυ, πάκς 

απυ 60%, υηζ εέθμοκ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ κα αλζμπμζμφκηαζ ζηδ ιαεδζζαηή 

δζαδζηαζία ηαζ αοηυ πνμζπαεμφιε κα ηάκμοιε εδχ, ςξ πνυηαζδ, επζζδιαίκς.  

Ίζμκ αθμνά ηδ δζδαηηζηή ημο ιαεήιαημξ. Αοηυ πμο πνμζπαεμφιε κα 

επζηφπμοιε είκαζ δ εκενβδηζηή εκαζπυθδζδ ηςκ ιαεδηχκ ιε παναδείβιαηα ηα 

μπμία έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή, ηδ δναζηδνζμπμίδζή ημοξ, κα 

ηαηακμήζμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ ακενβίαξ, κα δμοκ ημ θαζκυιεκμ αοηυ απυ πμφ 

πδβάγεζ, ζε πμζεξ πχνεξ έπμοιε ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ ακενβία, ηαζ ιυκμζ 

ημοξ ή ιαγί ιε ημκ δάζηαθμ κα θηζάλμοκ ζεκάνζα, κα ιπμνμφκ, δδθαδή, κα 
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δζαιμνθχζμοκ παναιέηνμοξ πμο εα ημοξ επζηνέρμοκ ηεθζηά κα αβάγμοκ ηα 

ζοιπενάζιαηα απυ ιυκμζ ημοξ ηαζ κα ηαηακμμφκ ηδκ έκκμζα ηδξ ακενβίαξ.  

Ζ εδχ είκαζ δ ηεθεοηαία ιμο δζαθάκεζα. Πενζέπεζ ιενζηά εκδεζηηζηά 

ενςηήιαηα ηα μπμία ιπμνμφκ κα ηεεμφκ απμ ημκ δζδάζημκηα ζημοξ ιαεδηέξ ή 

απυ ημοξ ιαεδηέξ ιαγί ιε ημκ δζδάζημκηα, υπςξ:  

 ε πμζεξ πχνεξ ημο ηυζιμο ειθακίγεηαζ εκημκυηενμ ημ εέια ηδξ 

ακενβίαξ;  

 Πμζα είκαζ ηα αίηζα ημο θαζκμιέκμο;  

 ε πμζεξ ηαηδβμνίεξ εα ιπμνμφζαιε κα δζαηνίκμοιε ηα απμηεθέζιαηα;  

Ίηακ ηεεμφκ μζ πανάιεηνμζ ηαζ ηα ενςηήιαηα, ηυηε εα ιπμνέζμοιε κα 

ηαηαθήλμοκ ιυκμζ ημοξ μζ ιαεδηέξ ζε αοηυ αηνζαχξ.  

 Καζ ηεθεζχκς ιε αοηυ: Βθέπεηε υηζ ζηδκ ανζζηενή ιενζά οπάνπμοκ μζ 

πανάιεηνμζ. Μπμνμφιε κα ζοιπενζθάαμοιε ζε αοηέξ υ,ηζ εέθμοιε: είδμξ 

ακενβίαξ, ενβαηζηυ δοκαιζηυ, επίπεδμ, απαζπυθδζδ ηαζ ηα θμζπά. Μπμνμφιε, 

θμζπυκ, κα γδηήζμοιε απυ ημοξ ιαεδηέξ, αθμφ εέζμοιε ζηδ δζάεεζή ημοξ ή 

αθμφ ιυκμζ ημοξ ακαγδηήζμοκ δεδμιέκα βζα δζάθμνεξ πχνεξ, κα δζενεοκήζμοκ 

ζε ηαεειία απυ αοηέξ ηα γδημφιεκα ζημζπεία. Βθέπεηε υηζ δελζά έπμοιε ημ 

απμηέθεζια. Πδβαίκμκηαξ επάκς ιε ηδκ ρδθίδα ζε ηάεε ιία πχνα, μοζζαζηζηά 

εα έπεζ πθδνμθμνίεξ ηζξ μπμίεξ εα έπμοιε ιαγί δζαιμνθχζεζ. Πθδνμθμνίεξ, βζα 

πανάδεζβια, ηδξ ρδθίδαξ-ημνκίγα, υπμο ιπμνμφιε κα δμφιε εδχ ηα πμζμζηά 

ηδξ ακενβίαξ ηαζ ζηζξ πχνεξ ηζξ μπμίεξ εα έπμοιε πνμηαεμνίζεζ ιαγί ημοξ.  

Αοηυ πμο ήεεθα κα πνμζθένς ιε ηδκ εζζήβδζή ιμο είκαζ ιία 

δδιζμονβζηή, ζοιπθδνςιαηζηή πνυηαζδ βζα ημ ιάεδια ηδξ Πμθζηζηήξ 

Οζημκμιίαξ, λένμκηαξ υηζ είκαζ ακεπανηέξ ημ ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

Ο Σάζμξ Βζμθέηδξ είκαζ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηζ ειείξ, Σάζμ. Ο Πακηεθήξ Σέκηεξ έπεζ ηχνα 

ημ θυβμ.  

Π. ΣΔΝΣΔ*: οκάδεθθμζ, επεζδή πεεξ ζογδημφζαιε βζα ηδ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα, εα πνμζπαεήζς κα δχζς πμθφ ζοκμπηζηά ιία 

πνμζέββζζδ έκακηζ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ ηδξ Οζημκμιίαξ ηονίςξ ηδξ 
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Α΄ ηάλδξ ιε αάζδ ηδ δζεπζζηδιμκζηυηδηα.  

Σμ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πνέπεζ κα απακηάεζ ζηα παναηάης ενςηήιαηα 

ηαζ κα είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

κα ακαπηφζζεηαζ ζηδ αάζδ ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ, υπςξ αοηή έπεζ 

μνζμεεηδεεί απυ ηδκ εζζήβδζδ πμο έβζκε ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα ζημ οκέδνζμ. 

 Σζ είκαζ Παζδαβςβζηή;  

 Πμζεξ είκαζ μζ ανπέξ ηδξ Παζδαβςβζηήξ;  

 Πμζα δ ζπέζδ Παζδαβςβζηήξ Φοπμθμβίαξ ηαζ Γζδαηηζηήξ;  

 Πμζα δ ζπέζδ Παζδαβςβζηήξ ηαζ Δηπαίδεοζδξ;  

 Σζ είκαζ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια;  

 Πχξ αοηυ ελεζδζηεφεηαζ ζηα μζημκμιζηά ιαεήιαηα;  

 Πμζμζ είκαζ μζ ζημπμί ηδξ δζδαζηαθίαξ εκυξ μζημκμιζημφ ιαεήιαημξ;  

Ίθα αοηά πνέπεζ κα επζπεζνμφκηαζ θαιαάκμκηαξ, αέααζα, οπυρδ ιαξ ηζξ 

εεςνίεξ ηδξ Αβςβήξ ηαζ ηδ Φζθμζμθία ηδξ Αβςβήξ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ιαξ 

υηζ δ Παζδαβςβζηή ζοκδέεηαζ ιε εεςνίεξ επζημζκςκίαξ, ιε εεςνίεξ 

ζοζηδιάηςκ, ιε δμιή ηαζ θεζημονβία, ιε εεςνίεξ βζα ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, 

ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ζημπμφξ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ.  

Δπίζδξ, μζ ζημπμί ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Οζημκμιίαξ πνέπεζ κα είκαζ:  

 κα δζδαπηεί μ ιαεδηήξ έκα πενζεπυιεκμ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

εκκμζχκ πμο εα ακαθένεηαζ ζηδ βέκεζδ, ηδκ ελέθζλδ ηαζ ηδ ζδιενζκή 

πναβιαηζηυηδηα ηδξ παναβςβζηήξ ηαζ ακηαθθαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ,  

 κα βκςνίγεζ πχξ βίκεηαζ δ δζμίηδζδ, δ μνβάκςζδ, δ δζεφεοκζδ ηαζ δ 

νφειζζδ ηδξ παναβςβζηήξ ηαζ ακηαθθαηηζηήξ δζαδζηαζίαξ ζε ημπζηυ, 

εεκζηυ ηαζ παβηυζιζμ επίπεδμ,  

 κα ιάεεζ πχξ βεκκζέηαζ έκα πνμσυκ ή αβαευ ιέζα απυ ηζξ ζπέζεζξ 

ενβαζίαξ ηαζ ημκ ηαηαιενζζιυ ηδξ ενβαζίαξ, ιε δεδμιέκμ υηζ δ ενβαζία 

είκαζ δ αάζδ ηδξ παναβςβήξ.  

Σμ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηδξ Οζημκμιίαξ εα λεηζκάεζ ιε ιζα εεςνία πενί 

ηδξ ενβαζίαξ δ μπμία εα ελεζδζηεφεηαζ ζηα ελήξ επζιένμοξ εέιαηα:  

1. Κμζκςκζηέξ ηαζ παναβςβζηέξ ζπέζεζξ ηαζ ειπυνεοια, ηάκμκηαξ ηαοηυπνμκα 
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ιζα ζζημνζηή ακαδνμιή βζα ημ πχξ μνβακχκεηαζ δ ημζκςκία, πχξ 

μνβακχκεηαζ μ ηαηαιενζζιυξ ηδξ ενβαζίαξ, πχξ βίκεηαζ δ μνβάκςζδ ηδξ 

ενβαζίαξ ζηδκ ζδζςηζηή επζπείνδζδ ηαζ πμζα δ ζπέζδ ενβαζίαξ ηαζ 

ζδζμηηδζίαξ. 

2. Ζ εεςνία ηδξ επζπείνδζδξ, μζ ιμνθέξ μνβάκςζδξ ηδξ ζδζςηζηήξ 

επζπείνδζδξ, δ παναβςβή ηαζ δ αβμνά, μ δδιυζζμξ ηαζ μ ζδζςηζηυξ ημιέαξ 

ηδξ μζημκμιίαξ.  

3. Σμ ειπυνεοια. Σμ ειπυνεοια ηαζ μζ ζδζυηδηέξ ημο, δ αλία πνήζδξ ηαζ δ 

αλία ημο ειπμνεφιαημξ, ημ ιέβεεμξ ηδξ αλίαξ ημο ειπμνεφιαημξ.  

4. Σμ πνήια. Ζ πνμέθεοζδ ημο πνήιαημξ, μζ θεζημονβίεξ ημο πνήιαημξ, ημ 

πανημκυιζζια ηαζ μ πνοζυξ.  

5. Ζ αλία. Ο κυιμξ ηδξ αλίαξ, δ ειπμνεοιαηζηή μζημκμιία ηαζ δ ζδζμηηδζία.  

6. Ζ οπεναλία.  

7. Σμ ηεθάθαζμ. ηαεενυ ηαζ ιεηααθδηυ ηεθάθαζμ.  

8. Ο ιζζευξ. Καζ εδχ ακαθενυιαζηε ζηα είδδ ενβαζίαξ, ζηδκ αιμζαή ηδξ 

ενβαζίαξ.  

9. Σμ ηένδμξ. Σμ πμζμζηυ ηένδμοξ, ημ ιέζμ πμζμζηυ ηένδμοξ ηαζ ημ 

ειπμνζηυ ηένδμξ.  

10.  Ο ηυημξ. Σμ πνδιαηζηυ ηεθάθαζμ, ημ επζηυηζμ ηαζ μ ηυημξ.  

11. Ζ βεςπνυζμδμξ. Ζ αημιζηή ζδζμηηδζία ηδξ βδξ ηαζ δ βεςπνυζμδμξ.  

12.  Ζ ηαηαθδηηζηή παναβςβή ηαζ ακαπαναβςβή. Ζ απθή παναβςβή, δ 

δζεονοιέκδ ακαπαναβςβή ηαζ ημ εεκζηυ πνμσυκ ηαζ ημ εεκζηυ εζζυδδια.  

13.  Ζ ζοβηέκηνςζδ παναβςβήξ ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ηςκ ιμκμπςθίςκ. Ζ 

ιμκμπςθζαηή ηζιή ηαζ ημ ιμκμπςθζαηυ ηένδμξ. Σμ ιμκμπχθζμ ηαεμνίγεζ 

ηζξ ηζιέξ ηαζ ζζμννμπεί ζηδ αάζδ ηδξ ηαηακαθςηζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ο 

ηαηακαθςηήξ ηζκείηαζ ζηα υνζα ηδξ αβμνάξ ηαζ δδθχκεζ ημ κυιμ ηδξ 

πνμζθμνάξ ηδξ γήηδζδξ. Ο νυθμξ ημο ελςμζημκμιζημφ ηαηακαβηαζιμφ.  

14.  Ο ζπδιαηζζιυξ ηςκ δζεεκχκ ιμκμπςθζχκ, δ ελαβςβή ημο ηεθαθαίμο, ημ 

εδαθζηυ ιμίναζια ηςκ ιμκμπςθίςκ, μ κυιμξ ηδξ ακζζυιεηνδξ ακάπηολδξ.  

15.  Σα ζηάδζα ημο ηαπζηαθζζιμφ. Ζ ιεηαηνμπή ημο ιμκμπςθζαημφ 

ηαπζηαθζζιμφ ζε ηναηζημιμκμπςθζαηυ ηαπζηαθζζιυ. Σα ζηάδζα ακάπηολδξ 
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ημο ηναηζημιμκμπςθζαημφ ηαπζηαθζζιμφ. Ζ ηναηζηή ζδζμηηδζία ηαζ δ 

ηναηζηή ηαηακάθςζδ - πνμιήεεζεξ ημο δδιυζζμο ημιέα.  

16.  Ζ ηναηζηή νφειζζδ. Κναηζηή νφειζζδ ηαζ ηναηζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ. Οζ 

ηναηζηέξ ηαζ μζ δζεεκείξ μνβακχζεζξ. 

Δοπανζζηχ πμθφ.  

Ο Πακηεθήξ Σέκηεξ είκαζ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ πφνμξ Σμοθζάημξ έπεζ 

ημ θυβμ βζα ημ ιάεδια ηδξ Ηζημνίαξ. 

. ΣΟΤΛΗΑΣΟ*: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, απυ ημ 2002 ιέπνζ ζήιενα ημ 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, οθμπμζχκηαξ εκημθέξ ηδξ ηοαενκδηζηήξ πμθζηζηήξ βζα 

ηδκ εηπαίδεοζδ, δζαιυνθςζε ημ Γζαεειαηζηυ Πθαίζζμ πμοδχκ βζα ημ 

Γοικάζζμ, ημ μπμίμ μδδβεί θακενά ζηδκ παναπένα δζάζπαζδ ηαζ 

απμδζάνενςζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ε αοηυ ημ πθαίζζμ εκηάζζεηαζ ηαζ 

ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηδξ Ηζημνίαξ ημο Γοικαζίμο, ημ μπμίμ δζαιμνθχκεζ 

ηζξ ανπέξ ζοββναθήξ ηςκ κέςκ αζαθίςκ δδιζμονβχκηαξ κέεξ πνμτπμεέζεζξ βζα 

ηδ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ. 

  Σα κέα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ πνμςεμφκ ιζα δζαθμνεηζηή ακηίθδρδ ιε 

ηάζδ κα δζαζνείηαζ δ βκχζδ ζε εειαηζηέξ εκυηδηεξ ηαζ υπζ πζα ζε δζαηνζηέξ 

επζζηήιεξ. Αοηή δ δζαθμνεηζηή ζοβηνυηδζδ ηαζ ενιδκεία ηςκ βκχζεςκ ηείκεζ 

κα ακηζηαηαζηήζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ αοζηδνή εκκμζμθμβζηή ηαζ 

ιεεμδμθμβζηή πνμζέββζζδ, δ μπμία ελοπδνεηεί ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ. 

Χζηυζμ, ηα κέα αζαθία ηδξ Ηζημνίαξ αημθμοεμφκ ηδκ πανάδμζδ ηδξ εεηζηζζηζηήξ 

ιεευδμο αθήβδζδξ ηςκ βεβμκυηςκ πμο δζαηνίκμοιε ηαζ ζηα πνμδβμφιεκα 

αζαθία, ηαζ επζθεηηζηά πνμζεέημοκ ιενζηά ζημζπεία ηδξ θεβυιεκδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ δδιζμονβχκηαξ ιζα παναπένα ζφβποζδ. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ, εα 

πνμζπαεήζμοιε κα δχζμοιε ζοκμπηζηά ηάπμζεξ ανπέξ ηαζ ιεευδμοξ βζα ημ 

ιάεδια ηδξ Ηζημνίαξ. 

 Ζ δζδαζηαθία ηδξ Ηζημνίαξ είκαζ ιζα πμθφιμνθδ επζημζκςκζαηή ηαζ 

επζζηδιμκζηή δζαδζηαζία, δ μπμία πενζθαιαάκεζ εεςνδηζηέξ, ιεεμδμθμβζηέξ, 

ενιδκεοηζηέξ ηαζ παζδαβςβζηέξ ανπέξ. οκδέεηαζ ιε ενιδκεοηζηά ηαζ ζδεμθμβζηά 

πνμαθήιαηα ηα μπμία οπενααίκμοκ ημ ζηεκυ πενζεπυιεκμ εκυξ εβπεζνζδίμο ηαζ 
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βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ δζαθυβμο ζημ πεδίμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ πνάλδξ.  

Ζ δζδαζηαθία ηδξ ζζημνίαξ δεκ είκαζ ιζα ζηεκή, ζηείνα μνεμθμβζηή 

άζηδζδ, έκα θμβζηυ παζπκίδζ ακάιεζα ζημοξ ηαεδβδηέξ ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, 

αθθά ιζα ζφκεεηδ δζεπζζηδιμκζηή δζαδζηαζία. Ζ ακηίθδρδ αοηή εκηάζζεηαζ ζημ 

πθαίζζμ ημο μνζζιμφ ηδξ Ηζημνίαξ ςξ πμθφπθμηδξ ακηζηεζιεκζηήξ ηαζ 

οπμηεζιεκζηήξ δζαδζηαζίαξ μνζαηήξ ακαγήηδζδξ ημο πανεθευκημξ, υπμο 

ζοιιεηέπεζ δ επζζηδιμκζηή ηαζ αζςιαηζηή δνάζδ ηαζ υπζ ιυκμ δ ηοπμπμζδιέκδ 

βεβμκμημθμβία.1 

 ημ πθαίζζμ ηδξ ζζημνζηήξ δζαδζηαζίαξ δεκ ακαγδημφιε ηζξ ηεθζηέξ αζηίεξ 

ή ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δνάζδξ ζε έκα ιεηαθοζζηυ επίπεδμ έηζζ, χζηε κα 

μνεμθμβζημπμζήζμοιε μνζζηζηά ηα ζζημνζηά βεβμκυηα ηαζ κα ηα 

πνδζζιμπμζήζμοιε επζθεηηζηά ηαζ απμζπαζιαηζηά, αθθά εκμπμζδηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ιέζα απυ ηδκ εκυηδηα υθμο ηαζ ιένμοξ, βεκζημφ ηαζ εζδζημφ, 

αζηζαηχκ πμθθαπθμηήηςκ, χζηε κα απεθεοεενχκεηαζ δ πμθοιμνθία ηςκ 

ζζημνζηχκ θαζκμιέκςκ.2 ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, δεκ ιπμνμφιε κα 

πνμζεββίζμοιε ηίπμηε άθθμ πανά ηάπμζεξ ειπεζνζηέξ ηαζ μνεμθμβζηέξ πθεονέξ 

ηδξ ζζημνίαξ οπυ ιμνθή βεβμκυηςκ ή ζοιαάκηςκ. 

 Ζ πμθοπθμηυηδηα ηαζ δ πμθοιμνθία ηδξ Ηζημνίαξ, ιζα ηαεμθζηή, 

δοκαιζηή ηαζ γςκηακή δναζηδνζυηδηα απμηαθφπηεηαζ ζημκ ενεοκδηή, ημκ 

δάζηαθμ ηαζ ημκ ιαεδηή ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ. 

 Σα εεςνδηζηά ηαζ ιεεμδμθμβζηά ηνζηήνζα πνμζέββζζδξ ηδξ Ηζημνίαξ 

είκαζ: 

1. Ζ εκυηδηα ηαζ ζφκδεζδ ηςκ θοζζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ βεβμκυηςκ, 

θαζκμιέκςκ, δζαδζηαζζχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακαγδημφιε ηδ βέκεζδ, ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ ημζκμηήηςκ, ηςκ θοθχκ, ηςκ εεκχκ ηαζ ηςκ 

πμθζηζζιχκ ζηα πθαίζζα ηςκ βεςβναθζηχκ ηαζ ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ. 

2. Ζ εκυηδηα ηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ μζημκμιζηήξ, ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ ηδξ πμθζηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ, πμο ακαδεζηκφεζ ηδ δζμίηδζδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ηάλεςκ ηαζ ζηνςιάηςκ. Ζ ζφκδεζδ αοηή ιαξ δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα δζαιμνθχζμοιε ιζα ενιδκεία ζπεηζηά ιε: α) ηδκ ειθάκζζδ 

ηςκ πνχηςκ μνβακςιέκςκ ημζκςκζχκ ζε θοθέξ, έεκδ ηαζ ηνάηδ ζηδκ 

ζζημνία, α) ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ ημζκςκζημφ ηαζ πμθζηζημφ ζοζηήιαημξ, β) 

ηδξ ηονζανπίαξ εκυξ έεκμοξ ή πμθζηζζιμφ, ηαζ δ) ηδ δζαηήνδζδ εκυξ έεκμοξ 

επί αζχκεξ ζηδ αάζδ ηδξ ακαγήηδζδξ ηδξ εεκζηήξ ημο ηαοηυηδηαξ. 
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3. Ζ ζφκδεζδ ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ζηναηζςηζηχκ ιδπακζζιχκ ιε ζημπυ κα 

απμηαθοθεμφκ μζ επεηηαηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ 

ζοβηεκηνςηζηήξ ελμοζίαξ ζε ιζα ζζημνζηή επμπή.  

4. Ζ αθθαβή ημο μζημκμιζημφ ηαζ ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ δ ιεηάααζδ απυ 

ιζα ζζημνζηή επμπή ζηδκ επυιεκδ.3 

Ζ Ηζημνία ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ ζζημνία ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ ημζκςκίαξ, 

ζζημνία ηδξ μζημκμιίαξ, ηδξ πμθζηζηήξ ηαζ ηςκ εεζιχκ, ζζημνία ηςκ επζζηδιχκ 

ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδξ βθχζζαξ, ηδξ ενδζηείαξ ηαζ ηδξ ηέπκδξ.  

Οζ βεκζηεφζεζξ ζηδκ Ηζημνία δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ ενεοκδηή, ημκ δάζηαθμ 

ηαζ ημκ ιαεδηή κα ηαηακμήζεζ ηαζ κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

ζζημνίαξ ηαζ κα ημ ιάεεζ. 

Απυ παζδαβςβζηή ηαζ δζδαηηζηή άπμρδ, μ ιαεδηήξ ημο Γοικαζίμο πνέπεζ κα 

ηζκδεεί ενιδκεοηζηά, μνεμθμβζηά ηαζ ειπεζνζηά ηαηακμχκηαξ ηδκ Ηζημνία ςξ ιζα 

μθυηδηα, ςξ ζφκδεζδ πμθθχκ επζπέδςκ, βεκζημφ ηαζ εζδζημφ. Αλζμπμζεί ηα 

δζαθμνεηζηά βκςζηζηά πεδία, ηα επμπηζηά ιέζα ηδξ ζφβπνμκδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ ιε ζημπυ κα μδδβδεεί ζε ιζα εκμπμζδηζηή ηαζ ζοκεεηζηή 

δζαδζηαζία. Αοηυ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιέζα απυ ηδκ ακαγήηδζδ 

ζοκδεηζηχκ ηνίηςκ ηδξ ικήιδξ ηαζ ηδξ ειπεζνίαξ, δζεπζζηδιμκζηά. 

Ο ιαεδηήξ ιπμνεί κα ηαηακμήζεζ ηδκ Ηζημνία ιέζα απυ ηζξ μζημκμιζηέξ, 

ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ ζπέζεζξ ημο πανυκημξ ςξ ημζκςκζηέξ- 

ζοθθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ, αθμφ δ Ηζημνία δζδάζηεηαζ ςξ εκυηδηα δζαθμνεηζηχκ 

βκςζηζηχκ πεδίςκ ηδξ ζφβπνμκδξ πναβιαηζηυηδηαξ.  

Σα ενςηήιαηα, θμζπυκ, πμο πνμηφπημοκ ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Ηζημνίαξ είκαζ: 

 Πχξ γμφζακ ηαζ πχξ ζηέθημκηακ μζ άκενςπμζ ζε παθαζυηενεξ επμπέξ;  

 Πμζεξ ακάβηεξ είπακ ηαζ πχξ ιπμνμφζακ κα ηζξ ηαθφρμοκ ζοβηνζηζηά ιε 

ηδκ επμπή ιαξ;  

 Πμζμζ ήηακ μζ θοζζημί ηαζ ημζκςκζημί ηαηακαβηαζιμί ηαζ πμζα ήηακ ηα 

υνζα εθεοεενίαξ ημοξ;  

 Πχξ ελεθίζζμκηαζ μζ δοκαηυηδηεξ ημο ακενχπμο κα ελμοζζάζεζ ηδ θφζδ 

ηαζ ζε ηζ ααειυ ακαηαθφπηεζ κέμοξ κυιμοξ ιέζα απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ 

ηδκ ηεπκμθμβία;  

 Πμζα είκαζ δ πνμμπηζηή ζζμννμπίαξ ηςκ θοζζηχκ, μζημθμβζηχκ ηαζ 

ακενχπζκςκ ζοζηδιάηςκ, ηαηακμχκηαξ ημοξ ζζημνζημφξ κυιμοξ 
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ελέθζλδξ;  

οκεπχξ, ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ηδξ ζζημνίαξ ιπμνεί κα ακηζθδθεεί μ 

ιαεδηήξ πμζεξ ακάβηεξ είπακ μζ παθαζυηενεξ ημζκςκίεξ ηαζ πμζα 

πνμαθήιαηα έθοκακ ζε ζπέζδ ιε ηα πνμαθήιαηα πμο θφκμοιε ζήιενα. 

Πχξ ζπεδίαγακ ηαζ ζοβηνμημφζακ ηα πνμαθήιαηα βζα κα ηα θφζμοκ βζα ημ 

ζοιθένμκ ηςκ ηονίανπςκ ηάλεςκ ή ηαζ υθδξ ηδξ ημζκςκίαξ.  

 

Σα αζαθία Ηζημνίαξ ημο Γοικαζίμο 

 

Σμ αζαθίμ Ηζημνίαξ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο ηςκ Θ. Καηζμοθάημο, Γ. 

Κμηημνμφ-Αθεονά ηαζ Β. ημοθάημο πανμοζζάγεζ ιεεμδμθμβζηά θάεδ, ηεκά 

ηαζ παναθείρεζξ. Σμ ζζημνζηυ οθζηυ είκαζ απμζπαζιαηζηυ ηαζ ηαοηυπνμκα 

απμοζζάγεζ ιζα εζζαβςβή πνμζέββζζδξ ημο οθζημφ. 

Σμ ηάεε ηεθάθαζμ πμο ακηζπνμζςπεφεζ ιζα ζζημνζηή πενίμδμ δεκ 

ζοκδέεηαζ ιε ημ επυιεκμ αζηζαηά έηζζ, χζηε μ ιαεδηήξ κα απμηηά ιζα 

μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ημ ζζημνζηυ οθζηυ. Σα ζζημνζηά βεβμκυηα ηαζ μζ 

δζαδζηαζίεξ πανμοζζάγμκηαζ απμζπαζιαηζηά πςνίξ εκζαία ακηίθδρδ ηδξ 

ζζημνζηήξ ελέθζλδξ ηαζ αζηζαηήξ αθθδθμδζαδμπήξ, ιε απμηέθεζια κα 

ειθακίγμοκ έκα ηοπαίμ παναηηήνα.  

 ημ ηεθ. 3, Ο ειιεληθφο θφζκνο απφ ην 1100-800 π.Υ. (ζεθ. 37-39), 

πενζβνάθμκηαζ δ μζημκμιία ηαζ δ ημζκςκία πςνίξ ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ 

πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηζξ ακάβηεξ κέαξ ηαηακμιήξ ηςκ πθδεοζιχκ ζηα 

δοηζηά ηαζ ακαημθζηά πανάθζα ημο Αζβαίμο (Μ. Αζία). Αβκμμφκηαζ ςξ αζηίεξ 

μζ βεςβναθζηέξ ηαζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο αλζμπμζμφκηαζ απυ ηα 

εθθδκζηά θφθα. Δπίζδξ, δεκ ειθακίγεηαζ δ ακηίθδρδ υηζ δ ζδζαζηενυηδηα ηδξ 

ακάπηολδξ ημο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ πνέπεζ κα ακαγδηδεεί ζηδ ζοκάκηδζδ 

πμθθχκ πμθζηζζιχκ εοκμδιέκςκ απυ ημ ηθίια ηδξ Μεζμβείμο. Ζ 

δοκαηυηδηα εοεθζλίαξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηςκ Δθθήκςκ μδδβεί ζηδκ 

επζηάποκζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιεηάααζδξ απυ ηδκ ημζκςκία ηςκ βεκχκ ηαζ ημ 

θοθεηζηυ ηνάημξ ζηδκ πυθδ-ηνάημξ. Δπίζδξ, δεκ ελδβμφκηαζ ηαευθμο δ 

θεζημονβζηή ζπέζδ εθεφεενμο ηαζ δμφθμο ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ 

απθήνςηδξ ενβαζίαξ.4 

Γεκ οπάνπεζ «δζεονοιέκδ ζοιιαπία πμο επέθενε ιζα βεκζηυηενδ 

ημζκςκζηή ελίζςζδ», υπςξ ακαθένεηαζ, μφηε «μζ ημζκςκζηέξ δζαθμνέξ 
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πενζμνίζηδηακ» (ζεθ. 45). Αοηυ είκαζ ζζημνζηυ ηαζ ιεεμδμθμβζηυ θάεμξ.  

Οζ ημζκςκζηέξ-ηαλζηέξ δζαθμνέξ εθεφεενμο ηαζ δμφθμο είκαζ εεζιζηά ηαζ 

κμιζηά ηαημπονςιέκεξ. Ζ ζδεμθμβία ημο «ακχηενμο ακενχπμο», δδθ. ημο 

εθεφεενμο πμθίηδ, απέκακηζ ζημκ δμφθμ δζαιμνθχκεζ ιζα ζοιπθδνςιαηζηή 

ζπέζδ, ιζα ζζμννμπία ηαζ έκακ ηαηακαβηαζιυ πμο δζαηδνεί πμθζηζηά ηδκ 

ανπαία ημζκςκία.5  

Ζ ιεηαηνμπή ημο εθεφεενμο ζε δμφθμ, ςξ ιζα ζδεμθμβζηή ηαζ εεζιζηή 

δζαδζηαζία, είκαζ έκα ηίκδηνμ βζα πυθειμ ηαζ ελακδναπμδζζιυ. Ο ιαεδηήξ 

δεκ ιπμνεί κα δζαηνίκεζ ζημ αζαθίμ πμζμζ πανάβμκηεξ εοκυδζακ ηζξ 

εθθδκζηέξ πυθεζξ, χζηε κα δδιζμονβδεεί μ εθθδκζηυξ πμθζηζζιυξ, πμζα είκαζ 

ηα ζημζπεία πμο αλζμθμβζηά οπενέπμοκ. Ζ ανπαία εθθδκζηή πυθδ-ηνάημξ ιε 

ηδ ζοιιεημπή ηςκ εθεφεενςκ πμθζηχκ ζηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ μ 

εεζιζηυξ δζαπςνζζιυξ ηδξ πκεοιαηζηήξ απυ ηδ πεζνςκαηηζηή ενβαζία 

πνμςεμφκ ηδκ πμθζηζηή ηονζανπία ιζαξ ηάλδξ. ·ηζζ ιπμνεί κα ελδβδεεί βζαηί 

μ υθςκαξ πήνε ιζα απυθαζδ κα εθεοεενχζεζ αοημφξ πμο είπακ 

ιεηαηναπεί ζε δμφθμοξ θυβς πνεχκ. 

Σμ αζαθίμ ζημ ηεθ. 4.6, «Οη παλειιήληνη δεζκνί», δεκ απακηάεζ ζημ 

ενχηδια ακ αοημί ελοπδνεημφζακ ημ ζηυπμ ηδξ εκμπμίδζδξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ, πμθζηζηήξ ηαζ ζδεμθμβζηήξ γςήξ ηςκ Δθθήκςκ ιπνμζηά ζηδκ 

πνμμπηζηή δδιζμονβίαξ άθθςκ μζημκμιζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ ηέκηνςκ έλς 

απυ ημκ εθθαδζηυ πχνμ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ ζημ ηεθ. 4.7, «Πέξζεο θαη 

Έιιελεο» (ζεθ. 57-62), δεκ ακαθένεηαζ ηακ ςξ αζηία ηςκ πμθέιςκ μ 

πμθζηζηυξ ζηυπμξ ηςκ Πενζχκ κα ηονζανπήζμοκ μζημκμιζηά ζηδ Μεζυβεζμ 

ηαζ υηζ μζ εθθδκζηέξ πυθεζξ ηνάηδ οθίζηακημ ηδκ πίεζδ εκυξ μζημοιεκζημφ 

ηνάημοξ.  

Σμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πχξ δ αεδκασηή δδιμηναηία ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δβειμκίαξ, πμο δζαηδνήεδηε πεκήκηα πνυκζα, δεκ έθοζε ηα 

εζςηενζηά πνμαθήιαηα ζζμννμπίαξ,6 ακ ηαζ είπε πμθζηζημφξ εεζιμφξ 

πνςημπυνμοξ βζα ηδκ επμπή ηδξ. Δίκαζ θακενυ υηζ πμθθμί πανάβμκηεξ 

ζοκδβμνμφκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ιζαξ δβειμκίαξ ηδξ 

ανπαζυηδηαξ πμο θοζζηά δζέπεηαζ απυ ημζκςκζηέξ ακηζεέζεζξ ηαζ 

νεοζηυηδηα ηςκ ζπέζεςκ. Οζ επεηηαηζημί πυθειμζ ηαζ ημ ειπυνζμ είκαζ δ ιζα 

πθεονά ζζμννμπίαξ. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα δζδαπηεί υηζ μζ εζςηενζημί ηαζ 

ελςηενζημί ακηαβςκζζιμί, μζ βεςπμθζηζημί πανάβμκηεξ, μζ κέεξ αβμνέξ, μζ 
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ημζκςκζηέξ δζεηδζηήζεζξ ηαζ ελεβένζεζξ ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ 

επζπέδμο μδδβμφκ ηζξ ανπαίεξ εθθδκζηέξ ημζκςκίεξ ζε ηνίζδ ηαζ ζηαδζαηή 

ιεηάααζδ ζε έκα άθθυ ημζκςκζηυ ζφζηδια. 

Γζα κα ηαηακμήζεζ μ ιαεδηήξ πχξ ειθακίζηδηε ςξ κέα δφκαιδ δ 

Μαηεδμκία, δεκ πνέπεζ κα επζηεκηνχζεζ ζηδκ ζδζμθοΐα ημο Φζθίππμο, αθθά 

ζε έκα ζοκδοαζιυ βεςπμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ζζημνζηήξ ζηζβιήξ, δ.δθ. ηζ ακάβηεξ ελοπδνεημφζε έκα κέμ 

πμθζηζηυ ηέκηνμ, ακηαβςκίζζιμ ή ζζμδφκαιμ πνμξ ηδ δφκαιδ ηδξ Πενζίαξ, 

υηακ μζ εθθδκζηέξ πυθεζξ-ηνάηδ ανέεδηακ ζε ηνίζδ. 

·κα ηνάημξ ηδξ ανπαίαξ επμπήξ δεκ ιπμνεί κα επζαζχζεζ ηαζ κα βίκεζ 

ηονίανπμ ιε ζηαεενέξ δδιμηναηζηέξ δμιέξ ηαζ θεζημονβίεξ πςνίξ πμθζηζηυ 

ηαζ ζηναηζςηζηυ ζοβηεκηνςηζζιυ. 

Σμ ηνάημξ ημο Μ. Αθελάκδνμο ηαζ ηα ηνάηδ ηςκ δζαδυπςκ ηδξ 

Δθθδκζζηζηήξ επμπήξ δζαιμνθχκμοκ ιζα πμθζηζηή ηαζ πμθζηζζηζηή εκμπμίδζδ 

ηδξ Μεζμβείμο, δζαηδνχκηαξ ηδ δμοθμηηδηζηή ημζκςκία, ημ δζαπςνζζιυ 

πκεοιαηζηήξ ηαζ πεζνςκαηηζηήξ ενβαζίαξ, πμο ααζζγυηακ ζηδκ ενβαζία ηςκ 

δμφθςκ ηαζ ηςκ ελαεθζςιέκςκ αβνμηχκ. ·ηζζ δζαηδνείηαζ δ ζζμννμπία ηαζ 

αολάκεηαζ δ ελεζδίηεοζδ ζηδκ παναβςβή ζηζξ ιεβάθεξ πυθεζξ υπςξ 

Αθελάκδνεζα, Ακηζυπεζα η.ά.7  

Σμ ιεβαθφηενμ αηυπδια ηςκ ζοββναθέςκ ημο αζαθίμο είκαζ δ 

οπμαάειζζδ ηδξ νςιασηήξ ζζημνίαξ ηαζ ημο νςιασημφ πμθζηζζιμφ, μ μπμίμξ 

ιαγί ιε ημκ εθθδκζηυ απμηεθμφκ ηα εειέθζα ημο κευηενμο εονςπασημφ 

πμθζηζζιμφ. Ζ ζζημνία ημο νςιασημφ ηνάημοξ απυ ημ 509 ςξ ημ 30 π.Υ., 

πμο πενζθαιαάκεζ πμθθά ζδιακηζηά βεβμκυηα, πανμοζζάγεηαζ ζε δφμ ιυκμ 

ζεθίδεξ (123-124). Μυκμ εηεί πμο ζοκακηζέηαζ δ Δθθάδα ιε ηδ Ρχιδ 

ειθακίγεηαζ ιζα ζημζπεζχδδξ αθήβδζδ ηςκ βεβμκυηςκ. 

 Παναθείπμκηαζ ηα ζδιακηζηά βεβμκυηα ηςκ ημζκςκζηχκ ηαζ πμθζηζηχκ 

αβχκςκ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία θάζδ ηδξ δδιμηναηίαξ απυ ημ 133 π.Υ. ιέπνζ 

ημ 30 π.Υ..  

Ζ ηαλζηή ηαζ ημζκςκζηή δμιή ηδξ νςιασηήξ αοημηναημνίαξ ηαεχξ ηαζ δ 

δζαιυνθςζδ ημο νςιασημφ δζηαίμο οπμααειίγμκηαζ. Αβκμείηαζ μ νυθμξ ηςκ 

δμφθςκ ηαζ μζ ελεβένζεζξ, ηαζ θοζζηά δ ιεηαααηζηή δζαδζηαζία απυ ηδ 

ιεβάθδ ζδζμηηδζία ζημ ζφζηδια ηδξ πνμζηαζίαξ (Patrocinium) ηαζ ηα 

επαηυθμοεα. Ακηί ημφημο πνμαάθθμκηαζ οπένιεηνα βζα ημ ιέβεεμξ ημο 
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αζαθίμο ηα ηαθθζηεπκζηά ηαζ αζζεδηζηά επζηεφβιαηα ημο νςιασημφ 

πμθζηζζιμφ, ζε ζφκδεζδ ιε ημκ εθθδκζζηζηυ πμθζηζζιυ. Σμ απμηέθεζια είκαζ 

μ ιαεδηήξ κα επζηεκηνχκεζ ημ εκδζαθένμκ ημο ζημ εζηαζηζηυ οθζηυ ιυκμ, ημ 

μπμίμ εα ήηακ πμθφ πνήζζιμ ηαζ θεζημονβζηυ, ακ ζοκδευηακ ιε υθα αοηά 

πμο παναθείπμκηαζ. 

 

Σμ αζαθίμ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο Μεζαζςκζηή ηαζ Νευηενδ Ηζημνία ηςκ Η. 

Γδιδηνμφηα ηαζ Θ. Ηςάκκμο πανμοζζάγεζ επίζδξ ιεεμδμθμβζηά θάεδ, ηεκά 

ηαζ παναθείρεζξ εκχ απμοζζάγεζ ηαζ εδχ ιζα ιεεμδμθμβζηή εζζαβςβή ζημ 

ζζημνζηυ οθζηυ.  

Σμ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ ηαηεοεείακ ζηζξ πμθζηζηέξ ελεθίλεζξ πμο 

ζοκέαδζακ απυ ημκ 4μ ςξ ημκ 6μ αζ. ζημ ακαημθζηυ νςιασηυ ηνάημξ, πςνίξ 

κα πνμζεββίγμκηαζ μζ μζημκμιζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ δ ζηαδζαηή ιεηάααζδ απυ 

ημ δμοθμηηδηζηυ ζημ θεμοδανπζηυ ζφζηδια. Ο ιαεδηήξ δεκ ιπμνεί κα 

ηαηαθάαεζ πμζεξ ήηακ μζ ααζζηέξ αζηίεξ βζα ηζξ μπμίεξ ανπίγεζ κα 

δζαθμνμπμζείηαζ ημ δοηζηυ απυ ημ ακαημθζηυ νςιασηυ ηνάημξ. Δπίζδξ, 

πυζμ επδνεάγεζ δ ιεηαηίκδζδ ηςκ βενιακζηχκ θφθςκ ηδ ζοβηεκηνςηζηή 

ελμοζία ημο δοηζημφ ηνάημοξ (Ρχιδξ) ηαζ ανπίγμοκ θοβυηεκηνεξ ηάζεζξ 

πνμξ ηδκ πενζθένεζα. Ζ ηζκδηζηυηδηα ηςκ βενιακζηχκ θαχκ θένεζ ζηδκ 

επζθάκεζα ηα μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηδξ νςιασηήξ 

αοημηναημνίαξ, ηδκ απμδζάνενςζδ ηδξ παναβςβζηήξ ηαζ ακηαθθαηηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδ θοβή ηςκ αβνμηχκ ηαζ δμφθςκ 

πνμξ ηδκ φπαζενμ ηαζ ηα ζφκμνα ημο ηνάημοξ. Οζ ιεηαηζκήζεζξ επζηαπφκμοκ 

ηζξ επακαζηάζεζξ ηαζ ηδ ιεηαηνμπή ηςκ εθεφεενςκ αβνμηχκ ηαζ δμφθςκ ζε 

δμοθμπάνμζημοξ οπυ πνμζηαζία.8  

Γζα κα ηαηακμδεεί δ δζαιυνθςζδ ημο ακαημθζημφ νςιασημφ ηνάημοξ ζε 

ιζα ζοβηεκηνςηζηή αοημηναημνία πνέπεζ κα ακαθοεμφκ δ βεςβναθζηή εέζδ 

ημο ιε ημ Γμφκααδ ςξ ζφκμνμ πνμξ ηδκ Δονχπδ, δ ζπεηζηή ζηαεενυηδηα 

ημο ηνάημοξ ηαζ δ βναθεζμηναηζηή οπαθθδθζηή ζενανπία. Σμ αογακηζκυ 

ηνάημξ απμηηχκηαξ εθθδκζηή θοζζμβκςιία είκαζ εη δζαιέηνμο ακηίεεημ 

πνμξ ημ δοηζηυ νςιασηυ ηαζ ηα θεμοδανπζηά βενιακζηά ηνάηδ.  

Οζ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο υθεζθακ κα πανμοζζάζμοκ ιε επάνηεζα ημκ 

ηυζιμ ημο Ηζθάι ηαηά ημ Μεζαίςκα (ζεθ. 26-30), πνάβια πμο δεκ ημ 

έηακακ. Οζ ακαηαθφρεζξ ζηδκ ηεπκζηή πδιζηχκ επελενβαζζχκ ζημ πχνμ ηδξ 
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ιεηαθθμονβίαξ, ηδξ οθακημονβίαξ ηαζ ηδξ θανιαημθμβίαξ, πμο είκαζ ημ 

ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ημο Ηζθάι, δεκ πνμαάθθμκηαζ υζμ εα έπνεπε, πανά 

ιυκμ ακαθένμκηαζ. Δπίζδξ δεκ βίκεηαζ θακενή δ ιεβάθδ ακάπηολδ ηςκ 

επζζηδιχκ ηαζ δ ζδιαζία πμο είπακ μζ ιεηαθνάζεζξ εηαημκηάδςκ ένβςκ 

ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ ζηέρδξ ζηα ανααζηά.  

Σμ ενχηδια πμο πνμηφπηεζ ζπεηζηά ιε ηδκ ηθδνμκμιζά πμο άθδζε μ 

αογακηζκυξ πμθζηζζιυξ ζηα ηνάηδ πμο ημ δζαδέπηδηακ ζημοξ κευηενμοξ 

πνυκμοξ δεκ ηίεεηαζ ζημ αζαθίμ. Ακηίεεηα, επζηεκηνχκεηαζ ζε πμθθέξ 

θεπημιένεζεξ πμθζηζηχκ βεβμκυηςκ.  

Απμοζζάγμοκ μζ ιεεμδμθμβζημί ηαζ ενιδκεοηζημί άλμκεξ, χζηε κα βίκεζ 

ηαηακμδηυ πχξ ημ αογακηζκυ ηνάημξ δζαηήνδζε έκα δζμζηδηζηυ 

ζοβηεκηνςηζζιυ πμο εοκυδζε ηδ ζοκέπεζα ηδξ εθθδκμνςιασηήξ ζηέρδξ 

αθθά δεκ είπε πμθζηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα. 

Με αοηή ηδκ ενιδκεία ελδβείηαζ βζαηί ημ αογακηζκυ ηνάημξ δεκ ιπμνμφζε 

κα ζζμννμπήζεζ ζηζξ δζεεκείξ ζπέζεζξ ημο ιε ημοξ ζθααζημφξ θαμφξ, ημοξ 

Άνααεξ, ημοξ Φνάβημοξ ηαζ ημοξ Οεςιακμφξ Σμφνημοξ, ιε απμηέθεζια κα 

πάζεζ ηδκ ηναηζηή ημο οπυζηαζδ. 

Κάεε ηεθάθαζμ ημο αζαθίμο πμο ακαθένεηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ιε αοημφξ ημοξ 

θαμφξ δεκ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ εζςηενζηέξ αδοκαιίεξ ηδξ ζοβηεκηνςηζηήξ 

ανζζημηναηίαξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ ηζξ θοβυηεκηνεξ δοκάιεζξ πμο 

δζαιυνθςκακ ημπζημφξ δβειυκεξ αθθά υπζ θεμοδάνπεξ ιε εεζιζηυ ηαζ 

κμιζηυ πθαίζζμ υπςξ ζηδ Γφζδ.9 Ακηίεεηα, δ μνβάκςζδ ηδξ ημζκςκίαξ ζηδ 

δοηζηή Δονχπδ απυ ηδκ επμπή ημο Κανθμιάβκμο έπεζ κα επζδείλεζ άθθεξ 

δμιέξ ζηαεενέξ.  

Σμ αζαθίμ ζηδκ εκυηδηα «Η θενπδαξρία ζηε Γπηηθή Δπξψπε» (ζ. 91-93) 

δεκ ελδβεί ηζξ αζηίεξ βζα ηζξ μπμίεξ δζαιμνθχκεηαζ ημπζηή ελμοζία ζε ιζηνέξ 

αοηυκμιεξ μζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ πενζθένεζεξ, ηα θέμοδα. Ζ αοζηδνή 

ζενανπία ιε ημ εεζιυ ηδξ οπμηέθεζαξ ηαζ ηδξ ζηναηζςηζηήξ οπμπνέςζδξ 

ελαζθαθίγεζ βδ, παναβςβζηή δζαδζηαζία ηαζ θμνμθμβία βζα ημκ δβειυκα. 

Γζαιμνθχκεηαζ ζηαεενή θεζημονβζηή ζπέζδ παναβςβήξ ηαζ ακηαθθαβήξ 

ακάιεζα ζηδκ φπαζενμ ηαζ ηδκ πυθδ.  

Ζ ακηίθδρδ ηδξ αοζηδνήξ ζενανπίαξ, μ μνεμθμβζζιυξ ηαζ μ ειπεζνζζιυξ 

ηδξ Γφζδξ, ελδβμφκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ δμιήξ ηαζ θεζημονβίαξ ηςκ πυθεςκ, 

χζηε κα βίκμοκ δ αάζδ ημο ηαπζηαθζζιμφ.10 Σμ αζαθίμ πενζβνάθεζ ηάπμζεξ 
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μζημκμιζηέξ ζπέζεζξ, αθθά δεκ ελδβεί ηδ δοκαιζηή ελέθζλδ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ 

ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ δε είβεζ ημ πνυαθδια ηδξ ιεηάααζδξ απυ ηδ θεμοδανπία 

ζημκ ηαπζηαθζζιυ. Οζ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο υθεζθακ κα πανμοζζάζμοκ 

ημοξ δζαθμνεηζημφξ υνμοξ ηδξ δοκαιζηήξ ηδξ ημζκςκίαξ πμο 

δζαιμνθχεδηακ ακάιεζα ζηδκ Ακαημθή ηαζ ηδ Γφζδ ηαεχξ ηαζ ηδ 

δζαθμνεηζηή ακηζιεηχπζζδ απυ άπμρδ ζδεμθμβίαξ, πνάβια πμο δεκ ιπμνεί 

κα ακαπηοπεεί ζ‘ αοηυ ημ ζφκημιμ άνενμ. 

Σμ ιεβαθφηενμ αηυπδια ηςκ ζοββναθέςκ ημο αζαθίμο είκαζ δ 

οπμαάειζζδ ηδξ ζζημνζηήξ πενζυδμο ηδξ Σμονημηναηίαξ. Μέζα ζε έλζ 

ζεθίδεξ (απυ ηδ ζ. 133 ςξ ηδ ζ. 139) δεκ ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ηα 

πνμαθήιαηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδ δζαηήνδζδ ημο εθθδκζημφ έεκμοξ.11 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ δ ακαθμνά ζημ εεζιυ ηςκ ημζκμηήηςκ 

ιέζα ζε δεηαηνείξ βναιιέξ, ηαζ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

ιεηααμθχκ ζε ηνζάκηα βναιιέξ. 

Σμ πνυαθδια ηδξ δζαηήνδζδξ ημο Δθθδκζζιμφ ζε δζάζηδια ηνζχκ 

πζθζεηζχκ είκαζ έκα ιεβάθμ πνυαθδια πμο δεκ είβεηαζ.12  

οιπεναζιαηζηά, ηαζ ηα δφμ αζαθία ηδξ Ηζημνίαξ ημο Γοικαζίμο είκαζ 

ακεπανηή, πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά, ηαζ πνέπεζ κα λακαβναθημφκ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  
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Ο πφνμξ Σμοθζάημξ είκαζ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ. 

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ πανμοζζάζηδηε πενζθδπηζηά. Καηαηέεδηε μθυηθδνδ βζα 

ηα πναηηζηά ηαζ δζακειήεδηε ζημοξ ζοκέδνμοξ. 

 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: πφνμ, εοπανζζημφιε ηζ ειείξ. Γζα ημ κέμ αζαθίμ ηδξ 

θζθμζμθίαξ ζηδ Β΄ Λοηείμο μ ζοκάδεθθμξ Μακχθδξ Γμοθηένδξ έπεζ ημ θυβμ. 

Μ. ΓΟΤΛΚΔΡΖ*: οκάδεθθμζ, λεηζκχ ιε ηδ δζαπίζηςζδ ηαζ ημ αίηδια ημ δζηυ 

ιμο -θακηάγμιαζ εα ‘καζ ηαζ δζηυ ζαξ, υζςκ δζδάζηεηε ημ ιάεδια ηδξ 

Φζθμζμθίαξ- υηζ ημ αζαθίμ πνέπεζ κα απμζονεεί ηάπζζηα, αιέζςξ, αφνζμ.  

Οζ θυβμζ είκαζ ελήξ: Γεκ είκαζ ιυκμ ημ βηάθμπ ημο ΚΔΜΔΣΔ, υπμο ημ 

αζαθίμ ηδξ Φζθμζμθίαξ ηδξ Β΄ Λοηείμο ηένδζζε ηδκ πνχηδ εέζδ ζηδ δοζημθία 

ηαηακυδζδξ ηαζ ζηδ δοζημθία ηάθορδξ ηδξ φθδξ. Αοηυ ίζςξ είκαζ ηαζ ημ 

θζβυηενμ. Δηεί πμο δεκ ηένδζζε ημ αζαθίμ ηδξ Φζθμζμθίαξ ηδξ Β΄ Λοηείμο είκαζ 

ζηδκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα. Πνμζέληε, ημ αζαθίμ θαίκεηαζ επζζηδιμκζηά 

έβηονμ, αθθά έπεζ έκα πνυαθδια: παναθείπεζ ζδιακηζηέξ πενζυδμοξ ηδξ 

ζζημνίαξ ηδξ θζθμζμθζηήξ ζηέρδξ εκηεθχξ πεζνμονβζηά. Ίζμ ηζ ακ ράλεηε ιέζα 

ζημ αζαθίμ κα ανείηε ηδ θέλδ «ιανλζζιυξ», έζης ηαζ ιε ανκδηζηή ηνζηζηή, δε εα 

ηδ ανείηε πμοεεκά. Γεκ οπάνπεζ. Αοηυ είκαζ έκα ιυκμ πανάδεζβια. Γεφηενμ, 

αοηυ ημ αζαθίμ έπεζ βναθηεί ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ δζαεειαηζηυηδηαξ. Γζα δείηε 

πυζμ ακηζηεζιεκζηή είκαζ δ δζαεειαηζηυηδηα. Γείηε πυζμ αμδεάεζ ηδ δζενεφκδζδ 

ηαζ ημ άκμζβια ηδξ ζηέρδξ ημο ιαεδηή πάκς ζε εέιαηα θζθμζμθίαξ. Γδθαδή, 

ηαηακυδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηδξ βκχζδξ, ηδξ ζζημνίαξ, ηδξ βθχζζαξ. 
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Σνίημ, ημ ηαζκμφνζμ αζαθίμ ηδξ Φζθμζμθίαξ, ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ «Ανπέξ ηδξ 

Φζθμζμθίαξ», είκαζ ρεοδεπίβναθμ. Γζαηί εα έπνεπε κα μκμιάγεηαζ «Ανπέξ ηδξ 

Ακαθοηζηήξ Φζθμζμθίαξ». Δίκαζ βναιιέκμ ηαεανά ιε ηζξ ανπέξ ηδξ Ακαθοηζηήξ 

Φζθμζμθίαξ. Ακαδεζηκφεζ ημκ άηναημ οπμηεζιεκζζιυ ζε ηονίανπμ ενβαθείμ 

ζηέρδξ ημο κέμο ακενχπμο. Πνμζέληε, εέηεζ ημκ ιαεδηή ηςκ 15-16 εηχκ 

εκχπζμκ ημο Βζηβηεκζηάζκ, εκχπζμκ ημο Πυπεν, ημο Λάηαημξ ηαζ ημο Κμοκ. 

Πμθθμί ζοκάδεθθμζ δε βκςνίγμοκ ηάπμζα απυ αοηά ηα μκυιαηα ηαζ δεκ λένμοκ 

ηζ θέκε. Σμ think tank, δδθαδή, ηδξ Ακαθοηζηήξ Φζθμζμθίαξ ηδξ ζιπενζαθζζηζηήξ 

ζηέρδξ –κα ημ πς έηζζ, ιε ηνέπμοζα πμθζηζηή ημπμεέηδζδ– ιπαίκεζ ιέζα ζημ 

αζαθίμ ηδξ Φζθμζμθίαξ. Ο ιαεδηήξ πνέπεζ κα ηα ιάεεζ αοηά απ‘ έλς, πνέπεζ κα 

δχζεζ ελεηάζεζξ, πνέπεζ κα βνάρεζ δζαεειαηζηέξ ενβαζίεξ πάκς ζ‘ αοηά ηα 

εέιαηα. Να ηνίκεζ ηζ; Σμκ Πυπεν, ημκ ηονζυηενμ απμθμβδηή ημο ηαπζηαθζζιμφ, 

π.π., απυ ημ 1930 ηαζ ιεηά; Να ιπεζ ιέζα ζηα υνζα ηδξ ιαεδιαηζηήξ θμβζηήξ, 

ζηδ ζηέρδ ημο «Κάνκα»; Γίκμκηαζ αοηά, έζης, ζημ πνχημ έημξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο; Φζθμζμθία Μαεδιαηζηχκ ζημ Μαεδιαηζηυ Σιήια ηάκμοκ 

κμιίγς ζημ ηνίημ έημξ. 

Γεφηενμ, παναβκςνίγμοκ δεεθδιέκα μζ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο υηζ ημοξ 

δφμ ηεθεοηαίμοξ αζχκεξ δ ακάπηολδ ηδξ Φζθμζμθίαξ έδεζλε ηζ; Ίηζ δεκ 

ιπμνμφιε κα πενζμνίζμοιε ηδκ ίδζα ηδ Φζθμζμθία ιυκμ ζημ οπμηείιεκμ. Σζ κα 

ηάκμοιε; Αοηυ έπεζ θοεεί. Πνέπεζ κα δίκμοιε ιζα ακμζηηή πνμμπηζηή ζηδ ιεθέηδ 

υθμο ημο πμθφιμνθμο, πμθοζφκδεημο πενζεπμιέκμο ηδξ Φζθμζμθίαξ.  

Σνίημ, ηα ζζημνζηά θζθμζμθζηά νεφιαηα ακηζπαναηίεεκηαζ, ζοβηνμφμκηαζ, 

οπενζζπφεζ ιζα ημ έκα ιζα ημ άθθμ. Γεκ ιπμνμφιε κα ηα απμηυπημοιε. Γεκ 

ιπμνμφιε κα ηα απμζζςπμφιε, κα ιδκ ηα πανμοζζάγμοιε. Γεκ ιπμνμφιε κα 

ηνφαμοιε, δδθαδή, ηδκ ακηζηεζιεκζηή πναβιαηζηυηδηα. Γεκ ιπμνμφιε κα 

ηνφαμοιε ηδκ ζδεμθμβζηή ηαηεφεοκζδ πμο έπμοκ ηα θζθμζμθζηά αοηά νεφιαηα. 

Γε, ιπμνμφιε κα απμηυπημοιε ηδ Φζθμζμθία -ηαζ αοηυ ηάκμοκ αοημί εδχ- απυ 

ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζεηδζηήζεζξ ηάεε ηάλδξ, ηάεε ημζκςκζηήξ μιάδαξ. 

Γεκ είκαζ αηαλζηή, δεκ είκαζ μοδέηενδ δ Φζθμζμθία, έηζζ υπςξ ειθακίγεηαζ ιέζα 

ζ‘ αοηυ ημ αζαθίμ. Ζ Φζθμζμθία δεκ λεηίκδζε απυ ηδκ απμνία. Ζ Φζθμζμθία 

πνμέηορε ςξ ζζημνζηή ακάβηδ. Γεκ απμνμφζε μ Θαθήξ ηαζ μ Ζνάηθεζημξ. 

Τπήνλε ιζα ζζημνζηή ακάβηδ ηαζ δζαιμνθχεδηε δ θζθμζμθζηή ζηέρδ ζηδκ 

Ηςκία ημκ 6μ π.Υ. αζχκα - αξ ζδιεζςεεί εδχ υηζ δ ανπαία εθθδκζηή Φζθμζμθία 
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παναβκςνίγεηαζ.  

Οζ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο -ηαζ αοηυ εα ιπμνμφζαιε κα ημ 

ζογδηήζμοιε ηαζ κα ημ εέζεηε ζηζξ πανειαάζεζξ ζαξ- εεςνμφκ υηζ δ ζζημνζηή 

πνμζέββζζδ ηδξ Φζθμζμθίαξ απέηοπε. Πμζμξ ημ έηνζκε αοηυ; Πυηε ηνίεδηε; Απυ 

πμζμκ; Με πμζα επζζηδιμκζηά ηνζηήνζα; Αηυια ηαζ πθεονέξ ηδξ ηονίανπδξ 

Φζθμζμθίαξ, ηδξ ηονίανπδξ θζθμζμθζηήξ ακηίθδρδξ, πμο οπάνπεζ ζήιενα, 

δζαζηνεαθχκμκηαζ ηαζ απμηνφπημκηαζ. Δίκαζ εκηοπςζζαηυ. Καζ κμιίγς υηζ είκαζ 

ηαζ πζθμηζηυ ημ πνυβναιια ή αοηή δ πνμζπάεεζα πμο βίκεηαζ ιε ημ αζαθίμ αοηυ 

ηδξ Φζθμζμθίαξ. Ακ πενάζεζ ηχνα, υθεξ αοηέξ μζ ακηζθήρεζξ εα δζαποεμφκ ιε 

έκα ηνυπμ ηαζ ζηδ Γθχζζα αηυια πενζζζυηενμ, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ Φζθμζμθίαξ 

ηδξ Γθχζζαξ ηαζ ζηδκ Ηζημνία ηαζ ζηα Μαεδιαηζηά ηαζ ζηδ Φοζζηή, πακημφ. 

Καζ ίζςξ δ ζογήηδζδ αοηή εα έπνεπε κα βίκεζ υπζ ιυκμ ιε θζθμθυβμοξ, 

μζημκμιμθυβμοξ ηαζ ημζκςκζμθυβμοξ, πμο ανίζημκηαζ ζηδκ αίεμοζα αοηή, 

εεμθυβμοξ ή δεκ λένς πμζμοξ άθθμοξ, αθθά ηαζ ιε ιαεδιαηζημφξ ηαζ θοζζημφξ, 

ηαζ αοηυ εα ήηακ ηάηζ πμο πνέπεζ κα ημ δεζ ίζςξ ημ ΚΔΜΔΣΔ ηαζ κα 

πνμζεββίζεζ θίβμ ημ εέια ηδξ Φζθμζμθίαξ ιε ιζα μιάδα ηαζ έκα ζειζκάνζμ ή ιζα 

διενίδα λεπςνζζηά.  

Σεθεζχκμκηαξ εέθς κα πς ημ ελήξ: Οζ ανπέξ πμο πνέπεζ κα δζέπμοκ έκα 

Ακαθοηζηυ Πνυβναιια Φζθμζμθίαξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζημ θοθθάδζμ πμο ζαξ 

δζακειήεδηε, είκαζ πμθφ ζοβηεηνζιέκεξ. Καιία απυ αοηέξ ηζξ ανπέξ δεκ έπεζ 

ηδνδεεί απυ ημοξ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο. ηδκ Πακεθθήκζα ·κςζδ 

Φζθμθυβςκ οπάνπεζ ιζα μιάδα Φζθμζμθίαξ, δ μπμία αοηή ηδ ζηζβιή έπεζ 

εηπμκήζεζ έκα ανηεηά εκδζαθένμκ πνυβναιια βζα ηδ Φζθμζμθία, ημ μπμίμ εα 

πνέπεζ κα ημ δμφιε ιε πνμζμπή ηαζ κα ηάκμοιε πάκς ζ‘ αοηυ ηζξ πνμηάζεζξ 

ιαξ.  

οιπεναζιαηζηά - ηαζ εα ηθείζς ιε αοηυ: ημ αζαθίμ δε αμδεάεζ μφηε ημκ 

ηαεδβδηή, πνμζέληε, μφηε ημκ ιαεδηή κα ηαηακμήζεζ ημ θζθμζμθζηυ ζημπαζιυ. 

Βμδεάεζ ιυκμ ζηδ ζφβποζδ, ζηδκ πανακυδζδ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ 

ζηνεαθήξ εζηυκαξ βζα ημκ πναβιαηζηυ ηυζιμ πμο ιαξ πενζαάθθεζ.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

Ο Μακχθδξ Γμοθηένδξ είκαζ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ 
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ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο Γζχνβμξ Ζναηθέμοξ ηχνα εα ζαξ 

δχζεζ ιζα εζηυκα ιε ηζξ πανειαάζεζξ πμο έπεηε γδηήζεζ.  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Παναηαθχ, πνμζέληε. Λμζπυκ, γήηδια πνχημ. 

παναηαθμφκηαζ απυ ημ Πνμεδνείμ μζ εζζδβδηέξ κα δχζμοκ πνμξ θςημηφπδζδ 

ηζξ εζζδβήζεζξ ημοξ ηαζ κα θνμκηίζεηε κα ιμζναζημφκ, βζα κα ιδκ 

οπμααειίγμκηαζ ηα πάκηα. Εήηδια δεφηενμ, μ ηαηάθμβμξ πμο άκμζλε 

πενζθαιαάκεζ 19 ημπμεεηήζεζξ. Απυ αοηέξ, μζ 12 επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ Ηζημνία 

-είκαζ ιεβάθμξ μ ανζειυξ-, έκαξ ζηδ Φζθμζμθία, έκαξ ζηδκ Κμζκςκζμθμβία, έκαξ 

δηδκ Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή ηαζ πέκηε αθμνμφκ βεκζηή ημπμεέηδζδ. Γζα 

κα οπάνπεζ δίηαζδ ηαηακμιή, πνέπεζ κα λεηζκήζμοιε ιε ηδκ Ηζημνία, αθθά εα 

εκαθθάζζμοιε ημ ακηζηείιεκμ. Γε βίκεηαζ αθθζχξ, ζοκάδεθθμζ.  

(Γζαιανηονίεξ) 

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ:. Γεκ ιπμνεί κα βίκεζ αθθζχξ δζηαζυηενα δ ηαηακμιή. 

Γζαθμνεηζηά δε εα αβάθμοιε άηνδ.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Να εκαθθάζζμκηαζ. Ζ Ηζημνία, άθθδ ιάεδζδ, βεκζηή 

ημπμεέηδζδ… Γεκ οπάνπεζ άθθμξ ηνυπμξ δζαδζηαζίαξ.  

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οββκχιδ, ιε ζοβπςνείηε. Γδθαδή, δεκ ακαβκςνίγεηε ζημ 

Πνμεδνείμ ηδκ εοεφκδ κα.. 

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Κμζηάληε, εάκ δεκ ηαηαθαααίκεηε ηζξ ακαβηαζυηδηεξ, κα 

ηαηέαμοιε απυ δς ηαζ εθάηε εζείξ κα δζεοεφκεηε. Γεκ έπμοιε ηαιία πνυεεζδ 

ηακέκαξ «νζπηεί». Αθθά δεκ οπάνπεζ ηαζ άθθδ θμβζηή πμνεία.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ·θα, ζοκάδεθθε, πεξ ιαξ ηδκ πνυηαζή ζμο, ηδ ζηέρδ ζμο. 

Ονίζηε, πάνε ημ ιζηνυθςκμ.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Απυ ηδκ εκδιένςζδ πμο έηακε μ ζοκάδεθθμξ 

Ζναηθέμοξ δεκ ηαηάθααα αοηυ πμο θέεζ «βεκζηή ημπμεέηδζδ». Σζ ζδιαίκεζ 

αοηυ; Δβχ έπς δχζεζ έκα πανηάηζ ηαζ θές υηζ εέθς κα ηάκς ιία πανέιααζδ 

βζα ηζξ Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ. Αοηυξ γδηάεζ βεκζηή ημπμεέηδζδ;  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Βέααζα, είκαζ βεκζηή.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δκηάλεζ, δε εα ζηαεμφιε ηχνα ζ‘ αοηυ πενζζζυηενμ. Ίπςξ 
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ημ έπεηε μκμιαηίζεζ, εκηάλεζ.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Δβχ έπς ιία πνυηαζδ κα ηάκς.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θυδςνε, ζε παναηαθμφιε. ηδ δζαδζηαζία ζοιθςκείξ; Γε εα 

ηάκεζξ ακάθοζδ.  

ΤΝΔΓΡΟ: Κακέκαξ δε ιαξ ζέαεηαζ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πμζμξ δε ζέαεηαζ πμζμκ; Καηαθαααίκεηε ηχνα υθμζ, επεζδή 

πζεγυιαζηε απυ ημ πνυκμ.  

(Γζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, αημφζηε ηάηζ. Γεκ έπεζ ηακείξ ημ αθάεδημ εδχ 

πένα. Πνμζπαεμφιε κα ζοκεκκμδεμφιε, βζα κα πεηφπμοιε ηάπμζμ 

απμηέθεζια. Λμζπυκ, ιδ πάζμοιε πενζζζυηενμ πνυκμ, ζαξ παναηαθχ. ·βζκε 

ιία πνυηαζδ απυ ηδκ πθεονά ιαξ. Να ημπμεεηδεεί πνχηα απ‘ υθα ηάπμζμξ ή 

ηάπμζα βζα ηδκ Ηζημνία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εκαθθάζζμοιε ηα οπυθμζπα. Μδκ 

επζιείκμοιε υιςξ άθθμ. αξ παναηαθχ πάνα πμθφ.  

(Γζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ) 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δθάηε, ζοκαδέθθζζζα.  

Γ. ΜΟΥΟΤ: οκάδεθθμζ, κα ζαξ ηαθδιενίζς ηαηανπάξ. Θα ήεεθα κα πς ημ 

ελήξ: Δίπα ζημπυ κα λεηζκήζς ηδκ μιζθία ιμο θέβμκηαξ υηζ δ άνπμοζα ηάλδ 

απαλζχκεζ ηδκ ζζημνία ςξ επζζηήιδ, ηαζ αοηυ, αέααζα, ακηακαηθάηαζ ηαζ ζηδ 

ζπμθζηή ζζημνζμβναθία. Θαννχ υιςξ υηζ έηζζ, υπςξ ελεθίζζεηαζ δ δζαδζηαζία, 

ηδκ απαλζχκμοιε ηαζ ειείξ μζ ίδζμζ. Γδθαδή, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ εκηάζζεηαζ 

δ Ηζημνία ιέζα ζε έκα ζφκμθμ άθθςκ έλζ δζαθμνεηζηχκ ακηζηεζιέκςκ -ζζυηζιςκ, 

ακ εέθεηε, δεκ αιθζζαδηχ ηδ ζπμοδαζυηδηά ημοξ- δείπκεζ υηζ ηαζ βζα ιαξ ημ 

γήηδια ηδξ Ηζημνίαξ ζημ ιοαθυ ιαξ ααεζά είκαζ οπμααειζζιέκμ, ηαζ δε εα 

έπνεπε, βζαηί απμηεθεί, ηαηά ηδκ ηαπεζκή ιμο βκχιδ, ιδηένα ηςκ 

ακενςπζζηζηχκ επζζηδιχκ. Γζαηί πενζβνάθεζ ηζξ κμιμηέθεζεξ ιε ηζξ μπμίεξ 

πμνεφεηαζ δ ακενςπυηδηα ηαζ ελεθίζζεηαζ ηαζ, ακ εέθεηε, ζήιενα απμηεθεί έκα 

πάνα πμθφ ζδιακηζηυ πεδίμ επζζηδιμκζηήξ, ζδεμθμβζηήξ, ιεεμδμθμβζηήξ ηαζ, 

ζε ηεθεοηαία ακάθοζδ, πμθζηζηήξ δζαπάθδξ.  

Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, βζα κα λακαβονίζς ζ‘ αοηή ηδκ απαλίςζδ ηδξ 

Ηζημνίαξ ηαζ ηδξ ζζημνζηυηδηαξ ηςκ θαζκμιέκςκ, εαννχ υηζ δ πνμζπάεεζα πμο 
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ηαηααάθθεζ αοηή ηδ ζηζβιή δ άνπμοζα ηάλδ είκαζ αηνζαχξ δ άνκδζδ ηδξ 

ακηζηεζιεκζηυηδηαξ ηδξ Ηζημνίαξ ςξ πναβιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ακενχπζκδξ 

ελέθζλδξ. Ζ ζζημνία είκαζ αλαθαηαζθεπή, ιαξ είπακ απυ ημ Παζδαβςβζηυ 

Ηκζηζημφημ ζε ιία Ζιενίδα ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ Φζθμθυβςκ. Καζ μζ πδβέξ 

δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ηεηιδνζςηζηυ οθζηυ, αθθά έηζζ, χζηε κα 

αμδεείηαζ μ ιαεδηήξ κα ακαζοκεέζεζ. Πμζμξ; Ο ιαεδηήξ. Κάηζ πμο δεκ ημ ‘πεζ 

ηάκεζ μ Υμιπζιπάμοι. Να ακαζοκεέζεζ, θέεζ, ηδκ Ηζημνία. Αοηυ εαννχ υηζ 

αιέζςξ-αιέζςξ ζοβηνμηεί έκα πάνα πμθφ επζηίκδοκμ δνυιμ βζα ηδ ζηέρδ ηαζ 

ηδκ πμνεία ηδξ ζηέρδξ ηςκ ιαεδηχκ. 

Νμιίγς υηζ ζήιενα ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε δφμ ηονίανπα ζδεμθμβζηά 

νεφιαηα, ηα μπμία έπμοκ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ ηδ ιεεμδμθμβζηή ημοξ 

ακηακάηθαζδ, αζηζηά νεφιαηα εκκμχ, πανυθμ πμο ημ πνχημ, ζημ μπμίμ εα 

ακαθενεχ, έπεζ πενζαθδεεί ηαζ έπεζ οζμεεηήζεζ ηαηά έκα ιένμξ θελζθυβζμ πμο 

ιπμνεί κα παναπέιπεζ ζε άθθμοξ πμθζηζημφξ πχνμοξ.  

Σμ πνχημ, θμζπυκ, νεφια είκαζ ημ νεφια ημο αζηζημφ ημζιμπμθζηζζιμφ, 

πμο πμθθέξ θμνέξ ειθακίγεηαζ ιεηαιθζεζιέκμ ηάης απυ ιία ανζζηενή ή 

δζεεκζζηζηή θναζεμθμβία. Με έκα ιεβάθμ ηίκδοκμ ζπδιαημπμίδζδξ ηςκ 

πναβιάηςκ, εα έθεβα υηζ ζημ επζζηδιμκζηυ πεδίμ, εζδζηά ζηδκ Ηζημνία, ςξ 

ζδεμθμβζηυ ενβαθείμ πνδζζιμπμζεί πενζζζυηενμ ημ ιεηαιμκηένκμ. Καζ έκα 

παναηηδνζζηζηυ ηέημζμ πανάδεζβια ήηακ ημ απμζονιέκμ πθέμκ αζαθίμ ηδξ Σ΄ 

Γδιμηζημφ, ημ μπμίμ πανμοζζάζηδηε ηονίςξ απυ ηα Μέζα Μαγζηήξ 

Δκδιένςζδξ ςξ πεδίμ ακηζπανάεεζδξ ακάιεζα ζηδκ πνυμδμ, απυ ηδ ιζα 

πθεονά, ημοξ πεθςηζζιέκμοξ δδθαδή, ηαζ ζημοξ ζημηαδζζηέξ, απυ ηδκ άθθδ. 

Σα Μέζα Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ αβκυδζακ επζδεζηηζηυηαηα ζε υθδ αοηή ηδ 

δζαδζηαζία ηζξ ζδιακηζηέξ, απυ ιανλζζηζηή ζημπζά, πανειαάζεζξ πμο έβζκακ ζε 

υθα ηα πεδία ηαζ απυ επζζηήιμκεξ ηέθμξ πάκηςκ πμο οπδνεημφκ ηάεε ααειίδα 

ηδξ εηπαίδεοζδξ. Μάθζζηα μ ηαεδβδηήξ Μανβανίηδξ θμζδμνήεδηε απυ ηδκ 

εθδιενίδα ημο πμθζηζημφ πχνμο ημκ μπμίμ ιέπνζ ηυηε ζηήνζγε ηαζ ιε ημκ μπμίμ 

ιέπνζ ηδκ επμπή εηείκδ ζοκενβαγυηακ. Δκ πάζδ πενζπηχζεζ, αοηυ ημ αζαθίμ 

απμζφνεδηε, είκαζ δ ιία πθεονά. Καζ εα ήεεθα, ιε αθμνιή αοηυ ημ αζαθίμ, κα 

ηάκς ιία εθάπζζηδ πανέιααζδ, πνζκ πενάζς ζημ ηφνζμ εέια.  

Δίπα πνζκ υηζ αοηή δ πθεονά δακείγεηαζ πάνα πμθθέξ θμνέξ μνμθμβία δ 

μπμία ή παναπέιπεζ ή ηαζ πνμένπεηαζ απυ ημ μπθμζηάζζμ ημο ιανλζζιμφ. 
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Δκδζάιεζα ιπαίκμοκ ηαζ ηάπμζεξ εηθνάζεζξ ηζξ μπμίεξ ηζξ πνδζζιμπμζμφιε ιε 

παναηηδνζζηζηή εοημθία, πςνίξ κα ζηεηυιαζηε ηαζ κα ακαδεζηκφμοιε ημ 

πναβιαηζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ. Δζπχεδηε ηάηζ ζπεηζηυ ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

οκεδνία ηαζ εέθς κα ζηαεχ ζε αοηυ. Αξ πμφιε, αοηυξ μ πενίθδιμξ υνμξ 

«πμθοπμθζηζζιζηυηδηα» ηζ ζδιαίκεζ ηαζ βζαηί πνέπεζ κα ημκ απμδεπημφιε; Δίκαζ 

εκηεθχξ άθθμ πνάβια μ δζεεκζζιυξ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ, πμο ζδιαίκεζ ημζκά 

ζοιθένμκηα ζε πθακδηζηυ επίπεδμ ιίαξ ηάλδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηαζ πμο, αέααζα, 

δεκ αηονχκεζ ημ εεκζηυ πεδίμ πάθδξ μφηε ημκ παηνζςηζζιυ ηδξ ενβαηζηήξ 

ηάλδξ. Αοηυ είκαζ έκα εέια. Ζ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα υιςξ πενζβνάθεζ έκα άθθμ 

πνάβια. Μία ηαηάζηαζδ δ μπμία έπεζ δζαιμνθςεεί απυ ημκ ζιπενζαθζζιυ ηαζ 

πμθφ θμαάιαζ υηζ μζ ζδζαζηενυηδηεξ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ οζηένδζδ μνζζιέκςκ 

θαχκ ζε πμθζηζζιζηά ζημζπεία. Φεφβς απυ αοηυ.  

Ζ άθθδ ηάζδ ζηδκ αζηζηή ζζημνζμβναθία είκαζ δ ηάζδ ηδξ επζζηνμθήξ 

εκυξ άβνζμο ηαζ ααεζά ακηζδναζηζημφ εεηζηζζιμφ. Αοηυ απμηοπχκεηαζ ηονίςξ 

ζημ αζαθίμ ζζημνίαξ Γεκζηήξ Παζδείαξ ηδξ Γ΄ Λοηείμο. ·κα αζαθίμ ημ μπμίμ 

βνάθηδηε ελ μθμηθήνμο απυ επζζηήιμκεξ ζοκενβαγυιεκμοξ ιε ημ Ήδνοια 

Καναιακθή ηαζ ημ ηονζυηενμ ιεεμδμθμβζηυ ημο παναηηδνζζηζηυ είκαζ δ 

πακηεθήξ αβκυδζδ ηδξ πάθδξ ηςκ ηάλεςκ ςξ ηζκδηήνζαξ δφκαιδξ ηδξ Ηζημνίαξ. 

Σμ δεφηενμ πμθφ ααζζηυ ημο παναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ εζζάβεζ ημκ ζζημνζηυ 

ακαεεςνδηζζιυ ζηδ Μέζδ Παζδεία, πμο ιέπνζ ηυηε ηονζανπμφζε ζηδκ 

Σνζημαάειζα. Καζ υηακ ιζθχ βζα ζζημνζηυ ακαεεςνδηζζιυ, εκκμχ εηείκδ ηδκ 

ηάζδ ζηδκ ζζημνζμβναθία πμο εεςνεί ζζυηονδ ηδ δνάζδ ηςκ ηαβιάηςκ 

αζθαθείαξ ιε ηδ δνάζδ ημο ΔΑΜ-ΔΛΑ. Δηείκδ δ μπμία ζπζθχκεζ υθα ηα 

εεκζημαπεθεοεενςηζηά ηαζ ημζκςκζηά ηζκήιαηα απυ ηδ Γαθθζηή Δπακάζηαζδ 

ηαζ εκηεφεεκ ηαζ πμθφ θμαάιαζ υηζ πδβαίκεζ πμθφ πενζζζυηενμ. 

Θαννχ υηζ είκαζ ημ πζμ ακηζδναζηζηυ αζαθίμ πμο έπεζ ιπεζ ζημ εθθδκζηυ 

ζπμθείμ απυ ημ 1976. Δίκαζ πάνα πμθθέξ μζ ΔΛΜΔ πμο έπμοκ ρδθίζεζ ηδκ 

απυζονζή ημο ηαζ αοηά, ακ εέθεηε, ηα ρδθίζιαηα ιαξ δείπκμοκ ηαζ έκα δνυιμ: 

υηζ ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ακηζηείιεκμ 

δνάζδξ ημο ηζκήιαημξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ.  

Καζ εα πς ηαζ ηάηζ αηυιδ ηαζ κα ηθείζς ιε αοηυ. Ζ ζζημνία είκαζ 

πνήζζιδ επζζηήιδ, υπζ πνδζηζηή. Γε εέθς κα πέζς ζ‘ αοηή ηδ θμβζηή. Γεκ είκαζ 

ιυκμ δ επζζηήιδ ημο ανπείμο. Δίκαζ ηαηά έκα ιένμξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, δ 
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Ηζημνία είκαζ δ επζζηήιδ ημο πεγμδνμιίμο. Γε ιαξ δζδάζηεζ ιυκμ ηζξ 

κμιμηέθεζεξ, ιαξ δζδάζηεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφιε κα ηαηέαμοιε ζημ 

πεγμδνυιζμ βζα κα αθθάλμοιε ημκ ηυζιμ πνμξ υθεθμξ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ. 

αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Ζ ζοκαδέθθζζζα Κακεθθμπμφθμο έπεζ ημ θυβμ. 

Γ. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ: οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, δ Ηζημνία πζζηεφς ηζ 

εβχ, υπςξ ηαζ πμθθμί άθθμζ ηαζ ιέζα ζ‘ αοηή ηδκ αίεμοζα ηαζ έλς απυ αοηή, 

υηζ είκαζ ημ ηαηελμπήκ ηνίζζιμ ιάεδια ηαζ πμθθαπθχξ ηαημπμζδιέκμ, ηαζ ηαηά 

ηδκ άπμρή ιμο. Ζ πζμ ζμαανή ηαημπμίδζδ είκαζ υηζ δ Ηζημνία πμο δζδάζημοιε 

είκαζ δ επίζδιδ Ηζημνία ηαζ υθμζ λένμοιε υηζ δ επίζδιδ Ηζημνία βνάθεηαζ απυ 

ημοξ κζηδηέξ ηαζ αοηή ηδκ Ηζημνία ηαθμφιαζηε κα δζδάλμοιε.  

Καζ πάθζ εδχ ιπαίκεζ ημ εέια ημο ηαηά πυζμ πενζμνζγυιαζηε κα 

δζδάλμοιε αοηή ηδκ Ηζημνία ή ηαηά πυζμ αοεαζνεημφιε. Καζ θέιε υηζ εηηυξ απυ 

αοηά πμο θέεζ ημ αζαθίμ οπάνπμοκ ηαζ άθθα πνάβιαηα πμο βνάθηδηακ ηαζ 

άθθεξ ζζημνζηέξ πδβέξ ηαζ άθθεξ ζζημνζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ άθθεξ ζζημνζηέξ 

απυρεζξ. Βνέεδηα ηάπμηε κα λεκαβχ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο -έπς 

δζδάλεζ πάνα πμθθά πνυκζα ζζημνία ζηδκ Γ΄ Γοικαζίμο- ζημ Μεζμθυββζ, ζηδκ 

Δεκζηή Πζκαημεήηδ. ηαεήηαιε ιπνμζηά ζημκ Μαονμημνδάημ ηαζ γήηδζα κα 

πμοκ ηα παζδζά αοηά πμο ημοξ είπα πεζ βζα ημκ Μαονμημνδάημ. Γέπηδηα, 

θμζπυκ, ζηθδνή επίεεζδ απυ ημκ θφθαηα ημο Μμοζείμο, υηζ «δεκ κηνέπεζηε ηαζ 

πνέπεζ κα ζαξ δζχλμοκ απυ ημ ζπμθείμ, πμο δζδάζηεηε ηα παζδζά ιαξ αοηά 

πμο αημφς ηχνα κα θεκε βζα ημκ Μαονμημνδάημ ηαζ ηζ νυθμ έπαζλε, π.π., ζηδκ 

εθθδκζηή επακάζηαζδ». Ζ ζζημνία ηονζανπείηαζ απυ ημκ εεκμηεκηνζζιυ. Μαξ 

έζθαλακ, ιαξ αίαζακ, ιαξ έδζςλακ, ιαξ ηαηέζηνερακ. Διείξ δεκ ηάκαιε 

πμοεεκά ηαζ ηίπμηα απ‘ υθα αοηά.  

·κα άθθμ ζδιακηζηυ εέια, ζοκάδεθθμζ, πμο ημ έπς εέζεζ ηαζ άθθεξ 

θμνέξ, είκαζ δ οπμηίιδζδ ηδξ Ηζημνίαξ απυ ηδκ πμθζηεία, ιε ημ κα δζδάζηεηαζ 

ςξ ιάεδια βζα ηδ ζοιπθήνςζδ ςνανίμο. Πμζμξ ηαεδβδηήξ πνέπεζ κα 

ζοιπθδνχζεζ ςνάνζμ; Πάνε έκα δίςνμ Ηζημνίαξ. ακ κα ιδκ ηνέπεζ ηίπμηα. 

Γζάααζε βζα ηδκ εθθδκζηή επακάζηαζδ ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα. Γεκ εκδζαθένεζ 

ακ δεκ έπεζξ αζπμθδεεί ηαευθμο, ακ δεκ έπεζξ ακηίθδρδ, ακ δεκ έπεζξ ράλεζ, ακ 

δεκ έπεζξ δζααάζεζ. Γζάααζε ηζξ ηνεζξ ζεθίδεξ. Ίζμζ δζδάζηεηε Ηζημνία λένεηε υηζ 

ηα παζδζά ιζζμφκ ηδκ Ηζημνία. Πμζμ είκαζ ημ πεζνυηενυ ζαξ ιάεδια; Ζ Ηζημνία, 
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θέκε υθα.  

Ζ φθδ απένακηδ. Ζ ζζημνία ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο λεηζκάεζ απυ ημοξ κέμοξ 

πνυκμοξ ηαζ θεάκεζ ζημ ζήιενα. Να ηνέλεζξ κα πνμθάαεζξ ημ ζήιενα. Να ημοξ 

θεξ υηζ ηδ ζδιαία απυ ηδκ Αηνυπμθδ ηδκ ηαηέααζακ μ Μακχθδξ Γθέγμξ ιε ημκ 

Απυζημθμ άκηα, κα πεζνμηνμημφκ ηα παζδζά ηαζ κα θεξ εζφ: «Γεκ είκαζ 

δοκαηυκ, εεέ ιμο, λένμοκ ηα παζδζά ημκ Γθέγμ, ηαζ εβχ είπα πανελδβήζεζ ηα 

πνάβιαηα», ηαζ ηα παζδζά, άθθα κα έπμοκ αημφζεζ ημκ «Γηθέηζμ» άθθα κα 

έπμοκ αημφζεζ ημκ Γθέγμ ημκ πμδμζθαζνζζηή, δεκ λένς ηζ ήηακ, ηάηζ άθθμ, ηαζ 

κα πεζνμηνμημφκ.  

οκάδεθθμζ, ηεθεζχκς ιε ηάηζ πμο εεςνχ πάνα πμθφ ζδιακηζηυ ηαζ ημ 

είπα πεζ ηαζ ηάπμηε ηαζ ημ είπα ζογδηήζεζ ηαζ ιε ημκ ελαζνεηζηυ ζζημνζηυ, ηαηά 

ηδκ άπμρή ιμο, πμο δεκ οπάνπεζ πζα ιεηαλφ ιαξ, ημκ αείικδζημ ζοκάδεθθμ 

μθμηθή Μανηζακυ, ζπεηζηά ιε ηδκ Ηζημνία ηδξ Σέπκδξ. Οζ θαμί δεκ πμθέιδζακ 

ιυκμ, δε κίηδζακ ιυκμ, δεκ έπαζακ ιυκμ, έηακακ ηαζ ηέπκδ. Ζ Ηζημνία ηδξ 

Σέπκδξ είκαζ ημ απμπαίδζ. ε ηνεζξ ζεθίδεξ, κα ιδκ ημ δζδάζημοκ μζ ηαεδβδηέξ, 

κα πδδάιε ηζξ ζεθίδεξ, κα θεφβμοιε, θεξ ηαζ δε ζδιαίκεζ ηίπμηα δ ηέπκδ ιέζα 

ζηδκ Ηζημνία, θεξ ηαζ δεκ είκαζ έκα ημιιάηζ ηδξ, θεξ ηαζ δε δζαιμνθχκεζ 

ζοκεζδήζεζξ… Κάπμηε αξ ιπεζ ηαζ δ Σέπκδ ζηα ζπμθεία.  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: Ο ζοκάδεθθμξ Θυδςνμξ Παπαδυπμοθμξ ζε βεκζηή 

ημπμεέηδζδ. Παναηαθχ, κα ζεααζηείηε ημ άβπμξ ημο πνυκμο. Απυ ηδ 

Φζθμζμθία έπμοιε ιία ημπμεέηδζδ, ιε ηδκ Ανεηή παπή. Ξακαβονίγμοιε ιεηά 

ζηδκ Ηζημνία.  

Θ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ: Γε εα ιπς ηχνα ζηδ δζαδζηαζία ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

ακηζδζηίαξ, ημ λεπενκάιε βζα κα αμδεήζμοιε κα πνμπςνήζμοιε. Λμζπυκ, εκ 

πάζδ πενζπηχζεζ, δζαπζζηχκς ιζα ζφβποζδ υζμκ αθμνά ηα επζζηδιμκζηά 

ακηζηείιεκα. Ίηακ δήθςζα Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ, κμιίγς ηζξ πνμζδζυνζζα. Με 

αοηή ηδ θμβζηή εα ιζθήζς. Καζ ακαθένμιαζ ζηδκ Οζημκμιία, ζηδκ Πμθζηζηή 

Δπζζηήιδ ηαζ ημ Γίηαζμ, ηαζ ζηδκ Κμζκςκζμθμβία, ηαζ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηζξ 

επζζηήιεξ εα ηάκς ιζα ηνζηζηή ιε ηδκ πανέιααζή ιμο.  

Σμ γήηδια ιε ηζξ Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ, ζοκάδεθθμζ, είκαζ έκα 

βεκζηυηενμ πνυαθδια. Γεκ είκαζ εθθδκζηυ πνυαθδια. Τπάνπεζ δζεεκήξ 

οπμαάειζζδ ηςκ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ. Παναηδνείηαζ υπζ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα 

αθθά ηαζ δζεεκχξ. Αηυιδ ηαζ ζε πμθθά πακεπζζηήιζα έπεζ παναηδνδεεί 
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οπμαάειζζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ 

οπμπνδιαημδυηδζδ ηςκ Ακςηάηςκ Δηπαζδεοηζηχκ Ηδνοιάηςκ ηςκ 

Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ.  

Δπίζδξ, ημ δεφηενμ ζημζπείμ είκαζ υηζ οπάνπεζ ιία ζηνμθή ηςκ 

Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ, άνα ηαζ ημο ηνυπμο δζδαζηαθίαξ ηαζ ηςκ αζαθίςκ, ζε 

ιία ενβαθεζαηή, πνδζζιμεδνζηή, ηεπκμηναηζηή ηαηεφεοκζδ. Αοηυ είκαζ 

απμηοπςιέκμ ηαζ ζηα αζαθία. Δίκαζ απμηοπςιέκμ ζημ αζαθίμ ηδξ Οζημκμιίαξ, 

παναδείβιαημξ πάνδ, ημ μπμίμ παθζά υθα αοηά ηα ηεθάθαζα ζηα μπμία 

ακαθενυηακ μ θίθμξ ιμο μ Πακηεθήξ πνμδβμοιέκςξ ηάπμζα ζηζβιή ημ αζαθίμ 

ημο Θ. Λζακμφ ηα είπε εηεί, αηυια ηαζ βζα ηδκ ιανλζζηζηή Πμθζηζηή Οζημκμιία. 

Σχνα αοηά έπμοκ ελαθακζζηεί. Ζ Οζημκμιία εεςνείηαζ ιζα ηεπκζηή, θίβμ ςξ 

πμθφ, δζαδζηαζία, πμο εα αμδεήζεζ ηζξ επζπεζνήζεζξ κα θφζμοκ ηα ηνέπμκηα 

πνμαθήιαηά ημοξ.  

Θα ηάκς αηυιδ ιζα ακαθμνά ζημ κέμ αζαθίμ Κμζκςκζμθμβίαξ. Γζ‘ αοηυ ημ 

αζαθίμ ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ δεκ έβζκε ηαιία, ια ηαιία εκδιένςζδ. Κάπμζα 

ζηζβιή ήνεε πένοζζ-πνυπενζζ ζημ ζπμθείμ ηαζ αοηυ είκαζ υθμ. Καζ αοηυ έπεζ ιζα 

πνδζζιμεδνζηή, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, ακηίθδρδ, ηαζ είκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ, 

εκχ ζημ πνμδβμφιεκμ αζαθίμ ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ οπήνπακ ηάπμζα δεδμιέκα 

βζα ηδκ παβημζιζμπμίδζδ ηαζ ημ ηζ ζδιαίκεζ αοηυ, ζημ ζδιενζκυ αζαθίμ αοηά 

είκαζ ελαθακζζιέκα.  

Να ένες ηχνα ηαζ ζηα πζμ ζδζαίηενα ιαεήιαηα ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ δζηήξ 

ιαξ, ηςκ Πμθζηζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ ημο Γζηαίμο. Δδχ, εηείκμ ημ μπμίμ ημοξ 

«ηαίεζ» ηονίςξ είκαζ δ Δονςπασηή ·κςζδ ηαζ δεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ ζηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ εκηάζζμοκ ιαεήιαηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ Δονςπασηή 

·κςζδ. Γζενςηχιαζ: Ακ δεκ οπήνπε αοηή δ πανέιααζδ ηδξ Δονςπασηήξ 

·κςζδξ, εα ήεεθακ άναβε ηδ δζδαζηαθία ηςκ Πμθζηζηχκ Δπζζηδιχκ, πμο 

έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηα ημζπεία Γδιμηναηζημφ Πμθζηεφιαημξ παθαζυηενα ή ηζξ 

Ανπέξ ηδξ Πμθζηζηήξ Δπζζηήιδξ; Θα οπήνπε Γίηαζμ, εα οπήνπε δ Πμθζηζηή 

Αβςβή ηαζ ηα θμζπά;  

Υεέξ έηακα ιία πανέιααζδ –ηδκ μπμία, δοζηοπχξ, δεκ πνυθααα κα 

μθμηθδνχζς, αθθά εα ηδ ζηείθς βζα ηα πναηηζηά πθήνδ– βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ 

μπμίμ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ζφζηδια ημκ πμθίηδ ηαζ ηζ επζδζχλεζξ έπεζ απυ αοηυ. 

Γε εα ιπς ηχνα ζε θεπημιένεζεξ, αέααζα, βζαηί δεκ οπάνπεζ πνυκμξ κα ημ 
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ηάκς αοηυ ημ πνάβια. Δηείκμ ημ μπμίμ είκαζ ζαθέξ είκαζ υηζ δεκ ιπμνμφιε κα 

πενζιέκμοιε ακααάειζζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ηςκ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ ηαζ 

ζδζαίηενα ηςκ Πμθζηζηχκ Δπζζηδιχκ ζε ιζα ημζκςκία υπμο αολάκεηαζ ζοκεπχξ 

ημ έθθεζιια ηδξ δδιμηναηίαξ, υπμο οπμπςνεί ιέπνζξ επζπέδμο θεκαηζζιμφ ημ 

ηνάημξ δζηαίμο ηαζ ημ ημζκςκζηυ ηνάημξ. Αοηή ηδ ζηζβιή, δδθαδή, ζηδκ Δθθάδα 

θέκε υηζ οπάνπμοκ κυιμζ, π.π., πμο πνμζηαηεφμοκ ηα ενβαζζαηά δζηαζχιαηα. 

Αοημί μζ κυιμζ είκαζ ημονεθυπανημ, είκαζ ακέηδμημ. Γεκ εθανιυγμκηαζ απυ 

ηακέκα ηαζ, αέααζα, ημ ηνάημξ δεκ εθέβπεζ. Γζα κα ιδ ιζθήζμοιε ηχνα βζα ηδκ 

ηαηάκηζα ημο ημζκςκζημφ ηνάημοξ.  

·πς ιενζηέξ πνμηάζεζξ, βζα κα ηεθεζχζμοιε ηαζ ηάπςξ εεηζηά. 

Θεςνμφιε μζ εηπαζδεοηζημί υηζ έκα μοζζαζηζηυ πνμμδεοηζηυ πνυβναιια 

ζπμοδχκ ζηδκ Πμθζηζηή Δπζζηήιδ ηαζ ημ Γίηαζμ πνέπεζ κα δζαπενκάηαζ απυ 

έκα πκεφια πμο κα δίκεζ έιθαζδ ζηδ βκχζδ ιέζς ημο δζαθυβμο ηαζ υπζ ζηδκ 

απμικδιυκεοζδ ηάπμζςκ πθδνμθμνζχκ, πμο εα εέηεζ γδηήιαηα βζα ζογήηδζδ, 

πμο εα ςεεί ζηδκ ακαγήηδζδ, ζηδκ ένεοκα ηαζ ζημκ πνμαθδιαηζζιυ, πμο εα 

πνμηείκεζ πδβέξ ηαζ μπηζηυ οθζηυ (αίκηεμ, CD ηαζ θμζπά), πμο εα απαζημφζε κα 

ζοβηνμηήζεζ ιζα ηνάπεγα πθδνμθμνζχκ, π.π. ζημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, 

υπμο ιέζς ημο Γζαδζηηφμο εα ιπμνμφζακ μζ ιαεδηέξ ηαζ μζ ηαεδβδηέξ κα 

ακηθήζμοκ οθζηυ βζα ημ ιάεδια πμο εα αμδεήζεζ ηδκ ακάπηολδ ημο 

πνμαθδιαηζζιμφ.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ε εοπανζζημφιε. Ζ ζοκαδέθθζζζα Ανεηή παπή έπεζ ημ 

θυβμ. Πνζκ πάνεηε ημ θυβμ εα ήεεθα κα ελδβήζς ηάηζ: Ζ επζιμκή ημο 

Πνμεδνείμο κα είζηε ζαθέζηενμζ ζηδκ μνζμεέηδζδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ 

πανέιααζήξ ζαξ έπεζ κα ηάκεζ ηαζ ιε πναηηζημφξ θυβμοξ. Γδθαδή, εδχ 

ηαηαβνάθμοιε ηα ηεκηνζηά ζδιεία ηδξ πανέιααζήξ ζαξ, βζα κα ιπμνέζμοιε 

κα δμφιε πχξ εα ηα αλζμπμζήζμοιε βζα ηα ζοιπενάζιαηα πμο εα 

ακαημζκςεμφκ ζηδκ απμβεοιαηζκή μθμιέθεζα.  

Α. ΠΑΥΖ (Αγσληζηηθή Παξέκβαζε Ζξαθιείνπ): οκάδεθθμζ, αοηυ ημ 

οκέδνζμ πνέπεζ κα θήλεζ ιε ιία απυθαζδ, ακ ιδ ηζ άθθμ, ζε ζπέζδ ιε έκα 

αζαθίμ: Να απμζονεεί αιέζςξ, δδθαδή ηδκ επυιεκδ πνμκζά κα ιδκ οπάνπεζ 

ζημ ζπμθείμ, ημ απανάδεηημ εβπεζνίδζμ πμο μκμιάγεηαζ «Δβπεζνίδζμ 

Φζθμζμθίαξ», πμο είκαζ μοζζαζηζηά εβπεζνίδζμ αβθςζζίαξ ηαζ ακμδζίαξ.  
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 οβηεηνζιέκα –εα ηάκς ιζα πενίθδρδ ιζαξ εζζήβδζδξ πμο έπς, εα ηδκ 

ηαηαεέζς ζημ Πνμεδνείμ–, λεηζκάεζ ημ αζαθίμ ιε ημ πνχημ ηεθάθαζμ πςνίξ κα 

μνίγεζ ηζ είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ημο θζθμζμθζημφ δζαθμβζζιμφ. Γεκ λένεζ μ ιαεδηήξ 

πμφ ιπαίκεζ. Πνέπεζ κα ημο ελδβήζμοιε πμζα είκαζ δ έκκμζα, ηζ είκαζ 

αθαζνεηζηυξ θμβζζιυξ. Γε ζοκδέεζ ηδκ αθαζνεηζηή ζηέρδ ιε ηζξ ζζημνζηέξ 

ζοκεήηεξ. Καζ ζημ Γδιμηζηυ κα πάιε, ηάπμζα εζζαβςβή εα βίκεζ ζηδκ 

ζζημνζηυηδηα, ζηδκ ημζκςκία πμο πανάβεζ ημκ αθαζνεηζηυ θμβζζιυ. Δδχ, δεκ 

λεηζκάιε απυ εηεί.  

Γεκ οπάνπεζ ζημ αζαθίμ ηδξ Φζθμζμθίαξ ηδξ Β΄ Λοηείμο ηδξ εθθδκζηήξ 

εηπαίδεοζδξ δ ζςκζηή θζθμζμθία. Γεκ οπάνπεζ μ Ζνάηθεζημξ. Γεκ λένμοκ ηα 

παζδζά υηζ οπάνπεζ Ζνάηθεζημξ, υηζ δυιδζε εηείκδ ηδ θζθμζμθζηή ζηέρδ πμο 

δζαηνέπεζ ιέπνζ ηζξ ιένεξ ιαξ ηδκ παβηυζιζα δζακυδζδ. Γεκ οπάνπεζ ηαιία 

ζφκδεζδ ημο 6μο αζχκα ηδξ Ηςκίαξ ιε ημκ 5μ αζχκα ηαζ –βζα κα πμφιε ηδκ 

αθήεεζα, ηαζ ζοιθςκχ απυθοηα ιε ημκ ηφνζμ Γμοθηένδ, δζυηζ έηζζ είκαζ ηα 

πνάβιαηα– μφηε μ 5μξ αζχκαξ είβεηαζ. Θίβεηαζ ιυκμ δ μοημπζηή ημζκςκία ημο 

Πθάηςκα. ·ηζζ ηδκ μνίγεζ, ημοθάπζζημκ. ·κα αηναζθκχξ ζδεαθζζηζηυ ζφζηδια, 

ημ μπμίμ οπδνεηεί άιεζα ηα ζδεμθμβζηά αζηήιαηα ηδξ ηονίανπδξ αζηζηήξ ηάλδξ 

ζήιενα. Ο οπκςηζζιυξ ηαζ δ πθήνδξ ακαβςβή ζηδ θήεδ, βζα κα 

αθοπκζζημφιε, ηάπα ιμο, δήεεκ.  

Αηυια ηαζ μ Ανζζημηέθδξ, μ ακηζηεζιεκζηυξ ζδεαθζζιυξ δδθαδή ημο 

Ανζζημηέθδ, θακηάγεζ υηζ είκαζ επακαζηαηζηή εεςνία ηαζ πανμοζζάγεηαζ 

απμζπαζιαηζηά. ηδκ ακηζπανάεεζδ Ανζζημηέθδ - Πθάηςκα ζε υ,ηζ αθμνά ημκ 

αθαζνεηζηυ θμβζζιυ, ηδκ αθαζνεηζηή δζαδζηαζία παναβςβήξ εκκμζχκ, δε είβεηαζ 

ηακ ημ ακ μ Ανζζημηέθδξ επδνεάζηδηε απυ ημοξ ζμθζζηέξ. Καζ ηίεεηαζ ημ 

ενχηδια: Μπμνμφιε ειείξ κα δζδάζημοιε πεζνμονβζηά -ζοιθςκχ ιε ημκ ηφνζμ 

Γμοθηένδ- ηαζ κα ελαζνέζμοιε ημοξ ζμθζζηέξ απυ ηδκ ζζημνία ηδξ εθθδκζηήξ 

θζθμζμθίαξ, ηδκ ζζημνία ηδξ εθθδκζηήξ παζδείαξ, ηδκ ζζημνία ηδξ εθθδκζηήξ 

βθχζζαξ; Γεκ οπάνπεζ μφηε ιία θέλδ. ·κα εβπεζνίδζμ πμο δεκ έπεζ ιία θέλδ 

ιέζα. μθζζηήξ δεκ οπάνπεζ. Καζ υηακ ηα παζδζά ιεηά πακε ζηδ Γ΄ Λοηείμο ηαζ 

αημφκε Πνςηαβυνα –είκαζ μ πνχημξ αβμνδηήξ πμο έπηζζε ηα εειέθζα– 

μδδβμφκηαζ ιεηά ζημ ζθαβείμ ηςκ πακεθθαδζηχκ ελεηάζεςκ ιε αοημφξ ημοξ 

υνμοξ, πςνίξ κα λένμοκ πμζμξ είκαζ μ Πνςηαβυναξ, ηζ θέεζ, πμφ 

ακηζπαναηίεεηαζ, ακ ακηζπαναηίεεηαζ. ε ηεθεοηαία ακάθοζδ, δεκ ημοξ 
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εκδζαθένεζ. ·ηζζ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ηαθφηενεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ημ 

ζθαβζαζιυ ηςκ ελεηάζεςκ.  

Φεφβμοιε απυ ημοξ ζμθζζηέξ ηαζ πάιε ζηα κευηενα νεφιαηα. Κακη. Γεκ 

οπάνπεζ ηίπμηα άθθμ. Καζ Νηεηάνη. Δπζπθέμκ, πάιε ζηδκ ειπεζνία ηδξ βκχζδξ. 

Δίκαζ δοκαηυκ; Γδθαδή, πνέπεζ κα ηνίγμοκ ηα ηυηαθα υθςκ ηςκ δζακμδηχκ. Γεκ 

οπάνπεζ μ Γδιυηνζημξ ιέζα. Γεκ οπάνπεζ δ εεςνία ηδξ βκχζδξ ημο 

Γδιυηνζημο. Ο κευηενμξ, υιςξ, ειπεζνζζιυξ, Μπένηθετ ηαζ Υζμοι, δδθαδή μ 

αηναζθκήξ ειπεζνζζιυξ, μ ζδεαθζζιυξ, ακαθφεηαζ ζε ηνία ηεθάθαζα. ε εθηά 

ηεθάθαζα ακαθένεηαζ μ Κακη.  

Δπεζδή αημφζηδηε απυ ημκ εζζδβδηή υηζ «απαθείθεηαζ μ Μανλ», δεκ 

απαθείθεηαζ ιυκμ, αιαονχκεηαζ. οκάδεθθμζ, έπς ακεμθμβήζεζ έκα-δομ 

ζδιεία. Θα πενζμνζζηχ ιυκμ ζ‘ αοηά.  

Ο Μανλ, θέεζ ημ αζαθίμ, μοζζαζηζηά ακαεεςνήεδηε ζηδκ επμπή ιαξ. Σμ 

βνάθεζ ζημ ηέθμξ. Γεκ ακαθένεζ ηακ ηα νεφιαηα, πμζμξ είκαζ μ δζαθεηηζηυξ 

οθζζιυξ. Λέεζ υιςξ ηάπμο: «ηδκ επμπή ιαξ μζ πενζζζυηενμζ εεςνδηζημί ημο 

Μανλζζιμφ πζζηεφμοκ πςξ δ ζηακμπμίδζδ αοηχκ ηςκ αζηδιάηςκ (δδθαδή, ηδξ 

ακαηνμπήξ) ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα επζδζςπεεί ιε ζοζηδιαηζηυ ααειυ ιέζα ζηα 

πθαίζζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο δδιμηναηζημφ πμθζηεφιαημξ»! (ζ. 178). Πζμ πνζκ, 

υηακ ακαθενυηακ ζημ νεφια ηςκ μοημπζζηχκ, ηάκεζ «οπυδεζλδ πνμξ 

καοηζθθμιέκμοξ» ζημοξ ιαεδηέξ: «Ζ πναβιάηςζδ μοημπζηχκ μναιάηςκ δεκ 

πνέπεζ κα επζδζχηεηαζ ηαηά ηνυπμ πμο κα οπμκμιεφεζ ηδ ζοκαζκεηζηή 

δδιμηναηζηή δζαηοαένκδζδ ηςκ ημζκςκζχκ» (ζηδ ζεθ. 171, βζα υζμοξ είκαζ 

δφζπζζημζ).  

Πάιε ζημκ Κακη. Γζαηί μ Κακη; Γζυηζ ιε ηδκ ηαηδβμνζηή εκημθή ημο Κακη 

ιπμνεί κα οπδνεηδεεί άνζζηα ημ ζφβπνμκμ αίηδια ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

ακάπηολδξ. Γδθαδή, δείπκεζ ιζα ακηίεεζδ, ιάθθμκ, ηςκ ζοζπεηζζιχκ ηςκ 

δοκάιεςκ. Μαξ εεςνμφκ κεηνμφξ, θαίκεηαζ. Λέεζ, θμζπυκ, βζα ηδκ επζπείνδζδ -

είιαζηε ζημ 6μ ηεθάθαζμ ηαζ απυ ηδκ ανπή δεκ οπάνπεζ ηίπμηα άθθμ, ιυκμ μ 

Κακη- υηζ, ζε υ,ηζ αθμνά ηδ δζάπναλδ ηδξ ιδ μνεήξ πνάλδξ, πμο είκαζ δ 

ηαηάπνδζδ πνδιάηςκ απυ ημ δζεοεοκηή ηδξ επζπείνδζδξ (ζηδ ζεθ. 144 

είιαζηε): Ο Κακη εα εεςνμφζε υηζ «έκαξ μνεμθμβζηυξ άκενςπμξ δε εα 

ιπμνμφζε κα εεθήζεζ ηάηζ ηέημζμ, δδθαδή κα οθανπάλεζ πνήιαηα ηδξ 

επζπείνδζδξ, κα γεζ, δδθαδή, ιέζα ζε ηέημζα ηαηάζηαζδ ηαηάνβδζδξ εκυξ 
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ζδιακηζημφ ηαζ μζημκμιζημφ εεζιμφ», υπςξ είκαζ δ επζπείνδζδ, δζυηζ απυ εηεί 

γμφιε. Αοηυξ είκαζ μ φρζζημξ, ιείγςκ ημζκςκζηυξ εεζιυξ: δ επζπείνδζδ.  

Αοηυ, πνμζέληε, είκαζ έκα αζαθίμ Φζθμζμθίαξ, πμο οπμηίεεηαζ υηζ είκαζ δ 

ζοκζζηαιέκδ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαηαηηήζεςκ, ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηαηαηηήζεςκ, 

υηζ είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ημ δείβια ημο επζπέδμο ηδξ ζηέρδξ πμο απαζηεί 

ημ ζφζηδια κα έπεζ μ ιαεδηήξ. Καηά ηα άθθα, ιε ηα θθδκαθήιαηα ηδξ 

μθζζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ δζεπζζηδιμκζηυηδηαξ πμζμκ δμοθεφμοκ, ζοκάδεθθμζ; 

Νμιίγς υηζ είκαζ γήηδια ηζιήξ κα θήλεζ ημ εέια ιε ιία δήθςζδ, υηζ δεκ ιπμνεί 

κα λεηζκήζεζ ημοθάπζζημκ δ επυιεκδ πνμκζά ιε αοηυ ημ εβπεζνίδζμ, βζαηί είκαζ 

έβηθδια παζδαβςβζηυ, ζδεμθμβζηυ ηαζ δεζηυ.  

Σμ ηαηαεέης ζηα πναηηζηά. Δοπανζζηχ. 

 διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ πανμοζζάζηδηε πενζθδπηζηά. Καηαηέεδηε βζα ηα 

πναηηζηά ηαζ παναηίεεηαζ μθυηθδνδ ζημ Πανάνηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε, Ανεηή.  

Γ. ΖΡΑΚΛΔΟΤ: οκεπίγμοιε, θμζπυκ, ιε Κμζκςκζηή ηαζ Πμθζηζηή Αβςβή. Δβχ 

πνμζςπζηά παναζημφιαζ απυ ηδκ πανέιααζή ιμο, ακ ηαζ έπς ηαηαεέζεζ 

ενβαζία. Πνέπεζ κα ημ δμφιε πμθφ ζμαανά αοηυ ημ εέια -ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ένεοκα- είκαζ πμθφ ακδζοπδηζηυ, ηαζ κα ηάκμοιε εζδζηή διενίδα. Ακ δεκ 

ιπμνμφιε απυ εδχ, εα ημ δμφιε ςξ πχνμξ. Παναζημφιαζ, θμζπυκ, ηαζ δίκς ημ 

θυβμ ζηδ ζοκαδέθθζζζα η. Κεναιάνδ.  

(Γζαθμβζηέξ ζογδηήζεζξ) 

Α. ΚΔΡΑΜΑΡΖ (Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Ννκηθώλ θαη 

Πνιηηηθώλ Δπηζηεκόλσλ): Υαζνεηίγς υθμοξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ. οιθςκχ ηζ 

εβχ ιε ημοξ πνμθαθήζακηεξ υηζ είκαζ απανάδεηηδ δ ηαηάζηαζδ ιε ηζξ 

ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, ιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηζιεηςπίγμκηαζ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, υηακ ιάθζζηα πνυηεζηαζ βζα ιαεήιαηα ιέζα απυ ηα μπμία πνέπεζ 

κα ακαπηφζζεηαζ δ ηνζηζηή, ζοκεεηζηή ηαζ δδιζμονβζηή ζηέρδ ηςκ παζδζχκ, δ 

ακεηηζηυηδηα πνμξ ηδ δζαθμνεηζηή ζηέρδ, άπμρδ ηαζ δυβια, ημ πκεφια ηδξ 

μιαδζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ζοκενβαζίαξ πμο πνέπεζ κα έπμοκ υθμζ μζ κέμζ άκενςπμζ 

ζημ ελήξ, πμο δε παναηηδνίγεζ ειάξ ημοξ ιεβαθφηενμοξ, δοζηοπχξ, ζηδκ 

Δθθάδα, δ άκεζδ ζηδκ πνμθμνζηή έηθναζδ, δ ακηζιεηχπζζδ αηνμαηδνίςκ, δ 

μνεή ζοιιεημπή, μζ ζηακυηδηεξ βεκζηά επζημζκςκίαξ, δ πμθζηζζιέκδ 
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ζοιπενζθμνά ηαζ πμθθά άθθα.  

Θα ήεεθα κα πς βζα ηα οθζζηάιεκα αζαθία δομ θυβζα. Γζα ηδκ 

Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ, δοζηοπχξ -δεκ ιπυνεζα κα ημ πς 

πνμδβμοιέκςξ- εζδζηά ημ αζαθίμ ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ εέθεζ λακαβνάρζιμ 

απυ ηδκ ανπή. Δίκαζ απανάδεηημ, πανςπδιέκμ. Γεκζηά, ηα αζαθία πμο 

αθμνμφκ ηζξ δζηέξ ιαξ επζζηήιεξ, ηζξ Πμθζηζηέξ Δπζζηήιεξ ηαζ ημ Γίηαζμ, επεζδή 

είκαζ γςκηακέξ αοηέξ μζ επζζηήιεξ ηαζ ζοκεπχξ ελεθίζζμκηαζ, πνέπεζ ζοκέπεζα 

κα αεθηζχκμκηαζ ή κα λακαβνάθμκηαζ επζηαζνμπμζδιέκα. Σμ αζαθίμ ηδξ 

Κμζκςκζηήξ ηαζ Πμθζηζηήξ Αβςβήξ, υπςξ ζογδηήεδηε πεεξ, έπεζ ανηεηά, αξ 

πμφιε, ηαθή εέζδ απυ ηδκ πθεονά ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ. 

·πεζ ανηεηά, δδθαδή, αεθηζςεεί ζε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ. Σμ αζαθίμ ηδξ Β΄ 

Λοηείμο έπεζ πμθθά πνμαθήιαηα. Θα λακαβναθεί. Μάθθμκ έπεζ λακαβναθεί ήδδ 

ηαζ εα ηοηθμθμνήζεζ ημ ηαζκμφνζμ ημο πνυκμο, ηονίςξ, υιςξ, ααζζγυιεκμ ζηδκ 

Πμθζηζηή Δπζζηήιδ. Σμ ιάεδια ημο Γζηαίμο πθέμκ απυ ημο πνυκμο, πμο εα 

ιπεζ ημ ηαζκμφνζμ αζαθίμ ζηδ Β΄ Λοηείμο, εα απμοζζάγεζ ηεθείςξ απυ ημ Λοηείμ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα παζδζά πμο εα ιπαίκμοκ ζηζξ Νμιζηέξ πμθέξ ή ζηα 

Πμθζηζηά Σιήιαηα δε εα έπμοκ δχζεζ ελεηάζεζξ πακεθθαδζηέξ ζε έκα ηέημζμ 

ιάεδια, ηάηζ ημ μπμίμ εεςνμφιε υηζ δεκ είκαζ ζςζηυ.  

Γεκζηά, εα εέθαιε κα πμφιε υηζ ημ ιάεδια ηδξ Κμζκςκζηήξ Πμθζηζηήξ 

Αβςβήξ -ή Πμθζηεζαηήξ Παζδείαξ βζα ημκ πμθίηδ, υπςξ δζδάζηεηαζ ζημ 

ελςηενζηυ, ηαθυ εα ήηακ κα επδνεαζημφιε ηζ ειείξ εδχ, κα δμφιε ηα εεηζηά 

ημο-, είκαζ έκα ααζζηυ ιάεδια, βζαηί υθα ηα οκηάβιαηα υθςκ ηςκ 

δδιμηναηζηχκ ηναηχκ ημο ηυζιμο βνάθμοκ υηζ «ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ 

Δηπαίδεοζδξ είκαζ δ δζαιυνθςζδ οπεφεοκςκ πμθζηχκ» ηαζ αοηυ ημ ζηδνίγμοκ 

ιε ημ κα αάγμοκ ημ ιάεδια ηδξ Αβςβήξ ημο Πμθίηδ ζε υθεξ ηζξ ηάλεζξ ημο 

Γοικαζίμο, ημο Λοηείμο ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηαζ ζημ Γδιμηζηυ. Καηά ηδ βκχιδ 

ιαξ, αοηυ ημ ιάεδια εα έπνεπε κα δακείγεηαζ ζημζπεία απυ ηδκ Πμθζηζηή ηαζ ηδ 

Γζμζηδηζηή Δπζζηήιδ, ημ Γδιυζζμ ηαζ ημ Ηδζςηζηυ Γίηαζμ, ηδκ Ονβάκςζδ ηαζ ηδ 

Λεζημονβία ημο Κνάημοξ, ηδκ Δπζημζκςκία, ηδκ Ονβάκςζδ Γζεεκμφξ Κμζκςκίαξ 

ηαζ ηδ Φζθμζμθία ημο Γζηαίμο, ηαζ πμθθά άθθα ακηζηείιεκα.  

Οζ ζηυπμζ εα είκαζ μζ ιαεδηέξ κα βκςνίζμοκ ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ 

δζαζηάζεζξ ηδξ γςήξ, ηδ ζδιαζία πμο έπεζ ημ κα είζαζ εκενβυξ ηαζ 

ζοιιεημπζηυξ πμθίηδξ ιέζα ζηδ γςή ημο ηνάημοξ ηαζ, βεκζηυηενα, ζηζξ ημπζηέξ 
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ή ιεβαθφηενεξ ημζκςκίεξ, κα εκεαννοκεμφκ χζηε κα ακαπηφλμοκ πναηηζηέξ 

δελζυηδηεξ βζα ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ημοξ ζημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ, κα 

οζμεεηήζμοκ νυθμοξ εοεφκδξ ςξ άημια, ςξ πμθίηεξ, ςξ ενβαγυιεκμζ, ςξ 

ηαηακαθςηέξ, ςξ ιέθδ μζημβεκεζχκ, ηαεχξ ηαζ ιέζα ζηζξ ιζηνέξ ημζκυηδηεξ ή 

ζημοξ ζοθθυβμοξ, ηα ζοθθμβζηά υνβακα ζηα μπμία ιπμνεί κα ζοιιεηέπμοκ 

ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ δδιμηναηζηήξ ημζκςκίαξ, ηδξ ημζκςκίαξ ηςκ πμθζηχκ, κα 

ακαπηφλμοκ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ βζα ηνζηζηή ζηέρδ ζε ζπέζδ ιε ημ ζφζηδια 

αλζχκ, πμο είκαζ ααζζζιέκμ ζηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο 

ακενχπμο αάζεζ ηςκ δζεεκχκ ζοκεδηχκ ηαζ ημο οκηάβιαηυξ ιαξ.  

Κάπμζμζ ηφηθμζ βκχζεςκ πμο ιπμνεί κα πενζθαιαάκμκηαζ ζ‘ αοηή ηδκ 

ημζκςκζηή πμθζηζηή εηπαίδεοζδ ιπμνεί κα πνμζεββίγμοκ ηα δζηαζχιαηα ημο 

ακενχπμο ηαζ ημο πμθίηδ, ηαεχξ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο, ηαζ επζιένμοξ 

θαζκυιεκα, υπςξ δ θηχπεζα, μ ζεααζιυξ ζηδκ ηνίηδ δθζηία, μ ζεααζιυξ ζημκ 

ζοκάκενςπμ, δ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα, μζ πνυζθοβεξ, μζ άζηεβμζ, μζ 

πνμηαηαθήρεζξ πνμξ ημοξ άθθμοξ, πνμξ ηα άθθα δυβιαηα, εέιαηα 

δδιμηναηίαξ, υπςξ είκαζ ημ εηθμβζηυ ζφζηδια, μ πνςεοπμονβυξ, μζ οπμονβμί, 

μζ πμθίηεξ, μ νυθμξ ηςκ πμθζηχκ, δ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, ηα ιαεδηζηά 

ζοιαμφθζα.  

Άθθμξ ηφηθμξ ιπμνεί κα είκαζ δ δζαπείνζζδ ημο πθακήηδ ιαξ. Γζα 

πανάδεζβια, επζιένμοξ εέιαηα εα ήηακ δ αζχζζιδ ακάπηολδ, δ ακενχπζκδ 

αλζμπνέπεζα, ημ Γίηαζμ, δζάθμνα ζημζπεία ημο Γζηαίμο. Πνέπεζ κα βκςνίγμοκ μζ 

ιαεδηέξ ααζζηά πνάβιαηα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ 

ηαζ υπζ ζε εεςνδηζηυ επίπεδμ, ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ, δδθαδή, απυ ημ φκηαβια, 

ηδκ πνμζηαζία ηςκ πμθζηχκ, ημ Πμζκζηυ Γίηαζμ, ημ Αζηζηυ Γίηαζμ, πμζμ είκαζ ημ 

δζηαζηζηυ ζφζηδια, πχξ ιπμνμφκ κα πνμζηαηεοημφκ, ημοξ δζάθμνμοξ θμνείξ, 

ηζξ ακελάνηδηεξ ανπέξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα απμηαεμφκ- μ οκήβμνμξ ημο 

Πμθίηδ, βζα πανάδεζβια, ή ημο Καηακαθςηή.  

Άθθμξ έκαξ ηφηθμξ είκαζ δ ακάπηολδ: εέιαηα παβηυζιζαξ ακάπηολδξ, 

δζεεκχκ μζημκμιζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ, δ αθθδθελάνηδζδ ιε δζάθμνμοξ 

θμνείξ, κα ιεθεημφκ, δδθαδή, ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, ημκ ΟΖΔ, ζε ηζ ιπμνεί 

κα ζοιαάθμοκ, ημ οιαμφθζμ ηδξ Δονχπδξ η.μ.η..  

Θα εέθαιε εδχ κα ακαθένμοιε υηζ δεκ είκαζ ιυκμ δ Δονςπασηή ·κςζδ 

πμο θέεζ υηζ «πνέπεζ ιία απυ ηζξ ααζζηέξ δελζυηδηεξ κα είκαζ δ ημζκςκζηή ηαζ 
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πμθζηζηή ζηακυηδηα ηςκ ιαεδηχκ, πμο πνέπεζ κα ηδκ έπμοκ ακαπηφλεζ ιέπνζ ημ 

ηέθμξ ημο Λοηείμο». Τπάνπμοκ άνενα ηαζ ζημ φκηαβιά ιαξ: είκαζ ημ άνενμ 

16, παν. 2 ηαζ ημ άνενμ 120 παν. 14, ηαεχξ επίζδξ μζ εέζεζξ ηδξ Δονςπασηήξ 

Δπζηνμπήξ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο, υπςξ είπαιε, ζηδ ζφζηαζδ 

962/18/12/2006 ηαζ άθθςκ δζεεκχκ μνβακζζιχκ, υπςξ είκαζ ημ οιαμφθζμ ηδξ 

Δονχπδξ, πμο είκαζ έκαξ ακηζηεζιεκζηυξ, μοδέηενμξ μνβακζζιυξ -κμιίγς υηζ 

ημκ απμδεπυιαζηε υθμζ, ακελανηήηςξ ζδεμθμβίαξ- ιε ηδ ζφζηαζδ 12/2002. 

Αοηά ήεεθα κα πς.  

αξ εοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αξ εοπανζζημφιε πμθφ. Ο ζοκάδεθθμξ Καηζμφθαξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα μ ζοκάδεθθμξ Ηςακκίδδξ βζα ηζξ Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ. Θα 

ζοκεπίζμοιε ιε ηδ ζοκαδέθθζζζα Ακηςκίμο βζα ημ Γίηαζμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα βζα 

ηδκ Ηζημνία Κμοηνμοιάκμο, Σζζνζβχηδξ. Αοηή εα είκαζ δ ζεζνά.  

ΚΑΣΟΤΛΑ: Φίθε Κχζηα, βζα κα θφζς ιζα πανελήβδζδ. Δδχ οπάνπμοκ 

πμθθμί… 

ΤΝΔΓΡΟ: (Δηηυξ ιζηνμθχκμο)  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αξ παναηαθχ, ελδβήζαιε υηζ πνέπεζ κα δμεεί δ δοκαηυηδηα, 

βζαηί μ πνυκμξ είκαζ πάνα πμθφ πενζμνζζιέκμξ.  

ΚΑΣΟΤΛΑ: Δδχ οπάνπμοκ πμθθμί κέμζ ζοκάδεθθμζ πμο δεκ έπμοκ ιζθήζεζ 

ηαευθμο ηαζ εα ήεεθακ κα ιζθήζμοκ. Καζ δδιζμονβεί άζπδιδ εκηφπςζδ 

ηάπμζμξ κα έπεζ ηδ θίζηα, υηακ έπεζ ιζθήζεζ έλζ θμνέξ ζημ οκέδνζμ -ηαζ ηζξ πζμ 

πμθθέξ θμνέξ αοεαίνεηα-, υηακ ζηα ηείιεκα ημο ΚΔΜΔΣΔ οπάνπμοκ 150 

ζεθίδεξ δζηέξ ημο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θεςνμφιε υηζ, πανυηζ εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ υηζ έπεζξ 

δίηζμ, επεζδή πάκμοιε πνυκμ, εα ζμο ηαηαθμβίζεζ ηακείξ άθθα πνάβιαηα.  

ΚΑΣΟΤΛΑ: οκάδεθθμζ, ζεαυιεκμξ ημ πνυκμ ζαξ, ηζξ 6-7 ζεθίδεξ βζα ηζξ 

ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ πμο είπα εημζιάζεζ εα ηζξ δχζς ζημκ Κχζηα. Σζ εέθς κα 

πς. Παναηδνείηαζ υηζ ιέζα ζ‘ αοηυ ημ πχνμ πενζβνάθμκηαζ μνζζιέκα 

πνάβιαηα ιε ιζα ζοβηεηνζιέκα ζδεμθμβζηή ζημπζά, πμο εβχ εα ηδκ έθεβα 

ακηζδναζηζηή πμθθέξ θμνέξ, αθθά πμο ηάπμζμζ ζοκάδεθθμζ πανμοζζάγμοκ 

εζδζηά ζημ πχνμ ηςκ Κμζκςκζηχκ Δπζζηδιχκ μνζζιέκεξ έκκμζεξ ηαζ ημ 

πενζεπυιεκυ ημοξ μοδέηενα, ηαζ αοηυ είκαζ ζδζαίηενα επζηίκδοκμ.  
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Οζ ημζκςκζημί επζζηήιμκεξ αθθά ηαζ αοημί πμο αημφκ βζα ημζκςκζηέξ 

επζζηήιεξ πμθθέξ θμνέξ έπμοκ ηδκ εκηφπςζδ απνζυνζ υηζ μζ ημζκςκζηέξ 

επζζηήιεξ, υηακ εζζάβμκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ, έπμοκ πνμμδεοηζηυ παναηηήνα 

ηαζ άνα είκαζ ηαθυ κα επεηηείκμκηαζ. Αοηυ ημ ζοιπέναζια αβάθαηε υηακ 

αημφζαηε ηδκ εζζήβδζδ πενί ακενβίαξ; Δβχ έαβαθα εκηεθχξ δζαθμνεηζηά 

ζοιπενάζιαηα. Θα πνυηεζκα ιάθζζηα απυ ημ ΚΔΜΔΣΔ ηαζ ηδκ ΟΛΜΔ κα βίκεζ 

ηαζ έκα εζδζηυ οκέδνζμ ιε εέια «Κμζκςκζηέξ επζζηήιεξ ηαζ εηπαίδεοζδ». Θα 

είπε ζδζαίηενδ ζδιαζία. Θα έθεβα θμζπυκ υηζ, ακ εέθεζξ κα ηαηαηνεμονβήζεζξ 

ηδκ ημζκςκζηή επζζηήιδ αάθ‘ ηδκ ζε ιζα εηπαίδεοζδ υπςξ είκαζ δ ζδιενζκή. 

Πάνε ηδ δζαθεηηζηή ηδξ θφζδξ ημο ·βηεθξ ηαζ ηάκε ηδκ ημονέθζ. Γζαηί έηζζ 

ηαηακηάεζ ζε ηέημζα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα. Καζ εα δχζς έκα πανάδεζβια, 

βζα κα βίκς ηαηακμδηυξ ηαζ ζοβηεηνζιέκμξ. Πνμζέββζζδ αζςιαηζηή ημο 

ιαεήιαημξ ιε ηνυπμ δζαεειαηζηυ. Αθθά πνζκ απυ αοηυ κα πς ηαζ ηάηζ ζημοξ 

μζημκμιμθυβμοξ, ζηα Δπζιεθδηήνζα ηαζ ηα θμζπά, μζ μπμίμζ δμοθεφμοκ 

ζοκηεπκζαηά, βζα ηζξ χνεξ, αθθά δεκ θεκε ηίπμηα βζα ημ πενζεπυιεκμ ημο 

ιαεήιαημξ. Καζ υηακ δ Πμθζηζηή Οζημκμιία βίκεηαζ Ανπέξ Οζημκμιζηήξ 

Θεςνίαξ, ηάηζ πμο έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία, θίθε Πακηεθή, μθείθεζξ κα ακηζδνάζεζξ 

εζφ, μ φθθμβυξ ζμο, μζ μζημκμιμθυβμζ. Γζαηί, αηυια ηζ ακ ημ πενζεπυιεκμ 

ιπμνεί κα είκαζ ίδζμ, μ ηίηθμξ ηάηζ ζδιαημδμηεί. Καζ λένμοιε πμθφ ηαθά ηζ 

ζδιαημδμηεί μ ηίηθμξ Πμθζηζηή Οζημκμιία έκακηζ ηςκ Ανπχκ Οζημκμιζηήξ 

Θεςνίαξ.  

Πάς, υιςξ, ζημ ζοβηεηνζιέκμ. ·νπεηαζ, θμζπυκ, μ μζημκμιμθυβμξ ζημ 

ζπμθείμ, υπςξ ιαξ πενζέβναρακ ηάπμζμζ ζοκάδεθθμί ιαξ εδχ, ηαζ δζδάζηεζ 

ηδκ ακενβία, ηαζ ηζ θέεζ; «Άκενβμξ είκαζ αοηυξ πμο εέθεζ κα ενβαζηεί ηαζ δε 

ανίζηεζ ενβαζία». Μπα, αοηυ είκαζ; Ζ εοέθζηηδ ενβαζία; Οζ δζάθμνμζ 

οπμαπαζπμθμφιεκμζ; Αοημί πμο δεκ έπμοκ ηακέκα αζθαθζζηζηυ δζηαίςια; 

Αοημί ηζ είκαζ; Δνβαγυιεκμζ; Άκενβμζ είκαζ. Καζ ιάθζζηα αηυια ηαζ ζοκηδνδηζηέξ 

πθεονέξ ημ δέπμκηαζ αοηυ ζήιενα. Γίκεζξ αοηυ ημκ μνζζιυ. Γε ιζθάξ απυ πμφ 

ένπεηαζ δ ακενβία. ·νπεηαζ μ ημζκςκζμθυβμξ ηαζ ανπίγεζ κα πενζβνάθεζ ηα 

ημζκςκζηά αίηζα ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηζξ ζοκέπεζέξ ηδξ. Υςνίξ, υιςξ, κα θέεζ βζαηί 

δδιζμονβείηαζ δ ακενβία. Σζ είκαζ; ·κα μοδέηενμ θαζκυιεκμ; Γεκ έπεζ κα ηάκεζ 

ιε ημ ημζκςκζηυ ζφζηδια;  

Καζ αημφζηε ημ ηεναζάηζ ζηδ δζαεειαηζηή πνμζέββζζδ, υπςξ ιαξ ημ 
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πανμοζίαζακ ηάπμζμζ άθθμζ. ·νπεηαζ ηαζ μ επαββεθιαηζηυξ πνμζακαημθζζιυξ 

ιε ηζξ ελεθζηηζηέξ εεςνίεξ ημο Cooper, πμο ηονζανπμφκ ζε υθδ ηδ Γφζδ, ηαζ ηζ 

δδθχκεζ ζημ παζδί; «' αοηυ ημκ ηυζιμ πμο γεζξ πνμζακαημθίζμο ιε ημκ ηνυπμ 

πμο αθέπεζξ αοηή ηδκ πναβιαηζηυηδηα ιπνμζηά ζμο. Γδθαδή, δζάθελε ιζα ηαθή 

ζημθή ηαζ ηακέκα ηαθυ επάββεθια, ανεξ ιέζμκ, δζαθμνεηζηά εα εκηαπεείξ ζηα 

20 εηαημιιφνζα ακένβςκ πμο έπεζ δ Δονχπδ». Γζαηί δ Δονχπδ έπεζ δφμ 

Δθθάδεξ ακένβμοξ ηαζ, ακ αοηυ δεκ ακαδεζηκφεηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ μ 

ιαεδηήξ δεκ ιπμνεί κα ηνίκεζ ηδκ ακενβία ιε αοηή ηδκ μπηζηή, ηυηε 

δμοθεφμοιε, αηυια ηαζ μζ πνμμδεοηζημί δάζηαθμζ, βζα ηδκ εκζςιάηςζδ ημο 

ιαεδηή ζε αοηυ πμο παθζά θέβαιε ςξ ηζζηάημ ηάπμζμζ, ζηδκ ακαπαναβςβή 

ιζαξ ηονίανπδξ ζδεμθμβίαξ.  

Βζςιαηζηυ ιάεδια είκαζ κα ιζθήζεζξ βζα ηδκ ακενβία, κα ‘νεεζ ημ 

οκδζηάημ –αοηυ ζδιαίκεζ ακμζηηυ, γςκηακυ ζπμθείμ, αξ ένεμοκ μζ μζημδυιμζ, 

ειέκα δε ιε πεζνάγεζ υπμζμ οκδζηάημ ηαζ κα ‘νεεζ– κα ημοξ πεζ πχξ αζχκεζ μ 

ενβαγυιεκμξ ηδκ ακενβία, ηζ ζδιαίκμοκ μζ δζάθμνεξ κέεξ ιμνθέξ ενβαζίαξ, ηαζ 

αοηυ εεςνχ αζςιαηζηυ ιάεδια ηαζ αξ πάιε ιεηά ζημ δζαεειαηζηυ. Αξ 

αββίλμοιε μζ ημζκςκζμθυβμζ, μζ μζημκμιμθυβμζ, μζ πμθζηζημί επζζηήιμκεξ, υθμζ 

υζμζ αζπμθμφιαζηε ιε αοηά, ηζξ άθθεξ πθεονέξ. Αοηή είκαζ δ δζηή ιμο 

πνυηαζδ, πμο ηαηαεέης.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ' εοπανζζημφιε. Καηαβνάθμκηαζ αοηά. Κονζάημ, έπεζξ ημ 

θυβμ.  

Κ. ΗΩΑΝΝΗΓΖ (ΔΛΜΔ ΦΘΗΩΣΗΓΑ): «Γζδάζημκηαξ ημ ηέθμξ ηδξ Ηζημνίαξ ζηα 

παζδζά»: αοηυ είκαζ ημ εέια ηδξ ζδιενζκήξ ιμο πανέιααζδξ.  

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, αοηυ πμο ηνίκεηαζ ζήιενα ζηζξ ημζκςκζηέξ 

επζζηήιεξ είκαζ ακ ιπμνμφιε κα βκςνίζμοιε ηδκ ημζκςκία ςξ ζφκμθμ ζπέζεςκ 

ηαζ ακ ιπμνμφιε κα ηδκ αθθάλμοιε. ήιενα ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ, ηαηά 

ηδ βκχιδ ιμο, ζοβηνμφμκηαζ μ εεηζηζζιυξ -ιε θίβα θυβζα, ιζα ακηίθδρδ δ μπμία 

εέηεζ ενχηδια ιυκμ βζα ημ πχξ ηαζ υπζ βζα ημ βζαηί- ηαζ ιζα άθθδ ακηίθδρδ, ηδκ 

μπμία πνέπεζ κα πνμζέλμοιε, δ μπμία ιζθάεζ βζα ηδκ οπμηεζιεκζηή ζφθθδρδ 

ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Τπμηίεεηαζ υηζ εέθεζ κα ακηζπανέθεεζ ηαζ κα 

ακηζπαναηεεεί ζημ εεηζηζζιυ, ζημ ηεπκμηναηζηυ αοηυ ημιιάηζ, δδθαδή, ηςκ 

ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ πμο είκαζ μ εεηζηζζιυξ, ηαζ εέθεζ κα ιζθήζεζ βζα ημ 
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κυδια, ημ οπμηεζιεκζηυ κυδια, ημ πχξ αζχκμοιε, δδθαδή, μ ηαεέκαξ 

λεπςνζζηά, ηδκ ημζκςκζηή ειπεζνία. Αοηυ ημ νεφια, υιςξ, ηεθζηά ηαηαθήβεζ ζε 

έκακ ημζκςκζηυ οπμηεζιεκζζιυ.  

Να είιαζ πζμ ζοβηεηνζιέκμξ. Χξ βκςζηυ, ημ ‘89 ηαζ ημ ‘92 μ 

Φμοημοβζάια ιίθδζε βζα ημ ηέθμξ ηδξ Ηζημνίαξ ηαζ ημ ζοκέδεζε αοηυ ιε ηδκ 

ακενχπζκδ θφζδ. Ο Βέιπεν, 90 πνυκζα πενίπμο πνζκ, ιίθδζε βζα ημ ζζδενέκζμ 

ηθμοαί πμο μκμιάγεηαζ ηαπζηαθζζιυξ. Άθθμζ ιζθμφκ βζα ημ ζφζηδια πμο 

μκμιάγεηαζ ηαπζηαθζζιυξ. Ζ ζοκαδέθθζζζα Κμοζαεακά, πμο ‘καζ ζε άθθδ 

μιάδα ζήιενα, ιίθδζε βζα ηδκ έκκμζα ημο ζοζηήιαημξ. Σεθζηά, πχξ αζχκεηαζ ημ 

ηέθμξ ηδξ Ηζημνίαξ ζηα παζδζά ηαζ πχξ μζ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ επειααίκμοκ 

ηαζ ημ ακαπανάβμοκ αοηυ ημ αίςια ημο ηέθμοξ ηδξ Ηζημνίαξ;  

Πνχημκ, πςνίξ άβπμξ. Κμζηάληε θίβμ, ζοκάδεθθμζ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ. 

Μενζηέξ θμνέξ ιπαίκμοιε ζηδ θμβζηή ηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ κα πμφιε υηζ ημ παζδί 

ηςκ θασηχκ ζηνςιάηςκ δεκ πνέπεζ κα έπεζ άβπμξ βζα ηδκ ενβαζζαηή ημο 

πμνεία, πνέπεζ κα ημ ζηδνίλμοιε ροπμθμβζηά, ζοκαζζεδιαηζηά. ·νπεηαζ δ ίδζα 

δ Δονςπασηή ·κςζδ, ζημ ηείιεκυ ηδξ βζα ημ πμθείμ ζημκ 21μ αζχκα, ηαζ θέεζ 

υηζ ηα παζδζά, μζ αονζακμί ενβαγυιεκμζ, πνέπεζ κα αζχκμοκ ηζξ αθθαβέξ πςνίξ 

άβπμξ. Δκκμείηαζ υηζ δεκ οπεναιφκμιαζ ηαιίαξ οζηενζηήξ ή κεονςηζηήξ 

ακηίθδρδξ βζα ημ ηίκδια ή βζα ημκ άκενςπμ. Αθθά πνέπεζ, εκκμείηαζ, κα έπεζξ 

έκα πνμαθδιαηζζιυ βζα ημ ηζ ζοιααίκεζ ζήιενα.  

Τπάνπεζ έκα αζαθίμ, «Who moved my cheese?» («Πμζμξ πήνε ημ ηονί 

ιμο;»), ημο Spencer Johnson, πμο ημ δίκμοκ ζε ενβαγυιεκμοξ ζε ιεβάθεξ 

πμθοεεκζηέξ ζηδκ Αιενζηή, ζηδκ Δονχπδ. Έηακ βζα δφμ πνυκζα ημ κμφιενμ 1 

ζηα chats. Κονζμθεηηζηά, δδθαδή, αοηυ πνυηεζκακ μζ επζπεζνδιαηίεξ ηαζ ηα 

ζηεθέπδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Σμ έδζκακ ηαζ ζηδκ Δθθάδα. ―Πμζμξ πήνε ημ ηονί 

ιμο‖, πζα; Σμ αζαθίμ ελζζημνεί ημ πνυαθδια δφμ πμκηζηχκ ηαζ δφμ ακενχπςκ. 

Κάπμζμξ ημοξ πήνε ημ ηονί ηαζ ηεθζηά ηα πμκηίηζα επζαίςζακ, βζαηί είπακ 

έκζηζηημ ηαζ πνμζανιυζηδηακ ζηδκ αθθαβή, αθθά ηαζ μ έκαξ απυ ημοξ δφμ 

ακενχπμοξ πνμζανιυζηδηε. Ο Haw, υπζ μ Hem. Ο Hem είκαζ 

πνμαθδιαηζζιέκμξ ηαζ ράπκεζ αηυια ημ ηονί ημο. Αοηυ ημ ιάεδια, δδθαδή δ 

αζςιαηζηή ακηίθδρδ ηδξ οπμηαβήξ, πενκάεζ ηαζ ιέζα απυ ηζξ ημζκςκζηέξ 

επζζηήιεξ.  

·κα άθθμ γήηδια πμο ιπαίκεζ ζημ «πμθείμ ημο 21μο αζχκα», ημ ηείιεκμ 
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ηδξ Δονςπασηήξ ·κςζδξ –ζημ μπμίμ, δοζηοπχξ, ςξ ΟΛΜΔ απακηήζαιε ζηα 

ενςηήιαηα πμο έεεζακ, κα ημ πμφιε αοηυ- θέεζ υηζ ηα υνζα ιεηαλφ πνυκμο 

ενβαζίαξ ηαζ πνμζςπζηήξ γςήξ, ηα μπμία είκαζ δοζδζάηνζηα, πνέπεζ κα ιάεεζ 

κα ηα λεπςνίγεζ ηαθά μ κέμξ αφνζμ ηαζ μ αονζακυξ ενβαγυιεκμξ ηαζ μ ιαεδηήξ 

απυ ζήιενα.  

Λμζπυκ, υθμζ ηάκμοκ θυβμ βζα ημζκςκζηά θαζκυιεκα. Λίβμζ εα ιζθήζμοκ 

βζα θοζζημφξ κυιμοξ. Τπάνπεζ αοηυ ημ πνυαθδια ζηζξ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ 

πμο θέβεηαζ ζφκδνμιμ μζηεζυηδηαξ. Ίθμζ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ηα κανηςηζηά 

είκαζ έκα ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ. Υαίνς πμθφ. Ακ, υιςξ, δ ακενχπζκδ βκχζδ 

πνμπςνμφζε ηαηεοεείακ ζηδκ μοζία, δε εα είπε κυδια δ επζζηήιδ. ·ηζζ 

θμζπυκ, κμιίγς υηζ ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε ζημ ελήξ: ·κα πνυβναιια 

ζπμοδχκ Κμζκςκζμθμβίαξ ή ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ ζοκμθζηυηενα πνέπεζ κα 

ακαδεζηκφεζ ςξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ υπζ απθχξ πμθζηζηέξ έκκμζεξ ηζξ ελήξ: Ζ 

ημζκςκία έπεζ ηαλζηή δμιή. Αοηή δ ηαλζηή δμιή ααζίγεηαζ ζε ζπέζδ ζδζμηηδζίαξ 

ιε ηα ιέζα παναβςβήξ. Αοηή δ ηαλζηή δμιή ηαζ αοηέξ μζ ζπέζεζξ ζδζμηηδζίαξ 

δδιζμονβμφκ ηαλζηή πάθδ, ηαζ δ επακάζηαζδ είκαζ επζζηδιμκζηή έκκμζα, υπςξ 

ηαζ ημ ηνάημξ, ημ μπμίμ ζοιποηκχκεζ ακηζηεζιεκζηέξ ζπέζεζξ. Με αάζδ αοηυ ημ 

ενβαθείμ ιπμνμφιε κα δζδάλμοιε ζηα παζδζά υπζ ιυκμ ηδκ ηαηακυδζδ αθθά ηαζ 

ηδκ αθθαβή ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ πμο ζήιενα θέβεηαζ ηαπζηαθζζιυξ. Καζ μ 

άθθμξ ηυζιμξ, πμο είκαζ εθζηηυξ, είκαζ μ ζμζζαθζζιυξ. Ίπζ ηάηζ μοδέηενμ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ε εοπανζζημφιε, Κονζάημ. Ο ζοκάδεθθμξ Αθέλακδνμξ 

Ακηςκίμο βζα ημ Γίηαζμ. 

Α. ΑΝΣΩΝΗΟΤ: οκάδεθθμζ, άημοζα ζημ οκέδνζμ αοηέξ ηζξ ιένεξ δφμ 

απυρεζξ, ηδ μθζζηζηή άπμρδ ηαζ ηδκ άπμρδ βζα ηδ δζαεειαηζηυηδηα ηαζ ηδ 

δζεπζζηδιμκζηυηδηα. Αοηέξ είκαζ μζ ηφνζεξ απυρεζξ πμο αημφζηδηακ βζα ηδ 

ζοββναθή ηςκ αζαθίςκ ηαζ βζα ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Καζ ένπμιαζ κα 

νςηήζς, ιμο βεκκάηαζ έκα ενχηδια: Ακ ιαξ έθεβε ημ Τπμονβείμ, δ Πμθζηεία, 

πάνηε ημ 5, ημ 10, ημ 15% πμο γδηάηε, πάνηε ηαζ ηδκ ανιμδζυηδηα κα 

πνμηείκεηε, κα ζοββνάρεηε αζαθία ηαζ Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, εα ήιαζηακ 

έημζιμζ αοηή ηδ ζηζβιή; Μπμνμφιε κα ημ ηάκμοιε; Πζζηεφς πςξ υπζ. Πάκηα εα 

οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ απυρεζξ. Ήζςξ κα ημ ηάκαιε, αθθά εα επζηναημφζε 

πάθζ δ ηονίανπδ άπμρδ. Πάκηα εκοπάνπεζ δ ζδεμθμβία, πάκηα εκοπάνπεζ δ 

πθεζμρδθία ζ‘ αοηά ηα γδηήιαηα. Άνα, ηάεε ζοββναθή αζαθίμο εα έπεζ ηαζ ηδκ 
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ακηίεεηδ άπμρδ. Σμ γήηδια είκαζ κα λένμοιε ειείξ ηζ εέθμοιε.  

Σχνα, ένπμιαζ ζηδκ εζδζηυηδηά ιμο, ζημ ιάεδια ηδξ Αβςβήξ ημο 

Γζηαίμο - Δονςπασημί Θεζιμί ηαζ ζημζπεία Γδιμηναηζημφ Πμθζηεφιαημξ. Ίηακ 

έδςζα ημ πανηάηζ ζημκ ζοκάδεθθμ ηαζ έβναρα «Δονςπασημί Θεζιμί», ιμο 

είπε: «Σζ είκαζ αοηυ; Δίκαζ ιάεδια;». Λμζπυκ, θακηαζηείηε ηαζ ιεηαλφ ιαξ 

αηυια ηζ ζδιαζία δίκμοιε ζ‘ αοηά ηα ιαεήιαηα.  

Ίζμκ αθμνά ηα αζαθία ηα μπμία οπάνπμοκ αοηή ηδ ζηζβιή –δεκ ακαθενυιαζηε 

ζηα ΔΠΑΛ–, οπάνπεζ αζαθίμ βζα ημοξ εονςπασημφξ εεζιμφξ πμο ιζθάεζ βζα 15 

πχνεξ ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. Αοηυ, αέααζα, είκαζ βναιιέκμ εδχ ηαζ πνυκζα. 

Ίιςξ, μφηςξ ή άθθςξ, αοηέξ μζ επζζηήιεξ ελεθίζζμκηαζ πμθφ βνήβμνα. Δζδζηά 

ζηδκ Δονςπασηή ·κςζδ, υπςξ λένεηε, ιέζα ζε έκα πνυκμ ιπμνεί κα 

αθθάλμοκ πμθθά πνάβιαηα. Ήζςξ δζηαζμθμβείηαζ εκιένεζ κα οπάνπμοκ αοηά ηα 

θάεδ. Δλάθθμο, ιαξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ιέζα απυ ημ Γζαδίηηομ, ιέζα απυ 

άθθεξ πθδνμθμνίεξ, κα έπμοιε νυθμ ςξ εηπαζδεοηζημί ζηδ δζδαζηαθία ημο 

ιαεήιαημξ αοημφ. Να δίκμοιε ηζξ ζςζηέξ πθδνμθμνίεξ, ηα παζδζά κα ιπμνμφκ 

κα ενεοκμφκ, κα ανίζημοκ ηδκ πθδνμθμνία ηαζ μφης ηαεελήξ.  

Σμ αζαθίμ Δζζαβςβή ζημ Γίηαζμ, ηδξ Β΄ Λοηείμο, υπςξ είπε δ 

ζοκάδεθθμξ, δ ηονία Κεναιάνδ, έπεζ ανηεηά θάεδ. Σμ ηαζκμφνζμ αζαθίμ 

εθπίγμοιε κα είκαζ ηαθφηενμ ηαζ πνεζάγεηαζ μπςζδήπμηε. Ίπςξ ηαζ ηα ημζπεία 

ημο Γδιμηναηζημφ Πμθζηεφιαημξ, πμο ηαηά ηδ βκχιδ ιμο είκαζ ανηεηά ηαθυ 

αζαθίμ. Δίπε ηάπμζμξ ζοκάδεθθμξ υηζ ιζθάεζ βζα ημοξ εονςπασημφξ εεζιμφξ, 

βζα ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ. Οφηςξ ή άθθςξ, ηαθχξ ή ηαηχξ, είιαζηε ζηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ, ακάθμβα ιε ημ πχξ ημ αθέπεζ μ ηαεέκαξ, ακ είκαζ εεηζηυ ή 

ανκδηζηυ. Γε κμείηαζ κα είιαζηε ζηδκ Δονχπδ ηαζ κα ιδκ λένμοιε ημοξ 

εονςπασημφξ εεζιμφξ, κα ιδκ λένμοιε υθα αοηά πμο πνέπεζ βζα κα γήζμοιε 

ζηδκ Δονχπδ. Γεκ ημ θές πμθζηζηά. Λές υηζ, εθυζμκ είιαζηε ιέζα ζε έκα 

ημζκςκζηυ ζφκμθμ, εα πνέπεζ κα ημ βκςνίγμοιε, υπςξ εα πνέπεζ κα 

βκςνίγμοιε ηαζ ιέζα ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ ημ πμθίηεοιά ιαξ, ημοξ κυιμοξ ηαζ 

υθα αοηά.  

Πζζηεφς υηζ ημ Γίηαζμ είκαζ έκα ιάεδια ααζζηυ ηαζ ηα αζαθία πμο 

πνεζάγεηαζ κα βναθμφκ εα πνέπεζ κα πνμζεπημφκ πμθφ ηαζ κα βίκεζ ιζα διενίδα 

ή έκα ζοκέδνζμ λεπςνζζηά, βζα κα αβάθμοιε, ηέθμξ πάκηςκ, ιζα άπμρδ, ηζ 

εέθμοιε ειείξ. Να δχζμοιε ηα ζημζπεία αοηά ηαζ κα βίκεζ δ ζοββναθή ημο 
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αζαθίμο.  

αξ εοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ζ ζοκαδέθθζζζα Κμοηνμοιάκμο έπεζ 

ημ θυβμ.  

ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟΤ: Δοπανζζηχ πμο ιμο δίκεηε ηαζ πάθζ ημ θυβμ. Γεκ έπς 

εζζήβδζδ βζα ηδκ Ηζημνία ηαιία. Γεκ ιπμνχ κα δχζς εζζήβδζδ βζα ηδκ 

Ηζημνία, βζαηί απθχξ δεκ λένς ηίπμηα. Ίηακ ήιμοκ ζημ Γδιμηζηυ, νχηδζα ηδ 

δαζηάθα ιμο: «Μαξ θέηε ηυζα βζα ημ ‘21, ηζ ιαεαίκμοκ μζ Σμφνημζ;» ηαζ ιμο 

είπε: «Ίηακ ιεβαθχζεζξ, εα ημ ιάεεζξ». Νμιίγς υηζ ιεβάθςζα ανηεηά. Γεκ ημ 

έιαεα. Γζα κα ιάες, εα πνέπεζ κα δζααάζς πάνα πμθφ. Σμ ζπμθείμ είκαζ 

ιζηνυ, μ πνυκμξ είκαζ θίβμξ.  

Αοηά πμο θέιε ζηα παζδζά είκαζ, επίζδξ, θίβα. Ίηακ έδςζα ζε έκα 

ιαεδηή κα ηάκεζ ιία ενβαζία βζα ηδκ Ηζημνία, ιπήηε ζημ Γζαδίηηομ, ιμο 

ηφπςζε ηάπμζεξ ζεθίδεξ, ηζξ έθενε ηαζ ιμο έδςζε 30 ζεθίδεξ ααάζζιεξ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ, μφηε θίβμ μφηε πμθφ, ιμο είπε: «Διέκα δε ιε θέκε 

Κμοηνμοιάκμο, βζαηί δεκ είιαζ δ ημφηνα ημο Μάκμο, αθθά δ ημφηνα, ιμο είπε, 

έπεζ ζηαθζηή νίγα», βζαηί ημ εέια είπε ζπέζδ ιε ηα μκυιαηα. Γέθαζα ιε ηα παζδζά 

πάνα πμθφ ηαζ ημοξ είπα υηζ «ημφηνα ζδιαίκεζ ημ ηεθάθζ ηαζ αοηυ ημ ηεθάθζ 

είκαζ δζηυ ιμο, υ,ηζ ηαζ κα έπεζ ιέζα».  

Γε εέθς κα ιαηνμθμβήζς. Θέθς απθχξ κα πς, ιε ηδκ εοηαζνία αοηή, 

υηζ ηαζ αοηυ ημ οκέδνζμ ημ ανάδο, ιεηά ηζξ 17:00 δ χνα, εα είκαζ Ηζημνία. 

Δλανηάηαζ, θμζπυκ, απυ ιαξ πχξ εα ιεηαθένμοιε αοηυ ημ οκέδνζμ ζημοξ 

πχνμοξ υπμο εα πάιε, ηζ εα πμφιε ζημοξ ζοκαδέθθμοξ, πυζμ εα είιαζηε 

ακηζηεζιεκζημί ζηδκ ηνίζδ ιαξ. Αοηυ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο, είκαζ δ Ηζημνία.  

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Θακάζδξ Σζζνζβχηδξ 

βζα ηδκ Ηζημνία έπεζ ημ θυβμ. 

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: Νμιίγς υηζ έπμοιε θφζεζ έκα ααζζηυ ενχηδια: Πμζα είκαζ δ 

ημνςκίδα ηςκ επζζηδιχκ. Καζ μζ απακηήζεζξ πμο έδςζε δ ζοκαδέθθζζζα 

Ανεηή παπή ηαηαδεζηκφμοκ, κμιίγς, ιε έκακ αρεοδή ηνυπμ, υηζ δ ημνςκίδα 

είκαζ δ Φζθμζμθία, επεζδή ειπενζέπεζ ηδ βεκίηεοζδ, ηδκ ηαεμθίηεοζδ ηςκ 

εκκμζχκ, ημ πέναζια απυ ημ αζςιαηζηυ ηαζ ηδκ ειπεζνία ζημ βεκζηυηενμ, ζημ 
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ηαεμθζηυ. Αοηυ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ηαζ έκα ακηζηείιεκμ ιζαξ άθθδξ 

ζογήηδζδξ, ιζαξ διενίδαξ.  

Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, επζηεκηνχκμκηαξ ή 

πνμζπαεχκηαξ κα επζηεκηνχζς, ζημκ πενζμνζζιέκμ πνυκμ, ζημ γήηδια ηδξ 

Ηζημνίαξ, ανηεηά απυ αοηά πμο έπς ηαηά κμο -ηάκς ηχνα ιία έιιεζδ 

δζαθήιζζδ- οπάνπμοκ ζηα «Ακηζηεηνάδζα ηδξ Δηπαίδεοζδξ». Γεηάδεξ ζεθίδεξ, 

εηαημκηάδεξ ζεθίδεξ, ηαζ ηάπμζεξ εέθεζ μ ζοκάδεθθμξ Κχζηαξ Θενζακυξ κα ηζξ 

εηδχζεζ ζε αζαθίμ. Ακ ιπμνέζεζ κα ημ ηάκεζ, αξ ημ ηάκεζ.  

Εμφιε αηυια ηαζ ζε πανάθθδθα ή επενζηά ζδεμθμβζηά ηαζ πμθζηζηά 

νεφιαηα ηαζ, βζα κα θέιε ηαζ ηακέκα ηαθυ θυβμ ιεηαλφ ιαξ, ζοιθςκχ ιε 

μνζζιέκεξ απμζηνμθέξ ημο θυβμο ημο ζοκαδέθθμο Κονζάημο Ηςακκίδδ, πανά 

ημ βεβμκυξ υηζ πεεξ ακηζπαναηεεήηαιε ζε ορδθμφξ ηυκμοξ, ζε υ,ηζ αθμνά ημ 

γήηδια ηδξ Ηζημνίαξ, ζημ ημιιάηζ υηζ πενκάιε ιεηά ημ 1990 ζε έκα ζζημνζηυ 

νεαζγζμκζζιυ, ζε ιζα ιεβάθδ ζζημνζηή ακαεεχνδζδ. Χζηυζμ, εηηζιχ υηζ εα ήηακ 

θάεμξ ακ ζηαιαημφζαιε ζηδκ αθεηδνία ηδξ επακαζοββναθήξ ηςκ αζαθίςκ 

ηυζμ ζηζξ πχνεξ ηδξ Μεζεονχπδξ, ηζξ πχνεξ ημο πνχδκ οπανηημφ ηαζ θμζπά, 

υζμ ηαζ ζηδ δζηή ιαξ πχνα. Θα ήηακ θάεμξ. Γδθαδή, ακ έπεζ θίβεξ ακαθμνέξ ημ 

ζζημνζηυ αζαθίμ ζημ ΔΑΜ ή ζημ Γδιμηναηζηυ ηναηυ, είκαζ πναβιαηζηυ βεβμκυξ, 

κα ημ ηαηαδείλμοιε, κα ημ απμηαθφρμοιε. Αθθά, αβαπδημί ιμο ζοκάδεθθμζ, 

δεκ είκαζ εηεί ημ ηφνζμ γήηδια. Σμ ηφνζμ γήηδια αθμνά ηδ ιέεμδμ ζηδκ Ηζημνία.  

Μεηά ημ 2004 ηαζ ηονίςξ βφνς απυ ημκ ηφηθμ ημο Λζάημο, ημο Ηδνφιαημξ 

Λαιπνάηδ, ηςκ «Νέςκ», ημο «Βήιαημξ» ηαζ θμζπά, ιε μναηή ημνοθή ημ αζαθίμ 

ηδξ Σ΄ Γδιμηζημφ ηδξ ηονίαξ Ρεπμφζδ, είδαιε πμθφ πζμ ηαεανά υηζ βίκεηαζ ιζα 

ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα: Πνχημκ, δ Ηζημνία κα λακαβναθεί ιε κέα οθζηά. Καζ 

ζε υ,ηζ αθμνά ηδ ιέεμδμ, κμιίγς υηζ ηα κέα οθζηά αοηά είκαζ δ ακαίνεζδ ηδξ 

αθιαηζηήξ ακηίθδρδξ βζα ηδκ Ηζημνία, δδθαδή, ημο πενάζιαημξ απυ ημζκςκζηυ 

ζπδιαηζζιυ ζε ημζκςκζηυ ζπδιαηζζιυ ιέζς ηςκ επακαζηάζεςκ. Δλμο ηαζ δ 

ζοννίηκςζδ, δ οπμκυιεοζδ, δ αθοδάηςζδ αηυια ηαζ ηδξ Γαθθζηήξ 

Δπακάζηαζδξ. Καζ μζ Γάθθμζ λακαβνάθμοκ ηδκ ζζημνία ημοξ.  

Σμ δεφηενμ είκαζ υηζ δ έκκμζα ηδξ ηαλζηήξ πάθδξ, δδθαδή ηδξ ακηζπαθυηδηαξ 

ηςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα αθαζνείηαζ.  

Σμ ηνίημ, πμο ίζςξ είκαζ αλζμθμβζηά ημ πζμ ζδιακηζηυ, είκαζ πςξ δεκ 

οπάνπεζ ιία ζζημνζηυηδηα ηςκ ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ. Ακ ζήιενα μζ ιαεδηέξ 
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ιαξ δεκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα, επζηνέρηε ιμο ημ κεμθμβζζιυ, κα «ζενθάνμοκ 

ζηδκ Ηζημνία», είκαζ βζαηί ηα ζζημνζηά βεβμκυηα πανμοζζάγμκηαζ έλς απυ ημ 

πχνμ ηαζ ημ πνυκμ. Οθείθμοιε ειείξ ςξ θζθυθμβμζ, ημζκςκζμθυβμζ ηαζ θμζπά -

βζα κα ιδ ζαξ αδζηήζς-, κα επζιέκμοιε ζηδκ ζζημνζηυηδηα ηςκ ημζκςκζηχκ 

θαζκμιέκςκ. Αθθζχξ δεκ ιπμνμφιε κα ηαηακμήζμοιε -ηαζ αεααίςξ μζ ιαεδηέξ 

ιαξ- ηα ζζημνζηά θαζκυιεκα.  

Καζ αζθαθχξ έκα ηέηανημ, ημ μπμίμ αθμνά ιία ιζηνή ζοκεζζθμνά 

εεςνδηζημφ παναηηήνα: Μεηά ημ 1968 παναηδνείηαζ δ ιεβάθδ πνμζπάεεζα ηδξ 

απμδμιζζηζηήξ ζπμθήξ, δδθαδή, δ δζάζπαζδ ακάιεζα ζημ ζδιαίκμκ ηαζ ημ 

ζδιαζκυιεκμ, δ δζάζπαζδ ακάιεζα ζημ ημζκςκζηυ οπμηείιεκμ ηαζ ημ ημζκςκζηυ 

ακηζηείιεκμ, μ δζπαζιυξ, δδθαδή, δ ααεζά δζπμημιία ακάιεζα ζημ άημιμ ηαζ 

ζημ ζφκμθμ, θένκεζ ηαζ ζηα ζζημνζηά νεφιαηα -ζα ιέεμδμ θές- ηδκ οπεναμθζηή 

ακηίθδρδ ημο δζαιεζμθααδηή.  

Κμζηάληε κα δείηε. Παναημθμοεχ ηνεζξ ιένεξ ημ οκέδνζμ ηαζ ηαηαθαααίκς 

υηζ έκα ιεβάθμ ηιήια απυρεςκ, ακηζθήρεςκ, ηαηά ηα άθθα ελαίνεηςκ 

ζοκαδέθθςκ, οπεναάθθεζ ιε ημκ εβςζζιυ ημο δζακμμοιέκμο ζημ δζηυ ιαξ ημ 

νυθμ. «Διείξ δζαιεζμθααμφιε ακάιεζα ζημ ηνάημξ ηαζ ημκ ιαεδηή. Διείξ 

δζαιεζμθααμφιε, ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ Ηζημνία, ακάιεζα ζημ πανεθευκ ηαζ ημ 

πανυκ. Γεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ ημζκςκία πςνίξ ηδ δζαιεζμθάαδζδ ηδ δζηή 

ιαξ». Γεκ είκαζ αηνζαχξ έηζζ. Γεκ είκαζ ηαευθμο έηζζ. Δίκαζ αθυνδημξ εβςζζιυξ 

ηςκ δζακμμοιέκςκ, ζδζαίηενα ιεηά ημ βαθθζηυ Μάδ -μζ βαθθζηέξ ζπμθέξ, δ 

βαθθζηή ζπμθή ζηέρδξ, ηέθμξ πάκηςκ-, υηζ ηα πάκηα ζοιποηκχκμκηαζ βφνς 

απυ ημ θυβμ.  

οκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, επζηνέρηε ιμο κα ηαηαεέζς υηζ ηα πάκηα 

ζοιποηκχκμκηαζ βφνς απυ ηδκ ηαλζηή πάθδ, βφνς απυ ηδκ ημζκςκζηή 

δζαπάθδ. Δηεί δζαπθάεμκηαζ μζ ζοκεζδήζεζξ ηαζ μ δζηυξ ιαξ μ νυθμξ εηεί πνέπεζ 

κα ηαηαηείκεζ.  

οβηναηχ, ςξ δάζηαθμξ ηονίςξ, αοηυ πμο ιμο είπακ δέηα ιένεξ πνζκ μζ 

ιαεδηέξ ιμο, μζ ιαεδηέξ πμο ήδδ έπμοκ ηεθεζχζεζ: «Γάζηαθε, ζ‘ εοπανζζημφιε 

πνχημ βζαηί ιαξ έιαεεξ κα βνάθμοιε ηαθά, δεφηενμ βζαηί ιαξ έιαεεξ κα 

αβαπάιε ηδ θμβμηεπκία ηαζ, ηνίημ ηαζ ζδιακηζηυηενμ, βζαηί ιαξ έιαεεξ κα 

αβςκζγυιαζηε, κα δζεηδζημφιε ημ δίηζμ ιαξ». 

·πς ηδ βκχιδ υηζ ζογδηχκηαξ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ βκςζηζηχκ 
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ακηζηεζιέκςκ ηαζ βζα ηα κέα δζδαηηζηά ακηζηείιεκα ζημ Γοικάζζμ ηαζ ημ Λφηεζμ, 

πνέπεζ δ ζηέρδ ιαξ - υπζ ςξ πμθζηχκ, αοηή δ εεςνία δε ιμο ανέζεζ ηαευθμο, 

Σάζμ, δ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ ηαζ θμζπά, έπεζ απακηήζεζ μ Μάδξ ζ‘ αοηυ, 

πενκάιε απυ ηδκ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ημζκςκζημπμζδιέκδ 

ακενςπυηδηα ςξ άκενςπμζ μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ιέζα ζημ Κίκδια, έπμοκ 

απυρεζξ, ιπμνμφκ κα ηζξ ηαηαεέζμοκ ηαζ ιπμνμφκ κα ηζξ ηάκμοκ ηαζ πνάλδ. 

·πς, θμζπυκ, ηδ βκχιδ υηζ πνέπεζ κα ηαηαηείκμοιε εηεί. Σχνα, ημ ακ ημ θές 

πνμξ εηείκδ ηδκ πηένοβα, ιπμνμφιε κα ζπκδθαηήζμοιε ιε έκα πζμ 

ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ πμζα εα είκαζ ηα κέα ζοζηαηζηά ή ηα ζοζηαηζηά ημο κέμο 

μνάιαημξ, ηέθμξ πάκηςκ, ημο ζμζζαθζζιμφ. Αοηυ εα θακεί, ζ‘ έκα ιεβάθμ 

ααειυ, ηαζ ζηδκ πμνεία.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Θακάζδ, είκαζ ςναίμξ επίθμβμξ αοηυξ.  

Θ. ΣΗΡΗΓΩΣΖ: Ίπζ, μ επίθμβμξ εα είκαζ μ ελήξ: Θέθς κα ζαξ δζααάζς βζα 

ιζζυ θεπηυ ηάηζ πμο έβναρε έκαξ ιαεδηήξ ιμο -πήνε ημ πνχημ ηναηζηυ 

ανααείμ ιαεδηζηήξ πμίδζδξ, ανααεφηδηε βζ‘ αοηυ ημ πμίδια-, υηακ ηεθεζχζαιε 

ιεηά απυ 15 ιένεξ, ιεηά απυ 8 δζδαηηζηέξ χνεξ, ακ εοιάιαζ ηαθά, ημκ 

Μαβζαηυθζηζ, ημ «φκκεθμ ιε πακηεθυκζα»: 

 «Γελ είκαζηε θηινπάηξηδεο, Κχξηε»  

(ακαθένεηαζ ζημκ Θευ· πίζηεοε, αθθά ζηδ ζοκέπεζα πζζηεφεζ θζβυηενμ).  

«Δίκαζηε ηα νξθαλά ηνπ δίθηνπ παηδηά.  

Η παηξίδα καο έρεη μεράζεη ην δίθην θαη εκείο έρνπκε μεράζεη ηελ παηξίδα 

καο.  

Οη κέξεο καο κεηξεκέλεο ζηα δάρηπια ελφο κνλφρεηξα ζηξαηηψηε.  

Μαο παξεμεγήζαηε, Κχξηε.  

Γελ είκαζηε νη αβξέο κεηέξεο ηεο ζεσξίαο θαη νη βεινχδηλνη θαθέδεο 

δίπια ζηα ηδάθηα ησλ κεγάισλ αθεληηθψλ.  

Δίκαζηε ε θσλή ησλ ζάπησλ κήισλ πνπ πέθηνπλ αλάπνδα.  

Καη δε ζα αξλεζψ, Κχξηε, πσο είλαη σξαία θαη κε γνεηεία ηα ιηγδηαζκέλα 

ρσξαηά ζαο,  

(ημ παζδί ακηζθαιαάκεηαζ, είκαζ Μαβζαηυθζηζ αοηυ) –  

αιιά φρη αξθεηά γηα λα γεκίζνπλ ηα θνχθηα ζηνκάρηα ησλ πεηλαζκέλσλ. 
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Καη ε ραξηησκέλε ζπλνδεία ζαο θαιή θη απηή.  

Μηθξά αιιήζσξα ζθπιηά πνπ ζήκεξα ζαο γιχθνπλ ηα ρέξηα.  

Κχξηε, δε ζα ππνηαρζνχκε».  

οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, ημ ιήκοια ημο οκεδνίμο είκαζ αοηυ: υηζ 

δεκ είιαζηε δζαηεεεζιέκμζ κα οπμηαπεμφιε ζε ηακέκα αθεκηζηυ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ε εοπανζζημφιε. Γζα ζέκα, πμο ηαηεααίκεζξ, αθθά ηαζ βζα ημκ 

Γαιζακυ, πμο ακεααίκεζ ζημ αήια, κα πς, ςζηυζμ, υηζ ηάπμηε δ Φζθμζμθία 

ήηακ εεναπαζκίδα ηδξ Θεμθμβίαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ακηζζηνμθή αοηή ζήιενα 

ζδιαίκεζ πνυμδμ.  

·πεζξ ημ θυβμ, Γαιζακέ. 

Γ. ΜΤΡΗΓΖ (Β΄ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Θα ζοκεπίζς ιε δομ αηυιδ 

πθεονέξ ημο εέιαημξ πμο αάγς. Σδκ ηαλζηυηδηα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηςκ 

ιαεδιάηςκ ηδκ εηθνάζακε πμθφ ηαθά μζ ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαβςκζζηέξ. Σμ 

πανάπμκυ ιμο είκαζ πμο δε αθέπς πμθφ ηυζιμ κα αάγεζ ηαζ ηδκ πθεονά ημο 

ηαηδπδηζημφ παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ. Σδκ επυιεκδ θμνά εα ιεηάζπς ζακ 

ζοκηαλζμφπμξ εηπαζδεοηζηυξ ζημ επυιεκμ οκέδνζμ, εθπίγμκηαξ ημοθάπζζημκ 

εηεί ηάπμζα ζηζβιή κα δς έκα εέια ηέημζμ ηαζ ημ ζπεηζηυ πνμαθδιαηζζιυ. ·πεζ 

πάνα πμθθέξ πθεονέξ, πμο υθεξ έπμοκ ανκδηζηυ παναηηήνα, ηαιία εεηζηυ.  

Γζα ημ ιέβεεμξ ημο ηαηδπδηζημφ παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ εα ακαθένς 

ημ ελήξ: ημ αζαθίμ βζα ηδ δζδαηηέα φθδ βζα ημ Γοικάζζμ ηαζ ημ Δκζαίμ Λφηεζμ 

ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, πμο έπεζ 286 ζεθίδεξ ηαζ αθμνά 37 ιαεήιαηα, 

εηηυξ θζθμθμβζηχκ ηαζ ιαεδιαηζηχκ, μζ 70 πνχηεξ ζεθίδεξ -πάκηα μζ πνχηεξ 

ζεθίδεξ, υπςξ ηαζ δ ανίειδζδ ηςκ εεμθυβςκ, ΠΔ01- αθμνμφκ ηα 

Θνδζηεοηζηά. Σζ θέεζ, ηχνα, ιέζα εηεί; Ακηί κα ηα πανμοζζάγεζ ιε έκα μοδέηενμ 

παναηηήνα, πνμαάθθεζ υηζ μζ πνζζηζακμί πζζηεφμοκ αοηυ, μζ πνζζηζακμί εηείκμ, μζ 

πνζζηζακμί αοηυ, κα εηηζιήζμοκ ηαζ κα αζχζμοκ ηα εοαββεθζηά βεβμκυηα ηδξ 

Καζκήξ Γζαεήηδξ ςξ ηάθεζια βζα ζοκάκηδζδ ιε ημκ Υνζζηυ, ζοιπυνεοζδ ιαγί 

ημο ζημκ ηαζκμφνζμ δνυιμ ημο Θεμφ, ακηθχκηαξ δζδάβιαηα ηαζ ιδκφιαηα απυ 

ηδκ ζζημνία ηδξ εηηθδζίαξ, κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηαζ κα αζχζμοκ… ηαζ ηα 

θμζπά. Δίιαζηε δ ιυκδ εονςπασηή πχνα πμο έπεζ αοηυ ηαεεζηχξ.  

Σχνα ηεθεοηαία -ηαζ πενίιεκα κα ημ αημφζς ηαζ εδχ, δεκ ημ 

άημοζα- οπάνπεζ ηάπμζα ακηίεεζδ ακάιεζα ζημοξ εεμθυβμοξ ημο 
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Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, πμο είκαζ θίβμ πνμμδεοηζημί, ηαζ ημοξ άζδιμοξ, 

απυ ηδκ άθθδ ιενζά, βζα ημ εάκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ημ ιάεδια ενδζηεζμθμβζηυ. 

Θέθμοκ κα παναιείκεζ ηαηδπδηζημφ παναηηήνα. Ο ηθάδμξ ιέκεζ μοδέηενμξ, 

απυ ιαηνζά. Γεκ ιπυνεζα κα ημ ηαηαθάας. Θα έπνεπε κα δχζμοιε ηδ ιάπδ 

κα πάρεζ κα έπεζ ημ ζπμθείμ ηαηδπδηζηυ παναηηήνα.  

Σμ δεφηενμ γήηδια πμο εέθς κα πς είκαζ υηζ έπς οπυρδ ιμο πέκηε 

ημοθάπζζημκ απμθάζεζξ ημο οκήβμνμο ημο Πμθίηδ ηαζ ιία ηδξ Ανπήξ 

Πνμζςπζηχκ Γεδμιέκςκ, πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ Δηπαίδεοζδ ηαζ ιε ιαξ. 

Δίκαζ πανειαάζεζξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ. Δίκαζ 

πανειαάζεζξ βζα ηδκ ελμιμθυβδζδ ζηα ζπμθεία. Μεηά απυ αοηυ ήηακ δ 

ηνμπμπμίδζδ πμο έβζκε απυ ημκ Τπμονβυ, δζυνεςζδ ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο 

Θνδζηεοηζηχκ, δζενεφκδζδ ακαθμνάξ ενδζηεοηζημφ κμιζημφ πνμζχπμο, 

ιάνηονεξ ημο Ηεπςαά ηαζ ηα θμζπά, βζα απανάδεηηα πνάβιαηα πμο βίκμκηαζ 

ζημ ζπμθείμ, είηε απυ ημ πνυβναιια ημ ίδζμ είηε απυ ζοκαδέθθμοξ πμο ημ 

παναηνααάκε. 

Ο ηθάδμξ δεκ πνέπεζ κα ιέκεζ μοδέηενμξ απέκακηζ ζ‘ αοηά. Καζ ιε αοηυ 

ημ πανάπμκμ είκαζ εδχ ηαζ 15 πνυκζα πενίπμο πμο ιεηέπς ζηα εηπαζδεοηζηά 

οκέδνζα, πανυθμ πμο ήεεθα ηαζ ιε ηα Μαεδιαηζηά – δ εζδζηυηδηά ιμο – ηαζ ιε 

άθθα ημζκςκζηά γδηήιαηα κα αζπμθδεχ. Σα αθήκς ζημοξ άθθμοξ 

ζοκαδέθθμοξ, πμο ηα θεκε ηζξ πζμ πμθθέξ θμνέξ πμθφ ηαθά, ηαζ έπς ακαθάαεζ 

ιμκυηενια ιυκμ αοηυ ημ ηαεήημκ. Γζαηί κα ημ παθεφμοκ εθάπζζημζ; Δίκαζ 

αζήιακημ; Δίιαζηε δ ιυκδ εονςπασηή πχνα πμο έπεζ αοηυ ημ ηαεεζηχξ ηδξ 

ηαφηζζδξ Δηηθδζίαξ ηαζ ηνάημοξ ζε ααειυ ελςθνεκζηυ. Δίιαζηε εδχ, ζηδκ 

Κνήηδ. Ο κυιμξ βζα ηδκ Αοηυκμιδ Δηηθδζία ηδξ Κνήηδξ έπεζ ιενζηά πνάβιαηα 

πμο πνμηαθμφκ βέθζμ. Ονίγεζ μ κυιμξ ημο ηνάημοξ ηαζ ιε ηζ ζενά άιθζα εα 

πδβαίκμοκ ζηδ Γζανηή Ηενά φκμδμ μζ ιδηνμπμθίηεξ. Πνμθακχξ, αοηυ δεκ ημ 

ζηέθηδηε μ κμιμεέηδξ, ηάπμζμξ απυ ημοξ ηθδνζημφξ ημφξ είπε: «Θέθμοιε κα 

βνάθεζ μ Νυιμξ ηαζ ιε ηζ άιθζα εα πδβαίκμοιε». Γεκ είκαζ λεθηίθα βζα ηδ πχνα 

ιαξ αοηυ;  

Δοπανζζηχ.  

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ πανμοζζάζηδηε πενζθδπηζηά. Καηαηέεδηε βζα ηα 

πναηηζηά ηαζ παναηίεεηαζ μθυηθδνδ ζημ Πανάνηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κζ ειείξ εοπανζζημφιε. Σμ θυβμ έπεζ δ ζοκαδέθθζζζα Καθαεά 
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Αζηαηενίκδ βζα ηδκ Ηζημνία.  

Α. ΚΑΛΑΘΑ (ΔΛΜΔ ΔΡΡΩΝ): Θα ιζθήζς βζα ηδκ Ηζημνία ηδξ Γ΄ Λοηείμο 

πνμζπαεχκηαξ κα ημκίζς ιενζηά ααζζηά ζδιεία.  

οκάδεθθμζ, ζηδκ πενίπηςζδ αοημφ ημο αζαθίμο ζζπφεζ μ ζηίπμξ ημο 

Νηαθάνα, «υηακ εζφ ημζιάζαζ, άθθμζ βνάθμοκ ζζημνία». Σμ θές αοηυ, βζαηί 

πςνίξ ηαιζά εκδιένςζδ ζηα ζπμθεία ηαζ εζδζηά ζημοξ θζθμθυβμοξ υηζ πνυηεζηαζ 

κα αθθάλεζ ημ αζαθίμ λεηίκδζε δ ζπμθζηή πνμκζά ιε ηδκ έθθεζρδ ημο ζπμθζημφ 

αζαθίμο βζα ημοθάπζζημκ ιζα-δομ αδμιάδεξ ζηδκ επανπία ηαζ πςνίξ ηαιία 

εκδιένςζδ υηζ πνυηεζηαζ κα ένεεζ ηαζκμφνζμ αζαθίμ. Ζ πθδνμθμνία ιαξ 

πνμενπυηακ απυ ηζξ εζδήζεζξ ημο Δοαββεθάημο. Γεκ λένς ακ υζμζ αζπμθμφκηαζ 

ιε ημ Γζαδίηηομ είπακ ιάεεζ ηάηζ πνζκ απυ ιαξ ηαζ ειείξ δεκ λέναιε ηίπμηε.  

Σμ πήναιε, θμζπυκ. Πναβιαηζηά ιαξ ζάζηζζε απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή. 

Ακαθένεδηακ ήδδ μζ ζοββναθείξ ημο αζαθίμο ηαζ δ ζπέζδ πμο έπμοκ ιε ημ 

Ήδνοια Καναιακθή. Δβχ απθχξ ιζα πθδνμθμνία εα δχζς βζα έκακ απυ ημοξ 

ζοββναθείξ, ημκ Κμθζυπμοθμ. Δπεζδή έηοπε κα δς έκα πακεπζζηδιζαηυ αζαθίμ 

πμο δζδάζηεηαζ μ βζμξ ιμο ζηδ Θεζζαθμκίηδ ιε ημκ ηίηθμ «Νευηενδ Ηζημνία 

1789-1945», ακαθένς υηζ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ζεθίδα, πμο αθμνά ηδκ 

πενίμδμ ημο Μεηαλά, μ βζμξ ιμο δζδάζηεηαζ ηδκ ελήξ θνάζδ: «Γοζηοπχξ βζα 

ηδκ Δθθάδα, ημ Γεκάνδ ημο ‘41 πέεακε έκαξ άλζμξ εεκζηυξ δβέηδξ» -θνάζδ απυ 

ημ αζαθίμ ημο Κμθζυπμοθμο. Αοηυ ζακ εζζαβςβή.  

·νπμιαζ ηχνα ζημ ίδζμ ημ αζαθίμ. Θα πνμζπαεήζς κα δχζς θίβμ 

ειπεζνζηά πνάβιαηα ιε αάζδ ηδ δζδαζηαθία πμο έηακα. Πνχηα πνχηα, 

ζοκάδεθθμζ, ημ αζαθίμ αοηυ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ ζημζπεζχδδ ζηυπμ εκυξ 

αζαθίμο Ηζημνίαξ, ημκ απθυ ζηυπμ πμο ημκ έπμοκ υθμζ, δδθαδή κα ιάεεζ ημ 

παζδί ηζ έβζκε, πνζκ απμηηήζεζ ηνζηζηή ζηέρδ, ηνζηζηή ζοκείδδζδ. Πνζκ βίκεζ 

πμθίηδξ ηαζ μηζδήπμηε άθθμ, πνέπεζ κα ιάεεζ ηζ έβζκε. Λμζπυκ, ζ‘ αοηυ ημ αζαθίμ 

δε ιαεαίκμοκ ηα παζδζά ηζ έβζκε. Γεκ πνμζεββίγεηαζ δε ηαευθμο μ ζηυπμξ ηδξ 

ηνζηζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ ζηέρδξ, πμθφ δε πενζζζυηενμ, μ ζηυπμξ πμο ηίεεηαζ 

απυ ακενςπζζηζηά ημζκςκζηά νεφιαηα ιέζα ζηδκ εηπαίδεοζδ, ηαζ ζδζαίηενα 

απυ ηδκ εηπαζδεοηζηή Ανζζηενά, κα ακαπηοπεεί ζημοξ ιαεδηέξ ιζα ημοθημφνα 

αιθζζαήηδζδξ ηαζ ακαηνμπήξ ημο εηιεηαθθεοηζημφ ζοζηήιαημξ. Σίπμηα απυ 

αοηά.  

Ζ Ηζημνία ημο 19μο ηαζ ημο 20μφ αζχκα, ζοκάδεθθμζ, πανμοζζάγεηαζ υπζ 
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απυ ηδκ πθεονά ημο εεκζηζζιμφ ηαζ ημο ενδζηεοηζημφ ζημηαδζζιμφ, πμο 

απέζονε ηεθζηά ημ αζαθίμ ηδξ Ρεπμφζδ, μφηε απυ ηδκ πθεονά ηδξ 

δζαεειαηζηυηδηαξ ηαζ ημο επμζημδμιδηζζιμφ, υπςξ ακαπηφπεδηε εδχ ηαηά 

ηυνμ ζε υθεξ ηζξ εζζδβήζεζξ. Δπεζδή θέπεδηε υηζ δ δζαεειαηζηυηδηα ζηδνίγεηαζ 

ζημ νεφια ημο επμζημδμιδηζζιμφ, πμο δζαθφεζ ηδ ζηέρδ, ηαζ υηζ ηεθζηά ζηδκ 

Ηζημνία ηάκεζ μ ηαεέκαξ ημ δζηυ ημο ιφεμ, υηζ δεκ οπάνπεζ ιζα ζζημνζηή 

ακηζηεζιεκζηή αθήεεζα, ζε αοηυ ημ αζαθίμ οπάνπεζ «ζζημνζηή αθήεεζα». 

Καθθζενβείηαζ έκαξ ιφεμξ. Γεκ ηάκεζ μ ηαεέκαξ ημ δζηυ ημο αημιζηυ ιφεμ, υπςξ 

ζηδ δζαεειαηζηυηδηα. Τπάνπεζ μ ιφεμξ έημζιμξ, ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ηδκ 

άνπμοζα ηάλδ ηαηεοεείακ. Ίθμ ημ ζζημνζηυ οθζηυ, ηα βεβμκυηα, μζημδμιμφκηαζ 

βζα κα ζηδνίλμοκ αοηυ ημ ιφεμ. Π.π. δ επακάζηαζδ ημο ‘21 δεκ ήηακ ημζκςκζηή, 

θέεζ. Καθθζενβεί ηδκ άπμρδ υηζ ήηακ έκα ηίκδια εεκζηυ, πμθζηζηυ, δεκ ήηακ 

υιςξ ημζκςκζηυ. ηδκ ζζημνζηή αθήβδζδ, θμζπυκ, παναθείπμκηαζ βεβμκυηα πμο 

εα ζηδνίλμοκ ημκ ημζκςκζηυ παναηηήνα ηδξ επακάζηαζδξ: Οζ ζοβηνμφζεζξ ζηα 

Βέναεκα -ηαζ αξ ιδκ ακαθένς θεπημιένεζεξ-, μζ ειθφθζμζ πυθειμζ, δ δζαιάπδ 

βζα ηα εεκζηά ηηήιαηα, μζ ζοβηνμφζεζξ ιε ηζξ ιεβάθεξ δοκάιεζξ, δ δζπθςιαηζηή 

πθεονά ημο αβχκα. Δπμιέκςξ, υθμ ημ οθζηυ μζημδμιείηαζ αήια-αήια βζα κα 

δζαιμνθςεεί ιζα ζηεκή ακηίθδρδ βζα ηδκ εθθδκζηή επακάζηαζδ, υηζ δεκ είπε 

ημζκςκζηυ παναηηήνα. Δίκαζ έκα ημιιάηζ πμο δε εέθμοκ κα ημ λένμοκ ηα 

παζδζά. Αοηυ εα ιπμνμφζα κα ημ πνδζζιμπμζήζς ηαζ ζε πμθθά άθθα 

παναδείβιαηα.  

Δίκαζ, θμζπυκ, έκα ζοκμκεφθεοια απυ ηέημζα βεβμκυηα, ηα μπμία 

ιάθζζηα άκηε κα ημοξ ιάεμοκ υηζ είκαζ ηαζ εεκζηή δ επακάζηαζδ. Οφηε αοηυ δε 

ιαεαίκμοκ ηα παζδζά. Πανμοζζάγμκηαζ ηεθείςξ εεηζηζζηζηά, δδθαδή ημ έκα πίζς 

απυ ημ άθθμ, πςνίξ ζφκδεζδ, ζοκμπηζηά, επζβναιιαηζηά, ηδθεβναθζηά ζπεδυκ, 

ζοκάδεθθμζ. ·κα άενμζζια πνάλεςκ ηαζ εκενβεζχκ ηοπαίςκ. Καζ είκαζ βειάημ 

αλζμθμβζηέξ ηνίζεζξ μζ μπμίεξ, υιςξ, ένπμκηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε αοηέξ πμο ήδδ 

είπακ ηα ζπμθζηά αζαθία ηαζ ιε άθθεξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ. Αθθά δεκ έπμοιε 

ημ βεβμκυξ πμο εα ζηδνίλεζ ηδκ άθθδ άπμρδ. Π.π. θέεζ υηζ δ επακάζηαζδ ημο 

Τρδθάκηδ είκαζ αζφκεηδ πνάλδ, πνμσυκ αθνμζφκδξ. Αοηυ δεκ είκαζ ιζα 

αλζμθμβζηή ηνίζδ πμο πνέπεζ, ζοκάδεθθμζ, κα ηδ αβάθεζ ζημ ηάης ηάης μ 

ιαεδηήξ ιέζα απυ ηα βεβμκυηα; Καιζά αλζμθυβδζδ βζα ημ νυθμ αοημφ ημο 

ηζκήιαημξ. Μήπςξ εέθμοκ κα ιάεμοκ ζημοξ ιαεδηέξ υηζ δεκ πνέπεζ κα 
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ημθιμφκ; Να πδβαίκμοκ ιυκμ ζηζξ ζίβμονεξ κίηεξ, υπζ ζ‘ αοηέξ πμο πνέπεζ κα 

λεηζκήζμοκ ημοξ αβχκεξ ηαζ ιέζα απυ ηδκ πείνα κα ηαηαηηήζμοκ ηαζ ηδ βκχζδ 

βζα κα ηενδίγμοκ ηαζ κίηεξ;  

Τπάνπεζ, θμζπυκ, ιζα επζθεηηζηή πανμοζίαζδ ζημζπείςκ ηαζ βεβμκυηςκ 

βζα κα ζηδνζπηεί, ζοκάδεθθμζ, δ ζδεμθμβζηή ιμκμιένεζα ημο αζαθίμο. ·πς ηδκ 

εκηφπςζδ υηζ ενςημηνμπεί αηυια ηαζ ιε ημ εεζιυ ηδξ ααζζθείαξ. Πανάδεζβια, 

ζηδκ επακάζηαζδ ημο ‘21, αθμφ ηεθεζχκεζ ημ ηείιεκμ, εεςνεί υηζ δ λεκυθενηδ 

ααζζθεία δεκ ήηακ εεζιυξ ακηίεεημξ ιε ηδ εέθδζδ ημο εθθδκζημφ θαμφ, αθθά 

ακηίεεηα ήηακ ιυκμ δ έθθεζρδ οκηάβιαημξ. Ίηακ ακαθένεηαζ ζημκ ενπμιυ ημο 

Ίεςκα ζηδκ Δθθάδα, ιζθάεζ βζα ημοξ πακδβονζζιμφξ, πμο είκαζ ακηζηεζιεκζηυ 

βεβμκυξ υηζ οπήνλακ, ελδβείηαζ αοηυ. Αθθά απμηνφπηεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

μ Ίεςκαξ έθοβε απυ ηδκ Δθθάδα. Ίηακ ιεηά ηάκεζ ηνζηζηή βζα ημ δδιμρήθζζια 

ημο 1924, θέεζ υηζ αιθζζαδηήεδηε απυ ηδ θζθμζμααζζθζηή πανάηαλδ. Ίηακ 

ιζθάεζ, υιςξ, βζα ημ κυεμ δδιμρήθζζια ημο ‘35, δεκ ημ μκμιάγεζ κυεμ ηαζ δε 

θέεζ υηζ ηαζ αοηυ αιθζζαδηήεδηε.  

Οζ ζοββνεθείξ λεηυαμοκ ηδκ ζζημνζηή δνάζδ απυ ηδκ μζημκμιζηή ηαζ 

ημζκςκζηή αάζδ ηδξ ημζκςκίαξ, δεκ οπάνπμοκ ηάλεζξ. Ο ηαπζηαθζζιυξ 

μκμιάγεηαζ αζμιδπακζηή ημζκςκία. Ο ηαπζηαθζζιυξ θέβεηαζ θζθεθεφεενδ δοηζηή 

ημζκςκία, εκχ μ ζμζζαθζζιυξ θέβεηαζ ζμζζαθζζηζηή ημζκςκία, ζακ κα ιδκ είκαζ 

θζθεθεφεενμξ μ ζμζζαθζζιυξ. Τπάνπεζ ακηζεπζζηδιμκζηή πνμαμθή 

ζδεμθμβδιάηςκ ημφ ζήιενα ζημ πανεθευκ, υπςξ π.π. υηζ μ Μέηενκζπ ήηακ 

μπαδυξ ηδξ εονςπασηήξ εκυηδηαξ. ε αοηυ ίζςξ ηαζ κα ζοιθςκήζς, ακ δ 

εονςπασηή εκυηδηα είκαζ ζήιενα επενυξ ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ημο 

θζθεθεοεενζζιμφ.  

οημθακηείηαζ ημ Κμιμοκζζηζηυ Κίκδια, ζοκάδεθθμζ. Γεκ έπς ημ πνυκμ 

κα ιζθήζς πενζζζυηενμ μφηε βζα ημ νυθμ ηδξ νςζζηήξ επακάζηαζδξ, πμο δεκ 

ηαηαθαααίκεζ ηακ μ ιαεδηήξ. Μπμνεί κα δζαθςκήζεζ. Πνέπεζ, υιςξ, κα ιάεεζ 

πχξ έβζκακ ηα βεβμκυηα ηαζ πμζμξ ήηακ μ νυθμξ, ηζ έηακε αοηή δ επακάζηαζδ, 

ηζ ημζκςκία μζημδυιδζε. Καζ ιεηά, ακ εέθεζ, κα ζοιθςκήζεζ ή κα ιδ 

ζοιθςκήζεζ. Γεκ βίκεηαζ αοηυ, ζοκάδεθθμζ. Τπάνπεζ ζοημθάκηδζδ. 

Τπμααειίγμκηαζ ηα ιεβάθα βεβμκυηα ηδξ Δεκζηήξ Ακηίζηαζδξ. Δβχ θές υηζ δ 

Ηζημνία αοηή δεκ εκηάζζεηαζ ζ‘ αοηά ηα νεφιαηα ηςκ ΑΠ ηαζ ημο 

επμζημδμιδηζζιμφ. Γίκεζ ημκ έημζιμ ιφεμ ηδξ ηαηαζηεοαζιέκδξ αθήεεζαξ απυ 
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ηδκ άνπμοζα ηάλδ. Πνμζπαεχ. Γεκ ιπμνχ κα ηα παθέρς ηαζ γδηχ ηδκ 

ηαηάνβδζή ημο, ηδκ απυζονζή ημο. Γεκ παθεφεηαζ, ζοκάδεθθμζ, ιέζα ζηδκ 

ηάλδ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ, ζοκαδέθθζζζα. ·πεζξ ημ θυβμ, 

ζοκάδεθθε.  

Μ. ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ (Δ΄ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): οκάδεθθμζ, έπς ιζα 

ζδζαίηενδ ζπέζδ ιε ηδκ Ηζημνία, ηαεχξ ηζ εβχ είιαζ ζζημνζηυξ, ηαζ είπα ηδκ 

εοηοπία κα είκαζ ηαζ μ παηέναξ ιμο απυ ημοξ ζοββναθείξ ηςκ ζζημνζηχκ 

αζαθίςκ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο. Θεςνείηαζ ημ ιαηνμαζυηενμ αζαθίμ ηδξ Ηζημνίαξ ζηδκ 

εθθδκζηή εηπαίδεοζδ ηαζ είπα ηδκ ηφπδ κα γήζς ηαζ ηδ ζοββναθή ηδξ 

Θειαηζηήξ Ηζημνίαξ. Οπυηε έπς ιζα ζδζαίηενδ ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ. Γζαηί ηζ 

εβχ πνμζπάεδζα, ζηδ ζοκέπεζα, κα ζοιιεηάζπς ζε δζαδζηαζία πμο έβζκε ιε 

ηα αζαθία ηδξ Θειαηζηήξ Ηζημνίαξ. Μάθζζηα, είπαιε πάνεζ ηαζ ηδκ ακάεεζδ ημο 

αμδεδηζημφ CD βζα ηδκ Ηζημνία ημο Γοικαζίμο ηαζ ημο Γδιμηζημφ. Βέααζα, ζηδ 

ζοκέπεζα ηα πνάβιαηα ζηνάαςζακ, μπυηε δ ειπεζνία ήηακ ιάθθμκ ανκδηζηή 

πανά εεηζηή. Χζηυζμ, ημ ιενάηζ πμο έπεζ ηάπμζμξ βζα κα δεζ ηδκ Ηζημνία ηάης 

απυ δζαθμνεηζηέξ μπηζηέξ βςκίεξ πμθθέξ θμνέξ ιε έπεζ μδδβήζεζ ζημ κα ράλς 

κα ανς θφζεζξ. Γζαηί αανέεδηα κα πδβαίκς ζηα ζπμθεία ηαζ κα αημφς ημοξ 

ιαεδηέξ ιμο κα ιμο θεκε υηζ αοηυ ημ μπμίμ δζδάζημκηαζ είκαζ Ηζημνία, εκχ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα υπζ ιυκμ δεκ είκαζ Ηζημνία, αθθά είκαζ παναπμίδζδ ζμαανή 

ηάεε έκκμζαξ ζζημνζηυηδηαξ.  

Σζ είκαζ αοηυ πμο έπμοιε ζηα αζαθία ιαξ; Δίκαζ ιζα αθδβδιαηζηή, 

ιμκμδζάζηαηδ, απμζπαζιαηζηή πνμζέββζζδ ηάπμζςκ βεβμκυηςκ ιε 

ζοβηεηνζιέκμοξ ζδεμθμβζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ, ιε ζοβηεηνζιέκεξ 

ζδεμθμβζηέξ ακαθμνέξ, ηαζ πάεζ θέβμκηαξ. Ζ Ηζημνία ηζ είκαζ; ·πεζ ηαιία ζπέζδ 

ιε αοηυ ημ πνάβια; Ίηακ πήβαιε ζημ Πακεπζζηήιζμ, ημ πνχημ πνάβια πμο 

ιαξ είπακ μζ ηαεδβδηέξ ιαξ ήηακ: «Ξεπάζηε μηζδήπμηε έπεηε ιάεεζ ιέπνζ ηχνα. 

Θα ιάεεηε λακά ηδκ Ηζημνία απυ ηδκ ανπή, βζαηί αοηυ πμο ιάεαηε δεκ είκαζ 

Ηζημνία. Ηζημνία είκαζ ένεοκα. Ηζημνία είκαζ δ ακάθοζδ ημο πανεθευκημξ απυ ημ 

εηάζημηε πανυκ ιε άλμκα ημ ιέθθμκ». Δίκαζ δυβια αοηυ ζηδκ Ηζημνία εδχ ηαζ 

πάνα πμθθά πνυκζα. Σμ αβκμμφιε; Γζαηί, ακ ημ αβκμμφιε, ηαηαθήβμοιε ζ‘ αοηυ 

πμο έπμοιε. Γδθαδή, ηδ ιμκμδζάζηαηδ Ηζημνία, ηδκ Ηζημνία πςνίξ ηακέκα 

πναβιαηζηά μοζζαζηζηυ πενζεπυιεκμ.  
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Τπάνπμοκ θφζεζξ. Τπάνπμοκ πάνα πμθθά ζημζπεία ηα μπμία εα 

ιπμνμφζε ηακείξ κα δεζ. Αθθά βζα κα δεζ ηακείξ ηζξ θφζεζξ, ηάπμζμξ πνέπεζ 

πνχηα κα δεζ ημ πνυαθδια. Καζ ημ πνυαθδια είκαζ ηνζπθυ: πμζμξ δζδάζηεζ, ηζ 

δζδάζηεζ ηαζ βζαηί δζδάζηεζ. Σμ πμζμξ δζδάζηεζ: Δίιαζ ζζημνζηυξ. ·πς δζδάλεζ 

Ηζημνία υθμ ηζ υθμ δφμ πνυκζα ζημ ζπμθείμ. Ίθα ηα οπυθμζπα πνυκζα έπς δεζ 

ζοκαδέθθμοξ αββθζηχκ, βαθθζηχκ, εεμθυβμοξ κα ηάκμοκ ηα πάκηα ηαζ εβχ ςξ 

θζθυθμβμξ κα είιαζ ακαβηαζιέκμξ κα ηάκς Ανπαία, Νέα, Μαεδιαηζηά, 

Γεςιεηνία, Γεςβναθία ή μηζδήπμηε άθθμ πένα απυ ηδκ Ηζημνία. ·θεμξ! Αοηυ 

ημ πνάβια δεκ ιπμνεί ηαζ δεκ πνέπεζ κα ζοκεπζζηεί. Ζ Ηζημνία πθέμκ εα 

πνέπεζ κα ηεεεί ςξ ιάεδια πνμηεναζυηδηαξ ιε πνχηδ ηαζ απμηθεζζηζηή 

ακάεεζδ ζημοξ ζζημνζημφξ. Απυ ημ ‘85 ημ Πακεπζζηήιζμ έπεζ ηνζπμημιήζεζ ηδ 

Φζθμζμθζηή ηαζ ειείξ επζιέκμοιε κα αθέπμοιε ημκ ηθάδμ ΠΔ02 έηζζ ηαζ ιυκμ. 

Γδθαδή, ηζ είιαζηε; Δίιαζηε ζηακμί κα ηάκμοιε ηα πάκηα;  

Δβχ αοηυ πμο ήεεθα κα ζαξ δείλς είκαζ ιία πνυηαζδ. Δπεζδή έπεζ ιπεζ 

δ δζαεειαηζηυηδηα, είηε ημ εέθμοιε είηε υπζ, εβχ θεζημονβχκηαξ ζε έκα ζπμθείμ 

ημ μπμίμ είκαζ ζδζαίηενμ, είκαζ έκα ΔΠΑΛ πενζθενεζαηυ, πνμζπάεδζα κα ανς 

θφζεζξ βζα κα δζδάλς ηαθφηενα. ·ηζζ απαίηδζα κα έπς δζηή ιμο αίεμοζα, υπζ 

Ηζημνίαξ, αθθά θζθμθμβζηχκ ιαεδιάηςκ. Σμ ηαηάθενα, ημ πέηοπα ιε απυθαζδ 

οθθυβμο. Έεεθα, θμζπυκ, κα ζαξ δείλς αοηή ηδκ αίεμοζα ηαζ ιία πνμζπάεεζα 

βζα κα βίκεζ ημ ιάεδια πζμ εθηοζηζηυ βζα ηα παζδζά. Γζαηί πναβιαηζηά 

ακηζιεηςπίγαιε πνυαθδια ιε ηα αζαθία αοηά ηα μπμία έπμοιε ζημ ΔΠΑΛ, ηα 

μπμία δεκ είκαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ πενζμδζηά. Μδ θακηαζηείηε υηζ έπμοκ 

ζδζαίηενμ πνυαθδια ηαηακυδζδξ ηα παζδζά βζ‘ αοηά ηα αζαθία. Αθθά ηζ αοηά 

αηυια είκαζ πνμαθδιαηζηά. Αοηή, θμζπυκ, πμο αθέπεηε ζημ αίκηεμ είκαζ ιζα 

αίεμοζα δ μπμία ελοπδνεηεί ηδκ ακάβηδ ηδξ δζαεειαηζηήξ δζδαζηαθίαξ. Γζαηί 

δζαεειαηζηυηδηα είκαζ μιαδμηεκηνζηή δζδαζηαθία. Απθά ηα πνάβιαηα. Λμζπυκ, 

αοηή είκαζ δ αίεμοζα, ηαζ ακ είκαζ δοκαηυκ, θίβμ κα δμφιε, έζης έκα θεπηάηζ 

απυ ημ αίκηεμ, βζα κα δείηε πχξ ιπμνμφιε κα αάθμοιε πμθοιέζα ζε ηέημζεξ 

αίεμοζεξ, μζ μπμίεξ εα ιπμνμφζακ κα παναηηδνζζημφκ Δνβαζηήνζα Ηζημνίαξ. 

Γζαηί οπάνπεζ αζαθζμεήηδ, οπάνπμοκ ηα αζαθία δζαεέζζια βζα υθα ηα παζδζά ακά 

πάζα ζηζβιή ηαζ οπάνπεζ ηαζ ιζα θμβζηή μιαδμηεκηνζηή. Σα παζδζά ιπμνμφκ κα 

ηαηαθάαμοκ μνζζιέκα πνάβιαηα ζημ ΔΠΑΛ. ·ηζζ, θμζπυκ, πήναιε ηαζ ηάκαιε 

ηάηζ ηέημζμ, βζα κα βίκεζ ιζα επακάθδρδ ή, ακ εέθεηε ηαζ ιία πνχηδ πνμζέββζζδ 
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ημο οθζημφ ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Α΄ ηάλδξ ημο ΔΠΑΛ. Αοηυ, θμζπυκ, είκαζ έκα αίκηεμ 

πενίπμο 8 θεπηχκ, ιε έκα ενςηδιαημθυβζμ ζοκμδεοηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ αίκηεμ 

ηαζ ιε δοκαηυηδηα απμιυκςζδξ ηςκ εζηυκςκ, πμο ιπμνμφιε κα έπμοιε ακά 

πάζα ζηζβιή δζαεέζζιεξ. Λυβς οπενπθδνμθυνδζδξ, πθέμκ, ιπμνμφιε κα 

ηάκμοιε ηδ δμοθεζά ιαξ υπςξ εέθμοιε. Ηηακυηδηεξ έπμοιε. Δίιαζηε 

πναβιαηζηά, πζζηεφς, ζημκ ηθάδμ ιαξ πάνα πμθφ ζηακμί. Μπμνμφιε κα 

ηάκμοιε εαφιαηα. Θέθδζδ πνεζάγεηαζ .  

Δοπανζζηχ πάνα πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Πέηνμξ Φφηνμξ έπεζ ημ 

θυβμ.  

Π. ΦΤΣΡΟ (Α΄ ΔΛΜΔ ΚΤΚΛΑΓΩΝ): οκάδεθθμζ, βεζα ζαξ. Δίιαζ θζθυθμβμξ. 

Σμ ζπμθείμ ζημ ζφβπνμκμ ηαπζηαθζζιυ έπεζ έκα δζπθυ νυθμ. Απυ ηδ ιζα 

θεζημονβεί ςξ ηαηακειδηζηυξ ιδπακζζιυξ, δδθαδή πνμεημζιάγεζ ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηςκ αηυιςκ ζηζξ δζάθμνεξ εέζεζξ ημο ημζκςκζημφ ηαηαιενζζιμφ 

ενβαζίαξ. Καζ απυ ηδκ άθθδ θεζημονβεί ςξ ζδεμθμβζηυξ ιδπακζζιυξ ημο 

ηνάημοξ, δδθαδή ςξ ιδπακζζιυξ πμο ακαπανάβεζ ηαζ εβπανάζζεζ ηδκ 

ηονίανπδ ζδεμθμβία ζημοξ έβηθεζζημοξ ζε αοηυκ, δδθαδή ημοξ ιαεδηέξ. Σμ 

πχξ δμιμφκηαζ ηαζ πχξ θεζημονβμφκ μζ δφμ αοηέξ υρεζξ ημο ζπμθείμο 

ελανηάηαζ ηάεε θμνά απυ ημ ζοζπεηζζιυ δφκαιδξ ακάιεζα ζηδκ ηονίανπδ ηαζ 

ηζξ ηονζανπμφιεκεξ ηάλεζξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ημ 

ζπμθείμ ηαηακέιεζ ημ ιαεδηζηυ πθδεοζιυ ζηζξ δζάθμνεξ εέζεζξ ημο 

ηαηαιενζζιμφ ενβαζίαξ ιέζς ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ ζπμθείςκ ηαζ ηςκ 

πμθθαπθχκ ελεηάζεςκ, εκχ ηαοηυπνμκα απμηοπχκεζ ηδκ ηονίανπδ ζδεμθμβία 

ιέζς ηςκ δζάθμνςκ ηαεδιενζκά επακαθαιαακυιεκςκ ζπμθζηχκ πναηηζηχκ, 

αθθά ηαζ ιέζς ημο ίδζμο ημο πενζεπμιέκμο ηςκ ιαεδιάηςκ πμο πνμζθένεζ. 

  ·κα απυ ηα ηαηελμπήκ ιαεήιαηα «ζδεμθμβίαξ» ημο ζπμθείμο είκαζ δ 

ζζημνία. Καζ αοηυ βζαηί ημ πχξ ακηζιεηςπίγμοκ μζ κέμζ ημ πανεθευκ δεκ έπεζ 

εβηοηθμπαζδζηή ζδιαζία. ηδκ πναβιαηζηυηδηα έπεζ κα ηάκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ 

ιε ηδκ ίδζα ηδ ζοκείδδζδ πμο έπμοκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ηδ εέζδ ημο ιέζα 

ζημκ ηυζιμ, ηδκ ακηίθδρδ πμο απμηημφκ βζα ηδκ ηίκδζή ημο ηαζ, ζε ηεθζηή 

ακάθοζδ, ηδ ζηάζδ πμο ηναημφκ απέκακηζ ηυζμ ζηδκ ίδζα ηδ ζδιενζκή 

πναβιαηζηυηδηα υζμ ηαζ ζηζξ πνμζπάεεζεξ αθθαβήξ ηδξ. 
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ήιενα επζπεζνείηαζ έκα λακαβνάρζιμ ηδξ ζπμθζηήξ ζζημνίαξ, ηέημζμ, πμο 

κα απμηοπχκεζ ηυζμ ημοξ κέμοξ ζδεμθμβζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ημο 

ηεθαθαίμο ηαζ ηδξ άνπμοζαξ ηάλδξ υζμ ηαζ ηδκ ηαηηζηή κίηδ ημο επί ηςκ 

δοκάιεςκ ηδξ ενβαζίαξ. Αοηή δ πνμζπάεεζα δεκ έπεζ ιζηνή ζδιαζία. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα είκαζ έκα ημιιάηζ ηδξ ημζκςκζηήξ ζφβηνμοζδξ ζημ επίπεδμ ηδξ 

ζδεμθμβίαξ ηαζ έπεζ ςξ επίδζημ ημ ηζ εζηυκα εα απμηηήζεζ δ κέα βεκζά υπζ ιυκμ 

βζα ημκ εαοηυ ηδξ ηαζ ημκ ηυζιμ αθθά ηαζ βζα ηδ δζαδζηαζία ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ 

αθθαβήξ ημο. Ο ζηυπμξ είκαζ κα πεζζημφκ μζ ιαεδηέξ υηζ μ ηυζιμξ πμο γμφιε 

είκαζ μ ηαθφηενμξ δοκαηυξ, υηζ μζ ααζζηέξ δμιέξ ημο (μ ηαπζηαθζζιυξ ηαζ μζ 

πμθζηζημί εεζιμί ημο) είκαζ πακακενχπζκεξ ηαζ δζαπνμκζηά ζηαεενέξ, ηαζ υηζ 

ηάεε πνμζπάεεζα αθθαβήξ ημο ήηακ ιζα επζηίκδοκδ ηαζ απμηοπδιέκδ 

πανέηηθζζδ απυ ηδκ μιαθή πμνεία ηςκ πναβιάηςκ.  

Απυημημ αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ είκαζ ηα κέα αζαθία ζζημνίαξ ηαζ ημ πζμ 

αηναίμ ίζςξ πανάδεζβια υθςκ είκαζ ημ αζαθίμ Ηζημνίαξ Γεκζηήξ Παζδείαξ ηδξ Γ΄ 

Λοηείμο. Σμ αζαθίμ αοηυ ειθακίζηδηε εθέημξ ζηα ζπμθεία ηαζ ένπεηαζ κα 

ακηζηαηαζηήζεζ έκα αζαθίμ πμο δζδάπηδηε πενίπμο 20 πνυκζα, είπε εζζαπεεί ζηα 

ζπμθεία ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‘80 ηαζ απμηφπςκε έκα ζοζπεηζζιυ 

δοκάιεςκ πμθφ πζμ εοκμσηυ βζα ηζξ δοκάιεζξ ηδξ ενβαζίαξ απυ ημ ζδιενζκυ. Σμ 

κέμ αζαθίμ, βναιιέκμ ζημ δεφηενμ ιζζυ ηδξ πνχηδξ δεηαεηίαξ ημο 21μο αζχκα, 

απμηεθεί έκα ααεζά ιζζαθθυδμλμ ηαηαζηεφαζια δελζχκ ηφηθςκ, πμο εέθεζ κα 

πάνεζ ηδ νεαάκξ απυ ηδκ πνμβεκέζηενδ δζείζδοζδ ανζζηενχκ ηαζ 

πνμμδεοηζηχκ ζδεχκ ζηδ ζφβπνμκδ ζπμθζηή ζζημνζμβναθία. Γεκ είκαζ, άθθςζηε, 

ηοπαία δ ζπέζδ ηδξ ζοββναθζηήξ μιάδαξ ιε ημ ίδνοια Καναιακθή. 

Σαοηυπνμκα, απμηεθεί ιζα πνμζπάεεζα ιε ηδκ μπμία μ ζζημνζηυξ 

ακαεεςνδηζζιυξ εζζαάθθεζ ζηδ ζπμθζηή ζζημνζμβναθία δνζιφηενμξ απυ πμηέ 

ηαζ ιε ηδκ μπμία επζπεζνείηαζ κα λακαβναθηεί δ ζπμθζηή ζζημνία απυ ηδ ζημπζά 

ηςκ απμθμβδηχκ ημο ζδιενζκμφ ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ. 

Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ είκαζ βναιιέκμ ημ αζαθίμ δδιζμονβεί πθήνδ 

ζφβποζδ ζημοξ ιαεδηέξ, ηαεχξ ιεηαηνέπεζ ηδκ ζζημνία ζε έκα ποθυ 

πθδνμθμνζχκ πμο ημ ιυκμ πμο ηαημνεχκμοκ είκαζ κα ακαπανάβμοκ ηδκ 

αιάεεζα. οβηεηνζιέκα, ζημ αζαθίμ επζδζχπεδηε κα πςνέζεζ ζζημνζηή φθδ πμο 

ηαθφπηεζ υθδ ηδκ παβηυζιζα ζζημνία, απυ ηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα ιέπνζ 

ζήιενα. Γυεδηε δε ζδζαίηενδ ηαζ λεπςνζζηή, ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ, έιθαζδ 

ζηδκ εονςπασηή ζζημνία, πνάβια πμο δεκ είκαζ, αέααζα, ηοπαίμ. Ίθδ δ φθδ 
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είκαζ ηαλζκμιδιέκδ ζε ηνζζέθζδεξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζοκήεςξ 

«εειαηζηέξ» ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δεκ ζοβηνμημφκ ιεηαλφ ημοξ εκζαία 

αθήβδζδ (πμθθέξ θμνέξ αοηυ δε ζοιααίκεζ μφηε εκηυξ ηδξ ίδζαξ ηδξ εκυηδηαξ). 

Σαοηυπνμκα, ημ πθήεμξ πθδνμθμνζχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε αοηέξ είκαζ 

ηενάζηζμ (μκυιαηα, ζοκεήηεξ ηαζ υ,ηζ άθθδ ζζημνζηή πθδνμθμνία ιπμνεί κα 

ζηεθηεί ηάπμζμξ), εκχ ηαζ ημ ηνζηήνζμ ιε ημ μπμίμ επζθέβμκηαζ ηα ζζημνζηά 

βεβμκυηα πμο πανμοζζάγμκηαζ δεκ πθδνμί ηακ ημ ηνζηήνζμ ηδξ δζάηνζζδξ 

μοζζχδμοξ ηαζ επμοζζχδμοξ. ·ηζζ, μ ιαεδηήξ ηαθείηαζ κα ιάεεζ ιία εηηεηαιέκδ 

πανάβναθμ βζα ηδκ ζζημνία ηςκ Ηκδζχκ, ιία βζα ημ εεκζηυ ηίκδια ηςκ Οφββνςκ 

ηαζ ιυκμ ιία βναιιή βζα ημ ηίκδια ημο 1909 ζημ Γμοδί! 

Σα παναπάκς (πθήεμξ πθδνμθμνζχκ-απμοζία αθήβδζδξ) μδδβμφκ ζηδ 

δδιζμονβία εκυξ ηενάζηζμο, ακζενάνπδημο ηαηαζηεοάζιαημξ, ημ μπμίμ μ 

ιαεδηήξ αδοκαηεί κα εκηάλεζ ζε ζοβηεηνζιέκα πθαίζζα ηαζ ημο μπμίμο ηζξ 

ααζζηέξ δμιέξ αδοκαηεί κα ηαηακμήζεζ, εκχ είκαζ αδφκαημ βζ‘ αοηυκ κα ανεζ ηα 

αίηζα, ηδκ αθθδθμοπία ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ηςκ βεβμκυηςκ. ·ηζζ, αηυια ηαζ ακ 

ηάπμζμξ ηαημνεχζεζ κα «ιάεεζ απ‘ έλς» υθμ ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο, 

εθάπζζηα πνάβιαηα βζα ημ πανεθευκ εα έπεζ ηαηαθάαεζ.  

Πένα απυ ηζξ βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ πμο ακαθέναιε ημ αζαθίμ ελοπδνεηεί 

ζοβηεηνζιέκμοξ ζδεμθμβζημφξ ζηυπμοξ ηαζ είκαζ βναιιέκμ ζηδ αάζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζδεμθμβζηχκ αλυκςκ: 

1) πγθξφηεζε «επξσπατθήο ζπλείδεζεο»: Απυ ημοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ ημο 

αζαθίμο είκαζ κα δδιζμονβήζεζ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ημ υναια ηδξ «Δονχπδξ» 

οπήνπε ημοθάπζζημκ ηα ηεθεοηαία δζαηυζζα πνυκζα. Πάκηα, θμζπυκ, μζ 

ζοββναθείξ ράπκμοκ κα ανμοκ ηάπμζμοξ μναιαηζζηέξ πμο ημ οπδνεημφκ. Σμοξ 

ανίζημοκ απυ ηδκ ανπή ηζυθαξ ημο αζαθίμο ημοξ ζημοξ δβέηεξ ηδξ Ηενήξ 

οιιαπίαξ, ηδκ μπμία ηαζ ελςναΐγμοκ πθήνςξ: « Απηνί νη εζηεκκέλνη άξρνληεο 

ηεο Δπξψπεο ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη νη πνιπεζληθέο απηνθξαηνξίεο ηεο γεξαηάο 

επείξνπ εμππεξεηνχζαλ -θαιχηεξα απφ ηα εζληθά θξάηε -ηελ εηξήλε, επεηδή νη 

δηάθνξεο γισζζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο επείξνπ, ηδίσο ηεο 

θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο, δελ είραλ ζαθή θαη δηαθξηηά γεσγξαθηθά φξηα». Καζ 

θίβμ πζμ ηάης: «ην ζπλέδξην ηεο Βηέλλεο θπξίαξρε πξνζσπηθφηεηα 

αλαδείρζεθε ν Μέηεξληρ, αλππνρψξεηνο ππνζηεξηθηήο ηεο κνλαξρηθήο 

εμνπζίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο. Αλ θαη Απζηξηαθφο ζηελ θαηαγσγή, πίζηεπε 

πσο ήηαλ πξψηα απφ φια Δπξσπαίνο θαη πσο ηελ ηδέα ηεο Δπξψπεο ζηήξηδε 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 4

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 804 

θαη πξνσζνχζε». Σζ κα ζπμθζάζμοιε; Δηηυξ απυ ηδκ εκηεθχξ αοεαίνεηδ 

πνμαμθή ημο «εονςπασημφ μνάιαημξ» ζηζξ ανπέξ ημο 19μο αζχκα, ειθακίγεηαζ 

ηαζ ιζα κέα ενιδκεία ημο νυθμο ηδξ Ηενήξ οιιαπίαξ. Πθέμκ δεκ είκαζ έκαξ 

ακηεπακαζηζηυξ ζοκαζπζζιυξ ηςκ ζζπονχκ ηδξ επμπήξ, αθθά ιζα έκςζδ πμο 

απθχξ οπεναζπίγεηαζ ηδκ εζνήκδ! 

Γεκζηά, ζε υθεξ ηζξ ζζημνζηέξ ζοβηονίεξ οπενημκίγεηαζ δ έκκμζα ηδξ 

Δονχπδξ ηαζ μζ ζοββναθείξ ράπκμοκ κα ανμοκ ημοξ πνμπάημνεξ ηδξ έκςζήξ 

ηδξ. ·ηζζ, ζηδκ εκυηδηα πμο αθμνά ηδκ εθθδκζηή επακάζηαζδ παναηίεεηαζ 

πδβή πμο ςξ ααεφηενμ αίηζμ ημο θζθεθθδκζημφ ηζκήιαημξ εεςνεί ηδ 

«κεμβεκκχιεκδ ζδέα ηδξ εονςπασηήξ ημζκυηδηαξ», εκχ ζηδ ζεθ. 123 θηάκμοιε 

ζηδ βεθμζυηδηα, ηαεχξ παναηίεεηαζ πδβή ιε ηίηθμ «Οναιαηζζιυξ ημο 

εονςπασημφ ιέθθμκημξ ηδξ Δθθάδαξ ιέζα ζηζξ θθυβεξ ημο πμθέιμο». Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ εκυηδηα ακαθένεηαζ ζηδκ ηαημπή ηαζ θοζζηά ημ εονςπασηυ 

ιέθθμκ ιυκμ ζημ ιοαθυ ηςκ Δθθήκςκ ηδξ επμπήξ δεκ ήηακ. Πενζηηυ είκαζ κα 

πμφιε υηζ, ζημ ίδζμ ηθίια, δ ζδιακηζηυηενδ πνςημαμοθία ημο εείμο Καναιακθή 

ήηακ δ έκηαλδ ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ ΔΟΚ ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ επίηεοβια ημο 

διίηδ δ έκηαλδ ηδξ πχναξ ζηδκ ΟΝΔ. 

2) Ιδενινγηθή αληεπίζεζε ηεο Γεμηάο: ε υθμ ημ αζαθίμ βίκεηαζ πνμζπάεεζα 

ζοημθάκηδζδξ ημο ημιιμοκζζηζημφ ηζκήιαημξ ιε πανάθθδθμ ελςνασζιυ ηςκ 

«ιαφνςκ» ζεθίδςκ ηδξ ζζημνίαξ ημο ηαπζηαθζζιμφ. ημ αζαθίμ εζζαάθθεζ ημ 

άεθζμ κμδηζηυ ζπήια θαζζζιυξ=ημιιμοκζζιυξ. ·ηζζ, ηαηά ημοξ ζοββναθείξ, 

ζημ ιεζμπυθειμ οπάνπεζ δ ημζκμαμοθεοηζηή δδιμηναηία, δ μπμίμ απεζθείηαζ 

απυ δφμ αοηανπζηά πμθζηζηά ζοζηήιαηα! « Μηα πεηζηηθή, πξάγκαηη, απάληεζε 

απφ ηα δεκνθξαηηθά θξάηε ηεο Δπξψπεο ζηα αλνηρηά θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

ήηαλ αλαγθαία, θαηά κείδνλα ιφγν ζε κηα επνρή πνπ είραλ ήδε δηαηππσζεί δχν 

δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο απφ ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα πνπ είραλ κφιηο 

επηθξαηήζεη ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ Ιηαιία, έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλε 

αξρηθά θιίκαθα». Πνχηδ θμνά ζε ζπμθζηυ αζαθίμ εζζαάθθεζ ιε ηυζμ ποδαίμ 

ηνυπμ δ ηαφηζζδ ημο θαζζζιμφ ιε ημκ ημιιμοκζζιυ, δ ηαφηζζδ δδθαδή ηςκ 

πνμζπαεεζχκ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ ηαζ ηςκ ενβαγυιεκςκ ιαγχκ βζα ηδκ 

ακαηνμπή ημο ηαπζηαθζζιμφ ηαζ ηδκ αθθαβή ηδξ ημζκςκίαξ ιε ηδκ πνμζπάεεζα 

ημο ηεθαθαίμο βζα έλμδμ απυ ηδκ ηνίζδ ημο ιεζμπμθέιμο ηαζ ζηαεενμπμίδζδ 

ημο ζοζηήιαημξ. ·πμοκ βναθηεί πάνα πμθθά βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια ηαζ 

δε πνεζάγεηαζ κα ημ ακαθφζμοιε πενζζζυηενμ. Απθχξ, επζζδιαίκμοιε υηζ 
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ζηυπμξ δεκ είκαζ ιυκμ κα απαλζςεμφκ υθεξ μζ επακαζηαηζηέξ πνμζπάεεζεξ ημο 

20μφ αζχκα, αθθά ηαζ κα απμηηήζεζ ανκδηζηή ζδιαημδυηδζδ ηάεε 

ζοβηνμηδιέκδ πνμζπάεεζα αιθζζαήηδζδξ ημο ηαπζηαθζζιμφ. Γζαηί, ακ ηάπμζμξ 

απμδεπηεί υηζ πένα απυ ημκ ηαπζηαθζζιυ ηαζ ηδκ ημζκμαμοθεοηζηή δδιμηναηία 

οπάνπμοκ ιυκμ «μθμηθδνςηζηά ηαεεζηχηα», δ απυζηαζδ πνμξ ηδκ πθήνδ 

απμδμπή ημο οπάνπμκημξ ημζκςκζημφ ζοζηήιαημξ ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά. 

Γεκ είκαζ θμζπυκ ηοπαίμ υηζ δεκ βνάθεηαζ μφηε ιζα βναιιή βζα ηδκ 

ημζκςκζηή αάζδ ηςκ δφμ ηαεεζηχηςκ. ·ηζζ, απμζζςπάηαζ δ ζηήνζλδ πμο 

έδςζε ημ ηεθάθαζμ ηυζμ ζημ θαζζζιυ υζμ ηαζ ζημ καγζζιυ, ζηήνζλδ πμο 

ημκζγυηακ ζαθχξ ζημ πνμδβμφιεκμ αζαθίμ. Δίκαζ εκδεζηηζηά ηα υζα θέβμκηαζ βζα 

ηδκ άκμδμ ημο θαζζζιμφ ζηδκ Ηηαθία: « Η άλνδνο ησλ θαζηζηψλ ζηελ εμνπζία 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλεζπρία πνπ είρε πξνθαιέζεη ζε ηζρπξή κεξίδα ηεο 

θνηλήο γλψκεο ε αίζζεζε, αθελφο, φηη ε Ιηαιία είρε αδηθεζεί απφ ηνπο ληθεηέο 

ζπκκάρνπο κεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ν θφβνο, αθεηέξνπ, 

κήπσο δηαηαξαρηεί ε θνηλσληθή ηάμε απφ ηηο ηαξαρέο θαη ηηο απεξγίεο πνπ 

είραλ μεζπάζεη». Πίζς απυ ημκ υνμ «ημζκή βκχιδ» ηνφαμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ 

ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ηαζ πίζς απυ ημκ υνμ «δζαηάναλδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ» 

ηνφαεηαζ μ θυαμξ ημο ζηαθζημφ ηεθαθαίμο βζα ηδκ άκμδμ ημο ενβαηζημφ 

ηζκήιαημξ, ζε ιζα πενίμδμ πμο μζ ζδέεξ ηδξ Οηηςανζακήξ Δπακάζηαζδξ 

απθχκμκηακ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ. Με ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαηφπςζδ, υιςξ, υπζ 

ιυκμ ζοζημηίγμκηαζ ηα ημζκςκζηά ζηδνίβιαηα ημο θαζζζιμφ, αθθά ηαζ 

δζηαζμθμβείηαζ δ άκμδυξ ημο ςξ ιζα απθή ακηίδναζδ ημο θζθήζοπμο ημιιαηζμφ 

ηδξ ημζκήξ βκχιδξ ζηδκ επζηείιεκδ δζαζάθεοζδ ηδξ ημζκςκζηήξ βαθήκδξ! (Πμθφ 

εκδζαθένμκ, αέααζα, έπεζ ηαζ δ ζζςπδθή απμδμπή ημο θυαμο «ιήπςξ 

δζαηαναπηεί δ ημζκςκζηή ηάλδ απυ ηζξ απενβίεξ» ςξ ηάηζ ημ θοζζμθμβζηυ). 

3) Απφθξπςε πηπρψλ ηεο ηζηνξίαο: Οζ δζχλεζξ ζε αάνμξ ηδξ ανζζηενάξ 

ελαθακίγμκηαζ. Οζ δςζίθμβμζ ηαζ μζ ηαβιαηαζθαθίηεξ δεκ οπήνλακ πμηέ. 

Σαοηυπνμκα, ελαθακίγμκηαζ ηαζ «επζηίκδοκα» βεβμκυηα, πμο ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ πμθθέξ ενςηήζεζξ, αηυια ηαζ ακ ακήημοκ ζηα ημνοθαία 

βεβμκυηα ηδξ εθθδκζηήξ ζζημνίαξ ημο 20μφ αζχκα. ·ηζζ, δ ιζηναζζαηζηή 

ηαηαζηνμθή πανμοζζάγεηαζ ζε αοηέξ ηζξ εθάπζζηεξ ζεζνέξ: « Η ζπκκαρηθή 

εληνιή ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1919 πξνο ηελ Διιάδα ήηαλ πάλησο πξνζσξηλήο 

ηζρχνο, αθνχ ηελ νξηζηηθή ηχρε ηεο κχξλεο θαη ηεο ελδνρψξαο ηεο ζα έθξηλε 

δεκνςήθηζκα ησλ θαηνίθσλ χζηεξα απφ πέληε ρξφληα ειιεληθήο δηνίθεζεο. Η 
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ήηηα ηεο Διιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν πνπ αθνινχζεζε θαη ε 

νπζηαζηηθή δηάιπζε ηεο ληθήηξηαο ζπκκαρίαο ηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

νδήγεζαλ ζηε πλζήθε ηεο Λσδάλεο ηνπ 1923, ε νπνία αληαλαθινχζε ην λέν 

ζπζρεηηζκφ ηζρχνο ζηελ πεξηνρή. Δίραλ κεζνιαβήζεη ε εθινγηθή ήηηα ηνπ 

Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηεο 1εο/14εο Ννεκβξίνπ 1920 θαη ε επάλνδνο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ ζην ζξφλν ηεο Διιάδαο, ε επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ κεηψπνπ ζηε 

Μηθξά Αζία θαη ε δηάζπαζή ηνπ απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1922».  

Πςξ βίκεηαζ, θμζπυκ, ηάπμζμξ κα ιδ ιάεεζ ηίπμηα βζα ηδ ιζηναζζαηζηή 

ηαηαζηνμθή; Μέζα ζε θίβεξ βναιιέξ μζ ζοββναθείξ πενκάκε απυ ημ 1919 ζημ 

1923 ηαζ ιεηά βονκάκε πίζς ηαζ ακαθένμοκ ζε ηνεζξ βναιιέξ υ,ηζ ζοκέαδ ιέζα 

ζε ηέζζενα πνυκζα. Γδθαδή ακαθένμοκ υηζ έθοβε μ Βεκζγέθμξ, επέζηνερε μ 

ααζζθζάξ ηαζ μζ ·θθδκεξ επέηηεζκακ ημ ιέηςπμ ημο πμθέιμο. Γζα πμζμ θυβμ 

υιςξ έβζκακ υθα αοηά; Σζ άθθαλε ζημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ ηαζ ηζ ζημ δζεεκέξ 

ημπίμ; Πχξ, ζε ηεθζηή ακάθοζδ, μ «ενίαιαμξ» ημο 1919 έβζκε δ ηναβςδία ημο 

1922; Γε θέβεηαζ ημοαέκηα, θεξ ηαζ ημ βεβμκυξ επδνέαζε εθάπζζηα ηδκ γςή 

ζημκ ηυπμ ιαξ. Γζαηί υιςξ μζ ζοββναθείξ βνάθμοκ ιζα ζζημνία πμο ζηδκ μοζία 

αδζαθμνεί βζα ημ πχξ ηαζ ημ βζαηί ηςκ βεβμκυηςκ; Πνυηεζηαζ βζα απθυ θάεμξ ή 

ιήπςξ βζα πνμζπάεεζα ιεηαηνμπήξ ηδξ ζζημνίαξ ζε ιζα ζοκμπηζηή πανάεεζδ 

βεβμκυηςκ-«ζηαειχκ», πμο δε εα αθήζεζ ηίπμηα ηαζ δεκ εα βεκκήζεζ 

ενςηήιαηα βζα ηίπμηα; Σμ ζφκμθμ ημο εβπεζνήιαημξ δεκ ιαξ αθήκεζ πμθθέξ 

αιθζαμθίεξ. 

Δκδεζηηζηά ηδξ ηάζδξ ελςνασζιμφ ηςκ «ιαφνςκ» ζεθίδςκ ημο 

ηαπζηαθζζιμφ, ηδξ ακαεεχνδζδξ δδθαδή ηδξ ζζημνίαξ, είκαζ ηαζ ηα υζα 

βνάθμκηαζ βζα ηδκ απμζηζμηναηία: « Η επξσπατθή απνηθηνθξαηία ηνπ 19νπ αηψλα 

νινθιήξσζε ηε δηείζδπζε ηνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ ζηνλ εμσεπξσπατθφ θφζκν, 

ε νπνία είρε αξρίζεη ηνλ 16ν αηψλα, θαη ηνλ πξνζέδεζε ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Ο 

δπηηθφο άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ ιανχο 

κε θνηλσληθή νξγάλσζε θαη πνιηηηζκνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ δπηηθφ, λα ηνπο 

πξνηθνδνηήζεη κε ζεζκνχο αλάινγνπο κε ηνπο δηθνχο ηνπ. Σαοηυπνμκα, μζ 

πνχηεξ φθεξ ηαζ μζ παναβςβζηέξ δοκαηυηδηεξ ηςκ απμζηζχκ πνμζανιυζηδηακ 

έηζζ, χζηε κα ελοπδνεημφκ υπζ απμηθεζζηζηά ηζξ ακάβηεξ ηςκ βδβεκχκ 

ηαημίηςκ αθθά ηαζ ηζξ παναβςβζηέξ ακάβηεξ ηςκ ιδηνμπμθζηζηχκ πςνχκ. ε 

πνιιέο απνηθίεο ν δπηηθφο άλζξσπνο εμάξζξσζε παξαδνζηαθέο θνηλσληθέο 
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δνκέο ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη ζηε ζέζε ηνπο βηψζηκνπο δπηηθνχο ζεζκνχο, 

αιιά, παξ’ φια απηά, θαηφξζσζε λα εμαιείςεη ζαλαηεθφξεο επηδεκίεο, ηε 

δνπιεία θαη άιιεο ελδεκηθέο κάζηηγεο». Ζ θεδθαζία ηςκ απμζηζχκ βίκεηαζ 

«ακαπνμζανιμβή ηςκ πνχηςκ οθχκ ημοξ», εκχ πνέπεζ κα ακαγδηδεμφκ ηαζ 

ηα «οπέν» ηδξ απμζηζμηναηίαξ! Αηυια ηαζ δ μνμθμβία έπεζ ηδ ζδιαζία ηδξ. Γεκ 

οπάνπμοκ πθέμκ μζ δοηζηέξ ζιπενζαθζζηζηέξ δοκάιεζξ ή έζης ηα δοηζηά ηνάηδ, 

αθθά βεκζηά ηαζ αυνζζηα μ «δοηζηυξ άκενςπμξ». Γεκ είκαζ πνμαθδιαηζηή ιυκμ 

δ αίζεδζδ ακςηενυηδηαξ πμο απμπκέεζ μ υνμξ (δεκ είκαζ άθθςζηε ηοπαίμ υηζ 

πανυιμζμζ υνμζ ειθακίγμκηαζ ηάεε θμνά πμο μζ δοηζηέξ ζιπενζαθζζηζηέξ 

δοκάιεζξ ακηζιεηςπίγμοκ ηάπμζμκ «επενυ»). ηδκ πναβιαηζηυηδηα έπμοιε κα 

ηάκμοιε ιε ηδκ πνμαμθή ιζαξ ηαοηυηδηαξ απυ ηδκ μπμία απμοζζάγεζ ηάεε 

οθζζηζηή ακηίθδρδ βζα ημκ ηυζιμ. Πθέμκ δε πςνάκε ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ 

δμιέξ ή ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηζηέξ πναηηζηέξ, αθθά πενκάιε ζε εκηεθχξ 

αθδνδιέκεξ πμθζηζζιζηέξ μκηυηδηεξ, πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα απμηνφρμοκ ηζξ οπανηηέξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ 

ζπέζεζξ. 

4) Αγηνπνίεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ: Αξ δμφιε ιυκμ ηζ θέεζ ημ αζαθίμ βζα ηζξ ΖΠΑ: 

«Με θηλεηήξηεο δπλάκεηο έλαλ ηζρπξφ αηνκηζκφ, πίζηε ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ, αθνζίσζε ζηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηηο νπνίεο 

θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο πνιηηηθνχο ζηνραζηέο, ηδίσο απφ ηνλ Σδνλ 

Λνθ, απνδνρή ησλ λφκσλ ηεο ειεχζεξεο θαη αθεδεκφλεπηεο αγνξάο, νη πξψελ 

Βξεηαλνί έπνηθνη θαη ζηε ζπλέρεηα Ακεξηθαλνί δηακφξθσζαλ κηα δπλακηθή θαη 

δεκνθξαηηθή πνιηηεία, πνπ έκειιε λα ζπεχζεη δχν θνξέο θαηά ηνλ 20φ αηψλα, 

γηα λα ζψζεη ηε ζπαξαζζφκελε Δπξψπε ζε δχν παγθνζκίνπο πνιέκνπο - δχν 

πνιέκνπο πνπ ηεξκάηηζαλ ηελ εγεκνλία ηεο γεξαηάο επείξνπ θαη κεηέθεξαλ 

ηζρχ απφ ηελ Δπξψπε ζηελ ππεξαηιαληηθή πξνέθηαζή ηεο». Γε πνεζάγεηαζ κα 

ζπμθζάζμοιε ηδκ ηναοβή ημο ζοββναθέα «γήης μζ κυιμζ ηδξ αβμνάξ» μφηε ημ 

βεβμκυξ υηζ ζημοξ δφμ παβηυζιζμοξ πμθέιμοξ μ ηυζιμξ πνςζηάεζ ηδ ζςηδνία 

ημο ζηζξ ΖΠΑ. Να πνμζέλμοιε ιυκμ υηζ μζ ΖΠΑ παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

«πνμέηηαζδ» ηδξ Δονχπδξ. Πάθζ, θμζπυκ, μ εκζαίμξ ηαζ αδζαίνεημξ 

εονςπασηυξ-δοηζηυξ πμθζηζζιυξ, πμο ιε ζδιαία ημο ημοξ κυιμοξ ηδξ αβμνάξ 

ηονζανπεί ζημκ πθακήηδ. 

5) Δμαθάληζε ηνπ ιατθνχ παξάγνληα θαη ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ: Ο θασηυξ 

πανάβμκηαξ, μζ οπμηεθείξ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ηαζ δ πάθδ ηςκ ηάλεςκ απθχξ δεκ 
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οπάνπμοκ! Ίθδ δ ζζημνία είκαζ δδιζμφνβδια δβεηχκ ή, ζηδκ ηαθφηενδ 

πενίπηςζδ, δζαηναηζηχκ ζοβηνμφζεςκ. ·ηζζ, μζ θασηέξ ιάγεξ απμοζζάγμοκ 

απυ ηδκ εθθδκζηή επακάζηαζδ, εκχ ημ ενβαηζηυ ηίκδια απθχξ δεκ έδναζε 

πμηέ. Γεκ ακαθένεηαζ μφηε ιζα απενβία, μφηε μπμζαδήπμηε άθθδ θασηή 

ηζκδημπμίδζδ. ηδκ Δθθάδα ενβαηζηά ζςιαηεία δεκ δδιζμονβήεδηακ πμηέ ηαζ 

μζ ενβαγυιεκμζ δεκ επδνέαζακ ηδκ ελέθζλδ ηςκ βεβμκυηςκ ζε ηίπμηα. Ίθδ δ 

εθθδκζηή ζζημνία είκαζ ιζα απθή δζαδμπή ηςκ πνάλεςκ ημο Σνζημφπδ, ημο 

Βεκζγέθμο η.η.θ. Σμ ηζ βζκυηακ ζηδ αάζδ ηδξ ημζκςκίαξ απθά δεκ εκδζαθένεζ! ημ 

ίδζμ ιμηίαμ, δ Οηηςανζακή Δπακάζηαζδ πανμοζζάγεηαζ ιυκμ βζα κα θακεί υηζ 

μδήβδζε ζε έκα αοηανπζηυ ηνάημξ ηαζ ηαοηυπνμκα απμζζςπάηαζ δ επίδναζή 

ηδξ ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ.  

6) Δμνβειηζκφο πιηζηηθψλ εξκελεηψλ ή εξκελεηψλ ελνριεηηθψλ γηα ηνλ 

θαπηηαιηζκφ: Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ ημ ηιήια ημο αζαθίμο πμο 

αθμνά ηα αίηζα ημο Α΄ Παβηυζιζμο Πμθέιμο. Αθμφ ακαθενεμφκ μζ εεκζηέξ 

επζδζχλεζξ ηαζ ιε έκακ ανηεηά αθδνδιέκμ ηνυπμ ηάπμζα μζημκμιζηά 

ζοιθένμκηα (ζε ακηίεεζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ αζαθίμ, υπμο βζκυηακ λεηάεανα 

θυβμξ βζα μζημκμιζημφξ ακηαβςκζζιμφξ ηαζ ιμίναζια ημο ηυζιμο), αημθμοεεί 

ημ ελήξ αηαηακυδημ ηιήια, δείβια ιεηαιμκηένκαξ ζπμθζηήξ ζζημνζμβναθίαξ: 

«Δμάιινπ ε ξαγδαία εθβηνκεράληζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε γεληθά, θαζψο θαη 

ε ζπλαθφινπζε ηαρεία απνξξφθεζε κεγάισλ αλζξψπηλσλ καδψλ ζηηο πφιεηο 

δηαηάξαμαλ ηελ παξαδνζηαθή νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

απνδέζκεπζαλ πνιιά άηνκα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

αλαζηνιέο, κε ζπλέπεηα λα αλαπηπρζνχλ ζην απξφζσπν πιαίζην ηεο πφιεο 

απνζηαζεξνπνηεηηθνί παξάγνληεο, φπσο κηα γεληθή αλεζπρία, αλαηξεπηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη θηλήκαηα, θαη ζπνξαδηθέο εθδειψζεηο βίαο. Σέηνηα θαηλφκελα 

ήηαλ πην ζπλεζηζκέλα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο θαη ζηηο παξπθέο ηνπ 

αζηηθνχ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ: ζηελ Ιξιαλδία, ζηελ Πνξηνγαιία, ζηελ 

Ιζπαλία, ζηελ Ιηαιία, ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε». Με 

ηδ αμήεεζα ηέημζςκ απμζπαζιάηςκ δ οθζζηζηή ενιδκεία ηςκ αζηζχκ ημο Α΄ 

Παβηυζιζμο Πμθέιμο πάεζ πενίπαημ. Αοηυ πμο ιέκεζ είκαζ έκα εμθυ 

ηαηαζηεφαζια, πμο ημ ιυκμ πμο ηαημνεχκεζ είκαζ κα ζοζημηίζεζ ηα 

πναβιαηζηά αίηζα ημο πμθέιμο, ηαεχξ ημ λέζπαζια ημο πμθέιμο απμδίδεηαζ 

υπζ ιυκμ ζε πναβιαηζημφξ μζημκμιζημφξ ηαζ εεκζημφξ ακηαβςκζζιμφξ, αθθά ηαζ 

ζε ιζα βεκζηή ηαζ απνμζδζυνζζηδ «ακδζοπία», πμο εοιίγεζ πενζζζυηενμ 
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ροπμθμβία πανά ζζημνία. Καζ εδχ μ ζηυπμξ είκαζ εφθμβμξ: πνέπεζ κα 

ελαθακζζημφκ απυ ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ αζηίςκ μζ ημζκςκζηέξ ηάλεζξ ηαζ μζ 

επζδζχλεζξ ημοξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα μζ εοεφκεξ ημο ηαπζηαθζζιμφ ηςκ ανπχκ 

ημο αζχκα, βζα ημ λέζπαζια ημο ιεβαθφηενμο πμθέιμο πμο είπε βκςνίζεζ ςξ 

ηυηε μ πθακήηδξ.  

Φοζζηά, απυ ηδκ ακηεπίεεζδ ηδξ Γελζάξ ζηδ ζπμθζηή ζζημνζμβναθία ηαζ 

ημκ ζζημνζηυ ακαεεςνδηζζιυ δε βθζηχκμοκ μφηε ηα Γεηειανζακά ηαζ δ Δεκζηή 

Ακηίζηαζδ. ημ ζφκημιμ απυζπαζια ημο αζαθίμο πμο αθζενχκεηαζ ζηδκ 

Δεκζηή Ακηίζηαζδ βίκεηαζ απθή ακαθμνά ζηζξ ακηζζηαζζαηέξ μνβακχζεζξ ηαζ ηδ 

ιαγζηυηδηα ηδξ ακηίζηαζδξ, πςνίξ κα ακαθένμκηαζ ηαευθμο μφηε ηακ ηα 

ημνοθαία βεβμκυηα ηδξ. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ ακαηίκαλδ ηδξ βέθοναξ ημο 

Γμνβμπμηάιμο, βεβμκυξ ελαζνεηζηήξ, ζε ζοιαμθζηυ ημοθάπζζημκ επίπεδμ, 

ζδιαζίαξ, αθζενχκεηαζ ιμκάπα ιζα πδβή (δδθαδή ημ βεβμκυξ έπεζ 

ελμζηναηζζηεί απυ ηδκ ηονίςξ αθήβδζδ).  

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ έπμοκ ηαζ ηα υζα αθμνμφκ ηα Γεηειανζακά. Οφηε θίβμ 

μφηε πμθφ οζμεεηείηαζ, ακ υπζ δ εηδμπή ηδξ απυπεζναξ ημιιμοκζζηζημφ 

πναλζημπήιαημξ, ημοθάπζζημκ δ εηδμπή ηδξ ημιιμοκζζηζηήξ παναζπμκδίαξ. 

Σαοηυπνμκα, ηα Γεηειανζακά πανμοζζάγμκηαζ ςξ εοεεία ακηακάηθαζδ ηςκ 

ακηζεέζεςκ ακάιεζα ζηδκ ΔΓ ηαζ ηδ Βνεηακία, πςνίξ κα πανμοζζάγμκηαζ -ή 

έζης κα έπμοκ εηηεεεί ηάπμο- μζ ελεθίλεζξ ζηδκ ηαηεπυιεκδ Δθθάδα ηαζ μζ 

ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ πμο έδναζακ ζε αοηή, ηαζ πςνίξ κα βίκεηαζ ηαιία 

ακαθμνά ζηδκ πμνεία ηθζιάηςζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ. Ακηίεεηα, ημ υθμ γήηδια 

απθμπμζείηαζ ζηα ελήξ δίπμθα: Ακαημθή-Γφζδ, Τπανηηυξ ζμζζαθζζιυξ-

ημζκμαμοθεοηζηή δδιμηναηία. Μζα ηέημζα αθήβδζδ δεκ είκαζ απθχξ ιζα 

δζαθμνεηζηή εηδμπή. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ζηυπμ έπεζ κα δζηαζχζεζ υθεξ ηζξ 

επζθμβέξ ηςκ «θζθμδοηζηχκ δοκάιεςκ», ηδκ ηνμιμηναηία ηδξ Γελζάξ ηαζ ημ 

ηνάημξ ηςκ εεκζημθνυκςκ, ηαεχξ αοηέξ είπακ ζηυπμ κα βθζηχζμοκ ηδ πχνα 

απυ ημ «θάεμξ» ζηναηυπεδμ. Γζαηί, είκαζ πζμ εφημθμ μ «ημζκυξ κμοξ» κα 

απμδεπηεί ηα Γεηειανζακά ςξ πνμζπάεεζα απμηνμπήξ εζζυδμο ηδξ Δθθάδαξ 

ζημ ακαημθζηυ ιπθμη πανά ςξ ημζκςκζηή ζφβηνμοζδ ακάιεζα ζηζξ θασηέξ 

ιάγεξ ηαζ ηδκ πθμοημηναηία ηδξ επμπήξ.  

Γζ‘ αοηυ άθθςζηε ηαζ υθδ δ πενίμδμξ πμο αημθμφεδζε ημκ ειθφθζμ 

πυθειμ πανμοζζάγεηαζ ςξ ιία πενίμδμξ μζημκμιζηήξ ακυνεςζδξ ηαζ 

απμζζςπάηαζ υηζ αοηή αηνζαχξ ήηακ δ πενίμδμξ ημο «ηνάημοξ ηςκ 
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εεκζημθνυκςκ». Σμ ιυκμ πμο θέβεηαζ απυ ημοξ ζοββναθείξ είκαζ υηζ «νη 

πιεγέο ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ δελ είραλ επνπισζεί θαη ζπρλέο ήηαλ νη 

θαηαγγειίεο ηνπ θφκκαηνο ηεο ΔΓΑ γηα δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηεο». Οζ θοθαηέξ, 

μζ ελμνίεξ ηαζ μζ ηνμιμηναηία ημο ιεηειθοθζαημφ πςνμθφθαηα έβζκακ απθέξ 

«δζαηνίζεζξ», εκχ δ ακαθμνά ζηδ δμθμθμκία Λαιπνάηδ, πμο αημθμοεεί, ιυκμ 

ζηυπμ έπεζ κα αεςχζεζ ηδκ ηοαένκδζδ ημο εείμο Καναιακθή. 

Θα ιπμνμφζαιε κα θένμοιε δεηάδεξ άθθα παναδείβιαηα, υιςξ ζηαιαηάιε 

βζαηί εα πνεζαγυιαζηακ μθυηθδνμ αζαθίμ. Απθχξ ημκίγμοιε υηζ υθμ ημ αζαθίμ 

ηζκείηαζ ζημ ίδζμ πκεφια ιε υζα επζθέλαιε κα ζηαπομθμβήζμοιε. 

οκμρίγμκηαξ, πνέπεζ κα ηναηήζμοιε έκα πνάβια: Σμ ηζ ιαεαίκμοκ μζ κέμζ βζα 

ημ πανεθευκ έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ημ πχξ ακηζιεηςπίγμοκ ημ ηχνα, 

ηδκ ηίκδζδ ημο ηυζιμο ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ αθθαβήξ ημο. Ίζμ ηαζ ακ υθα ηα 

παναπάκς δεκ πενκάκε ιυκμ -ή ηονίςξ- απυ ημ ζπμθείμ, εκημφημζξ ημ ηζ 

δζδάζηεζ αοηυ ηάεε άθθμ πανά αδζάθμνμοξ πνέπεζ κα ιαξ αθήκεζ. Άθθςζηε, μζ 

ημζκςκζημί ζοζπεηζζιμί ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ ζπμθζηχκ 

ιαεδιάηςκ ηαζ βζ‘ αοηυ ηαζ ημ πενζεπυιεκυ ημοξ αθμνά ημ εηπαζδεοηζηυ 

ηίκδια. Γζ‘ αοηυ ημ θυβμ ημ εέια ημο αζαθίμο Ηζημνίαξ ηδξ Γ΄ Λοηείμο πνέπεζ κα 

ακαδεζπηεί απυ ημοξ πνμμδεοηζημφξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ κα απαζηδεεί δ 

απυζονζή ημο, ηαεχξ πνεζαεφεζ ιζα άπμρδ ηαζ ελοπδνεηεί ζηυπμοξ πμο ιυκμ 

ημοξ εζαζχηεξ ημο ζοζηήιαημξ εηθνάγμοκ. 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Πέηνμ, ζε εοπανζζημφιε πμθφ. ε αοηή ηδ ζοθθμβζηή άζηδζδ 

δδιζμονβζημφ, εθπίγς, άβπμοξ, εθάηε, ζοκαδέθθζζζα, κα ηαηαεέζεηε ηζ εζείξ ηδ 

δζηή ζαξ ζοιαμθή - ζημ ηνίθεπημ, ζαξ παναηαθχ πάνα πμθφ.  

Μ. ΜΤΛΩΝΑ (Δ΄ ΔΛΜΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Καθδζπένα. Σμ εέια ιμο είκαζ «μ 

πμθζηυξ Δπαββεθιαηζηυξ Πνμζακαημθζζιυξ (ΔΠ) ςξ έκαξ επζπθέμκ 

ιδπακζζιυξ επζθμβήξ ζηδ Μέζδ Δηπαίδεοζδ».  

Έδδ δζακφμοιε ηδκ ηνίηδ δεηαεηία απυ ηυηε πμο εθανιυζεδηε μ ΔΠ 

ζημ ζπμθζηυ ζφζηδια. Απυ ηδ δεηαεηία ημο ‘80, ιε ηδκ άκμδμ ημο ΠΑΟΚ ζηδκ 

ελμοζία, ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια εθανιυζηδηε ζε υθα ηα ζπμθεία ηδξ 

πχναξ, ςξ ζοκέπεζα ηδξ εθανιμβήξ ηδξ εκκζάπνμκδξ οπμπνεςηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ ςξ εη ημφημο ιαγζηήξ θμίηδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ζημ ζπμθείμ. 

Αοηά ήηακ απμηέθεζια ηδξ ακάβηδξ ημο ζοζηήιαημξ βζα πενζζζυηενμοξ 
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εββνάιιαημοξ, ηδξ πάθδξ ημο ηζκήιαημξ βζα πενζζζυηενδ ιυνθςζδ αθθά ηαζ 

ηδξ ζφκδεζδξ ιε ηδκ Δονςπασηή ·κςζδ ηαζ ηζξ επζηαβέξ ηδξ.  

Ο ΔΠ, θμζπυκ, πήνε ηδκ πενίμδμ αοηή ηδ εέζδ ημο ιέζα ζημ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια, ηαεχξ ακαβκςνίζηδηε δ ακάβηδ ζφκδεζδξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ιε ηδκ παναβςβή ηαζ, επζπθέμκ, ηδξ ακάβηδξ ελεζδίηεοζδξ ηδξ 

ενβαζίαξ.  

Μέπνζ ηυηε ημ εηπαζδεοηζηυ ιαξ ζφζηδια θεζημονβμφζε ςξ έκα ιμκαδζηυ 

ηαζ ζηεκυ ηακάθζ, πμο μδδβμφζε ηάπμζμοξ ιέπνζ ημ πακεπζζηήιζμ ηαζ άθδκε 

ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ιε ιυκδ εηπαίδεοζδ ημ Γδιμηζηυ ζπμθείμ. Μέπνζ 

ηυηε δ επζθμβή βζκυηακ ζηδκ δθζηία ηςκ 12 πνυκςκ ιε εζζαβςβζηέξ ελεηάζεζξ 

βζα ημ Γοικάζζμ, ελέηαζδ δ μπμία ηαηέβναθε ηδκ ημζκςκζηή πνμέθεοζδ ηςκ 

παζδζχκ, ακελάνηδηα απυ ημ ακ ιεηαθνάγμκηακ αοηή ζε ζπμθζηή ελοπκάδα ή 

αδοκαιία «κα ηα πάεζ ηαθά» ημ παζδί ζημ ζπμθείμ. Σμ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια 

δζαηδνμφζε ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ημ δζαπςνζζιυ ηδξ ημζκςκίαξ ζε 

βναιιαηζζιέκμοξ ηαζ αβνάιιαημοξ ηαζ ηα επαββέθιαηα δζαπςνίγμκηακ ζε 

επαββέθιαηα πεζνςκαηηζηά ηαζ επαββέθιαηα βναθείμο. Σα επαββέθιαηα 

ηεπκζηήξ ελεζδίηεοζδξ ηυηε έθεζπακ, βζαηί δεκ οπήνπε μ ααειυξ ακάπηολδξ πμο 

εα ηα επέααθθε.  

ηδ εέζδ ημο επαββεθιαηζημφ πνμζακαημθζζιμφ ηδκ πενίμδμ αοηή, ηαζ 

ιάθζζηα ιε απμηεθεζιαηζηυηενμ νυθμ, ανίζημκηαζ μζ ααειμί, μζ πανειαάζεζξ 

ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ μζ παναηδνήζεζξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ 

ημζκςκζημπμζμφκηαζ ηα παζδζά, ακάθμβα ιε ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, ηζξ 

θζθμδμλίεξ, ηζξ πνμζδμηίεξ ηαζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ ημζκςκζηή εέζδ ηςκ βμκζχκ 

ημοξ.  

Καεχξ δ πίεζδ βζα πενζζζυηενδ εηπαίδεοζδ αθήκεζ κα πενάζμοκ 

πενζζζυηενμζ ιέζα ζημ ηακάθζ ηδξ εηπαίδεοζδξ, δ επζθμβή αθθάγεζ ηαζ 

λακαθθάγεζ ηαζ δ δθζηία επζθμβήξ ακεααίκεζ. Ίιςξ δ δμιή ηδξ μνβάκςζδξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ δεκ έδζκε εκαθθαηηζηέξ δοκαηυηδηεξ, ιε απμηέθεζια κα θαίκεηαζ 

υηζ αολάκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ πηοπζμφπςκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηαζ, πανάθθδθα, δ 

μναηή έθθεζρδ ιεζαίςκ ζηεθεπχκ ηδξ ποναιίδαξ, ηαζ ιάθζζηα εζδζηεοιέκςκ ζε 

ηαζκμφνζμοξ ημιείξ παναβςβήξ, μδδβμφκ ζηδ δδιζμονβία ημο δζπθμφ ζπμθζημφ 

δζηηφμο, ιε ηδ Γεκζηή ηαζ ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ.  

Ζ ζφκδεζδ, θμζπυκ, ηδξ εηπαίδεοζδξ ιε ηδκ παναβςβή, πμο οπάνπεζ 
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έηζζ ηζ αθθζχξ, είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ εζζαβςβή ημο ΔΠ ζηδ Μέζδ 

Δηπαίδεοζδ. Αοηυ πμο ιέπνζ ηχνα έηακε ημ ζπμθείμ, άηοπα ηαζ ζοπκά άδζηα, 

βίκεηαζ ηχνα μνβακςιέκα, ιε ηαεανά δζαηοπςιέκμοξ ζηυπμοξ, μζ μπμίμζ 

αέααζα είκαζ ακμζπημί ζηδκ ημζκςκζηή ηνζηζηή.  

Καζ εκχ ζηδκ ανπή μ ΔΠ δήθςκε υηζ δ πνυεεζή ημο είκαζ κα 

δζεοημθφκεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ιαεδηή ηαζ κα ημκ 

αμδεήζεζ κα ηάκεζ επζηοπδιέκεξ επζθμβέξ ζημ ζπμθείμ, ιε ηδκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο ςιά ηαζ λεδζάκηνμπα απμηαθφπηεζ ηζξ πναβιαηζηέξ ημο πνμεέζεζξ ηαζ 

ημ ααειυ ηδξ επζηζκδοκυηδηάξ ημο. Οζ θακενέξ πνμεέζεζξ ημφ «ζςζηά 

μνβακςιέκμο» ΔΠ είκαζ κα ακαηυρεζ ηδ ααζζηή επζθμβή βζα ημ Δκζαίμ Λφηεζμ 

ηαζ κα μδδβήζεζ ζηδ «ζηνμθή ημοξ βζα ηδκ Σεπκζημεπαββεθιαηζηή 

Δηπαίδεοζδ», θεζημονβχκηαξ «ηαηαθοηζηά ζημ Γοικάζζμ» (αθ. πυνζζια ημο 

ΔΤΠ βζα ηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, Αεήκα 2004, ζεθ. 44) 

Ζ ακαημπή αοηή ηδξ πμνείαξ ηςκ ιαεδηχκ πνμξ ημ Λφηεζμ 

ελοπδνεηείηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, ιέζα απυ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα 

υθςκ ηςκ βκςζηζηχκ ακηζηεζιέκςκ, ηαζ ηονίςξ ηςκ Ακαθοηζηχκ 

Πνμβναιιάηςκ ημο ΔΠ ηαζ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ, ζηα πθαίζζα ημο 

ιαεήιαημξ, ηονίςξ υιςξ ιέζα απυ ηα δζδαηηζηά αζαθία.  

Θα πς δφμ παναδείβιαηα απυ ηα δφμ ζπμθζηά αζαθία: ημ αζαθίμ 

ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο (ζεθ. 26 ηαζ 27) ηαζ ζηδκ εκυηδηα βζα ημ ενβαζζαηυ 

πενζαάθθμκ, δ ιενζηή απαζπυθδζδ, δ ηδθενβαζία, δ επμπζηή απαζπυθδζδ, δ 

ενβαζία ιε ημ ημιιάηζ, δ αοημαπαζπυθδζδ ακαθένμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ ςξ 

ζφβπνμκεξ ηαζ εοέθζηηεξ ιμνθέξ απαζπυθδζδξ, μζ μπμίεξ ειπενζέπμοκ ιζηνά 

ηαζ ιεβάθα δζαζηήιαηα ακενβίαξ, ηαζ είκαζ αιθίαμθςκ ενβαζζαηχκ ηαζ 

αζθαθζζηζηχκ δζηαζςιάηςκ, εκχ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ ζηαεενή ενβαζία, ςξ ημ 

ιυκμ ακαβηαίμ υνμ επζαίςζδξ, ηαιία ακαθμνά δε βίκεηαζ. Αοηή ζαθχξ, βζα ημ 

ζφζηδια ηαζ ημ αζαθίμ, ακήηεζ ζηζξ παναδμζζαηέξ ηαζ λεπεναζιέκεξ ιμνθέξ 

απαζπυθδζδξ. Ζ παναπάκς εκυηδηα απμηεθεί θοζζηά ααζζηυ ζημζπείμ 

πμθζηζηήξ - ζδεμθμβζηήξ πεζναβχβδζδξ ηςκ παζδζχκ πνμξ ηζξ εθαζηζηέξ ιμνθέξ 

απαζπυθδζδξ.  

ημ αζαθίμ ηδξ Α΄ Λοηείμο (ζεθ. 14 ηαζ 15), ζημ πθαίζζμ ιζαξ άζηδζδξ 

ζπεηζηήξ ιε ηζξ επαββεθιαηζηέξ αλίεξ, μ ιαεδηήξ ενςηάηαζ ακ εέθεζ ζημ ιέθθμκ 

κα έπεζ ιζα ζηαεενή δμοθεζά ιε εθάπζζηεξ πζεακυηδηεξ απυθοζδξ, ακ εέθεζ κα 
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έπεζ ιία δμοθεζά ιε ορδθέξ μζημκμιζηέξ απμθααέξ, εάκ εέθεζ κα έπεζ ιία 

δμοθεζά πμο κα ημο ελαζθαθίγεζ εθεφεενμ πνυκμ ηαζ πμθθά άθθα ηέημζα. Λεξ 

ηαζ εα οπήνπακ άκενςπμζ πμο εα ήεεθακ ημ ακηίεεημ, ζακ κα ιδκ είκαζ 

ακαθαίνεηα δζηαζχιαηα υθα ηα παναπάκς βζα ιία ακενχπζκδ γςή, δ δμοθεζά, 

μ εθεφεενμξ πνυκμξ, δ ακενχπζκδ αιμζαή ηαζ ηα θμζπά.  

Σα πενζεχνζα θεζημονβίαξ ημο ΔΠ πνμξ δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ 

απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ είκαζ πενζμνζζιέκα. Γζυηζ μ ΔΠ, θεζημονβχκηαξ υπςξ 

ακέπηολα, δεκ αθήκεζ ακμζπηή μθυηθδνδ ηδκ ηθίιαηα ηςκ εοηαζνζχκ ζε υθα ηα 

παζδζά, απυ υπμζμ επίπεδμ ηδξ ημζκςκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηζ ακ 

πνμένπμκηαζ. Κάπμζα παζδζά παναηζκμφκηαζ κα ζοιθζθζςεμφκ ιε υ,ηζ πεζνυηενμ 

ημοξ πνμζθένεηαζ, επζηνέπμκηαξ ζημοξ άθθμοξ κα ηανπχκμκηαζ ημ 

απμηέθεζια ηςκ επζθμβχκ ημοξ.  

Καζ ειείξ μζ ηαεδβδηέξ πμθθέξ θμνέξ εκδέπεηαζ εκηεθχξ αεχα ηαζ έκηζια 

κα ελζζχκμοιε ζδεμθμβζηά ηα επαββέθιαηα πςνίξ κα ακηζθαιαακυιαζηε υηζ 

πέθημοιε ζηδκ παβίδα κα απεοεοκυιαζηε ζηα παζδζά παιδθήξ ημζκςκζηήξ 

πνμέθεοζδξ. Ανηεημί, υιςξ, ηαεδβδηέξ αιθζζαδημφκ ηδ θεζημονβία ημο ΔΠ 

ηαζ πνμαάθθμοκ πμζηίθεξ ακηζζηάζεζξ ζηδ δζδαζηαθία αθθά ηαζ ζηδκ εκ βέκεζ 

θεζημονβία ημο ζπμθείμο, ακηζζηάζεζξ απαναίηδηεξ, ζδζαίηενα ζήιενα, πμο δ 

ζδεμθμβία ημο αηναίμο ακηαβςκζζιμφ εζζαάθθεζ ζηα ζπμθεία.  

Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αξ εοπανζζημφιε πμθφ. Ζ ζοκαδέθθζζζα Ράπηδ Μανίκα ηαζ 

εα ηθείζμοιε ιε ηδ ζοκαδέθθζζζα Μμογαηίημο.  

Μ. ΡΑΠΣΖ: Σζ εέθς κα πς: ημ ημιιάηζ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ Iζημνίαξ, ημο 

ιαεήιαημξ ηδξ Iζημνίαξ κμιίγς υηζ έπς ηαθοθεεί ανηεηά ηαζ απυ ημκ Θακάζδ 

Σζζνζβχηδ ζημ γήηδια ηδξ Γ΄ Λοηείμο ηαζ απυ ημκ Πέηνμ Φφηνμ ηαζ απυ ηδ 

μφθα. Δπίζδξ, εα ήεεθα κα πς πνμξ εκδιένςζδ, ηφνζε Σμοθζάημ, υηζ ζημ 

αζαθίμ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο μζ ζοββναθείξ εεςνμφκ υηζ δ εθθδκζηή ζοκείδδζδ 

δζαιμνθχκεηαζ ημ 1261. αξ ημ θές έηζζ εκδιενςηζηά, βζαηί ηζ εβχ έιεζκα ιε ημ 

ζηυια μνεάκμζπημ.  

Σα αζαθία Ηζημνίαξ είκαζ ίζςξ απυ ηα πεζνυηενα πμο οπάνπμοκ. Θέθς, 

υιςξ, κα ακαθενεχ ζημ πυηε ανπίγεζ αοηή δ ιεβάθδ ηαηναηφθα υζμκ αθμνά 

ημ πενζεπυιεκμ, βζαηί ιέπνζ ηυηε βζα ηάπμζμοξ απυ ημοξ ηαεδβδηέξ ήηακ ζαθέξ 
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πχξ βνάθμκηαζ ηα αζαθία ηδξ Ηζημνίαξ. Απυ ημ ‘97, ιεηά ηδ 

ιεηαννφειζζδ/απμννφειζζδ ημο Ανζέκδ, δμιείηαζ έκα ελεηαζζμηεκηνζηυ 

ζφζηδια ηαζ εκηάζζεηαζ ημ ιάεδια ηδξ Ηζημνίαξ ζηζξ πακεθθαδζηέξ ελεηάζεζξ. 

Φνμκηίγμοκ, θμζπυκ, κα έπμοκ αζαθία Ηζημνίαξ ζδζαίηενδξ δοζημθίαξ, πένα απυ 

ημ ζδεμθμβζηυ ημοξ πενζεπυιεκμ. αξ εοιίγς έκα επαίζποκημ αζαθίμ ηδξ Β΄ 

Λοηείμο πμο ελεηάζηδηε πακεθθαδζηά. Δπί Δοεοιίμο ζηδ Γ΄ Λοηείμο θένκμοκ 

αζαθίμ Ηζημνίαξ, ημ εηδίδμοκ, ημ παναδίδμοκ ζηα ζπμθεία ηαζ ημ απμζφνμοκ. 

Δπακαθένμοκ ημ αζαθίμ ημο Κυκδδ, βζα κα θένμοκ θέημξ αοηυ ημ απαίζζμ, 

αηυιδ ηαζ υζμκ αθμνά ηδκ εζημκμβνάθδζή ημο. Μέπνζ ηαζ ημ πανηί –ίζςξ ζαξ 

θαίκεηαζ αζηείμ- αθθά ιέπνζ ηαζ ημ πανηί είκαζ εοηεθέξ, εοηεθέζηαημ. Δίκαζ μ 

ηνυπμξ πμο μζ ίδζμζ ακηζιεηςπίγμοκ ηυζμ ειάξ, ηυζμ ηδκ ζζημνζηή ζοκείδδζδ, 

υζμ ηαζ ηα παζδζά ιαξ. Γζα κα ηεθεζχζς, ημ αζαθίμ αοηυ ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Γ΄ 

Λοηείμο έπνεπε κα έπεζ απμζονεεί απυ πνμπεέξ, Ανεηή. Ακ δ Φζθμζμθία 

έπνεπε κα έπεζ απμζονεεί απυ ζήιενα, δ Ηζημνία ηδξ Γ΄ Λοηείμο έπνεπε κα 

είπε απμζονεεί απυ πνμπεέξ.  

·κα ζδιείμ ζημ μπμίμ εεςνχ υηζ πνέπεζ κα επζζηήζς θίβμ ηδκ 

πνμζμπή ζαξ είκαζ ημ ελήξ: ·πεζ κα ηάκεζ ιε πάνα πμθθά ηαζ ζοκδέεηαζ θίβμ ιε 

αοηυ πμο είπε πνζκ δ παπή. Αθμνά ημ θυβμ, υπζ ημ πενζεπυιεκμ, ηςκ αζαθίςκ, 

ημ πχξ βνάθμκηαζ μζ πνμηάζεζξ, ηζξ δφζημθεξ θέλεζξ. Αοηυ ηάκεζ πμθφ δφζημθδ 

ηδκ ηαηακυδζδ υπζ ιυκμ βζα ηα παζδζά, αθθά πμθθέξ θμνέξ ηαζ βζα ιαξ ημοξ 

ίδζμοξ, ιε απμηέθεζια έηζζ ημ παζδί κα πεηά ηδκ Ηζημνία ζηδκ άηνδ. Ξένεηε 

πμθφ ηαθά αοηυ πμο έδεζλακ ηα απμηεθέζιαηα ζηζξ ελεηάζεζξ ζηδ Γ΄ Λοηείμο. 

Πμζμ είκαζ ημ ιάεδια πμο έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ απμηοπία; Ζ Ηζημνία, αέααζα. 

Γζαηί έπμοιε ιάεεζ κα πνμζεββίγμοιε ηδ βθχζζα ιέζα απυ ηα Ανπαία 

Δθθδκζηά, ιέζα απυ ηα Νέα Δθθδκζηά, ιε ιδπακζζηζηυ ηνυπμ. Σζ ζδιαίκεζ αοηυ; 

Ίηζ εβχ ςξ ιαεδηήξ, υηακ έπς ιάεεζ κα απακηχ ζηα ηεκά ηαζ κα ζοιπθδνχκς 

ηα ηεκά, δεκ ιπμνχ μφηε κα ηνίκς έκα ηείιεκμ μφηε κα δζαιμνθχζς άπμρδ 

μφηε κα παναβάβς υιςξ ηαζ θυβμ, κα παναβάβς ηείιεκμ. Καζ ένπμκηαζ μζ 

ελεηάζεζξ ηαζ ιμο γδημφκ παναβςβή ηεζιέκμο. Αοηυ δε βίκεηαζ ζηδκ Ηζημνία; Γε 

ιμο γδηάκε κα αθαζνέζς απυ αοηά πμο έπς δζααάζεζ; Χναία. Απυ ημ ζφκμθμ 

ηδξ θφζδξ αθαζνχ ηαζ επζθέβς αοηυ πμο ιμο γδηάκε. Πχξ εα πνέπεζ κα ημ 

δζαιμνθχζς ζφιθςκα ιε ηζξ πδβέξ; Άνα εβχ ςξ ιαεδηήξ πνέπεζ κα 

παναβάβς θυβμ. Γοζηοπχξ, θνμκηίγμοιε -ηαζ αάγς ηζ ειάξ ιέζα, ηονίςξ 
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υιςξ θνμκηίγμοκ μζ ζεφκμκηεξ- κα ιδκ οπάνπεζ παναβςβή θυβμο ηαζ άνα κα 

ιδκ οπάνπεζ παναβςβή ζηέρδξ.  

Υαίνεηε.  

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ πανμοζζάζηδηε πενζθδπηζηά. Πθήνδξ 

παναηίεεηαζ ζημ Πανάνηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε πμθφ. Σεθεοηαία μιζθήηνζα δ ζοκαδέθθζζζα 

Μμογαηίηδ.  

ΜΟΤΕΑΚΗΣΟΤ: εαυιεκδ ηαζ ηδκ ημφναζή ζαξ ηαζ ηονίςξ ηδ δζηή ιμο, εα 

ζηαεχ ιυκμ ζε ηάπμζα ζδιεία, πμο μοζζαζηζηά ιμο έπμοκ επζζδιάκεζ μζ 

ζοκάδεθθμζ ιε ημοξ μπμίμοξ είπα ζογδηήζεζ ζηδκ Κένηονα, πνζκ ένες εδχ, 

υζμκ αθμνά ημ αζαθίμ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο.  

Πέκηε ζδιεία επζζδιαίκμοκ ηα μπμία έπμοκ επζζδιακεεί ηαζ εδχ απυ 

ηάπμζμοξ:  

1. απίζηεοηδ ζοιπφηκςζδ φθδξ,  

2. απμζπαζιαηζηυηδηα,  

3. απμοζία ζηυπςκ ζε ηάεε δζδαηηζηή εκυηδηα (αοηυ αημφζηδηε ηαζ πεεξ ή 

πνμπεέξ απυ ηάπμζμκ ηαζ αθμνά ηα ιαεήιαηα βεκζηυηενα, υηζ οπάνπεζ 

απμοζία δζδαηηζηχκ ζηυπςκ),  

4. πνμαθδιαηζηή ιεεμδμθμβία ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ φθδξ ηαζ  

5. πμθφ δφζημθμ θελζθυβζμ.  

Αοηυ ηζ ζδιαίκεζ; Ανπζηά δ ζοιπφηκςζδ: αθέπμοιε υηζ έπμοιε ζε έκα 

αζαθίμ 130 ζεθίδςκ πθδνμθμνίεξ βζα ημ Βογάκηζμ, βζα ηδ ιεζαζςκζηή Γφζδ, βζα 

ηζξ βεςβναθζηέξ ακαηαθφρεζξ, βζα ηδκ Ακαβέκκδζδ ηαζ ηα θμζπά. ·πμοιε έκα 

πάμξ αζφκδεηςκ πθδνμθμνζχκ, ηεθάθαζα πμο δε ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

αζηζαηά, πθδνμθμνίεξ ζηα πθαίζζα ηδξ ηάεε δζδαηηζηήξ εκυηδηαξ πμο δεκ 

εκηάζζμκηαζ ζε έκα βεκζηυ πθαίζζμ. Σμ απμηέθεζια είκαζ υηζ μζ ιαεδηέξ δεκ 

ιπμνμφκ κα ηα ιάεμοκ. Οηζδήπμηε δεκ ιπμνμφκ κα εκηάλμοκ ζε ηάηζ βεκζηυ, 

μζημκμιζηυ, ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ, δεκ ιπμνμφκ κα ημ ιάεμοκ. Απμοζία 

εζηίαζδξ ζημ μοζζχδεξ ζε ηάεε δζδαηηζηή εκυηδηα. Απμοζζάγεζ, δδθαδή, ημ 

ζδιακηζηυ, αοηυ πμο πνέπεζ κα ιάεεζ μ ιαεδηήξ, αοηυ βφνς απυ ημ μπμίμ 

πνέπεζ κα πενζζηναθεί δ δζδαηηζηή εκυηδηα. Καζ, θοζζηά, ηαζ δ ιεεμδμθμβία 
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είκαζ πνμαθδιαηζηή. Δηεί πμο είπαιε παθζά ζηα αζαθία ηδξ Ηζημνίαξ θεπημιενή 

βεβμκμημθμβζηή πανμοζίαζδ ηχνα έπμοιε απμζπαζιαηζηή πανμοζίαζδ ιε 

αάζδ ιία πθδεχνα πδβχκ. Γζαηί είκαζ αοηή δ ιεεμδμθμβία πνμαθδιαηζηή; 

Γζαηί, πένα απυ υθεξ ηζξ ζδεμθμβζηέξ ή πμθζηζηέξ παναιέηνμοξ, απεοεφκεηαζ ζε 

παζδζά ημο Γοικαζίμο, ζε παζδζά ηα μπμία αηυιδ δεκ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα 

ακαηαθφρμοκ ή κα μζημδμιήζμοκ, κα ημ πς έηζζ, βκχζδ. Γεκ έπμοκ αηυια ηζξ 

αάζεζξ. Πνέπεζ κα έπμοκ έκα ζηένεμ οπυααενμ.  

Σμ θελζθυβζμ είκαζ απίζηεοηα δφζημθμ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ ακαβηαγυιαζηε κα 

ιεηαθνάγμοιε ημ αζαθίμ. Πένα απυ δζαεειαηζηά γχα, υπςξ ιαξ είπε εδχ μ 

ζοκάδεθθμξ Σζζνζβχηδξ, είιαζηε ηαζ ιεηαθναζηέξ. Ακαβηαγυιαζηε κα 

ιεηαθνάγμοιε. Καζ υηακ μ εηπαζδεοηζηυξ ακαβηάγεηαζ κα ιεηαθνάγεζ, ακαθχκεζ 

δδθαδή ημ πνυκμ ημο ζημ κα ελδβήζεζ ημ αζαθίμ, θοζζηά δεκ έπεζ πνυκμ κα 

μνβακχζεζ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ δναζηδνζυηδηεξ ιέζα ζηδκ ηάλδ πένα απυ ημ 

ζπμθζηυ εβπεζνίδζμ. Αοηυ είκαζ ημ πνυαθδια. Γδθαδή, δε ζοιαάθθμοκ αοηά ηα 

αζαθία ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ, αηνζαχξ βζαηί δεκ είκαζ μφηε 

ηαηακμδηά μφηε ζαθή. Ακ δεκ είκαζ ηαηακμδηυ ηαζ ζαθέξ ημ αζαθίμ, δεκ 

ιπμνμφκ ηα παζδζά κα πνμπςνήζμοκ παναπένα. Οφηε ηνζηζηή ζηέρδ κα 

ακαπηφλμοκ μφηε κα ακαπηφλμοκ πνμαθδιαηζζιυ. Γεκ ιπμνεί μ εηπαζδεοηζηυξ, 

βζα πανάδεζβια, κα ημ πς έηζζ, κα ηάκεζ παζπκίδζ ιέζα ζηδκ ηάλδ ιε ημ κα 

αάθεζ αζηήζεζξ δζαααειζζιέκδξ δοζημθίαξ. Ξένμοιε υθμζ υηζ έπμοιε ηάλεζξ 

θμαενά ακμιμζμβεκείξ πμθζηζζιζηά, βθςζζζηά, ημζκςκζηά. Πχξ εα ηα 

ακηζιεηςπίζμοιε υθα αοηά, υηακ ημ ίδζμ ημ αζαθίμ είκαζ θμαενά δοζκυδημ;  

Οοζζαζηζηά μζ πνμηάζεζξ ηςκ ζοκαδέθθςκ είκαζ υηζ πνέπεζ κα οπάνλεζ 

πενζζζυηενδ αθήβδζδ. Ίπζ ηυζμ πμθθέξ πδβέξ, δε πνεζάγμκηαζ. Πνέπεζ ημ 

παζδί κα έπεζ ιζα αθήβδζδ ιε ανπή, ιέζδ ηαζ ηέθμξ. Να έπεζ ζημ ιοαθυ ημο ιία 

ζεζνά. Μεηά αοηέξ εα ιπμνμφζακ κα πθαζζζςεμφκ ιε ηάπμζεξ πδβέξ, θοζζηά 

πνμζεπηζηά επζθεβιέκεξ, πμο εα ακηζζημζπμφκ ζημ βκςζηζηυ ημοξ οπυααενμ. 

Απυ εηεί ηαζ πένα, κα ιπμνεί κα ηα δμοθέρεζ μ εηπαζδεοηζηυξ. Θα πνέπεζ ημ 

παζδί κα ηαηακμήζεζ μπςζδήπμηε ημκ ζζημνζηυ πχνμ ηαζ πνυκμ ιέζα απυ αοηή 

ηδκ αθήβδζδ, ηαζ μζ υπμζεξ ζζημνζηέξ έκκμζεξ ή υνμζ εα πνέπεζ κα ακαθφμκηαζ. 

Γεκ ιπμνεί κα αμιαανδίγεηαζ ιε αοηυ ημ… πχξ θέκε ζηα αββθζηά, ημ brain 

storming: θενπδαξρία, θενπδαξρηθφ ζπκβφιαην, πςνίξ αοηέξ μζ έκκμζεξ κα 

ακαθφμκηαζ ιε αάζδ υθα αοηά, δδθαδή, ζηα πμθζηζζιζηά ημοξ ζοιθναγυιεκα, 
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ηα ημζκςκζηά ηαζ ηα θμζπά. Οοζζαζηζηά δδθαδή, γδημφιε πενζζζυηενδ 

αθήβδζδ.  

Θα ήεεθα ααζζηά κα εηθνάζς θίβμ ηδκ πζηνία ιμο υζμκ αθμνά ηζξ 

δζαδζηαζίεξ πμο αημθμοεήεδηακ ηζξ δφμ ιένεξ αοηέξ. Γδθαδή, έπς ιάεεζ απ‘ 

έλς υθεξ ηζξ εζζδβήζεζξ, πζζηέρηε ιε. Θα πάς κα δχζς ελεηάζεζξ. Γε θές, 

είκαζ αοηυξ μ ζηυπμξ; Ο ζηυπμξ ήηακ κα ένεμοιε εδχ πένα, απυ ηζξ ηαηά 

ηυπμοξ ΔΛΜΔ, κμιίγς, ηαζ κα εηθνάζμοιε ημκ πνμαθδιαηζζιυ ηονίςξ ηςκ 

ζοκαδέθθςκ, ιε έκαοζια αέααζα ηζξ εζζδβήζεζξ. Δβχ δεκ ημ είδα αοηυ. 

Γδθαδή, δεκ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεηαζ ηχνα ιέζα ζε ηυζμ πενζμνζζιέκμ πνυκμ.  

διείςζδ: Ζ εζζήβδζδ πανμοζζάζδηε πενζθδπηζηά. Πθήνδξ παναηίεεηαζ 

ζημ Πανάνηδια. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: ε εοπανζζημφιε πμθφ. Δίκαζ πνήζζιδ δ παναηήνδζή ζμο.  

Θα ιμο επζηνέρεηε, ηθείκμκηαξ, κα ζαξ εοπανζζηήζς βζα ηδκ πμθφ 

μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ζαξ ζηζξ ενβαζίεξ ηδξ μιάδαξ ιαξ. Ξεηζκχκηαξ απυ 

ημοξ εζζδβδηέξ ηαζ, θοζζηά, απυ υθμοξ εζάξ, πμο είπαηε ιζα πανέιααζδ 

επζθέβμκηαξ αοηή ηδκ μιάδα. Δπζηνέρηε ιμο, επίζδξ, εενιά κα ζαξ 

εοπανζζηήζς βζαηί οπμζηήηαηε, ιάθθμκ ηανηενζηά, ιζα αζοκήεζζηδ 

ηαηαπυκδζδ. Αξ εθπίζμοιε υηζ εα ηδκ αλίγεζ ημ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ 

ζοθθμβζηήξ πνμζπάεεζαξ.  

αξ εοπανζζημφιε εενιά.  

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 4εο ΤΠΟΟΜΑΓΑ 
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5ε ΤΠΟΟΜΑΓΑ  

Φσζική, Χημεία, Βιολογία και ηα όμοια 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, ανπίγμοιε. ·πμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ πενίπμο 

δφμ χνεξ. Θα ηαηαβνάρμοιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ μζ μπμίμζ εέθμοκ κα ηάκμοκ 

πανέιααζδ. Θα ηαηαβναθμφκ επίζδξ, ακ οπάνπμοκ, εηπνυζςπμζ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ εκχζεςκ πμο εέθμοκ κα πανέιαμοκ. Τπάνπμοκ εηπνυζςπμζ 

απυ ηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ Φοζζηχκ ηαζ απυ ηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ Υδιζηχκ. 

Τπάνπεζ εηπνυζςπμξ άθθδξ επζζηδιμκζηήξ έκςζδξ πμο εέθεζ κα ηάκεζ 

πανέιααζδ; Ακ ζηδκ πμνεία πνμζέθεεζ ηάπμζμξ, εα ηαηαβναθεί ηαζ εα ημο 

δμεεί μ θυβμξ. 

 Ίζμκ αθμνά ημοξ μιζθδηέξ, οπάνπεζ δ ελήξ ηαηαβναθή: Μζπάθδξ 

Καζαπάηδξ, Καίηδ Σζανδή, Γζάκκδξ Μπαηζάηδξ, Μανβανίηα Κμοζαεακά, 

Μάκεμξ Αδαιάημξ, Βαζίθδξ Θεμδςναηυπμοθμξ, Γδιμζεέκδξ Γαβηθήξ, Νίημξ 

Μεηαθθδκυξ, μθία Βαζζθεζάδμο, Βίηο Μζπαθμπμφθμο, ςηήνδξ Μμονηγίημξ, 

Μζπάθδξ Υνοζμαένβδξ, Γζχνβμξ Εαθεζναηίδδξ, Λειυκα Σανβμοηζίδμο, 

Ζθέηηνα Πέηηα, Συκζα Φναββεδάηδ, Γζάκκδξ αννήξ, Γ. Μαονμβζχνβμξ ηαζ 

Θακάζδξ Κνμιιφδαξ.  

 οκάδεθθμζ, εα πάιε ελακηθχκηαξ ηα υνζα ζε έκα πεκηάθεπημ μιζθίαξ 

βζα ηάεε ζοκάδεθθμ ηαζ ηάκμοιε ιία έηηθδζδ βζα αοημπενζμνζζιυ υζμκ αθμνά 

ημ πνυκμ. Παναηαθμφιε κα δζεοημθφκεηε ηαζ εζείξ ηδ δζαδζηαζία. Ίζμζ μιζθδηέξ 

πάνμοκ πενζζζυηενμ πνυκμ απυ αοηυκ πμο ημοξ έπεζ δζαηεεεί μοζζαζηζηά ημκ 

αθαζνμφκ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο έπμκηαζ. Θα παναηαθέζμοιε κα 

αμδεήζεηε υθμζ ηδ δζαδζηαζία. Θα λεηζκήζμοιε ιε ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ 

επζζηδιμκζηχκ εκχζεςκ ηαζ εα ημοξ δχζμοιε πνυκμ πανέιααζδξ μηηχ 

θεπηά.  

 Απυ ηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ Φοζζηχκ μζ ζοκάδεθθμζ Βαζίθδξ Κανάαεθαξ 

ηαζ Κχζηαξ Σζεθαθάξ. ·πεηε ζηδ δζάεεζή ζαξ μηηχ θεπηά, ζοκάδεθθμζ. 

Γζαπεζνζζηείηε ημ πνυκμ υπςξ εζείξ ηνίκεηε.  

Β. ΚΑΡΑΒΔΛΑ: οκάδεθθμζ, εηπνμζςπχκηαξ ηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ 
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Φοζζηχκ, αέααζα είπαιε εκδιενςεεί βζα έκα 15θεπημ ηαζ μζ δφμ ιαγί. Θα 

πνμζπαεήζμοιε κα ηάκμοιε μζημκμιία ζημ πνυκμ, βζα κα ιπμνέζμοιε κα 

είιαζηε ιέζα ζημ πθαίζζμ ηςκ μηηχ θεπηχκ.  

 Αοηά ηα μπμία εα πμφιε ηονίςξ αθμνμφκ ηδκ πνυηαζή ιαξ βζα ημ 

Ακαθοηζηυ Πνυβναιια Γζδαζηαθίαξ ηδξ Φοζζηήξ ζημ Λφηεζμ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα 

πνυηαζδ πμο ηδκ επελενβαγυιαζηε ςξ μιάδα ενβαζίαξ πενίπμο δουιζζζ 

πνυκζα ηαζ έπεζ πανμοζζαζηεί ηαηά ηαζνμφξ ζημ οκέδνζμ ηδξ Κένηοναξ ηδξ 

·κςζδξ Δθθήκςκ Φοζζηχκ ηαζ πνυζθαηα, ζηζξ 23 ημο Μάνηδ, ζηδκ Κααάθα.  

 Ζ ακηίθδρή ιαξ, αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, είκαζ υηζ είκαζ ηαηακμδηυ πθέμκ 

ζε υθμοξ ιαξ υηζ ημ Λφηεζμ δεκ πδβαίκεζ εηεί πμο πνέπεζ. Γεκ είκαζ πζα 

ζπμθείμ, αθθά ηάηζ ζακ πνμεάθαιμξ ακαιμκήξ. Μυκμ πμο αοηέξ ηζξ ιένεξ είκαζ 

ηαζ απεθπζζηζηά άδεζμξ. Θεςνμφιε υηζ ζήιενα έπμοιε θφβεζ απυ ηδ 

δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ ζημ Λφηεζμ. Θεςνμφιε ζήιενα υηζ ημ ζπμθείμ δεκ 

είκαζ εθηοζηζηυ ηαζ πνεζάγεηαζ ςξ δάζηαθμζ κα δμφιε ηζ πνέπεζ κα βίκεζ. 

Θεςνμφιε υηζ επακαδζαηοπχκμκηαξ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ δζδαζηαθία ηδξ 

Φοζζηήξ ζημ Λφηεζμ πνέπεζ κα ημ ηάκμοιε πναβιαηζηυ ζπμθείμ ηαζ κα 

ζχζμοιε ηαζ ηδκ ηζιή ηδξ Φοζζηήξ ιέζα απυ αοηυ.  

 ημ ενχηδια «βζαηί δζδάζημοιε Φοζζηή» δ μιάδα ιαξ πζζηεφεζ -ηαζ 

απακημφιε ζε αοηυ ημ ενχηδια, ηαζ αοηυ πνέπεζ κα πενάζμοιε ζημοξ ιαεδηέξ 

ιαξ- υηζ Φοζζηή πνέπεζ κα δζδάζημοιε βζα κα ιάεμοιε κα γμφιε ηαθφηενα 

ειείξ ηαζ μζ ιαεδηέξ ιαξ. Γζα κα ιάεμοιε κα ηοηθμθμνμφιε ηαθφηενα ζε αοηή 

ηδκ ημζκςκία. ήιενα οπάνπεζ έκα Πθαίζζμ πμοδχκ, ιία Τπμονβζηή 

Απυθαζδ -ίζςξ ηάπμζμζ κα ιδκ ηδκ έπεηε δεζ, ηάπμζμζ κα ηδκ έπεηε δεζ- δ μπμία 

ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ είκαζ κεηνυ βνάιια. Δάκ δείηε ημοξ δζδαηηζημφξ ζηυπμοξ 

πμο πνμζδζμνίγεζ δ Τπμονβζηή Απυθαζδ, ηαζ πάνεηε ηαζ ηα εέιαηα, βζα 

πανάδεζβια, ηςκ Πακεθθήκζςκ Δλεηάζεςκ, εα δζαπζζηχζεηε υηζ, ακ γδηήζεηε 

κα ανείηε ηζ εέθμοιε κα ελεηάζμοιε, ηζ εέθμοιε κα δμφιε, μζ πνχημζ, ηαηά ηδκ 

ακηίθδρή ιαξ, πμο ακαζνμφκ αοηή ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ είκαζ δ Κεκηνζηή 

Δπζηνμπή ηςκ Γεκζηχκ Δλεηάζεςκ. Αοηή είκαζ δ ακηίθδρή ιαξ.  

 Γοζηοπχξ ηαζ ιέζα ζηζξ ηάλεζξ ηζξ δζηέξ ιαξ πζζηεφμοιε ανηεηέξ θμνέξ 

υηζ δ Φοζζηή δεκ είκαζ απθυ πνάβια, αθθά ηάπμζα δοζκυδηα ηαζ ζηνοθκά 

γδηήιαηα ιε πμθθά ηαζ δφζημθα Μαεδιαηζηά. Δάκ δεκ είκαζ ηέημζα, δεκ είκαζ 

Φοζζηή, ηαηά ηδκ άπμρδ αοηή. Απυ ηδκ άθθδ, ζηεθηυιαζηε ιε ιεθαβπμθία 
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αοηυ πμο έθεβε μ Ασκζηάζκ υηακ ήηακε ηαεδβδηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο 

Πνίζημκ. Σμο έθεβακ μζ άθθμζ ηαεδβδηέξ: «Γζαηί δεκ ένπεζαζ κα 

παναημθμοεήζεζξ αβχκεξ ιπέζγ ιπμθ;», ηαζ απακημφζε: «Γεκ ιπμνχ κα 

ένες, βζαηί δεκ ηαηαθαααίκς ημοξ ηακυκεξ αοημφ ημο παζπκζδζμφ. Νμιίγς υηζ 

είκαζ πζμ δφζημθμζ απυ ημοξ κυιμοξ ηδξ Φοζζηήξ». Αοηυ υηακ ένπεηαζ ζημ 

ιοαθυ ιαξ, αθίιμκμ, ιυκμ ιεθαβπμθία ιάξ πνμηαθεί.  

 Σμ Πθαίζζμ πμοδχκ, θμζπυκ, πμο οπάνπεζ ζήιενα ηαηαπαηείηαζ. Ζ 

Φοζζηή πνεζάγεηαζ, υπςξ αέααζα ηαζ ηα άθθα ιαεήιαηα, κα απεθεοεενςεεί 

απυ ημ θάκηαζια πμο πθακζέηαζ πάκς απυ ηα ηεθάθζα ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ 

δαζηάθςκ ηαζ είκαζ ημ θάκηαζια ηςκ Πακεθθήκζςκ Δλεηάζεςκ. Σμ 

πενζεπυιεκμ ηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ πνεζάγεηαζ ζήιενα κα απακηά ζημ 

βζαηί ηςκ κέςκ ακενχπςκ. Να ημοξ ηάκεζ ζηακμφξ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ θήρδ 

απμθάζεςκ ζε πναηηζηά εέιαηα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ, ιε αημιζηέξ, 

ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ ηαζ, βζαηί υπζ, παβηυζιζεξ δζαζηάζεζξ.  

 Δπζβναιιαηζηά εέθς κα πς ημ ελήξ: Πζζηεφμοιε υηζ αοηυ ημ πνυβναιια 

πνέπεζ κα ηαθθζενβεί ηδκ πενζένβεζα βζα ηα θοζζηά θαζκυιεκα ηαζ ηδκ 

ειπζζημζφκδ ζηζξ πεζναιαηζηέξ ιεευδμοξ πμο εα ελενεοκμφκ. Δίκαζ 

απαναίηδημ κα ακαπηοπεεί δ ζηακυηδηα κα δζαηοπχκμκηαζ μοζζαζηζηέξ 

ενςηήζεζξ, μζ μπμίεξ εα δζαπςνίγμοκ ημ ηεκηνζηυ απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ηαζ 

ακμφζζμ ηαζ ηδκ παναηήνδζδ ή ιεθέηδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηςκ θαζκμιέκςκ. 

Να πνμεημζιαζηεί δ πεναζηένς ιεθέηδ ζε αάεμξ ηδξ επζζηήιδξ βεκζηυηενα ηαζ 

ηδξ Φοζζηήξ εζδζηυηενα. Να βίκμοκ εοδζάηνζηα ηαζ ηαηακμδηά απυ ημοξ ιαεδηέξ 

ηα ημζκά ζδιεία ςξ πνμξ ηδ ιεεμδμθμβία ηαζ ηα ακηζηείιεκα. Να δμεεί δ ζδέα 

ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ αονζακμφξ πμθίηεξ υηζ βζα πμθθά μζημκμιζηά ή ημζκςκζηά 

θαζκυιεκα ηδξ γςήξ ιαξ ιπμνεί δ θοζζηή αζηζμθυβδζδ κα ζοκεζζθένεζ 

ζδιακηζηά ζηδκ ακηζηεζιεκζηή αλζμθυβδζή ημοξ. Να δμεεί πνμζμπή ζηδκ 

ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ Φοζζηήξ. Να ακαπηοπεεί δ βθςζζζηή ζηακυηδηα έηθναζδξ 

ηςκ ιαεδηχκ. Θεςνμφιε ηαζ πζζηεφμοιε υηζ δ πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ ηςκ 

εθθδκζηχκ, δ ειαάεοκζδ ζηα εθθδκζηά, ακαδεζηκφεζ ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ 

ηςκ εκκμζχκ ηδξ Φοζζηήξ. Θεςνμφιε -ηαζ δεκ είκαζ ζζπονζζιυξ αοηυξ- υηζ δ 

επζζηήιδ ιαξ είκαζ δ ηαηελμπήκ μοιακζζηζηή επζζηήιδ, υηακ απθςεεί, 

ηαθθζενβδεεί ηαζ ακαπηοπεεί ζε υθεξ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ.  

 διακηζηή πνμτπυεεζδ, ακαβηαία ηαζ ζηακή ζοκεήηδ, μπςζδήπμηε, 
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είκαζ δ δζάεεζδ πυνςκ βζα ηδκ απυηηδζδ ενβαζηδνζαηχκ ελμπθζζιχκ, υπμο 

δεκ οπάνπμοκ, ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηαζ δ επζιυνθςζδ ηςκ ζοκαδέθθςκ εηεί 

υπμο οπάνπμοκ.  

 Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, οπάνπεζ ιία μθμηθδνςιέκδ πνυηαζδ, οπυ ηφπμ 

ρδθίζιαημξ ηαζ ηδξ ζδιενζκήξ ζοκεδνίαξ, ηδκ μπμία ηαζ ηαηαεέης ζημ 

Πνμεδνείμ βζα ηα πναηηζηά, βζα ιδ ζπαηαθχ ημ πνυκμ ημο οκεδνίμο, χζηε κα 

απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ ηαζ παναπένα ζογήηδζδξ ηαζ επελενβαζίαξ.  

 Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ειείξ μζ θοζζημί πζζηεφμοιε, υπςξ ζαξ είπα 

πνμδβμοιέκςξ, υηζ δ επζζηήιδ ιαξ είκαζ ιζα ακμζηηή, ααεζά μοιακζζηζηή 

επζζηήιδ. ·κα δζανηέξ ηαλίδζ, πμο πνμζπαεμφιε κα ημ ηάκμοιε υιμνθμ, βζαηί 

ημφηδ δ γςή έκα ηαλίδζ ακενςπζάξ -ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, πνέπεζ κα είκαζ-, ηαζ 

δ Φοζζηή έπεζ κα ζοιαάθεζ ηαεμνζζηζηά ζε αοηυ ημ εέια.  

Κ. ΣΔΦΑΛΑ: Θα πανμοζζάζς ακαθοηζηά ηδκ πνυηαζδ ηδξ ·κςζδξ 

Δθθήκςκ Φοζζηχκ. Πνχηα-πνχηα αοηυ πμο ιαξ απαζπυθδζε είκαζ ημ ζπμθείμ: 

ηζ ζπμθείμ εέθμοιε ηαζ πμφ πνέπεζ κα πάιε. Ζ πνχηδ ιαξ πνυηαζδ, θμζπυκ, 

είκαζ υηζ ειείξ αθέπμοιε υηζ πνέπεζ κα ηαηανβδεμφκ μζ ηαηεοεφκζεζξ, πνέπεζ κα 

πνμπςνήζμοιε ζε ιαεήιαηα ηονίςξ βεκζηήξ παζδείαξ, πνέπεζ κα 

αζπμθδεμφιε ιε ηδ Φοζζηή βζα ημκ πμθίηδ ημο 21μο αζχκα, ακ είκαζ δοκαηυκ, ζε 

έκα δςδεηάπνμκμ ζπμθείμ.  

 Σχνα, ηαεχξ αοηή είκαζ ιζα πνυηαζδ ιαηνμπνυκζαξ πνμμπηζηήξ, πνμξ 

ημ πανυκ ειείξ πνμηείκμοιε ανπζηά ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ ηαηεοεφκζεςκ ζηζξ 

δφμ πνχηεξ ηάλεζξ ημο Λοηείμο, χζηε κα έπμοιε υθδ ηδ Φοζζηή ζε 

ιζηνμεπίπεδμ -υπζ απίεακδ αζηδζζμθμβία-, δ μπμία εα είκαζ ζε έκα ιεβάθμ 

ααειυ ζοκέπεζα ηδξ Φοζζηήξ ημο Γοικαζίμο, χζηε κα δχζμοιε, επζηέθμοξ, 

μκηυηδηα ηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή ααειίδα πμο θέβεηαζ Γοικάζζμ ηαζ κα ιδκ 

λεηζκάιε απυ ημ ηίπμηα, ζακ κα εεςνμφιε υηζ υθα είκαζ ιδδεκζηά. Να ιπμοκ 

πνάβιαηα ηα μπμία έπμοκ λεπαζηεί. Να ιπμοκ μζ αθθαβέξ θάζδξ. Γεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα θεζχκμοκ μζ πάβμζ ζημοξ πυθμοξ, κα ημ αθέπμοιε ηαεδιενζκά, 

υπςξ ηαζ άθθα πενζααθθμκηζηά θαζκυιεκα, ηαζ ειείξ κα «ζθονίγμοιε ηθέθηζηα» 

ηαζ κα ηα αβκμμφιε. Τπάνπεζ αέααζα ιζα ιζηνή ακαθμνά ζημ αζαθίμ ηδξ Β΄ 

Γοικαζίμο. Να ζοκδέζμοιε εενιμδοκαιζηή ηαζ αοηά ιε ημ πενζαάθθμκ, ιε ηδ 

εενιυηδηα ηαζ ιε πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα. Θεςνμφιε πνμθακέξ υηζ πνέπεζ 

κα εζζαπεμφκ μζ θοζζημί κυιμζ, υπζ υπςξ έβζκε ζημ αζαθίμ ημο Γοικαζίμο, πμο 
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ελαθακίζηδηε μ δεφηενμξ Νυιμξ ημο Νεφηςκα, πμο ελαθακίζηδηε δ 

επζηάποκζδ, πμο έπμοιε πνχηα ηδκ έκκμζα ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ιεηά ηδξ 

εενιυηδηαξ - έκα απίζηεοημ ιπθέλζιμ. Θέθμοιε έκα ιάεδια ημ μπμίμ εα είκαζ 

ζφβπνμκμ ηαζ εα αλζμπμζήζεζ ηαζ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, αθθά υπζ βεκζηά. Μζα 

εζηυκα πίθζεξ θέλεζξ, θέκε μζ Κζκέγμζ. 

 Θέθς κα ακαθένς έκα πανάδεζβια απυ ημ ιάεδια πμο ηάκς 

πνμζςπζηά. Πμθθέξ θμνέξ θέιε ζηζξ ηαθακηχζεζξ υηζ ιπμνμφιε κα ηζξ 

ακαπαναζηήζμοιε ιε έκακ ηζεζυαα πμο ηάκεζ ηφηθμ ιε ηδκ πνμαμθή ημοξ. Καζ 

έκαξ ιαεδηήξ ιμφ είπε: «Μα ηζ θεξ, δάζηαθε; Αοηά είκαζ Μαεδιαηζηά ηενηίπζα. 

Γεκ ημ αθέπμοιε ζηδ θφζδ».  

 Γείηε δφμ αίκηεμ ηςκ είημζζ δεοηενμθέπηςκ. Αοηυ ημ έθηζαλα ζημκ 

οπμθμβζζηή ιμο, αθθά δεκ έπμοιε πνυκμ κα ημ πνμαάθμοιε. ·κα, δ ηνμπζά ηδξ 

ζεθήκδξ απυ έκα δζαζηδιυπθμζμ πμο ανίζηεηαζ ζε φρμξ ανηεηά ιεβάθμ ηαζ 

έκα ζημ επίπεδμ ηδξ ζεθήκδξ. Δνχηδζδ πνχηδ: ηζ ηίκδζδ ηάκεζ δ ζεθήκδ; 

Απάκηδζδ πνχηδ: μιαθή ηοηθζηή. ημ άθθμ ενχηδια, ζημ δεφηενμ αίκηεμ: ηζ 

ηίκδζδ ηάκεζ δ ζεθήκδ; Δηεί παβχζακ υθμζ. Μμο θέεζ, εδχ ηάκεζ εοεοβνάιιζζδ, 

θέεζ ηάκεζ ηαθάκηςζδ. Άνα θμζπυκ ιπμνμφιε κα αάθμοιε κέεξ ηεπκμθμβίεξ, 

ιπμνμφιε κα ηα αάθμοιε ζακ ενβαθείμ ζημ ζοκάδεθθμ βζα κα δζδάλμοιε 

δφζημθεξ έκκμζεξ, ημ ιπθα-ιπθα ηαζ μ ιαονμπίκαηαξ δεκ ιπμνμφκ κα 

αμδεήζμοκ πάνα πμθφ.  

 Θέθμοιε ιε αοηυ ημκ ηνυπμ κα ηάκμοιε ημ ιάεδια εκδζαθένμκ ηαζ 

ζφβπνμκμ ιε ημκ ιαεδηή. Θέθμοιε κα εζζάβμοιε ζε απθυ επίπεδμ υθδ ηδ 

ζφβπνμκδ βκχζδ, χζηε κα ιπμνμφιε κα απακηάιε ηαζ ζηζξ ενςηήζεζξ πμο 

ηάκεζ μ ιαεδηήξ. Ο ιαεδηήξ αθέπεζ Λζαηυπμοθμ. Νμιίγεζ υηζ μ Καναεεμδςνή 

εζζήβαβε ηδ ζπεηζηυηδηα. Γεκ λένεζ ηζ είκαζ ζπεηζηυηδηα. Ίθεξ αοηέξ ηζξ 

ενςηήζεζξ ηζξ έπεζ μ ιαεδηήξ. Σμ ενχηδια, θμζπυκ, είκαζ κα ημο δχζμοιε 

ζημζπεζχδεζξ απακηήζεζξ. Γεκ θές κα ηάκμοιε ιεηαζπδιαηζζιμφξ Λχνεκξ, έηζζ 

ακαθοηζηά, αθθά κα ημο πμφιε ηδκ ελίζςζδ ιάγαξ ηαζ εκένβεζαξ, κα ημο πμφιε 

ηάηζ βζα ηδ δζαζημθή ημο πνυκμο ζε απθυ επίπεδμ.  

 Καζ επίζδξ εέθμοιε κα εζζαβάβμοιε ηδκ έκκμζα ηδξ εκυηδηαξ ηδξ 

βκχζδξ, υπζ ηδ βεκζηή δζαεειαηζηυηδηα. Γζα ιαξ δεκ έπεζ κυδια «δεμπμζυξ 

ζδιαίκεζ θςξ». Διείξ Φοζζηή δζδάζημοιε. Διείξ εέθμοιε κα αάθμοιε εκυηδηα 

ζηδ βκχζδ. Να ηυρμοιε ηα δζάθμνα ζηεβακά πμο οπάνπμοκ ζημοξ ιαεδηέξ 
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ηαζ θέκε «ηχνα ηάκς Υδιεία, ηχνα ηάκς Φοζζηή». Ο κυιμξ ημο Κκμιπ είκαζ μ 

ίδζμξ ζημ άημιμ, είηε ηάκεζξ Φοζζηή, είηε ηάκεζξ Υδιεία. Αοηή ηδκ εκυηδηα ηδξ 

βκχζδξ εέθμοιε κα πνμπςνήζμοιε ιέζα απυ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηδξ 

·κςζδξ Δθθήκςκ Φοζζηχκ. Δδχ, θμζπυκ, ηαζ δουιζζζ πνυκζα αοηή δ μιάδα 

έπεζ πνμπςνήζεζ, έπεζ ηαηαθήλεζ ζπεδυκ ζε έκα Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. 

Μέκμοκε ιυκμ ηάηζ οθζημηεπκζηά πνάβιαηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ 

ηαζ αοηή δ πνυηαζδ εα ηαηαηεεεί ηαζ ζημ Τπμονβείμ ηαζ ζηδκ ΟΛΜΔ ηαζ ζε 

υθμοξ ημοξ θμνείξ. αξ εοπανζζημφιε πάνα πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο 

εηπνμζχπδζακ ηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ Φοζζηχκ ηαζ ηαηέεεζακ ζοβηεηνζιέκδ 

πνυηαζδ πάκς ζηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα δζδαηηζηά αζαθία. Γίκμοιε 

ηχνα ημ θυβμ ζηδ ζοκαδέθθζζζα Κμοζαεακά πμο εηπνμζςπεί ηδκ ·κςζδ 

Δθθήκςκ Υδιζηχκ.  

Μ. ΚΟΤΑΘΑΝΑ: Δηπνμζςπχ ηδκ ·κςζδ Δθθήκςκ Υδιζηχκ ςξ Πνυεδνμξ 

ημο Σιήιαημξ Παζδείαξ ηαζ Υδιζηήξ Δηπαίδεοζδξ. Διείξ δεκ έπμοιε πνυηαζδ 

υπςξ έπμοκ μζ Φοζζημί. Απθχξ εα ηάκς έκα παζνεηζζιυ ζηδ ζδιενζκή 

ζοκάκηδζδ.  

 Ζ ·κςζδ Δθθήκςκ Υδιζηχκ, ςξ ζφιαμοθμξ ημο ηνάημοξ ζε εέιαηα 

Υδιείαξ ηαζ εηπνμζςπχκηαξ πενίπμο 14 πζθζάδεξ πδιζημφξ, πμθθμί απυ ημοξ 

μπμίμοξ ζηεθεπχκμοκ ηδκ εηπαίδεοζδ, παζνεηίγεζ ημ 8μ οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ, 

ακαθμνζηά ιε ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα ζπμθζηά αζαθία.  

  Σμ εκδζαθένμκ ηδξ ·κςζδξ Δθθήκςκ Υδιζηχκ βζα ηα εέιαηα ηδξ 

Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ ζοκμθζηά ηαζ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ 

ζδζαίηενα είκαζ έκημκμ. Ζ ·κςζδ Δθθήκςκ Υδιζηχκ παναημθμοεεί ιε ιεβάθδ 

ακδζοπία ηδ ζοκεπή οπμαάειζζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Υδιείαξ 

πμο επζηεθείηαζ ηα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ.  Ζ 

οπμαάειζζδ αοηή ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εθθζπή δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ ζημ 

Γοικάζζμ, υπμο δ Υδιεία απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ ιάεδια πμο δζδάζηεηαζ ιία 

χνα ηδ αδμιάδα. Δπίζδξ απμοζζάγεζ δ Υδιεία ςξ ελεηαγυιεκμ ιάεδια απυ 

ηδκ Σεπκμθμβζηή Καηεφεοκζδ, ιε ζοκέπεζα θμζηδηέξ πνμενπυιεκμζ απυ αοηή 

ηδκ ηαηεφεοκζδ κα ιδκ έπμοκ ημ ακαβηαίμ οπυααενμ ζημζπεζςδχκ βκχζεςκ 

Υδιείαξ βζα κα παναημθμοεήζμοκ ημ πνυβναιια 164 ακςηάηςκ ζπμθχκ.  

 Βέααζα δ οπμαάειζζδ ηδξ Υδιείαξ ζοκδέεηαζ άιεζα ηαζ ιε ηα Ακαθοηζηά 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 5

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 707 

Πνμβνάιιαηα ηαζ ιε ηα ζπμθζηά αζαθία πμο οθμπμζμφκ αοηά ηα Πνμβνάιιαηα. 

Ζ ·κςζδ Δθθήκςκ Υδιζηχκ έπεζ επζζδιάκεζ επακεζθδιιέκα ηζξ ζοκέπεζεξ πμο 

εα έπεζ αοηή δ οπμαάειζζδ ζηδκ πμζυηδηα ηυζμ ηδξ ίδζαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ υζμ 

ηαζ ηδξ βεκζηήξ ημζιμακηίθδρδξ πμο απμηημφκ μζ ιαεδηέξ. Θεςνμφιε υηζ μζ 

ιαεδηέξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ πνέπεζ κα απμηημφκ ζημζπεζχδεζξ 

βκχζεζξ βζα ηδκ επζζηήιδ ηδξ Υδιείαξ, ιζαξ επζζηήιδξ πμο έπεζ ζοιαάθεζ 

απμθαζζζηζηά ζηδκ ελέθζλδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ζηδκ ηαθοηένεοζδ 

ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο, απμδεζηκφμκηαξ ηδκ εκυηδηα ημο ηυζιμο ζηδ αάζδ 

ηδξ οθζηυηδηάξ ημο, ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ εκυηδηα ηδξ μνβακζηήξ ηαζ ηδξ 

ακυνβακδξ φθδξ, ιζαξ επζζηήιδξ πμο ιέζα απυ ηδ θαζιαημζημπζηή ακάθοζδ 

ζηήνζλε ηδκ ημζιμθμβία ηαζ ηδ βεςθμβία ηαζ πμο ιέζα απυ ηζξ ένεοκεξ βζα ηα 

ζάηπανα, ημοξ πμονίκεξ, ηα αιζκμλέα ηαζ ηα πμθοπεπηίδζα, ακέπηολε ηδ 

αζμΥδιεία, πμο απμηέθεζε ημκ πνμάββεθμ ηδξ ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ. Οζ ιαεδηέξ 

εα πνέπεζ κα απμηημφκ ζημζπεζχδεζξ βκχζεζξ βζα υθα αοηά ηα γδηήιαηα βζα κα 

απμηηήζμοκ ημ ααζζηυ οπυααενμ βζα ηδκ πεναζηένς ελέθζλδ ηδξ επζζηήιδξ, ιε 

ηδκ ακάπηολδ κέςκ πεδίςκ ένεοκαξ αθθά ηαζ βζα κα απμηηήζμοκ ιζα εκζαία ηαζ 

ζθαζνζηή ημζιμακηίθδρδ βζα ημκ ηυζιμ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ηαεδιενζκχκ πνμαθδιάηςκ.  

 Δοπυιαζηε μζ ενβαζίεξ ημο οκεδνίμο ζαξ κα είκαζ απμδμηζηέξ, κα 

μθμηθδνςεμφκ ιε επζηοπία ηαζ κα ζοιαάθμοκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ 

ακααάειζζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ δδιυζζαξ παζδείαξ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκάδεθθμ πμο εηπνμζχπδζε ηδκ ·κςζδ 

Δθθήκςκ Υδιζηχκ. οκεπίγμοιε ιε πανειαάζεζξ ζοκαδέθθςκ. Ο ζοκάδεθθμξ 

Καζαπάηδξ Μζπάθδξ έπεζ ηχνα ημ θυβμ.  

Μ. ΚΑΑΠΑΚΖ: Μία εοπάνζζηδ είδδζδ. ηδκ Δθθάδα ηεθεζχζαιε ιε ημ 

γήηδια ηςκ εηηνχζεςκ ηαζ ημο AIDS. ημ θεηζκυ αζαθίμ ηδξ Βζμθμβίαξ Γ΄ 

Γοικαζίμο ελαθακίζηδηακ. Τπήνπακ ιέπνζ πένοζζ.  

 Δνχηδζδ εβηοηθμπαζδζημφ εκδζαθένμκημξ, κα ηδκ ηάκμοιε ζηδκ 

ημζκςκία, αθθά ηαζ αηυιδ ηαζ εδχ ιέζα: απυ πμφ πνμένπεηαζ μ άκενςπμξ; Οζ 

ιεκ πζζημί ηάεε δυβιαημξ ηαζ ενδζηείαξ εα πμφκε μ ηαεέκαξ ημ εευ ημο. Οζ 

οπυθμζπμζ, έκα ιεβάθμ πμζμζηυ, εα πμοκ απυ ημκ πίεδημ. Πμζμξ ημοξ ημ 

έιαεε αοηυ; Πάκηςξ μζ αζμθυβμζ απμηθείεηαζ. Κάπμζμζ ημ έπμοκε πενάζεζ ζηδκ 

ημζκςκία. Γζα κα ιπμνεί κα ακαηναπεί εφημθα δ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ, θέβμκηαξ: 
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ια αθμφ μ πίεδημξ δεκ ελεθίπεδηε, βζαηί ελεθίπεδηε μ άκενςπμξ; Δίκαζ δ 

βκςζηή παηέκηα πμο πάς, δζαζηνεαθχκς ιζα εέζδ βζα κα ηδκ απμννίρς 

πμθφ εφημθα.  

 Γζαηί απμζφνεδηε ημ αζαθίμ; Γζαηί έβναθε πέκηε ημοαέκηεξ βζα ηδκ 

ελέθζλδ ημο ακενχπμο. Γζδάζηεηαζ ζηζξ 4 – 5 ηεθεοηαίεξ ζεθίδεξ ηδξ Γ΄ 

Γοικαζίμο ηαζ οπάνπεζ επίζδξ ηαζ ζηδ Γ΄ Λοηείμο ζηδκ ηαηεφεοκζδ, αθθά είκαζ 

εηηυξ ελεηαζηέαξ φθδξ, μπυηε λένεηε, δεκ πνεζάγεηαζ κα πς εβχ ηζ βίκεηαζ. ημ 

δε αζαθίμ ηδξ Βζμθμβίαξ Γ΄ Γοικαζίμο οπάνπεζ ηαζ δζαεειαηζηή ενβαζία ιεηά 

ηδκ ελέθζλδ, υπμο θέεζ: αθμφ πνδζζιμπμζήζεηε αοηά πμο θέεζ ημ αζαθίμ ηαζ αοηά 

πμο λένεηε απυ ηα Θνδζηεοηζηά ηαζ απυ εβηοηθμπαίδεζεξ, ηάκηε ενβαζία βζα 

ηδκ ηαηαβςβή ημο ακενχπμο. Σμ ηναβεθαθζηυ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημ 

ηαηαθαααίκεηε. 

 Γεκ ηα έπς ιε ημοξ πζζημφξ μπμζαζδήπμηε ενδζηείαξ ή δυβιαημξ. Δίκαζ 

αδφκαημκ, υιςξ, κα ιζθάιε βζα εεηζηέξ επζζηήιεξ, παίνκμκηαξ οθζηυ απυ ημ 

Γδιμηζηυ, πμο ιέπνζ ηα δχδεηά ημοξ πνυκζα έπμοκε ιάεεζ ζηδ ζηαηζηή 

ακηίθδρδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ. Γζυηζ, αθμφ ηα πάκηα εκ ζμθία επμίδζε, υπςξ 

ηα αθέπεηε ηχνα, έηζζ ήηακ απυ ελανπήξ. Γδθαδή απυ πυηε; Απυ ημ 5.700 

π.Υ., πμο ηαηά ηαξ Γναθάξ δδιζμονβήεδηε μ ηυζιμξ ηαζ ηαηά ηα διενμθυβζα 

ηςκ Παηνζανπείςκ.  

 Μαξ θέκε υηζ δ ενδζηεία αζπμθείηαζ ιυκμ ιε ημ βζαηί ηαζ μζ επζζηήιεξ, 

εζείξ, κα αζπμθδεείηε ιε ημ πχξ. Μα δεκ είκαζ έηζζ. Φέια είκαζ. Γζυηζ δεκ 

αζπμθείηαζ ιυκμ ιε ημ βζαηί. Γζαηί, θέεζ, ημκ αβαπμφζε ημκ άκενςπμ, βζ‘ αοηυ 

ημκ έηακε. Αζπμθείηαζ ηαζ ιε ημ πχξ. Πήνε πχια ηαζ ημοξ θφζδλε. Μεηά έημρε 

ηαζ έκα ημιιάηζ απυ δς ηαζ έηαιε ηαζ ηδ βοκαίηα. Σδ βοκαίηα αέααζα ηδκ έηακε 

εηηυξ δδιζμονβίαξ, υηακ έραπκε γχα βζα κα αμδεάκε ημκ Αδάι, αθθά ηέθμξ 

πάκηςκ. ηαιαηάεζ εδχ; Ίπζ. Αζπμθήεδηε ιε ημ ηζ είκαζ μ άκενςπμξ. 

Αζπμθείηαζ ιε ημ ηζ πνέπεζ κα ηάκεζ. Με ημ πχξ κα ημ ηάκεζ, πυηε κα ημ ηάκεζ, 

πμζα είκαζ δ αθδεζκή αβάπδ. Μία είκαζ δ αθδεζκή αβάπδ. Μζα είκαζ δ αθδεζκή 

θζθία. Οζ ιμοζμοθιάκμζ δεκ αβαπζμφκηαζ αθδεζκά, ημ λένεηε, μφηε μζ αμοδζζηέξ, 

μφηε μζ άθθμζ. Πμζα είκαζ δ αθήεεζα πμο ράπκμοιε ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ; Αθμφ 

λένεζ. Ζ αθήεεζα, δ ιμκαδζηή αθήεεζα, έηζζ δζδάζηεηαζ υθα ηα πνυκζα, ιέπνζ ηδκ 

Γ΄ Γοικαζίμο, είκαζ δ ελ απμηαθφρεςξ. Άνα, δ αθήεεζα πμο ιπμνμφκε κα 

βκςνίζμοκε είκαζ ιυκμ υζδ ημοξ επζηνέρεζ μ Θευξ ηαζ ζημ ααειυ πμο εα ημοξ 
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επζηνέρεζ κα ημοξ απμηαθφρεζ.  

 Γζαηί ηα θές αοηά; Γζυηζ ιε ηέημζα ακηίθδρδ θηζαβιέκδ επί 15 πνυκζα είκαζ 

αδφκαημ κα ιδκ έπμοιε πνυαθδια ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ. Πχξ κα ημ ηάκμοιε; 

Έ ηα αθέπμοιε ζηαηζηά, ή ελεθζηηζηά. Καζ ελεθζηηζηά δεκ είκαζ ιυκμ ζηδ 

Βζμθμβία. Σα πάκηα ελεθίζζμκηαζ. Ζ θφζδ, δ ημζκςκία. Δδχ θμζπυκ ηνφαεηαζ 

έκα ααεφηαηα ζδεμθμβζηυ πνυαθδια, πμο θαίκεηαζ ηαζ ιε ηζξ δζηαζηζηέξ 

απμθάζεζξ ζηδκ Αιενζηή, κα ιδκ ηνχς ημ πνυκμ ιμο ιε αοηέξ, υηζ δεκ πνέπεζ 

κα ηα αθέπμοιε ζε ιζα πμνεία υθα ηα πνάβιαηα, δζυηζ ακ ηα δμφιε ζε ιζα 

πμνεία… Ίηακ θμζπυκ ένπεηαζ έκα ηέημζμ ιοαθυ ζημ Γοικάζζμ, ηζ ζογδηάηε 

ηχνα εζείξ βζα θοζζηέξ  η.θπ.. Καηανπήκ δεκ έπεζ ιάεεζ πμηέ ημο κα 

απμδεζηκφεζ ηίπμηα. Κακέκα βεβμκυξ δεκ πνεζάγεηαζ απυδεζλδ. Καζ ζηα 

Μαεδιαηζηά ημπήηακε μζ απμδείλεζξ απ‘ υ,ηζ λένεηε. Θέθεηε κα δείηε ακ έπεζ ίζμ 

πθάημξ; Γζπθχζηε ημ πανηάηζ ηαζ, άια ηαζνζάλμοκε, εκηάλεζ είιαζηε. Καζ βζα ηδ 

δζπμηυιμ ημ ίδζμ. Γζαηί κα απμδεζηκφμοιε, αθμφ δεκ απμδεζηκφεηαζ ηίπμηα; Καζ 

ημ υηζ δεκ απμδεζηκφεηαζ ηίπμηα είκαζ ακηίθδρδ πμο ηαθθζενβείηαζ ζε υθα ηα 

πνυκζα ημο Γδιμηζημφ.  

 Ηδζαίηενα δε ζηδ Βζμθμβία, ημ θέεζ αέααζα ηαζ ζημκ ηίηθμ ηδξ Γ΄ Λοηείμο. 

Αθθά είπαιε, εηεί δεκ δζδάζηεηαζ υηζ ηίπμηα δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαηακμδηυ, ακ 

δεκ ημ δεζξ ηάης απυ ημ πνίζια ηδξ ελέθζλδξ. Άνα βζα πμζμ πνάβια ζογδηάιε; 

Γζα ημ πενζεπυιεκμ ημο αζαθίμο; Αθμφ έπμοιε πνυαθδια ζημκ ηνυπμ ζηέρδξ. 

Γεκ έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ μ ηνυπμξ ζηέρδξ ημοξ ηαζ βζ‘ 

αοηυ έπμοιε υ,ηζ δοζημθίεξ έπμοιε. Καζ ένπεηαζ ηχνα ηαπάηζ δ άθθδ ζδεμθμβζηή 

πανέιααζδ ηαζ θέεζ: αθμφ ηα παζδζά δεκ ηα ηαηαθένκμοκε, κα ηάκμοιε πζμ 

εφημθα ηα αζαθία. Καζ ηαηαθήλαιε ζηδ Υδιεία πμο αθέπμοιε, πμο είκαζ υθμ 

παναιοεάηζα, ζε δοζανιμκία εκηεθχξ ιε ηδ Φοζζηή, δ μπμία είκαζ έκα παηέημ 

ημ μπμίμ δεκ ημ ηεθεζχκεζ ηακείξ πμηέ ζημ Γοικάζζμ, ιε 800 πζθζάδεξ αζηήζεζξ. 

Καζ ακ ημοξ πεζξ ηαζ ημοαέκηα, ζμο θέκε: εβχ ζμο έδςζα έκα ενβαθείμ, 

πνδζζιμπμίδζέ ημ εζφ υπςξ εέθεζξ.  

 Πμζμ είκαζ ημ πνχημ αήια, θμζπυκ, ηαζ κμιίγς υηζ πνέπεζ κα αβεζ ηάπμηε 

αοηυ. Ζ Πακεθθήκζα ·κςζδ Βζμθυβςκ, πμο απμνχ βζαηί δεκ ήνεε ζήιενα, έπεζ 

λεηζκήζεζ ιζα πνμζπάεεζα ιε δδιμρήθζζια δθεηηνμκζηυ βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ 

ελέθζλδξ ζηα ζπμθεία ηαζ έπεζ κα ηάκεζ απυ ημ Γδιμηζηυ. Πνυζθαηα έβζκε ηαζ 

Παβηυζιζμ οκέδνζμ Δπζζηδιυκςκ, ιε επζηεθαθήξ έκα ιέβζζημ αζμθυβμ ημκ 
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Υυηζκξ ζηδκ Αιενζηή. Κάπμηε, υιςξ, πνέπεζ κα πάνμοιε εέζδ υθμζ, βζαηί ζε 

υθμοξ ιαξ δδιζμονβεί πνμαθήιαηα αοηή δ ηαηάζηαζδ. Δπμιέκςξ, ημ κα 

ιζθάιε βζα Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ή βζα αζαθίμ, εάκ δεκ δμφιε ημ ηφνζμ ενβαθείμ 

πμο είκαζ ημ ιοαθυ ημο ιαεδηή, δεκ ηάκμοιε ηίπμηα ηαζ δεκ πνμζθένμοιε 

ηίπμηα. Αθθά είπα ηαζ πνμπεέξ: πνχημ αήια είκαζ κα απαζηήζμοιε πςνζζιυ 

ημο ηνάημοξ απ‘ ηδκ εηηθδζία. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Οζ ζοκάδεθθμζ Σζανδή Καίηδ ηαζ Παηζάηδξ Γζάκκδξ, εη 

ιένμοξ ημο Πανανηήιαημξ ηδξ ·κςζδξ Δθθήκςκ Φοζζηχκ Νμιμφ Ζναηθείμο, 

εα πανμοζζάζμοκ ηχνα ηδκ εζζήβδζδ ημοξ. 

Κ. ΣΑΡΓΖ: Ζ εζζήβδζή ιαξ αθμνά ημ ζπμθζαζιυ ημο κέμο αζαθίμο ηδξ 

Φοζζηήξ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο. ζηενα απυ απυθαζδ ηδξ Γζμζημφζαξ Δπζηνμπήξ 

ημο Πανανηήιαημξ Ακαημθζηήξ Κνήηδξ ηδξ ·κςζδξ Δθθήκςκ Φοζζηχκ, 

ζοβηνμηήεδηε Δπζηνμπή πμθζαζιμφ ημο κέμο αζαθίμο Φοζζηήξ ηδξ Β΄ 

Γοικαζίμο, ιεηά ημκ έκημκμ πνμαθδιαηζζιυ πμο είπε ακαπηοπεεί ακάιεζα ζε 

ζοκαδέθθμοξ πμο εα δίδαζηακ ημ ιάεδια, π.π. βζα ημκ ηνυπμ βναθήξ, 

πνμαπαζημφιεκεξ βκχζεζξ ζηα Μαεδιαηζηά, ακάθοζδ εκκμζχκ, ειαάεοκζδ ζε 

απαζημφιεκα εέιαηα, επάνηεζα δζδαηηζηχκ ςνχκ  η.θπ..  

 Ζ Δπζηνμπή απμηεθμφκηακ απυ ιέκα ζακ ζοκημκίζηνζα ηαζ ιέθδ: ημκ 

Κθδνμκυιμ Γδιήηνδ απυ ημ Παβηνήηεζμ Ηδζςηζηυ Γοικάζζμ, ημκ Μακεεάηδ ημ 

Γζάκκδ απυ ημ Γοικάζζμ Δπζζημπήξ, ημκ Παηζάηδ ημ Γζάκκδ απυ ημ 11μ 

Γοικάζζμ, ημκ Σζανδή ημκ ηέθζμ απυ ημ 3μ Γοικάζζμ, ημκ Σμοιπακζάνδ ημκ 

Πακαβζχηδ απυ ημ Πεζναιαηζηυ ηαζ ημ Φμοκανζςηάηδ ημ Γζχνβμ απυ ημ 

Γοικάζζμ Θναρακμφ. Γδθαδή είκαζ Γοικάζζα ημο ηέκηνμο ηδξ πυθδξ ημο 

Ζναηθείμο, πενζθενεζαηά Γοικάζζα, επανπζαηά Γοικάζζα, πεζναιαηζηυ 

Γοικάζζμ ηαζ ζδζςηζηυ Γοικάζζμ. Ζ Δπζηνμπή ανέεδηε ηαζ ζογήηδζε βζα ηζξ 

εκυηδηεξ πμο πναβιαηεφεηαζ ημ αζαθίμ απυ ημ Νμέιανζμ ιέπνζ ημ Φεανμοάνζμ, 

βζαηί αοηυ ήηακ ηαζ ημ πνμκμδζάβναιια ημο Πανανηήιαημξ.  

 Καηανπήκ, μζ χνεξ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ημο 

ΤΠΔΠΘ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ ηεθαθαίςκ είκαζ ακεπανηείξ. Δζδζηυηενα 

πνμαθέπμκηαζ 47 χνεξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ εκμηήηςκ. οκ πέκηε χνεξ βζα ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα, 10% ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ, ζοκ πέκηε βζα ημ ενβαζηήνζμ, 

άνα ζοκμθζηά 57 χνεξ, εκχ ημ ζφκμθμ ηςκ δζδαηηζηχκ ςνχκ ζημ ζπμθείμ δεκ 

λεπενκά ηζξ 45 ιε 50 ζηδκ ηαθφηενδ πενίπηςζδ ηαζ πςνίξ κα θάαμοιε οπυρδ 
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ιαξ ηα δζαβςκίζιαηα ηαζ ηζξ επακαθήρεζξ. Αηυια ακ δείηε, π.π. ζηδκ πνχηδ 

εκυηδηα, ηδκ εζζαβςβή, ηαζ αοηέξ μζ χνεξ δεκ είκαζ επανηείξ. Γδθαδή δεκ 

ιπμνεί ιέζα ζε έκα δίςνμ κα δζδαπεμφκ θοζζηά θαζκυιεκα, θοζζηά ιεβέεδ, 

ιμκάδεξ ιεβεεχκ, αζηήζεζξ ιε ηζξ ιμκάδεξ, αηυια ηαζ ιε δοκάιεζξ ιε 

ανκδηζημφξ εηεέηεξ, ποηκυηδηα, αζηήζεζξ ιε ηδκ ποηκυηδηα.  

 ε ηάπμζεξ εκυηδηεξ ημο αζαθίμο θαίκεηαζ έκα δζαθμνεηζηυ φθμξ βναθήξ. 

Π.π. δ εκυηδηα «ηίκδζδ» είκαζ ζε έκα ορδθυηενμ επίπεδμ, ακάθμβμ ημο 

επζπέδμο ηδξ Α΄ Λοηείμο. Δζζάβεζ ζηδκ ηίκδζδ ηζξ έκκμζεξ ηδξ ιεηαηυπζζδξ 

δζακοζιαηζηά, ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ, ηδξ ζηζβιζαίαξ ηαπφηδηαξ, ηδξ ιέζδξ 

δζακοζιαηζηήξ ηαπφηδηαξ, δζαβνάιιαηα. Ζ πίεζδ είκαζ πμθφ 

ιαεδιαηζημπμζδιέκδ. Σμ ίδζμ ηαζ μζ αζηήζεζξ. Βθέπεηε απ‘ ηδ δζαθάκεζα πυζμζ 

ηφπμζ οπάνπμοκε ζε ιζα ζεθίδα, εκχ δ εενιυηδηα δζαηδνεί έκα πζμ πμζμηζηυ 

παναηηήνα, υπςξ ηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ αζαθίμ.  

 Παναηδνμφκηαζ πμθθά θάεδ, παναθείρεζξ, αζάθεζεξ, πανακμήζεζξ ηαζ 

δοζκυδηα ζδιεία, ηυζμ ζημ αζαθίμ, υπςξ θαίκεηαζ παναηάης, υζμ ηαζ ζημκ 

ενβαζηδνζαηυ μδδβυ. Μενζηά παναδείβιαηα: ιμκυιεηνμ ηαζ δζακοζιαηζηά 

ιεβέεδ. Φοζζηά ιεβέεδ υπςξ μ πνυκμξ, ηα μπμία πνμζδζμνίγμκηαζ ιυκμ απυ 

έκα ανζειυ, ημ ιέηνμ ημοξ, μκμιάγμκηαζ ιμκυιεηνα. Γζα κα ηαηαθάαμοιε ηδκ 

αζηία ηδξ ηίκδζδξ, πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ έκα ζχια 

επδνεάγεζ ηδκ ηίκδζδ εκυξ άθθμο. Με άθθα θυβζα κα ιεθεηήζμοιε ηδ δφκαιδ 

πμο ημ ζχια αζηεί ζημ άθθμ. Γεκ ηα ακαθφς, ηαηαθαααίκς υηζ μζ 

πενζζζυηενμζ ζημ αηνμαηήνζμ είκαζ θοζζημί. Καηαθαααίκεηε αηνζαχξ πμφ 

πανμοζζάγεηαζ δ δοζημθία. Απυ ηζ ελανηάηαζ ημ ένβμκ ιζαξ δφκαιδξ. Ίζμ 

αανφηενμ είκαζ έκα ζχια ημ μπμίμ ακορχκεζξ, ηυζμ πενζζζυηενμ ημονάγεζαζ, 

δζυηζ πανάβεζξ ιεβαθφηενμ ένβμ. Απυ πμζμοξ πανάβμκηεξ ελανηάηαζ δ ηζκδηζηή 

εκένβεζα. ημ πνμδβμφιεκμ πανάδεζβια υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ηαπφηδηα ηδξ 

ζθαίναξ, ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ ηαζ δ θαηημφαα πμο ακμίβεζ ζημ έδαθμξ. Ζ 

απυθοηδ ηθίιαηα εενιμηναζζχκ, ηθίιαηα Κέθαζκ. ηδκ ηθίιαηα Κεθζίμο υπςξ 

ηαζ ζηδκ Φανεκάζη μζ εενιμηναζίεξ ακαθμνάξ 0 ηαζ 100 μνίγμκηαζ αοεαίνεηα. 

Τπάνπεζ άναβε ηθίιαηα πμο κα ιδκ ααζίγεηαζ ζε ηάπμζμ αοεαίνεημ ζδιείμ 

ακαθμνάξ; Σα πεζνάιαηα έδεζλακ υηζ ηακέκα οθζηυ ζδιείμ δεκ ιπμνεί κα 

ροπεεί ζε εενιμηναζία ιζηνυηενδ απυ - 273 ααειμφξ Κεθζίμο. Γεκ έδεζλακ ηα 

πεζνάιαηα. Ζ εεςνία έδεζλε ηαζ ηαηαθήλαιε. Καζ ιε ηα πεζνάιαηα 
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πθδζζάγμοιε, δεκ έπμοιε πνμζεββίζεζ. Ζ εενιυηδηα πνμηαθεί ιεηααμθέξ. Σμ 

πεζιχκα πζμκίγεζ ηονίςξ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ιαξ. Ακ δ 

εενιμηναζία είκαζ ηάης απυ ημ ιδδέκ ημ πζυκζ παβχκεζ. Σδκ άκμζλδ ηα πζυκζα 

θζχκμοκ ηαζ ηα πμηάιζα ζοκεπίγμοκ. Λμζπυκ, αοηά είκαζ ιενζηά ιυκμ απυ 

μνζζιέκα ηεθάθαζα πμο έπμοιε πάνεζ. Σα έπμοιε δχζεζ ηαζ οπάνπμοκ μζ 

θςημηοπίεξ. Ίπμζμξ εέθεζ κα πάνεζ ηαζ κα ηα δεζ ακαθοηζηά υθα αοηά πμο 

έπμοιε επζζδιάκεζ.  

 Οζ ζοιαμθζζιμί ηςκ ιμκάδςκ βζα ημ ημίθμ. Δίκαζ άθθμηε ιε η, άθθμηε ιε 

Κ. Σμ θίηνμ ακαθένεηαζ άθθμηε ιε l, άθθμηε ιε L. Ζ εκένβεζα, ζηδκ ίδζα εκυηδηα. 

Ζ ηζκδηζηή εκένβεζα ακαθένεηαζ ζακ ε ιε δείηηδ η ηαζ ζακ η ζηέημ. Ζ δοκαιζηή 

εκένβεζα ακαθένεηαζ ζακ U ηαζ ζακ U ιε δείηηδ U δοκ.  

 Παναθείρεζξ. ημκ Γηέσ δ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηαξ πνδζζιμπμζείηαζ 

πςνίξ κα ακαθένεηαζ μ δεφηενμξ κυιμξ ημο Νεφηςκα. Γοζκυδηα ζδιεία. 

Μπενδεφμοκ ηδ εενιυηδηα ηαζ ηδ εενιζηή εκένβεζα. Σα ζχιαηα έπμοκ ηζκδηζηή 

ή δοκαιζηή εκένβεζα, δεκ πενζηθείμοκ υιςξ ένβμ. Παναδείβιαηα θέιε ηχνα. 

 Δίκαζ εεηζηυ υηζ ημ πανυκ αζαθίμ ζε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ 

πνδζζιμπμζεί ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ Φοζζηήξ. 

Αοηυ υιςξ βίκεηαζ ζε οπεναμθζηυ ααειυ, πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ 

ιαεδιαηζηυ οπυααενμ ηςκ παζδζχκ, ηάηζ πμο ηα δοζημθεφεζ ηαζ ηα ηάκεζ κα 

αθέπμοκ ανκδηζηά ημ ιάεδια. ·πς δφμ παναδείβιαηα ζηδ δζαθάκεζα. Σμ ένβμ 

ζε ηεηθζιέκμ επίπεδμ ηαζ ηδκ ανπή ημο Ανπζιήδδ, ανπή ηδξ πθεφζδξ. Λές ημ 

πανάδεζβια. Αξ πμφιε ιζα πήκα επζπθέεζ ζημ κενυ ιζαξ θίικδξ έπμκηαξ ημ 25% 

ημο υβημο ηδξ αοεζζιέκμ ζημ κενυ. Πμζα είκαζ δ ιέζδ ποηκυηδηα ηδξ πήκαξ; Σα 

παβυαμοκα είκαζ ημιιάηζα παβεηχκςκ ηδξ λδνάξ πμο απμηυπημκηαζ ηαζ 

επζπθέμοκ ζηδ εάθαζζα. Με αάζδ ηζξ ποηκυηδηεξ ημο αάεμοξ ημο εαθάζζζμο 

κενμφ ιπμνείξ κα ανεζξ πυζμ ιένμξ ημο υβημο πμο οπάνπεζ είκαζ αοεζζιέκμ 

ζημ κενυ; Ζ άζηδζδ ζηδ ζεθίδα 41 έπεζ πνήζδ δζαβναιιάηςκ. Άθθα 

παναδείβιαηα. ·κακ οπμθμβζζιυ. Γκςζηζηά ακηζηείιεκα, πμο ζφιθςκα ιε ημ 

πνμδβμφιεκμ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια δζδάζημκηακ ζηδ Γ΄ ηάλδ, ιεηαθένμκηαζ 

ζε ιαεδηέξ έκα πνυκμ δθζηζαηά ιζηνυηενμοξ, μζ μπμίμζ ένπμκηαζ βζα πνχηδ 

θμνά ζε επαθή ιε ημ ιάεδια, αθμφ δεκ έπμοκ δζδαπεεί ζηδκ Α΄ ηάλδ. Π.π. 

ηίκδζδ δοκαιζηή.  

 Οζ απθμοζηεφζεζξ ηαζ μζ ζοκημιεφζεζξ πμθθέξ θμνέξ είκαζ οπεναμθζηέξ, 
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ηαεχξ ημ πθήεμξ ηςκ εκκμζχκ πνμηαθμφκ δοζημθίεξ ηαηακυδζδξ ζημοξ 

ιαεδηέξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ζημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ απυ ημοξ ηαεδβδηέξ, απυ 

υ,ηζ ακ δζδαζηυηακ θζβυηενδ φθδ ηαζ δζελμδζηυηενα.  

 Σμ ιζηνυ ιέβεεμξ ηδξ βναιιαημζεζνάξ. Απυ 350 ζεθίδεξ πμο ήηακε ημ 

παθζυ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο, θές έκα πανάδεζβια, έπμοιε εδχ έκα αζαθίμ 

170 ζεθίδςκ, πςνίξ υιςξ δ πμζυηδηα ηδξ φθδξ κα δζαθένεζ ηαζ πμθφ απυ 

εηείκδ ημο αζαθίμο. Δίκαζ πμθφ ποηκμβναιιέκα, δείηε ηαζ ζηζξ δζαθάκεζεξ. Καζ 

υπζ ιυκμ ποηκμβναιιέκα, αθθά ηαζ μζ έκκμζεξ πμο δίκεζ ζε ηάεε εκυηδηα είκαζ 

πάνα πμθθέξ.  

 Να πμφιε θίβμ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηα. Πνμηείκμοιε κα παναθεζθεμφκ μζ 

αζηήζεζξ ιε πνάλεζξ ζηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δοκάιεζξ ή κα δζδάζηεηαζ 

ζηα Μαεδιαηζηά δ ακηίζημζπδ φθδ κςνίηενα, ζηδκ ανπή ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ. 

Αοηυ είκαζ έκα πνυαθδια πμο ημ είλακε ηαζ ζοκάδεθθμζ ιε ηα Μαεδιαηζηά. ηα 

θοζζηά ιεβέεδ ηα ζφιαμθα κα είκαζ ζοβηεηνζιέκα. Οζ ηφπμζ ηδξ ιμνθήξ Ρ = Μ 

δζα V κα επζθφμκηαζ πςνίξ ηδ αμήεεζα ηνζβχκςκ. Σδκ εζζαβςβή ηςκ εκκμζχκ 

ιμκυιεηνμ ηαζ δζακοζιαηζηυ ιέβεεμξ πνζκ ημκ μνζζιυ ηδξ ηαπφηδηαξ, βζα κα 

βίκμκηαζ ηαηακμδηά ηα δζακοζιαηζηά ιεβέεδ. Ζ ιεθέηδ δζακοζιαηζηήξ ιέζδξ 

ηαπφηδηαξ κα πνμηάζζεηαζ ηδξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ή κα παναθείπεηαζ.  

  ηδ Β΄ Γοικαζίμο, υπμο ηα παζδζά πνμζεββίγμοκ βζα πνχηδ 

θμνά ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ, εα πνέπεζ ημ αζαθίμ κα ηζκεί ημ εκδζαθένμκ ημοξ 

ηαζ κα ιδκ απεοεφκεηαζ ιυκμ ζε ορδθμφ επζπέδμο ιαεδηέξ, απμεαννφκμκηαξ 

ηαζ απμβμδηεφμκηαξ ημοξ οπυθμζπμοξ. Θα πνέπεζ κα δμεμφκ λεηάεανεξ 

μδδβίεξ ζημοξ δζδάζημκηεξ, χζηε κα απθμπμζδεμφκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηα 

εέιαηα πμο εα πνέπεζ κα δζδαπεμφκ ηαζ κα παναθεζθεμφκ πμθθέξ απυ ηζξ 

δζδαηηζηέξ πνμζεββίζεζξ πμο πνμηείκμκηαζ. Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: αξ εοπανζζημφιε πμθφ. Ζ επυιεκδ μιζθήηνζα είκαζ δ 

ζοκαδέθθζζζα Κμοζαεακά Μανβανίηα, πμο εα πανμοζζάζεζ πανέιααζδ πμο 

δζαιυνθςζε απυ ημζκμφ ιε ημ ζοκάδεθθμ Μάκεμ Αδαιάημ. 

Μ. ΚΟΤΑΘΑΝΑ: Πμθθέξ αθθαβέξ έπμοκ ζοιαεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηα 

ιαεήιαηα ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ, ηυζμ ζημ Γδιμηζηυ, υζμ ζημ Γοικάζζμ ηαζ 

ζημ Λφηεζμ. Πνμηεζιέκμο κα δμφιε αοηέξ ηζξ αθθαβέξ, εα πνέπεζ ανπζηά κα 

μνζμεεηήζμοιε, κα λακαεοιδεμφιε θίβμ ηζ ζδιαίκεζ επζζηήιδ, ηζ είκαζ επζζηήιδ.  
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 Ζ επζζηήιδ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ ιία ζθαίνα ηδξ ακενχπζκδξ 

δναζηδνζυηδηαξ. Δίκαζ ζζημνζηά πνμζδζμνζζιέκδ, πμο ζδιαίκεζ υηζ μζ βκχζεζξ 

ιαξ ζοκεπχξ ελεθίζζμκηαζ βζα ημκ ηυζιμ πμο ιαξ πενζαάθθεζ. Δπελενβάγεηαζ 

ηαζ ζοζηδιαημπμζεί εεςνδηζηά ηαζ πναηηζηά ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ βκχζεζξ βζα ηδκ 

οθζηή πναβιαηζηυηδηα, ιεθεηά ηα θαζκυιεκα, ακαηαθφπηεζ ημοξ κυιμοξ πμο ηα 

δζέπμοκ. Γε ζοιθςκμφιε υιςξ υθμζ ιε αοηή ηδκ άπμρδ. Τπάνπεζ ηαζ δ 

ακηίπαθδ άπμρδ δ μπμία θέεζ υηζ δεκ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ, δεκ 

οπάνπμοκ ακηζηεζιεκζημί κυιμζ ηαζ ημ ιυκμ πμο ηάκεζ δ επζζηήιδ είκαζ κα 

ζοζηδιαημπμζεί ημ οπμηεζιεκζηυ αίζεδια. Βέααζα, δ επζζηήιδ ζηδκ πμνεία ηδξ 

ελέθζλήξ ηδξ ιεηαηνάπδηε ζε άιεζδ παναβςβζηή δφκαιδ. Απ‘ αοηή ηδκ άπμρδ 

απμηεθεί ιζα ιμνθή ημζκςκζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ ζοκεπχξ θμνηίγεηαζ ηαζ 

ζδεμθμβζηά.  

 Πμθθέξ θμνέξ αημφιε ηδκ άπμρδ υηζ δ επζζηήιδ είκαζ πμθζηζηά 

μοδέηενδ. Γζαηί δεκ είκαζ δ επζζηήιδ πμθζηζηά μοδέηενδ; Ζ επζζηήιδ δεκ ιπμνεί 

κα δζαπςνζζηεί απυ ηδ γςή. Δπδνεάγεηαζ απυ ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ μζ μπμίεξ 

δεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ είκαζ ηαλζηέξ ζπέζεζξ. Ζ ακάπηολδ ηδξ επζζηήιδξ 

απαζηεί ηαζ ακάπηολδ ηδξ ημζκςκίαξ. Ίιςξ, ημ ηαπζηαθζζηζηυ ζφζηδια εα 

πνέπεζ κα δζαηδνήζεζ ηαζ κα δζαζςκίζεζ ηδκ ελμοζία ημο. Γζ‘ αοηυ ηζ ηάκεζ; 

Κονζανπεί ζηδκ επζζηήιδ, πενζμνίγεζ ηδκ ακάπηολή ηδξ ηαζ ειπμδίγεζ ημ 

πέναζια ηδξ βκχζδξ ζηα πθαηζά θασηά ζηνχιαηα. Ζ άπμρδ υηζ δ επζζηήιδ 

δεκ είκαζ πμθζηζηά μοδέηενδ είκαζ βζα ιαξ ιζα πμθζηζηή άπμρδ, δζυηζ δ επζζηήιδ 

δεκ ιπμνεί κα νοειζζηεί απυ δεζημφξ, ενδζηεοηζημφξ, ημζκςκζημφξ ηακυκεξ, μζ 

μπμίμζ ιπμνμφκ κα ηαεμνζζημφκ οπενααηζηά, ακελάνηδηα απυ ηδκ μζημκμιζηή 

αάζδ ημο ηαπζηαθζζηζημφ ζοζηήιαημξ. Ζ άπμρδ, πμο ακαθένεηαζ ζοπκά, υηζ δ 

επζζηήιδ είκαζ πμθζηζηά μοδέηενδ πνμζπαεεί κα απμηνφρεζ ηζξ επζννμέξ ημο 

ηεθαθαίμο ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζζηήιδξ, υπςξ βκςνίγμοιε ηεθεοηαία ιε ηδ 

πνδιαημδυηδζδ ηαζ ημκ ακηζδναζηζηυ πνμζακαημθζζιυ πμο παίνκεζ πμθθέξ 

θμνέξ δ ένεοκα.  

 Πμζα είκαζ ηα θζθμζμθζηά ενςηήιαηα πμο μνζμεεημφκ ηζξ απυρεζξ βζα ηδ 

δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ βζα ημ ηζ είκαζ επζζηήιδ ηαζ βζα ηδ 

δζδαζηαθία, ζοκεπχξ, ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ; Σα ενςηήιαηα είκαζ δφμ. Δίκαζ 

ηζ είκαζ πνςηεφμκ, ηζ εεςνμφιε υηζ είκαζ πνςηεφμκ ηεθζηά. Δίκαζ δ φθδ 

πνςηεφμκ ή δ κυδζδ; Καζ ημ δεφηενμ ενχηδια είκαζ ημ ακ ιπμνμφιε κα 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 5

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 715 

βκςνίζμοιε ημκ ηυζιμ. Βέααζα οπάνπεζ ηαζ έκα πνυαθδια ηεθεοηαία, ηάπςξ 

έπμοιε ιπενδεοηεί, ζημ ηζ ζδιαίκεζ ηνζηήνζμ ηδξ αθήεεζαξ. ίβμονα δ επζζηήιδ 

είκαζ ιζα ημζκςκζηή ηαηαζηεοή, υιςξ δ αθήεεζα ηαηαζηεοάγεηαζ ημζκςκζηά 

ιέζα απυ ζοκαζκεηζηέξ δζαδζηαζίεξ;  

 Αξ δμφιε ηα ζπμθζηά αζαθία: βζα κα απμθαζίζμοκ μζ ιαεδηέξ απυ ηζ 

απμηεθείηαζ ημ DNA, ζογδημφκ. Οζ δφμ θέκε υηζ απμηεθείηαζ απυ κμοηθεμηίδζα 

ηαζ μ έκαξ απυ αιζκμλέα. Ακ ιέζα ζηδκ ηάλδ μζ ιαεδηέξ ζζπονζζημφκ ημ 

ακάπμδμ ηζ εα επζηναηήζεζ; Σζ εα είκαζ αθήεεζα ηεθζηά; Απυ ηζ εα απμηεθείηαζ ημ 

DNA; Καζ ημ γήηδια ηδξ αθήεεζαξ είκαζ γήηδια ηδξ πθεζμρδθίαξ;  

 Διείξ εεςνμφιε υηζ ημ γήηδια ηδξ αθήεεζαξ δεκ είκαζ οπμηεζιεκζηυ 

γήηδια. Ζ αθήεεζα δεκ είκαζ δ άπμρδ ηδξ πθεζμρδθίαξ. Κνζηήνζμ ηδξ αθήεεζαξ 

είκαζ δ πνάλδ. ηδκ πνάλδ έπμοιε ακαηαθφρεζ ακ ημ DNA απμηεθείηαζ απυ 

αιζκμλέα ή απυ κμοηθεμηίδζα. Καζ αέααζα κα εοιδεμφιε υηζ παθζυηενα μ 

Γαθζθαίμξ ήηακ ιυκμξ ημο, υηακ οπμζηήνζγε ηδκ άπμρδ βζα ημ δθζμηεκηνζηυ 

ζφζηδια. Ζ πθεζμρδθία οπμζηήνζγε ηδκ ακηίεεηδ άπμρδ.  

 ·ηζζ θμζπυκ, ιέζα απ‘ αοηή ηδκ εεχνδζδ οπάνπμοκε δφμ δζαθμνεηζηέξ 

ακηζθήρεζξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Ζ ιία ακηίθδρδ θέεζ - 

δζααάγς ηδ δελζά πνχηα, ιε ηα ηυηηζκα βνάιιαηα - υηζ δεκ οπάνπεζ 

ακηζηεζιεκζηή βκχζδ. Καζ αθμφ δεκ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή βκχζδ, πνέπεζ κα 

πνμπςνήζμοιε ζηδκ απυηηδζδ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ. Γζαηί ημζκςκζηέξ 

δελζυηδηεξ; Γζα κα πνμζανιμζημφκ μζ κέμζ ζηα κέα εοέθζηηα ενβαζζαηά 

πενζαάθθμκηα ηα μπμία εα ζοκακηήζμοκ ηαζ βζα κα ιπμνμφκ κα επζθφμοκ 

ηαεδιενζκά πνμαθήιαηα. Αοηά είκαζ νήζεζξ αηνζαχξ απυ ημ Ακαθοηζηυ 

Πνυβναιια. Ζ άθθδ άπμρδ θέεζ υηζ, εθυζμκ εεςνμφιε υηζ δ επζζηήιδ είκαζ έκα 

ζφκμθμ βκχζεςκ, δ δζδαζηαθία εα πνέπεζ κα έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ μζηεζμπμίδζδ 

αοηχκ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ απυ ημοξ ιαεδηέξ επζζηδιμκζηχκ 

δελζμηήηςκ. ·πεζ δζαθμνά ημ «βεκζηά ηαζ αυνζζηα ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ» απυ 

ημ «επζζηδιμκζηέξ δελζυηδηεξ».  

 Γζαηί, υιςξ, εα πνέπεζ κα ηα έπμοκ υθα αοηά μζ ιαεδηέξ; Γζα κα 

ιπμνμφκ κα ακαπηφλμοκ κέα ένεοκα. Γζαηί αοηυ πνέπεζ κα ημ πνμπςνήζεζ δ 

ημζκςκία ηαζ βζα κα εθανιυζμοκ έκα ιένμξ αοηήξ ηδξ βκχζδξ βζα ηδκ 

ηαθοηένεοζδ αοηήξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ.  

 Βέααζα, εδχ έπμοιε ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ηα ηεθεοηαία παναπάκς απυ 
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δέηα πνυκζα, επζννμέξ ημο οπμηεζιεκζημφ ζδεαθζζιμφ ζηδ βναθή ηςκ ζπμθζηχκ 

αζαθίςκ. Ίπςξ ακαθένεηαζ αοημθελεί ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, εζπχεδηε 

πάνα πμθθέξ θμνέξ ζε αοηυ ημ οκέδνζμ, ηάεε ιαεδηήξ εα πνέπεζ ιε ηδ 

δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ κα μζημδμιήζεζ ηδ δζηή ημο ημζιμεεςνία 

βζα κα ελδβήζεζ ζημκ ηυζιμ. ·ηζζ, θμζπυκ, ζημ πθαίζζμ αοηυ οπμααειίγμκηαζ μζ 

κυιμζ, δεκ οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηυηδηα ζημοξ κυιμοξ ηαζ μζ ιαεδηέξ ιεθεημφκ ημ 

πχξ βίκμκηαζ ηα θαζκυιεκα ηαζ υπζ ημ βζαηί. Σμ είπακε ηαζ μζ θοζζημί. Καζ επεζδή 

ημ οκέδνζμ αοηυ εζηίαζε πμθφ ζηδκ ελέθζλδ, δεκ είκαζ ιυκμ δ ελέθζλδ πμο 

πηοπζέηαζ. Ο δεφηενμξ Νυιμξ ημο Νεφηςκα, δ αζηζυηδηα, έπεζ θφβεζ απυ ημ 

ζπμθζηυ αζαθίμ ημο Γοικαζίμο. Απυ ημκ πνχημ κυιμ πδδάιε ηαηεοεείακ ζημκ 

ηνίημ. Τπάνπεζ ημ αζαθίμ εδχ. Ίπμζμξ ημ αιθζζαδηεί ιπμνμφιε κα ημ δμφιε. Ο 

Νυιμξ ημο Υμοη δζδάζηεηαζ ςξ ακάθμβα πμζά, βζαηί ηαζ εηεί πενκάεζ δ 

αζηζυηδηα. Γφκαιδ πνμξ δφκαιδ, επζιήηοκζδ πνμξ επζιήηοκζδ. Ζ πθήνδξ 

ιαεδιαηζημπμίδζδ ημο κυιμο ηαζ αβάθαιε απέλς ημ εκκμζμθμβζηυ. Καζ αέααζα 

αιθζζαδηείηαζ ζηδ Υδιεία δ αημιζηή εεςνία. Ζ αημιζηή εεςνία ιπμνεί ηαζ κα 

ιδκ ζζπφεζ.  

 Μέζα ζε υθδ αοηή ηδκ ζζημνία οπάνπεζ ηαζ δ δζαεειαηζηυηδηα. Δίπα 

ιενζηά πνάβιαηα ηαζ πηεξ. Γφμ ζημζπεία πάεζ κα πενάζεζ δ δζαεειαηζηυηδηα: ημ 

έκα είκαζ δ δζάποζδ ημο ακηζεπζζηδιμκζημφ ζημ επζζηδιμκζηυ ηαζ ημ δεφηενμ 

είκαζ υηζ ηαθφπηεζ ιε πμθφ ςναίμ πενζηφθζβια ηδκ αζηζηή ζδεμθμβία.  

 ·κα πανάδεζβια απυ ημ αζαθίμ ηδξ Φοζζηήξ, βζαηί εβχ ηα έπς ημζηάλεζ 

υθα ηα αζαθία απυ ημ Γδιμηζηυ. Γζα ηδ αζμθμβία δεκ εα πς πμθθά πνάβιαηα, 

βζαηί κμιίγς υηζ ιε ηάθορε μ ζοκάδεθθμξ πνμδβμοιέκςξ. πέδζμ ιαεδηζηήξ 

ενβαζίαξ. Γζα ηδκ εκένβεζα εα ιάεμοκ μζ ιαεδηέξ. Σέζζενζξ δναζηδνζυηδηεξ 

πνμηείκμκηαζ: ιφεμζ βζα ηδ θςηζά, θςηζά ηαζ ιαβεζνζηή, θςηζά ηαζ ιεηαθθμονβία, 

ηζ είκαζ θςηζά ηαζ πχξ δδιζμονβείηαζ. ε έκα αζαθίμ πμο, υπςξ είπακ μζ 

ζοκάδεθθμζ πνμδβμοιέκςξ ηαζ ζοιθςκχ, είκαζ βειάημ απυ θμνιαθζζιυ, έπεζ 

ζημηχζεζ ηζξ έκκμζεξ ζηδκ ηονζμθελία. ηδ δζαεειαηζηυηδηα ημ 50% είκαζ 

ακηζεπζζηδιμκζηυ.  

 ηδ Υδιεία εα πνέπεζ κα ελεηάγμοιε ημ κενυ ηαζ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ 

ενδζηείαξ. ημ ιμκυςνμ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ, ιε δίςνμ ιάεδια ηα 

Θνδζηεοηζηά. Ζ παναζηεοή ηδξ αιιςκίαξ, έκα αιθζθεβυιεκμ βεκζηυ γήηδια, 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δείλμοιε ηζ ηαθυ πμο είκαζ, πυζμ ηαθυ είκαζ κα 
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πνδιαημδμηείηαζ δ ένεοκα ηαζ ηα πακεπζζηήιζα απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ, εκχ δ 

παναβςβή ηςκ θζπαζιάηςκ, πμο έηακε ημοξ Γενιακμφξ κα βειίζμοκε ημκ Α΄ 

παβηυζιζμ πυθειμ ιε πηχιαηα υθδ ηδκ Δονχπδ, ακαθένεηαζ ζημ αζαθίμ υηζ 

έδςζε ιεβάθδ αοημπεπμίεδζδ ζηδ Γενιακία. 

 ·κα ημιαζηυ ζδιείμ ηςκ ΓΔΠΠ είκαζ δ εκένβεζα. Σα θαζκυιεκα θέεζ 

εκμπμζμφκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ ιάθζζηα ακαθένεηαζ αηνζαχξ υηζ δ 

έκκμζα ηδξ εκένβεζαξ επζηνέπεζ ηδ βκςζηζηή εκζαζμπμίδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ, 

πδιζηχκ ηαζ αζμθμβζηχκ. Βέααζα, δ εκένβεζα είκαζ έκα παθζυ ζδεαθζζηζηυ 

ζυθζζια ηαζ οπάνπεζ ηαζ ιία δζαιάπδ ζηζξ ανπέξ ημο 1900, υπμο εηεί ηάπμζμζ 

επζζηήιμκεξ εεχνδζακ υηζ έπνεπε κα ιμζνάζμοκ ημ πάζια ακάιεζα ζηζξ 

έκκμζεξ φθδ ηαζ πκεφια ηαζ κα ηζξ ακηζηαηαζηήζμοκ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ εκένβεζαξ. 

Μάθζζηα ακαθένμοκ μζ ίδζμζ υηζ μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ ζοκείδδζήξ ιαξ είκαζ μζ ίδζεξ 

εκενβεζαηέξ ηαζ ιεηαδίδμοκ ηδκ ζδζυηδηά ημοξ ζηζξ ελςηενζηέξ ειπεζνίεξ. Καζ 

νςηάς εβχ: υηακ δεκ οπήνπακ μζ ζοκεζδδζζαηέξ ιαξ ειπεζνίεξ, υηακ μ 

άκενςπμξ δεκ ζηεθηυηακ, μ ηφηθμξ ημο κενμφ βζκυηακ, μζ εκενβεζαηέξ 

ιεηαηνμπέξ βίκμκηακ; ·ηζζ θμζπυκ οπάνπμοκε δφμ απυρεζξ. Ζ ιία άπμρδ θέεζ 

υηζ δεκ πνεζάγεηαζ δ φθδ βζα κα ελδβδεμφκ ηα θαζκυιεκα. Ζ άθθδ άπμρδ 

ακαθένεζ υηζ ηα θαζκυιεκα είκαζ απθχξ ιεηαζπδιαηζζιμί ηδξ ηζκμφιεκδξ φθδξ. 

Ζ πνχηδ άπμρδ απμζπά ηδκ φθδ απυ ηδκ ηίκδζδ ηαζ εεςνεί υηζ ηα θαζκυιεκα 

εκμπμζμφκηαζ κμδηζηά ζημ πθαίζζμ ηδξ εκένβεζαξ. Απ‘ ηδκ άθθδ μ οθζζιυξ, μ 

ιανλζζιυξ εεςνεί υηζ ηα θαζκυιεκα είκαζ ιεηαζπδιαηζζιμί ηδξ φθδξ, δ μπμία 

οπάνπεζ ακηζηεζιεκζηά, υηζ δ ηίκδζδ είκαζ ακαπυζπαζηδ ζδζυηδηα ηδξ φθδξ ηαζ μ 

ηυζιμξ είκαζ εκζαίμξ, βζαηί είκαζ οθζηυξ. Γκςνίγμοιε απυ πμζα ζημζπεία 

απμηεθείηαζ μ ήθζμξ πανυηζ δεκ έπμοιε πάεζ επάκς ηαζ δεκ πήβαιε κα ηα 

ζηεθημφιε εηεί.  

 ·κα άθθμ ημιαζηυ ζδιείμ, εα ηα πς επζβναιιαηζηά, δεκ εα ηα πς απυ 

ηζξ δζαθάκεζεξ, είκαζ δ ιαηνμζημπζηή ελήβδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ηαζ δ 

οπμαάειζζδ μπμζαζδήπμηε ελήβδζδξ ζε ιζηνμζημπζηυ επίπεδμ, λεπκχκηαξ υηζ 

δ Υδιεία είκαζ δ επζζηήιδ ηδξ δμιήξ ηαζ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ ηςκ ιμνθχκ 

φπανλδξ ηδξ φθδξ. Μέζα ζε αοηυ ημ αζαθίμ εα δμφιε λαθκζηά υηζ δ αημιζηή 

εεςνία ηαηαννίθεδηε, εκχ εα έπνεπε θμβζηά κα θέβεηαζ υηζ ηαηαννίθεδηε ημ 

άηιδημ ημο αηυιμο ηαζ πάκς ζηδκ αημιζηή εεςνία πμο εδναζχεδηε απυ ημκ 

Νηάθημκ ααζίζηδηακ μζ ιεηέπεζηα εεςνίεξ πμο ακέπηολε μ Μπμθκη, ημ ιμκηέθμ 
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ημο Μπμθκη ηαζ δ ηαακηζηή.  

 Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ κα ημ δμφιε αοηυ, ζοκάδεθθμζ, είκαζ μ πενζμδζηυξ 

πίκαηαξ πμο θηζάπκεηαζ απυ ημ Μεκηεθέβζεθ. Ο πενζμδζηυξ πίκαηαξ ακαθένεηαζ 

ζηα ζπμθζηά αζαθία ςξ παγθ. Άζπεηα υηζ είκαζ θάεμξ ηα ζημζπεία υπςξ ηα 

έπμοκε αάθεζ. Σμ ααζζηυ ζδιείμ είκαζ πμζμ; Ίηζ εκχ ακαθένεηαζ μ κυιμξ ηδξ 

πενζμδζηυηδηαξ ζημ αζαθίμ, εηείκμ πμο εα ιείκεζ ζημ ιαεδηή είκαζ πενζζζυηενμ 

δ εζηυκα, αοηυ πμο ημο είκαζ πζμ μζηείμ ηαζ πζμ εφημθμ ζημ κα ημ ηαηαθάαεζ. 

Τπάνπεζ ιζα οπμαάειζζδ ηςκ κυιςκ. Καζ εδχ οπάνπεζ ιζα οπμαάειζζδ ημο 

κυιμο ηδξ πενζμδζηυηδηαξ. Σμο κυιμο πμο θέεζ υηζ δ ιεηααμθή ηδξ πμζυηδηαξ, 

δ δζαθμνεηζηή πμζυηδηα ηςκ ζημζπείςκ μθείθεηαζ ζηδ ιεηααμθή ηδξ πμζυηδηαξ, 

πμο δεκ είκαζ άθθμ απυ ηδ ιεηααμθή ηςκ πνςημκίςκ ζημκ πονήκα.  

 Γζαηί ιαεαίκμοιε Υδιεία; Ζ Υδιεία ιεηαηνέπεηαζ ηαζ ιεηαημπίγεηαζ πνμξ 

ηδκ αβςβή ηαηακαθςηή. Γζα κα ιαεαίκμοιε κα αβμνάγμοιε δζάθμνα 

απμννοπακηζηά. Γζυηζ, ακ δεκ ηαηακμμφιε ημοξ κυιμοξ, ημ βζαηί ηαζ 

ιαεαίκμοιε ιυκμ ημ πχξ, ημ ιυκμ πμο εα ηάκμοιε είκαζ κα λένμοιε πμζμ 

απμννοπακηζηυ είκαζ ηαθφηενμ. Να ράπκμοιε κα δμφιε ηζ βνάθμοκ μζ εηζηέηεξ 

πάκς, αθθά κα ιδκ ηαηακμμφιε ηζ είκαζ αοηά πμο βνάθμοκ μζ εηζηέηεξ ηαζ ηζ 

ηάκμοκε ζημκ άκενςπμ.  

 οκμρίγμκηαξ εα πς ημ ελήξ: υηζ ηυζμ δ επζζηήιδ, υζμ ηαζ δ δζδαζηαθία 

ηδξ, είκαζ ζδεμθμβζηά θμνηζζιέκδ. Ζ άπμρδ υηζ αοηά ηα δφμ είκαζ ζδεμθμβζηά 

αθυνηζζηα βζα ιέκα είκαζ πμθζηζηή άπμρδ ηαζ ιάθζζηα δεκ είκαζ εζθζηνζκήξ 

πμθζηζηή άπμρδ. Σα ηεθεοηαία πνυκζα ζοζζςνεφεηαζ ημ ηεθάθαζμ ηαζ αοηή δ 

ζοζζχνεοζδ ημο ηεθαθαίμο εα μδδβήζεζ ηαζ ζε ζοζζχνεοζδ ηδξ βκχζδξ. 

οζζχνεοζδ ηδξ βκχζδξ ζδιαίκεζ υηζ μζ θίβμζ εα ιαεαίκμοκ, μζ πμθθμί εα 

ηαηανηίγμκηαζ. Γζ‘ αοηυ οπμααειίγεηαζ δ βκχζδ, βζ‘ αοηυ ζηδκ οπμπνεςηζηή 

εηπαίδεοζδ πμο είκαζ ημ Γοικάζζμ έπμοιε αοηυ ημ πάθζ, πμο εα ημ πμφκε ηαζ 

άθθμζ ζοκάδεθθμζ εδχ. Γζ‘ αοηυ αιθζζαδημφκηαζ. Φεφβεζ μ δεφηενμξ κυιμξ ημο 

Νεφηςκα, θεφβεζ δ ελέθζλδ ηεθείςξ, δ ελέθζλδ έπεζ θφβεζ πμθθά πνυκζα ηαζ ηχνα 

οπμααειίγεηαζ δ αημιζηή εεςνία.  

 Διείξ εηθνάγμοιε αηνζαχξ ηδκ ακηίεεηδ άπμρδ ηαζ ηαθμφιε ηαζ ηζξ 

Δπζζηδιμκζηέξ Δκχζεζξ, ζοθθμβζηά, κα αθήζμοιε θίβμ ηα ζοκηεπκζαηά 

ιζηνμγδηήιαηα πμο ιαξ πχνζζακ ηαζ κα εκςεμφιε, χζηε κα οπεναζπζζημφιε 

ηδκ επζζηήιδ ζοκμθζηά. αξ εοπανζζηχ βζα ηδκ πνμζμπή ζαξ ηαζ ζοβκχιδ ακ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ - 5

δ
 ΤΠΟΟΜΑΓΑ 10/5/2008 

 719 

πανέαδηα θίβμ ημ πνυκμ ιμο.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ. οκεπίγμοιε ιε 

πανέιααζδ ημο ζοκαδέθθμο Θεμδςναηυπμοθμο Βαζίθδ. Αημθμοεεί μ 

ζοκάδεθθμξ Γαβηθήξ Γδιμζεέκδξ ηαζ μ Νίημξ μ Μεηαθθδκυξ ζηδ ζοκέπεζα.  

Β. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ: Απυ ηδ Γ΄ ΔΛΜΔ Θεζζαθμκίηδξ. Σμ εέια, 

ζοκάδεθθμζ, έπεζ ζπέζδ ιε ηδ βκχζδ ηαζ ηδκ ζδεμθμβία ηςκ εβπεζνζδίςκ ηδξ 

Φοζζηήξ Γοικαζίμο ηαζ Λοηείμο. Δίκαζ αέααζμ υηζ ηα αζαθία Φοζζηήξ Γοικαζίμο 

ηαζ Λοηείμο έπμοκ ζμαανά πνμαθήιαηα ζηδ δζδαηηζηή. Δίκαζ αέααζμ, υιςξ, υηζ 

πενζέπμοκ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ απυ ηδκ άθθδ. 

 Σμ ενχηδια πμο ηίεεηαζ είκαζ ημ ελήξ: ζδεμθμβία ειπενζέπμοκ; Τπάνπεζ 

ζδεμθμβζηή επέιααζδ; Ίζμ ηαζ ακ ημ ενχηδια θαίκεηαζ θζβάηζ πανάλεκμ, ζηα 

εβπεζνίδζα ηδξ Φοζζηήξ Γοικαζίμο – Λοηείμο δ ζδεμθμβία δεκ εζζδφεζ άιεζα ζηδ 

βκχζδ, υπςξ βίκεηαζ αέααζα ζηα αζαθία ηδξ Ηζημνίαξ, εηηυξ αέααζα απυ δφμ 

πενζπηχζεζξ: ημ αζαθίμ ηδξ Φοζζηήξ Γ΄ Γοικαζίμο ιε ηδκ ακαπυδεζηηδ εεςνία 

ηδξ ιεβάθδξ έηνδλδξ, δ μπμία ιεηαιθζέγεηαζ ςξ βκχζδ ηαζ παναηίεεηαζ ζακ κα 

είκαζ υπζ άπμρδ θζθμζμθζηή αθθά ζακ κα είκαζ επίηεοβια επζζηδιμκζηυ, δίπθα 

ζημοξ άθθμοξ κυιμοξ ηδξ Φοζζηήξ ή ζε άθθα θοζζηά θαζκυιεκα. Καζ δεφηενδ 

πενίπηςζδ πμο ιεηαιθζέγεηαζ δ θζθμζμθζηή άπμρδ ζε βκχζδ αθμνά ηδκ 

μνμθμβία «ελατθςζδ» ζηδ Γ΄ Λοηείμο βεκζηήξ παζδείαξ.  

 Ζ ζδεμθμβζηή επέιααζδ ζηδ βκχζδ βίκεηαζ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηδξ φθδξ, 

ηδ ζεζνά ιε ηδκ μπμία δζδάζημκηαζ ηα θαζκυιεκα, μζ έκκμζεξ ηαζ μζ κυιμζ, ιε ημκ 

ηνυπμ πμο ζοκδέμκηαζ ή δεκ ζοκδέμκηαζ, έηζζ χζηε μζ ιαεδηέξ κα ιδκ 

ιπμνμφκ κα ηαηακμήζμοκ υηζ οπάνπμοκ ηαζ δνμοκ ηαζ μζ βεκζημί κυιμζ πμο 

δζέπμοκ ηδ θφζδ ηαζ ηδκ ελέθζλή ηδξ, μζ μπμίμζ δεκ εηθνάγμκηαζ ιε ιαεδιαηζηέξ 

έκκμζεξ. Ακ ενςηδεχ ζημ ηέθμξ, ιπμνχ κα απακηήζς ζε αοηυ.  

 Ζ ζδεμθμβία εζζάβεηαζ ζηδκ φθδ ηςκ εβπεζνζδίςκ ηονίςξ απέλς, ιε 

ηείιεκα ηςκ ίδζςκ ηςκ ζοββναθέςκ ηςκ αζαθίςκ ή άθθςκ θζθμζμθμφκηςκ, ηα 

μπμία εηθνάγμοκ απυρεζξ ηαζ υπζ επζηεφβιαηα ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηα μπμία 

πανειαάθθμκηαζ ακάιεζα ζηα ηεθάθαζα, ζδζαίηενα ζε αοηά πμο ακαθένμκηαζ ζε 

ηνίζζια βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ θφζδξ γδηήιαηα. Ο ζημπυξ αοηχκ ηςκ 

θζθμζμθζηχκ ηεζιέκςκ - υπςξ ηαζ δ πνήζδ ιεηαθοζζηήξ μνμθμβίαξ, βζα 

πανάδεζβια ελατθςζδ, απμεήηεοζδ εκένβεζαξ, ελαθάκζζδ δθεηηνμκίμο ηαζ 

επακειθάκζζή ημο ςξ θςημκίμο θεξ ηαζ είκαζ θακημιάξ, δ πανάεεζδ πζκάηςκ 
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ηαζ ζπεδζαζιάηςκ ειαυθζιςκ, δ πανάεεζδ θςημβναθζχκ ιε θεγάκηεξ, ζπυθζα - 

είκαζ θακενυξ: Να αιθζζαδηδεεί δ οθζζηζηή ακηίθδρδ πμο πάεζ κα ζπδιαηζζηεί 

αοευνιδηα ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ιαεδηχκ απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ θοζζηχκ κυιςκ 

ηαζ ηδξ θοζζηήξ ελέθζλδξ ηαζ κα δζεοημθοκεεί ζε θζθμζμθζηυ – ζδεμθμβζηυ 

επίπεδμ, ιε ηδ ζοκδνμιή ηαζ ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, δ δζαιυνθςζδ ζδεαθζζηζηήξ 

ιεηαθοζζηήξ ακηίθδρδξ, επεκδοιέκδξ ιε ημ ηφνμξ ιάθζζηα ηςκ Φοζζηχκ 

Δπζζηδιχκ.  

 Μέζα απυ ηα εβπεζνίδζα, υπςξ ενιδκεφεηαζ δ εκένβεζα, υπμο 

οπμηαείζηαηαζ ημ παιπάθαζμ ζπήια φθδ – πκεφια ιε ημ κευημπμ φθδ – 

εκένβεζα, ηαεχξ ηίεεκηαζ δφμ μκηυηδηεξ δ φθδ ηαζ δ άτθδ -οπμηίεεηαζ - εκένβεζα. 

Ζ εκένβεζα πνμδβείηαζ - οπμηίεεηαζ - μκημθμβζηά ηαζ δίκεζ ηίκδζδ ηαζ γςή ζηδκ 

φθδ απέλς, ςξ ελςημζιζηή δφκαιδ. Δκχ ηα ίδζα ηα εβπεζνίδζα ηδξ Φοζζηήξ 

εεςνμφκ - ηαζ ζςζηά - ζηα ακηίζημζπα ηεθάθαζα υηζ φθδ πςνίξ ηίκδζδ δεκ 

οπάνπεζ, υπςξ ηαζ ηίκδζδ πςνίξ φθδ. Αοηυ βζα ιαξ είκαζ αοημκυδημ. 

Οοζζαζηζηά, ιε ημ ζπήια αοηυ, φθδ – εκένβεζα, αιθζζαδηείηαζ υηζ δ φθδ έπεζ ηδκ 

αζηία ζημκ εαοηυ ηδξ. Γζα ηδκ εκένβεζα δδθχκεηαζ ζηα εβπεζνίδζα, ιε πανέκεεημ 

ηείιεκμ ηςκ ζοββναθέςκ ηςκ αζαθίςκ ηαζ απυρεζξ θζθμζμθμφκηςκ, υηζ δεκ 

ιπμνεί -αημφζηε- δεκ ιπμνεί ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ κα δμεεί μνζζιυξ. Καζ δεκ 

πνεζάγεηαζ. Φοζζηή Α΄ Λοηείμο, ζεθίδεξ 241 έςξ 243. ·ηζζ δζεοημθφκεηαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ ηδξ ζδέαξ ζημοξ ιαεδηέξ ιαξ υηζ δ εκένβεζα είκαζ ηάηζ ημ άπζαζημ, 

ηάηζ ημ άτθμ, είκαζ ίζςξ πκεφια, εκχ δ εκένβεζα, υπςξ δ ιάγα, είκαζ ιέηνμ ηδξ 

αδνάκεζαξ ηςκ ζςιάηςκ, είκαζ ιέηνμ ηδξ ηίκδζδξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ 

ζςιάηςκ ζημ ιζηνυημζιμ ηαζ ιαηνυημζιμ.  

 Μζα ιζηνή ηαηακυδζδ ηαζ ηεθεζχκς. Με άθθα δφμ ειαυθζια ηείιεκα 

θζθμζμθμφκηςκ, ημο Μανπ, Φοζζηή Α΄ Λοηείμο, ηαζ ημο Υυηζκξ, Φοζζηή Γ΄ 

Λοηείμο, βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα αιθζζαδηδεεί δ αζηζμηναηία, μ κηεηενιζκζζιυξ, 

ζδζαίηενα ιε ακαθμνά ζηδκ ανπή ηδξ απνμζδζμνζζηίαξ ημο Υάζγεκιπενη, δ 

μπμία επζζηδιμκζηά ςξ ανπή ηδξ ιζηνμθοζζηήξ ζζπφεζ. Γίκεηαζ υιςξ 

εηιεηάθθεοζδ απυ ηδ πμθή ηδξ Κμπεβπάβδξ ηαζ άθθμοξ, υπςξ είκαζ βκςζηυ 

ζε θζθμζμθζηυ επίπεδμ, υηζ δ ανπή αοηή ακαζνεί δήεεκ ηδκ αζηζμηναηία, ηδ 

ζπέζδ αζηίαξ – απμηεθέζιαημξ. Ζ άπμρδ αοηή είκαζ αοεαίνεηδ, αθμφ ζημ 

ιζηνυημζιμ δ έκκμζα ημο θοζζημφ κυιμο ηαζ ηδξ αζηζυηδηαξ παίνκεζ ζηαηζζηζηυ 

παναηηήνα. Δζζάβεηαζ, δδθαδή, δ ζηαηζζηζηή ενιδκεία ηςκ πζεακμηήηςκ 
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ζπεηζηά ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο ζςιαηζδίμο. Θέζδ ηαζ μνιή. 

Ζ θαενμπεζνία ηςκ θζθμζμθμφκηςκ ανίζηεηαζ ζηδ δζαζηνέαθςζδ ηδξ 

ζηαηζζηζηήξ ενιδκείαξ, ιε ηδκ επέηηαζή ηδξ ζηδκ πενζβναθή ιειμκςιέκμο 

ζςιαηίμο, εκχ έπεζ κυδια ιυκμ υηακ ελεηάγεηαζ έκα ιεβάθμ πθήεμξ απυ 

ζςιάηζα, πμο υθα πενζβνάθμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ηοιαημζοκάνηδζδ. Πνυηεζηαζ, 

ζε επίπεδμ ιζηνμθοζζηήξ, βζα ζηαηζζηζηή ζοιπενζθμνά εκυξ πμθοάνζειμο 

ζοκυθμο ζςιαηίςκ. ηδ ιανλζζηζηή θζθμζμθία αοηυ μκμιάγεηαζ ηαακηζηυξ 

ζηαηζηυξ ηαεμνζζιυξ.  

 ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεβάθδξ έηνδλδξ - ηαζ ηεθεζχκς - ιε ημ Big Bang, 

Φοζζηή Γ΄ Γοικαζίμο ηαζ αθθμφ ηαζ ζε θεγάκηεξ ηηθ. ηςκ αζαθίςκ, ανπαζμθμβία 

ημο ζφιπακημξ, ιζα εεςνία πμο δεκ έπεζ απμδεζπεεί μφηε απμηεθεί αάζζιδ 

επζζηδιμκζηά οπυεεζδ πανμοζζάγεηαζ ςξ επζζηδιμκζηή ηαζ υηζ έπεζ 

επζαεααζςεεί. Οοζζαζηζηά, ιε ηδ ιοεμθμβία ημο Big Bang - ηαη‘ ειέ ιοεμθμβία 

είκαζ - οπμζηδνίγεηαζ υηζ πνζκ ηδ ιεβάθδ έηνδλδ δεκ οπήνπε μφηε πχνμξ, μφηε 

πνυκμξ, μφηε ηίκδζδ. Γδθαδή, οπήνπε δ φθδ πςνίξ ηδ ζφιθοηδ ιε αοηή 

ζδζυηδηα, ηδκ ηίκδζδ, ηαζ πςνίξ ημοξ ηνυπμοξ φπανλήξ ηδξ, ημ πχνμ ηαζ ημ 

πνυκμ, εκχ ζηα εβπεζνίδζα ηδξ Φοζζηήξ εεςνείηαζ ζςζηά υηζ δ φθδ, ηίκδζδ, 

πχνμξ ηαζ πνυκμξ, οπάνπμοκ ζε εκυηδηα, υπςξ απυδεζλε αέααζα ηαζ μ 

Ασκζηάζκ ιε ηδ εεςνία ημο. Τπμζηδνίγεηαζ, επίζδξ, υηζ δ ηίκδζδ δυεδηε ζηδκ 

φθδ απέλς, απυ έκακ ελςημζιζηυ πανάβμκηα ηδ ζηζβιή ηδξ έηνδλδξ. Δδχ δεκ 

πνυηεζηαζ βζα επζζηδιμκζηή εεςνία, αθθά βζα εεμθμβζηή ενιδκεία ηαζ ζδεμθμβζηή 

ηαηαζηεοή, αθμφ πνδζζιμπμζμφκ ακμζπηά ζηα εβπεζνίδζα ημκ υνμ δδιζμονβία 

ημο ζφιπακημξ ή βέκεζδ. Απυ ημοξ εκενβεζμθυβμοξ πενάζαιε ζημοξ 

δδιζμονβζζηέξ θζθμζμθμφκηεξ. Με ηδ ιεβάθδ έηνδλδ εεςνείηαζ αοεαίνεηα ηαζ 

ακηζεπζζηδιμκζηά υηζ δ ηίκδζδ, μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ έπμοκ ανπή. Αηυια ηαζ μ 

Ζνάηθεζημξ έθεβε υηζ μ ηυζιμξ ήηακ, είκαζ ηαζ εα είκαζ αζχκζμξ. Αθήκμοιε 

αέααζα ηδκ αθεανζία ηδξ φθδξ ηηθ.  

 Δκχ ιε ηδκ επίζδξ ακηζεπζζηδιμκζηή εεςνία ημο εενιζημφ εακάημο πμο 

δίκεηαζ ιε ειαυθζιμ ηείιεκμ, Φοζζηή Β΄ Λοηείμο, ζεθίδα 80 – 82, εεςνείηαζ υηζ 

δ φθδ μδεφεζ πνμξ ηδκ ηαηαζηνμθή, δδθαδή έπεζ ηέθμξ, εκχ οπμζηδνίγεηαζ υηζ 

ιυκμ δ γςή ακαπηφζζεηαζ ιέζα ζημ ηείιεκμ, θεξ ηαζ οπάνπεζ γςή πςνίξ ηδκ 

φθδ. Ζ ζφβηνμοζδ εκυξ δθεηηνμκίμο ιε ημ πμγζηνυκζμ απυ ηδκ μπμία 

πανάβμκηαζ θςηυκζα, δδθαδή άθθεξ ιμνθέξ φπανλδξ ηδξ φθδξ, πμο δεκ 
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ειθακίγμοκ ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ ιάγαξ, μκμιάγεηαζ ελατθςζδ ή αθθμφ 

αθοθμπμίδζδ, θεξ ηαζ δ φθδ πάκεηαζ, ελαθακίγεηαζ. Αοηυ πμο πάκεηαζ είκαζ δ 

ιάγα ημο δθεηηνμκίμο, ημ μπμίμ ιεηαηνέπεηαζ ιέζα απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ζε 

θςηυκζμ, πμο είκαζ δ φθδ πςνίξ ιάγα. Δδχ πνυηεζηαζ βζα ζηυπζιδ ζφβποζδ 

ακάιεζα ζηδ ιάγα πμο είκαζ έκκμζα ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ζηδκ φθδ πμο είκαζ 

ηαηδβμνία ηδξ Φζθμζμθίαξ. Σαοηίγμκηαξ ιάγα ηαζ φθδ, ακάβμκηαξ ιζα 

επζιένμοξ ζδζυηδηα, υπςξ δ ιάγα, ζε ηαεμθζηυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ φθδξ ηαζ 

θέβμκηαξ υηζ δ εκένβεζα δεκ είκαζ οθζηή μκηυηδηα, ιπμνεί ηάπμζμξ κα αβάθεζ ημ 

ζοιπέναζια πςξ υ,ηζ δεκ έπεζ ιάγα δεκ είκαζ φθδ. Απυ ηεζ λεηζκμφκ εηθνάζεζξ 

υπςξ δζάθοζδ ηδξ φθδξ ζηδκ εκένβεζα, ελατθςζδ, αθοθμπμίδζδ.  

 ε ιζα θεγάκηα - ζπυθζμ ζηδ Φοζζηή Γ΄ Λοηείμο βεκζηήξ παζδείαξ, ζεθίδα 

80, ακαθένεηαζ: «υηακ έκα δθεηηνυκζμ ηαζ έκα πμγζηνυκζμ πθδζζάγμοκ, 

ελαθακίγμκηαζ ηαζ ηα δφμ ηαζ εθεοεενχκεηαζ έκα ακηίζημζπμ πμζυ εκένβεζαξ. 

πεδυκ αιέζςξ δ εκένβεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε ζςιαηίδζα πενίπμο υπςξ 

ζπδιαηίζηδηε ηαζ δ φθδ ζηα πνχηα ζηάδζα ημο ζφιπακημξ». Πνχημκ: 

οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ φθδ ελαθακίγεηαζ, πάκεηαζ, εκχ ζηα εβπεζνίδζα βνάθεηαζ 

ζςζηά υηζ δ φθδ μφηε βίκεηαζ, μφηε πάκεηαζ. Γεφηενμκ: οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ φθδ 

ζπδιαηίζηδηε απυ ηδκ εκένβεζα, δδθαδή υηζ δ φθδ βίκεηαζ. Σνίημκ: υηζ δ φθδ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε εκένβεζα ηαζ δ εκένβεζα ζε φθδ, εκχ απθά δ εκένβεζα είκαζ 

ιέηνμ ηδξ ηίκδζδξ ηαζ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ ζςιάηςκ. Σμ ιυκμ πμο 

δζαβνάθεηαζ είκαζ υηζ βίκμκηαζ ηαζ εαφιαηα ζηδ Φοζζηή. Πάκηςξ ζηα εβπεζνίδζα 

ζςζηά βνάθεηαζ πςξ δ φθδ μφηε θηζάπκεηαζ, μφηε πάκεηαζ, μφηε ανπίγεζ απυ ημ 

ιδδέκ.  

 Κθείκμκηαξ, επεζδή δ Φοζζηή, δ Υδιεία, δ Βζμθμβία ηαζ δ Γεςθμβία ςξ 

επζζηήιεξ επζαεααζχκμοκ ηδκ οθζηυηδηα ημο ηυζιμο, μ ηυζιμξ είκαζ οθζηυξ, 

εκζαίμξ, ακηζηεζιεκζηυξ, οπάνπεζ δδθαδή ακελάνηδηα απυ ηδ ζοκείδδζδ ηςκ 

ακενχπςκ ηαζ άπεζνμξ, επεζδή μζ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ηςκ 

άθθςκ επζζηδιχκ δεκ ιπμνμφκ κα ιεηαθενεμφκ ζηα εβπεζνίδζα 

παναπμζδιέκεξ, μζ κυιμζ δεκ ιπμνμφκ κα ιεηαθενεμφκ παναπμζδιέκμζ, επεζδή 

μζ βκχζεζξ αοηέξ ηαεαοηέξ δεκ έπμοκ ζδεμθμβία, επζαεααζχκμοκ υιςξ ημ 

δζαθεηηζηυ οθζζιυ απυ ηα πνάβιαηα, μζ ζοββναθείξ ηςκ εβπεζνζδίςκ 

θνμκηίγμοκ ιε ημοξ ηνυπμοξ ηαζ ηα ιέζα πμο ακαθφεδηακ παναπάκς κα 

εζζάβμοκ ζηα εβπεζνίδζα ηαζ ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ιαεδηχκ ζδεαθζζηζηέξ 
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ιεηαθοζζηέξ ακηζθήρεζξ. Πνυηαζδ ιία: κα βναθηεί δ Φοζζηή πςνίξ ιεηαθοζζηή. 

Δοπανζζηχ πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. οκεπίγμοιε ιε ημ ζοκάδεθθμ 

Γαβηθή Γδιμζεέκδ.  

Γ. ΓΑΓΚΛΖ: Θα ήηακ εκδζαθένμκ κα βζκυηακ έκα οκέδνζμ, ιζα ζοβηέκηνςζδ 

επάκς ζηδ Φζθμζμθία ή ζηδκ Δπζζηδιμθμβία ηαζ ζηδ Φζθμζμθία ηδξ 

επζζηήιδξ. Γεκ ακηέπς κα ιδκ ηάκς ιζα παναηήνδζδ βζα ημοξ 

πνμθαθήζακηεξ: υηζ εεςνχ υηζ είκαζ ακηζθαηζηυ –αοημακηζθαηζηυ, δδθαδή 

ακηζδζαθεηηζημ-οθζζηζηυ ηαζ ακηζζζημνζημ-οθζζηζηυ κα δεπυιαζηε ιζα ζηαηζηή 

ζδιαζία, ιζα ζηαηζηή ακηίθδρδ βζα ηδκ έκκμζα φθδ, δ μπμία είκαζ ελεθίλζιδ 

ζδιαζζμθμβζηά, ζζημνζηά, ηαζ πενζθαιαάκεζ πθέμκ βζα ηάεε θοζζηυ, ζδεαθζζηή, 

ενδζηεουιεκμ ή υπζ, ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ εκένβεζαξ. Πέναζε πμθφξ ηαζνυξ απυ 

ηυηε, απυ ηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα, πμο δ εκένβεζα ηαοηζγυηακ ιε ημ πκεφια. 

ίβμονα οπάνπεζ αηυια δ δζαπάθδ ζδεαθζζιμφ -ηαζ εα έθεβα ηαζ πκεοιαηζζιμφ- 

ζηδκ επμπή ιαξ ηαζ οθζζιμφ, αθθά είκαζ έλς απ‘ αοηά πμο άημοζα εβχ εδχ.  

 Γεκ εέθς κα θάς άθθμ πνυκμ. Θα ζαξ πανμοζζάζς, ζφκημια αέααζα, 

ηάπμζμ ζπμθζαζιυ πμο έβζκε βζα ημ αζαθίμ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο, ημ ηαζκμφνβζμ 

αζαθίμ, απυ ιία θζθμζμθζημδζδαηηζηή πνμζέββζζδ, ηονίςξ θζθμζμθζηυ εκκμχ, 

υπςξ εέημοκ ηδ θζθμζμθία ημο αζαθίμο μζ ίδζμζ μζ ζοββναθείξ. Θα δζααάζς βζα 

κα βθζηχζμοιε πνυκμ.  

Γεκζηά παναηηδνζζηζηά ήδδ εζπχεδηακ απυ πνμδβμφιεκμοξ 

ζοκαδέθθμοξ: υηζ οπάνπεζ ιεβάθδ πμζυηδηα ηεζιέκμο, οπεναμθή ζε 

εζζαβςβζηά παναδείβιαηα. Δη πνχηδξ υρεςξ είκαζ αοηυ. Σα ααζζηά ηείιεκα 

είκαζ δφζημθα, έκημκδ ζοιαμθμπμζδιέκδ πανμοζίαζδ, δθζηζαηή δζάεεζδ βζα 

μθμηθδνςιέκδ ακηζιεηχπζζδ ηάεε εέιαημξ, χζηε κα ιδκ απμηθεζζημφκ 

πενζπηχζεζξ. Δπίζδξ δζαπζζηχκμοιε ηαζ ιία ζπεηζηή αδοκαιία ζοζπεηζζιμφ 

υθςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο οπάνπμοκ ζηα επζημονζηά εέιαηα 

δζεπζζηδιμκζημφ παναηηήνα ιε ημ ααζζηυ ηείιεκμ. Τπάνπεζ αέααζα ηαζ ιεβάθμξ 

ααειυξ δοζημθίαξ ζηζξ αζηήζεζξ  η.θπ..  

 Σχνα υζμκ αθμνά ηδ θζθμζμθία ημο αζαθίμο. ημκ πνυθμβμ, μζ 

ζοββναθείξ απεοεοκυιεκμζ ζημ ιαεδηή θέκε: «ςξ αονζακυξ δδιμηναηζηυξ 

πμθίηδξ εα ηθδεείξ ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ κα θάαεζξ ιένμξ ζηδ θήρδ 

απμθάζεςκ βζα ιεβάθα εέιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ, 
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υπςξ είκαζ μζ επζπηχζεζξ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο, ηδξ βεκεηζηήξ 

ηνμπμπμίδζδξ, ηςκ ηνμθίιςκ  η.θπ.». Παναηάης: «έηζζ εα είζαζ ζε εέζδ κα 

ηνίκεζξ ιυκμξ ζμο ηδκ αλζμπζζηία ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο δέπεζαζ απυ ημ 

πμθζηζηυ, ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ ζμο». Δίκαζ δδθαδή ιζα ημζκςκζημπμθζηζηή ηαζ 

μζημθμβζηή ζηυπεοζδ. Μζα επζζηδιμθμβζηή, εα έθεβα, ζηυπεοζδ ηςκ 

ζοββναθέςκ είκαζ: κα ιπμνείξ κα ηαηαθαααίκεζξ -ζημ ιαεδηή πάκηα 

απεοεοκυιεκμζ- ηδ ααζζηή δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία δδιζμονβείηαζ, εθέβπεηαζ ηαζ 

ηνμπμπμζείηαζ δ επζζηδιμκζηή βκχζδ.  

  Δλανπήξ αέααζα, απ‘ ημ ηεθεοηαίμ πμο δζάααζα, θαίκεηαζ πυζμ 

οπενθίαθμξ ζηυπμξ είκαζ αοηυξ. Οοζζαζηζηά, απμηεθεί ηαζ ημ ακηζηείιεκμ 

φπανλδξ υθδξ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ επζζηήιδξ, ηδξ επζζηδιμθμβίαξ ιε ηζξ 

ζπμθέξ ηαζ ηζξ εεςνίεξ πμο οπάνπμοκ. Πχξ εα ιπμνέζεζ κα ακηαπμηνζεεί έκαξ 

ιαεδηήξ ηαζ ιάθζζηα ζημ επίπεδμ plimation;  

 Ίζμκ αθμνά ηδκ πνχηδ δζάζηαζδ, ημ βζαηί μ ζδιενζκυξ ιαεδηήξ ιε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ εα βίκεζ ηαθφηενμξ κα ηνίκεζ δδιμηναηζηά ηδκ αλζμπζζηία 

ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο δέπεηαζ ηαζ κα είκαζ πζμ δδιμηναηζηυξ  η.θπ.. είκαζ έκα 

ακαπάκηδημ ενχηδια. Βέααζα, ιπμνεί ηακείξ κα παναηάιρεζ αοηά ηα ιεβάθα 

θυβζα, πμο είκαζ ίζςξ ηαζ ζοβπςνδηέα ζε έκα πνυθμβμ, αθθά θαίκεηαζ απυ ημ 

αζαθίμ - δε δζααάγς ημ ηείιεκμ υθμ βζα κα ηενδίζς πνυκμ - υηζ πνμζπαεμφκ κα 

θφζμοκ μζ ζοββναθείξ αοηή ηδ ζηυπεοζδ, κα πεηφπμοκ αοηή ηδ ζηυπεοζδ, 

δζμπεηεφμκηαξ, εα θέβαιε, ημκ ηνυπμ πμο εα έπνεπε κα οπάνπεζ, εηηυξ 

ααζζημφ ηεζιέκμο. Γδθαδή, δ δζεπζζηδιμκζηυηδηα είκαζ έιιεζδ. Γεκ πνμηείκεηαζ 

άιεζα ηαζ ηδ δζμπεηεφζμοκ ζηα οπμζηδνζηηζηά εέιαηα ηαζ ηονίςξ ζηα ζπέδζα 

ενβαζίαξ πμο εα έπεζ μ ιαεδηήξ βζα ημ ζπίηζ. Πνάβιαηζ, υπςξ λένμοιε απυ ημ 

νεαθζζιυ ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ, ηδξ ζπμθζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, δε εα 

βίκεζ πμηέ.  

 Τπάνπεζ, αέααζα, ηαζ ιζα επίηθδζδ ηςκ ζοββναθέςκ ζηδκ ανπή ηδξ 

μζημκμιίαξ, βκςζηή επζζηδιμθμβζηή ανπή. Απυ θίβεξ ανπέξ ζοκάβμκηαζ πμθθμί 

θοζζημί κυιμζ πμο ενιδκεφμοκ πάνα πμθθά θαζκυιεκα. Τπάνπεζ δδθαδή 

αανφβδμοπδ ζηυπεοζδ, εα έθεβα.  

 Σχνα, υζμκ αθμνά ηδ δζδαηηζηή πνμζέββζζδ. Πνχηα παναηδνμφκηαζ 

θαζκυιεκα. ·κκμζεξ, μνζζιμί, ανπέξ ιεηαηίεεκηαζ ηαζ ζημ ηέθμξ βίκεηαζ ελήβδζδ 

ιε ηδκ έκκμζα ηδξ εκμπμίδζδξ πμο εέθμοκ κα ηάκμοκ. Οοζζαζηζηά οζμεεηείηαζ 
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έκα οπμεεηζημπαναβςβζηυ ιμκηέθμ, υπςξ ημ λένμοιε ημοθάπζζημκ ζηδκ 

επζζηδιμθμβία. Καζ ζημ δεφηενμ ιένμξ, παναθείπς ηάπμζα πάθζ, ηίεεκηαζ μζ 

εεςνδηζημί υνμζ: έκεζδ, ιμκάδεξ  η.θπ.. Δδχ ηζ ιπμνεί κα παναηδνήζμοιε; 

Τπάνπεζ ιζα έκημκδ δζάεεζδ βζα επζζηδιμκζηή ανηζυηδηα ηαζ αοζηδνυηδηα. 

Διιμκή ζε ιζα μθμηθδνςιέκδ ζοιαμθζηυηδηα πμο ζοκεπάβεηαζ υιςξ ηαζ 

δοζημθία πνυζθδρδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ιαεδζζαηυ επίπεδμ πμο απεοεφκεηαζ.  

 οπκά επίζδξ δζαηνίκμοιε ιζα άθθδ δζάεεζδ βζα απθμπμίδζδ. Ζ εοημθία 

επένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ, επζθένμκηαξ ημ ακηίεεημ 

απμηέθεζια. ·κα πανάδεζβια απυ αοηά υθα, απ‘ ηδ δοζημθία. Π.π. ζημ 

επίπεδμ αοηυ ιε ζπεηζηά αοζηδνέξ δζαηοπχζεζξ ζηδ πςνζηή δζάζηαζδ ηδξ 

ηίκδζδξ οπάνπμοκ μζ έκκμζεξ εέζδ, απυζηαζδ, δζαδνμιή, ιεηαηυπζζδ, ηνμπζά. 

Τπάνπμοκ ηαζ άθθα. Ακέθενακ πνζκ μζ ζοκάδεθθμζ βζα ηδ δζακοζιαηζηή ηδξ 

ιέζδξ ηαπφηδηαξ, δζακοζιαηζηή ιμνθή δ μπμία δε δζδάζηεηαζ μοζζαζηζηά μφηε 

ζηδκ Α΄ Λοηείμο, πένα απυ ημ εάκ εα οπήνπε δ ιαεδιαηζηή οπμζηήνζλδ πμο 

δεκ οπάνπεζ ζηα δζακφζιαηα. Λμζπυκ, κα ιδκ πάς ζε άθθεξ θεπημιένεζεξ 

ηέημζεξ.  

 Καζ αέααζα ιπμνεί ηακείξ κα παναηδνήζεζ έκα ιεβάθμ πμζυ 

οπμζηδνζηηζηχκ πθδνμθμνζχκ απυ ηάεε ημιέα: θφζδ, ηεπκμθμβία, γςή, ιε ημκ 

μπμίμκ εεςνμφκ μζ ζοββναθείξ υηζ ελοπδνεημφκ ηαθφηενα ηδκ ακάδεζλδ ημο 

εκμπμζδηζημφ ζδεχδμοξ. Τπάνπεζ εδχ μ ηίκδοκμξ ζπεηζημφ ιαεδζζαημφ black 

out, ιε ηδκ έκκμζα υηζ εα πνέπεζ μ ιαεδηήξ απυ ηάεε ηέημζα ζφκεεηδ 

πθδνμθμνία ειπεζνζηή πμο ημο δίκεηαζ, ειπεζνζηή, υπζ δζηζά ημο, κα πάνεζ 

εηείκμ ημ ζημζπείμ, κα αθαζνέζεζ ημ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ημ μπμίμ εα οπμζηδνίλεζ 

ημ ααζζηυ ηείιεκμ, εζδζηά υηακ ηα ηείιεκα είκαζ ορδθήξ αθαζνεηζηυηδηαξ, υπςξ 

είκαζ ζηδ ιδπακζηή. Δίκαζ δφζημθμ πνυαθδια κμιίγς. Τπάνπεζ ιεβάθμ πμζυ. 

Σμοθάπζζημκ δ οπμρία βζ‘ αοηέξ ηζξ αδοκαιίεξ ηαζ άθθεξ πμθθέξ οπάνπεζ ζημοξ 

ζοββναθείξ, βζ‘ αοηυ ζημ ηέθμξ θέκε: ζηδ δζαδζηαζία αοηήξ ηδξ ιάεδζδξ μ 

νυθμξ ημο ηαεδβδηή είκαζ απμθαζζζηζηυξ. Δδχ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υπζ 

απθχξ απμθαζζζηζηυξ, εα είκαζ ααζακζζηζηά απμθαζζζηζηυξ.  

 Αθήκς ζημ ηέθμξ ηάηζ πμο είκαζ ζδιακηζηυ. Ξένμοιε υηζ δεκ οπάνπεζ 

μθζζηζηή ακηζιεηχπζζδ, υπζ ιυκμ ηαηά ιάεδια, υπζ ιυκμ ηαηά εκυηδηα 

ιαεδιάηςκ, ζηζξ εεηζηέξ επζζηήιεξ, αθθά ηαζ ζε υθδ ηδκ βηάια 

πνμβναιιάηςκ. Δίκαζ ιζα άθθδ πνμζέββζζδ εδχ πμο εα αθμνμφζε ηα πεεζζκά. 
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Δδχ υιςξ ζοιααίκμοκ επζπθέμκ πνάβιαηα, δοζάνεζηα. Γδθαδή ημ ζημζπείμ 

αοηυ ηδξ ιδ μθζζηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ Φοζζηήξ ηαείζηαηαζ αηυια πζμ 

έκημκμ, ακ θάαμοιε επζπθέμκ οπυρδ πνχημκ ηδκ απμοζία ηδξ Φοζζηήξ ζηδκ 

Α΄ Γοικαζίμο. Μαηνυπνμκδ απμοζία. ·ηζζ δδιζμονβείηαζ έκα ιαεδζζαηυ ηεκυ.  

 Μζα ζφβηνζζδ δδθαδή ημο αζαθίμο ιε αοηυ πμο ακηζηαεζζηά μδδβεί 

ζαθχξ ζηδκ ελήξ εηηίιδζδ. Τπάνπεζ οπεναμθζηά αολδιέκμξ ανζειυξ 

δοζημθίαξ πμο μθείθεηαζ, υπςξ είπαιε, ζηδ ζοιαμθμπμίδζδ, ζηζξ 

πθδνμθμνίεξ ηζξ έκημκεξ  η.θπ.. Σα είπαιε αοηά, κα ιδκ ηα επακαθαιαάκς. 

Αθθά ένπμκηαζ ηαζ βίκμκηαζ ηναβζηέξ μζ ζοκέπεζεξ, ακ ζηεθημφιε ηδκ αθθαβή 

δζδαηηζηήξ πνμζέββζζδξ ζηδ Φοζζηή, ζηα Φοζζηά ιάθθμκ ημο Γδιμηζημφ. Δηεί 

θαίκεηαζ ηαεανά δ έθθεζρδ μθζζηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ, υπμο πθέμκ ηα πνάβιαηα 

βίκμκηαζ δφζημθα, δζυηζ αθμνά μοζζαζηζηά ηζξ πνυδνμιεξ βκχζεζξ πμο 

παίνκμοκ ηα παζδζά απυ ημ Γδιμηζηυ ηαζ οπάνπεζ ηαζ δ αβνακάπαοζδ ηδξ Α΄ 

Γοικαζίμο πμο δεκ ηάκμοκ ηαευθμο.  

 ηα αζαθία ημο Γδιμηζημφ, υπςξ λένμοιε, μζ εειαηζηέξ ζηα ηαζκμφνβζα 

αζαθία εκαθθάζζμκηαζ αηυια ηαζ ζηδκ ίδζα ζεθίδα, Βζμθμβίαξ, Ακενςπμθμβίαξ, 

Σεπκμθμβίαξ, Τβζεζκήξ  η.θπ.. ιε ιζηνά εβηοηθμπαζδζηήξ ιμνθήξ ηεζιεκάηζα, 

πθμφζζα εζημκμπμίδζδ, ζαθή ημ δζεπζζηδιμκζηυ παναηηήνα ηαζ οπάνπεζ αέααζα 

απμοζία αοζηδνχκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ ηαζ ζοιαυθςκ. Γδθαδή, οπάνπεζ 

δζαθμνεηζηή ηαηεφεοκζδ δζδαηηζηήξ ζημ Γδιμηζηυ. Καζ εκχ οπάνπεζ ηεκυ ζηδκ 

Α΄ Γοικαζίμο, ένπεηαζ ιεηά ημ αανφ αοηυ επζζηδιμκζηυ «ζφββναιια» ζηδ Β΄ 

Γοικαζίμο κα πέζεζ επάκς ζηα ηεθάθζα ηςκ παζδζχκ.  

 Αοηά είκαζ ηα ηονζυηενα παναηηδνζζηζηά. Γε εέθς κα θάς άθθμ πνυκμ. 

Τπάνπμοκ παναδείβιαηα, ήδδ μζ ζοκάδεθθμζ νίλακε πμθθά ιέζα. Ανηεί κα ζαξ 

πς έκα πανάδεζβια, επεζδή ημ εοιάιαζ ηαζ είκαζ ηναοβαθέμ, πμο δεκ εα 

ιπμνμφζακ κα ημ θφζμοκ εφημθα μφηε μζ θμζηδηέξ ημο Φοζζημφ. Γε ιζθάς βζα 

ηδ Γ΄ Λοηείμο. Γζαηί ηα πμοθζά πεηάκε V. Ίηακ πεηάκε ζπδιαηίγμοκ V, M. Δίκαζ 

έκα πανάδεζβια, έκα πνυαθδια δφζημθμ δοκαιζηήξ ηςκ νεοζηχκ, πμο δεκ ημ 

ακηζιεηςπίγμοκ μφηε μζ θμζηδηέξ. Γζα κα δμφιε, δδθαδή, θίβμ ηδκ πμζυηδηα.  

 Λμζπυκ, ηα ζοιπενάζιαηα είκαζ δοζηοπχξ ανκδηζηά. Ο ζπμθζαζιυξ 

είκαζ ανκδηζηυξ ηαζ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ βζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμοξ 

δ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ ηαείζηαηαζ ανηεηά πνμαθδιαηζηή ηαζ ςξ πνμξ ηδκ 

επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ πμο αάγμοκ μζ ζοββναθείξ αθθά βεκζηά ηαζ ςξ πνμξ ηδκ 
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δζδαηηζηή δζαδζηαζία πμο πνμηείκεηαζ. Θα ήηακ έκα δφζημθμ αζαθίμ, 

επακαθαιαάκς, αηυια ηαζ βζα ιαεδηή ηδξ Α΄ Λοηείμο. Φαίκεηαζ επίζδξ υηζ εα 

μδδβήζεζ ζε πανάπθεονεξ ζοκέπεζεξ, υπςξ δ αφλδζδ ηδξ θνμκηζζηδνζαηήξ 

ηάθορδξ. Καζ δεκ εα ήηακ οπεναμθή κα πεζ ηακείξ, βζαηί ηεθεοηαία αημφβμκηαζ 

πμθθά, υηζ εα ζοκηεθέζεζ ηαζ αοηυ ζημκ απμηθεζζιυ απυ ημ Γοικάζζμ. Γεκ είκαζ 

οπεναμθή κα ημ πεζ ηακείξ.  

 Ίθα αοηά πμο ζαξ είπα ςξ ηχνα, δεκ δζάααζα υθμ ημ ηείιεκμ αέααζα, 

οπάνπμοκ ζημ site ηδξ ΟΛΜΔ βζα ημ οκέδνζμ, ηαζ ιάθζζηα έπμοκ δδιμζζεοεεί 

ηαζ ζηα Ακηζηεηνάδζα ηδξ Δηπαίδεοζδξ, ζημ ηεφπμξ 83.  

 Σχνα μ επίθμβμξ. Ο επίθμβμξ δεκ οπήνπε ηυηε, βζαηί αοηυ 

πανμοζζάζηδηε ζε διενίδα ημο Ημοκίμο πένζζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Γζααάγς ιυκμ 

ημκ επίθμβμ: μ παναπάκς δοζηοπχξ ανκδηζηυξ ζπμθζαζιυξ ημο κέμο αζαθίμο 

πανμοζζάζηδηε, είπαιε, ζηδκ διενίδα ηηθ. Ζ εθανιμβή ημο ζηδ ζπμθζηή 

πνμκζά πμο πέναζε - ηαζ πάθζ δοζηοπχξ - επζαεααίςζε ημ παναηηήνα αοηήξ 

ηδξ ηνζηζηήξ, υπςξ δείπκμοκ μζ εηηζιήζεζξ ηαζ μζ απυρεζξ ηδξ ζοκηνζπηζηήξ 

πθεζμρδθίαξ ηςκ ενςηδεέκηςκ. Ίηακ θέεζ εδχ ενςηδεέκηςκ, ημ ζοιπέναζια 

δεκ είκαζ απυ εκδεθεπή ζηαηζζηζηή ένεοκα, αθθά υζμζ εζδμπμζήεδηακ, ανηεημί 

ζοκάδεθθμζ είπακ πενίπμο ηα ίδζα ηαζ ιε πμθθά παναδείβιαηα. Αοηά βζα κα 

ιδκ θάς ημ πνυκμ. Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ. Αημθμοεεί δ εζζήβδζδ 

απυ ημ ζοκάδεθθμ Νίημ Μεηαθθδκυ.  

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ: Να ιδκ πνδζζιμπμζμφιε αανφβδμοπμοξ υνμοξ, εζζήβδζδ. 

Πενζζζυηενμ είιαζ εδχ βζαηί ιε πνμηάθεζε μ θίθμξ ιμο μ Θεμδςναηυπμοθμξ 

ηαζ αέααζα δεκ είκαζ εζζήβδζδ, είκαζ δζάζπανηα ζπυθζα πμο έηακα ηαηά ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηςκ μιζθζχκ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δζείξ πνμζδζμνίγεηε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ πανέιααζήξ ζαξ.  

Ν. ΜΔΣΑΛΛΖΝΟ: Να είιαζηε ιεηνδιέκμζ ηαζ ζεικμί. εικμί ηαζ ηαπεζκμί. Σμ 

ιείμκ, ηαηανπήκ, είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηεκηνζηή εζζήβδζδ. Καζ εα έθεβα, 

αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, υηζ είκαζ έκα ιείμκ πμο έπεζ κα ηάκεζ πενζζζυηενμ ιε 

επζπμθαζυηδηα ή πνμπεζνυηδηα ζε υθδ αοηή ηδ δζαδζηαζία ηαζ υπζ ιε πνυεεζδ. 

Γεκ εέθς κα ηαηαθμβίζς ζε ηακέκακ πνμεέζεζξ. Θα έπνεπε κα οπάνπεζ ιία 

ηεκηνζηή εζζήβδζδ απυ ημ ΚΔΜΔΣΔ. Γεκ εα έπνεπε;  
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 Σμ δεφηενμ. Να ηάκς, ηαηανπήκ, έκα πνμζςπζηυ ζπυθζμ, έκα ζπυθζμ 

πνμζςπζημφ παναηηήνα. Ίηζ ζημ ιέηνμ πμο αζπμθήεδηα ηαζ - υπςξ εα 

δζαπζζηχζεηε ζηδκ πμνεία ηδξ μιζθίαξ ιμο ακεπανηχξ - ιε ηδ θζθμζμθία, ιε 

πνμηάθεζε δ επζζηήιδ ιμο. ·καξ απυ ημοξ θυβμοξ, μ ααζζηυξ, είκαζ δ 

επζζηήιδ ιμο. Έηακε ηίκδηνμ δδθαδή δ Φοζζηή, δ εκαζπυθδζή ιμο ιε ηδ 

Φοζζηή, κα πνμζπαεήζς κα θζθμζμθήζς. Πανυθα αοηά, υιςξ, εηείκμ πμο 

ιπμνχ κα παναηδνήζς απυ ηδκ πμθφπνμκδ αέααζα εκαζπυθδζδ ηαζ απυ ηδκ 

πανμοζία ιμο ζημ πακεπζζηήιζμ ςξ θμζηδηήξ ηαζ πμθφ πενζζζυηενμ εκ 

ζοκεπεία ςξ εηπαζδεοηζηυξ είκαζ υηζ ηίκδηνα βζα δζαθμβζζιυ ηέημζμο είδμοξ μφηε 

ζημ πακεπζζηήιζμ απμηηάιε ιεθεηχκηαξ ηδ Φοζζηή, μφηε πμθφ πενζζζυηενμ 

δζδάζηεηαζ. ·ηζζ δεκ είκαζ; ‘ αοηυ ιάθθμκ ζοιθςκμφιε. Απυ ηεζ ηαζ φζηενα 

ιπμνεί κα ιδκ ζοιθςκήζμοιε. Λές υηζ αοεμνιήηςξ μ ηαεέκαξ ζοιθςκεί ιε 

αοηυ ηαζ εκ ζοκεπεία ειπθέηεηαζ υζμκ αθμνά ηδ θζθμζμθζηή πνμζέββζζδ ημο 

εέιαημξ πμο άθθμζ ημ θέκε έηζζ, άθθμζ ημ θέκε αθθζχξ. Δίκαζ ακηζηεζιεκζημί μζ 

κυιμζ ηδξ θφζδξ. Αθθά δ ηαηαβναθή ημοξ έπεζ οπμηεζιεκζηυ παναηηήνα ηαζ 

ζζημνζηυ παναηηήνα. 

 Θέθς κα πς ιε άθθα θυβζα υηζ δ εββναθή απυ ημκ εηάζημηε 

εκαζπμθμφιεκμ επζζηήιμκα ηδξ θοζζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, ηδξ ακηζηεζιεκζηήξ 

θοζζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ, δζαπμηίγεηαζ απυ ηδκ πνμζςπζηή ημο 

ημζιμακηίθδρδ, ή ακ εέθεηε πζμ ζςζηά ηαζ βεκζηυηενα ημζκςκζηά, απυ ηδκ 

ακηίθδρδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ πμο εηπνμζςπεί. Καζ ημ θές αοηυ, βζαηί ιπμνεί 

ηακέκαξ δζάζπανημ κα ημ δεζ αοηυ ημ πνάβια ιέζα ζημοξ κυιμοξ αοηήξ 

ηαεεαοηήξ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ζημοξ θυβμοξ πμο αημφζηδηακ ηαζ πνμδβμφιεκα. 

Άημοζα πνμδβμφιεκα απυ ημκ ζοκάδεθθμ ηδξ ·κςζδξ Δθθήκςκ Φοζζηχκ κα 

παναηηδνίγεζ ηδ Φοζζηή ζακ μοιακζζηζηή επζζηήιδ.  

 Αοηυξ είκαζ μ ακενςπμηεκηνζζιυξ υιςξ, παζδζά. Γεκ είκαζ 

ακενςπμηεκηνζζιυξ; Δκκμχ θέβμκηαξ «ακενςπμηεκηνζζιυξ» ηδκ ακηίθδρδ 

εηείκδ ηδκ ζδεμθμβζηή ηαζ θζθμζμθζηή ηαζ εεμθμβζηή ςξ έκα ααειυ, αθθά 

ηονίςξ ηδκ ζδεμθμβζηή πμο εεςνεί υηζ μ ηυζιμξ θηζάπηδηε βζα ημκ άκενςπμ. 

Ίιςξ εδχ πάιε ηαζ πζμ πίζς απυ ημκ Κμπένκζημ. Ζ ιεβάθδ επακάζηαζδ πμο 

έηακε, εηηυξ απυ επζζηδιμκζηή ηαζ πμθζηζζιζηή ηαζ δεζηή, μ Κμπένκζημξ ημ 16μ 

αζχκα είκαζ υηζ απέδεζλε, ζε έκα αζαθίμ ιάθζζηα αθζενςιέκμ ζημκ Πάπα, 

απέδεζλε υηζ δ βδ δεκ είκαζ ημ ηέκηνμ ημο ηυζιμο. Ίηζ ημ ηέκηνμ ημο δθζαημφ 
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ιαξ ζοζηήιαημξ είκαζ μ ήθζμξ ηαζ βφνς ημο πενζζηνέθμκηαζ πμθθμί πθακήηεξ 

ηαζ ζήιενα λένμοιε υηζ δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά ιζα ιζηνή θεπημιένεζα ζημ 

απένακημ βζα μνζζιέκμοξ ή πεπεναζιέκμ βζα άθθμοξ ζφιπακ. Άνα μ 

ακενςπμηεκηνζζιυξ ζηδκ επζζηήιδ, ηυκηνα ζηδ εεμθμβία ηδξ επμπήξ, ηδξ 

ηαεμθζηήξ εηηθδζίαξ ηυηε, έπεζ εδχ ηαζ ηαζνυ απμιαηνοκεεί ηαζ ειείξ 

επζιέκμοιε κα ημκ επακαθένμοιε ζηδ Φοζζηή, ζηδκ ηαηελμπήκ δδθαδή 

επζζηήιδ ηδξ θφζδξ;  

 Τπάνπεζ ηαζ ηχνα μ ακενςπμηεκηνζζιυξ, ζημοξ κυιμοξ ηδξ Φοζζηήξ 

ηαζ ζηζξ δζαηοπχζεζξ ηδξ. Ζ δφκαιδ είκαζ έκκμζα θοζζηή ή ζδεμθμβζηή; Ζ έκκμζα 

ηδξ πδιζηήξ ζοββέκεζαξ είκαζ έκκμζα πδιζηή ή ακενςπμηεκηνζηή; Καζ μζ δφμ 

αοηέξ έκκμζεξ είκαζ δακεζζιέκεξ απυ ηδ δναζηδνζυηδηα ημο ακενχπμο, είηε ηδκ 

ημζκςκζηή ζοββέκεζα, είηε ηδκ οθζηή ζηδκ οθζηή παναβςβή – δφκαιδ. 

Αιθζζαδηείηαζ απυ ημοξ θζθμζυθμοξ ηαζ πμθφ παθζά αηυια, υπζ πνυζθαηα, 

ηαηά πυζμκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηακείξ ηδ Φοζζηή ηαζ ημκ υνμ ηδξ 

δφκαιδξ ζακ υνμ αοζηδνά θοζζηυ. Σμ ζςζηυ είκαζ δ αθθδθεπίδναζδ.  

 Σζ Φοζζηή ηάκμοιε ειείξ; Σζ Φοζζηή ηάκμοιε ειείξ ζημ ζπμθείμ; ·πεζ 

ηαιία ζπέζδ ιε αοηά ηα ενςηήιαηα πμο έεεζα πνμδβμφιεκα; Κάεε άθθμ. Δίκαζ 

απμζηεςιέκδ ηαζ βοική. Ζ Φοζζηή πμο ηάκμοιε είκαζ ιζα πμζμηζηή απμηίιδζδ 

ηονίςξ ηςκ θοζζηχκ κυιςκ, ζηδκ μπμίακ πάκεηαζ δ πμζμηζηή ημοξ δζάζηαζδ. Ζ 

δφκαιδ ακηζηεζιεκμπμζείηαζ ηαζ ηεθζηά πάκεηαζ ημ πμζμηζηυ ηδξ παναηηδνζζηζηυ 

πμο πενζέβναρα πνμδβμφιεκα, απυ ημκ ηνίημ κυιμ ημο ιεηά Φ = Μ + Α. Αοηυ. 

·βζκε ηαζ ιαεδιαηζηυξ ηφπμξ, ακηζηεζιεκμπμζήεδηε ηαζ πάεδηε ημ ζδεμθμβζηυ 

ζημζπείμ ηδξ έκκμζαξ αοηήξ ηαζ δεκ ημ ζογδηάιε ηαζ πμηέ. Καζ αοηυ είκαζ ημ 

θζβυηενμ. Σμ πεζνυηενμ είκαζ υηζ ημ πνμπςνάξ παναπάκς. Ίηζ δεκ ηάκμοιε 

ηίπμηα άθθμ πανά έκα αθβυνζειμ θφζδξ αζηήζεςκ. Αοηυ ιαεαίκμοιε ζηα 

παζδζά. Νμιίγμοιε υηζ ακαπηφζζμοιε ηδκ ηνζηζηή ημοξ ζηέρδ, ειααεφκμοιε ηδκ 

έκκμζα ηδξ Φοζζηήξ. Λμζπυκ, δεκ ηάκμοιε ηίπμηα άθθμ. Ζ θοζζηή πμο 

μοζζαζηζηά είκαζ δ ηαηελμπήκ επζζηήιδ δ μπμία δζεβείνεζ ζημ ακενχπζκμ μκ ηδκ 

αβςκία ημο κα απακηήζεζ ζε εειεθζχδδ, ζε ημνοθαία ενςηήιαηα, υπςξ δ 

φπανλή ημο, αοημοκμφ ηαζ ημο ηυζιμο  η.θπ.., ηεθζηά εηποδαΐγεηαζ ζηα ζπμθζηά 

εβπεζνίδζα ηαζ υπζ ιυκμ - εα έθεβα ηαζ ζε πακεπζζηδιζαηά - ιέζα απυ ηδκ 

πμθθαπθή πνήζδ ηαζ εηιάεδζδ ζηα παζδζά πχξ κα θφκμοκ αζηήζεζξ. Αοηυ 

ζδιαίκεζ Φοζζηή; ·ηζζ ειααεφκεζ ημ παζδί; Ακαπηφζζεζ ημ παζδί ημ πκεφια; Σμ 
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ακηζιεηςπίγεζ ζακ έκα παζβκίδζ πενζζζυηενμ, ζακ ημ ζηαονυθελμ. Καζ ακ 

αέααζα είκαζ θίθμξ ημο ζηαονυθελμο, ιπμνεί κα ημ αβαπήζεζ. Αθθά ακ δεκ είκαζ, 

ημ ακηζιεηςπίγεζ ιε απέπεεζα. Έ είκαζ δζάζπανηδ ηαζ δεκ είκαζ ειαυθζιδ. 

Γδθαδή θαίκεηαζ υηζ είκαζ ειαυθζιδ. Αθθά είκαζ δζάζπανηδ απυ ζδεαθζζηζηήξ 

απυρεςξ δζαθυνςκ ιμνθχκ.  

 ·θενε εκδζαθένμκηα παναδείβιαηα πνμδβμφιεκα μ Βαζίθδξ, ιε ηα 

μπμία ζοιθςκχ. Καζ άθθα ιπμνεί κα ανεζξ ιέζα ζηα αζαθία ηδξ Φοζζηήξ. 

Ίπςξ δ εεςνία ημο Big Bang, δ απνμζδζμνζζηία ημο Υάζγεκιπενβη, αοημί 

δζαηίεεκηαζ ημο Φέζιακ. Αοηυ πμο θέεζ απυ ημ αζαθίμ ηδξ Α΄ Λοηείμο είκαζ 

δζαηφπςζδ ημο Φέσιακ υηζ δεκ λένμοιε ηζ είκαζ εκένβεζα. Αβκςζηζηζζιυξ. Έ ημ 

άθθμ, υπζ δ εκένβεζα αοηή ηαεαοηή, δ άθθδ εκένβεζα. Αοηή δ δζαηφπςζδ πμο 

πάεζ κα ακηζπανααάθεζ ηαζ κα θένεζ ζε ακηζεεηζηή ζπέζδ ηδκ εκένβεζα ιε ηδκ 

φθδ, ιε ηδ ιάγα ηαζ δ μπμία επζζηδιμκζηά έπεζ ηαηαννζθεεί απυ ηδκ επμπή ημο 

Δ = m.c2. Πμο εέθεζ κα ακηζπαναεέζεζ, θμζπυκ, ζηδ ιάγα, ιμνθή έηθναζδξ ηςκ 

ζδζμηήηςκ ηδξ φθδξ, ηδκ εκένβεζα, άθθδ ιμνθή έηθναζδξ ηςκ ζδζμηήηςκ ηδξ 

φθδξ. Γεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά έκαξ έιιεζμξ ηνυπμξ κα πενάζεζ ιέζα ζηδ 

ζηέρδ ηδξ Φοζζηήξ πμο δζδάζημοιε ημ πκεφια.  

 Γζ‘ αοηυ θές υηζ βζα υθα αοηά ηα ημνοθαία γδηήιαηα ηα μπμία 

ακαηφπημοκ ιέζα απυ ηδ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ ζηα ζπμθεία μφηε ίπκμξ δεκ 

είβεηαζ ζηα αζαθία αοηά, ιε απμηέθεζια ηαζ κα πάκεηαζ δ μοζία ηαζ δ ροπή ημο 

ιαεήιαημξ ηαζ κα βίκεηαζ άθθμ έκα ιίγενμ, ακζανυ, απεπεέξ ιάεδια βζα ημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ βζα ιαξ ζοπκά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ Μεηαθθδκυ. Αημθμοεεί δ 

ζοκαδέθθζζζα Βαζζθεζάδμο μθία ηαζ έπεηαζ δ ζοκαδέθθζζζα Μζπαθμπμφθμο 

Βίηο.  

. ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ: πεηζηά ιε ηα πνμβνάιιαηα ΓΔΠΠ αημφζηδηακ πάνα 

πμθθά. Δβχ δέπμιαζ υηζ αοηά ηα πνμβνάιιαηα έπμοκε ηάπμζεξ ζημπζιυηδηεξ 

πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ κεμθζθεθεοεενζζιυ ηαζ ιε ημκ ηαπζηαθζζιυ. Ίιςξ 

ιπμνμφιε κα ανμφιε ηαζ ηάπμζα ζδιεία εεηζηά ηα μπμία εα ιπμνμφζαιε κα ηα 

αλζμπμζήζμοιε.  

  Τπάνπμοκ ηάπμζμζ ζηυπμζ βεκζηά ζηα ΓΔΠΠ πμο ιζθάκε βζα 

δζαθφθαλδ ηδξ δδιμηναηζηυηδηαξ, ηδξ εθεοεενίαξ, ηδξ ακελζενδζηίαξ, ηδξ 

αθθδθεββφδξ, ηδξ ζοθθμβζηυηδηαξ, ημο δζεεκζζιμφ, ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ, 
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ηδξ ακμζπηήξ πθμοναθζζηζηήξ ημζκςκίαξ.  Απ‘ ηδκ άθθδ αέααζα ιζθάκε ηαζ βζα 

ακάπηολδ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ αοηυ είκαζ ημ 

ιπένδεια ημ ιεβάθμ ηαζ βζα άθθα πνάβιαηα, υπςξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ίζςκ 

εοηαζνζχκ ηαζ δοκαημηήηςκ ιάεδζδξ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ, χζηε κα 

απμηναπεί μ ηίκδοκμξ δζενεφκδζδξ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ. Ακαθένεηαζ 

ηαζ αοηυ. Γζα ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηαζ ηδκ ακαβηαζυηδηα πνμζηαζίαξ θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ ηαζ οζμεέηδζδ ακάθμβςκ πνμηφπςκ ζοιπενζθμνάξ. Οζ 

ημζκςκζηέξ ακάβηεξ, θέκε ηα ΓΔΠΠ, επζαάθθμοκε ηδ δζαιυνθςζδ ζηάζεςκ 

ηαζ ζοιπενζθμνχκ πμο δεκ εέημοκ ζε ηίκδοκμ ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ θοζζηχκ 

πυνςκ.  

 Καζ πάιε ηχνα ζηα Πνμβνάιιαηα ηα Ακαθοηζηά πμο εεςνμφιε υηζ 

εηθνάγμοκε ημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ηςκ ΓΔΠΠ. Δδχ εα παναηδνήζς ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ υηζ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, ημοθάπζζημκ ηδξ Φοζζηήξ, ιε 

ηα μπμία αζπμθήεδηα ζοζηδιαηζηά, ηαευθμο δεκ εηθνάγμοκε ηαζ ηάπμζμοξ, 

έζης, εεηζημφξ ζηυπμοξ πμο αάγμοκε ηα ΓΔΠΠ. Δίκαζ ακφπανηημζ. 

 Πανυθα αοηά ζημοξ ζηυπμοξ ηςκ ΓΔΠΠ ακαθένεηαζ ηαζ ηάηζ άθθμ: 

υζμκ αθμνά ηδ δμιή ηςκ ΓΔΠΠ, ημ πενζεπυιεκμ – θέεζ - ηάεε δζδαηηζημφ 

ακηζηεζιέκμο δεκ ιπμνεί κα ηαοηίγεηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ακηίζημζπδξ 

επζζηήιδξ. Πνέπεζ κα οπάνπεζ ακαπθαζζίςζδ, ηάηζ πμο ιε ηίπμηα δεκ βίκεηαζ 

ζηδ Φοζζηή. Τπάνπεζ αοηυ ζημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ημο ΓΔΠΠ. Γεκ 

οθμπμζείηαζ ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ηαηά επέηηαζδ δεκ 

πενκάεζ μφηε ζημ αζαθίμ, βζαηί υηακ ηάκμοιε ζπυθζα βζα ηα αζαθία εα πνέπεζ κα 

δμφιε ηαζ ζε ηζ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ζηδνίπεδηακ αοηά ηα αζαθία. Δκχ 

ακαθένεηαζ, θμζπυκ, δ ακαπθαζζίςζδ, πμο ακαπθαζζίςζδ ζδιαίκεζ υηζ ηάπμζεξ 

έκκμζεξ θοζζηέξ ηζξ πενκάιε ζημ επίπεδμ ημο Γοικαζίμο αθθά υπζ ιε ημκ 

ηθαζζηυ επζζηδιμκζηυ ηνυπμ πμο είκαζ ζηα ζοββνάιιαηα ηα πακεπζζηδιζαηά ή 

ηα δθζηζαηά ηαζ ακ εα δμφιε λέκδ αζαθζμβναθία απυ υθεξ ηζξ πχνεξ ηδξ 

Δονχπδξ, πμοεεκά δεκ εα δμφιε κα ειθακίγμκηαζ δ Φοζζηή, δ Υδιεία ή δ 

Βζμθμβία, εζδζηά ιζθάς βζα ηδ Φοζζηή, ιε ημκ ηνυπμ ημκ απανάδεηημ πμο 

ειθακίγεηαζ ζημ βοικαζζαηυ επίπεδμ ζηδκ Δθθάδα.  

 Λέκε επίζδξ ζηα ΓΔΠΠ υηζ δε δίκεηαζ έιθαζδ ζε ελεζδζηεοιέκεξ ηαζ 

θεπημιενεζαηέξ βκχζεζξ. Πνμαάθθεηαζ ημ μοζζχδεξ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ 

ιεβάθδ πμζυηδηα φθδξ. Οφηε αοηυ έβζκε ζηδ Φοζζηή. Απθχξ ιίηνοκακ, υπςξ 
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είπε ιία ζοκάδεθθμξ, ηα βνάιιαηα βζα κα ειθακίζμοκε θζβυηενεξ ζεθίδεξ.  

 Γίκεηαζ έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνζηζηήξ ζηέρδξ. Αημφζηδηακ ηαζ 

εδχ ζπυθζα ηαζ βζα ηδ ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα. Δκηάλεζ. Κάπμζμζ είπακ υηζ 

οπάνπμοκ εδχ ζημπζιυηδηεξ. Ίιςξ κμιίγς υηζ ηδκ ηνζηζηή ζηέρδ εα ηδκ 

εέθαιε, ηδκ μοζζαζηζηή ηνζηζηή ζηέρδ.  

 Δάκ παναηδνήζμοιε ηχνα πνμζεηηζηά ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ηδξ Φοζζηήξ βζα ημ Γοικάζζμ, εα δζαπζζηχζμοιε υηζ 

ηαηαβνάθμκηαζ ιυκμ βκςζηζημί ζηυπμζ. Τπάνπεζ ηαφηζζδ ημο πενζεπμιέκμο ιε 

αοηυ ηδξ επζζηήιδξ, εκχ δε εα έπνεπε. Γε θαιαάκεηαζ οπυρδ δ ακηζθδπηζηή 

ζηακυηδηα ηδξ ακηίζημζπδξ δθζηίαξ, μφηε μζ αζςιαηζηέξ ακηζθήρεζξ. Ο δζαεέζζιμξ 

πνυκμξ, ημ είπακε ηαζ άθθμζ, είκαζ δοζακάθμβμξ ιε ηδκ έηηαζδ ηδξ φθδξ. 

Τπάνπεζ ιεβάθδ ποηκυηδηα φθδξ. Γε βίκεηαζ ηαιία πνμζπάεεζα ζφκδεζδξ ιε 

ηδκ ηαεδιενζκή γςή, δεκ ειθακίγμκηαζ πμοεεκά πενζααθθμκηζημί ζηυπμζ, εκχ 

οπάνπμοκε ζημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ηςκ ΓΔΠΠ. Κάηζ πμο έπνεπε κα βίκεζ 

μπςζδήπμηε. Βέααζα ιπαίκεζ ηαζ ημ ενχηδια πχξ πενκάιε ηαζ ηζ ζηυπμοξ 

πενζααθθμκηζημφξ πενκάιε. Αθθά ημοθάπζζημκ αξ πενάζμοιε ηάπμζμοξ 

ζηυπμοξ. Γεκζηά ημ πενζεπυιεκμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ηδξ Φοζζηήξ 

εθάπζζηα δζαθένεζ απυ αοηυ ηδξ πνμδβμφιεκδξ 25εηίαξ. Ακ ηαζ είκαζ πζμ 

απαζηδηζηυ ηαζ ανίζηεηαζ ζε πθήνδ ακακηζζημζπία ιε ημοξ βεκζημφξ ζηυπμοξ ηςκ 

ΓΔΠΠ, υπμζμζ είκαζ αοημί.  

 Σμ πεζνυηενμ είκαζ υηζ ηαηέαδηε αηυθζα δ φθδ ηδξ Α΄ Λοηείμο ζηδ Β΄ 

Γοικαζίμο. Αοηυ ιπμνμφιε κα ημ δμφιε, ακ ζοβηνίκμοιε έκα ζοβηεηνζιέκμ 

εέια ηδξ ηαπφηδηαξ ζηδκ Α΄ Λοηείμο, ζηδ Γ΄ Γοικαζίμο, ζηδ Β΄ Γοικαζίμο. 

Πανμοζίαζα ηδ ζεθίδα απυ ηα ηνία αζαθία ζε ζοκαδέθθμοξ. Γεκ είκαζ δοκαηυκ 

ηακείξ κα πεζ υηζ αοηή δ ζεθίδα αθμνά ηδκ Α΄ Λοηείμο ηαζ αοηή δ ζεθίδα αθμνά 

ηδ Β΄ Γοικαζίμο βζαηί είκαζ πακμιμζυηοπα. Δίκαζ δ επζζηδιμκζηή πανμοζίαζδ. 

Οζ ιαεδηέξ ζίβμονα εα ιζζήζμοκε ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ, αθμφ αοηά πμο 

απαζημφκηαζ λεθεφβμοκ απυ ηδκ ακηζθδπηζηή ζηακυηδηα ηδξ δθζηίαξ ημοξ ηαζ δεκ 

είκαζ δοκαηυκ κα ηεκηνίζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημοξ. Καζ ακ ακάθμβδ ηαηάζηαζδ 

επζηναηεί ηαζ ζηα άθθα ιαεήιαηα, εα πνέπεζ κα ακαιέκμοιε πμθφ ιεβάθδ 

δζαννμή ζηα Γοικάζζα ηαζ έκηαζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ, βζαηί ιυκμ μζ 

ιαεδηέξ ιε θνμκηζζηδνζαηή οπμζηήνζλδ εα ιπμνμφκ κα ακηαπελέθεμοκ ηαζ 

αοημί υπζ ζηακμπμζδηζηά, απθχξ εα παπαβαθίζμοκε ηάπμζα πνάβιαηα.  
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 Θα πνέπεζ, θμζπυκ, κα ακαεεςνδεεί ημ εειαηζηυ πενζεπυιεκμ ζηζξ 

θοζζηέξ επζζηήιεξ ζημ Γοικάζζμ, ιε δναζηζηυ πενζμνζζιυ ηςκ βκςζηζηχκ 

ζηυπςκ ηαζ ακάπηολδ ζηυπςκ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ ζοζπέηζζδξ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ 

ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Δπίζδξ, κα θδθεεί οπυρδ ζμαανά μ δζαεέζζιμξ 

πνυκμξ, πμο είκαζ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζαηί ιε αοηή ηδκ πίεζδ ηδξ φθδξ, 

πμο πζζηεφς υηζ είκαζ ηαζ ζηυπζιδ, μζ ηαεδβδηέξ εκχ έπμοκ ζδέεξ, εκχ εα 

ιπμνμφζακ κα ακαδζαιμνθχζμοκε ημ δζηυ ημοξ ιάεδια, κα ιπμφκε ζε άθθα 

εέιαηα, κα ζοκδέζμοκ ιε ηδκ ηαεδιενζκή γςή, θυβς ηδξ πίεζδξ ηδξ φθδξ 

βίκμκηαζ ηαζ αοημί νμιπυη ηαζ απθχξ ιεηαθένμοκε ηδ βναιιή ημο Τπμονβείμο.  

 Θα πνέπεζ κα δμεεί, θμζπυκ, ιεβάθδ πνμζμπή ζε υθα αοηά ηαζ 

πνμηείκμοιε κα βίκεζ επακελέηαζδ ηςκ ΓΔΠΠ. Δβχ δεκ θές κα ακαηνέρμοιε 

ηδκ ημζκςκία βζα κα ακαηνέρμοιε ημ ΓΔΠΠ. Σα ΓΔΠΠ οπάνπμοκε. 

Σμοθάπζζημκ αξ αεθηζςεμφκε, ιέζα απυ ακμζπηέξ δζαδζηαζίεξ ιε ηδ ζοιιεημπή 

θμνέςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, άιεζα ή έιιεζα, ιε 

ζηυπμ κα ανεμφκ μζ ακηζθάζεζξ, κα οπάνπεζ ακηζζημζπία ιεηαλφ ηςκ βεκζηχκ 

ζηυπςκ, ημοθάπζζημκ ηάπμζςκ πμο είκαζ απμδεηημί ηαζ ηςκ επζιένμοξ 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ.  

 Δπίζδξ, κα απαζηδεεί ηα ακαεεςνδιέκα ΓΔΠΠ κα ζηδνζπεμφκε ιε 

βεκκαία μζημκμιζηή εκίζποζδ. Βέααζα ηα ΓΔΠΠ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ 

ακαεεςνδιέκδ ιμνθή ημοξ δεκ θφκμοκε ηα πνμαθήιαηα ηδξ εθθδκζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, υηακ αοηή ανίζηεηαζ ιέζα ζηζξ ζοιπθδβάδεξ ημο 

κεμθζθεθεοεενζζιμφ ηαζ ηςκ ζηθδνχκ ηαηεοεφκζεςκ ηδξ αβμνάξ ενβαζίαξ. 

Ίιςξ ιζα πνμζπάεεζα αεθηίςζδξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ελαζθάθζζδξ 

ημοθάπζζημκ ιίαξ ζημζπεζχδμοξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ μθείθμοιε κα ηδ 

δζεηδζηήζμοιε.  

 Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ηα ΓΔΠΠ έπμοκ βναθηεί απυ ηάπμζμοξ πμο 

απμαθέπμοκ ζηδκ ακηίθδρδ ηδκ αζηζηή. Απ‘ ηδκ άθθδ υιςξ, ιδ θακηαζημφιε 

υηζ ζηδκ Δθθάδα υθα αοηά πενκάκε. Τπάνπεζ ακεοεοκυηδηα ζηδκ Δθθάδα. 

Μπμνεί κα είκαζ ηάπμζεξ ηεκηνζηέξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ απυ ηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ, αθθά υθα βίκμκηαζ ιε θμαενή πνμπεζνυηδηα ηαζ έγδζα απυ 

ημκηά ημ πχξ δζαιμνθχεδηακ ηα ΓΔΠΠ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ιίθδζα 

επακεζθδιιέκα ιε αοηυκ πμο έβναρε ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηδξ Φοζζηήξ 

ηαζ ιπμνχ κα ζαξ πς υηζ οπήνπε ιεβάθδ πνμπεζνυηδηα ζημ πχξ 
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δζαιμνθχεδηακ αοηά ηα πνμβνάιιαηα. Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. Οζ ζοκάδεθθμζ 

Μζπαθμπμφθμο Βίηο, Βνοχκδξ ηαζ Μαονμβζχνβμξ εα πανμοζζάζμοκ ηχνα ηδκ 

εζζήβδζδ ημοξ.  

Β. ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟΤ: Θα ήεεθα κα πς πνχηα δομ θυβζα βζα ημ εέια ηδξ 

ηεκηνζηήξ εζζήβδζδξ, βζαηί ήιαζηακ ζηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ημο ΚΔΜΔΣΔ ηαζ 

ηεθζηά απμθαζίζαιε κα ιδκ πανμοζζάζμοιε αοηή ηδκ ενβαζία ηεκηνζηά, πανά 

υπςξ υθμζ μζ άθθμζ ζοκάδεθθμζ. Καζ κμιίγς εη ημο απμηεθέζιαημξ υηζ πμθφ 

ζςζηά ηνίκαιε, βζαηί ανηεημί θέιε ηα ίδζα πνάβιαηα ηαζ ήδδ δ πνμδβμφιεκδ 

ζοκάδεθθμξ ζπεδυκ ιαξ έπεζ ηαθφρεζ. Θα πμφιε δομ θυβζα πανυθα αοηά ηαζ 

εα ήεεθα κα ιζθήζς ζηδκ εζζήβδζδ αοηή πενζζζυηενμ απυ ηδκ πθεονά ημο 

δαζηάθμο ηαζ θζβυηενμ απυ ηδκ πθεονά ημο επζζηήιμκα. Γδθαδή ηα γδηήιαηα 

πμο εέης εβχ είκαζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, πανά ζε θάεδ ηαζ παναθείρεζξ 

επζζηδιμκζηέξ ημο αζαθίμο.  

 Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο ηδξ Υδιείαξ, θμζπυκ, θές 

ηάπμζα εζζαβςβζηά, απμηεθείηαζ απυ 100 ζεθίδεξ πμο ηαηακέιμκηαζ ζε 

ηέζζενζξ βεκζηέξ εκυηδηεξ, εη ηςκ μπμίςκ δ πνχηδ είκαζ ιζα εζζαβςβή ζηδ 

Υδιεία ηαζ μζ ηνεζξ επυιεκεξ εκυηδηεξ είκαζ ηαηά ζεζνά: απυ ημ κενυ ζημ άημιμ, 

αηιμζθαζνζηυξ αέναξ, έδαθμξ. ε ζφβηνζζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ αζαθίμ ημο 

Γοικαζίμο, ημ ηαζκμφνβζμ έπεζ κα επζδείλεζ ηαθφηενδ επζθμβή ηεζιέκςκ, ιε 

ηάπμζα ακαδζάνενςζδ ηδξ φθδξ, ηαθφηενδ εζημκμβνάθδζδ, ιεβαθφηενδ 

πμζηζθία αζηήζεςκ ζημ ηεηνάδζμ ενβαζζχκ, πζμ πνμζανιμζιέκδ ζηδκ 

ηαεδιενζκή γςή, ζφβπνμκμξ ενβαζηδνζαηυξ μδδβυξ.  

 Τπάνπεζ ιία επίζδιδ πανμοζίαζδ ημο αζαθίμο απυ εηπνυζςπμ ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ζηα ζηεθέπδ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ηαζ 

ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, βζα ηα ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ. ‘ αοηή ηδκ πανμοζίαζδ 

πανμοζζάγεηαζ ημ αζαθίμ ελζδακζηεοιέκα. Αξ δμφιε ηζ θέεζ. Αημθμοεείηαζ ημ 

βεκζηυ ζπήια ιεηάααζδ απυ ημ ιαηνυημζιμ ζημ ιζηνυημζιμ. Γίκεηαζ 

πνμηεναζυηδηα ζηδ αζςιαηζηή πνμζέββζζδ ηδξ βκχζδξ, δ μπμία είκαζ 

αζφβηνζηα πζμ εθηοζηζηή ζημοξ ιαεδηέξ απυ ηδ δζάθελδ. Γίκεηαζ δ εοηαζνία 

ζημκ ηαεδβδηή κα παναηζκήζεζ ημοξ ιαεδηέξ κα ηάκμοκ οπμεέζεζξ βζα ηδκ 

αεέαηδ πθεονά ημο ηυζιμο. Καζ πμθθά άθθα, υπςξ πμθθμί εα έπεηε δζααάζεζ 

ηαζ ζημοξ πνμθυβμοξ ηςκ αζαθίςκ ηαζ ζηα ζειζκάνζα πμο έπμοκ βίκεζ βζα ηα 
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ΓΔΠΠ ηαζ ηα ΑΠ.  

 Διείξ πνμζπαεήζαιε κα ζπεδζάζμοιε έκα ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ ημ 

δζακείιαιε ζημοξ δζδάζημκηεξ, ζηδκ ΔΛΜΔ Νυηζαξ Αεήκαξ ιέζς ημο Γ.., ηαζ 

απυ ηεζ έπμοιε ιυκμ ηάπμζα ζοιπενάζιαηα εα ιπμνμφζα κα πς.  

  διακηζηέξ παναηδνήζεζξ είκαζ υηζ πνμθακχξ δεκ επανημφκ μζ 

πνμαθεπυιεκεξ χνεξ δζδαζηαθίαξ βζα κα μθμηθδνςεεί δ δζδαηηέα φθδ αάζεζ 

ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ. Ζ φπανλδ πενζζζυηενμο δζδαηηζημφ πνυκμο 

πνμθακχξ ηαζ εα αμδεμφζε ζηδκ πζμ ζςζηή αθμιμίςζδ ηδξ φθδξ ηαζ ζηδκ 

εκενβή ζοιιεημπή ηςκ ιαεδηχκ. Σνίημκ, οπάνπεζ έθθεζρδ επμπηζηχκ ιέζςκ, δ 

μπμία δεκ ζοιθςκεί ηαευθμο ιε ημοξ ζηυπμοξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο.  

 ηδκ ενχηδζή ιαξ ακ αβήηε ηεθζηά δ φθδ, ηζ ιαξ απάκηδζακ. Ίπςξ υθμζ 

εα πενζιέκαηε πνμθακχξ αοηή δ φθδ δεκ αβαίκεζ. Πμθφ πενζζζυηενμ αέααζα 

ηδξ Φοζζηήξ Β΄ Γοικαζίμο, αθθά δεκ αβαίκεζ ηαζ δ φθδ ηδξ Υδιείαξ Β΄ 

Γοικαζίμο. Αθθά ανέεδηε ηάπμζμξ πμο ιαξ είπε υηζ ηεθζηά καζ, εβχ ημ 

ηαηάθενα. Αθθά αοηυξ αξ δζεηδζηήζεζ ηα πνςηεία ζε ηζ; ηδ θμβζηή ημφ απυ δς 

ιέπνζ εηεί. ε ηίπμηα άθθμ δεκ ιπμνεί κα δζεηδζηήζεζ πνςηεία. Καζ ζηδκ 

πανάεεζδ ζηεβκήξ βκχζδξ. Αοηυ, θμζπυκ, δεκ ανίζηεηαζ ηαζ ζε εοεεία ζημίπζζδ 

ιε ηδκ απυηηδζδ ροπμηζκδηζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ηδκ ελμζηείςζδ ιε ηδκ 

πεζναιαηζηή δζαδζηαζία, πμο είκαζ ιέζα ζημοξ ζημπμφξ ηςκ ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ. 

 Πμζμζ απυ ημοξ παναπάκς ιεβαθεπήαμθμοξ ζηυπμοξ εα έπμοκ 

επζηεοπεεί ζημ ιμκυςνμ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ; Ίθμζ μζ ιάπζιμζ εηπαζδεοηζημί 

βκςνίγμοκ ηζ ζδιαίκεζ κα ηάκεζξ ιμκυςνμ ιάεδια Υδιείαξ, υπμο ηδ ιία 

αδμιάδα ιπμνεί κα πάκεζξ ημ ιάεδια, ηδκ άθθδ επίζδξ κα λακαπάκεζξ ημ 

ιάεδια, ιεηά απυ ηνεζξ αδμιάδεξ κα πνμζπαεείξ κα επακαζοκδέζεζξ ηδκ φθδ 

ζμο, πνάβια θίβμ δφζημθμ. Καζ πυζεξ θμνέξ δεκ έπμοιε ανεεεί ζηδ 

δοζάνεζηδ εέζδ κα ηεθεζχκεζ ημ ηνίιδκμ, κα έπμοιε ιπεζ ιυκμ μηηχ χνεξ βζα 

κα αάθμοιε δζαβχκζζια.  

 Μήπςξ πνέπεζ ηεθζηά, ζοκμθζηά αέααζα ημ ζπμθείμ, αθθά εβχ ημ 

ακαθένς ζηδ Υδιεία, κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ υηζ δεκ ηάκμοιε δζαθέλεζξ ζε 

εκδθίημοξ, αθθά έπμοιε κα ζοκδζαθθαβμφιε ιε εθήαμοξ ηαζ ιάθζζηα ιε 

εθήαμοξ πζεζιέκμοξ απυ ημ ζηθδνυ πνυβναιιά ημοξ. Μήπςξ δεκ πνέπεζ κα 

ζογδηάιε ιαγί ημοξ βζα κα ημοξ επακαμνζμεεημφιε; Γεκ πνέπεζ κα εθέβπμοιε 

ηζξ ενβαζίεξ; Γεκ πνέπεζ κα ημοξ ελεηάγμοιε;  
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 Τπάνπεζ ιία επχκοιδ άπμρδ, ημο ηαεδβδηή Μαηζαβημφνα, πμο ήεεθα 

κα παναεέζς. Καθά δεκ ηδκ παναεέης. Θα πς έηζζ βζα κα ημ αημφζμοιε υθμζ, 

δεκ λένς…  

 οιπενάζιαηα. Σα ζοιπενάζιαηα ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ήηακ ηεθζηά 

αοημκυδηα. Ίηζ μζ χνεξ πμο δζαηίεεκηαζ βζα ημ ιμκυςνμ ιάεδια ηδξ Υδιείαξ 

δεκ επανημφκ πανά ιυκμ βζα ηδ δαζηαθμηεκηνζηή ιέεμδμ δζδαζηαθίαξ ιε 

μνζζιέκεξ επζδείλεζξ πεζναιάηςκ. ·ηζζ απμδοκαιχκμκηαζ μζ ζφβπνμκεξ 

ακηζθήρεζξ βζα ηδ δζδαηηζηή ηδξ Υδιείαξ ηαζ αημθμοεμφιε ηδκ πεπαηδιέκδ, ηζξ 

παβζςιέκεξ ακηζθήρεζξ εηπαζδεοηζηήξ πναηηζηήξ. Πνέπεζ κα επζζδιάκς επίζδξ 

υηζ ζημ ζφββναιια ηδξ Υδιείαξ θίβεξ εκζηάζεζξ εα είπαιε βζα δοζημθία ηδξ 

φθδξ, πενζμνζζιέκεξ.  

Πνέπεζ κα ακαθενεχ θίβμ, αοηυ πνμζςπζηά, ζημοξ ζηυπμοξ ηςκ 

ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ. Δίκαζ υηζ επζεοιδηυ είκαζ κα ηαθθζενβδεμφκ ζημκ ιαεδηή 

ηάπμζεξ δελζυηδηεξ, υπςξ ζηακυηδηα μνεμθμβζηχκ επζθμβχκ, μζ μπμίεξ 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. Δδχ ήεεθα κα ζηαεχ, δ 

πνμζςπζηή πανέιααζδ, πχξ εα επζηεοπεεί αοηυ υηακ ηα αζαθία δεκ ιπμνμφκ 

ζε αοηυ ημκ ημιέα κα ηαθθζενβήζμοκε ζημοξ ιαεδηέξ αοηή ηδ ζοκείδδζδ. 

Πνμζςπζηή εηηίιδζδ, δεκ ζηέημκηαζ ζημ φρμξ ηςκ πενζζηάζεςκ. Γεκ ανήηακ 

εζηυκεξ κα πενζβνάθμοκ ιε αζπιδνυ, παναζηαηζηυ ηαζ ζηακυ κα πνμαθδιαηίζεζ 

ηνυπμ ηδκ μζημθμβζηή ηαηαζηνμθή πμο ζοκηεθείηαζ ζημκ πθακήηδ. Ίπςξ έπεζ 

ζοιαεί ζημ αζαθίμ ηδξ Γ΄ Γοικαζίμο ιε ηα ζοιααηζηά πνμσυκηα, ηα μπμία βζα κα 

ιαξ δχζμοκ κα ηαηαθάαμοιε ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ιεηαθθαβιέκδξ κημιάηαξ ηαζ 

ιδ, πνυζεεζακ εζηυκεξ ζημ ηείιεκμ, υπμο δ ιδ ιεηαθθαβιέκδ κημιάηα 

πανμοζζάγεηαζ ςξ ιμοπθζαζιέκδ ηαζ δ ιεηαθθαβιέκδ ςξ δ ιυκδ θνέζηζα. Καζ 

ημ ηεθζηυ υηζ βζα ηδ νφπακζδ ημο εδάθμοξ, υπμο ακαθένεηαζ βζα ημλζηά 

απυαθδηα, αζμθμβζηέξ ηαθθζένβεζεξ, αεζθυνμ ακάπηολδ, ακαηφηθςζδ, νφπακζδ 

απυ απμννίιιαηα, ηακέκαξ ιαεδηήξ δεκ εα αημφζεζ βζ‘ αοηά ηα ζμαανά 

γδηήιαηα ιέζα ζηδ ζπμθζηή ηάλδ, έζης ηαζ ιε ηνυπμκ πμο ακαθένεδηακ ηα 

επυιεκα εέιαηα βζα ηδκ νφπακζδ ημο αένα.  

 Καηαεέημοιε ηζξ πνμηάζεζξ βζα ηα ιαεήιαηα ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ. 

Ίιςξ εα δζααάζς ιυκμ ηδκ πνχηδ πμο είκαζ δ ακααάειζζδ ημο ιαεήιαημξ 

ηδξ Υδιείαξ ζε δίςνμ, βζα κα ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα δζδαηηζηή Υδιείαξ ζηα 

ζπμθεία ιαξ ηαζ επίζδξ ζηα ενβαζηήνζα κα θδθεεί ιένζικα βζα ημκ ιεβάθμ 
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ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ ακά ηιήια, υηζ πνέπεζ κα δζαπςνζζημφκ ηα ηιήιαηα ζηα 

ιαεήιαηα ηςκ εεηζηχκ επζζηδιχκ, βζα ηδκ επζηέθεζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ ή ηδκ φπανλδ δφμ εηπαζδεοηζηχκ ακά ηιήια.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκεπίγμοκ πάκς ζηδκ ίδζα εζζήβδζδ, μ ζοκάδεθθμξ 

Βνοχκδξ ηαζ μ ζοκάδεθθμξ Μαονμβζχνβμξ.  

Α. ΒΡΤΩΝΖ: Να ζαξ παζνεηίζμοιε ηαζ ειείξ, απυ ηδκ μιάδα ενβαζίαξ πμο 

είιαζηε ζημ ΚΔΜΔΣΔ. Γεκ εα πμφιε πάνα πμθθά. Δίπαιε ζημπυ πμθθέξ 

παναηδνήζεζξ κα ζαξ δχζμοιε βζα ηδ δζδαζηαθία θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ημ 

κέμ αζαθίμ Φοζζηήξ Β΄ Γοικαζίμο. Νμιίγς υηζ είπε ηδκ ηζιδηζηή ημο ημ αζαθίμ 

Φοζζηήξ Β΄ Γοικαζίμο. Γεκ πνεζάγεηαζ κα πμφιε ηαζ πμθθά πναβιαηάηζα. Αξ 

πμφιε υιςξ δομ ηφνζα ζδιεία.  

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ιεηαηυπζζδξ ηδξ φθδξ απ‘ ηζξ ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ πμο 

είκαζ βεκζηυηενμ ζε υθα ηα ακηζηείιεκα. Απυ ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ ζηζξ 

ιζηνυηενεξ. Νμιίγς - ηαζ ιε πανά είδα - υηζ απυ ηα ζοιπενάζιαηα ημο 

ΚΔΜΔΣΔ ηαζ απυ ημ Γ.. ηδξ ΟΛΜΔ αοηυ θάκδηε ζημκ ηφπμ υηζ είκαζ ιεβάθμ. 

Αοηυ ηδξ ιεηαηυπζζδξ υθμ ηαζ πζμ παιδθά ηδξ φθδξ. Καζ ιάθζζηα είδαιε ηαζ 

πνμξ ημ Γδιμηζηυ.  

 Σμ ενςηδιαημθυβζμ ημ μπμίμ πνδζζιμπμίδζε δ ζοκάδεθθμξ ημ 

πνδζζιμπμζήζαιε ηαζ ειείξ ηαζ υκηςξ οπμζηήνζλε ηαζ επζαεααίςκε ηα 

ζοιπενάζιαηα ηςκ πενζζζμηένςκ μιζθδηχκ βζα ηα αζαθία ηδξ Φοζζηήξ Β΄ 

Γοικαζίμο. Πανάθθδθα ηαζ δ ·ηεεζδ ηςκ ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ ΠΔ4 ημο 

έημοξ 2006, πμο ηάκακε ζπυθζα βζα ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια πμοδχκ. Γε εα 

επεηηαεμφιε ηαζ ζε αοηά.  

 Δδχ εα αάθμοιε ιυκμ ιία αηυιδ πανάιεηνμ. Ίηζ ζημ ζοκμδεοηζηυ 

επμπηζηυ οθζηυ εεςνδηζηά εα έπνεπε κα έπμοκ δμεεί ηάπμζεξ δζαθάκεζεξ μζ 

μπμίεξ δεκ έπμοκ δμεεί ιέπνζ ζήιενα. Ίηζ εεςνδηζηά εα είπαιε πνμπθάζιαηα, 

ιμκηέθα ηαζ παναζηεοάζιαηα - ηα δζααάγς απυ ημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια 

πμοδχκ ηαζ απυ ημ ΓΔΠΠ - ηα μπμία δεκ οπάνπμοκ. Τπάνπεζ, εεςνδηζηά 

εα είπε δμεεί, εηπαζδεοηζηυ θμβζζιζηυ ηαζ ηαζκίεξ αίκηεμ. Δδχ εα ηάκμοιε υηζ 

οπάνπεζ ηάπμζμ θμβζζιζηυ. Πνμζπάεδζα κα ημ ηαηεαάζς απυ ημ site ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο. Δίκαζ ζε ζοιπζεζιέκδ ιμνθή ηενάζηζα, 226 MB. 

Δδχ εα αάθμοιε ηαζ άθθδ ιία πανάιεηνμ. Ίηζ είκαζ πάνα πμθφ δφζημθμ ιε 

απθέξ ζοκδέζεζξ κα πεζνζζηείξ πθδνμθμνίεξ ημο ηφπμο 226 MB ηαζ εα έπνεπε 
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ηαζ ημ Τπμονβείμ κα ιενζικήζεζ κα έπμοιε ηαζ ειείξ εονογςκζηέξ ζοκδέζεζξ 

δςνεάκ ηαζ υπζ ιυκμ απθέξ ζοκδέζεζξ dial up βζα ημοξ ηαεδβδηέξ. 

Καημνεχζαιε κα ακμίλμοιε έκα ανπείμ ιυκμ απυ ημκ μδδβυ ημο cd αοημφ ημο 

εηπαζδεοηζημφ. Γεκ ιπμνέζαιε κα ηνέλμοιε ημ πνυβναιια. Δίδαιε υηζ 

οπάνπμοκ ηέζζενζξ εκυηδηεξ εειάηςκ: είκαζ ηαζ βζα ηδ Β΄ ηαζ βζα ηδ Γ΄ 

Γοικαζίμο. Πίεζδ ζηα αένζα, εενιυηδηα, δθεηηνζζιυξ ηαζ πονδκζηή Φοζζηή. 

Γεκ είδαιε ημ ααζζηυηενμ βζα ηδ Β΄ Γοικαζίμο πμο είκαζ δ ιδπακζηή. Σέθμξ, 

μφηε ηαζκίεξ αίκηεμ δεκ έπμοκ ιέπνζ ζήιενα δμεεί, ακ ηαζ ακαθενυκημοζακ βζα 

πεζνάιαηα ζοβπνμκζηήξ ιέηνδζδξ ηαζ απεζηυκζζδξ ιε δθεηηνμκζημφξ 

οπμθμβζζηέξ ιε αζζεδηήνεξ MBL. Γδθαδή MICRO COMPUTER BASE 

LABORATORIES. Σέημζα δεκ ζοκακηάιε ζηα Γοικάζζα. Δίκαζ πμθφ θζθυδμλμ 

ημ ζπέδζμ. Σμ ιυκμ πμο έπμοιε δεζ είκαζ ζε Λφηεζα πμο είκαζ ελμπθζζιέκα απυ 

ημ ΣΔΑΔΚ.  

 Σχνα εα δχζμοιε ηαζ ιενζηέξ, βζα κα ιδκ ζαξ ηνχιε ηαζ ημ πνυκμ, 

πνμηάζεζξ πμο κμιίγς υηζ είκαζ ζδιακηζηέξ απυ πάνα πμθθμφξ ζοκαδέθθμοξ 

ηαζ απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ ηαζ απυ ηδκ ένεοκα πμο ηάκαιε ηαζ είκαζ ηαζ 

πνμηάζεζξ ηαζ ηςκ ηνζχκ απυ ηδκ μιάδα πμο είπαιε, ημοθάπζζημκ ζημ 

ΚΔΜΔΣΔ. 

Γ. ΜΑΤΡΟΓΗΩΡΓΟ: οκάδεθθμζ, κα ζαξ δζααάζς ηζξ πνμηάζεζξ. Υαζνεηίγς 

ηαζ εβχ ημ οκέδνζμ εδχ. ·πμοιε, θμζπυκ, κα πνμηείκμοιε ηαζ πζζηεφμοιε υηζ 

αοηυ εα αμδεήζεζ πάνα πμθφ. Αοηέξ μζ πνμηάζεζξ εα αμδεήζμοκ πάνα πμθφ. 

Ακαεεχνδζδ ιε πζμ νεαθζζηζηά ηαζ εοέθζηηα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ. Ζ 

ζφκηαλδ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ κα βίκεηαζ αθμφ πνμδβδεεί 

ηάπμζμξ οπεφεοκμξ δζάθμβμξ ιε ημοξ άιεζα εκδζαθενυιεκμοξ ηαζ ιε υθμοξ 

ημοξ πανάβμκηεξ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Γεφηενμκ, κα 

οπμζηδνίγμκηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ιε ημ κέμ εηπαζδεοηζηυ οθζηυ πάκς ζημ μπμίμ 

εα επζιμνθχκμκηαζ ηαζ εα ζηδνίγμκηαζ βζα ηδκ εθανιμβή ημο. Σνίημκ, κα 

μθμηθδνςεεί μ ελμπθζζιυξ ηςκ πανυκηςκ ενβαζηδνίςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ 

αθθά ηαζ ηςκ Γοικαζίςκ ιε επμπηζηυ οθζηυ. Σέηανημκ, ηαεζένςζδ 

ενβαζηδνζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζημ ςνμθυβζμ 

πνυβναιια. Πέιπημκ, ιείςζδ ηςκ ιαεδηχκ ακά ηιήια. ·ηημκ, ζηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ θοζζηχκ επζζηδιχκ κα πνμαθέπμκηαζ δφμ 

εηπαζδεοηζημί ΠΔ4 ακά αίεμοζα ή δζαπςνζζιυξ ηςκ ηιδιάηςκ βζα ηδκ μνεή 
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επζηέθεζή ημοξ.  

 οκεπίγμοιε: επζιυνθςζδ ηςκ δζδαζηυκηςκ, χζηε κα εκδιενςεμφκ 

εκδεθεπχξ βζα ηζξ ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, βζα κα ιπμνμφκ κα ηζξ 

οπμζηδνίγμοκ ζηδκ ηάλδ. Ακααάειζζδ ζε δίςνα ηςκ ιμκυςνςκ ιαεδιάηςκ 

θοζζηχκ επζζηδιχκ ή δοκαηυηδηα δζαπςνζζιμφ ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ Υδιείαξ 

Γοικαζίμο, π.π. ιε ηάπμζμ άθθμ ιάεδια: Καθθζηεπκζηά ή Αββθζηά ηαζ κα 

ηαθοθεεί - αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ - κα ηαθοθεεί ημ ηεκυ ηδξ Α΄ Γοικαζίμο 

ιε δζδαζηαθία Φοζζηήξ ηαζ Υδιείαξ, βζαηί ηα παζδζά πδβαίκμοκ απυ ημ 

Γδιμηζηυ ζηδ Β΄ Γοικαζίμο - ιεζμθααεί αοηυ ημ ηενάζηζμ ηεκυ ηδξ Α΄ 

Γοικαζίμο - πςνίξ κα έπμοκε ηαευθμο ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο δζδαπεεί θοζζηέξ 

επζζηήιεξ. αξ εοπανζζημφιε πμθφ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ. Πνζκ δχζς ημ θυβμ ζημ 

ζοκάδεθθμ Μμονηγίημ ςηήνδ, κα ηάκς ηαζ εβχ ιία ιζηνή ημπμεέηδζδ βζαηί μ 

πνυκμξ είκαζ πάνα πμθφ πενζμνζζιέκμξ. Θα εζηζάζς ζε μνζζιέκα ζδιεία. 

 Πνχημκ, δεκ ιπμνεί κα οπάνπεζ δζδαζηαθία Φοζζηήξ πςνίξ πείναια. Σα 

ΔΚΦΔ, ηα ενβαζηδνζαηά ηέκηνα πμο οπμζηδνίγμοκ ημοξ θοζζημφξ ζηα 

πεζνάιαηα, έπμοκ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ηαζ πνέπεζ κα ηα ζηδνίλεζξ μοζζαζηζηά. 

Με ηα πεζνάιαηα πεηοπαίκμοιε ηδ ααεφηενδ ηαηακυδζδ εκυξ θοζζημφ 

θαζκμιέκμο. Ζ δζδαζηαθία ημο ιαεήιαημξ ηδξ Φοζζηήξ έπεζ ςξ ζημπυ ηδ 

ηαηακυδζδ ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. Γζ‘ αοηυ ημ ιάεδια ηδξ Φοζζηήξ εα 

έπνεπε κα εκδζαθένεζ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Ίιςξ δ έθθεζρδ πεζναιάηςκ, ζε 

ανηεηέξ πενζπηχζεζξ, ημ ηάκεζ απςεδηζηυ βζα ημ ιαεδηή. 

 Γεφηενμ, δεκ ιπμνμφιε κα ζογδηήζμοιε εδχ ζε αάεμξ ηνίζζιεξ έκκμζεξ 

ηαζ ζμαανά γδηήιαηα ηδξ Φοζζηήξ. Γεκ έπμοιε ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ. Να 

ζογδηήζμοιε π.π. βζα ηδ δφκαιδ, ηδκ εκένβεζα  η.θπ.. Ίιςξ εα ζηαεχ βζα θίβμ 

ζημ ζδιείμ αοηυ. Αοηυ πμο οπάνπεζ ζηδ θφζδ είκαζ δ φθδ πμο ανίζηεηαζ ζε ιζα 

αηαηάπαοζηδ ηίκδζδ, αθθδθεπίδναζδ ηαζ ιεηααμθή. Ζ φθδ ειθακίγεηαζ ιε 

δζάθμνεξ ιμνθέξ. Ζ θφζδ δεκ «λένεζ» απυ δφκαιδ, ένβμ, ηαπφηδηα  η.θπ.. Οζ 

άκενςπμζ ζηδ εέζδ ηδξ πμθφπθμηδξ αθθδθεπίδναζζδξ έπμοκ εέζεζ ημ υνμ 

δφκαιδ. Γζα ηδκ έκκμζα ηδξ εκένβεζαξ δεκ οπάνπεζ μνζζιυξ, πανυηζ 

πνμζεββίγμκηαξ ηδκ έκκμζα «εκένβεζα» εα ιπμνμφζαιε κα μνίζμοιε ςξ 

εκένβεζα ημ ιέηνμ ηίκδζδξ ηδξ φθδξ. Ίιςξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζμφιε ηδκ 

έκκμζα ηδξ εκένβεζαξ πςνίξ κα είκαζ απαναίηδημ κα ηδκ μνίζμοιε. 
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 ·κα ηνίημ ζδιείμ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ Φοζζηή ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή. 

Σμ θές αοηυ βζα κα ακαθένς ηδκ ένεοκα ημο δζεεκμφξ δζαβςκζζιμφ PISA, πμο 

ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ειθακίγεζ ηδκ Δθθάδα ζηδκ 28δ εέζδ ακάιεζα ζηζξ 30 

πχνεξ ημο ΟΟΑ. Ίιςξ μ δζαβςκζζιυξ αοηυξ αλζμθμβεί έκα ιυκμ ιένμξ ηςκ 

βκχζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ζε μνζζιέκα ααζζηά ιαεήιαηα. ηζξ πχνεξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζε ορδθέξ εέζεζξ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ 

ζφκδεζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ειπεζνία. Δπίζδξ 

οπάνπμοκ ακάθμβμζ δζαβςκζζιμί ιε αοηυκ ηδξ PISA, μζ μπμίμζ ηαηαθήβμοκ ζε 

άθθα ζοιπενάζιαηα ηαζ απμηεθέζιαηα. Να πνμζέλμοιε υηζ μ δζαβςκζζιυξ 

PISA είκαζ εκηαβιέκμξ ζηδ θμβζηή ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ημο ΟΟΑ.  

 Οζ ελεθίλεζξ ζηδκ Φοζζηή είκαζ ναβδαίεξ. ηζξ ιένεξ ιαξ μθμηθδνχκμκηαζ 

ζημ CERN ηδξ Δθαεηίαξ μζ πνμεημζιαζίεξ βζα ημ πείναια-ζηαειυ ζηδκ ζζημνία 

ηδξ Φοζζηήξ πμο θζθμλεκεί κα δχζεζ απακηήζεζξ ζε εειεθζχδδ ενςηήιαηα βζα 

ηδ ζφζηαζδ ηδξ φθδξ ηαζ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ημο ζφιπακημξ. Οζ θοζζημί κυιμζ 

ακελάνηδηα απυ ημκ ηνυπμ πμο ημοξ αλζμθμβμφκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ μζ 

άκενςπμζ, είκαζ ακηζηεζιεκζημί.  

 ημ ζδιείμ αοηυ μθμηθήνςζα ηδ ζφκημιδ πανέιααζή ιμο. Ο 

ζοκάδεθθμξ Μμονηγίημξ έπεζ ημ θυβμ.  

. ΜΟΤΡΣΕΗΚΟ: Να λεηζκήζς ιε ιζα παναηήνδζδ. Παναηδνχκηαξ ηα 

απμηεθέζιαηα ημο ΚΔΜΔΣΔ είδα υηζ μζ ζοκάδεθθμζ πμο πήνακ ιένμξ είπακ, 

ααειμθυβδζακ ηδκ επζζηδιμκζηή εβηονυηδηα ζηα ιαεήιαηα Φοζζηήξ, Υδιείαξ, 

Μαεδιαηζηχκ ιε 50 – 60. Ακ είκαζ δοκαηυκ. Ακ είκαζ πναβιαηζηυηδηα αοηυ ηζ 

ηάκμοιε υθμζ ειείξ; Σζ δζδάζημοιε ζηα παζδζά; Σζ αζαθία; Φέιαηα; Αοηυ κμιίγς, 

υιςξ, υηζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ βεκζηυηενδ απαλίςζδ δ μπμία θάκδηε ηαζ ζε αοηυ ημ 

οκέδνζμ. Γεκ είκαζ δοκαηυκ. ε υθεξ ηζξ μιζθίεξ έπμοιε απαλζχζεζ υθμ ημ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Σίπμηα εεηζηυ δεκ οπάνπεζ. Δθάπζζηεξ ελαζνέζεζξ απυ 

υθεξ ηζξ μιζθίεξ πμο άημοζα ηαηαβνάθδηακ. Μζθάιε βζα ηα αζαθία. Δβχ εα 

πενίιεκα κα αημφς ζηα αζαθία: έκα, δφμ, ηνία, πέκηε εεηζηά. Αοηή είκαζ δ 

ηαηεφεοκζδ πμο εέθς ηαζ ηα ανκδηζηά ζηδ ζοκέπεζα.  

 ·κα άθθμ εέια πμο εέθς κα είλς είκαζ δ δζαεειαηζηυηδηα. Δβχ 

δζδάζης ζημ Λφηεζμ 7 πνυκζα. Πνμζπαεχ υθα αοηά ηα πνυκζα κα αάγς ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα. Γζαηί; Γζαηί εεςνχ υηζ αοηυ ακαπηφζζεζ ηδκ ηνζηζηή ζηακυηδηα, 

αοηυ δίκεζ ηδ ζοκμθζηή βκχζδ ζημ παζδί.  ·κα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια. 
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Ίηακ ηάκς ημ πεηνέθαζμ ζηδ Β΄ Λοηείμο δεκ είκαζ δοκαηυκ κα δζδάλς ιυκμ ηδ 

Υδιεία ημο πεηνεθαίμο. Να ιδκ ημοξ πς βζα ηδκ Οζημκμιία; Να ιδκ ημοξ πς 

βζα ημοξ πμθέιμοξ πμο έβζκακ ελαζηίαξ ημο πεηνεθαίμο; Ίηακ ημοξ δείπκς ημοξ 

πίκαηεξ βζα ηα απμεέιαηα ζημ Ηνάη ηαζ ημ ηυζημξ άκηθδζδξ υηζ είκαζ 6 εονχ 

ζημ Ηνάη, 25 δμθάνζα ζημκ ηυθπμ ημο Μελζημφ, 30 ζημκ Κακαδά, νςηάς ηα 

παζδζά: ηαηαθάααηε βζαηί έβζκε μ πυθειμξ ζημ Ηνάη;  

 Δάκ ράλμοιε κα ανμφιε παναδείβιαηα πμο πνμηείκμκηαζ βζα κα 

απαλζχζμοιε ζοκμθζηά ηδ δζαεειαηζηυηδηα, εφημθα ιπμνμφιε κα ημ ηάκμοιε. 

Θα ιπμνμφζα εβχ ακηίζημζπα υιςξ κα πς υηζ, ακ δεκ αάθμοιε ηδ 

δζαεειαηζηυηδηα, αηυια εα πζζηεφαιε υηζ μ Σνςζηυξ πυθειμξ έβζκε επεζδή 

ηενάηςζε δ Δθέκδ ημκ Μεκέθαμ. Ακ ιπμφιε ζηδ δζαδζηαζία ηδξ ζζμπέδςζδξ 

υθςκ αοηχκ, δε εα αβάθμοιε ζοιπέναζια. Θέθμοιε ηα παζδζά ιαξ κα 

ακαπηφλμοκ ηνζηζηή ζηακυηδηα; Θέθμοιε κα αθέπμοκ ζοκμθζηά ηδ βκχζδ; 

Καηακμχ υιςξ υηζ αοηυ είκαζ ηαζ δφζημθμ απυ ιαξ. Γεκ είκαζ εφημθμ κα 

ηάκμοιε ηδ δζαεειαηζηυηδηα, υηακ δεκ έπμοιε βκχζεζξ Ηζημνίαξ - ακαθένμιαζ 

ζε ιαξ - ή Οζημκμιίαξ. Καζ ηαηακμχ υηζ αοηυ είκαζ πμθφ δφζημθμ. Μδκ ημ 

πμθειάιε υιςξ ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ δεκ ημ λένμοιε.  

 πεηζηά ιε ηα ενβαζηήνζα. Να θέιε ημ εεηζηυ. Σα ενβαζηήνζα πμο 

εονίζημκηαζ ζημ Λφηεζμ ζημζπίγμοκ 200 πζθζάδεξ εονχ ημ ηάεε έκα. Να ηάκμοιε 

ηδκ αοημηνζηζηή. Σα πνδζζιμπμζμφιε υζμ εα ιπμνμφζαιε κα ηα 

πνδζζιμπμζήζμοιε; Με ημκ έκακ εηπαζδεοηζηυ, ιε ημ ηνίςνμ πμο ιαξ δυεδηε.  

 Κάκς ηάπμζεξ πνμηάζεζξ. Θα έθεβα ημ ελήξ: ιήπςξ εα έπνεπε ζε έκα 

επυιεκμ οκέδνζμ κα ζογδηήζμοιε ηδ δδιζμονβία Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζημ 

Γοικάζζμ. Να ημ ζηεθημφιε. Ακ εα πνέπεζ μζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ ζημ Γοικάζζμ 

κα δζδάζημκηαζ εκζαία. Φοζζηή, Υδιεία, Βζμθμβία, Γεςθμβία, πμο έηζζ ηζ 

αθθζχξ…  

 Καζ ηεθεζχκς ιε ημ ελήξ πνάβια: πνμηείκς ζημ ΚΔΜΔΣΔ κα ηάκεζ ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πνυηαζδ βζα ςνμθυβζμ πνυβναιια ηαζ βζα έκα αζαθίμ. Να 

λένμοιε πμζμ είκαζ ημ εεηζηυ, αοηυ πμο πνμηείκμοιε ειείξ ςξ ηθάδμξ. Σμ αζαθίμ 

εέθμοιε κα είκαζ έηζζ. Μδκ ιπαίκμοιε ιυκμ ζηδκ άνκδζδ. Αξ αάθμοιε ηαζ ηδ 

εέζδ. Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Ο ζοκάδεθθμξ Υνοζμαένβδξ 

Μζπάθδξ έπεζ ηαθοθεεί. Ο ζοκάδεθθμξ Εαθεζναηίδδξ Γζχνβμξ έπεζ ηχνα ημ 
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θυβμ.  

Γ. ΕΑΦΔΗΡΑΚΗΓΖ: οκάδεθθμζ εα πνμζπαεήζς κα είιαζ ζφκημιμξ. Ήζςξ ζε 

ζοκέπεζα ημο πνμαθδιαηζζιμφ ηςκ δφμ πνμδβμοιέκςκ. 

 Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα – αζαθία. Αημφζηδηακ πμθθά υζμκ αθμνά ημ 

εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηαζ ηδ θζθμζμθία. Καζ κα δεπεμφιε ηδκ άπμρδ υηζ πενκάκε 

ηαζ μζ αζμθμβίεξ ηαζ ζίβμονα πενκάκε. ίβμονα υιςξ είκαζ ενβαθεία. Δίκαζ δφμ 

ενβαθεία ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ. Ο ηαεέκαξ απυ δς ιπμνεί ηαζ ζε πμζμζηυ 

αηυιδ κα αάθεζ ηδκ ηνζζζιυηδηά ημοξ. ίβμονα ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα 

είκαζ πζμ ηνίζζια ηαζ ηα αζαθία είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκα, δζυηζ λένμοιε πμθφ 

ηαθά υζμζ έπμοιε ειπθαηεί ζε μιάδεξ ζοββναθείξ υηζ είκαζ πζζηή εθανιμβή 

ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ.  

 Δβχ πζζηεφς υηζ πζμ πνήζζιμ εα είκαζ κα ακαδείλμοιε ημ νυθμ ημο 

εηπαζδεοηζημφ πμο υθμζ λένμοιε. Δδχ εα παναδεπεμφιε υηζ είκαζ ηονίανπμξ. 

Ακαθένεηαζ ζε υθα ηα παζδαβςβζηά νεφιαηα δ ηνζζζιυηδηα ηαζ μ ηονίανπμξ 

νυθμξ ημο ηαζ πζζηεφς υηζ πμθφ ηαθά έηακακ ανηεημί ζοκάδεθθμζ ηαζ πεεξ ηαζ 

ζήιενα πμο έααθακ ημ ααζζηυ ελμπθζζιυ ημ δζηυ ιαξ ςξ εηπαζδεοηζηχκ, βζα 

ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ. Καζ υηακ θέιε αέααζα 

ελμπθζζιυ, εκκμμφιε πμθφ ιεβάθδ ηαζ μοζζαζηζηή επζιυνθςζδ ηαζ απυ 

εβηεηνζιέκμοξ θμνείξ. Καζ εάκ εέθμοιε κα πάιε ηαζ ζηζξ θοζζηέξ επζζηήιεξ ηαζ 

ζηα ιαεήιαηα πμο ενπυιαζηε ειείξ μζ θοζζημί κα δζδάλμοιε, λένμοιε ηαθά υηζ 

δ δζδαζηαθία είκαζ ζδζαίηενα δφζημθδ. Σμ επζζδιαίκεζ δ δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ 

επζζηδιχκ. Οοζζαζηζηά, υπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, δίκμοιε ηδ 

ζπμθζηή βκχζδ, ηδ ζπμθζηή επζζηδιμκζηή βκχζδ, πμο είκαζ ιζα ακαπθαζζίςζδ, 

ιζα ζοιπφηκςζδ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ 

εκδεπμιέκςξ ςξ επζζηήιμκεξ δεκ ιαξ ζηακμπμζεί ηαζ ηυζμ, αθθά ςξ 

παζδαβςβμφξ ηαζ δάζηαθμοξ ιαξ ηάκεζ κα πνμζανιμζημφιε ζε ηάπμζα 

πθαίζζα.  

 ·πμοιε κα ηάκμοιε - ηαζ εηεί απυ ηδκ πθεονά ιμο εα πς ηαζ ιζα 

πνυηαζδ - ιε ιζα δοκαηυηδηα βζα ιαξ μοζζαζηζηήξ επζιυνθςζδξ πάκς ζε 

γδηήιαηα, υπςξ ζηζξ πνμτπάνπμοζεξ βκχζεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηζξ θοζζηέξ 

επζζηήιεξ. Ξένμοιε ηαθά υηζ μζ ιαεδηέξ - ηαζ ηονίςξ εηεί είκαζ δ δοζημθία ηδξ 

δζδαζηαθίαξ - υηζ έπμοκε βκχζεζξ απυ ηδ γςή, απυ ηδ θφζδ, πνμτπάνπμοζεξ, 

ηζξ μπμίεξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ηαθμφιαζηε ιε ηδ δζδαζηαθία ιαξ κα 
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ακαηνέρμοιε ηαζ κα ημοξ δχζμοιε ηδ ζςζηή επζζηδιμκζηή βκχζδ.  Λμζπυκ, ζε 

θίβα ζειζκάνζα ή ζπεδυκ - εβχ ημοθάπζζημκ δεκ ημ έπς πεηφπεζ πμοεεκά - ζε 

ηαιζά επζιυνθςζδ θοζζηχκ επζζηδιχκ, πμο κα ακαθενεμφιε ακαθοηζηά, κα 

ιαξ δμεεί δδθαδή υθδ αοηή δ ένεοκα πμο έπεζ βίκεζ βζα ηζξ βκχζεζξ ηςκ 

ιαεδηχκ ηαζ πμθθέξ θμνέξ είκαζ ηαζ πανακμήζεζξ βζα ηα εέιαηα ηδξ θφζδξ, κα 

ηα ηαηαβνάρμοιε. ·πμοκ ηαηαβναθεί επζζηδιμκζηά απυ ένεοκεξ, κα ηα δμφιε 

ηαζ πχξ ιπμνμφιε κα πνμζανιυγμοιε εηεί ηδ δζδαζηαθία ιαξ.  

 Γε εα πς ηίπμηα άθθμ βζα ηδ δζδαζηαθία. Θα πς υιςξ δομ πνάβιαηα 

υζμκ αθμνά ηδκ ειπεζνία ιμο ζηδκ ειπθμηή ζηδ ζοββναθή ημο αζαθίμο ηδξ 

Γεςβναθίαξ ηδξ Β΄ Γοικαζίμο. Πμθθμί, ίζςξ κα ιδκ λένμοιε ηδ δζαδζηαζία 

αοηή, αθθά πνέπεζ κα πμφιε υιςξ - ακαθένεδηε ηαζ απυ ημ ζφιαμοθμ ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ ζοκεδνία - υηζ δεκ είκαζ πζα ακαεέζεζξ, δε βίκμκηαζ πζα ιε 

ακαεέζεζξ. Τπάνπεζ δ πνμηήνολδ. Παίνκμοκε ιένμξ πμθθέξ ζοββναθζηέξ 

μιάδεξ μζ μπμίεξ είκαζ ηαζ ακελάνηδηεξ ηαζ απυ άθθεξ, άθθεξ πνμένπμκηαζ ηαζ 

απυ εηδμηζημφξ μίημοξ. οκεπχξ, πςνίξ κα εέθς κα ςναζμπμζήζς ηα 

πνάβιαηα, δζαζθαθίγμκηαζ ηάπμζεξ δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ είκαζ ηαζ πνμξ ηδκ 

πθεονά ηςκ αζηδιάηςκ πμο έπμοιε ηαζ ςξ ΟΛΜΔ. ·πεζηα οπάνπεζ ηαζ δ 

μιάδα ηδξ ηνίζδξ πμο είκαζ επίζδξ πάθζ απυ ζοκαδέθθμοξ εηπαζδεοηζημφξ. 

·καξ ζοκήεςξ είκαζ πακεπζζηδιζαηυξ, έκαξ ζφιαμοθμξ ηαζ ηάπμζμξ άθθμξ 

εηπαζδεοηζηυξ, μζ μπμίμζ είκαζ ιέζα απυ ηδκ ιαπυιεκδ εηπαίδεοζδ, 

δεοηενμαάειζα – ηνζημαάειζα. Ζ ηνζηζηή ηαζ δ ηνίζδ βίκεηαζ ζε ελακηθδηζηυ 

επίπεδμ, ιε ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα ηα μπμία είκαζ ακαβκςνζζιέκα 

επζζηδιμκζηά υζμκ αθμνά ηδκ ηνίζδ ηςκ αζαθίςκ. Καζ ήεεθα κα ηδκ 

ηαηαβνάρς ηδκ ειπεζνία, βζα κα πμφιε υηζ πμθθέξ θμνέξ θζεμαμθμφιε ηα 

αζαθία ηαζ ημοξ ζοββναθείξ, αθθά κα λένμοιε υηζ είκαζ βναιιέκα πάκς ζημ 

Ακαθοηζηυ Πνυβναιια. Καζ αέααζα ειείξ έπμοιε απυ ηεζ ηαζ πένα ζηδκ 

ηαεδιενζκή ιαξ δζδαηηζηή πνάλδ κα ηαηαβνάρμοιε, κα ηάκμοιε ηαζ ηδκ ηνζηζηή 

ιαξ, αεααίςξ είκαζ ημ εειζηυ, αθθά κα λένμοιε πάκηςξ υηζ έπμοκε πενάζεζ απυ 

ιζα ααζακζζηζηή ηνίζδ. Καζ ακ απυ ηεζ ηαζ πένα έπεζ αβεζ ηαζ ημ απμηέθεζια ημ 

ακάθμβμ ηυζμ ημ ηαθφηενμ βζα ιαξ. Λμζπυκ, αοηά ήεεθα κα πς ηαζ εοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ Εαθεζναηίδδ Γζχνβμ. Ζ 

ζοκαδέθθζζζα Σανβμοηζίδμο Λειυκα έπεζ ηχνα ημ θυβμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα 

αημθμοεήζεζ δ ζοκαδέθθζζζα Φναββεδάηδ Συκζα. 
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Λ. ΣΑΡΓΟΤΣΗΓΟΤ: Θα είιαζ ζφκημιδ, εοπανζζηχ. Γεζα ζαξ ζοκάδεθθμζ, βζα 

ημ πενζαάθθμκ εα ηάκς ιζα πανέιααζδ. Ζ ζδιενζκή επζδεζκμφιεκδ μζημθμβζηή 

ηνίζδ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ έλανζδ ηςκ παβηυζιζςκ πενζααθθμκηζηχκ 

πνμαθδιάηςκ. Σμ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο, δ ιείςζδ ηδξ ζημζαάδαξ ημο 

υγμκημξ, δ δζαπείνζζδ ηςκ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, δ δζάανςζδ ηςκ εδαθχκ, 

δ ενδιμπμίδζδ, δ ιυθοκζδ ημο οδνμθυνμο μνίγμκηα, δ ακελέθεβηηδ πονδκζηή 

δναζηδνζυηδηα, μζ ιδ ζμκηίγμοζεξ αηηζκμαμθίεξ υπςξ οπμζηαειμί, βναιιέξ 

ορδθήξ ηάζδξ, ηεναίεξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ, δ δζαηνμθζηή ελάνηδζδ ημο 

πθδεοζιμφ απ‘ ηα ιμκμπχθζα, ακηζαζμηζηά, μνιυκεξ, θοημθάνιαηα, βεκεηζηά 

ηνμπμπμζδιέκα, δ δναιαηζηή ηθζιαηζηή αθθαβή, λδναζίεξ, πθδιιφνεξ, 

πονηαβζέξ, ακελέθεβηηεξ πςιαηενέξ, αηιμζθαζνζηή νφπακζδ, νφπακζδ κενχκ 

ηαζ εαθαζζχκ, δ οπενπαναβςβή ηανηζκμβυκςκ δζμλζκχκ, ελάκηθδζδ θοζζηχκ 

πυνςκ, οπμαάειζζδ μζημζοζηδιάηςκ, ελαθάκζζδ δαζχκ ηαζ ηνμπζηχκ δαζχκ, 

ηζζιεκημπμίδζδ, πμθεμδμιζηυ πάμξ, ευνοαμξ, ηαηαζηνμθή ικδιείςκ, 

ακαγήηδζδ πδβχκ εκένβεζαξ, πυθειμζ, πείκα, ελεοηεθζζιυξ ηδξ ακενχπζκδξ 

οπυζηαζδξ.  

 οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, δ ελέθζλδ ημο ηαπζηαθζζιμφ ζδιαδεφεζ 

ακελίηδθα ηδ θφζδ. Οζ ηονίανπεξ δοκάιεζξ, ημ πμθοεεκζηυ ηεθάθαζμ, μζ 

ηοαενκήζεζξ ηαζ μθυηθδνμ ημ πμθζηζηυ ζφζηδια πμο ηζξ οπδνεηεί 

ακηζθαιαάκεηαζ ημ πενζαάθθμκ ςξ πδβή άκηθδζδξ ηαζ ηαηαθήζηεοζδξ ηςκ 

θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ςξ μπεηυ, υπμο απμννίπημοκ ηάεε είδμοξ απυαθδηα βζα 

πάνδ ημο ηένδμοξ, πάζδ εοζία ημ ηένδμξ.  

 Ο ηυζιμξ ημο ιυπεμο, ηδξ δμοθεζάξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαζ ημο 

πμθζηζζιμφ, υθμ ηαζ πζμ πμθφ ζοκεζδδημπμζεί πςξ ημ πενζαάθθμκ υπμο 

ενβάγεηαζ, δδιζμονβεί, λεημονάγεηαζ ηαζ μκεζνεφεηαζ πνεζάγεηαζ ηδκ οπενάζπζζή 

ημο.  

 Ζ ηονίανπδ ζδεμθμβία ηαηυνεςζε κα δδιζμονβήζεζ ιζα μζημθμβζηή ιυδα. 

ημ πθαίζζμ αοηυ ηαθμφκ ζε εηζηναηείεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ, παίνκμοκ ηαζ ανααεία Νυιπεθ ηαζ απυ ηδκ άθθδ μζημηημκμφκ 

πχνεξ ηαζ θαμφξ. Γζαηδνφλεζξ, δζαζηέρεζξ, ζοκδζαζηέρεζξ, μζημπακδβφνζα ιαξ 

μδδβμφκ ζημ ακήεζημ ενβαθείμ ηδξ ειπμνίαξ νφπςκ. Πνςηυημθθμ Κζυημ, πμο 

δ ηοαένκδζδ ηφνςζε ζοκεπζημονμφιεκδ εκενβά απυ ηα ηυιιαηα ηδξ 

ημζκςκζηήξ ζοκαίκεζδξ. ε ιζα ακχδοκδ βζα ημ ηεθάθαζμ πενζααθθμκηζηή 
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δναζηδνζυηδηα, ιδ Κοαενκδηζηέξ Ονβακχζεζξ, Οζημθμβζηά Κζκήιαηα, 

Πενζααθθμκηζηή Δηπαίδεοζδ ζηα πμθεία. Μζα μζημθμβζηή ιυδα βζα κα 

ηαεδζοπάγμοιε ζοκεζδήζεζξ, πνάλδ ιδδέκ, μοζία ιδδέκ.  

Σμ βηάθμπ ημο ΚΔΜΔΣΔ πχξ αθθζχξ κα ημ μκμιάζς, βζαηί ιυκμ ένεοκα 

δεκ είκαζ, δζαπζζηχκεζ πυζμ ακαβηαία είκαζ δ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ. Γζα 

πμζα πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ ιζθάιε, ζοκάδεθθμζ; Γζα ηδ νδπή 

απμζπαζιαηζηή εκαζπυθδζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημκ πενζααθθμκηζζιυ ηαζ υπζ ιε 

ηδκ μζημθμβία, ιαηνζά απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ημζκςκζημπμθζηζηέξ αζηίεξ πμο ιαξ 

έπμοκ μδδβήζεζ ζε, πμθφ θμαάιαζ, ιδ ακαζηνέρζιεξ ηαηαζηάζεζξ.  

 Δίκαζ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ κα θμνηίγμοιε ηα παζδζά ιε ηζξ δζηέξ 

ημοξ αημιζηέξ εοεφκεξ; Φηαίκε αοηά; Φηαίιε ειείξ; Πμζμξ θηαίεζ πναβιαηζηά; 

Αβηαθζά μ εφηδξ ιε ημ εφια. Δίκαζ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ κα μδδβμφιε ηα 

παζδζά, ημοξ αονζακμφξ πμθίηεξ, ζημκ εθδζοπαζιυ υηζ ηάκμοκ ηάπα ημ πνέμξ 

ημοξ ζε επζιένμοξ ακχδοκα βζα ημοξ πναβιαηζηά οπαίηζμοξ πνμαθήιαηα ηαζ - 

υηακ δεκ βίκεηαζ ηαζ ηίπμηα - ζηδκ απμβμήηεοζδ, ζημκ ηακαπέ ηαζ ζηδκ 

απμπαφκςζδ. Δίκαζ αοηυ πενζααθθμκηζηή εηπαίδεοζδ; Ακηζπενζααθθμκηζηή 

εηπαίδεοζδ εα ημ μκυιαγα.  

Δοεφκδ υθςκ ιαξ είκαζ δ ζοζηδιαηζηή, επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκδ 

βκχζδ βζα ημ πενζαάθθμκ, ιέζα απυ αζμθμβζημφξ, θοζζημφξ ηαζ ημζκςκζημφξ 

κυιμοξ. Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. ·πεζ ηχνα ημ θυβμ 

δ ζοκαδέθθζζζα Φναββεδάηδ Συκζα βζα ιζα πανέιααζδ. Θα αημθμοεήζεζ μ 

ζοκάδεθθμξ αννήξ Γζάκκδξ. Σεθεοηαίμξ μιζθδηήξ εα είκαζ μ ζοκάδεθθμξ 

Κνμιιφδαξ Θακάζδξ.  

Σ. ΦΡΑΓΓΔΓΑΚΖ: Λμζπυκ, θίβα θυβζα βζα ηα ηαζκμφνβζα αζαθία εέθς κα πς. 

Δβχ εα ζζπονζζηχ υηζ ηα αζαθία ιαξ είκαζ πμθφ ηαθά ηαζ πεηοπδιέκα, βζαηί 

ηαηαθένκμοκ αοηυ πμο πνάβιαηζ επζδζχημοκ. Λζβυηενδ ιυνθςζδ, εθάπζζηδ 

βκχζδ, πνυςνδ εβηαηάθεζρδ ημο ζπμθείμο, απμοζία ηνίζδξ ηαζ ηνζηζηήξ 

ζηέρδξ. Να έημζιμξ μ πεζναβςβμφιεκμξ, απαζπμθήζζιμξ πμθίηδξ ημο 

ιέθθμκημξ.  

 Καζ θές ηάπμζα πμθφ ζοκμπηζηά, εκδεζηηζηά. Φοζζηή Β΄ Γοικαζίμο 

εζπχεδηακ πμθθά. Μυκμ ηάηζ κα πνμζεέζς. Υνυκζα ηχνα ζε ζοκέδνζα, ζε 
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διενίδεξ, ζε ζοκακηήζεζξ θέβαιε υηζ δ φθδ ηδξ Γ΄ ήηακ πμθφ δφζημθδ βζα ηα 

παζδζά ηαζ αδοκαημφζακ κα ηδκ ηαηακμήζμοκ. Σμ απμηέθεζια: ιεηαθένεδηε 

ζηδ Β΄.  

 Υδιεία. Ακαθένμιαζ ηονίςξ ζημ αζαθίμ ηδξ Γ΄. Γεκ εεςνχ υηζ δεκ 

οπάνπεζ δοζηυθεια ηδξ φθδξ. Μπήηακ μζ ζμκηζηέξ ακηζδνάζεζξ ιε έκακ μνζζιυ 

βζα ηα ζυκηα απυ ηα παζδζά ζηδ Β΄ ηάλδ ηαζ ιζζέξ ζμκηζηέξ ακηζδνάζεζξ. Γομ 

ζυκηα παίνκμοκ ιένμξ. Γφμ είδδ ζυκηςκ. Σα άθθα δομ ζοκήεςξ έπμοκε 

ελαθακζζηεί.  ·πμοιε αθαίνεζδ ζδζμηήηςκ. Πένοζζ ηα μλέα ήηακ δθεηηνμθφηεξ. 

Φέημξ δεκ είκαζ πζα. Γεκ λένμοιε βζαηί. Δβχ νχηδζα ζηδκ επζιυνθςζδ, 

νχηδζα ζημ ΔΚΦΔ, ηακείξ δεκ ήλενε κα ιμο δχζεζ ιζα απάκηδζδ. Γεκ θές ακ 

είκαζ θάεμξ ή υπζ, θές υηζ δεκ λένμοιε ηακ βζαηί ημ ηάκμοιε. Ακαθμνά υνςκ 

πμο ηα παζδζά δεκ λένμοκ. Μζθάιε βζα δεζιμφξ. ηδκ Ονβακζηή ιζθάιε βζα 

δεζιμφξ. Σα παζδζά δεκ έπμοκ ιάεεζ δεζιμφξ ηαευθμο. Σζ είκαζ αοηυ δεκ ημ 

λένμοκ.  

 Καζ πάς ζηδ Βζμθμβία. Ξεηζκάς ακάπμδα απυ ημ Λφηεζμ. Μμκυςνμ ζηδ 

Β΄ ηαζ ζηδ Γ΄. ηδκ Α΄ δεκ οπάνπεζ. Πάιε ζηδ ζοκέπεζα ηδξ Φοζζηήξ πμο 

θέβακε μζ ζοκάδεθθμζ βζα ηδκ Α΄ Γοικαζίμο. Μεηά πάιε δίςνμ ζηδκ 

ηαηεφεοκζδ, πςνίξ κα οπάνπμοκ μζ αάζεζξ βζα ηδκ ακάθοζδ πμο ηάκμοκ ηα 

παζδζά εηεί. ε υθα ηα πνυκζα, πμθθή φθδ, θεπημιένεζεξ, άπνδζηεξ 

πθδνμθμνίεξ. Μμκμιένεζα ζηδκ πανμοζίαζδ εειάηςκ. Π.π. ιεηαθθαβιέκα, 

αζμηεπκμθμβία. Δηηυξ ημιιάηζα φθδξ. Ζ ελέθζλδ πμο ζημ Λφηεζμ δεκ ελεηάγεηαζ, 

ζημ Γοικάζζμ είκαζ ηεθεοηαίμ ημιιάηζ ηαζ πμηέ δεκ πνμθαααίκεζξ κα ημ ηάκεζξ. 

Πανμοζίαζδ εειάηςκ ιε ηνυπμ πμο δδιζμονβεί πακζηυ.  

 Πμθφ εφημθα έηζζ ιπμνμφιε κα δεπημφιε μπμζαδήπμηε ακηζιεηχπζζδ 

ημο εέιαημξ. ·θθεζρδ κενμφ: ιία αφλδζδ ηδξ ηζιήξ είκαζ έκαξ πμθφ ηαθυξ 

ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ έθθεζρδξ. Σμ έπμοιε δζαπζζηχζεζ ηαζ ζημ πανεθευκ 

ή θεζρά. Γδθαδή έπμοιε έθθεζρδ κενμφ, έπμοιε νφπακζδ, αθθά πμηέ δεκ 

ακαθένεηαζ ημ πχξ ηαζ ημ βζαηί ζοιααίκεζ αοηυ ημ πνάβια. Πμζεξ είκαζ μζ αζηίεξ, 

πμζμξ είκαζ μ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζδξ; Πμφ μθείθεηαζ δ νφπακζδ;  

 οζπέηζζδ ιε ημκ ηνυπμ μνβάκςζδξ ηδξ ημζκςκίαξ. Κνζηήνζα ημζκςκζηήξ 

εοδιενίαξ, μζημκμιζημί δείηηεξ. Σεθεοηαία δ ημζκςκία πμο πανήβαβε υ,ηζ 

πνεζαγυηακ ηαζ ακαηφηθςκε υ,ηζ ηδξ πενίζζεοε ήηακ δ αβνμηζηή. Άνα έπμοιε 

ημζκςκζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ, άνα έπμοιε εέια μζημκμιίαξ, έπμοιε ηνυπμ γςήξ, 
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έπμοιε αλίεξ, έπμοιε ηαζ ζοβηέκηνςζδ πμο ζοκέαδ ζε αοηά ηα ιεηαααηζηά 

ζηάδζα. ·πμοιε ιζηνέξ μζημβεκεζαηέξ ιμκάδεξ ηάπμηε ηαζ ιεβάθεξ πμθοεεκζηέξ 

ζήιενα. Να έκα πεδίμ θαιπνυ βζα δζαεειαηζηέξ ενβαζίεξ, αθθά αοηέξ δεκ ημοξ 

ηάκμοκ, δεκ ηζξ ακαθένμοκ, δεκ ημ ιεθεημφκ έηζζ.  

 Ακ εέθμοιε κηε ηαζ ηαθά ηάηζ εεηζηυ, καζ, οπάνπμοκ πμθθέξ εζηυκεξ, 

οπάνπμοκ ιζηνά βνάιιαηα, άνα εα αάθμοιε βοαθζά ζοκημιυηενα. Τπάνπμοκ 

θάεδ. Γεκ ακαθενεήηαιε πμθφ, ζοκάδεθθμζ, ζηα θάεδ πμο οπάνπμοκ. 

Τπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκα θάεδ ηαζ δεκ ιζθάς βζα ηα ηοπμβναθζηά ιυκμ θάεδ. 

Γεκ ακαθένς ζοβηεηνζιέκα πμο έπς εδχ βζα κα ιδκ θάς πνυκμ. Γεκ οπάνπεζ 

ηνζηζηή ζηέρδ.  

Ίζμκ αθμνά ηα αζαθία ηδξ Βζμθμβίαξ δ ΠΔΒ έπεζ ηάκεζ, δεκ λένς βζαηί 

δεκ είκαζ εδχ δ ΠΔΒ ηαζ ακ ηθήεδηε, δ ΠΔΒ έπεζ ηάκεζ ζοκάκηδζδ ζε 

ζοκενβαζία ιε ημ Ήδνοια Δνεοκχκ. ·πμοκ εηθναζηεί απυρεζξ μζ μπμίεξ ήηακ 

ζε έκα πμζμζηυ 90 % ανκδηζηέξ βζα ηα αζαθία.  

 οιπενάζιαηα. ·πμοιε ιεηαηίκδζδ ηδξ φθδξ απυ βκςζηζηά 

ακηζηείιεκα, δοζημθία απυ πάκς πνμξ ηα ηάης. ·πμοιε αφλδζδ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηδξ φθδξ, έπμοιε αθαίνεζδ ζδιακηζηχκ εκμηήηςκ, πςνίξ πνμθακή 

ελήβδζδ: δ αεζθυνμξ ακάπηολδ, δ αζςζζιυηδηα, δ ακηζζφθθδρδ, μζ μοζίεξ, ηα 

θάνιαηα δεκ πνεζάγμκηαζ κα ηα λένμοκ ηα παζδζά.  

 Σα πενζζζυηενα αζαθία ηνίκμκηαζ ακεπανηή ηαζ – ζοβκχιδ - πεζνυηενα 

απυ ηα πνμδβμφιεκα. Γζαηί έπεζ ζδιαζία αοηυ. Καζ απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ υπμο νςηήεδηακ. Καζ ηαηαθήβς: πνέπεζ 

κα πζζηέρμοιε υηζ υθα αοηά είκαζ ηοπαία ηαζ αηοπή ή ιήπςξ υκηςξ οπάνπεζ 

έκαξ εοθοήξ ζπεδζαζιυξ πμο είκαζ αοηυξ πμο εέθεζ κα δζαιμνθχζεζ ηζξ 

ηαηαζηάζεζξ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ; Καζ βζα κα ιδκ ημνμσδεουιαζηε: 

δεκ πζζηεφς υηζ είκαζ δοκαηυκ ιε ηα υπμζα Πνμβνάιιαηα ηαζ ηα υπμζα ηαθά 

αζαθία κα θηζάλεζξ έκα υιμνθμ ηαζ ζςζηυ ζπμθείμ, ζε ιία ημζκςκία 

ηαπζηαθζζηζηή, αβμναία ηαζ απάκενςπδ. Πζζηεφς υιςξ υηζ ημ ζπμθείμ είκαζ έκα 

ηεθεοηαίμ μπονυ βζα κα αάθμοιε έκα βυκζιμ ζπυνμ ηαζ κα δδιζμονβήζμοιε ηδ 

δοκαιζηή εηείκδ πμο εα αθθάλεζ ηδκ ημζκςκία, άνα ηαζ ημ ζπμθείμ. Δοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε ηδ ζοκαδέθθζζζα. Ο ζοκάδεθθμξ 

αννήξ Γζάκκδξ έπεζ ημ θυβμ.  
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Γ. ΑΡΡΖ: οκάδεθθμζ, δομ θυβζα εέθς κα πς. Δπεζδή έπμοκ αημοζηεί πάνα 

πμθθά πνάβιαηα ζήιενα ηαζ θακηάγμιαζ υηζ ηαζ εζείξ δζαπζζηχκεηε υηζ ηα 

πενζζζυηενα απ‘ αοηά είκαζ απμδεηηά ηαζ ζςζηά, εα πνέπεζ ζακ ςιαηείμ, 

βζαηί ζηδκ μοζία αοηυ ημ πνάβια ηάκμοιε ζήιενα, κα ζενανπήζμοιε αοηά πμο 

αημφζηδηακ ηαζ ηέθμξ πάκηςκ κα ηάκμοιε ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ.  

 Δάκ απυ δς πένα, αξ πμφιε, αβεζ ιζα θίζηα ιε υθα ηα γδηήιαηα πμο 

ιπήηακε, εα ιμο εοιίγεζ αοηέξ ηζξ απμθάζεζξ πμο αβάγεζ δ ΟΛΜΔ, πμο έπεζ 

έκα δζζεηαημιιφνζμ, ηέθμξ πάκηςκ, αζηήιαηα ηαζ δεκ λένμοιε πμζμ είκαζ ημ 

ηφνζμ ηαζ πμζμ είκαζ ημ δεοηενεφμκ. Καζ είκαζ ηαζ ιζα ιυκζιδ ηνζηζηή απυ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ. Δάκ θμζπυκ ηαζ απυ δς ιέζα ζήιενα δεκ πνμζπαεήζμοιε κα 

εκημπίζμοιε πμζμ είκαζ ημ ηφνζμ ηαζ πμζμ είκαζ ημ δεοηενεφμκ, ηαηά ηδ βκχιδ 

ιμο, δε εα έπεζ ηανπμφξ υθδ αοηή δ δζαδζηαζία.  

 Θα ζαξ πς δομ παναδείβιαηα. Αημφζηδηε υηζ ηέθμξ πάκηςκ δεκ 

ιπμνμφιε κα ζοκδέζμοιε ηδ Φοζζηή ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ηα 

ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα ηηθ. ίβμονα ζοιθςκχ ζε αοηυ ημ πνάβια. Θα 

ζαξ πς έκα πανάδεζβια υιςξ. Κάκμοιε ζηδ Β΄ Λοηείμο εενιζηέξ ιδπακέξ ή 

παθζυηενα ηάκαιε ηδκ εκηνμπία ηαζ ιζθάιε βζα οπμαάειζζδ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ 

ιζθάιε βζα ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηέθμξ πάκηςκ ιπμνμφιε ιε αάζδ 

αοηυ ημ ηεθάθαζμ κα ακμίλμοιε έκα δζάθμβμ ζε ζπέζδ ιε δζάθμνα γδηήιαηα 

πμο ιαξ ηαίκε ηαεδιενζκά. ηδ Γ΄ Λοηείμο ιζθάιε βζα ηφιαηα, βζα 

δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα ηαζ νςηάιε ηα παζδζά ηζ ημζκυ έπμοκ μζ θμφνκμζ 

ιζηνμηοιάηςκ, ηα ηζκδηά ηδθέθςκα, ημ θςξ, μζ αηηίκεξ Υ ηηθ. ηαζ ηαηαθήβμοιε 

ζημ υηζ υθα είκαζ δθεηηνμιαβκδηζηέξ αηηζκμαμθίεξ, άνα ηαζ ηα ηζκδηά επεζδή 

είκαζ αηνζαχξ αηηζκμαμθίεξ ιήπςξ εβηοιμκμφκ ηάπμζμοξ ηζκδφκμοξ ηαζ μφης 

ηαεελήξ. Γεκ ηα ηάκμοιε ζοκήεςξ. Πμζμξ είκαζ μ θυβμξ; Γεκ κμιίγς υηζ είκαζ δ 

αδζαθμνία. Τπάνπεζ ηάηζ άθθμ.  

 ογδηήζαιε πάνα πμθθά γδηήιαηα ζε ζπέζδ ιε πμζμ είκαζ ημ ηφνζμ 

ζδεμθμβζηυ πνυαθδια. Άθθμξ έθεβε βζα ηδκ ελατθςζδ, άθθμξ έθεβε βζα ηδκ 

αζηζμηναηία. Σέθμξ πάκηςκ, θαίκεηαζ λεηάεανα ζημ αζαθίμ ηδξ Β΄ Λοηείμο. Δβχ 

δε εα ημ ζπμθζάζς. Δβχ εα πς υηζ, βζα ιέκα, ημ ηφνζμ ζδεμθυβδια ηαζ ημ ηφνζμ 

γδημφιεκμ απυ έκα ζςιαηείμ είκαζ υηζ απεοεοκυιαζηε ζε ακενχπμοξ ηδξ 

δθζηίαξ ηςκ 16 πνυκςκ. Δπμιέκςξ είκαζ ιζα ιμκαδζηή ηαζ ακεπακάθδπηδ 

πενίμδμξ ζηδ γςή ημοξ υπμο δζαιμνθχκμοκ πάνα πμθθά πνάβιαηα ηαζ δ 
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μπμία δοζηοπχξ δεκ λακάνπεηαζ. Καζ ακ δεκ αζχκεηαζ ιε ηα παναηηδνζζηζηά 

πμο εα πνέπεζ κα αζχκεηαζ, έπμοιε πάζεζ ημ παζπκίδζ. Ί,ηζ ζδεμθμβήιαηα ηαζ κα 

ημοξ πανέπμοιε ηηθ.  

 Νμιίγς, θμζπυκ, υηζ εα πνέπεζ κα δμφιε πμζμ είκαζ ημ ηφνζμ. Καζ βζα κα 

ιδκ ημ ηναηάς, εεςνχ υηζ ααζζηή πανάιεηνμξ αοηήξ ηδξ πμθφ άζπδιδξ 

ηαηάζηαζδξ πμο οπάνπεζ ηαζ ζημ Γοικάζζμ ηαζ ζημ Λφηεζμ είκαζ ιζα 

ακακηζζημζπία ακάιεζα ζημ πνυκμ πμο πανέπεηαζ βζα ηδ δζδαζηαθία ηςκ 

ιαεδιάηςκ, ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ ηάλδξ ηαζ ηέθμξ πάκηςκ, υθμ αοηυ ημ 

μζημδυιδια πμο οπάνπεζ ζήιενα, ιε ααζζηή πανάιεηνμ ημ πνυκμ υιςξ ζε 

ζπέζδ ιε ημκ υβημ ηδξ φθδξ. Γε εα ιπς ζε θεπημιένεζεξ. Ο ηαεέκαξ απυ ιαξ 

ιέζα απυ ημ ιάεδιά ημο - εβχ είιαζ θοζζηυξ, άημοζα ζοκαδέθθμοξ πδιζημφξ, 

αζμθυβμοξ, θακηάγμιαζ απυ ηάης ιαεδιαηζημφξ, θζθμθυβμοξ - ακ ηάκμοιε ιζα 

ιεηάεεζδ αοηχκ πμο θέεζ μ ηαεέκαξ πέθηεζ πάκς ζημκ άθθμκ. Σα ίδζα 

πανυιμζα πνμαθήιαηα έπμοιε. Γζαηί κα ηάεμιαζ κα ακαθφς βζαηί ζηδκ Α΄ 

Λοηείμο, αξ πμφιε, ημ παζδί πενκάεζ έκα ιήκα βζα κα ηαηαθάαεζ ηζ βίκεηαζ; Γζυηζ 

ημ ιάεδια βίκεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο εέθεζ πμθφ πνυκμ κα ημ αθμιμζχζεζ. 

Δπμιέκςξ ααζζηά γδηήιαηα ζημ ηέθμξ ημο πνυκμο δεκ πνμθαααίκεζξ ηακ κα ηα 

ηάκεζξ. Σμ ίδζμ ζηδ Β΄ Λοηείμο, ημ ίδζμ ζηδ Γ΄ Λοηείμο.  

 Δπμιέκςξ κμιίγς υηζ πνέπεζ κα ιπεζ ζακ ηφνζμξ ζηυπμξ: πνχημκ, δ 

ακαδδιζμονβία ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ ζε ηέημζα ηαηεφεοκζδ μφηςξ 

χζηε κα ιπμνεί κα είκαζ δζδάλζιδ, ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ δζδαζηαθίαξ 

ιέζα ζημ ζπμθείμ. Γδθαδή ιε πνυαθερδ βζα ενβαζηήνζα, ιε πνυαθερδ βζα 

πνήζδ οπμθμβζζηχκ  η.θπ.. Καζ ημ θές αοηυ, υπζ ιε ηδ θμβζηή κα αολδεμφκ μζ 

χνεξ. Σμ εεςνχ απανάδεηημ. Ο ηαεέκαξ εέθεζ κα αολδεμφκ μζ χνεξ ημο. 

Θεςνχ υηζ μζ χνεξ πνέπεζ κα ιείκμοκ υπςξ έπμοκ, απθχξ κα ιεζςεεί δ φθδ. 

Γεκ ιπμνμφκ ηα παζδζά κα ηάκμοκ ιάεδια 25 χνεξ ημ 24ςνμ.  

 Ο δεφηενμξ επενυξ, πζζηεφς, - μ έκαξ θμζπυκ είκαζ μ πνυκμξ - ηαζ μ 

δεφηενμξ είκαζ μζ ελεηάζεζξ. Δάκ δεκ απμδεζιεοηεί ημ Λφηεζμ απυ ηζξ ελεηάζεζξ, 

θακηάγμιαζ υηζ υθα αοηά πμο θέιε είκαζ πάνα πμθφ δφζημθα κα 

πναβιαημπμζδεμφκ. Ίηακ ζε απεζθεί μ πνυκμξ ιμκίιςξ ηαζ δζανηχξ δεκ έπεζξ, 

θμζπυκ, μφηε ηδ δζάεεζδ, μφηε ημ ημονάβζμ κα ζογδηήζεζξ βζα πνάβιαηα ηα 

μπμία εκδζαθένμοκ ηα παζδζά.  

 Καζ μ ηνίημξ θυβμξ θακηάγμιαζ υηζ είκαζ δ μοζζαζηζηή επζιυνθςζδ ηαζ 
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ηαηαθαααίκεηε ηζ εκκμχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Δοπανζζημφιε ημ ζοκάδεθθμ. Ο ηεθεοηαίμξ μιζθδηήξ μ 

ζοκάδεθθμξ μ Κνμιιφδαξ μ Θακάζδξ ηαζ ιεηά εα επζπεζνήζς κα ζοκμρίζς.  

Θ. ΚΡΟΜΜΤΓΑ: οκάδεθθμζ, είκαζ δ πνχηδ θμνά πμο ζοιιεηέπς ζε 

Δηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ. ·πμοκ ηαθοθεεί υθα ηα εέιαηα, αοηυ υιςξ πμο εα 

ήεεθα κα πς, κα ημ ημζηάλμοιε πενζζζυηενμ είκαζ υηζ δεκ ηαηεαάγμοιε εδχ 

πένα ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα, ηα μπμία κα ηα ρδθίζμοιε, έηζζ χζηε κα 

έπμοιε έκακ θυβμ, ιία πνυηαζδ. Γεκ είιαζηε έκα απθυ ςιαηείμ. Δίιαζηε 

επζζηήιμκεξ ηαζ πνέπεζ κα πνμηείκμοιε ειείξ ζημοξ ηοαενκχκηεξ ηαζ υπζ κα 

ηνέπμοιε πίζς απυ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ ηάεε θμνά.  

 Πνμηείκς, θμζπυκ, ημ επυιεκμ οκέδνζμ κα έπεζ ζοβηεηνζιέκα πνάβιαηα 

ηαζ υζμζ έπμοιε ένεεζ εδχ πένα κα ρδθίζμοιε ηζξ εέζεζξ αοηέξ ηαζ κα 

ζοβηνμηήζμοιε ιζα ζοκμθζηή άπμρδ ηαζ βζα ηδκ Παζδεία ηαζ βζα ηα 

Πνμβνάιιαηα, βζα υθα αοηά πμο κμζαγυιαζηε ηαζ έπμοιε αθζενχζεζ ηδ γςή 

ιαξ, έηζζ χζηε κα είιαζηε απμηεθεζιαηζημί. Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: οκάδεθθμζ, ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ πανειαάζεςκ ηςκ 

ζοκαδέθθςκ έπς ηδκ άπμρδ, πμο κμιίγς υηζ είκαζ ηαζ άπμρδ δζηή ζαξ, υηζ 

αοηέξ ηζκήεδηακ ζε πμθφ ορδθυ επίπεδμ. Θα πνμπςνήζμοιε ζε ηάπμζεξ 

επζζδιάκζεζξ.  

 Πνχημκ: μζ θοζζηέξ επζζηήιεξ, είκαζ μζ επζζηήιεξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε 

ηδκ ενιδκεία ημο ηυζιμο ιαξ ηαζ επμιέκςξ δ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηχκ 

επζζηδιχκ ζημ ζπμθείμ πνέπεζ κα έπεζ ζακ ζηυπμ ηδκ πενζβναθή ηαζ ιεθέηδ 

ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ, ηδκ ηαηακυδζδ ημο θοζζημφ ηυζιμο. 

 Να πμφιε επίζδξ ςξ έκα δεφηενμ ζημζπείμ υηζ ιέζα ζηα αζαθία δεκ 

πανμοζζάγεηαζ δ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ Φοζζηήξ. Ζ δζαηφπςζδ ηςκ εεςνζχκ ηαζ 

κυιςκ ηδξ Φοζζηήξ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ δζαπνμκζηά ιε επζηναημφζεξ 

ακηζθήρεζξ ηαζ δδιζμονβεί ακηζπαναεέζεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ ζε επζζηδιμκζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ πεδίμ. Οζ ιαεδηέξ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ 

θοζζηχκ επζζηδιχκ ηαζ ηδξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ.  

 Σνίημκ: δεκ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ιε έκκμζεξ ηδξ 

ηαεδιενζκήξ γςήξ, πμο είκαζ απαναίηδηεξ ζηδ γςή ιαξ, ζηδ γςή ηςκ ιαεδηχκ.  

 Σέηανημκ: μζ κυιμζ ηδξ θοζζηήξ είκαζ ακηζηεζιεκζημί. Ζ πνδζζιμπμίδζδ 
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ημοξ απυ ημοξ ακενχπμοξ είκαζ έκα άθθμ γήηδια.  

 Πέιπημκ: οπάνπεζ έκα «ηεκυ» υζμκ αθμνά ηδ δζδαζηαθία εκκμζχκ 

Φοζζηήξ – Υδιείαξ ζηδκ Α΄ Γοικαζίμο πμο δοζημθεφεζ ηδκ επακαζφκδεζδ ηςκ 

ιαεδηχκ ιε αοηά ηα ιαεήιαηα ηδξ Β΄ Γοικαζίμο. 

 Δπίζδξ, οπάνπεζ ιία ιεηαθμνά ηδξ φθδξ, ιεηαηυπζζδ ηδξ δζδαηηέαξ 

φθδξ απυ ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ ζε ιζηνυηενεξ. Πνέπεζ επίζδξ κα ιδκ οπάνπμοκ 

επζηαθφρεζξ φθδξ ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα.  

 Δπίζδξ, δζαπζζηχκεηαζ ζοιπφηκςζδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ ζηα ζπμθζηά 

αζαθία, πμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ πενζμνζζιέκμ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ πνυκμ 

δζδαζηαθίαξ ηδξ δεκ επζηνέπεζ ζημοξ ιαεδηέξ κα ηδκ αθμιμζχζμοκ μοζζαζηζηά.  

 Πνέπεζ κα οπμζηδνζπεεί μ εηπαζδεοηζηυξ ιε ζφβπνμκα εηπαζδεοηζηά 

ιέζα ηαζ οθζηά. Να οπάνλεζ ακααάειζζδ ηςκ οπανπυκηςκ ενβαζηδνίςκ ηαζ κα 

βίκμοκ κέα ενβαζηήνζα. ·κα ζμαανυ εέια είκαζ ημ γήηδια ηδξ έκηαλδξ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ αζηήζεςκ ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια ημο ζπμθείμο. ίβμονα 

πνέπεζ κα αμδεδεεί μ εηπαζδεοηζηυξ βζα κα ιπμνεί κα ηάκεζ πεζνάιαηα πμο 

είκαζ απαναίηδηα ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. Σα πεζνάιαηα δεκ 

πνέπεζ κα είκαζ ιυκμ πεζνάιαηα επίδεζλδξ, αθθά κα ελαζθαθζζηεί ηαζ δ 

δοκαηυηδηα ηςκ ιαεδηχκ κα ζοιιεηέπμοκ μζ ίδζμζ ζηα ενβαζηήνζα. Αοηυ είκαζ 

γήηδια ημ μπμίμ δεκ ιπμνμφιε κα ημ πνμζεββίζμοιε ακαθοηζηά ζημκ 

πενζμνζζιέκμ πνυκμ ιζαξ ζοκεδνίαξ.  

 Καζ ηεθεζχκς ιε ημ ζδιακηζηυ γήηδια ηδξ επζιυνθςζδξ. Γζα ηδκ 

επζιυνθςζδ, οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ ακαθοηζηέξ πνμηάζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ 

πμο ιζθμφκ βζα εηήζζα επζιυνθςζδ ιε απαθθαβή απ‘ ηα δζδαηηζηά ηαεήημκηα, 

βζα κα είκαζ πναβιαηζηά μοζζαζηζηή. Φμνέαξ ηδξ πνέπεζ κα είκαζ ηα 

Πακεπζζηήιζα. Αοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ δεκ πνέπεζ κα οπάνπμοκ ηαζ ηάπμζεξ 

επζιμνθχζεζξ ιζηνήξ δζάνηεζαξ πάκς ζε ηαζκμηυια πνμβνάιιαηα, ζε αζαθία, 

ζε δναζηδνζυηδηεξ, ζε εέιαηα δζμίηδζδξ  η.θπ.. Ζ επζιυνθςζδ ζημ πχνμ ηςκ 

θοζζηχκ επζζηδιχκ πνέπεζ κα μνβακχκεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ, πμο κα αμδεάεζ 

ημοξ ηαεδβδηέξ ημο ηθάδμο ΠΔ4 κα εκδιενςεμφκ βζα επζζηδιμκζηέξ ηαζ 

παζδαβςβζηέξ απυρεζξ, βζα ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ  η.θπ.. Ίζμκ αθμνά ηδκ 

επζιυνθςζδ απυ ζδζςηζημφξ θμνείξ, είκαζ λεηάεανμ υηζ ςξ ΟΛΜΔ δεκ ηδ 

δεπυιαζηε.  
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 οκάδεθθμζ, ζαξ εοπανζζηχ βζα ηδκ πανμοζία ζαξ ηαζ ηδ ζοιιεημπή 

ζαξ ζηζξ ενβαζίεξ αοηήξ ηδξ οπμμιάδαξ, πμο απμδείπεδηακ ζδζαίηενα βυκζιεξ. 

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 5εο ΤΠΟΟΜΑΓΑ 
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6ε ΤΠΟΟΜΑΓΑ 

 Καλλιηετνικά 

 Δικαζηικά 

 Μοσζική 

 Θεαηρική Αγωγή 

 Φσζική Αγωγή και ηα όμοια 

 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Κ. ΒΑΜΒΑΚΑ 

 

Υ. ΓΟΤΝΑΡΗΓΖ: Δβχ ήεεθα κα πς υηζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ηδξ Γ΄ ΔΛΜΔ Αεήκαξ ακέθααα ηδκ εζζήβδζδ αοηή, δ μπμία υιςξ 

ζηδνίπεδηε ζε εέζεζξ ημο ηθάδμο ηςκ βοικαζηχκ απυ πμθφ παθζά ηαζ αηυια 

ζε έκα πνμδβμφιεκμ οκέδνζμ ηδξ ΟΛΜΔ, πμο είπε ακαπηοπεεί ημ εέια αοηυ, 

αθθά ηαζ ζε άθθα οκέδνζα πμο έπμοκ βίκεζ. Γεκ είκαζ δδθαδή πνμζςπζηέξ ιμο 

απυρεζξ, ζπεδυκ ημ ζφκμθμ ηδξ εζζήβδζδξ.  

 Πνυεδνε, αηυια κα πς υηζ πνμκμιέηνδζα ηδκ εζζήβδζδ ηαζ είκαζ ηάπμο 

12 θεπηά. Ίιςξ ακ οπάνπεζ πνυαθδια πνυκμο ιπμνχ κα παναθείρς ηάπμζεξ 

ζεθίδεξ. Πανυηζ είκαζ πζεζιέκδ δ εζζήβδζδ, βζαηί ημ δεηάθεπημ ήηακ δεδμιέκμ, 

ιδκ ημ πενζηυρμοιε ηαζ αοηυ.  

 Σδκ ηζκδηζηή ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα ηδκ ανίζημοιε ζηζξ πνςηυβμκεξ 

ημζκςκίεξ κα απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ ιέζμ πνμεημζιαζίαξ βζα ηδκ επζαίςζδ ηαζ 

ηδκ επζαμθή εέζδξ ζηδκ μιάδα – ημζκυηδηα βζα ιεβάθμ δζάζηδια ηδξ 

ακενχπζκδξ ζζημνίαξ. ηδκ Ανπαία Δθθάδα δ Γοικαζηζηή είπε πνςηεφμκηα 

νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο ηαθμφ πμθίηδ βζα ηα ζοιθένμκηα ηδξ πυθδξ 

ηνάημοξ. ημ Μεζαίςκα ιε ηζξ ηάεε θμβήξ πνμθήρεζξ, δ άζηδζδ ημο ζχιαημξ 

ελαθακίγεηαζ. Ο ηαθυξ πνζζηζακυξ πνέπεζ κα θνμκηίγεζ ιυκμ ηδκ ροπή ημο. Ζ 

ζςιαηζηή θνμκηίδα ήηακ πνχηζζημ ιέθδια ιυκμ ηδξ ηονίανπδξ ηάλδξ ηςκ 

θεμοδανπχκ – ζππμηχκ βζα κα απμηηήζμοκ ηζξ ζηακυηδηεξ πμο ζοκοθαίκμκηακ 

ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηάλδξ ημοξ: ημκηανμιαπία, ημλμαμθία ηηθ. ηδκ 

Ακαβέκκδζδ, δ θνμκηίδα ημο ζχιαημξ ιέζα απυ ηδκ άζηδζδ, ανπίγεζ κα 

πνμαάθθεηαζ ςξ ακαβηαία βζα ηάεε άκενςπμ, πςνίξ υιςξ κα οθμπμζείηαζ βζα 
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ηα θασηά ζηνχιαηα. 

 ημ κευηενμ εθθδκζηυ ηνάημξ, ιε ηδκ επζηνάηδζδ ημο θμβζμηαηζζιμφ, ηδξ 

αθελακδνζκήξ πανάδμζδξ ηαζ ηδ ιεβάθδ επζννμή ηδξ εηηθδζίαξ, δ Φοζζηή 

Αβςβή παίνκεζ δεοηενεφμοζα, οπμηοπχδδ εέζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ, ιε 

αοηανπζηυ πενζεπυιεκμ, βζα θνμκδιαηζζιυ ηονίςξ ηςκ κέςκ. Απμηεθεί 

πνμζηναηζςηζηή εηπαίδεοζδ, ζφιθςκα ιε ηδκ ζδεμθμβία ηδξ ηαεεζηςηζηήξ 

ηάλδξ. Οζ πνχημζ πμο δζδάζημοκ ηδ Φοζζηή Αβςβή ζηα ζπμθεία είκαζ μζ 

πονμζαέζηεξ ηαζ μζ ζηναηζςηζημί.  

 Με ηδκ ακάπηολδ ηδξ αζμιδπακίαξ ηαζ ηδ ζοβηέκηνςζδ πθδεοζιχκ ζηα 

αζηζηά ηέκηνα, ανπίγμοκ κα ειθακίγμκηαζ Αεθδηζημί φθθμβμζ ηαζ έλς απυ ημ 

ζπμθείμ. Ζ ακααίςζδ ηςκ Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ ημ 1896 απυ ημ Γάθθμ 

νμιακηζηυ Πζέν Νηε Κμοπανηέκ ηαζ ημ Γδιήηνδ Βζηέθα επδνέαζε εεηζηά ηδ 

ζηάζδ ηςκ ακενχπςκ απέκακηζ ζηδ Φοζζηή Αβςβή ηαζ ζημκ αεθδηζζιυ.  

 Ο Ηςάκκδξ Φςηζακυξ πνςημζηαηεί βζα ηδκ εζζαβςβή ηδξ Γοικαζηζηήξ 

ζηα ζπμθεία. Ο Πχβςκ, ημ 1833, ιεηαθένεζ ζηδκ Δθθάδα ημ βενιακζηυ 

ζφζηδια Γοικαζηζηήξ ιε υνβακα ηαζ ανβυηενα ημ 1905 μ Υνοζάκεδξ, ημ 

ζφζηδια ΛΗΝΓΚ, απυ ηδ μοδδία, δδθαδή ηδ Γοικαζηζηή ζηάζεςκ ηαζ 

βςκζαηχκ ηζκήζεςκ. Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ παναιέκεζ 

αοηανπζηυ ηαζ ζοκεπίγεζ κα απμηεθεί πνμζηναηζςηζηή εηπαίδεοζδ βζα ηζξ 

επυιεκεξ δεηαεηίεξ. 

 Ανηεηά πνυκζα ιεηά ηδκ ιεηαπμθίηεοζδ, ιεηαθένμκηαζ ζηδκ Δθθάδα απυ 

ηζξ Αββθμζαλμκζηέξ πχνεξ ζφβπνμκα θζθεθεφεενα ζοζηήιαηα Φοζζηήξ Αβςβήξ 

πμο ζζπφμοκ ιέπνζ ζήιενα, πςνίξ υιςξ ηαζ πάθζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ 

ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ μζ ακάβηεξ ηδξ κεμθαίαξ ηδξ πχναξ ιαξ. Πανά ηζξ εθθείρεζξ 

πμο πανμοζζάγμοκ ηα πνμβνάιιαηα αοηά, άθδζακ μνζζηζηά ζημ πανεθευκ ηα 

παθζυηενα ακαπνμκζζηζηά βοικαζηζηά ζοζηήιαηα ηαζ απμηεθμφκ ζδιακηζηή 

πνυμδμ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ.  

 Σμ ζδιακηζηυηενμ ηεκυ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ είκαζ δ έθθεζρδ 

ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ, χζηε κα ζηδνίγμκηαζ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα 

ηαζ υπζ πάθζ ζε δεδμιέκα άθθςκ πςνχκ. ημοξ ζημπμφξ ηςκ Ακαθοηζηχκ 

Πνμβναιιάηςκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ ροπζηχκ δοκάιεςκ. 

Ίιςξ μ υνμξ ροπή είκαζ ελςακενχπζκμξ, είκαζ οπενααηζηυξ. Γζ‘ αοηυ ηαθυ 

είκαζ κα απαθεζθεεί ηαζ κα πνμζδζμνζζημφκ ιε ζαθήκεζα μζ έκκμζεξ ηαζ μζ υνμζ 
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πμο εκκμμφκηαζ.  

 ηδ ζοκείδδζδ πμθθχκ ζοκαδέθθςκ, ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα είκαζ 

ηαοηζζιέκα ιε ηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφιε. Αοηυ εκζζπφεηαζ βζαηί ηα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ακαθένμκηαζ ζε δζδαηηέα φθδ, δίκμκηαξ έηζζ ζηδ 

Φοζζηή Αβςβή παναηηήνα ιαεήιαημξ ακάθμβμ ιε ηςκ άθθςκ ιαεδιάηςκ. 

·ηζζ, μ παζδαβςβζηυξ νυθμξ ηςκ ζοκαδέθθςκ οπμααειίγεηαζ, βζαηί πμθθέξ 

θμνέξ πενζμνίγμκηαζ ζηδκ εηιάεδζδ ηεπκζηήξ ηςκ αεθδιάηςκ ή αβςκζζιάηςκ, 

δδθαδή ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ. Γεκ ημκίγεηαζ πμοεεκά υηζ δ ζοιιεημπή ηςκ κέςκ 

ζε αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ αβχκεξ είκαζ ακαβηαία βζαηί πνμηαθεί έκημκα 

ζοκαζζεήιαηα, βεβμκυξ πμο αμδεάεζ μοζζαζηζηά ζηδκ μιαθή ηαζ ζζυννμπδ 

ακάπηολή ημοξ. διεζχκεηαζ υηζ ηακέκα άθθμ ιάεδια ζηδκ εηπαίδεοζδ δεκ 

πνμηαθεί ηυζμ έκημκα ζοκαζζεήιαηα. Γοζηοπχξ, δεκ ελαζθαθίγεηαζ δ 

ηαεμθζηή ζοιιεημπή, πανά ιυκμ θίβςκ ιαεδηχκ ζε θίβμοξ αβχκεξ, ηονίςξ 

αοηχκ πμο είκαζ ιέθδ οθθυβςκ έλς απυ ημ ζπμθείμ. Οζ αβχκεξ ζηα ζπμθεία 

βίκμκηαζ βζα κα δμεμφκ ηα θεβυιεκα ηίκδηνα ζημοξ θίβμοξ αοημφξ ιαεδηέξ – 

αεθδηέξ ηςκ οθθυβςκ.  

 Ζ ζηακμπμζδηζηή επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ 

ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ είκαζ ζε ζηεκή ζοκάνηδζδ ιε ημ πνυκμ πμο δζαηίεεηαζ ζηα 

ςνμθυβζα πνμβνάιιαηα, αθθά ηαζ ηδκ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ 

εθανιμβήξ ηδξ ζηα ζπμθεία. Δίκαζ ιεβάθμ πνυαθδια δ ακακηζζημζπία πμο 

οπάνπεζ. Π.π. ζημ Λφηεζμ μ πνχημξ ζηυπμξ, αθθά ηαζ μζ άθθμζ ζηυπμζ ηςκ 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ πμο ηίεεκηαζ, είκαζ μ αζςιαηζηυξ. Γδθαδή δ 

εκαζπυθδζδ ηαζ δ ελμζηείςζδ ημο παζδζμφ ιε άεθδια ή δναζηδνζυηδηα ηδξ 

επζθμβήξ ημο, ηα μπμία εα βίκμοκ άζηδζδ δζα αίμο. Δίκαζ δφζημθμ κα 

επζηεοπεεί ιε πνυκμ ιυκμ ιία ή δφμ χνεξ ηδ αδμιάδα ηαζ ιε ζοκεήηεξ 

εθανιμβήξ, ηαηά βεκζηή μιμθμβία, υπζ ζδζαίηενα ηαθέξ. Ίθμζ βκςνίγμοιε υηζ ηα 

αζχιαηα απμηηχκηαζ ηονίςξ ζηζξ δθζηίεξ ημο Νδπζαβςβείμο ηαζ ημο Γδιμηζημφ 

ηαζ δζαηδνμφκηαζ ιε ζοπκή επακάθδρή ημοξ ιέπνζ ηαζ ηδκ εθδαεία. Αοηυ δεκ 

ζοιααίκεζ ζηα ζπμθεία ιε ηδ Φοζζηή Αβςβή, αθθά δεκ ακαθένεηαζ ηαζ ζηα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα. Ζ ζοπκυηδηα ηδξ άζηδζδξ, ηνεζξ θμνέξ ηδ αδμιάδα, 

ζδζαίηενα μζ ζοκάδεθθμζ ημ βκςνίγμοκ ηαθφηενα αοηυ, ακαθένεηαζ ςξ 

πνμτπυεεζδ ιυκμ βζα ηζξ αζμθμβζηέξ πνμζανιμβέξ πμο αέααζα δεκ ηίεεηαζ 

εέια οθμπμίδζδξ ζηα ζπμθεία.  
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ηα ζπμθεία παναιέκμοκ αηυια ηαζ ζήιενα ζμαανυηαηεξ εθθείρεζξ ζε 

αεθδηζηή οπμδμιή. ηα κευδιδηα ζπμθεία δεκ δδιζμονβμφκηαζ εζδζημί ηθεζζημί 

πχνμζ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ βζα ηδ Φοζζηή Αβςβή. ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ 

ζπμθείςκ, δ Φοζζηή Αβςβή εθανιυγεηαζ ζημοξ πχνμοξ υπμο αοθίγμκηαζ μζ 

ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ πχνμζ είκαζ ζοκήεςξ δίπθα ζε αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ άθθςκ 

ιαεδιάηςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα πνμηαθείηαζ εκυπθδζδ.  

 Σαοηυπνμκα δ εθθδκζηή Πμθζηεία ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ζδζαίηενα ιε 

ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ ημο 2004, δζέεεζε ηενάζηζα ημκδφθζα λεπενκχκηαξ 

ηάεε πνμδβμφιεκμ βζα πχνμοξ ηαζ ιέζα οθζημηεπκζηήξ οπμδμιήξ βζα ημκ 

αεθδηζζιυ αζηνίκαξ, ημκ επαββεθιαηζηυ πνςηαεθδηζζιυ ηαζ ηζξ ζδζςηζηέξ 

ειπμνζηέξ αεθδηζηέξ εηαζνείεξ. Ο αεθδηζζιυξ αζηνίκαξ, μ πνςηαεθδηζζιυξ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πνμαμθή ημο ζοζηήιαημξ, ηδκ μζημκμιζηή 

εηιεηάθθεοζδ, ηδκ εηηυκςζδ ηαζ ημκ απμπνμζακαημθζζιυ ηονίςξ ηδξ κεμθαίαξ 

απυ ηδκ ημζκςκζηή ηαηαπίεζδ ηαζ ηα πναβιαηζηά πνμαθήιαηα ιε ημκ αεθδηζηυ 

θακαηζζιυ.  

 Ακαβκςνίγμκηαξ δ Πμθζηεία ηδ ιεβάθδ ζδιαζία ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ 

ημο αεθδηζζιμφ βζα ηδ αζμθμβζηή - ζςιαηζηή ακάπηολδ ηαζ δζαπαζδαβχβδζδ 

ηςκ κέςκ, δζαηδνφζζεζ ζε ηάεε εοηαζνία ηα πμθθαπθά μθέθδ ιέζα απυ ηδ 

Φοζζηή Αβςβή ηαζ ημκ αεθδηζζιυ ηαζ δζαηοπχκεζ ζε κυιμοξ, ζημ φκηαβια, 

ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα, ζφβπνμκεξ ανπέξ ηαζ ζημπμφξ. ηα πθαίζζα 

αοημφ ημο εκδζαθένμκημξ, δζέκεζιε ζημοξ ιαεδηέξ ημο Γοικαζίμο αζαθίμ βζα ηδ 

Φοζζηή Αβςβή, ημ μπμίμ υιςξ πνέπεζ κα παναιείκεζ εκδιενςηζηυ βζα ημοξ 

ιαεδηέξ ηαζ κα ιδκ απμηεθέζεζ ακηζηείιεκμ βζα υπμζα ελέηαζδ ζημ ιέθθμκ. Σμ 

εκδζαθένμκ υιςξ αοηυ ζηδκ πνάλδ απμδεζηκφεηαζ υηζ δεκ είκαζ 

απμηεθεζιαηζηυ, βζαηί δ Φοζζηή Αβςβή ζηα ζπμθεία δζανηχξ οπμααειίγεηαζ. 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηδ πνμκζά πμο ακέθααε δ πχνα ηδ δζμνβάκςζδ ηςκ 

Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ, ημ 2004, ηαζ πανά ηζξ ζημιθχδεζξ δζαηδνφλεζξ ηαζ εκχ 

υθμζ πενζιέκαιε κα ακαααειζζηεί δ Φοζζηή Αβςβή ηαζ μ αεθδηζζιυξ ζηα 

ζπμθεία, ιεζχεδηακ μζ χνεξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ζημ Λφηεζμ.  

 Υαναηηδνζζηζηυ δείβια ηςκ ακηζθήρεςκ ηδξ Πμθζηείαξ βζα ηδκ άζηδζδ 

άεθδζδξ ηςκ κέςκ είκαζ μ ζπμθζηυξ αεθδηζζιυξ. ηδ Γεοηενμαάειζα 

Δηπαίδεοζδ δζελάβμκηαζ αβχκεξ ζε υθα ζπεδυκ ηα μθοιπζαηά αεθήιαηα, 

πμθθέξ θμνέξ ηαζ ιε ηαηαζηναηήβδζδ ηςκ ζπεηζηχκ δζαηάλεςκ, ιε ηδ 
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ζοιιεημπή ιαεδηχκ πμο είκαζ ηαζ αεθδηέξ ζε ηάπμζμ ςιαηείμ, ζε πμζμζηυ 

πάκς απυ ημ 80% αοηχκ πμο είκαζ αεθδηέξ ζε ςιαηείμ. Οζ κζηδηέξ αοηχκ 

ηςκ αβχκςκ είκαζ 100% αεθδηέξ ζςιαηείςκ. Γζα υζμοξ ιαεδηέξ πεηφπμοκ 

αεθδηζηή δζάηνζζδ πνμαθέπεηαζ πνζιμδυηδζή ημοξ βζα ηδκ εζζαβςβή ζηα ΑΔΗ – 

ΣΔΗ. Ζ ίδζα πνζιμδυηδζδ βζα ημοξ ίδζμοξ ιαεδηέξ αεθδηέξ ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ 

δζαζοθθμβζημφξ αβχκεξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ημοξ. Γδθαδή, δ πνμεημζιαζία ηςκ 

αεθδηχκ, ηςκ ιαεδηχκ βζα ημοξ αβχκεξ, βίκεηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ ζηδκ 

αεθδηζηή παναπαζδεία, ζε αιθίαμθδξ αλίαξ αεθδηζηή παζδεία, πςνίξ 

επζζηδιμκζηέξ επζδζχλεζξ ηαζ ζδεμθμβζημφξ παζδαβςβζημφξ ζημπμφξ, ιε 

δζαηνίζεζξ ηαζ μζημκμιζηή εηιεηάθθεοζδ.  

 Ζ πνζιμδυηδζδ αοηή, ηα θεβυιεκα αεθδηζηά ηίκδηνα, μδδβμφκ ζε 

ζοκαθθαβέξ ηάεε είδμοξ, αηυιδ ηαζ ζηδ πνήζδ δζεβενηζηχκ ακααμθζηχκ 

μοζζχκ, δδθαδή ζημκ πθήνδ ακηαβςκζζιυ. Κάκακε ηδ ζοιιεημπή ηςκ 

ιαεδηχκ ζε αβχκεξ κα ιμζάγμοκ ιε δμοθεζά, ιε ενβαζία. Να απμηεθεί ιέζμ ηαζ 

υπζ αοημζημπυ δ ζοιιεημπή ημοξ, δδθαδή απθή εοπανίζηδζδ ηαζ ζηακμπμίδζδ. 

Σμ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ πμο δδιζμονβείηαζ ιε ηα ελςηενζηά ηίκδηνα 

ιεζχκεζ ηδκ δεζηή ζοιπενζθμνά ηαζ εοκμεί ηδ αίαζδ ζοιπενζθμνά, ζε ακηίεεζδ 

ιε ημ πενζαάθθμκ πμο εοκμεί ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηα εζςηενζηά ηίκδηνα. 

Μεηαθένμκηαζ ελαζνεηζηά ανκδηζηέξ κμμηνμπίεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ ηδξ 

ημζκςκίαξ ιέζα ζημ ζπμθείμ. Ακηί κα επδνεάγεζ εεηζηά ημ ζπμθείμ ηδκ ημζκςκία, 

επδνεάγεζ ανκδηζηά δ ημζκςκία ημ ζπμθείμ. Αηονχκεηαζ έηζζ ζηδκ πνάλδ δ 

παζδαβςβζηή πνμζπάεεζα πμο οπμηίεεηαζ απμηεθεί ημ ζδιακηζηυηενμ ενβαθείμ 

ημο ζπμθείμο βζα κα επζηεοπεεί δ ακενςπζζηζηή παζδεία.  

 Σζ ζπέζδ ιπμνεί κα έπμοκ υθα αοηά ιε ημ ααζζηυ ζημπυ ηδξ αβςβήξ ηδξ 

παζδείαξ, ηδκ μιαθή ηαζ ζζυννμπδ ακάπηολδ ηςκ κέςκ; Γδθαδή ηδκ ακζδζμηεθή 

ζοιιεημπή ζε αεθδηζηέξ εηδδθχζεζξ, αβχκεξ, ιε ζημπμφξ ηαζ αλίεξ ηδξ 

Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ ημο αεθδηζζιμφ. Με ζζυηζιδ ζοιιεημπή, ιε ζεααζιυ ηςκ 

ζοκαεθδηχκ, ηςκ ηακμκζζιχκ, ιε πκεφια ζοκενβαζίαξ, επζημζκςκίαξ, ιε 

εεηζηά ζοκαζζεήιαηα, πςνίξ οπμηνζζίεξ ηαζ θηζαπηέξ, ζηδιέκεξ ηαηαζηάζεζξ, ιε 

αζζεδηζηή ηαζ δεζηή. 

 Σα παναπάκς, ιαγί ιε ηδκ ειπμνεοιαημπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ κέςκ 

βζα άζηδζδ – άεθδζδ έλς απυ ημ ζπμθείμ, πνάβια πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ 

οπμαάειζζδ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ ημο αεθδηζζιμφ ιέζα ζημ ζπμθείμ, 
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απμηεθμφκ ηδ ααζζηή επζδίςλδ ηδξ ζεφκμοζαξ ηάλδξ ηαζ ηςκ ηοαενκήζεςκ ζηδ 

πχνα ιαξ. Πανυηζ ζηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ 

δζαηοπχκμκηαζ ζφβπνμκμζ ζημπμί, ζηυπμζ ηαζ παζδαβςβζηέξ ακηζθήρεζξ, ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ημ ακενχπζκμ ιμκηέθμ πμο πνμηφπηεζ είκαζ μ ακηαβςκζζηζηυξ 

άκενςπμξ, ημ παναβςβζηυ οπμπείνζμ ηαζ ημ ηαηακαθςηζηυ μκ. Υαναηηδνζζηζηά 

πμο είκαζ απμηέθεζια ηαζ ηςκ κέςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ηςκ ηεθεοηαίςκ 

πνυκςκ, μζ μπμίεξ δζαιμνθχεδηακ ζδζαίηενα ζηα αζηζηά ηέκηνα ηαζ 

ακηζζηναηεφμκηαζ ηδκ μιαθή ηαζ ζζυννμπδ ακάπηολδ ηςκ κέςκ, ιε υθα ηα 

ανκδηζηά επαηυθμοεα.  

 Γδθαδή, δ κέα πναβιαηζηυηδηα μνίγεηαζ απυ ημκ πενζμνζζιέκμ εθεφεενμ 

πνυκμ θυβς ιαεδζζαηήξ οπενθυνηςζδξ, ηδκ έθθεζρδ εθεφεενςκ πχνςκ βζα 

άζηδζδ – άεθδζδ, ηδκ ηαεήθςζδ ιπνμζηά ζημκ οπμθμβζζηή ηαζ ηδκ 

ηδθευναζδ, ηδ ιεηαηίκδζδ ιε ιδπακζηά ιέζα, ηδκ ηαηή δζαηνμθή, ημκ 

πενζμνζζιέκμ πνυκμ Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ αεθδηζζιμφ ζηα ζπμθεία. οκεήηεξ 

πμο μδδβμφκ ημοξ κέμοξ ζε οπμηζκδηζηυηδηα. Σα ζμαανά ανκδηζηά 

επαηυθμοεα είκαζ πνχημκ: ημ παιδθυ επίπεδμ αζμθμβζηήξ ζηάειδξ ηςκ κέςκ: 

αενυαζα – ακαενυαζα ζηακυηδηα, δφκαιδ, ακημπή, ηαπφηδηα, εοηαιρία  η.θπ.. 

Γφμ: δ ιεζςιέκδ ανιμκία ηαζ μιμνθζά ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ ηίκδζδ. Σνία: δ 

αφλδζδ ιομζηεθεηζηχκ πνμαθδιάηςκ απυ ιζηνή δθζηία. Σέζζενα: μζ 

επζηίκδοκεξ δζαζηάζεζξ πμο παίνκεζ δ παποζανηία, είιαζηε πνχημζ ζηδκ 

Δονχπδ. Πέκηε: ημ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ κέςκ πμο εείγεηαζ ζημ ηάπκζζια, ζημ 

αθημυθ αθθά ηαζ ζε ελανηδζζμβυκεξ μοζίεξ. ·λζ: μζ εηδδθχζεζξ αίαζδξ 

ζοιπενζθμνάξ ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ.  

 Γζα κα πενζμνζζημφκ μζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ημο ζφβπνμκμο ηνυπμο 

γςήξ, δ ειπμνεοιαημπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ κέςκ βζα άζηδζδ – άεθδζδ ηαζ 

δ ελαπνείςζή ημοξ ιέζς ηςκ αβχκςκ, απαζηείηαζ δ ακαδζμνβάκςζδ ηαζ δ 

εκίζποζδ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ζημ ζπμθείμ, βζαηί δ Φοζζηή Αβςβή ιπμνεί κα 

ζοιαάθεζ ςξ ζδζαίηενμ παζδεοηζηυ ιέζμ ζηδ ιείςζδ ηςκ πνμακαθενεεζζχκ 

ανκδηζηχκ ζοκεπεζχκ, αθμφ δεκ έπεζ δζαιμνθςηζηυ αβαευ ηδξ βκχζδξ υπςξ 

ηα άθθα ιαεήιαηα, αθθά εηιεηαθθεουιεκδ ημ ζζπονυ μνιέιθοημ ηδξ ηίκδζδξ 

πνδζζιμπμζεί ηα δζηά ηδξ ιμνθςηζηά αβαεά, πμο είκαζ δ πμθοπμίηζθδ ζςιαηζηή 

ηζκδηζηή δναζηδνζυηδηα, μζ θοζζηέξ ηζκήζεζξ ή ηεπκδηέξ, μζ επζκμδιέκεξ, 

εθεφεενεξ εθανιμζιέκεξ ζε υνβακα, αβχκεξ ηάεε είδμοξ: πμνυξ, αεθδηζηή 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ -ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ-ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 10/5/2008 

 801 

πανάδμζδ, μθοιπζζιυξ ηηθ., βζα κα πεηφπεζ πένα απυ ημοξ αζμθμβζημφξ 

ζςιαηζημφξ ζημπμφξ, ημοξ παζδαβςβζημφξ, ημζκςκζημφξ, ακενςπζζηζημφξ 

ζηυπμοξ πμο είκαζ ζηυπμζ ηδξ αβςβήξ οβείαξ. Γδθαδή ηδκ ακάπηολδ, 

ηαθθζένβεζα ηςκ ανεηχκ ηδξ αβςκζζηζηυηδηαξ, ηδξ εέθδζδξ, ηδξ οπμιμκήξ ηαζ 

επζιμκήξ, ημο εάννμοξ, ηδξ αοημηονζανπίαξ ηαζ αοημπεπμίεδζδξ, ηδξ 

ζοκενβαζίαξ, ηδξ έκηζιδξ αεθδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, ηδξ παναδμπήξ ηαζ 

εθανιμβήξ ηςκ ηακυκςκ, ηδξ αλζμηναηίαξ πςνίξ δζαηνίζεζξ, ηδξ δζαηήνδζδξ 

ηςκ θασηχκ παναδυζεςκ ηηθ. Ανεηχκ πμο αμδεμφκ ζηδκ ημζκςκζημπμίδζδ 

ηςκ κέςκ, ακαπηφζζμοκ ηδκ αοημκμιία ηαζ ακελανηδζία ημοξ, ηζξ δελζυηδηεξ 

γςήξ, ηζξ ακηζθήρεζξ απμθάζεςκ, πνμζςπζηχκ ηαζ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ 

ηαζ ζοιπενζθμνχκ.  

 ·ηζζ δ Φοζζηή Αβςβή ακαπηφζζεζ αζμθμβζηέξ – ζςιαηζηέξ ηαζ κμδηζηέξ 

– πκεοιαηζηέξ ζηακυηδηεξ, πθμοηίγεζ ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ, αζχκεζ 

άιεζα δεζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ αλίεξ, ηαθθζενβεί ηδκ αζζεδηζηή αβςβή πςνίξ κα 

αάγεζ ζηυπμοξ πανμπήξ βκχζεςκ. Μέζα απυ ηδ δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηδξ 

Φοζζηήξ αβςβήξ ηαζ ημο αεθδηζζιμφ ιπμνεί κα βίκεηαζ ζοζηδιαηζηή εκζηάθαλδ 

αζζεδηζηχκ ηαζ δεζηχκ αλζχκ. Σα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα πνέπεζ κα 

ακηακαηθμφκ ημοξ ζημπμφξ ηδξ παζδείαξ ηδξ αβςβήξ, ζακ εθανιμζιέκδ 

ζημπμεεζία, κα μνζμεεημφκ ημοξ εζδζημφξ ζημπμφξ, κα ηαεμνίγμοκ ημ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ, κα πνμζακαημθίγμοκ ηδ κμμηνμπία ηςκ εζδζηχκ 

παζδαβςβχκ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ κα ηαεμνίγμοκ ηδκ πμνεία ζημ ένβμ 

ημοξ.  

 Με αάζδ ημοξ ζηυπμοξ αοημφξ ηα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα εα πνέπεζ, 

πνχημκ: κα ιδκ ηαεμνίγμοκ ηα ηεπκζηά ιέζα, δδθαδή αζηήζεζξ, 

δναζηδνζυηδηεξ, υνβακα ηηθ., αθθά ηδκ εθανιμζιέκδ ζημπμεεζία, δδθαδή ηζξ 

αζμθμβζηέξ, δεζηέξ, ζοκαζζεδιαηζηέξ, πκεοιαηζηέξ, πμθζηζζηζηέξ, ημζκςκζηέξ 

δελζυηδηεξ, ζηακυηδηεξ ηαζ ακάβηεξ, πμο ζε ηάεε ζοβηεηνζιέκδ δθζηία, θφθμ ηαζ 

ακηίζημζπδ ααειίδα ηδξ εηπαίδεοζδξ πνέπεζ κα ακαπηοπεμφκ, βζα κα 

δδιζμονβδεεί δ εθεφεενδ, αοηυκμιδ, αοηάνηδξ ηαζ οπεφεοκδ πνμζςπζηυηδηα, 

ζηδκ οπδνεζία ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ ημζκυηδηαξ ηδξ ημζκςκίαξ, υπςξ 

ηαεμνίγεηαζ ηαζ απυ ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηπαίδεοζδξ. Γφμ: κα ηαεμνίγμοκ ηζξ 

βεκζηέξ, εηπαζδεοηζηέξ, εεςνδηζηέξ, παζδαβςβζηέξ αάζεζξ ηαζ ηζξ εζδζηέξ 

ιεευδμοξ πμο εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ακάπηολδ αοηχκ ηςκ 
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ζηακμηήηςκ. Σα ηεπκζηά ιέζα πνέπεζ κα είκαζ βκςζηά ζημοξ εζδζημφξ 

παζδαβςβμφξ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ. Ζ εκδιένςζή ημοξ πάκς ζηζξ ελεθίλεζξ 

ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ ιέζςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιέζα απυ ημκ εζδζηυ ζφιαμοθμ 

Φοζζηήξ Αβςβήξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηάεε είδμοξ επζιυνθςζδ.  

 Δίκαζ ακάβηδ κα βίκεζ άιεζα πακεθθήκζα ένεοκα βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ 

αζμθμβζηήξ ζηάειδξ, ηδξ οβείαξ, ηδξ ζςιαηζηήξ ακάπηολδξ, ηδξ παποζανηίαξ, 

ηδξ ηζκδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ακαβηχκ ηδξ δεζηήξ, 

ζοκαζζεδιαηζηήξ, πκεοιαηζηήξ, αζζεδηζηήξ, ημζκςκζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ 

ακάπηολδξ ηςκ κέςκ ιαξ, ηαηά δθζηία ηαζ θφθμ, ιε ηδ ζοιιεημπή εζδζηχκ 

επζζηδιυκςκ. Με ηα δεδμιέκα αοηήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ παίνκμκηαξ οπυρδ ημοξ 

ζημπμφξ ηδξ αβςβήξ ηδξ παζδείαξ ηαζ ημοξ εζδζημφξ ζημπμφξ ηδξ Φοζζηήξ 

Αβςβήξ, εζδζημί επζζηήιμκεξ ηαζ θμνείξ κα ιεθεηήζμοκ ηδ ζφκηαλδ Ακαθοηζηχκ 

Πνμβναιιάηςκ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ εα ηαεμνζζημφκ μζ ζηακυηδηεξ πμο πνέπεζ 

κα ακαπηοπεμφκ ζημοξ ιαεδηέξ, ηαεχξ ηαζ μζ ιέεμδμζ πμο πνέπεζ κα 

εθανιμζημφκ.  

 Πανάθθδθα ιε ηδκ ακαιυνθςζδ ηςκ Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ 

πνέπεζ κα πνμαθεθεεί πενζζζυηενμξ πνυκμξ βζα ηδ Φοζζηή Αβςβή ζηα 

ςνμθυβζα πνμβνάιιαηα, κα ακαδζμνβακςεεί μ ζπμθζηυξ αεθδηζζιυξ, κα 

αεθηζςεεί ηαζ κα εηζοβπνμκζζηεί δ οπάνπμοζα οθζημηεπκζηή οπμδμιή ιε ηζξ 

ακαβηαίεξ πζζηχζεζξ, κα πνμαθέπεηαζ ζηα κεμακαβεζνυιεκα ζπμθεία εζδζηυξ 

ηθεζζηυξ πχνμξ, κα δζαζθαθίγεηαζ δ εκδιένςζδ ημο πνμζςπζημφ, κα 

ηαηανβδεμφκ άιεζα ηα θεβυιεκα αεθδηζηά ηίκδηνα, κα ειπθμοηζζημφκ μζ 

αζαθζμεήηεξ ηαζ μ δζηηοαηυξ ηυπμξ ιε πενζζζυηενα αζαθία.  

 ·κα άθθμ εέια πμο πνέπεζ κα ιεθεηδεεί είκαζ δ αθθαβή ηδξ θζθμζμθίαξ, 

ηςκ ζηυπςκ ηαζ ημο ηνυπμο δζελαβςβήξ ηςκ πανεθάζεςκ, χζηε κα οπδνεημφκ 

ημ θζθεθεφεενμ παζδαβςβζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ ηδξ 

βεκζηυηενδξ αβςβήξ ηδξ παζδείαξ.  

 Ζ Φοζζηή Αβςβή ηαζ μ ζπμθζηυξ αεθδηζζιυξ ιε ηδκ πνμηεζκυιεκδ 

ακααάειζζδ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ααζζηυ παζδεοηζηυ ιέζμ, πςνίξ ηζξ 

επζδζχλεζξ ημο πνςηαεθδηζζιμφ, πμο εα αμδεάεζ ημοξ κέμοξ ζηδ αζμθμβζηή, 

ζςιαηζηή ημοξ ακάπηολδ, ζηδκ αζζεδηζηή ηαζ δεζηή ημοξ ηαθθζένβεζα. 

Δοπανζζηχ.  

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, λεηζκήζαιε πμθφ ηαθά. 
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Θεςνχ πμθφ ζδιακηζηή ηδ ζοκεζζθμνά υθςκ υζςκ ιίθδζακ ςξ ηχνα. Έεεθα 

κα πνμζεέζς υηζ, ακ ηακείξ ήνεε ηχνα ηαζ δεκ έπεζ ηαηαβναθεί ζημοξ 

μιζθδηέξ, κα ημ ηάκεζ ηχνα. Δπίζδξ, ακάιεζα ζηα ακηζηείιεκα ηα μπμία 

ζογδημφιε είκαζ ηαζ δ εεαηνζηή αβςβή ηαζ μηζδήπμηε άθθμ ζπεηζηυ. 

Ακαθενυιαζηε ζημκ εονφηενμ πχνμ ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Κ. ΒΑΜΒΑΚΑ): Σχνα είκαζ μ ζοκάδεθθμξ Λονχκδξ 

Γζχνβμξ, ζπμθζηυξ ζφιαμοθμξ. Θα δχζμοιε ζηδ Γναιιαηεία έκα ακηίβναθμ 

βζα κα ιπεζ ζηα πναηηζηά.  

Γ. ΛΤΡΩΝΖ: Καθδιένα. Καθχξ ήνεαηε υζμζ έπεηε έθεεζ απυ άθθα ιένδ. Δίκαζ 

έκα απυ ηα πμθθά οκέδνζα ηα μπμία έπς θάαεζ ιένμξ. Γοζηοπχξ δεκ έπς 

ηάπμζα εζζήβδζδ κα ζαξ δχζς. Γεκ ήλενα ηδ δζαδζηαζία ηαευθμο. Γεκ είπαιε 

εκδιενςεεί απυ εδχ πένα. Δίιαζ ζπμθζηυξ ζφιαμοθμξ ζηα Υακζά, αοηυ δεκ 

πάεζ κα πεζ υιςξ υηζ δεκ είιαζ ιάπζιμξ. Έιμοκα ιέπνζ πνυηζκμξ ζηδκ πνχηδ 

βναιιή ηαζ ζημ ζοκδζηαθζζιυ ηαζ ζημ ζπμθείμ ιέζα. Οπυηε υθα αοηά πμο θέιε 

ηα έπμοιε ηάκεζ. Δίπα ηδκ ηφπδ κα είιαζ ζημ οκέδνζμ ηαζ ημ Πνμζοκέδνζμ ημο 

‘83 ηαζ ‘84 πμο είπε βίκεζ εδχ ζηα Υακζά, ιε πανυιμζα εέιαηα ηαζ έηζζ λένς ηζξ 

δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ζοκάδεθθμζ απυ ηδκ ΟΛΜΔ. Γεκ εα ιπμφιε 

υιςξ ζε βηνίκζα ηαζ ζε ηίπμηα απυ υθα αοηά. Θα πμφιε ιενζηά πνάβιαηα βζα 

ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηαζ κα πνμπςνήζμοιε.  

 Βνζζηυιαζηε, ζοκάδεθθμζ, ηνεζξ εζδζηυηδηεξ εδχ πένα, μζ μπμίμζ είιαζηε 

ηαεανά αοημί πμο δζαπθάεμοκ ηα παζδζά: μζ ηςκ Καθθζηεπκζηχκ, μζ ηδξ 

Μμοζζηήξ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ, μζ βοικαζηέξ υπςξ θέβμκηαζ. Δίιαζηε 

ηοπενμί. Γεκ έπμοιε ημκ πίκαηα, δεκ έπμοιε ηζξ θφζεζξ ηςκ πνμαθδιάηςκ, μφηε 

ηακ αοηά πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ άθθμζ ζοκάδεθθμζ. Διείξ ακηζιεηςπίγμοιε ηα 

παζδζά ζακ άημια, ζακ πνμζςπζηυηδηεξ ηαζ βεκζηά ζακ αοημφξ ημοξ μπμίμοξ 

εέθμοιε κα ημοξ δζαπαζδαβςβήζμοιε. Δάκ οπήνπε ιζα πμθφ ηαθφηενδ δζάεεζδ 

ημο πνυκμο, εα ιπμνμφζαιε κα είπαιε ηάκεζ ζοκενβαζίεξ ιεηαλφ ηςκ 

ηαεδβδηχκ ηςκ ηνζχκ ηθάδςκ, εα είπαιε ηάκεζ πμθθά πνάβιαηα βζα ηα παζδζά 

αθθά ηαζ βζα ημοξ εαοημφξ ιαξ. Φακηαζηείηε ημοξ ηαεδβδηέξ ηδξ Μμοζζηήξ, ιε 

ημκ ηαεδβδηή ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ, κα ηάκμοκ έκα ημζκυ ιάεδια, πάκς ζηδ 

δζαεειαηζηυηδηα ηαζ υπζ ιυκμ. Ίθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ.  

 Δβχ εα ζοιθςκήζς ιε ημκ Μπάιπδ ημκ Γμοκανίδδ ζε υθα ζπεδυκ ηα 

εέιαηα. Οζ παναηδνήζεζξ ιμο είκαζ υηζ οπάνπμοκ ακηζηεζιεκζηέξ δοζημθίεξ 
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ζηδκ ελεφνεζδ πχνςκ βζα ηα ζπμθεία, έπεζ ηθείζεζ πζα δ δζαδζηαζία. Απυ υπμζα 

πυθδ ηαζ κα είζηε ημ αθέπεηε πμθφ ηαθά υηζ μζ πχνμζ βζα κα βίκμοκε ζπμθεία 

έπμοκ ιεηαθενεεί έλς απυ ηζξ πυθεζξ. Τπάνπεζ ακηζηεζιεκζηή δοζημθία ζημ κα 

βίκμοκ αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ υπςξ πνέπεζ κα βίκμοκ, δζυηζ δ 

πνδιαημδυηδζδ είκαζ πμθφ ιζηνή. ·πς δζαηεθέζεζ ηάπμζα επμπή ζηδ 

Νμιανπζαηή Αοημδζμίηδζδ Γζεοεοκηήξ Αεθδηζζιμφ, Πμθζηζζιμφ ηαζ Νεμθαίαξ. 

Δπέιεκα υθεξ μζ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ζπμθείςκ κα έπμοκ ιέζα αεθδηζημφξ 

πχνμοξ. Κθεζζημφξ αεθδηζημφξ πχνμοξ πμο κα ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ηαζ απυ ημκ ιμοζζηυ ημκ ηαεδβδηή ή ημ δάζηαθμ ηαζ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ 

ηςκ Δζηαζηζηχκ. Γοζηοπχξ υιςξ ηα πνήιαηα είκαζ ηέημζα, πμο θέκε κα 

ηάκμοιε ημ ηηίνζμ ηαζ κα δμφιε ηζ εα ηάκμοιε ιεηά. Καζ ακαβηαγυιαζηε κα 

ανζζηυιαζηε ζε ελςηενζημφξ πχνμοξ, μφηε ηαζ εζείξ μζ οπυθμζπμζ μζ 

ζοκάδεθθμζ κα ηάκεηε ηαθά ηδ δμοθεζά ζαξ, κα έπεηε έκα ενβαζηήνζμ, κα 

ιεηαθένμκηαζ ηα παζδζά, κα οπάνπμοκ εηεί πένα υθα ηα υνβακα, μφηε ηακ ειείξ 

έλς ζημκ ήθζμ ηαζ ζηδ ανμπή. Καζ ηαθά, εδχ ζηδκ Κνήηδ ηδκ παθεφμοιε ηδ 

δμοθεζά. Μπμνμφιε κα αβμφιε έλς ηάπμζεξ, ηζξ πενζζζυηενεξ ιένεξ ζε ζπέζδ 

ιε ζαξ πμο είζηε απυ ηδ Βυνεζμ Δθθάδα.  

 Δβχ δομ πνμηάζεζξ ήεεθα κα ηάκς. Ο 1566 πνμαθέπεζ δδιζμονβία 

Μαεδηζηχκ Οιίθςκ Αεθδιάηςκ, μζ μπμίμζ αηυκδζακ, δοζηοπχξ αηυκδζακ. Θα 

ιπμνμφζακ κα είπακ θφζεζ πμθθά πνμαθήιαηα. Ίθα αοηά ηα μπμία αθέπμοιε 

έλς, ημοξ θακαηζζιμφξ, ιε ημοξ αβχκεξ απυ ηα ζπμθεζά, απυ ηα παζδζά ηα 

μπμία είκαζ απυ οθθυβμοξ, πμο παίνκμοκ ηάπμζα πνάβιαηα απυ ημοξ 

πνμπμκδηέξ ημοξ, μζ μπμίμζ πμθθέξ θμνέξ δεκ είκαζ βοικαζηέξ ηακ. Καζ αέααζα 

ημ ακηζηείιεκμ ημο οθθυβμο είκαζ άθθμ απυ ημ ακηζηείιεκμ αοηυ πμο 

δζδάζημοιε ειείξ ζηα ζπμθεία. Να βίκεζ ιζα πνμζπάεεζα μφηςξ χζηε κα βίκεζ 

ιζα ακααίςζδ ηςκ Αεθδηζηχκ Οιίθςκ Αεθδιάηςκ. Κάηζ άημοζα υηζ ιπμνεί κα 

δδιζμονβδεεί ζε ζπέζδ ιε ηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Αεθδηζζιμφ. Γεκ λένς, αξ ημ 

δμφιε ιέζα ζημ Πνυβναιια ηαζ πχξ ιπμνεί κα βίκεζ αοηυ. Δίκαζ απθχξ 

πνμηάζεζξ. Δπίζδξ, ζίβμονα αφλδζδ ηςκ ςνχκ δζδαζηαθίαξ, ζημ ιάεδια ημ 

δζηυ ιαξ, ζηδ Φοζζηή Αβςβή ηαζ βζαηί υπζ ηαζ ζηα οπυθμζπα. Ακ βίκεζ ιζα ηαθή 

ζοκενβαζία. Γεκ είκαζ δα υθμ ημ ηέκηνμ ημο ηυζιμο ηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα. 

Γεκ κηνέπμιαζ κα ημ πς. Οφηε κα θέκε μζ ζοκάδεθθμζ ηςκ θζθμθμβζηχκ 

ιαεδιάηςκ πςξ ηάκμοκ 18 δζαθμνεηζηά ιαεήιαηα, 15 ηαζ ηνεθαίκμκηαζ ηαζ 
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δζμνεχκμοκ ηαζ ηάκμοκ ηαζ δείπκμοκ. Γδθαδή είκαζ βεβμκυξ, αθθά δεκ είκαζ ημ 

ηέκηνμ ημο ηυζιμο υιςξ ηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα. Τπάνπμοκ ηαζ άθθα 

ιαεήιαηα ηαζ δεκ γμφιε πζα ζημ 1970 ηαζ ‘75, ‘76 πμο δζμνζζηήηακε ηάπμζμζ 

απυ ιαξ, γμφιε ζημ 2008. Πνέπεζ κα δχζμοιε ηαζ κέεξ ηαηεοεφκζεζξ ζηα 

παζδζά ιαξ.  

 Μζα άθθδ πνυηαζδ πμο έπς κα ηάκς βζα κα ζηαιαηήζεζ πζα αοηυξ μ 

θακαηζζιυξ, αοηή δ μπθαβςβία ηαζ υθα αοηά πμο βίκμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

αβχκεξ ζηα ζπμθεία, είκαζ κα βίκεζ ιζα αδμιάδα, δέηα ιένεξ, δεκ λένς ηζ, έκα 

αεθδηζηυ πμθζηζζηζηυ ημιιάηζ ιέζα ζηδκ εηπαίδεοζδ, μφηςξ χζηε κα 

ζοκακηδεμφιε υθμζ ειείξ μζ ζοκάδεθθμζ ηςκ ιαεδιάηςκ ηςκ μοιακζζηζηχκ, κα 

ημ πς έηζζ, υπςξ ημ ηαηαθαααίκμοκ μνζζιέκμζ, κα ηάκμοιε ηζξ εηδδθχζεζξ ιαξ. 

Γδθαδή, δε πνεζάγεηαζ κα πάεζ κα παίλεζ αβχκεξ ημ 1μ Γοικάζζμ ιε ημ 2μ 

Γοικάζζμ βζα κα θφβεζ knock-out άμοη ημ έκα ζπμθείμ ηαζ κα πνμπςνήζεζ κα 

παίλεζ ιε ημ άθθμ ηαζ κα βίκεζ πακζηυξ απυ ηδκ μιαδμπμίδζδ ηςκ παζδζχκ, δζυηζ 

δοζηοπχξ οπάνπεζ. Πνμζπαεμφιε υθμζ ειείξ ηαζ μζ ζοκάδεθθμζ ηδξ 

Οθοιπζαηήξ Παζδείαξ ήηακ ιέπνζ ηχνα ηαζ ηχνα ιε ηδκ Καθθζπάηεζνα. Να βίκεζ, 

θμζπυκ, δ επίδεζλδ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ηςκ αβχκςκ, δ επίδεζλδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ημοξ πάκς ζε πμθζηζζηζηά εέιαηα, είηε αοηά είκαζ εζηαζηζηά, 

είηε είκαζ εέαηνμ, είηε είκαζ πμνυξ, είηε ιε μπμζαδήπμηε άθθδ δναζηδνζυηδηα, κα 

δείλεζ ημ ηαθέκημ ηςκ παζδζχκ.  

 Λέιε υηζ έπμοιε πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ ζηα παζδζά . Ακ ηα έπμοιε, 

κα αάθς ηδκ έηθναζδ πμο θέκε ηα παζδζά, ιαξ έπεηε παηήζεζ ηφνζε, ζηα 

δζααάζιαηα, ζηδκ ηάλδ ηαζ υθα αοηά ηα πνάβιαηα ηαζ δεκ έπμοκε πνυκμ κα 

αζπμθδεμφκε ιε υθα αοηά πμο εα ημοξ ηάκμοκε πζμ εθεφεενμοξ, πζμ 

ακελάνηδημοξ, πζμ δδιζμονβζημφξ. Αοηυ είκαζ έκα απυ ηα πνμαθήιαηα. 

  Πζζηεφς υηζ ηαζ ηα ηνία ηα εέιαηα αοηά είκαζ. Γζα ιέκα απυ ηεζ 

πνέπεζ κα ανπίγμοκ ηάπμζα πνάβιαηα ηαζ κα ζοκεπζημονμφκ ηάπμζα άθθα 

ιαεήιαηα.  

 ·κα άθθμ εέια πμο εα πνέπεζ κα δμφιε ειείξ μζ βοικαζηέξ 

πενζζζυηενμ είκαζ κα δμφιε ηα παζδζά ζε ζπέζδ ιε ημ πχξ ένπμκηαζ ζε ιαξ 

απυ ηα Αεθδηζηά ςιαηεία. Γεκ είκαζ ιεξ ζημ εέια ηδξ ζογήηδζδξ βζα 

πνμαθδιαηζζιυ. Δζδζηά αοημί πμο παίγμοκ πμδυζθαζνμ πμο μζ πνμπμκδηέξ 

είκαζ δζάθμνςκ ηήπςκ, απυ ιπαηάθδδεξ, ιακάαδδεξ ιέπνζ παθζμί 
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πμδμζθαζνζζηέξ, μζ μπμίμζ (βεθάηε, έηζζ είκαζ δοζηοπχξ) ένπμκηαζ ηαζ ιαξ 

νςηάκε ηζ κα ηάκμοιε βζα ηδκ ακαενυαζα, ηζ κα ηάκμοιε βζα ηδκ αενυαζα ηαζ 

ημοξ δίκμοιε ηάηζ πνμβνάιιαηα ηα μπμία βίκμκηαζ, ιεηά υπςξ ηα θακηάγμκηαζ 

αοημί ηα θηζάπκμοκ.  

 Γεκ έπς κα πς ηίπμηα άθθμ. Θα ιπμνμφζαιε κα ζογδηάιε πμθθέξ 

χνεξ βζα ηέημζα εέιαηα. Δοπανζζηχ πάνα πμθφ, κα είζηε ηαθά.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Σχνα εα πς δομ θυβζα εβχ. Δίιαζ ηαζ ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ηδξ ΟΛΜΔ. Δίιαζ ηαζ βοικαζηήξ. Μεηά μθμηθδνχκεηαζ, δεκ έπμοιε 

άθθμκ ηαεδβδηή Φοζζηήξ Αβςβήξ. Λμζπυκ, εβχ εα λεηζκήζς απυ ημ ελήξ ηαζ 

κμιίγς υηζ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ.  

 Πνζκ ηάπμζα πνυκζα είπα έκακ ιαεδηή μ μπμίμξ είπε ένεεζ απυ ζπμθείμ 

ημο Βεθβίμο, επεζδή μ παηέναξ ημο ηάπμο δμφθεοε ζημ ΝΑΣΟ ή ζηδκ 

Δονςπασηή ·κςζδ. Καζ ημο θές: πχξ είκαζ, βζα πεξ θίβμ ημ εηπαζδεοηζηυ 

ζφζηδια ζημ Βέθβζμ. Καζ ιμο θέεζ: ηαεδιενζκά ηάκαιε επηά ιαεήιαηα. Σα 

ηέζζενα ήηακ οπμπνεςηζηά ηαζ ηα ηνία ηα επζθέβαιε. Σα επζθέβαιε απυ ιζα 

βηάια ιαεδιάηςκ. Γζκυηακ επζθμβή απυ ηάεε ιαεδηή. Πμζα ήηακ ημο θές ηα 

ηέζζενα οπμπνεςηζηά ιαεήιαηα πμο ηάκαηε πέκηε ιένεξ ηδ αδμιάδα; Έηακ δ 

Φοζζηή Αβςβή, ήηακε ηα Μαεδιαηζηά, δ Γθχζζα ηαζ δ Φοζζηή. Καζ απυ ηεζ ηαζ 

πένα μ ιαεδηήξ επέθεβε. Σμο θές ηάκαηε ιία χνα ηδκ διένα. Μία χνα ηδκ 

διένα ηάκακε Γοικαζηζηή, πέκηε θμνέξ ηδκ αδμιάδα.  

 Καιζά ζπέζδ αοηυ ιε ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. Σα ηεθεοηαία πνυκζα 

αοηυ πμο αθέπμοιε είκαζ υηζ δ Φοζζηή Αβςβή ηεθείςξ απαλζχκεηαζ. 

Σαοηυπνμκα ιε ηδ Φοζζηή Αβςβή απαλζχκμκηαζ ηαζ μζ βοικαζηέξ. Καζ εδχ 

έπμοιε ηαζ έκα ιενίδζμ εοεφκδξ. Οοζζαζηζηά αοηή ηδ ζηζβιή λένεηε ηζ ζογδηάιε; 

Δάκ εα ζοκεπίζεζ κα οπάνπεζ ιε ηδ ιμνθή πμο οπάνπεζ ημ ιάεδια ηδξ 

Φοζζηήξ Αβςβήξ ζημ Λφηεζμ ή ακ εα βίκεζ εεςνδηζηυ ιάεδια. Γδθαδή έκα 

ιάεδια πνμζέββζζδξ δζαηνμθήξ. Γδθαδή ηάηζ πμο εα ιεθεηά δζάθμνα ηέημζα. 

Δίκαζ ηναβζηυ. Καζ είκαζ ηναβζηυ ιε ηδκ έκκμζα υηζ, ακ δμφιε ημ ςνμθυβζμ 

πνυβναιια, θακηάγμιαζ υηζ έπμοιε ςξ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ημο πνυκμο. Γεκ λένς ακ αθθμφ οπάνπεζ πμο ηα παζδζά είκαζ 

ηαεδθςιέκα, πμο δεκ ηάκμοκ ηαιζά δναζηδνζυηδηα ηαζ είκαζ ηαεδθςιέκα. Ζ 

δναζηδνζυηδηα εα ιπμνμφζε κα ήηακ ηαζ ιέζα ζε έκα ενβαζηήνζμ ηαζ κα 

ηζκμφκηακ, ή αηυια ηαζ ημ κα γςβναθίζμοκ, κα δδιζμονβήζμοκ.  
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 Διείξ έπμοιε έκα εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πμο ηάπμηε οπήνπε βφικζα. 

πεηζηή ένεοκα απυ ημ ΣΔΦΑΑ έδεζπκε υηζ είπαιε έκα ηναβζηυ πμζμζηυ πμο ηα 

παζδζά είκαζ ηαεδθςιέκα ζημ 7ςνμ αοηυ, πμο είκαζ ηαεδθςιέκα ζηα ενακία. 

Δίκαζ εκηοπςζζαηυ.  Μεηά βίκακε ηάπμζεξ πνμζπάεεζεξ ζπεηζηά ιε ηα ΣΑΓ. 

Πμζα είκαζ δ ιμίνα ημοξ; Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ οπμααειζζηεί ηαζ αοηά 

πάνα πμθφ. Γζαηί; Γζαηί δεκ οπάνπεζ ζηζξ πενζζζυηενεξ Γζεοεφκζεζξ. Δθάπζζηα 

είκαζ ηα Αεθδηζηά Λφηεζα. Οπυηε δεκ οπάνπεζ ηαζ ζοκέπεζα. Πάεζ έκαξ ιαεδηήξ 

ζημ ΣΑΓ ηα ηνία πνυκζα ημο Γοικαζίμο.  

 Θα ιπμνμφζε, ακ οπήνπε ιία ζοκενβαζία ακάιεζα ζημκ πνμπμκδηή 

πμο έπεζ ζημ ζφθθμβμ ηαζ ζημκ ηαεδβδηή ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ πμο έπεζ ζημ 

Σιήια Αεθδηζηήξ Γζεοηυθοκζδξ, εα ιπμνμφζε αοηυξ μ ιαεδηήξ κα είπε έκα 

υθεθμξ. Ακ αοηυ ημ πνάβια δεκ βίκεηαζ ιε ζοκενβαζία αθθά βίκεηαζ ζηδκ ηφπδ, 

ιπμνεί κα έπεζ ηαζ πεζνυηενα απμηεθέζιαηα, ακ δεκ οπάνπεζ αοηυ ημ πνάβια.  

 Δπίζδξ, βζα ηδκ οθζημηεπκζηή οπμδμιή, ηάπμζα επμπή βζκυηακ ιζα 

πνμζπάεεζα κα πηζζημφκ ηάπμζεξ αίεμοζεξ ηθεζζηέξ ζε ζπμθεία ηηθ. Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ημ ακηίεεημ θαζκυιεκμ. Δπεζδή ζε ζπμθεία υπμο 

οπάνπμοκ αεθδηζημί πχνμζ δεκ οπάνπμοκ άθθμζ πχνμζ, αίεμοζεξ 

δναζηδνζμηήηςκ, ιπαίκμοκε ιπάκεθ ηαζ πςνίγμκηαζ ηαζ βίκμκηαζ αίεμοζεξ 

δζδαζηαθίαξ. Γδθαδή ηαηανβμφκηαζ ηαζ πχνμζ άεθδζδξ ή ηαθθζηεπκζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηηθ.  

 Πανυθα αοηά, είκαζ εκηοπςζζαηυ υηζ ημ ιάεδια παναιέκεζ απυ ηα πζμ 

δδιμθζθή. Δίκαζ ιζα δναζηδνζυηδηα πμο ζοβηζκεί ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ ηα 

παζδζά. Ηδζαίηενα ζημ Γοικάζζμ ηαζ εα έθεβα ηα αβυνζα ηονίςξ ζημ Λφηεζμ ηαζ 

επίζδξ ηα ιαεδηζηά πνςηαεθήιαηα, ιε υθα ηα ζηνααά ηαζ ιε υθα αοηά πμο 

ηαηά ηαζνμφξ επζζδιαίκμοιε, παναιέκμοκ ιζα πμθφ δδιμθζθήξ δναζηδνζυηδηα 

βζα ηα παζδζά ηαζ έηζζ ηζκδημπμζμφκ υθμ ημ ζπμθείμ.  

  Πανυθα αοηά, μ ζπμθζηυξ αεθδηζζιυξ, αοηά ηα ζπμθζηά 

πνςηαεθήιαηα, δεκ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδ ζογήηδζδ πμο έβζκε ηχνα 

ηεθεοηαία ιε ημ κηυπζκβη. Πμθθέξ θμνέξ θέβακε ζηα ζπμθεία: ημ κηυπζκβη ζηα 

ζπμθεία. Λές, ηζ παζδζά; Πμφ είκαζ ημ κηυπζκβη ζηα ζπμθεία; Γεκ έπεζ ηαιζά 

ζπέζδ δ δμοθεζά πμο βίκεηαζ ζημ ζπμθείμ ιε ηα ζπμθζηά πνςηαεθήιαηα ηαζ ηζξ 

πνζιμδμηήζεζξ βζα ηδκ εζζαβςβή ζημ πακεπζζηήιζμ. Δίκαζ δμοθεζά ημο 

ζςιαηεζαημφ αεθδηζζιμφ. Ακ ηφπεζ ζε έκα ζπμθείμ κα ένεμοκ ιζα πνμκζά πέκηε 
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ιαεδηέξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε έκα άεθδια έηζζ πζμ μνβακςιέκα, πανμοζζάγεζξ 

ιζα μιάδα, πμο ζοκήεςξ ιεηά απυ ημ πνχημ, δεφηενμ αήια αβαίκεζ. Καζ 

μοζζαζηζηά ηζ έπεζ βίκεζ; ·πεζ βίκεζ ηαζ εηεί ιζα αζμιδπακία πμο αάγεζ ακενχπμοξ 

ζημ ΣΔΦΑΑ ή ζημ Πακεπζζηήιζμ ιε ηζξ πνζιμδμηήζεζξ ηηθ. ιε θαζκυιεκα 

απίζηεοηα. Απυ ιεηαβναθέξ πμο ηάκμοκ ιεβάθα ζδζςηζηά ζπμθεία, ζδζαίηενα ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ, ιε ιεηαβναθέξ αεθδηχκ ιε πμθθά εηαημιιφνζα, ιε πάνα 

πμθθά πνήιαηα. Με ηαεδβδηέξ Φοζζηήξ Αβςβήξ πμο έπμοκ ηαηαββεθεεί υηζ 

πνδιαηίγμκηαζ απυ βμκείξ βζα κα ζπνχλμοκ ηα παζδζά ημοξ ηαζ κα 

ζοιπθδνχζμοκ ηζξ μιάδεξ ηαζ κα ιπμοκ ιαγί ιε αοημφξ πμο πναβιαηζηά είκαζ 

ηαθμί, κα ιπμοκ ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ κα πάνμοκ ηδκ πνζιμδυηδζδ ηαζ υθα αοηά. 

Δηεί είκαζ ηα θαζκυιεκα κηυπζκβη πμο ηεθεοηαία βίκμκηαζ. Πανυθα αοηά, πνέπεζ 

κα αβμφιε ηαζ κα ημ πμφιε αοηυ. Γεκ έπεζ ηαιζά ζπέζδ αοηυ ημ πνάβια ιε ημ 

ζπμθζηυ αεθδηζζιυ. Λμζπυκ, αοηά είκαζ ιενζηά.  

Νμιίγς υηζ ζακ ηαεδβδηέξ Φοζζηήξ Αβςβήξ έπμοιε έκα ιεβάθμ ιενίδζμ 

εοεφκδξ, βζαηί ηα ηεθεοηαία πνυκζα βζκυηακ ιζα πνμζπάεεζα μοζζαζηζηά κα θοεεί 

ημ πνυαθδια ημ ενβαζζαηυ πμο είκαζ εηνδηηζηυ, ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ 

πθάβζμοξ. Γδθαδή οπάνπμοκ πζθζάδεξ άκενβμζ βοικαζηέξ. Σεθζηά ηζ ηάκμοκ; 

οζζςνεφμοκ οπμαπαζπμθμφιεκμοξ ζημ ζπμθείμ. Γδθαδή ιζα πνμκζά πνζκ 

απυ δφμ πνυκζα είπαιε 13 πθεμκάγμκηεξ βοικαζηέξ ζηδ Γοηζηή Αηηζηή ηαζ 

δμοθεφαιε υθμζ ιε 10 χνεξ. Αοηυ ήηακ πνμηθδηζηυ. Αοηυ απαλίςκε αηυια 

πενζζζυηενμ ηδ δμοθεζά ιαξ ηαζ βίκμκηακ έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ. Γδθαδή 

ιπήηακ 2,5 πζθζάδεξ ηαεδβδηέξ -πυζμζ ήηακε;- ιε ηα πνμβνάιιαηα 

Οθοιπζαηήξ Παζδείαξ. Ακ πναβιαηζηά δ πμθζηεία μνεχξ ηαζ ειείξ γδηάιε αοημί 

μζ άκενςπμζ κα δμοθέρμοκ ηηθ., εα πνέπεζ κα ανμοκ έκα ακηζηείιεκμ 

πναβιαηζηυ πμο κα είκαζ μοζζαζηζηή δ δμοθεζά πμο ηάκμοκ. Γδθαδή π.π. αοηυ 

πμο πνέπεζ κα βίκεζ, αξ πμφιε, είκαζ κα αολδεμφκ μζ χνεξ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ 

ζημ Λφηεζμ.  

 Δπίζδξ, έκα άθθμ εέια ιεβάθμ είκαζ υηζ μοζζαζηζηά υθμζ μζ ηθάδμζ έπμοκ 

έκα επζζηδιμκζηυ ζςιαηείμ πμο έπεζ ιζα δναζηδνζυηδηα ηαζ παίγεζ έκα νυθμ. 

Γοζηοπχξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα δ ΠΔΘΑ υπζ ιυκμ έπεζ αδνακήζεζ, αθθά παίγεζ 

ηαζ έκακ άθθμ νυθμ ηαζ έπμοιε θηάζεζ ζε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ.  

 Πανυθα αοηά κμιίγς υηζ πνέπεζ κα ημ παθέρμοιε δ Φοζζηή Αβςβή κα 

επακέθεεζ ζημ ζπμθείμ ηαζ κα πάνεζ ηδ εέζδ πμο ηδξ αλίγεζ. Καζ ζ‘ αοηυ έπμοιε 
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έκα πμθφ ιεβάθμ νυθμ κα παίλμοιε ηαζ ειείξ. Δοπανζζηχ. 

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Καζ ειείξ εοπανζζημφιε. Μζα ηεθεοηαία πανέιααζδ απυ ημκ 

ζοκάδεθθμ Σνζακηάθοθθμ Σνακυ.  

Σξ. ΣΡΑΝΟ: Δίιαζ μ Σνζακηάθοθθμξ Σνακυξ. Δίιαζ γςβνάθμξ, οπδνεηχ ζημ 

πμθείμ Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ ηδξ Νεάπμθδξ Θεζζαθμκίηδξ. Δίιαζ ζηδ Γ΄ ΔΛΜΔ 

ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, υπμο εκενβμφιαζ ηαζ ζοκδζηαθζζηζηά ηαζ είιαζ Σαιίαξ. 

Πμθθέξ εζδζηυηδηεξ ιαγί. Να ζαξ ιεηαθένς πνχηα απ‘ υθα ημ παζνεηζζιυ ηδξ 

Εςήξ Υαηγή ηαζ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ·κςζδξ ηςκ Καεδβδηχκ 

Καθθζηεπκζηχκ Μαεδιάηςκ. Γεκ ιπυνεζε κα ένεεζ ηάπμζμξ απυ ημ οιαμφθζμ 

ηαζ γδηήεδηε ηδθεθςκζηά απυ ιέκα κα ζαξ πς ιυκμ δφμ πνάβιαηα, πχξ κα 

ιεηαθένς ηδ εέζδ ηδξ ·κςζδξ βζα ημ αζαθίμ ηςκ Καθθζηεπκζηχκ ηδξ Γ΄ 

Γοικαζίμο.  

 Δίκαζ ηαζκμφνβζμ αζαθίμ. Διείξ δεκ είπαιε ζημ ακηζηείιεκυ ιαξ 

εηπαζδεοηζηυ αμήεδια, μφηε ηαζ είπαιε γδηήζεζ πμηέ ςξ επζζηδιμκζηυ 

ζςιαηείμ. Βνεεήηαιε ιε έκα αζαθίμ βζα ημ μπμίμ οπάνπμοκε μζ ίδζεξ 

επζθοθάλεζξ πμο εηθνάζηδηακ ηζξ δφμ ιένεξ ημο οκεδνίμο βζα ηα οπυθμζπα 

αζαθία, βζα ηδκ πνμπεζνυηδηα ηδξ ζφκηαλήξ ημο, βζα ηζξ αδζαθακείξ δζαδζηαζίεξ 

ακάεεζδξ, βζα ημ ιαλζιαθζζιυ πμο δζαηνίκεζ ημ εβπεζνίδζμ, ιε ηδκ έκκμζα υηζ, 

εκχ ειείξ οπμβνάθμοιε ζημ αζαθίμ φθδξ 21 χνεξ ζημ Γοικάζζμ ςξ 24 

ζοκμθζηά ζηδ δζάνηεζα ιζαξ πνμκζάξ (είκαζ ιμκυςνμ ημ ιάεδια ηαζ μζ 

ζοκάδεθθμζ ηαηαθαααίκμοκ ηζ ζδιαίκεζ αοηυ ημ πνάβια), ήδδ ζηζξ πνχηεξ 12 

εκυηδηεξ ημο αζαθίμο, ζηδκ πνχηδ οπμεκυηδηα ελακηθμφκηαζ πενίπμο 15 χνεξ. 

Γζα κα ηαηαθάαεηε θζβάηζ, πνμζπαεμφκ κα ελδβήζμοκ γδηήιαηα θςηυξ, ζηζάξ, 

πθαζηζηυηδηαξ ηηθ.  

 Σμ θές ιε ηδκ ελήξ έκκμζα: παναημθμφεδζα ηαζ ημκ Κχζηα ημκ 

Βαιααηά ηαζ ημ ζοκάδεθθμ απυ ηδκ ΔΛΜΔ ημκ η. Γμοκανίδδ. Δίδα υηζ ηα 

πνμαθήιαηα ζηα θεβυιεκα πενζεςνζαηά ακηζηείιεκα είκαζ πενίπμο ηα ίδζα. ·πεζ 

βίκεζ έκαξ αανφξ δζαπςνζζιυξ ζημ Ακαθοηζηυ Πνυβναιια ηαζ ζηδκ πναηηζηή 

ημο ζπμθείμο, ακάιεζα ζηα πενζθενεζαηά θεβυιεκα ιαεήιαηα ή ηα αζεεκή, 

υπςξ είκαζ ηα Μμοζζηά ιαεήιαηα, δ Γοικαζηζηή, ηα Καθθζηεπκζηά, ηα Θεαηνζηά 

πμο εζζήπεδζακ ανβά ζημ εθθδκζηυ ζπμθείμ ηαζ ιυκζια είιαζηε ζηα δβειμκζηά 

ιαεήιαηα πμο είκαζ ηα Μαεδιαηζηά, ηα θζθμθμβζηά ιαεήιαηα, ηα Φοζζηά ηαζ δ 

ηεπκμθμβζηή εηπαίδεοζδ ιέζς ηςκ οπμθμβζζηχκ, αξ ημ πς έηζζ, δ μπμία 
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αέααζα πενζεςνζμπμζεί ειάξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ πμο οπδνεημφιε ζε αοηά ηα 

ακηζηείιεκα, ζε έκα ζδιείμ -πχξ ημ θέκε;- οπανλζαηήξ αβςκίαξ πζα.  

 Σζ ηάκμοιε ιέζα ζηα εθθδκζηά ζπμθεία, εκχ απυ πακημφ δεπυιαζηε 

δζααεααζχζεζξ υηζ μ νυθμξ ιαξ είκαζ ηνίζζιμξ, υηζ ειείξ πνέπεζ κα δζαπθάζμοιε 

ηα εθθδκυπμοθα ζςιαηζηά, ροπζηά, ηάηζ ηέημζμ, αθθά ζηδκ πνάλδ αοηυ δεκ 

ιπμνεί κα βίκεζ, βζαηί οπάνπμοκε μνζζιέκα γδηήιαηα πμο πνέπεζ κα ηα είλεζ 

ηάπμζμξ. Πνέπεζ κα οπάνλμοκ αθθαβέξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πανάδεζβια. Σμ 

εηπαζδεοηζηυ πανάδεζβια πμο έπεζ ηαηακηήζεζ αξ πμφιε ημ Λφηεζμ ηονίςξ, 

αθθά ηαζ ημ Γοικάζζμ ηχνα πζα, παναημθμφεδια ημο θνμκηζζηδνίμο, βζαηί βζ‘ 

αοηυ πνυηεζηαζ ζηδκ μοζία, δεκ επζηνέπεζ ζε ηακέκακ απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ 

κα ακαπηφλεζ ιζα εηπαζδεοηζηή πναηηζηή, υζμ ηαθυξ ηαζ κα είκαζ ζημ 

ακηζηείιεκυ ημο.  

 Καζ επεζδή εβχ ζοκδζηαθζζηζηά επζζηέπημιαζ 65 ζπμθεία ηέζζενζξ θμνέξ 

ημ πνυκμ ζηδ δζηή ιμο πενζμπή, ζηδ Γ΄ ΔΛΜΔ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, αθέπς ηαζ 

έπς ηαθφηενμ ηνζηήνζμ απυ ημ δδιμζζμβναθζηυ πμο οπάνπεζ πνμξ ηα έλς, πμο 

δοζθδιεί ημκ ηθάδμ ιαξ. Βθέπς ζοκαδέθθμοξ μζ μπμίμζ ηαζ ιε εηπαζδεοηζηυ 

νζγμζπαζηζζιυ ηαζ ιε αοηαπάνκδζδ αμδεμφκε ηα παζδζά ηαζ εζδζηά ζηζξ 

απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ ημο Νμιμφ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ.  

 Γφμ πνάβιαηα βζα ημ πενζεπυιεκμ αοηήξ ηδξ εζζήβδζδξ. Βαζίγεηαζ πμθφ 

ζηζξ ειπεζνίεξ πμο είπα εβχ ςξ εηπαζδεοηζηυξ ηδξ Αζζεδηζηήξ Αβςβήξ ημο ΓΔ 

Νεάπμθδξ Θεζζαθμκίηδξ, ζηα πμθεία Γεφηενδξ Δοηαζνίαξ. Δίπα θίβα 

πνάβιαηα ηαζ πεεξ βζα ηα ζπμθεία, βζα ημ ακμζπηυ εεζιζηυ ημοξ πθαίζζμ, βζα ηδ 

δοκαηυηδηα ζοκδζαιυνθςζδξ ημο Ακαθοηζημφ Πνμβνάιιαημξ ηαζ ημο 

πνμβνάιιαημξ πμοδχκ πμο είπαιε μζ ίδζμζ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ πμο έπμοκ 

απμηοπςεεί ζε υθα ηα επίζδια βνάιιαηα ηαζ έββναθα πμο είπακ 

ηοηθμθμνήζεζ απυ ηα ζπμθεία ιέπνζ ηχνα. Δίπα μνζζιέκα πνάβιαηα βζα ηζξ 

ζοκηδνδηζηέξ αθθαβέξ πμο πνμςεμφκηαζ βζα κα ημπμφκ ηα θηενά ζε αοηά ηα 

ζπμθεία ηαζ θεζημονβμφκ ςξ ακηίιεηνα ζηδκ εηδδιμηνάηζζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

πμο πνμηείκακε ηα ίδζα ηα ζπμθεία.  

 Έεεθα κα πς ιυκμ πμθφ ζφκημια δφμ θυβζα βζα ηδκ ακάβηδ ιζαξ 

εηπαίδεοζδξ ζηδκ υναζδ. Σα πενζζζυηενα ηα πενζέπεζ ημ ηείιεκμ εδχ. Ζ ίδζα δ 

παζδεία μπηζημπμζείηαζ ζηζξ ιένεξ ιαξ ιε έκα ηαπφηαημ νοειυ. Αοηυ είκαζ 

θακενυ απυ ημκ ηνυπμ πμο έπμοκε ζοκηαπεεί ηαζ έπμοκ ηοπςεεί ηαζ 
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επελενβαζηεί μπηζηά ηα ηαζκμφνβζα αζαθία ζε υθα ηα ακηζηείιεκα. Τπάνπεζ ιζα 

επζθακεζαηή αεθηίςζδ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ αζαθίςκ, ζηζξ θςημβναθίεξ πμο ηα 

ζοκμδεφμοκε. Δίκαζ πμθφ ηαθφηενα απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ βεκζά αζαθίςκ πμο 

ηοηθμθυνδζε ηα ηεθεοηαία 15 πνυκζα ηαζ απυ ηδκ πνμπνμδβμφιεκδ αζθαθχξ, 

πμο εοιάιαζ εβχ ςξ ιαεδηήξ πμο ηεθείςζα ημ ‘78 ημ ζπμθείμ. Αοηυ είκαζ 

δεδμιέκμ ακηζηεζιεκζηυ.  

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά οπάνπεζ ιζα ελςπαζδαβςβζηή πναβιαηζηυηδηα, δ 

μπμία ααναίκεζ ηνμιενά ζηδ ζπμθζηή πναηηζηή. Καζ ειείξ ςξ εηπαζδεοηζημί 

βκςνίγμοιε ηαθά υηζ αοηυ πμο πνέπεζ κα δζαπεζνζζημφιε ζηα ζπμθεία είκαζ 

ιζηνυ ηαζ έπεζ ιζηνή επίδναζδ ζε ζπέζδ ιε αοηυ πμο δζαιμνθχκεηαζ απυ ηζξ 

μζημβέκεζεξ ηςκ παζδζχκ πμο ένπμκηαζ ζημ ζπμθείμ ηαζ εδχ είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηυ υηζ ημ 1/3 ηςκ Δθθήκςκ αοηή ηδ ζηζβιή δεκ έπεζ ηεθεζχζεζ ημ 

Γοικάζζμ. Άνα ηαηά ηεηιήνζμ δεκ ιπμνεί κα πνμζηαηεφζεζ ή κα πνμςεήζεζ ή 

κα αμδεήζεζ πμθφ εηπαζδεοηζηά ηα παζδζά ημοξ ηαζ βζ‘ αοηυ ημ θυβμ πζζηεφς υηζ 

ακαβηάγμκηαζ πμθφ ζοπκά κα ζηναθμφκ ζημ θνμκηζζηήνζμ, βζαηί εεςνμφκ υηζ 

είκαζ έκαξ ηνυπμξ ημζκςκζηήξ ακυδμο.  

 Καζ απυ ηδκ άθθδ ιενζά παίγεζ έκα ηενάζηζμ νυθμ δ ηδθευναζδ, μ 

οπμθμβζζηήξ, ηα εζημκμβναθδιέκα πενζμδζηά. Δβχ ακαηαθχκηαξ ηζξ δζηέξ ιμο 

ικήιεξ, ηζξ αζςιαηζηέξ, ςξ ιαεδηήξ ημο ζπμθείμο, έπς κα πς ζημ οκέδνζμ 

δφμ πνάβιαηα. Πνχημκ, υηζ μζ πθδνμθμνίεξ μζ μπηζηέξ πμο είπα απυ ηδκ 

ηδθευναζδ - βζαηί απυ άθθα πνάβιαηα ήηακ πμθφ πενζμνζζιέκεξ - ζε ζπέζδ ιε 

αοηά πμο είπε έκα παζδί ηαζ δ επίδναζδ πμο δεπυιμοκα ζε δεζηυ πεδίμ, ζε 

ζοκαζζεδιαηζηυ επίπεδμ, ζηδκ ακαζηάηςζδ ημο ροπζημφ ιμο πνμθίθ, βζαηί μ 

έθδαμξ είκαζ ιζα ιμκαδζηή πενίμδμξ ζηδκ ακενχπζκδ φπανλδ απυ ηδκ άπμρδ 

ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ ηςκ αθθαβχκ πμο δέπεηαζ. Γέπεηαζ ηνμιαηηζηέξ πζέζεζξ, 

αθθάγμοκε πμθφ, ζε ηέημζμ ααειυ μζ υνμζ ηδξ γςήξ ημο πμο δεκ εα λακαζοιαεί 

πμηέ ζηδ γςή ημο ανβυηενα. Αοηυ ημ πνάβια επδνεάγεηαζ πάνα πμθφ απυ 

ημοξ ελςπαζδαβςβζημφξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ ημ έπμοκ ακηζθδθεεί ηαζ 

οπάνπεζ ηαζ ιζα δζαπείνζζδ υθςκ αοηχκ ηςκ δεδμιέκςκ, ηδξ μπηζημπμίδζδξ, 

απυ ηζξ εθίη ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ηζξ πμθζηζηέξ, απυ ημοξ ιδπακζζιμφξ ημο 

ειπμνίμο, απυ ημοξ ιδπακζζιμφξ ηςκ ιεβάθςκ εηδμηζηχκ ή ηαζ ηδθεμπηζηχκ 

ζοιθενυκηςκ, μζ μπμίμζ μπηζημπμζμφκ ιε έκα πμθφ απμηεθεζιαηζηυ, ηαπφ 

ηνυπμ, μ μπμίμξ πανααζάγεζ ηδ θεβυιεκδ μπηζηή ροπναζιία. Γεκ οπάνπεζ 
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μπηζηή ροπναζιία. Θοιδεείηε θίβμ ηζ βζκυηακ ιε ημ πανάδεζβια ημο 

αμοηδβιέκμο ζημ πεηνέθαζμ βθάνμο ζημκ πυθειμ ημο Ηνάη. Γζηαζμθυβδζε ιζα 

μθυηθδνδ επέιααζδ ζηδ ζοκείδδζδ ημο δοηζημφ πθδεοζιμφ. Λμζπυκ, 

οπάνπμοκε ηέημζεξ επειαάζεζξ ηενάζηζεξ ηαζ δ παζδεία πνέπεζ κα είκαζ, είκαζ 

ιεξ ζημ ηνίζζιμ γήηδια ηδξ εηπαίδεοζδξ ηδξ υναζδξ, δ δδιυζζα εηπαίδεοζδ 

ηαζ εβχ υηακ δδιυζζα ηζ εκκμχ; Δκκμχ ηαζ ηδκ ζδζςηζηή ιαγί ιε ηδ δδιυζζα, 

βζαηί ιμζνάγεηαζ ηα ίδζα Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ μθείθεζ κα πανέπεζ ζηα 

παζδζά ηζξ ίδζεξ δδιμηναηζηέξ ανπέξ, ακελάνηδηα ιε ημ ηζ βίκεηαζ.  

 Ζ δδιυζζα, θμζπυκ, εηπαίδεοζδ ηαζ ςξ πμθζηζηή πναηηζηή ηαζ ςξ 

εηπαζδεοηζηή ζοβηνυηδζδ ηαζ δζαδζηαζία δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζε ηνίζζια 

γδηήιαηα ηέημζμο ηφπμο. Ίπςξ επίζδξ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ ζε ηνίζζια 

γδηήιαηα, αοηυ πμο πενζέβναρε ηαζ μ Κχζηαξ Βαιααηάξ πνμδβμοιέκςξ ηαζ μ 

ζοκάδεθθμξ, ζημ εέια ηδξ ζςιαηζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ. Σα παζδζά είκαζ 

ζαθχξ, δδθαδή ημ θζημδίαζημ ιε ημ μπμίμ ιεβαθχζαιε ςξ ακηίθδρδ ηαζ ςξ 

εζηυκα ειείξ, -πχξ ημ θέκε;- άκενςπμζ πμο πενπαηάκε πμθφ, μζ μπμίμζ έπμοκε 

θζβυηενα ηζθά ηηθ. δεκ οθίζηαηαζ απθχξ ζήιενα. ηα ηνίζζια, θμζπυκ ηαζ 

ειπεζνζηά γδηήιαηα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηαζ ηδξ ζπμθζηήξ πναηηζηήξ έπμοιε 

ιζα ζαθή μπζζεμδνυιδζδ. Πνέπεζ κα αθθάλεζ ημ εηπαζδεοηζηυ πανάδεζβια ηαζ 

ειείξ ςξ εηπαζδεοηζημί ηαζ ςξ επζζηδιμκζηυξ πχνμξ πμο επελενβάγεηαζ εέζεζξ 

πνέπεζ κα πνμηείκεζ αθθαβέξ ζημ εηπαζδεοηζηυ πανάδεζβια ηαζ κα ηζξ 

δζεηδζηήζμοιε. 

 ·πεζ δφμ ηάλεζξ ημ ζπμθείμ ηαζ ιία χνα βζα ηδκ Α΄, πμο ζδιαίκεζ υηζ εβχ 

είπα δίςνμ ζοκεπυιεκμ βζα κα ιπμνχ κα ηάκς ενβαζηδνζαηυ έκα ιάεδια, ημ 

μπμίμ ζήιενα ιε ηζξ ηαζκμφνβζεξ πζέζεζξ ηαζ ιε ημ αζαθίμ ιεηαηνέπεηαζ ζε 

«δδιμζζμεεςνδηζηυ», ιέζα ζε εζζαβςβζηά δ θέλδ βζα κα ιδκ αδζηήζς, υπςξ 

έθεβε μ Κχζηαξ μ Βαιααηάξ ηείκεζ κα ιεηαηναπεί ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

Γοικαζηζηήξ, επζαανφκμκηαξ αηυια πενζζζυηενμ ηα παζδζά. 

 Γφμ αηυια πνάβιαηα βζα ηα αζαθία ηςκ Δζηαζηζηχκ είκαζ υηζ 

ζοκμδεφμκηαζ απυ ηα αθθενβζηά ζοιπηχιαηα ηςκ οπμθμίπςκ αζαθίςκ, πμο 

είκαζ υηζ ημ ζπμθζηυ αμήεδια πμο ηοηθμθυνδζε, ακ είκαζ δοκαηυκ, ιαγί ιε ημ 

αζαθίμ ηςκ Καθθζηεπκζηχκ ηοηθμθυνδζε ηαζ ημ θνμκηζζηδνζαηυ αμήεδια. Αοηυ 

ήδδ είκαζ ζδιάδζ ηζκδφκμο.  

 Καζ πενζζζυηενα πνάβιαηα πενζέπμκηαζ ζακ παναηδνήζεζξ. Δδχ δεκ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ -ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ-ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 10/5/2008 

 813 

έπς ζημπυ κα ακαπανάβς ηδκ εζζήβδζδ, ίζςξ κα έπς κα πς ιυκμ υηζ πνέπεζ, 

αημθμοεχκηαξ ημ πανάθθδθμ ημο ζφιαμοθμο πμο είκαζ εδχ πένα, μζ 

ζφιαμοθμζ παζδείαξ κα παίλμοκ έκα νυθμ πναβιαηζηά ιεξ ζηα ζπμθεία. Διείξ 

υιςξ μζ ίδζμζ μθείθμοιε κα ιδκ οπμηαζζυιαζηε θζβάηζ ζημ αίζεδια ηδξ 

ακζζπονυηδηαξ πμο έπμοιε απέκακηζ ζηδκ ελμοζία. Να δζεηδζημφιε απυ ημοξ 

ζοιαμφθμοξ παζδαβςβζηή οπμζηήνζλδ, υπμο είκαζ δοκαηυκ ηαζ κα αάγμοιε -

πχξ ημ θέκε;- γδηήιαηα αλζμπνέπεζαξ ζηδ δζαπείνζζδ ημο πενζαάθθμκημξ ημο 

ζπμθείμο ηαζ ζηα γδηήιαηα ηςκ δζεοεοκηχκ ηαζ ηςκ οπμδζεοεοκηχκ πμο έβζκακ 

απυ ηιήιαηα ιεβάθα ημ ηεθεοηαίμ δζάζηδια ηαζ υπμο αθθμφ ιπμνμφιε κα ημ 

ηάκμοιε. Δοπανζζηχ πμθφ.  

Δι. ΠΟΛΤΥΡΟΝΑΣΟΤ: Δίιαζ δ Δθέκδ Πμθοπνμκάημο ηαζ είιαζ ηαζ εβχ 

Καθθζηεπκζηχκ, είιαζ δδθαδή ηαζ ηαθθζηέπκζδα ηαζ ζζημνζηυξ ηέπκδξ ηαζ ήεεθα κα 

πς ηνία πναβιαηάηζα πμο πζζηεφς υηζ εα αμδεήζμοκ. Σνεζξ ηαηαζηάζεζξ πμο 

πζζηεφς υηζ εα αμδεήζμοκ υθμοξ ιαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηέπκδ.  

 Σμ πνχημ είκαζ βζα ημ πχνμ ημο ζπμθείμο. ·πεζ βίκεζ ιία εζζήβδζδ ζημκ 

ΟΚ ηαζ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ κα οπάνπμοκ πθέμκ ζπμθεία, ζηα κέα 

ζπμθεία πμο πηίγμκηαζ, κα δίκεηαζ έκα πμζυκ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ μφηςξ 

χζηε ιέζα ζηδκ ανπζηεηημκζηή κα εκηαπεμφκ ένβα ηέπκδξ. Δίκαζ ηάηζ πμο ημ 

1954 πενίπμο μ Τπμονβυξ Παζδείαξ ζηδ Γαθθία έθηζαλε ιζα κμιμεεζία ηέημζα, 

χζηε ηα ζπμθεία, ηα Πακεπζζηήιζα, ηα Νδπζαβςβεία, υθα κα είκαζ ιε ένβα 

ηέπκδξ, χζηε μζ κέμζ κα είκαζ ημκηά ζηδ ζφβπνμκδ ηέπκδ, ζηδκ ηέπκδ ηδξ επμπήξ 

ημοξ, ηάηζ πμο ειείξ ηυζα πνυκζα ιεηά δεκ έπμοιε αηυιδ αλζςεεί κα ηάκμοιε. 

Σμ 1963 πενίπμο ιε έκα πνυβναιια ηέπκδξ ζηδκ Ανπζηεηημκζηή, ημ λεηίκδζακ 

ηαζ ζηδκ Αιενζηή βζα υθα ηα δδιυζζα ηηίνζα αοημί. Λμζπυκ, κμιίγς, είκαζ πθέμκ 

μ ηαζνυξ κα πενζιέκμοιε απυ ηα κέα ζπμθζηά, κα πηίγμκηαζ, κα είκαζ ιαγί ιε ημκ 

ανπζηέηημκα ηαζ μ ηαθθζηέπκδξ πμο εα θηζάλεζ ημ ζπμθείμ.  

 Σμ δεφηενμ είκαζ υηζ ιέζα ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο δεκ ιπμνεί κα 

δζδάζηεηαζ δ ηέπκδ πςνίξ κα οπάνπμοκ πχνμζ δδιζμονβίαξ. Γεκ ιπμνεί έκα 

ιάεδια κα πάεζ ζε έκα παζδί, κα ημο δείλεζξ εεςνδηζηά πχξ εα γςβναθίζεζ, 

πχξ εα εηθναζηεί. Πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα οπμδμιή, κα ιπμνμφκ ηα παζδζά κα 

ιπμφκε ιέζα ηαζ κα δμοθέρμοκ ημκ πδθυ, κα ζηαθίζμοκ έκα λφθμ, κα πάνμοκ 

ηα πζκέθα ηαζ κα γςβναθίζμοκε ένβα ηαζ κα εηθναζημφκ. Να ιπμνεί μ 

εηπαζδεοηζηυξ, μ ηαθθζηέπκδξ κα ιπμνεί κα δείλεζ ιέζα ζε αοηυ ημ πνυκμ ημκ 
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πενζμνζζιέκμ πμο έπεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ δδιζμονβίαξ. Γεκζηχξ πνέπεζ ηάεε 

ζπμθείμ κα έπεζ έκα δζηυ ημο πχνμ, πμο εα είκαζ μ πχνμξ πκεοιαηζηήξ 

έηθναζδξ ηαζ δδιζμονβίαξ. Γεκ επζηνέπεηαζ κα ιδκ οπάνπεζ. Αοηυ είκαζ ημ 

δεφηενμ ζδιακηζηυ πμο έκα ζφβπνμκμ ζπμθείμ πνέπεζ κα ημ έπεζ.  

 Σμ ημιιάηζ πμο αθμνά ημοξ ηαθθζηέπκεξ πμο δζδάζημοκ, ιαγί ιε ημοξ 

ιαεδηέξ, είκαζ κα ιδκ πδβαίκεζ παιέκδ δ δδιζμονβζηή ημοξ ζδζυηδηα. Γδθαδή ηα 

παζδζά κα ιπμνμφκ κα δδιζμονβμφκ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ηαεδβδηχκ ηςκ 

ηαθθζηεπκζηχκ, δδθαδή κα ηάκμοκε αοηυ πμο θέιε ημ βηνάθζηζ ηαζ κα 

γςβναθίγμοκε ηα ζπμθεία.  

 Δίπα ηδκ ειπεζνία εκυξ ζπμθείμο. Έηακε έκα πμθφ οπμααειζζιέκμ 

ζπμθείμ. Μμο δζαθεφβεζ, ζοβπςνέζηε ιε, ακ ήηακ ημ 4μ ή ημ 5μ Γοικάζζμ 

Πεζναζά, ζηα Μακζάηζηα. ·κα κμζμημιείμ, ιζα ηθζκζηή ζδζςηζηή ηδκ είπακε ηάκεζ 

ζπμθείμ. Γεκ οπήνπε πμοεεκά πνμαφθζμ. ·καξ πχνμξ ηθεζζηυξ. Κάπςξ έηζζ 

ήηακε ηα παζδζά πμο αβαίκακε ζημ δζάθεζιια, υηακ πηφπαβε ημ ημοδμφκζ. Σα 

παζδζά ήηακ πμθφ ακηζδναζηζηά, πμθφ θηςπά. Γφζημθμ ζπμθείμ, οπεναμθζηά 

δφζημθμ. Εήηδζα απυ ημ δζεοεοκηή κα ζοιιεηέπμοκ ηα παζδζά ιε ημ κα 

δδιζμονβήζμοκε ημοθάπζζημκ ζε αοηυ ημ πνμαφθζμ ημ πενζαάθθμκ ημοξ. Δίπακε 

ζδζαίηενα ηαηαζηνμθζηέξ ηάζεζξ. αξ πθδνμθμνχ υηζ δέπεδηε μ δζεοεοκηήξ, 

έδςζε ηάπμζμ πμζυκ, έδςζα ηαζ εβχ, έδςζακ ηαζ ηα παζδζά, ιαγεφηδηακ ηα 

θεθηά, πήνακ ηα πνχιαηα. Μυκα ημοξ ηα παζδζά δμοθεφακε απυ ημ πνςί ιέπνζ 

ημ ανάδο. Φηζάλακε δζάθμνα. Ο ηαεέκαξ υ,ηζ ήεεθε. Σμ είπακε ιμζνάζεζ ζε 

επίπεδα μζ πανέεξ. Γδθαδή απ‘ ηδ ιέζδ ηαζ ηάης δ ιία πανέα, απ‘ ηδκ ιέζδ 

ηαζ πάκς δ άθθδ, βζα κα ιπμνμφκ κα ιπμφκε υθα ηα παζδζά. αξ πθδνμθμνχ 

υηζ υηακ αημοιπμφζακε ζημ πνμαφθζμ ηα πυδζα ημοξ ζημκ ημίπμ, μ άθθμξ 

επζζήιακε: ιδ ιμο θενχζεζξ, εα ιμο ημ παθάζεζξ. Πνυζελακ μζ ίδζμζ ημ πχνμ 

ημοξ ηαζ αθήκακε ημ ζηίβια ημοξ ηα ίδζα ηα παζδζά, ηδ δδιζμονβζηυηδηά ημοξ.  

 Λμζπυκ, ακηίζημζπα εέθς κα πς ηαζ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ημοξ 

ηαθθζηέπκεξ, υηζ δζδάζημοκ ηαζ δίκμοκε ηδκ ροπή ημοξ ζηα παζδζά. Θα πνέπεζ 

ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ κα δχζεζ ιζα ηαηεφεοκζδ ζε αοημφξ ημοξ ηαθθζηέπκεξ 

πμο δζδάζημοκ εηεί, πμο δίκμοκ ηυζα ένβα, κα θηζάλμοκ ιζα θυνιμοθα, εηεί 

πμο ηάκμοκε ηάπμζεξ βναθεζμηναηζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα ημ ζπμθείμ, κα 

ιπμνμφκ κα έπμοκ ιζα εκαθθαηηζηή δοκαηυηδηα, αθμφ μ ηαθθζηέπκδξ είκαζ έκαξ 

άκενςπμξ ιε δζπθή ζδζυηδηα ηαζ δδιζμονβεί ηαζ δζδάζηεζ, κα ιπμνμφκ κα 
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απεθεοεενχκμοκ θίβμ απυ ημ πνυκμ ηαζ κα ιπμνμφκ κα δίκμοκ ηάπμζα ένβα 

ημοξ ζε ακηίζημζπεξ ενβαζζαηέξ χνεξ ηαζ κα πενζαάθθμοκ ημ πχνμ ημο 

ζπμθείμο. Σζ δδθαδή; Σμ βναθείμ ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ βεκζηυηενα ημοξ πχνμοξ. 

Γδθαδή μ ηαθθζηέπκδξ, υπςξ ηαζ μ ιαεδηήξ κα δίκμοκ ημ ζηίβια ημοξ ιέζα ζημ 

ζπμθείμ. Να είκαζ δδθαδή ζε ηνεζξ θάζεζξ: κα είκαζ μ ηαθθζηέπκδξ πμο εα πάνεζ 

ιε ακάεεζδ ιε ημ δζαβςκζζιυ υηακ πηίγεηαζ ημ ζπμθείμ ηαζ κα ιπεζ δ ηέπκδ έηζζ, 

κα ιπεζ δ ηέπκδ απ‘ ηδ ιενζά ημο ιαεδηή ηαζ κα ιπεζ ηαζ δ ηέπκδ απ‘ ηδ ιενζά 

ημο ηαεδβδηή, ζεαυιεκμζ υθμζ αοηυ ημ ιυπεμ πμο ηάκμοκ μζ ηαεδβδηέξ ηαζ ηδκ 

πνμζπάεεζα πμο ηάκμοκ μζ ιαεδηέξ. Αοηυ ήηακ ημ έκα ημιιάηζ πμο ήεεθα κα 

ζαξ πς.  

 Σμ δεφηενμ είκαζ ημ ημιιάηζ βζα ημ πχνμ ημκ ενβαζηδνζαηυ ηαζ ημ ηνίημ 

ημιιάηζ πμο εέθς κα ζαξ πς είκαζ, ακ ηαζ εβχ ιζθάς βζα ηδκ ηέπκδ, ειείξ μζ 

ηαθθζηέπκεξ εα πνέπεζ, ειείξ μζ εηπαζδεοηζημί εα πνέπεζ κα αβηαθζάζμοιε ημ 

εέια ηδξ μζημθμβίαξ.  

  Θα ζαξ πς έκα πανάδεζβια, ημο Γζμφθεν Μπυσξ. ·καξ 

ηαθθζηέπκδξ πμο ήδδ βζα ημκ 20μ αζχκα είκαζ πμθφ ιεβάθδ θοζζμβκςιία. Ίηακ 

ημο γδηήεδηε κα εηπνμζςπήζεζ ζε δζεεκή έηεεζδ ηδ Γενιακία ζημ 

κημημοιέκημ ημο Κάζζθ, ιζα δζεεκή έηεεζδ απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ ημο πθακήηδ, 

ακ υπζ δ ιεβαθφηενδ, πνυηεζκε ακηί βζα άθθμ ένβμ κα πανμοζζάζεζ, κα ανπίζεζ 

κα θοηεφεζ έκα απυ ηα εθηά πζθζάδεξ δέκηνα αεθακζδζέξ πμο εα έηακε ζε 

κημημοιέκηα, ζημ Κάζεθ ηδξ Γενιακίαξ.  Αοηή ηδ δζμνβάκςζδ ηδ δμφθεοε 

πέκηε πνυκζα. Πήνε ιαγί ημο πμθίηεξ, θμζηδηέξ, ηαθθζηέπκεξ, λεζήηςζε έκακ 

πθδεοζιυ. Άθθαλε έκα ημπίμ. Ί,ηζ ζαξ θές εβχ είκαζ βζα κα ιζθήζς βζα ηδκ 

ηέπκδ. Αθθά ημ εεςνχ ημ ίδζμ, ίζςξ ηαζ αηυιδ πζμ ζδιακηζηυ, βζαηί ακ δεκ είκαζ 

δ ηέπκδ έκα ένβμ ηέπκδξ πμο ιαξ δείπκεζ ηδ γςή, δ θφζδ ιαξ ηδκ δείπκεζ αηυια 

ηαθφηενα. Θα πνέπεζ κα αβηαθζάζμοιε ημ εέια ηδξ δεκηνμθφηεοζδξ, ημ εέια 

ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ θμοθμοδζχκ, ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ θμοθμοδζχκ ηαζ 

βεκζηχξ ιε ημ πανάδεζβια, υπςξ μ Μπυσξ ακηί βζα άθθμ ένβμ, αβηάθζαζε ημ 

μζημθμβζηυ ηίκδια ηαζ ειείξ μζ εηπαζδεοηζημί κα ηάκμοιε ηάηζ πανυιμζμ. αξ 

εοπανζζηχ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ζ ζοκαδέθθζζζα δ Κμφημο δ Νηίκα βζα ηδ Μμοζζηή έπεζ ημ 

θυβμ.  

Νη. ΚΟΤΚΟΤ: οκάδεθθμζ, δεκ είκαζ δζηή ιμο δ ενβαζία, πανμοζζάγς ηδκ 
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ενβαζία εκυξ ζοκαδέθθμο ιμοζζημφ, μ μπμίμξ απμοζζάγεζ. ·πεζ ζηαθεί δ 

ενβαζία ζημ ΚΔΜΔΣΔ. Σδκ λένεηε. Θα ήεεθα υιςξ ιεηά ηδκ ακάβκςζδ ηδξ 

ενβαζίαξ ημο ζοκαδέθθμο, ακ έπς πνυκμ, ακ ιμο δίκεηαζ δ εοηαζνία, κα ηάκς 

ηάπμζεξ πνμηάζεζξ, ζπεηζηά ηαζ ιε ηα Καθθζηεπκζηά ηαζ ιε ηδ Μμοζζηή ηαζ 

βεκζηά ιε ηδκ Αζζεδηζηή Αβςβή ηαζ ιε ηδ Φοζζηή Αβςβή απυ ιζα άθθδ ζημπζά, 

απυ ηδ ζημπζά ηςκ δζηχκ ιμο βκχζεςκ, ηδξ δζηήξ ιμο εζδζηυηδηαξ, ακ έπμοιε 

πνυκμ. Γε εα ιε πάνεζ μ πνυκμξ. Πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ πνμηάζεζξ πμο ιμο 

βεκκήεδηακ ηχνα ιέζα απυ ηδ ζογήηδζδ.  

Λμζπυκ, ιπαίκς ηαηεοεείακ: πμθζηά Πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ζηδ 

Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, ζημ Δθθδκζηυ Κνάημξ 21μξ αζχκαξ. Παζδεία ή 

Δηπαίδεοζδ; Σμ πανάδεζβια ηςκ Μμοζζηχκ πμθείςκ. Σμ ιάεδια ηδξ 

Μμοζζηήξ. Δζζδβδηήξ μ ηένβζμξ Εοβμφναξ, Καεδβδηήξ Μμοζζηήξ.  

 Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, εα πνμηζιήζς κα ζαξ πνμζθςκήζς αβαπδημί 

ζοιπμθίηεξ, ηαεχξ έκα οκέδνζμ ιε εέια ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία, 

εφημθα δ ζογήηδζδ ηαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ ιεηαθένεηαζ ζε βεκζηυηενμ επίπεδμ, 

ζημ επίπεδμ ηςκ πνςημβεκχκ πνμαθδιάηςκ, εηεί πμο θαίκεηαζ κα πάζπεζ δ 

επμπή ιαξ. ηδκ ηάζδ ιεηαηνμπήξ ημο ζπμθείμο πμο πανάβεζ πμθίηεξ ζε 

ζπμθείμ πμο πανάβεζ πεθάηεξ. 

 Αξ λεηζκήζμοιε, θμζπυκ, ιε ενςηήιαηα ζημ επίπεδμ ημο αοημκυδημο. 

Παζδεία ή εηπαίδεοζδ; Λεζημονβυξ ηδξ παζδείαξ ή εηπαζδεοηζηυξ; Γεκζηή ή 

εζδζηή παζδεία ζηδκ πνχηδ ηαζ δεφηενδ ααειίδα; θαζνζηή ή ηαηαηενιαηζζιέκδ 

βκχζδ; Μμνθςηζηυ – ακενςπζζηζηυ ζδεχδεξ ή επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ; 

Βαοηαθζγυιαζηε ιε ηζξ πνχηεξ, εκχ αμθεουιαζηε ή ακεπυιαζηε ηζξ δεφηενεξ 

επζθμβέξ; Σμ πανάδεζβια ηδξ Καθθζηεπκζηήξ παζδείαξ, ηδξ Αζζεδηζηήξ Αβςβήξ 

ηαζ εζδζηυηενα ηδξ Μμοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ ηςκ Μμοζζηχκ πμθείςκ, είκαζ απυ ηα 

πνμζθμνυηενα βζα κα δμφιε ηδκ απυζηαζδ ιεηαλφ θυβςκ ηαζ ένβςκ ζηδκ 

Παζδεία. Να δμφιε πχξ απυ ημ άνενμ 16, πανάβναθμξ 2 ημο οκηάβιαημξ 

ιέκεζ ζπεδυκ πάκηα ιυκμ δ επαββεθιαηζηή αβςβή ηαζ αοηή υιςξ ηαπεηηζηή, 

πςνίξ ζηήνζλδ ζηδκ πμθφπθεονδ πνμζςπζηυηδηα ημο εθεφεενμο πμθίηδ, ζηδκ 

μπμία υθεζθε, έπνεπε κα ζημπεφεζ δ Παζδεία.  

 ηα πνχηα ενςηήιαηα ιπαίκεζ ηάπμζμξ κα πνμζεέζεζ: επζζηήιδ πςνίξ 

ηέπκδ; Παζδεία πςνίξ πμθζηζζιυ; θδ πςνίξ εκένβεζα; Ίθα ηα ενςηήιαηα 

αθμνμφκ ηαζ επδνεάγμοκ ηαεμνζζηζηά ημ ιάεδια ηδξ Μμοζζηήξ ζηδκ 
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πνςημαάειζα ηαζ Γεοηενμαάειζα Δηπαίδεοζδ, πμο ηζκείηαζ ιεηαλφ ηδξ 

ηαηαηενιαηζζιέκδξ εβηοηθμπαζδζηήξ – επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ηαηάνηζζδξ. Δπίζδξ δ Μμοζζηή ηφνζα ανπή ςξ ζηαεενυ 

παεδηζηυ ελςηενζηυ ενέεζζια. Καημπονςιέκμξ ήπμξ, εζηυκα, πμο επζζηδιμκζηά 

επζδζχηεηαζ κα δζαηνίκεηαζ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα, ηαθή ιμοζζηή, επζθμβή 

ακηζεέζεςκ.  

 Αοηά υιςξ ζε δεφηενμ επίπεδμ, ηαεχξ πνχηα ηονζανπεί δ ηαθθζένβεζα 

ηδξ ζηακυηδηαξ βζα αζζεδηζηή απυθαοζδ (Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ΓΔΠΠ 

Μμοζζηήξ 2001). Δφημθα ηάπμζμξ ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ ηυζμ απυ ηα 

Ακαθοηζηά Πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ υζμ ηαζ απυ ηα κέα αζαθία υηζ εδχ δ 

αζζεδηζηή δεκ αθμνά ζημκ ηθάδμ ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ δ απυθαοζδ δεκ 

παναπέιπεζ ζηδκ ανπαία ροπζηή πκεοιαηζηή ηένρδ. Πνυηεζηαζ βζα ιεηάθναζδ 

αββθζημφ υνμο, πμο υπςξ ηαζ δ δδιζμονβζηυηδηα δεκ έπμοκ απμδμεεί αοηά ζηα 

εθθδκζηά. Οφηε υιςξ ηαζ ζε μνεά εθθδκζηά. οκεπχξ δ esthetic sensitivity ηαζ δ 

creativity είκαζ δ αζζεδηζηή ηαζ δ δδιζμονβζηυηδηα, μζ μπμίεξ ανπζηά 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζε ιζα πνμζπάεεζα άνζδξ ηςκ αδζελυδςκ ηδξ 

ελεζδζηεοιέκδξ ηεπκζηήξ ιμοζζηήξ παζδείαξ, πμο επζηνάηδζε επί δφμ αζχκεξ 

πενίπμο ηαζ ζημ αββθμζαλμκζηυ ζφζηδια, έβζκακ ζηδκ Δθθάδα μ πονήκαξ ηδξ 

εφημθδξ θφζδξ, copy paste.  

 Θα πνέπεζ κα δεζ αοηυ ημ πανάδεζβια δ ζδιενζκή ηοαένκδζδ πμο δζα 

ζηυιαημξ ημο Τπμονβμφ Παζδείαξ δδθχκεζ: ημ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ηδξ 

Δονχπδξ ιαξ είκαζ δ πμθοιμνθία ηδξ. Γεκ πνέπεζ κα ηθςκμπμζήζμοιε ημοξ 

πμθζηζζιμφξ ιαξ, αθθά κα ζεαυιαζηε ηδκ Δονχπδ ηςκ παηνίδςκ. Πνέπεζ κα 

ακηζζημζπίζμοιε αθθά υπζ κα εκανιμκίζμοιε ιε ηδκ έκκμζα ηδξ ελμιμίςζδξ ηα 

εεκζηά εηπαζδεοηζηά ιαξ ζοζηήιαηα (18 Γεηειανίμο ημο 2007).  

 Πανά ημ πνμαθδιαηζηυ ΓΔΠΠ, ηα αζαθία ημο Γδιμηζημφ δζαθένμοκ 

ζδιακηζηά ιεηαλφ ημοξ, ιε αοηυ ηδξ Δ΄ Γδιμηζημφ κα λεπςνίγεζ πνμξ ημ 

ηαθφηενμ. Ίπςξ ζςζηά ηυκζζε ηαζ δ ηα Υαηγδαανίηδ, δ πακάηεζα 

δζαεειαηζηυηδηα, πμο ζοκήεςξ ηαηαθήβεζ κα βίκεζ απμζπαζιαηζηυηδηα, έπεζ 

απμηεθέζεζ ηαηά πενίπηςζδ ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα βζα ημ ακηζηείιεκμ ηδξ 

Μμοζζηήξ πμο είκαζ ηαηανπήκ πνμθμνζηυ. Δίκαζ εεηζηυ ημ υηζ οπάνπμοκε βζα 

πνχηδ θμνά αζαθία Μμοζζηήξ ζηδκ πνςημαάειζα, υπςξ ηαζ αζαθία δαζηάθςκ 

ηαζ ηεηνάδζα ενβαζζχκ βζα ημοξ ιαεδηέξ, cd rom ηαζ r cd rom. Ακδζοπδηζηυ 
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υιςξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ιμοζζηή ηείκεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ζε ζδιακηζηυ 

ααειυ ςξ ηαηαηενιαηζζιέκδ, δπμηζκδηζηή δζαδζηαζία, ςξ εβηοηθμπαζδζζιυξ, 

ςξ επζζηδιμκζηή βκχζδ, βναπηή δζαδζηαζία ηαζ ςξ δζαδζηαζία παεδηζηή, 

ηαηακαθςηζηή. Δπζπθέμκ, ιε ηδκ επίηθδζδ ηςκ ακαβηχκ ιζαξ ζδιενζκήξ 

πμθοπμθζηζζιζηήξ ημζκςκίαξ ακηζιεηςπίγμκηαζ ηαηά πενίπηςζδ ιε οπμηίιδζδ 

μζ εθθδκζηέξ πμθζηζζιζηέξ παναδυζεζξ, εκχ ιέζα ζε έκα αζηζηυ πθαίζζμ 

ακηζιεηχπζζδξ ηαζ ζημκ ακηίπμδα ηςκ παθζχκ αζαθίςκ απμοζζάγμοκ μζ 

ακαθμνέξ ζε ζζημνζηέξ ηαζ πνμθμνζηέξ παναδυζεζξ.  

 Σμ ιμκαδζηυ αζαθίμ βζα ηζξ ηνεζξ ηάλεζξ ημο Γοικαζίμο είκαζ έκα 

ακεμθυβζμ, αζαθίμ ηαεδβδηή, ηάηζ εεηζηυ ηαηανπήκ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ 

έιθαζδξ πμο δίκεηαζ ζηδ Μμοζζηή, ζηδ δζαδζηαζία πναηηζηή. Σμ ακεμθυβζμ έπεζ 

ηαθή πςνμπνμκζηή ζζμννμπία. Καζ ηαηαθυβμοξ εειάηςκ πενζέπμοκ πμο 

δζεοημθφκμοκ ηαζ ηαεμδδβμφκ. Γδιζμονβείηαζ υιςξ έηζζ ιζα ζδιακηζηή 

ακηίννδζδ ιεηαλφ πνςημαάειζαξ ηαζ δεοηενμαάειζαξ πνμζέββζζδξ, εκχ δεκ 

ηδνείηαζ μφηε ημ ΓΔΠΠ.  

 Ίζα εζπχεδηακ ήηακ απαναίηδηα βζα κα ημκζζημφκ δφμ ζημζπεία. 

Πνχημκ: ημ ΤΠΔΠΘ ακηζιεηςπίγεζ ηδ Μμοζζηή ςξ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ, πμο 

δεκ ζημπεφεζ ηαηανπήκ ζημ φθμξ, ήεμξ ηαζ ζηδκ ελενεφκδζδ εζςηενζημφ ηαζ 

ελςηενζημφ ηυζιμο. Δδχ μ ζοκάδεθθμξ δίκεζ ηαζ ηδκ εηοιμθμβία, ημ ιμφζα, 

απυ ημ ιμ ζδιαίκεζ ενεοκχ, ιαμιχ ζδιαίκεζ ενεοκχ. 

 Γεφηενμκ: ηα Μμοζζηά πμθεία έπμοκ εεζιζηά ηεκά απυ ηδκ ίδνοζή ημοξ 

ηαζ δζα ημο άβναθμο κυιμο κα μνζμεεημφκ ηδ Μμοζζηή ςξ εζδζηή εηπαίδεοζδ, 

πμο ακηζθάζηεζ ιε ημ παναηηήνα ηδξ δεοηενμαάειζαξ Παζδείαξ. Σείκμοκ έηζζ κα 

πάνμοκ ημ παναηηήνα Μμοζζηυ ζπμθείμ ή ζμαανυ ζπμθείμ, ζοκ έκα ή δφμ ηαζ 

αοηυ υηακ δ μνζαηή παζδεία, δ αάζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηςκ δζδαζηυκηςκ ζηα 

Μμοζζηά πμθεία ακήηεζ ζε άθθμ Τπμονβείμ, ζημ Τπμονβείμ Πμθζηζζιμφ, ιε 

ηνυπμ πμο ιυκμ πνμαθήιαηα πνμηαθεί. 

 Σα Μμοζζηά πμθεία έπμοκ εβηαηάθεζρδ απυ ηδκ Πμθζηεία, ακηίζημζπδ ιε 

αοηή πμο ακέθενε μ η. Μαηγζάνδξ βζα ηα Δζδζηά πμθεία. Δκχ δ Μμοζζηή ςξ 

ακηζηείιεκμ πάζπεζ απυ ηδκ ίδζα ακηζθαηζηή, οπενηζιδιέκδ, οπενηίιδζδ πμο 

ακέθενε ηαζ μ η. Καιηζίηδξ βζα ηδ Φοζζηή Αβςβή. Πμφ ανίζηεηαζ ημπμεεηδιέκδ 

δ ιμοζζηή παζδεία ηςκ Μμοζζηχκ πμθείςκ; ηδκ επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ; 

Γζεφεοκζδ; ε ΔΠΑΛ; Σζ είκαζ ιεηαλφ άθθςκ ηα Μμοζζηά πμθεία ζφιθςκα ιε 
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ημκ ζδνοηζηυ κυιμ ημο 1988; πμθεία απυ ηα μπμία μζ κέμζ απμθμζημφκ πςνίξ 

κα οζηενμφκ ζε βεκζηή παζδεία. Ζ έθθεζρδ Γζεφεοκζδξ Μμοζζηχκ πμοδχκ 

ζημ ΤΠΔΠΘ είκαζ ειθακήξ. Ζ Καθθζηεπκζηή Δπζηνμπή είκαζ ηυζμ εθθζπήξ 

εεζιυξ, χζηε ιε ιζα αθθαβή Τπμονβμφ κα ιεηαηνέπεηαζ απυ απυθοημ 

δζαπεζνζζηή ηνίζζιςκ εειάηςκ, υπςξ δ αλζμθυβδζδ ηαζ δ οπμπνυζθδρδ 

πνμζςπζημφ, ζε απυθοημ απυκηα.  

 Μέζα ζε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ ηαζ ιε δεδμιέκδ ηδκ εθθδκζηή ζοκήεεζα 

ηδξ πνμπεζνυηδηαξ, δζαηνέπμοιε άιεζα ημκ ηίκδοκμ δ ηναοβαθέα έθθεζρδ ΑΠ, 

Ακαθοηζηχκ Πνμβναιιάηςκ πμοδχκ, βζα ηα Μμοζζηά πμθεία κα 

ακηζιεηςπζζηεί ζημ επίπεδμ ιζαξ ηεπκζηήξ ηαλζκυιδζδξ ηδξ φθδξ ιε αάζδ ηα 

ηνζηήνζα ηδξ οπάνπμοζαξ μνζαηήξ παζδείαξ. Ζ Καθθζηεπκζηή Δπζηνμπή έπεζ 

δδθχζεζ υηζ ηα ΑΠ βζα ηα Μμοζζηά πμθεία ανίζημκηαζ ήδδ οπυ επελενβαζία. 

Ίπςξ ζοκήεςξ ζηδκ Δθθάδα μ δζάθμβμξ ιε ηδ αάζδ βίκεηαζ είηε πνμζπδιαηζηά 

είηε ηαευθμο. ήιενα γμφιε ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ. Καζ υθα αοηά υηακ δ ίδζα δ 

Μμοζζηή είκαζ απυ ηα ακηζηείιεκα πμο πνμζεθηφμοκ ηδκ εζζπχνδζδ ζδζςηζηχκ 

πναηηζηχκ ιέζα ζημ βεκζηεοιέκμ πθαίζζμ ηδξ ιεηαηνμπήξ ζημ δδιυζζμ ζπμθείμ 

ζε ζπμθείμ αβμνάξ.  

 Πυζα πνήιαηα δίκεζ ημ ηνάημξ βζα ηδ Μμοζζηή Παζδεία; Φαίκεηαζ απυ 

ηδκ έβηαζνδ ζηεθέπςζδ ηςκ Μμοζζηχκ πμθείςκ, απυ ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ 

πνμπαναζηεοαζηζηχκ ηιδιάηςκ ημο Γδιμηζημφ, απυ ηδ δζαζχκζζδ ημο 

πανάκμιμο ηαζ ελεοηεθζζηζημφ εεζιμφ ηδξ ςνμιίζεζαξ, απυ ηα πνμαθήιαηα 

ηαζ ηα δζαθαζκυιεκα ζηάκδαθα ζηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ ιαεδηχκ, απυ ηδκ 

εβηαηάθεζρδ ημο ιμκαδζημφ ηναηζημφ μδδβμφ, απυ ηδκ πνμπεζνυηδηα ηδξ 

πνμεηθμβζηήξ ακαημίκςζδξ βζα ίδνοζδ Αηαδδιίαξ Σεπκχκ, Μάζμξ ημο 2007. 

 Παζδεία ηαζ πμθζηζζιυξ. Πυζεξ θμνέξ ημ έπμοιε αημφζεζ απυ 

ηοαενκδηζηά πείθδ, απυ πείθδ παναβυκηςκ ηδξ παζδείαξ ηαζ πυζα εαοιαζηζηά 

αημθμοεμφζακ; Πμφ ανίζηεηαζ μ πμθζηζζιυξ ζηδ Γεοηενμαάειζα Παζδεία; ημ 

ηνοθυ πνυβναιια, δδθαδή εηηυξ ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ ηαζ ζημοξ 

ιαεδηζημφξ ηαθθζηεπκζημφξ αβχκεξ ημο ΤΠΔΠΘ. Καζ πχξ εκκμεί ημ επίζδιμ 

ηνάημξ ημκ πμθζηζζιυ ζηδκ Παζδεία; Πχξ εκκμεί ηδκ Πμθζηζζιζηή Παζδεία; Με 

ηδκ έκκμζα πμο είκαζ ημπμεεηδιέκδ ζημ μιχκοιμ Τπμονβείμο; Με ηζξ 

πνμηάζεζξ πμθζηζζιμφ ζηδ ζεθίδα ημο πνςεοπμονβμφ; Αλζμπνυζεηημξ είκαζ 

ηαζ μ πνχημξ ζφκδεζιμξ ιε ηδκ ηαηδβμνία Αεθδηζζιυξ, ΟΠΑΠ. Με ηδκ 
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οζμεέηδζδ απυ πθεονάξ ΤΠΔΠΘ ηδξ ημζκήξ εονςπασηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

εονςπασηήξ μθμηθήνςζδξ πμο ζηδνίγεηαζ ζημ 800 ι.Υ. ηαζ ζημκ Κανθμιάβκμ; 

ε ιζα πμθζηεία ιε πανάδμζδ ηδκ ακαλζμηναηία, ζε ιζα πμθζηεία πμο 

δζαηαηέπεηαζ απυ αζζεήιαηα πμθζηζζιζηήξ ιεζμκελίαξ, ζε ιζα πμθζηεία πμο υθμ 

άθθα θέεζ ηαζ άθθα ηάκεζ.  

 Πμζμζ ηεθζηά ζηεθεπχκμοκ ηζξ εέζεζξ ζοιαμφθςκ ηαζ πανέδνςκ ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο; Πμζμζ δζαιμνθχκμοκ ημοξ παζδαβςβζημφξ ζηυπμοξ; 

Πμζμζ αλζμθμβμφκ ηα ζπμθζηά δζδαηηζηά παηέηα; Πμζμζ επζιμνθχκμοκ ημ 

δζδαηηζηυ πνμζςπζηυ; Γζαηί ζήιενα ιαξ γδηείηαζ εκηυξ 48χνμο κα 

ηαηαεέζμοιε πνμηάζεζξ ςξ φθθμβμζ Γζδαζηυκηςκ βζα ηδκ επζιυνθςζή ιαξ; 

Γζαηί βζα δεφηενδ θμνά ιεηά ηδκ μκμιαημδμζία ηςκ ζπμθείςκ επζθέβεηαζ ιζα 

δζαδζηαζία ελπνέξ ηαζ ιάθζζηα ηχνα, πςνίξ ηεκηνζηυ έββναθμ, ζε επίπεδμ 

Γζεοεφκζεςκ Γεοηενμαάειζαξ Δηπαίδεοζδξ;  

 Πχξ ιπμνμφιε κα επδνεάζμοιε ηα πνάβιαηα; Με ημ κα είιαζηε 

πανυκηεξ ηαηανπήκ ηαζ ηάκμκηαξ πνάλδ ημ ζφκεδια ηδξ ΟΛΜΔ βζα ημ 

οκέδνζμ αοηυ, βζαηί ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία είκαζ πμθφ ζμαανή 

οπυεεζδ κα ηδκ αθήζμοιε ζημοξ «εζδζημφξ». Ίκηςξ «εζδζημί» πνέπεζ κα 

πάρμοιε κα είιαζηε. ημ ενχηδια Παζδεία ή Δηπαίδεοζδ απακημφιε: πνχηα 

Παζδεία, φζηενα Δηπαίδεοζδ. Δοπανζζηχ πμθφ.  

 ·πς πνυκμ κα ηάκς αοηέξ ηζξ πνμηάζεζξ; Γδθαδή απθχξ 

πνμαθδιαηζζιυ. Δβχ εα ζοκδέζς δφμ εέιαηα πμο εζπχεδηακ πζμ ιπνμζηά. 

Γεκ απεοεφκμιαζ ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ, απεοεφκμιαζ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ.  

  Λμζπυκ, εα έθεβα πνχηα-πνχηα, επεζδή έηζζ ιμο εέζακε αοηέξ 

ηζξ ζηέρεζξ μζ ζοκάδεθθμζ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ, εζείξ η. Γμοκανίδδ ααζζηά πμο 

ακαθενεήηαηε, υηζ εβχ άθθαλα δέηα ζπμθεία ηαζ ζε ηακέκα ζπμθείμ δεκ είδα κα 

δζδάζηεηαζ ηαζ κα οπάνπεζ μιάδα πμνμφ, πμνεοηζηή μιάδα, πανυθμ πμο 

πμθθέξ θμνέξ γήηδζα κα ζοκενβαζηχ εβχ, ακ ηαζ είιαζ θζθυθμβμξ, ιε ημοξ 

ηαεδβδηέξ ηδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ βζα κα δζδάλμοιε πμνυ ηαζ κα ηάκμοιε 

πμνεοηζηή μιάδα. Αοηυ ημ αάγς ζακ πνμαθδιαηζζιυ.  Ο πμνυξ είκαζ ιζα 

μιμνθζά ηαζ Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ ηέπκδξ, πμο εα ιπμνμφζε πναβιαηζηά κα 

ηάκεζ πάνα πμθθά ζημ ζπμθείμ, ζηδ ζοκενβαζία. Αοηυ έηζζ ζακ 

πνμαθδιαηζζιυ.  

 Γεφηενμκ: ιέζα απυ ηδ Φοζζηή Αβςβή ιπμνμφιε κα πνμςεήζμοιε ηαζ 
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ηδκ ακηζναηζζζηζηή εηπαίδεοζδ. Ίπζ ιυκμ βζαηί εηεί πναβιαηζηά ηα παζδζά δεκ 

έπμοκε δζαθμνέξ, αθθά ηαζ βζαηί ιεηαλφ αθθμδαπχκ ηαζ ζπμθείςκ 

δζαπμθζηζζιζηχκ αθθά ηαζ άθθςκ μιάδςκ, μιάδςκ ημο θυνμοι, ηςκ μιάδςκ 

ηςκ ιεηακαζηχκ  η.θπ.. ιπμνμφιε κα οπάνπμοκε ζοκενβαζίεξ ηαζ πςνίξ κα 

οπάνπεζ ακηαβςκζζιυξ, κα βίκμοκε ημζκέξ μιάδεξ αεθδηζηέξ, πμο εα 

πνμςεήζεζ επίζδξ ηδκ ακηζναηζζζηζηή εηπαίδεοζδ. Ο Παφθμξ λένεζ, βζαηί 

έπμοιε ηάκεζ ακηζναηζζζηζηή εηπαίδεοζδ ηαζ είπα ηάκεζ ηαζ εβχ ζημ ζπμθείμ ηαζ 

έραπκα κα ανς μιάδεξ αηνζαχξ βζα κα οθμπμζήζμοιε ηάηζ ηέημζμ, μιάδεξ 

ιεζηηέξ, απυ εθθδκυπμοθα ηαζ αθθμδαπά παζδζά.  

 ·καξ ηνίημξ πνμαθδιαηζζιυξ είκαζ δ Φοζζηή Αβςβή ζηδκ 

ημζκςκζημπμίδζδ, δ μπμία αμδεάεζ πάνα πμθφ, βζαηί ημ παζδί ηαζ ηα 

πνμαθήιαηά ημο, εα δζμπεηεφζεζ ηδ δναζηδνζυηδηά ημο ηαζ εα ιπμνέζεζ ιέζα 

απυ ηδ Φοζζηή Αβςβή κα εηημκςεεί.  

Καζ εδχ ένπμιαζ ζε ηάηζ άθθμ πμο είκαζ πζμ ζδιακηζηυ. Μέζα απυ ηδ 

Φοζζηή Αβςβή ηαζ ιέζα απυ ηδκ Αζζεδηζηή Αβςβή, ηονίςξ απυ ηα 

Καθθζηεπκζηά, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε δζάβκςζδ. Γζάβκςζδ παζδζχκ πμο έπμοκε 

πνμαθήιαηα, δζάβκςζδ παζδζχκ πμο έπμοκ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. Σα παζδζά 

πμο είκαζ παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ είκαζ εφημθμ κα δζαπζζηςεεί, δεκ πνεζάγεηαζ 

δζάβκςζδ. Αθθά βζ‘ αοηέξ ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ είκαζ εφημθμ, πμθφ πνήζζιμ. Δβχ 

ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ηαεδβήηνζα ηςκ Καθθζηεπκζηχκ ζε έκα ζπμθείμ πμο 

ήιμοκα δζεοεφκηνζα ιέπνζ πνυηζκμξ, ιπμνέζαιε κα δζαβκχζμοιε παζδζά πμο 

είπακε πνμαθήιαηα. Έηακ ζδζαίηενα εοαζζεδημπμζδιέκδ δ ζοκάδεθθμξ. Μέζα 

απυ ηα ζπέδζά ημοξ έαθεπε ηάπμζα πνάβιαηα, ιε θχκαγε ηαζ αζπμθζυιαζηακ 

ιε ηα ζοβηεηνζιέκα παζδζά ζδζαίηενα. ·ηζζ ζακ πνμαθδιαηζζιυ ημ εέης ηαζ 

αοηυ. Μπμνεί ηαζ επίζδξ ιέζα απυ ηδ Φοζζηή Αβςβή ηαζ ηδ Μμοζζηή ηαζ ηδ 

Εςβναθζηή κα αμδεήζμοιε ηαζ ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηέημζςκ πνμαθδιάηςκ.  

 Καζ ημ ηεθεοηαίμ πμο εέθς κα πς είκαζ υηζ δ ηέπκδ, υπςξ ηαζ δ 

θμβμηεπκία, δεκ δζδάζημκηαζ. Δπεζδή αηνζαχξ έβζκακ δζδαζηυιεκα ιαεήιαηα, 

βζ‘ αοηυ ηαζ οπμααειίζηδηακ. Ζ ηέπκδ, δ θμβμηεπκία είκαζ δδιζμονβία. 

Γδιζμονβμφκ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ. Καζ αοηυ ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα επζδζχλμοιε 

ιέζα απυ αοηά είκαζ ιζα αζζεδηζηή ηαθθζένβεζα ηαζ ιζα εοαζζεδζία βζ‘ αοηά ηα 

δφμ ιαεήιαηα. Δοπανζζηχ πάνα πμθφ ηαζ εοπανζζηχ ηαζ ημ Πνμεδνείμ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ο η. Κμνδάημξ έπεζ ημ θυβμ βζα δομ θεπηά.  
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Κ. ΚΟΡΓΑΣΟ: Οφηε βοικαζηήξ είιαζ, μφηε ιμοζζηυξ. Αβνμίημξ 

Αζηςθμαηανκάκαξ, αβνμίημξ. Δίιαζ απυ ηδ Β΄ ΔΛΜΔ Αζηςθμαηανκακίαξ, 

Αβνίκζμ. Διείξ έπμοιε έκα ιμοζζηυ εηεί, αθθά εέθς κα πς δομ πνάβιαηα βζα 

ημοξ Π.Δ.11, βζαηί ιε ημ Μπάιπδ ημ Γμοκανίδδ ήιαζηακ ιαγί ζηδκ Γηνάαα 

πνυκζα. Ο Μπάιπδξ αοηά πμο έβναρε ηα οθμπμζμφζε ηαζ ζηδκ πνάλδ. Καζ 

πναβιαηζηά ήιμοκα ένιαζμ. Απυ ημ ιάεδια ημ δζηυ ιμο έιαεα κα 

παναημθμοεχ. Απυ ημ Μπάιπδ πμο έηακε Γοικαζηζηή. Δβχ είιαζ ηεπκζηυξ 

ιδπακμθυβμξ. Δίιαζ αβνμίημξ ζε ζπέζδ ιε ημ ακηζηείιεκμ.  

 Σχνα εέθς κα ζοκδοάζς ηα ηαηχξ ηείιεκα ζηδκ ιζηνή ημπμεέηδζδ ηαζ 

ηα ηαθχξ ηείιεκα. Δβχ εα ιεηαθένς αζςιαηζηά πνάβιαηα ζακ ιέθμξ, 

Πνυεδνμξ ηδξ ΔΛΜΔ, ιέθμξ ζημ οιαμφθζμ  η.θπ.. ζημοξ βοικαζηέξ. Μαθαηά 

ζαξ ημ πνςζηάς ηαζ πνέπεζ κα ημ πς. Ζ πζμ απανάδεηηδ ηαηάζηαζδ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ είκαζ έκα ημιιάηζ ηςκ Π.Δ. 11. Γζαηί έπεζ θςηεζκά άημια αοηυξ μ 

ηθάδμξ, ιε ιεβάθδ πνμζθμνά, μζ μπμίμζ ημ πνςί θέκε υηζ ηάκμοκε ιάεδια ζημ 

ζπμθείμ ηαζ ημ απυβεοια παζαθείαμοκ ιανιεθάδα ηαζ αμφηονα ζηα ρςιζά ηςκ 

παζδζχκ ημοξ. Να ζαξ πς.  Ζ ηαζκμφνβζα θάιπνζηα ζηδκ επανπία είκαζ δ ελήξ: 

ανίζημοιε ιία πζζίκα απυ ιία ηαθεηένζα, ηδκ μκμιάγμοιε ηαιπ, 

ηαηαζηδκςηζηυ ηαιπ ζηζξ δζαημπέξ, Υνζζημφβεκκα, Πάζπα, ηαθμηαίνζ, 

αβμνάγμοιε ηαζ ιία ηθμφαα πεηνέθαζμ, εα παίλς αθαιπάιπα, θθυβζ ιπζ 

Αθιπάκζα, αάγμοιε ηα παζδάηζα ιέζα ιε 15 – 20 εονχ ηαζ ημοξ ηάκμοιε 

πανδβμνζά ηδκ διένα. Γδθαδή ημοξ ηάκμοιε ηαιπ ζηζξ πζζίκεξ, ζηζξ 

ηαθεηζένεξ ηαζ αοηυ θέβεηαζ αεθδηζζιυξ, made εηπαζδεοηζηυξ ηαζ δδιυζζμξ 

ηαεδβδηήξ, θεζημονβυξ. Αοηή είκαζ ιία θάιπνζηα πμο ζημ Αβνίκζμ ηαηά ηυνμκ 

έπεζ ζηδεεί ιε ηζξ δζμζηήζεζξ, δζυηζ μζ πζμ πμθθμί πνμσζηάιεκμζ πάκε ηα παζδζά 

ημοξ δςνεάκ ζηα ηαιπ αοηά. Καθά, δεκ ήνεα κα ηάκς ημκ εζζαββεθέα εδχ. 

Ήζςξ κα αβάθς υιςξ αοηά πμο έπς πμο δεκ ιπμνχ κα ηα πς εηεί.  

 Πάεζ δ ΔΛΜΔ ηαζ γδηάεζ πχνμ κα ζηεβαζηεί, βζαηί πθδνχκμοιε δφμ 

εηαημιιφνζα εκμίηζα, έκαξ πχνμξ πμθφ ηαθυξ πμο εα ιπμνμφζε κα βίκεζ έκα 

βοικαζηήνζμ ηαζ δ Ακηζδήιανπμξ Αβνζκίμο, Π.Δ. 11 ηαεδβήηνζα, βζα κα ιδκ 

δχζεζ ημ πχνμ ζηδκ ΔΛΜΔ, πμο εα ηδξ έθηζαπκε ηαζ ημ βοικαζηήνζμ δ ΔΛΜΔ 

δςνεάκ, είπε εα ημ θηζάλμοιε ειείξ βοικαζηήνζμ, δδθαδή ζακ δήιμξ. Καζ ηχνα 

έπεζ ηαηαθήλεζ αίεμοζα εηδδθχζεςκ ηδξ ΥΔΝ Αβνζκίμο, Υνζζηζακζηήξ ·κςζδξ 

Αβνζκίμο. Δίκαζ πμθφ δδιμηναηζηή υιςξ αοηή δ Π.Δ. 11 βζα ηζξ δδιμηζηέξ 
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εηθμβέξ.  

 Θεςνχ υηζ ημ ιάεδια ηδξ Γοικαζηζηήξ πνέπεζ κα αθθάλεζ νζγζηά. 

οιθςκχ ιε ηδκ πνμζέββζζδ πμο έηακε ηάπμζμξ ζοκάδεθθμξ ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ πνμπμκδηέξ πμο εα ακαθένς εδχ. ·πς αβάθεζ ζπμθή πνμπμκδηχκ αθθά 

ανκμφιαζ κα αζπμθδεχ ιε αοηυ, βζα θυβμοξ ζδεμθμβζημφξ. Γζ‘ αοηή ηδκ ηαηάκηζα 

ημο πμδμζθαίνμο. Θέθς υιςξ κα πς βζ‘ αοηέξ ηζξ μιάδεξ, βζ‘ αοηυ ημ 

πακδβονάηζ. Φέημξ έπαζγε ηεθζηυ 3μ Λοηείμο Αβνζκίμο – 1μ Λφηεζμ 

Μεζμθμββίμο. Απμηέθεζια: ζζδενμβνμεζέξ, ελςζπμθζημί ηζαιπμοηάδεξ, ΜΑΣ, 

ζημ ηθεζζηυ βοικαζηήνζμ βζα ιπάζηεη ζημ Μεζμθυββζ, ηναοιαηζζιμί ιαεδηχκ. 

Απμηέθεζια: ήνεακ μζ ζοκάδεθθμζ πμο ιεηαλφ ημοξ είπε βίκεζ πυθειμξ κα ημοξ 

ζηδνίλεζ δ ΔΛΜΔ. Δζείξ ιε πμζμκ εα πδβαίκαηε ζοκάδεθθμζ; Αθμφ ηαζ μζ δφμ 

είπακε πηοπδεεί ιεηαλφ ημοξ. Γδθαδή αοηά είκαζ πανεκένβεζεξ, είπε μ 

Μπάιπδξ ηαζ άθθμζ ζοκάδεθθμζ. Κμζηάληε κα δείηε ηζ βίκεηαζ. Σμ παζπκίδζ είκαζ 

ζηδκ αβμνμπςθδζία. Σα παίνκμοκε μζ ιάβηεξ υθμζ. Σα παίνκμοκε βζαηί ανήηακ 

ηδ θάιπνζηα ιε ηα Πακεπζζηήιζα. Σα παίνκμοκε ηαζ ηα παίνκμοκε υθμζ, απυ 

πάκς ιέπνζ ηάης.  

 ·πεζ υιςξ μ ηθάδμξ ηςκ βοικαζηχκ, ζηδκ πενζμπή ιμο ημοθάπζζημκ, 

ζοκαδέθθμοξ πναβιαηζηά ιε ζμαανή πνμζθμνά. Αοημφξ υιςξ δ δζμίηδζδ δεκ 

ημοξ είδε πμηέ, υπζ κα ημοξ ηάκεζ πνμσζηαιέκμοξ Φοζζηήξ Αβςβήξ, κα ημοξ 

απμζπάζεζ ζημ Γναθείμ κα πμοκ ηδ βκχιδ ημοξ ή κα ιπμοκ ζε ιζα επζηνμπή. 

Ίθα ηα θαιυβζα είκαζ ζε υθεξ ηζξ επζηνμπέξ. Σμ θές ιε πυκμ ροπήξ βζα ημκ 

ηθάδμ.  

 Μμοζζηή Παζδεία. Διείξ έπμοιε έκα ιμοζζηυ ζημ ζπμθείμ. ηδκ 

Αζηςθμαηανκακία πμο είκαζ πμθφ ιεβάθμξ κμιυξ, 300 πζθζάδεξ ηαημίημοξ, 

έπμοιε έκα Μμοζζηυ πμθείμ. Δβχ ημ έγδζα απυ ηδκ ανπή. ·πς ηέζζενζξ 

ημπέθεξ, μζ δφμ ηεθεζχζακε ιμοζζηή, δ ιεβάθδ ηυνδ ιμο είκαζ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ ηχνα εδχ ηςκ Μμοζζηχκ πμοδχκ. ·πς ιζα ειπεζνία. Κμζηάληε 

κα δείηε ηχνα. Ζ ΟΛΜΔ δεκ ημ είδε έβηαζνα ημ θαζκυιεκμ. ηδκ Κένηονα 

πνυπενζζ πθαηςεήηακε ηα Χδεία ιεηαλφ ημοξ (βεθάηε, εα ημ λένεηε. Δβχ πμο 

δεκ είιαζ ιμοζζηυξ πμφ ημ λένς; Έιμοκα ζημκ ηζαηςιυ επάκς. Υαιυξ). 

Πήβαιε κα ιζθήζμοιε ζακ ·κςζδ ηαζ βζκυηακε ιέζα ζηδ Γζεφεοκζδ έκαξ 

πυθειμξ. Καζ θέεζ δ Ράπηδ πμο είκαζ ζημ Μμοζζηυ ζπμθείμ εηεί, δ ηαεδβήηνζα: 

Κχζηα, ηζαηχκμκηαζ ημ Χδείμ ηάδε ιε ημ Χδείμ ηάδε, βζαηί; Γεκ ημοξ πήνε ημοξ 
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ηαεδβδηέξ, θέεζ, θέημξ απυ ημ Χδείμ, βζαηί πήνακε ιζα θμνά απυ ημοξ άθθμοξ.  

 Ακ ηχνα πάιε ζε έκα ζπμθείμ πμο έπμοιε ζημ κμιυ Αζηςθμαηανκακίαξ 

κα ηζαηχκμκηαζ πμζμξ εα αάθεζ ημκ ηίηθμ Κμζιάξ Αζηςθυξ, κα έπμοκ πέκηε 

πνμηάζεζξ ηαζ κα ζηνίαμοκ ημκ Κμζιά ημκ Αζηςθυ ζε ηθήνςζδ ζε πμζμ ζπμθείμ 

εα ηαείζεζ, ημ πνάβια πάεζ ζε πμθφ λεθηίθα πθέμκ. Γδθαδή, μζ 

παναπνζζηζακζηέξ μνβακχζεζξ ζημ Μμοζζηυ πμθείμ κα εέθμοκ κα επζαάθμοκ 

ημ πνυβναιια ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδ ζοκαδέθθζζζα, ζφιθςκα ιε ηδ 

ζημπζά ημοξ, δ Νέα Εςή γδηάεζ κα έπεζ πζμ πμθφ αογακηζκμθμβία, απυ ηδ ιενζά 

ημοξ, μ Μδηνμπμθίηδξ απυ ηδκ άθθδ ιενζά.  

 Δβχ εεςνχ υηζ αοηά ηα ζπμθεία, ηα Μμοζζηά πμθεία, δεκ εα έπμοκ 

ιέθθμκ βζαηί ηα ίδζα δεκ ιπμνμφκ κα έπμοκ ιέθθμκ απυ ηδ γςή. ·πμοιε ζημ 

Μμοζζηυ πμθείμ Αβνζκίμο πενίπμο ημοξ 110 ηαεδβδηέξ ζοκμθζηά, 120. Οζ 

πνςζκμί δεκ ιζθάκε ιε ηδκ απμβεοιαηζκή γχκδ. Γδθαδή βζα ηάκε ζοκδζηαθζζιυ, 

πμο εβχ έπς ιζα άθθδ ημοθημφνα, πμο θές υηζ δεκ πνέπεζ κα οπάνπμοκ εζδζηά 

ζπμθεία, ακ ηαζ ζακ ηεπκζηυξ πμο είιαζ ιε ηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ έπς 

άπμρδ, ημ οκέδνζμ δεκ ιμο έδςζε ηδ δοκαηυηδηα - υπζ ηα πνυζςπα, δ 

Ονβακςηζηή Δπζηνμπή - κα πς ζοκμθζηά ηδκ άπμρή ιμο βζα ηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ, βζαηί αημφβμκηαζ απμζπαζιαηζηυηδηεξ. Γε δζεηδζηχ ημ αθάεδημ. 

ηα Μμοζζηά πμθεία δεκ ιπμνεί κα είκαζ μζ ηςκ βεκζηχκ ιαεδιάηςκ ζε έκα 

βναθείμ ηαζ μζ ιμοζζημί ζημ άθθμ βναθείμ. Με εοεφκδ ηαζ ηςκ δφμ πθεονχκ 

έηζζ. Οφηε θηαίκε μζ ιμοζζημί βζαηί δεκ πενπαηάεζ ημ Μμοζζηυ πμθείμ.  

  Καζ κα δμφιε ηαζ έκα άθθμ γήηδια ζοκάδεθθμζ. Πχξ ιεηαηίεεκηαζ 

αοημί μζ άκενςπμζ εηεί ζηα Μμοζζηά; Ίπςξ ηαζ μζ άθθμζ ζοκάδεθθμζ; Ξένς 

πμθφ ηαθά εβχ ημ ηυθπμ. Οζ αζνεημί ηδκ ηάκμοκ ηδ δμοθεζά. Με ημ ΠΑΟΚ 

επάκς ηδκ έηακε μ Γαιζακίδδξ. Σχνα ηδκ ηάκεζ μ Κανθάθηδξ. Άια είκαζ κα 

πάιε ζε ηέημζα ζπμθεία δεκ αλίγεζ. Γδθαδή, υηακ ηάκεζ ημκ Καναβηζυγδ μ 

ζοκάδεθθμξ, δίκεζ 300 εονχ ζε έκα Χδείμ ηαζ παίνκεζ αεααίςζδ υηζ λένεζ 

υνβακμ βζα κα έπεζ ηνζηήνζμ υηζ έπεζ ζπέζδ ιε ηδ ιμοζζηή, αοηά είκαζ 

ηαναβηζμγζθίηζα. Γζα ηδ βεκζηή παζδεία ιζθάς. Γζα ηδ βεκζηή παζδεία, βζα κα 

λένμοιε πμφ ακαθένμιαζ. Έιμοκα ζημ ΠΤΓΔ ηαζ ηα έπς δεζ υθα. Σμ ηθείκς, 

έκα θεπηυ. 

 Άθθδ ιία ειπεζνία. ημ δζηυ ιμο ζπμθείμ, ζε ΣΔΔ, είιαζ ζε ΔΠΑΛ, βζα ηα 

Καθθζηεπκζηά εα πς. Δίιαζηε ηχνα απυ ημ 1997-98 ήηακ έκα ηηίνζμ 
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ζοκεηαζνζζηζηυ ηαζ ημ πήναιε ηαζ ημ θηζάλαιε απυ ηδκ ανπή. Σμ πθδνχζαιε ημ 

ηίιδια, δεκ πεζνάγεζ. Γεκ έπεζ αηυια ιπεζ ιία ιμθοαζά απυ ιαεδηή. Να ζαξ πς 

υιςξ βζαηί ηχνα. Σμ έααρε μ οπμθαζκυιεκμξ. Έιμοκα ακαπθδνςηήξ 

δζεοεοκηήξ. Κάεε πνυκμ αθθάγαιε ζακ ζπμθζηή επζηνμπή ημ πνςιαηζζιυ. ε 

υθμ ημ ζπμθείμ εζςηενζηά. ·νπμκηακ ηαζ θέβακε: ηζ είκαζ αοηυ; Θαθαζζί θέημξ; 

Μάθθμκ δελζμί εα είκαζ. Σδκ άθθδ πνμκζά ήηακ πμνημηαθί. οκαζπζζιέκμξ μ 

Κμνδάημξ. Γεκ ιπμνχ κα αάθς ααεφ ηυηηζκμ, βζαηί δεκ ημ επζηνέπεζ δ 

αζζεδηζηή. Θα ημ έααγα, εηεί εα πήβαζκα. Αθθά ιε ηδκ αθθαβή, ιε ηδκ Μμοζζηή, 

ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ δεκ οπάνπεζ ιία ιμθοαζά. Γίκακε βεβμκυηα ηαζ ήνεακε 

ηαζ άθθμζ ζοκάδεθθμζ πμο ηάκακε ηαζ ημοξ δζεοεοκηέξ ηαζ θέεζ ιζα 

ζοκαδέθθζζζα, δ μπμία έπεζ ιζα πανμοζία απυ ηδκ ανπή, Κχζηα, θέεζ, βζαηί 

δεκ βνάθμοκ ηα παζδζά ζημκ ημίπμ; Γζαηί πάεδηε μ ημίπμξ.  

ΤΝΔΓΡΟ: Απθά δεκ έπς δμοθέρεζ ζε Μμοζζηυ ζπμθείμ, αθθά πζζηεφς υηζ 

ημ ιεβάθμ πνυαθδια λεηζκάεζ απυ ηδ δζαθμνά ςδεζαηυξ – ιμοζζημθυβμξ. Αοηυ 

πμο εέζαηε ανπζηά. Ίηακ ζημκ ΑΔΠ αηυια ιπαίκμοκε ηαζ μζ ςδεζαημί ηαζ μζ 

ιμοζζημθυβμζ, βζα κα ακαθενεμφκε ζε δφμ ακηζηείιεκα βζα κα δζμνζζημφκε, απυ 

ηεζ λεηζκάεζ ημ πζμ ζδιακηζηυ πνυαθδια. Γδθαδή, απυ ηδκ άθθδ ιενζά, βζα ηα 

ζπμθεία, είκαζ ζακ κα ιδ αθέπεζ ηακέκαξ υηζ οπάνπεζ ήδδ Πακεπζζηδιζαηή 

Δηπαίδεοζδ ηυζα πνυκζα ζηδ Θεζζαθμκίηδ, ζηδκ Αεήκα ηαζ ζηδκ Κνήηδ. Σνία 

Πακεπζζηήιζα ηα μπμία πναβιαηζηά δίκμοκ πμθφ ιεβάθδ ιάπδ, βζα κα δζαδμεεί 

βεκζηυηενα. Καζ λαθκζηά αθέπεηε κα αβαίκμοκε απυ υπμζμ Χδείμ, βζαηί 

πθδνχκμοκ ηάεε θμνά ζε ζδζςηζηυ ζπμθείμ, ζηδκ Δθθάδα αοηή ηδ ζηζβιή, ζημ 

Αβνίκζμ, ζηδ Λάνζζα ηηθ., βζα κα παίνκεζ ηάεε παζδί έκα πηοπίμ ηαζ λαθκζηά κα 

ιπμνμφκ κα δζμνζζημφκ ιε αοηυ ημ πηοπίμ απυ ημ Χδείμ ζήιενα.  

Π. ΥΑΡΑΜΖ: Θα επζπεζνήζμοιε κα ηαηαβνάρμοιε ιζα ζφκμρδ ηςκ 

ζοιπεναζιάηςκ, βζα κα πανμοζζαζηεί ζηδκ Οθμιέθεζα. Χζηυζμ, ήεεθα κα πς 

υηζ έκα ζδιείμ, ημ μπμίμ ακέδεζλε ιε πμθθή εκάνβεζα αοηή δ ζογήηδζδ, αθμνά 

ηδ ζπέζδ πμο έπεζ δ δζδαζηαθία ηςκ ηαθθζηεπκζηχκ ιαεδιάηςκ, ιε ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ, ηδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ ηαζ βεκζηυηενα 

ιε ημ πυζμ ηα παζδζά εεςνμφκ εθηοζηζηυ ή υπζ ημ ζπμθζηυ πνυβναιια.  

 Δζπχεδηε απυ δφμ ή ηνεζξ εζζδβήζεζξ υηζ, βζα πανάδεζβια, ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ μ αεθδηζζιυξ ηαζ ηα ηαθθζηεπκζηά ιαεήιαηα ηαζ δ Μμοζζηή 

ςξ έκα πεδίμ πμο πνμζεθηφεζ παζδζά πμο ηαηά ηα άθθα δεκ δείπκμοκ 
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εκδζαθένμκ βζα ηα άθθα ιαεήιαηα, ηα εεςνδηζηά, αξ ημ πς έηζζ, ζε 

εζζαβςβζηά, αοημφξ πμο θέιε «ηαημφξ» ιαεδηέξ ηαζ ιαεήηνζεξ. Αοηυ ημ είδμξ 

ηαζ δ θφζδ αοηήξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ιπμνεί κα παίλεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ κα 

αβαπήζμοκ αοηά ηα παζδζά ημ ζπμθείμ ηαζ, επμιέκςξ, κα παναηζκδεμφκ ζε ιζα 

πζμ μθμηθδνςιέκδ ηαζ ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ. Δίκαζ 

ηαζ αοηυ έκα πμθφ πμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ, ημ μπμίμ ζςζηά ακαδείπεδηε 

ιέζα απυ ηδ ζογήηδζδ.  

 Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς υθεξ ηαζ υθμοξ υζμζ ζοιιεηείπακ ζε αοηή ηδ 

ζογήηδζδ. Νμιίγς υηζ ήηακ πμθφ βυκζιμξ μ πνμαθδιαηζζιυξ ηαζ εθπίγς υηζ εα 

έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα ζηδ ζοκέπεζα, ιε ιεηαζοκεδνζαηέξ δζαδζηαζίεξ, κα ημκ 

ακαπηφλμοιε ηαζ κα ημκ ειααεφκμοιε αηυιδ πενζζζυηενμ. Κχζηα, ακ εέθεζξ 

κα πεζξ ηάηζ.  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ: Ίπζ. αξ εοπανζζημφιε πμθφ.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 6εο ΤΠΟΟΜΑΓΑ 
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ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

 

ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: ΓΡ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ (ΓΡ. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ): οκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, λεηζκάιε 

ηδκ ηαηαθδηηζηή ζοκεδνία ημο 8μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο. 

  Ζ δζαδζηαζία πμο πνμηείκμοιε ηαζ απμθαζίζαιε εδχ κα 

αημθμοεήζμοιε πνμαθέπεζ ηδκ πανμοζίαζδ ηςκ εειάηςκ πμο ηέεδηακ, 

επζζδιάκζεζξ πμο έβζκακ ζηζξ Τπμμιάδεξ πμο θεζημφνβδζακ κςνίηενα απυ 

ημοξ 6 ζοκαδέθθμοξ πμο είπακ ηδκ εοεφκδ απυ ηδκ ΟΛΜΔ ή ημ ΚΔΜΔΣΔ. 

  ηδ ζοκέπεζα εα δχζμοιε ημ θυβμ ζημκ Πνυεδνμ ημο Κέκηνμο 

Μεθεηχκ ηαζ Σεηιδνίςζδξ βζα ιζα ζφκημιδ πανμοζίαζδ επζζδιάκζεςκ ηαζ 

ζπμθίςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζογήηδζδ πμο έβζκε ζημ οκέδνζυ ιαξ ηαζ ημοξ 

ζηυπμοξ πμο είπακ ηεεεί βζα ημ οκέδνζμ ηαζ εα δμεεί μ θυβμξ ηαζ ζημκ 

οπμθαζκυιεκμ βζα ηα ζοιπενάζιαηα, ημκ πνμζακαημθζζιυ πμο πνμηφπηεζ 

απυ ημ οκέδνζμ ηαζ ηδ ζοκέπζζδ αοηήξ ηδξ πνμζπάεεζαξ βζα ημ επυιεκμ 

δζάζηδια. 

  Τπμθμβίγμοιε κα ηεθεζχζμοιε ζηζξ 5:15 ημ ανβυηενμ, κα 

ηδνήζμοιε ιζα ιζηνή ηαεοζηένδζδ ζημ πνυβναιια, βζα κα ιπμνέζεηε κα 

εημζιαζηείηε κα θφβεηε ηαζ κα βονίζμοιε ζημοξ ηυπμοξ ιαξ. 

  Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζηζξ μιάδεξ, ζηδκ πανμοζίαζδ ηςκ 

επζζδιάκζεςκ, επζηνέρηε ιαξ, εα δχζμοιε ημ θυβμ ζημκ Δζδζηυ Γναιιαηέα 

ηδξ ΑΓΜΔ. Γεκ ημ ηάκαιε ζηδκ εκανηηήνζα, γδημφιε ζοββκχιδ ηαζ απυ ηδκ 

ΑΓΜΔ, εκ πάζδ πενζπηχζεζ εεςνμφιε υιςξ πνήζζιμ ηαζ απαναίηδημ κα 

δμεεί ηχνα μ θυβμξ ζημκ ζοκάδεθθμ Δζδζηυ Γναιιαηέα ηδξ ΑΓΜΔ, πμο είκαζ 

ηαζ φκεδνμξ ζημ οκέδνζυ ιαξ, ημκ Καηνίηζδ Γζχνβμ. 

Γ. ΚΑΣΡΗΣΖ: Καθδζπένα. Καηανπάξ, αθμφ παζνεηήζς, έζης ηαζ ι‘ αοηυ ημ 

θάεμξ ηνυπμ ηαζ ηδ θάεμξ ζοκεκκυδζδ ημ οκέδνζυ ιαξ –ηαζ δεκ εα ακαθενεχ 

ζηζξ εέζεζξ πμο έπμοιε ηαζ ζακ οκμιμζπμκδία, απθά ηζξ έπς ηαηαεέζεζ ζηδ 

Γναιιαηεία ημο οκεδνίμο- εα ήεεθα κα πς επζβναιιαηζηά δφμ πνάβιαηα. 
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  Ίηζ αοηυ ημ οκέδνζμ ένπεηαζ ζε ιζα επμπή πμο είκαζ αηαηάθθδθδ 

βζα ηδ κεμθαία. Ζ παζδεία, υπςξ ηαζ υθα ηα ηνίζζια πμθζηζηά γδηήιαηα πμο 

είκαζ –αξ ιμο επζηναπεί ιζα ιζηνή ακαθμνά- ημ κενυ, ηα δάζδ, μζ παναθίεξ, ημ 

αζθαθζζηζηυ ηαζ μζ ενβαζζαηέξ ζπέζεζξ παναδείβιαημξ πάνδ, υπςξ ηαζ άθθα, 

είκαζ ηαεανά ιζα ηαλζηή οπυεεζδ ηαζ έηζζ ακηζιεηςπίγεηαζ ζήιενα ηαζ απυ ημκ 

ηνυπμ πμο ειείξ ηδκ ακηζιεηςπίγμοιε δείπκμοιε ηαζ ημ ηζ ζηάζδ παίνκμοιε 

ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζηδ ζδιενζκή ιαξ κεμθαία. 

  Γζηαζμφκηαζ δδθαδή ζήιενα υθμζ μζ κέμζ άκενςπμζ ηδκ ίδζα βεκζηή 

ιυνθςζδ; Γζα κα ιπμνέζεζ κα ηαηακμήζεζ ηδκ επζζηήιδ πμο ζπμοδάγεζ, ηζξ 

εκζςιαηςιέκεξ ιέζα ζε αοηή ηεπκμθμβζηέξ ηαζ άθθεξ παναβςβζηέξ 

δζαδζηαζίεξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ηαζ ακ πνεζάγεηαζ μ κέμξ κα έπεζ έκα ορδθυηενμ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ απυ αοηυ πμο είπακ μζ πνμδβμφιεκεξ βεκζέξ, βζα κα ιπμνεί 

κα πμνεοηεί ζηδ ζδιενζκή ημζκςκία. Ζ μθμηθδνςιέκδ πνυζααζδ ζηδ βκχζδ 

πενκά ιέζα απυ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο κέμο 

ζηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ; 

  Νμιίγμοιε υηζ είκαζ ιενζηά απυ αοηά πμο απακηήεδηακ ζημ 

οκέδνζυ ζαξ ζήιενα –ηαζ οκέδνζυ ιμο, ιζα πμο είιαζ ηαζ φκεδνμξ- ηαζ αοηυ 

πμο είπηδηε ηαζ ακαδείπεδηε κμιίγς είκαζ υηζ ιε ημ κα ιεηαηνέπεηαζ δ βκχζδ ζε 

ειπυνεοια ηαζ ηάπμζμζ πμο έπμοκ ηα ιέζα κα ηδκ αβμνάγμοκ βζα ηαιζά 15ανζά 

βεκζέξ, εκχ ηάπμζμζ άθθμζ κα ιδκ ιπμνμφκ κα αβμνάζμοκ μφηε ημ ειαυθζμ βζα 

ηα παζδζά ημοξ μφηε ηδκ λέκδ βθχζζα βζα ημοξ κέμοξ ιαξ, είκαζ δφμ ακηίεεηεξ 

ημζκςκίεξ πμο γμοκ ζημ ζήιενα, δφμ ακηίεεημζ ηυζιμζ. Δίκαζ πναβιαηζηά 

κηνμπή ζήιενα κα έπμοιε βονίζεζ πίζς ζημκ 19μ αζχκα ηαζ κα ιμνθχκμκηαζ 

ιυκμ αοημί πμο ιπμνμφκ κα αβμνάζμοκ αοηυ πμο μκμιάγμοιε ιυνθςζδ. 

  Ακηζζηάειζζια απυ ιυκμ ημο δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ. Κάεε 

μζημβέκεζα είκαζ αδφκαημκ, ειείξ εεςνμφιε, κα ζηδνίλεζ ηα παζδζά ηδξ. Αξ ιδκ 

ααοηαθζγυιαζηε υηζ μ ηάεε εηπαζδεοηζηυξ απυ ιυκμξ ημο ιπμνεί κα βίκεζ 

κδζίδα. Ζ ζπμθζηή ημζκυηδηα πμο εα αβςκίγεηαζ ιαγί ιε ηδκ ενβαηζηή ηάλδ ηαζ 

υθμ ημ θαυ βζα ηα δζηαζχιαηα ζηδ ιυνθςζδ ηαζ ζηδ γςή ηςκ παζδζχκ είκαζ δ 

ιυκδ θφζδ. 

  Γζ‘ αοηυ, ηθείκμκηαξ, εέθς κα ζαξ εοπανζζηήζς βζα ημοξ 

πνμαθδιαηζζιμφξ πμο ακαπηφπεδηακ εδχ πένα, ηαζ ημ οκέδνζμ απυ αφνζμ 

κα αμδεήζεζ έηζζ χζηε κα πθδεήκμοκ μζ δάζηαθμζ ηςκ αβχκςκ, βζα κα 

πνμεημζιαζημφιε ιαγί ημοξ βζα ημοξ κέμοξ αβχκεξ πμο εα απακηήζμοκ ζηζξ 
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αβςκίεξ ηδξ κέαξ βεκζάξ ηαζ υπζ ζηα ζοιθένμκηα ηςκ πμθοεεκζηχκ. Γζα κα 

δζεηδζηήζμοιε ιζα ηαθφηενδ ημζκςκία, πμο εα ελαζθαθίγεζ ζημοξ κέμοξ υπζ 

ιυκμ ηδ ιυνθςζδ ηαζ ηδκ ενβαζία αθθά ηαζ ιζα γςή ιε κυδια. αξ εοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δοπανζζημφιε ημκ ζοκάδεθθμ. 

  Να πνμπςνήζμοιε ζηδκ πανμοζίαζδ απυ ηδκ Πνχηδ Τπμμιάδα 

πμο αζπμθήεδηε ιε ηδκ Δθθδκζηή Γθχζζα ηαζ Γναιιαηεία (ανπαία ηαζ κέα), 

Λαηζκζηά ηαζ Πνυζεεηεξ βθχζζεξ. Ο ζφκηνμθμξ ιπυκζαξ Κχζηαξ έπεζ ημ 

θυβμ. 

Κ. ΜΠΟΝΗΑ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, ιία ηαηανπήκ πνμζςπζηή παναηήνδζδ, 

υπζ ιυκμ πνμζςπζηή αθθά ηαζ παναηαλζαηή. Καηά ηδ βκχιδ ιαξ ηάεε 

εηπαζδεοηζηυ ζοκέδνζμ ηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηεθζηά βίκεηαζ δεκ ιπμνεί κα 

θηάκεζ ζε ζοιπενάζιαηα ηα μπμία εα έπμοκ ηδκ «α» ή ηδ «α» πθεζμρδθία. 

Αηυια θές ηαζ δ δζαδζηαζία ζοβηνυηδζδξ ακηζπνμζχπεοζδξ. ·κα είκαζ αοηυ. 

  Αοηυ ημ μπμίμ εα ιπμνμφζαιε ηζ ειείξ ζακ οπεφεοκμζ ηςκ 

πανάθθδθςκ ζοκεδνζάζεςκ μζ μπμίεξ έβζκακ, Οιάδςκ Δνβαζίαξ ή αηυια ηαζ 

ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΟΛΜΔ, είκαζ κα πμφιε ημ πκεφια, ακ 

εέθεηε ηδκ ηάζδ ιε ηδκ μπμία ακαδείπεδηε δ ιία ή δ άθθδ πθεονά εκυξ 

πνμαθδιαηζζιμφ. 

  Σμ θές αοηυ βζαηί. Να ημ πς ζοιπεναζιαηζηά. Ο 

πνμαθδιαηζζιυξ μ μπμίμξ ακμίπηδηε, ηαζ εζδζηά ιε γδηήιαηα ηα μπμία έπμοκ 

ζπέζδ ιε ημζιμακηίθδρδ, έπμοκ ζπέζδ ιε ζδεμθμβζηέξ πθεονέξ, ιε 

θζθμζμθζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ ημζκςκία, βζα ημκ ενβαγυιεκμ, βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ημο ιεθθμκηζημφ ενβαγυιεκμο, ηαηαθαααίκεηε υηζ ακηακαηθχκηαζ 

εδχ πένα ιέζα ζημ ίδζμ ημ οκέδνζμ, υ,ηζ αηνζαχξ βίκεηαζ ζηδκ ημζκςκία έλς. 

Απυ αοηή ηδκ άπμρδ θμζπυκ, βζα κα ιπμνέζμοιε κα πμφιε υηζ 

δζαιμνθχκμκηαζ ζοβηεηνζιέκα ζοιπενάζιαηα ιάθθμκ είκαζ δφζημθμ. 

  Αοηυ υιςξ πμο εα ιπμνμφζα κα πς εβχ ζηδκ Πνχηδ Οιάδα 

πμο ζοκεδνίαζε ημ πνςί ηαζ πμο είπε ζακ εέια ηα αζαθία ηδξ ανπαίαξ ηαζ κέαξ 

εθθδκζηήξ βθχζζαξ, πμο οπήνπε ιζα εζζήβδζδ απυ ημ ΚΔΜΔΣΔ, απυ ηδκ 

Μανία Γακζήθ ηαζ απυ δφμ εηπνμζχπμοξ ηδξ Πακεθθήκζαξ ·κςζδξ 

Φζθμθυβςκ, ηαζ απ‘ υ,ηζ είδα ηαζ ζημοξ Φοζζημφξ -επεζδή ηδκ παναημθμφεδζα 

αοηή- ήηακ υηζ ακαπηφζζμκηαζ δφμ ηφνζεξ πθεονέξ, κα ημ πς ζπδιαηζηά, δφμ 
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ηφνζεξ βναιιέξ ζε αοηέξ ηζξ ζοκεδνίεξ, αθθά ζοβπνυκςξ εηηζιχ ηαζ ζηζξ άθθεξ. 

Θα πμοκ ηαζ μζ άθθμζ ζοκάδεθθμζ πμο ημ είδακ. 

  Ζ πνχηδ είκαζ υηζ έπμοιε ιζα δεδμιέκδ ηαηάζηαζδ, έπμοιε 

ηάπμζα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, έπμοιε ηδκ ελέθζλδ αοηχκ ηςκ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ζηδ ζφβπνμκδ θάζδ ηςκ ΓΔΠΠ ηαζ ΑΠ, ηαζ απαζηεί, αάγεζ 

επζιένμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ βζα ηδ αεθηίςζή ημοξ, βζα ηδ ζοκενβαζία ιε ημ 

Τπμονβείμ, βζα κα δμφιε πθεονέξ αοηχκ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ μζ μπμίεξ εα 

ιπμνμφζακ κα δζμνεςεμφκ, αθθά οζμεεηχκηαξ ηδκ ηφνζα βναιιή. Σδκ ηφνζα 

βναιιή, θές, θζθμζμθζηήξ ακηίθδρδξ, ημζκςκζηήξ ηαζ εηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ. 

  Ζ δεφηενδ υιςξ ηάζδ -ηαζ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο είκαζ πζμ ζζπονή, ή 

ημοθάπζζημκ απυ ηζξ ημπμεεηήζεζξ αβαίκεζ αοηυ- είκαζ δ απυννζρδ αοηχκ ηςκ 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ, άνα ηςκ ακηίζημζπςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, δ μπμία 

θέεζ υηζ ακ εέθς ιζα αεθηζςιέκδ ηαηάζηαζδ, ιε αάζδ ηζξ ζφβπνμκεξ ζοκεήηεξ 

ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηδξ μζημκμιίαξ, ιε αάζδ ημκ πθμφημ μ μπμίμξ πανάβεηαζ 

αοηή ηδ ζηζβιή ζηδ πχνα ιαξ ηαζ βεκζηυηενα ηαζ ζε άθθεξ πχνεξ ημο ηυζιμο, 

ημ επίπεδμ ακάπηολδξ δδθαδή ηδξ μζημκμιίαξ, απαζηείηαζ δ ιυνθςζδ ημο 

αονζακμφ ενβαγυιεκμο κα είκαζ ζε ιζα άθθδ ηαηεφεοκζδ, ιε άθθα ακαθοηζηά 

πνμβνάιιαηα, δδθαδή απυννζρδ αοηχκ ηςκ ακαθοηζηχκ πνμβναιιάηςκ, άνα 

απυννζρδ ηαζ αοηχκ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ ηα μπμία οθμπμζμφκ αοηά ηα 

ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα. 

  Αοηέξ ήηακ μζ δφμ πζζηεφς ακηζθήρεζξ, δεκ ημ θές ακηζεεηζηά, 

αθθά ηονίςξ πμο δζαιμνθςκυκημοζακ ιέζα ζε αοηέξ ηζξ ζοκεδνίεξ ηαζ έπς 

ηδκ εκηφπςζδ, θές, υηζ δ δεφηενδ ηάζδ, δδθαδή ηδξ απυννζρδξ, ήηακ ηαζ πζμ 

ζζπονή, ήηακ πζμ έκημκδ, ήηακ ιε ααεφηενεξ ακαθφζεζξ. Ίπζ υιςξ ιεζχκμκηαξ 

επ‘ μοδεκί ηνυπμ ημοξ μιζθδηέξ, ημοξ ζοκαδέθθμοξ, ή μηζδήπμηε άθθμ πμο εα 

ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα πεζ -δεκ ημ αάγμοιε ζε εέια γοβανζάξ- υηζ εα 

απμννζθεεί αξ πμφιε, αηυια ηαζ επζιένμοξ πθεονέξ, βζαηί μ πνμαθδιαηζζιυξ 

επακαθαιαάκς ηαζ εέθς κα πζζηεφς ήηακ πθμφζζμξ, ήηακ βυκζιμξ.  

  Σα ηυιιαηα, μζ παναηάλεζξ, μζ θμνείξ, μζ επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ, 

υθμ αοηυ ημκ πθμφημ πμο ακαπηφπεδηε, ημ βυκζιμ πνμαθδιαηζζιυ, ηαηά ηδ 

βκχιδ ιαξ θεφβμκηαξ απυ δς εα ιπμνεί δ εθθδκζηή ημζκςκία ζοκμθζηυηενα κα 

ημκ αλζμπμζήζεζ, κα ημκ αάθεζ ηάης απυ ημ ιζηνμζηυπζυ ηδξ, κα δεζ αοηέξ ηζξ 

ακαθφζεζξ ηαζ κα ημκ πνμπςνήζεζ αηυια παναπένα. Αοηυ κα είκαζ δδθαδή ημ 

έκαοζια, πςνίξ αοηυ κα ιπαίκεζ ιε ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηζζηάηςκ υηζ απμζφνς ή 
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δεκ απμζφνς ηα αζαθία. Σμ απμζφνς ή δεκ απμζφνς ηα αζαθία... Λές, ήηακ 

ηνζχκ διενχκ ενβαζία εκυξ βυκζιμο ηαζ πθμφζζμο πνμαθδιαηζζιμφ. 

Δοπανζζηχ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δοπανζζημφιε ημκ Κχζηα ιπυκζα. 

  Να δχζμοιε ημ θυβμ ζημκ ζοκάδεθθμ ηίημ Νίημ, ιέθμξ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο ΚΔΜΔΣΔ, κα ιαξ πανμοζζάζεζ ηζξ επζζδιάκζεζξ 

πμο έβζκακ ζηδκ Τπμμιάδα βζα ηα Μαεδιαηζηά, ηδκ Αζηνμκμιία, Πθδνμθμνζηή 

ηαζ ηα υιμζα. 

Ν. ΚΗΚΟ: Καθδζπένα ζοκάδεθθμζ. Χξ οπεφεοκμξ ηδξ Γεφηενδξ Τπμμιάδαξ 

αοηυ ημ μπμίμ εέθς κα ημκίζς είκαζ υηζ υκηςξ έβζκε –πανά ημο πενζμνζζιέκμο 

πνυκμο- ιζα πμθφ βυκζιδ ζογήηδζδ, έκαξ επμζημδμιδηζηυξ δζάθμβμξ υζμκ 

αθμνά ηαζ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα αθθά υζμκ αθμνά ηαζ ηα ακαθοηζηά 

πνμβνάιιαηα. 

  Βέααζα, υπςξ είπε κςνίηενα ηαζ μ ζοκάδεθθμξ, δεκ πνέπεζ κα 

λεπκάιε υηζ αοηά ηα δφμ είκαζ δοζηοπχξ ή εοηοπχξ βζα μνζζιέκμοξ ζηαεενέξ. 

Γδθαδή είκαζ ηάπμζα δεδμιέκα ηα μπμία εα πνέπεζ κα ηα ακηζιεηςπίζμοιε ιε 

ιζα ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ απυ ηεζ ηαζ πένα ακ οπάνπεζ δοκαηυηδηα αεθηίςζδξ ζηα 

πνμζεπή ζπμθζηά έηδ. 

  ·κα πάβζμ αίηδια ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ είκαζ δ πανμπή 

πμζμηζηήξ εηπαίδεοζδξ, δ μπμία εα πνέπεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ζοκεπείξ 

ημζκςκζηέξ ιεηααμθέξ. ηα πθαίζζα ηδξ πμζμηζηήξ ακααάειζζδξ ημο 

εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ ιαξ ηα ζπμθζηά εβπεζνίδζα ηαζ ηα 

ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ. 

  Αοηά εα ήεεθα ζοκμρίγμκηαξ υζμκ αθμνά ηζξ απυρεζξ μζ μπμίεξ 

ηαηαηέεδηακ, ηαζ ηζξ πνμηάζεζξ, βζα ηα ηνία ιαεήιαηα (ηα μπμία ήηακ ηα 

Μαεδιαηζηά, δ Πθδνμθμνζηή ηαζ δ Αζηνμκμιία), κμιίγς υηζ αοηή μοζζαζηζηά 

ήηακ ηαζ δ ηεκηνζηή ζδέα. 

  Σχνα θίβμ πζμ ακαθοηζηά μνζζιέκα εέιαηα ηα μπμία ηέεδηακ, 

πνχηα απ‘ υθα βζα ηα Μαεδιαηζηά. Δίπαιε ιία πανμοζίαζδ ενβαζζχκ – 

ενεοκχκ μνζζιέκςκ ζοκαδέθθςκ, ηα μπμία είπακ κα ηάκμοκ ιε ημκ ηνυπμ 

δζδαζηαθίαξ ζοβηεηνζιέκςκ εειαηζηχκ εκμηήηςκ ηςκ Μαεδιαηζηχκ ηαζ απυ 

ηεζ ηαζ πένα ζε ζπέζδ πάκηα ιε ημ ζπμθζηυ αζαθίμ ηαζ ημ ζπμθζηυ πνυβναιια. 

Γοζηοπχξ δεκ οπήνπε εηεί μ πνυκμξ, δ δοκαηυηδηα κα οπάνπεζ ιζα ιεβαθφηενδ 
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ακάθοζδ, απυ ηεζ ηαζ πένα πνμςεήεδηακ αοηά ηαζ ιέζς δζζηεηχκ αθθά ηαζ 

ιέζς έκηοπμο οθζημφ. 

  ηδ ζοκέπεζα είπαιε ιζα ηαηάεεζδ βυκζιςκ πνμηάζεςκ ηαζ 

απυρεςκ βεκζηυηενα, ιζα ηαθή ζογήηδζδ εα έθεβα, υζμκ αθμνά ηδ δζδαζηαθία 

ηςκ Μαεδιαηζηχκ. Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηα Μαεδιαηζηά, απυ ημκ ζοββναθέα 

ηαζ ημκ εζζδβδηή, Υνοζμαένβδ Μζπάθδ, είπαιε ηαηάεεζδ ηςκ δζηχκ ημο εέζεςκ 

υζμκ αθμνά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ βνάθηδηε ημ αζαθίμ ηαζ ημκ ηνυπμ 

μνβάκςζδξ ημο πενζεπμιέκμο ηαζ βεκζηυηενα ημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ζπμθζημφ εβπεζνζδίμο. 

  Ίζμκ αθμνά ηδκ Πθδνμθμνζηή, πνχηα απ‘ υθα ηέεδηε δ ακάβηδ, 

επεζδή εδχ ηαζ δφμ πνυκζα –πάιε ζηδκ ηνίηδ πνμκζά- έπμοιε ζε εθανιμβή ημ 

Δπαββεθιαηζηυ Λφηεζμ, ημ ΔΠΑΛ, εηεί θμζπυκ ηέεδηε ημ εέια ηδξ ακάβηδξ ηδξ 

ζοββναθήξ κέςκ αζαθίςκ. Σέεδηακ ιάθζζηα ηάπμζμζ πνμαθδιαηζζιμί υζμκ 

αθμνά ηάπμζα ιαεήιαηα υπςξ είκαζ μ «Αοημιαηζζιυξ Γναθείμο», μ μπμίμξ 

έπεζ ιεημκμιαζηεί πθέμκ ζημ ΔΠΑΛ ζε «Δθανιμβέξ ηδξ Πθδνμθμνζηήξ», έκα 

ηνίςνμ ιάεδια, ή υζμκ αθμνά ζε ηάπμζμ ιάεδια ηςκ δζηηφςκ Τπμθμβζζηχκ, 

ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ αζαθίμ υπζ ημο ζοβηεηνζιέκμο ημιέα Πθδνμθμνζηήξ, 

αθθά απυ ημκ ημιέα ηδξ Ζθεηηνμκζηήξ. 

  Δηεί θμζπυκ είπαιε ιζα ζογήηδζδ ηαζ οπάνπεζ δ ακαβηαζυηδηα ηδξ 

ζοββναθήξ κέςκ αζαθίςκ ηαζ ιάθζζηα αζαθίςκ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ ίδζα 

ηδκ εζδζηυηδηα ηαζ υπζ, υπςξ πνυηεζκε θέημξ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε ηάπμζμ άθθμ αζαθίμ υζμκ αθμνά ζημ ιάεδια ηςκ δζηηφςκ. 

  Γεφηενμκ. Δπεζδή απυ θέημξ, απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ζπμθζηή 

πνμκζά, αοηή ιάθθμκ πμο ηεθεζχκεζ ηχνα, είπαιε ηδ πνήζδ εκυξ κέμο αζαθίμο 

ζημ Γοικάζζμ, Πθδνμθμνζηήξ Γοικαζίμο, ιαγί ιε ημ ακηίζημζπμ CD ηαζ ημ 

ηεηνάδζμ ενβαζζχκ υζμκ αθμνά ημκ ιαεδηή, είπαιε θμζπυκ ιζα ηνζηζηή υζμκ 

αθμνά ημ κέμ αοηυ αζαθίμ, ημ μπμίμ απ‘ υ,ηζ ηαηάθααα ηζκείηαζ ζε εεηζηυ δνυιμ, 

έπεζ ανηεηά εεηζηά ζημζπεία, αέααζα οπάνπμοκ δοκαηυηδηεξ ηζ εηεί αεθηίςζδξ. 

Καζ απυ ηεζ ηαζ πένα υζμκ αθμνά ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ ημο 

αζαθίμο αθθά ηαζ ηα εέιαηα ηα μπμία εέθεζ κα πενάζεζ, υπςξ είκαζ δ 

δζαεειαηζηυηδηα, ηζκείηαζ ζε ανηεηά ηαθυ δνυιμ. 

  Βέααζα, ιαγί ιε ημ εέια αοηυ ημο αζαθίμο ημο Γοικαζίμο, ιζα ηαζ 

ιζθάιε βζα ηδκ ρδθζαηή επμπή, ηέεδηε θμζπυκ ηαζ ημ εέια εδχ υζμκ αθμνά ηδκ 
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αφλδζδ ηςκ ςνχκ. Γζαηί, βζα υζμοξ δεκ βκςνίγμοκ, δ Πθδνμθμνζηή ζημ 

Γοικάζζμ είκαζ ιμκυςνμ ιάεδια. Καζ εηεί θμζπυκ ηέεδηε ηαζ δ ακάβηδ υζμκ 

αθμνά ηδκ αφλδζδ ηςκ ςνχκ ζε 2. 

  ·κα άθθμ εέια ημ μπμίμ ηέεδηε ήηακ, υζμκ αθμνά ηαζ ηδκ 

Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ ιε ηδκ μπμία είπαιε ιζα πανάθθδθδ ζοκεδνία, υζμκ 

αθμνά ζηα ΔΠΑ, ηα μπμία μοζζαζηζηά θεζημφνβδζακ απυ αοηή ηδ ζπμθζηή 

πνμκζά ηαζ έπμοιε ηαζ ημ δεφηενμ έημξ ημ μπμίμ εα είκαζ απυ ημ επηέιανδ. 

Δηεί θμζπυκ ηέεδηε ημ εέια, υπςξ οπήνπε ηάπμζα δέζιεοζδ απυ ημ 

Τπμονβείμ, δ ακάβηδ φπανλδξ εκυξ εζδζημφ ιαεήιαημξ Πθδνμθμνζηήξ ζε υθεξ 

ηζξ ηάλεζξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ εζδζηυηδηεξ, είηε αοηυ ιπμνεί κα θέβεηαζ πνήζδ είηε 

εθανιμβέξ Πθδνμθμνζηήξ. 

  Σέθμξ, αοηυ ημ μπμίμ ηέεδηε ήηακ δ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ θμβζζιζηχκ -αοηυ αέααζα έπεζ κα ηάκεζ πζζηεφς ηαζ ιε υθεξ ηζξ 

εζδζηυηδηεξ ηαζ ιε υθα ηα ιαεήιαηα- ηαεχξ οπάνπμοκ ζημ νάθζ ζε πάνα 

πμθθά ζπμθεία έκαξ ανζειυξ εηπαζδεοηζηχκ ηίηθςκ θμβζζιζηχκ ηα μπμία 

λεπενκμφκ ημ 80, πενίπμο 87 ιε 90 εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά. 

  Μάθζζηα πανάθθδθα ηνέπμοκ ηαζ δζάθμνεξ επζιμνθχζεζξ, είηε 

έπεζ κα ηάκεζ ιε επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ ααζζηέξ δελζυηδηεξ, ζηζξ 

μπμίεξ οπήνπε ιζα ιεβάθδ ζοιιεημπή, αθθά ηαζ υζμκ αθμνά -πμο ηχνα 

λεηζκάκε- ακά εζδζηυηδηεξ, υπςξ είκαζ ιε θοζζημφξ, δαζηάθμοξ  η.θπ.., ακά 

εζδζηυηδηεξ κα επζιμνθςεμφκ πάκς ζηα ακηίζημζπα εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά. 

  Αοηά θμζπυκ, ηαζ ιζθχκηαξ εδχ ςξ ηαεδβδηήξ Πθδνμθμνζηήξ 

είκαζ ηαζ δ ακάβηδ κα ακμίλμοιε ημ ζπμθζηυ ενβαζηήνζμ ηαζ ζηζξ άθθεξ 

εζδζηυηδηεξ, υπζ ιυκμ ζηδκ εζδζηυηδηα ηδξ Πθδνμθμνζηήξ. Να πνδζζιμπμζείηαζ 

θμζπυκ δδθαδή πθέμκ μ οπμθμβζζηήξ ηαζ ζακ έκα επμπηζηυ ιέζμ, υηακ ιάθζζηα 

οπάνπμοκ ηυζα πμθθά ηαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ εα έθεβα εηπαζδεοηζηά θμβζζιζηά. 

  Σέθμξ, ηαζ υζμκ αθμνά ιε αοηά ηα εέιαηα ηςκ εηπαζδεοηζηχκ 

θμβζζιζηχκ, οπάνπεζ έκαξ πνμαθδιαηζζιυξ μ μπμίμξ αημφβεηαζ υζμκ αθμνά ηδ 

ζοιθςκία πμο έηακε ηαζ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ιε ιία ζοβηεηνζιέκδ εηαζνεία 

υζμκ αθμνά ηδκ πνμιήεεζα ηάπμζςκ πνμβναιιάηςκ βζα αοημιαηζζιυ 

βναθείμο. 

  Δδχ θμζπυκ οπάνπεζ ηζ έκαξ πνμαθδιαηζζιυξ υζμκ αθμνά ηδκ 

ακαβηαζυηδηα πνήζδξ ημο ακμζπημφ ηχδζηα (ημο open source υπςξ θέιε) ζηα 
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ζπμθζηά ενβαζηήνζα. Καζ αοηυ έπεζ κα ηάκεζ ηαζ ιε ηδ δζααμφθεοζδ δ μπμία 

ηνέπεζ ηχνα υζμκ αθμνά ημ ιαεδηζηυ οπμθμβζζηή ηςκ 100€, ηςκ 150€, εκυξ 

θηδκμφ οπμθμβζζηή θμνδημφ. 

  Καζ έκα ηεθεοηαίμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ αηνζαχξ ζηα 

πθαίζζα εδχ ημο οκεδνίμο ιαξ, αθθά ηέεδηε πμθθέξ θμνέξ υζμκ αθμνά 

ιάθζζηα ηαζ ηδκ είζμδμ ηςκ ζδζςηχκ ζηα πηοπία ηα μπμία οπάνπμοκ ηαζ είκαζ 

απαναίηδηα βζα ημ δζμνζζιυ ζημ δδιυζζμ, ειείξ –εηπνμζςπχκηαξ εδχ ηαζ ηδκ 

Πακεθθήκζα ·κςζδ Καεδβδηχκ Πθδνμθμνζηήξ, ηδκ ΠΔΚΑΠ- έπμοιε πάβζα 

εέζδ υζμκ αθμνά ηδκ ηαεζένςζδ εκυξ ηναηζημφ πζζημπμζδηζημφ, ημ μπμίμ εα 

είκαζ ακηίζημζπμ ιε ημ ηναηζηυ πζζημπμζδηζηυ βθςζζμιάεεζαξ, ζημ μπμίμ 

ιάθζζηα ζήιενα βίκεηαζ ηαζ μ δζαβςκζζιυξ, μζ δζαβςκζζιμί ζε υθδ ηδκ Δθθάδα. 

  Καζ έκα ηεθεοηαίμ υζμκ αθμνά ηδκ Αζηνμκμιία. Δδχ οπήνπε 

έκαξ πνμαθδιαηζζιυξ, ιία ζογήηδζδ υζμκ αθμνά απυ ζδεμθμβία ηαζ απυ 

ημζιμεεςνία πχξ μ ηαεέκαξ πνμζεββίγεζ, πάκηςξ ημ ζοιπέναζια είκαζ υηζ 

υκηςξ οπάνπεζ δ ακαβηαζυηδηα δζδαζηαθίαξ ημο ιαεήιαημξ ηδξ Αζηνμκμιίαξ 

ηαζ ζημ Λφηεζμ. 

  Αοηά εα ήεεθα, εοπανζζηχ πμθφ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να πνμπςνήζμοιε ζηδκ Σνίηδ Τπμμιάδα. Σμ εέια ηδξ ήηακ: 

«Πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία ηδξ Σεπκζηήξ Δπαββεθιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ». Σδκ 

πανμοζίαζδ εα ιαξ ηδκ ηάκεζ δ Δθέκδ Γθανέκηγμο, ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ημο ΚΔΜΔΣΔ. 

Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: ηδκ Οιάδα ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ, ήηακ πενίπμο 55 

ζοκάδεθθμζ, έβζκε ιία μοζζαζηζηή ζογήηδζδ, υζμζ ήεεθακ κα ιζθήζμοκ ιίθδζακ, 

οπήνπε μ πνυκμξ ηαζ ιάθζζηα ηνάηδζε ηαζ ανηεηά αοηή δ ζοκεδνίαζδ. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Δ. ΓΛΑΡΔΝΣΕΟΤ: Ίζμ οπήνπε. Πάκηςξ ιίθδζακ πμθθμί. Καζ μζ δζαπζζηχζεζξ, 

υπςξ ιπμνέζαιε κα ηζξ ηαηαβνάρμοιε, ήηακ μζ ελήξ: 

  Καηανπήκ ιία ημζκή δζαπίζηςζδ απ‘ υθμοξ υζμοξ ιίθδζακ ήηακ 

υηζ δ οπμαάειζζδ ηαζ δ απαλίςζδ ηδξ ΣΔΔ ζοκεπίγεηαζ ηαζ εκηείκεηαζ. Σμ 

δεφηενμ ήηακ υηζ υ,ηζ ηαζ κα ζογδηήζμοιε βζα ηδκ ΣΔΔ δεκ εα πνέπεζ κα 

λεπκάιε υηζ είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε βεκκαία πνδιαημδυηδζδ, δ ΣΔΔ αηυιδ 

πενζζζυηενμ απυ ηδ Γεκζηή Δηπαίδεοζδ πνεζάγεηαζ -θυβς ηδξ ζδζμιμνθίαξ ηδξ- 

πνήιαηα, μπυηε ηαιία αεθηίςζδ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ακ δεκ απμθαζίζεζ δ 



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ -ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ-ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 10/5/2008 

 835 

πμθζηεία κα αάθεζ ααεζά ημ πένζ ζηδκ ηζέπδ ηαζ κα πνδιαημδμηήζεζ ηδκ Σεπκζηή 

Δηπαίδεοζδ. 

  Ζ οθζημηεπκζηή οπμδμιή είκαζ ακφπανηηδ, ηα πνμβνάιιαηα 

ζπμοδχκ ηαζ ηα αζαθία δεκ ζοιααδίγμοκ ηαευθμο ιε ηζξ κέεξ ηεπκμθμβζηέξ 

ελεθίλεζξ ζε ηάεε ημιέα ηδξ ΣΔΔ. Μάθζζηα ηάπμζμξ ζοκάδεθθμξ ακέθενε υηζ μζ 

ηαζκμημιίεξ ζε ηάεε εζδζηυηδηα ένπμκηαζ ιε δζαθμνά 20 εηχκ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

απ‘ υ,ηζ πνχηδ θμνά ειθακίγμκηαζ, μπυηε ιέπνζ κα θηάζμοκ ζηδκ μοζία έπμοκ 

αβεζ ηαζκμφνζεξ. 

  Γεκ οπάνπεζ ηαιζά επζιυνθςζδ βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηδξ ΣΔΔ 

ηαζ ζε ηαζκμφνζα ακηζηείιεκα αθθά ηαζ βεκζηυηενα, χζηε κα ιπμνμφκ κα 

οπμζηδνίλμοκ ημ ένβμ ημοξ. Τπήνλε πνμαθδιαηζζιυξ ηαζ γδημφκ μζ 

ζοκάδεθθμζ κα βίκεζ παναπένα ζογήηδζδ βζα ημ ιεηαθοηεζαηυ αοηυ έημξ πμο 

πνμηείκεζ δ ΟΛΜΔ ηαζ πχξ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ακ ιπμνεί κα βίκεζ. 

  Δπίζδξ οπήνλακ πνμαθδιαηζζιμί ηαζ γδημφκ μζ ζοκάδεθθμζ κα 

βίκεζ πάθζ ζε αάεμξ ζογήηδζδ ζε ζπέζδ ιε ημ ηζ ζπμθείμ, Δκζαίμ πμθείμ, ΣΔΔ, 

Δκζαίμ Λφηεζμ, δδθαδή οπήνλε έκαξ πνμαθδιαηζζιυξ ηαζ ιάθζζηα πμθθμί 

γδημφκ κα βίκεζ ηάηζ ζακ δζδιενίδα, έκα άθθμ ιζηνυ ζοκέδνζμ πμο κα αθμνά 

ιυκμ ηδκ ΣΔΔ. 

  Δπίζδξ μζ εηπαζδεοηζημί ενβαγυιεκμζ ζηδκ ΣΔΔ κζχεμοκ 

εβηαηαθεζιιέκμζ, έπμοκ ενβαζζαηή ακαζθάθεζα, ακαθένεδηε υηζ αηυιδ δεκ 

έπμοκ λεηαεανίζεζ απυ ημ Τπμονβείμ ακαεέζεζξ ζε δζάθμνα ιαεήιαηα ηαζ 

αοηυ πζεακυκ είκαζ ηαζ ζηυπζιμ βζα κα δδιζμονβείηαζ αηνζαχξ αοηή δ 

ακαζθάθεζα ζημοξ ζοκαδέθθμοξ, αθθά ηαζ κα οπάνπμοκ ηαζ ακηζπαθυηδηεξ 

ιεηαλφ ηςκ ζπεδυκ μιμεζδχκ ηθάδςκ πμο οπδνεημφκ ζηδκ ΣΔΔ. 

  Δπίζδξ έβζκε ιία πνυηαζδ υηζ υζμ ημοθάπζζημκ θεζημονβμφκ μζ 

ΔΠΑ κα πνμζηεεμφκ εζδζηυηδηεξ μζ μπμίεξ οπάνπμοκ ακηίζημζπα ζημ ΔΠΑΛ 

ηαζ ζηζξ ΔΠΑ ημο ΟΑΔΓ, βζαηί έηζζ υπςξ έπεζ βίκεζ δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ θυβμξ 

ηα παζδζά κα πδβαίκμοκ ζηζξ ΔΠΑ, αθμφ ανίζημοκ ηζξ ακηίζημζπεξ εζδζηυηδηεξ 

αθθμφ. Καζ ιάθζζηα έβζκε ζδζαίηενδ ακαθμνά ζηζξ ΔΠΑ ημο ΟΑΔΓ, υηζ έηζζ 

υπςξ είκαζ δμιδιέκεξ ηαζ δίκμοκ άιεζδ επαββεθιαηζηή δζέλμδμ δεκ οπάνπεζ 

θυβμξ ηα παζδζά κα πδβαίκμοκ ζηζξ ΔΠΑ ημο ΤΠΔΠΘ, μπυηε απαλζχκμκηαζ 

αηυιδ πενζζζυηενμ. 
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  Καζ ηάπμζεξ παναηδνήζεζξ εζδζηά βζα ηα αζαθία, ηαζ ηα ακαθοηζηά 

πνμβνάιιαηα αέααζα. Πάνα πμθθά απ‘ αοηά ιέζα ζηδκ φθδ ημοξ έπμοκ ιεβάθδ 

ελεζδίηεοζδ, ιε απμηέθεζια δ βκχζδ πμο δίκεηαζ κα είκαζ απμζπαζιαηζηή ηαζ 

κα μδδβεί ζηδκ διζιάεεζα. Πμθθέξ θμνέξ εζηζάγμκηαζ ζε εέιαηα θεπημιενμφξ 

ηαηάνηζζδξ ηαζ ελεζδίηεοζδξ, πμο απυ ιυκμ ημο αοηυ δεκ ζοκζζηά ιία βκχζδ. 

Ο υβημξ ηδξ φθδξ αθθά ηαζ ημ επίπεδμ ηςκ βκχζεςκ είκαζ πμθφ ιεβάθα, ιε 

απμηέθεζια κα απμηεθμφκ ηαζ ιζα αηυιδ αζηία βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ζπμθζηήξ 

δζαννμήξ ζηδκ Σεπκζηή Δηπαίδεοζδ. 

  Οπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα έβζκε δζαιυνθςζδξ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ή αζαθίςκ έβζκε ιε πνμπεζνυηδηα, έβζκακ ζοκεπείξ ιζηνέξ ή 

ιεβάθεξ αθθαβέξ ζηα ςνμθυβζα ηαζ ακαθοηζηά, πμο ηεθζηά μδήβδζακ ηαζ 

μδδβμφκ ζε υνμοξ εοεθζλίαξ ηαζ πνμζανιμβήξ ηαζ αέααζα μδδβμφκ ζηδ ζοκεπή 

οπμαάειζζδ ημο δδιυζζμο επαββεθιαηζημφ ζπμθείμο. 

  Ί,ηζ αζαθία οπάνπμοκ ηαζ ηονίςξ «θέημξ» πμο δυεδηακ ζηα 

ΔΠΑΛ είκαζ αζαθία απυ άθθμοξ ηφπμοξ ζπμθείςκ, ηαζ υπζ ιυκμ απυ άθθμοξ 

ηφπμοξ ή απυ άθθεξ ηάλεζξ, δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ηαευθμο ζηζξ ακάβηεξ, ζημ 

ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηςκ ιαεδηχκ ηςκ επαββεθιαηζηχκ ζπμθείςκ ηαζ έπμοκ 

δδιζμονβήζεζ ιεβάθδ ζφβποζδ ηαζ πνμαθήιαηα. 

  Ίζα οπάνπμοκ πμο θεζημονβμφκ αηυιδ ηα πνχδκ ΣΔΔ, ηα 

αζαθία, ηαζ αοηά παναηηδνίζηδηακ υηζ δεκ είκαζ ηαθά, είπε δμεεί εθάπζζημξ 

πνυκμξ βζα ηδ ζοββναθή ημοξ, ιπμνεί ηαζ ιενζηέξ αδμιάδεξ, δεκ έβζκε ηαιζά 

πζθμηζηή εθανιμβή αοηχκ ηςκ αζαθίςκ. 

  Δκχ ημ Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ ηάπμζα ζηζβιή ηοηθμθυνδζε έκα 

ενςηδιαημθυβζμ ζημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο ενβάγμκηαζ κα ηνίκμοκ ηα αζαθία, δεκ 

δυεδηακ ζηδ δδιμζζυηδηα αοηά ηα απμηεθέζιαηα, μφηε αλζμπμζήεδηακ –υπςξ 

είπε εζπςεεί- υηζ αοηυ εα βζκυηακ βζα κα αεθηζςεμφκ αοηά ηα αζαθία. 

  Αοηά είκαζ ηα βεκζηά ζοιπενάζιαηα. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Να δχζμοιε ημ θυβμ ζημκ ζοκάδεθθμ Σάζμ Βζμθέηδ, βζα κα ιαξ 

πανμοζζάζεζ ηα ζοιπενάζιαηα, επζζδιάκζεζξ υπςξ είπαιε, απυ ηδκ Σέηανηδ 

Τπμμιάδα βζα ηζξ Δπζζηήιεξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ημο ακενχπμο: Ηζημνία, 

Κμζκςκζμθμβία, Φζθμζμθία, Οζημκμιία, Θνδζηεοηζηά, Πμθζηζηή Δπζζηήιδ. 

Σ. ΒΗΟΛΔΣΖ: οκάδεθθμζ, πανυηζ μζ ενβαζίεξ ηδξ Σέηανηδξ Τπμμιάδαξ 

λεηίκδζακ ιε πνμκζηή ηαεοζηένδζδ εα θέβαιε βφνς ζηδ ιζάιζζδ χνα, 
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ζδιεζχζαιε –ηαζ αοηυ είκαζ πάνα πμθφ εεηζηυ- ιζα πμθφ ιεβάθδ ηαζ 

μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηςκ ζοκαδέθθςκ, ηαζ ιε εζζδβήζεζξ αθθά ηονίςξ ηαζ ιε 

πανειαάζεζξ. 

  Δδχ εα πνμζπαεήζμοιε ζοκμπηζηά κα παναεέζμοιε ηάπμζεξ 

επζζδιάκζεζξ πμο οπήνλακ, εα πμφιε υιςξ ηαζ εα παναηαθέζμοιε υηζ εα 

ιπμνμφζε κα βίκεζ ιία ζφιπηολδ υθςκ ηςκ ηεζιέκςκ ηςκ εζζδβήζεςκ, έηζζ 

χζηε κα ιπμνέζμοιε κα ιπμοκ υθα αοηά ιέζα ζηα πναηηζηά ηαζ ιάθζζηα ακ 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα ζηαθμφκ δθεηηνμκζηά απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ζημ 

ΚΔΜΔΣΔ ηδξ ΟΛΜΔ. 

  Μζα πνχηδ βεκζηή παναηήνδζδ πμο εα θέβαιε είκαζ υηζ 

απμοζίαζακ βεκζηά μζ εεηζηέξ ηνίζεζξ ηαζ ηα ζπυθζα βζα ηα ακηζηείιεκα ηδξ 

Σέηανηδξ Τπμμιάδαξ. Αοηυ είκαζ ιζα βεκζηή παναηήνδζδ πμο οπήνλε. 

  Σχνα εζδζηυηενα, εα θέβαιε ηάπμζεξ επζζδιάκζεζξ βζα ηδκ 

Ηζημνία. Δπζβναιιαηζηά, εηθνάζηδηε δ ηάζδ επζζηνμθήξ ημο θεηζπζζιμφ, 

οπάνπεζ αβκυδζδ ηδξ πάθδξ ηςκ ηάλεςκ ηαζ ιζα εζζαβςβή ημο ζζημνζημφ 

ακαεεςνδηζζιμφ ιέζα ζηα αζαθία ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Γ΄ Λοηείμο. 

  Τπάνπεζ ηαζ εηθνάζηδηε απυ πμθθμφξ ζοκαδέθθμοξ δ 

θακεαζιέκδ ιεεμδμθμβία ηςκ αζαθίςκ ηαζ δ ιδ φπανλδ ζζημνζηυηδηαξ ηςκ 

ημζκςκζηχκ θαζκμιέκςκ. Τπάνπεζ δδθαδή ιία δζάζπαζδ ακάιεζα ζημ άημιμ 

ηαζ ζημ ζφκμθμ. 

  Δηθνάζηδηε δ απμοζία ηδξ εκδιένςζδξ ηςκ ζοκαδέθθςκ 

ζπεηζηά ιε ηα κέα αζαθία ηαζ δ επζθεηηζηή πανμοζίαζδ ηςκ βεβμκυηςκ. Τπήνλε 

πνυαθδια ζηδ δζδαζηαθία ηδξ Ηζημνίαξ θυβς ημο υηζ ανηεημί εηπαζδεοηζημί 

δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ δζδάζημοκ Ηζημνία, πένα απυ ημοξ θζθμθυβμοξ. 

  Δηθνάζηδηε δ ζοιπφηκςζδ ηδξ φθδξ, δ απμοζία ζηυπςκ ζε 

ηάεε εκυηδηα, δ πνμαθδιαηζηή πανμοζίαζδ ηαζ δ απμοζία εζηίαζδξ ζημ 

μοζζχδεξ. Καεμθζηή ήηακ δ απυζονζδ ημο αζαθίμο ηδξ Ηζημνίαξ ηδξ Γ΄ Λοηείμο 

ηαζ απαίηδζδ ηδξ απυζονζδξ ημο αζαθίμο ηδξ Ηζημνίαξ απυ υθμοξ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ. 

  πεηζηά ηαζ εζδζηά βζα ηδ Φζθμζμθία, ηαζ εδχ γήηδζακ κα 

απμζονεεί ημ εβπεζνίδζμ. Δκδεζηηζηά εα θέβαιε υηζ ζηδκ Ηζημνία ηδξ Φζθμζμθίαξ 

δεκ οπάνπμοκ ηαζ δεκ θαίκμκηαζ, ηαζ δεκ εηθνάγεηαζ, μ Ζνάηθεζημξ ηαζ μ 

Γδιυηνζημξ, δεκ ακαθένμκηαζ επίζδξ ηα κευηενα νεφιαηα ηαζ μ Μανλ. 
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  Ίζμκ αθμνά ηζξ Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ, κα λεηζκήζμοιε ιε ιζα 

πνυηαζδ δ μπμία έβζκε βζα πναβιαημπμίδζδ οκεδνίμο ζπεηζηά ιε ηζξ 

Κμζκςκζηέξ Δπζζηήιεξ. Δπζβναιιαηζηά εα πμφιε ηάπμζεξ επζζδιάκζεζξ. Γεκ 

οπάνπεζ επζηαζνμπμίδζδ ηςκ αζαθίςκ, οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκδ ζηυπεοζδ βζα 

δδιζμονβία μοδεηενυηδηαξ ζημοξ ιαεδηέξ, δεκ οπήνλε ηαιία εκδιένςζδ 

ζπεηζηά ιε ηα κέα αζαθία Κμζκςκζμθμβίαξ, πανμοζζάζηδηε ιζα κέα πνυηαζδ ηδξ 

δζδαηηζηήξ ηςκ ανπχκ ηδξ μζημκμιίαξ ιέζς κέςκ ηεπκμθμβζχκ. οκμπηζηά δεκ 

πνμαάθθμκηαζ δ ζοιιεημπή, δ εοεφκδ, μζ πναηηζηέξ δελζυηδηεξ βζα ημ ημζκςκζηυ 

βίβκεζεαζ, εηθνάζηδηε επίζδξ υηζ οπάνπμοκ πνμηαηαθήρεζξ ζηα άθθα δυβιαηα 

ζηα αζαθία ηςκ Θνδζηεοηζηχκ.  

  Ίζμκ αθμνά ημ ΔΠ ζοβηεηνζιέκα, ακαθένεδηε υηζ ζοκδέεζ ηδκ 

παναβςβή ιε ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ δεκ αθήκεζ ακμζπηυ επίπεδμ βζα υθα ηα 

παζδζά ηαζ ελζζχκεζ ηα επαββέθιαηα ζε αοηά ιέζς ηςκ ηαεδβδηχκ. 

  Ίζμκ αθμνά ηα Θνδζηεοηζηά, εα θέβαιε υηζ ανηεημί ζοκάδεθθμζ 

γδημφκ κα απμαθδεεί μ ηαηδπδηζηυξ παναηηήναξ ημο ηαζ κα δμεεί ιία έηθναζδ 

πενζζζυηενμ ζηδ ενδζηεομθμβία. 

  Αοηά βεκζηά ςξ επζζδιάκζεζξ. Θα πμφιε υηζ έβζκε έκαξ πμθφ 

βυκζιμξ δζάθμβμξ απυ πάνα πμθθμφξ ζοκαδέθθμοξ, θυβς ηαζ ηδξ 

ηαεοζηένδζδξ. Θα οπάνλεζ έηδμζδ ηςκ πναηηζηχκ, άνα ηαθυ είκαζ υθμζ μζ 

ζοκάδεθθμζ μζ μπμίμζ ιεηείπακ ιέζς εζζδβήζεςκ, ζοκμπηζηά κα ηα ζηείθμοκ 

δθεηηνμκζηά. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Μζθάιε βζα ηα εηηεηαιέκα ηείιεκα. 

Σ. ΒΗΟΛΔΣΖ: Δηηεηαιέκα ηείιεκα πμο έβζκακ ιέζα απυ εζζδβήζεζξ. 

Κ. ΘΔΡΗΑΝΟ: (Μζθάεζ εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Σ. ΒΗΟΛΔΣΖ: οκάδεθθε, έκα θεπηυ, ηαζ βζα άθθμοξ ζοκαδέθθμοξ. 

Δκδεζηηζηά, επακαθαιαάκς, επζζδιαίκμοιε ηάπμζα ηφνζα ζδιεία. Δίκαζ 

αδφκαημκ αοηή ηδ ζηζβιή κα ηάηζμοιε κα αβάθμοιε βζα ηάεε ιία πανέιααζδ. 

Οπυηε εα θακεί αοηυ ηαζ ιέζα απυ ημ blog ηδξ ΟΛΜΔ... 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αξ παναηαθχ, ιδ γδηάηε ημ θυβμ, δεκ είιαζηε ζε δζαδζηαζία. 

Τπάνπμοκ ίζςξ ηάπμζεξ ακηζννήζεζξ ή επζθοθάλεζξ, εα ηζξ δζαηοπχζμοιε ζηζξ 

Οιάδεξ Δνβαζίεξ πμο εα λακαιαγεοημφκ, ζημ ΚΔΜΔΣΔ  η.θπ.. ·βζκε ιζα 

ηαηαβναθή ηαζ δεκ οπήνπε ηαζ πνυκμξ. Δκηάλεζ, εα ημ δμφιε, δεκ ηθείκεζ 

ηίπμηα, ίζςξ ηάηζ δεκ πζάζηδηε μθμηθδνςιέκα. 
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  Να πνμπςνήζμοιε ζηδκ Πέιπηδ Τπμμιάδα. Ο Μακζάηδξ 

Κχζηαξ εα ιαξ πανμοζζάζεζ ηζξ επζζδιάκζεζξ πμο έβζκακ βζα ηδ Φοζζηή, ηδ 

Υδιεία, ηδ Βζμθμβία ηαζ βεκζηυηενα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ.  

Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ: Αβαπδημί ζοκάδεθθμζ, εα ζαξ πανμοζζάζς ηζξ επζζδιάκζεζξ 

βζα ηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ. Θα ζαξ πανμοζζάζς ηα ζδιεία εηείκα ζηα μπμία 

ζοκέηθζκακ μζ πενζζζυηενμζ μιζθδηέξ.  

  Οζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, ςξ επζζηήιεξ ηδξ ενιδκείαξ ημο ηυζιμο, 

πνέπεζ κα εθμδζάγμοκ ημοξ ιαεδηέξ ιαξ ιε ηδ δοκαηυηδηα κα έπμοκ ιζα 

ζθαζνζηή ακηίθδρδ βφνς απυ ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ. Οζ κυιμζ ηδξ Φοζζηήξ 

είκαζ ακηζηεζιεκζημί, αθθά μ ηνυπμξ αλζμπμίδζδξ ηαζ επζηεοβιάηςκ ηςκ 

Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ είκαζ πνάβια δζαθμνεηζηυ. Ζ αημιζηή εκένβεζα, έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ βζα πμθειζημφξ υζμ ηαζ βζα εζνδκζημφξ ζημπμφξ. 

  Σα ζπμθζηά αζαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδ πχνα ιαξ δε 

δίκμοκ ηδκ απαζημφιεκδ έιθαζδ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ιε ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή, ιε ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ηςκ 

ακενχπςκ. Μζα ηέημζα έιθαζδ δίκεηαζ ζηα ζπμθζηά αζαθία ηςκ Φοζζηχκ 

Δπζζηδιχκ ηςκ πςνχκ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ζηζξ ορδθυηενεξ εέζεζξ ημο 

δζαβςκζζιμφ PISA. 

  Καηά ηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδ πχνα ιαξ 

δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ εεςνία ηαζ υπζ ζηζξ εθανιμβέξ. Ο δζαβςκζζιυξ PISA 

αλζμθμβεί έκα ιυκμ ιένμξ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ ιαεδηχκ, ζε 

μνζζιέκα ααζζηά ιαεήιαηα. Σα απμηεθέζιαηα ημο δζαβςκζζιμφ βίκμκηαζ 

θζβυηενα αλζυπζζηα υηακ ζοζπεηζζημφκ ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ 

ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ απυ πχνα ζε πχνα. Σα απμηεθέζιαηα 

ημο δζαβςκζζιμφ δεκ ζοιθςκμφκ ιε αοηά άθθςκ δζαβςκζζιχκ, υπςξ ημο 

δζαβςκζζιμφ TIMSS. Δκχ απυ ημκ δζαβςκζζιυ PISA πνμηφπημοκ ηάπμζα 

εκδζαθένμκηα πμνίζιαηα, ζε ηαιιία πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί 

αοηυξ ςξ ιέηνμ ζφβηνζζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηςκ δζαθυνςκ 

πςνχκ. Ο δζαβςκζζιυξ PISA, πμο λεηίκδζε ιε πνςημαμοθία ημο ΟΟΑ, 

επζδζχηεζ κα ηαηεοεφκεζ ηδκ εηπαίδεοζδ ζημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ ζηναηδβζηέξ ημο 

ΟΟΑ πμο απμαθέπμοκ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ακαβηχκ ηαζ ηςκ 

πνμηεναζμηήηςκ ηδξ αβμνάξ.  



8
μ
 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ – 3

δ
 ΖΜΔΡΑ -ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ-ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ 10/5/2008 

 840 

  Δπζζδιάκεδηε δ ζοιαμθή ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ ζηδκ 

ακααάειζζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ ζημ ζπμθείμ ηαζ ηδ δδιζμονβία 

πενζααθθμκηζηήξ ζοκείδδζδξ ζημοξ ιαεδηέξ, έηζζ χζηε υπζ ιυκμ αοημί κα 

αβαπμφκ αθθά ηαζ έιπναηηα κα πνμζηαηεφμοκ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ. Βέααζα 

ημ ιεβάθμ πνυαθδια ηδξ ηαηαζηνμθήξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ιαξ αθμνά 

υθμοξ. Ίιςξ ηδκ ηφνζα εοεφκδ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ημο ηδκ έπμοκ μζ 

ηοαενκδηζηέξ πμθζηζηέξ, πμο εοκμμφκ ηα ζοιθένμκηα ηςκ ηενδμζηυπςκ ηδξ 

βδξ, ηα επζπεζνδιαηζηά ηαζ ηαηαζηεοαζηζηά ζοιθένμκηα. 

  Δπίζδξ παναηδνείηαζ ιεηαθμνά δζδαηηζηήξ φθδξ απυ 

ιεβαθφηενεξ ζε ιζηνυηενεξ ηάλεζξ. Αηυια, οπάνπεζ ζηα αζαθία ιία 

ζοιπφηκςζδ ηδξ φθδξ, πμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ πενζμνζζιέκμ ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ πνυκμ δζδαζηαθίαξ ηδξ, δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ζημοξ ιαεδηέξ. 

Σμ απμηέθεζια είκαζ ηα παζδζά κα έπμοκ ζμαανέξ δοζημθίεξ ζηδκ ηαηακυδζδ 

ηδξ φθδξ. 

  ·κα άθθμ ζδιείμ πμο ημκίζηδηε αθμνμφζε ηδκ ακάβηδ 

ακααάειζζδξ ηςκ οπανπυκηςκ ενβαζηδνίςκ ηαζ δδιζμονβίαξ κέςκ. 

Δπζζδιαίκεηαζ δ ακάβηδ ιείςζδξ ημο ανζειμφ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ενβαζηήνζα. 

ημ ζπμθείμ δεκ κμείηαζ δζδαζηαθία ηδξ Φοζζηήξ ζηζξ ιζηνέξ, αθθά ηαζ ηζξ 

ιεβαθφηενεξ ηάλεζξ, πςνίξ πεζνάιαηα. Ίπζ ιυκμ πεζνάιαηα επίδεζλδξ αθθά ηαζ 

πεζνάιαηα ζηα μπμία εα ζοιιεηέπμοκ μζ ίδζμζ μζ ιαεδηέξ ζηδ δζελαβςβή ημοξ.  

  Δπζζδιάκεδηε υηζ αζαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ δεκ έπμοκ 

βναθηεί ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ιεεμδμθμβίαξ ηαζ ένεοκαξ. 

·ηζζ, π.π. απμοζζάζεζ δ εεςνία ηδξ ελέθζλδξ απυ ηα αζαθία ηδξ Βζμθμβίαξ. 

  Οζ ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ηαζ ζπέζεζξ πμο οπάνπμοκ ζηα αζαθία 

ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ακακηίζημζπεξ ιε ηζξ 

ιαεδιαηζηέξ βκχζεζξ πμο έπμοκ δζδαπεεί μζ ιαεδηέξ ζημ ακηίζημζπμ ιάεδια 

ηςκ ιαεδιαηζηχκ. 

  Δπζζδιάκεδηε επίζδξ υηζ πνέπεζ κα οπάνπεζ μοζζαζηζηή 

επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. ημ γήηδια αοηυ ηα απμζπαζιαηζηά ιέηνα 

δεκ έπμοκ απμηέθεζια. Τπάνπμοκ μζ ηεηιδνζςιέκεξ πνμηάζεζξ ηδξ ΟΛΜΔ 

υζμκ αθμνά ηδκ επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πμο πνμζεββίγμοκ ημ γήηδια 

ηδξ επζιυνθςζδξ ζοκμθζηά.  
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  Βεααίςξ έκα ηιήια ηδξ επζιυνθςζδξ πνέπεζ κα βίκεηαζ πάκς 

ζημ ζδζαίηενμ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ, ιε αάζδ ηζξ ζφβπνμκεξ ελεθίλεζξ ζηζξ 

Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ. 

  Δπζζδιάκεδηε ηαζ δ ακάβηδ ακαιυνθςζδξ ηςκ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ, ζηζξ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ, φζηενα απυ δζάθμβμ, ιε ζηυπμοξ ηδ 

ιείςζδ ημο υβημο ηδξ φθδξ, ηδ ζφκδεζδ ηδξ εεςνίαξ ιε ηδκ πνάλδ ηαζ ηδκ 

ακηζζημίπδζδ ημο πενζεπμιέκμο ιε ηζξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δοπανζζημφιε. 

ΤΝΔΓΡΟ: (Μζθάεζ εηηυξ ιζηνμθχκμο)  

Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ: Με ζοβπςνείξ έκα θεπηυ. Γδθαδή ηζ ζδιαίκεζ κα βνάθμκηαζ ηα 

αζαθία ηδξ Φοζζηήξ πςνίξ ιεηαθοζζηή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκηάλεζ, ηαηαηέεδηε ζηδκ Οιάδα. 

Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ: Άθθμ πνάβια είκαζ κα θέιε υηζ πνέπεζ κα βνάθμκηαζ ηα αζαθία 

ιε επζζηδιμκζηή αηνίαεζα ηαζ άθθμ κα θέιε υηζ πνέπεζ κα βνάθμκηαζ πςνίξ 

ιεηαθοζζηή. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δκηάλεζ ζοκάδεθθμζ, αημφζηδηε δ άπμρδ ημο Βαζίθδ, έδςζε ηδκ 

απάκηδζδ... Δκηάλεζ, δεκ εα πάνμοιε απυθαζδ. 

Κ. ΜΑΝΗΑΣΖ: Καηαβνάθδηε δ άπμρδ ημο Βαζίθδ. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ ·ηηδ Τπμμιάδα μ ζοκάδεθθμξ Βαιααηάξ, βζα ηα 

Καθθζηεπκζηά, Δζηαζηζηά, Μμοζζηή, Θεαηνζηή Αβςβή, Φοζζηή Αβςβή ηαζ ηα 

εονφηενα αοημφ ημο πχνμο. 

Κ. ΒΑΜΒΑΚΑ: ηδ ζοκεδνία ιαξ αζπμθδεήηαιε ιε ιαεήιαηα πμο ηζκμφκηαζ 

ζήιενα ζημ πενζεχνζμ ημο ακαθοηζημφ ηαζ ςνμθυβζμο πνμβνάιιαημξ, δδθαδή 

ηα Καθθζηεπκζηά ιαεήιαηα, Δζηαζηζηά, Μμοζζηή ηαζ ηδ Φοζζηή Αβςβή. Πανά ημ 

υηζ πνυηεζηαζ βζα ιαεήιαηα πμο ζηα ανπαία πνυκζα απμηεθμφζακ ημοξ 

ποθχκεξ ηδξ αβςβήξ, θαίκεηαζ πςξ ζημ ζδιενζκυ ζπμθείμ δεκ έπμοκ εέζδ. 

  Σα πνμαθήιαηα πμο είκαζ ημζκά ζε υθα αοηά ηα ιαεήιαηα 

ζοκμπηζηά είκαζ: Δθάπζζηεξ χνεξ ζημ ςνμθυβζμ πνυβναιια, έθθεζρδ 

οθζημηεπκζηχκ οπμδμιχκ, απαλίςζή ημοξ ζε αάνμξ υθςκ ηςκ άθθςκ 

ιαεδιάηςκ πμο εεςνμφκηαζ ηα ηφνζα ηαζ ααζζηά ιαεήιαηα ημο ζπμθείμο, ηάζδ 

βζα ιεηαηνμπή ημοξ ζε βκςζζμεεςνδηζηά ιαεήιαηα. 
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  Πανυθα αοηά, απυ ηδ ζογήηδζδ πμο έβζκε ζηδ ζοκεδνία 

πνμέηορε υηζ είκαζ ακαβηαίμ κα ακαααειζζηεί δ εέζδ ημοξ ιέζα ζημ ζπμθείμ 

ηαζ αοηυ βζαηί: Δίκαζ ακαβηαία βζα ιζα ζζυννμπδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ ακάπηολδ 

ηςκ ιαεδηχκ, απμηεθμφκ ηα ιμκαδζηά ακηζηείιεκα δδιζμονβζηήξ δνάζδξ ζε έκα 

ζπμθείμ ιε ηαεδθςιέκμοξ ιαεδηέξ ζηδ εέζδ ημο παεδηζημφ δέηηδ, είκαζ 

ιαεήιαηα πμο αιαθφκμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ, ελαζηίαξ ημο βεβμκυημξ υηζ 

εκεαννφκεζ ηαζ δίκεζ αοημπεπμίεδζδ ηαζ άνα ζοβηναηεί ιαεδηέξ ζημ ζπμθείμ 

πμο αζχκμοκ ζε πμθθά άθθα ακηζηείιεκα ηδκ απμηοπία, αμδεάκε ηδκ μιαθή 

έκηαλδ αθθμδαπχκ ιαεδηχκ αθθά ηαζ ιαεδηχκ απυ πενζεςνζαηέξ ημζκςκζηέξ 

μιάδεξ κα εκηαπεμφκ ζηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ ελάθεζρδ ημο 

ναηζζζιμφ, δίκμοκ ενεείζιαηα αθθά ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιαεδηέξ κα 

ζοιαάθμοκ ζηδκ αζζεδηζηή ηςκ πχνςκ ημο ζπμθείμο. Γεκζηά εα θέβαιε υηζ 

ζοιαάθθμοκ ζηδ δδιζμονβία εκυξ άθθμο, δζαθμνεηζημφ, δδιζμονβζημφ, 

πενζζζυηενμ ακενςπζζηζημφ ζπμθείμο. 

ΠΡΟΔΓΡΟ: Δοπανζζημφιε ηαζ ημκ Κχζηα Βαιααηά. Να δχζμοιε ηχνα ημ 

θυβμ ζημκ Παφθμ Υαναιή, Πνυεδνμ ημο Κέκηνμο Μεθεηχκ ηαζ Σεηιδνίςζδξ 

ηδξ Οιμζπμκδίαξ ιαξ. 

Παύινο ΥΑΡΑΜΖ: Αβαπδηέξ ηαζ αβαπδημί ζοκάδεθθμζ,  

Ξεηζκήζαιε πνζκ απυ ιήκεξ ηδκ πνμεημζιαζία αοημφ ημο οκεδνίμο ιε 

έκα υκεζνμ: ε ιζα πναβιαηζηυηδηα δ μπμία ιυκμ πμο δεκ ηναοβάγεζ βζα 

πνμαθήιαηα, αδοκαιίεξ ηαζ έθθεζρδ πνμμπηζηήξ ηαζ μνάιαημξ, κα 

ακαγδηήζμοιε υνμοξ ηαζ ζοκεήηεξ βζα κα πνμαάθμοιε ημ δζηυ ιαξ, ζοθθμβζηυ 

υναια βζα ηδκ εηπαίδεοζδ. Δπίηεκηνυ ιαξ, αθθά υπζ ιμκαδζηυ ακηζηείιεκμ, 

ήηακ κα ελεηάζμοιε ηα πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία ηδξ Γεοηενμαάειζαξ 

Δηπαίδεοζδξ. Να ιεθεηήζμοιε ηζξ ζφβπνμκεξ ηάζεζξ. Να πνμπςνήζμοιε ζε 

εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ. Να ακζπκεφζμοιε ηδκ ζζημνζηή ηαηαβςβή αοηχκ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ ηαζ πνμζακαημθζζιέκμζ ζημ ζήιενα κα ακαδείλμοιε ηζξ 

ζφβπνμκεξ δζαζηάζεζξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ κα ακαγδηήζμοιε 

απμηεθεζιαηζηέξ θφζεζξ.  

 Οζ ενβαζίεξ ημο ζοκεδνίμο άνπζζακ ιε εβηάνζζεξ εζζδβήζεζξ 

πνμαθδιαηζζιμφ πάκς ζηδ εειαηζηή ημο οκεδνίμο απυ πνμζηεηθδιέκμοξ 

ηαηαλζςιέκμοξ επζζηήιμκεξ, πμο πανμοζζάζηδηακ ζηδκ μθμιέθεζα ημο 

ζοκεδνίμο. Οζ πανειαάζεζξ ημοξ ζοκέααθακ ημοθάπζζημκ απυ δφμ πθεονέξ 
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ζηδκ ακαγήηδζδ αοημφ ημο μνάιαημξ. Πνχηα απ‘ υθα, πνυααθακ ζδιακηζηέξ 

δζαζηάζεζξ ηαζ ακέδεζλακ ζδιακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ ακάιεζα ζηδ εεςνία ηαζ ζηδκ 

πνάλδ, ηάηζ πμο ημ έπμοιε άιεζδ ηαζ ηαεδιενζκή ακάβηδ ζε υθδ ηδκ 

εηπαζδεοηζηή ιαξ πμνεία. Πανάθθδθα, ακέδεζλακ ηαζ ειπεζνίεξ ηαζ πνμαθήιαηα 

άθθςκ πςνχκ, πμο ζοκδέμκηαζ ηαζ μθμηθδνχκμκηαζ ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ, 

πμο ζπδιαηζηά ημ παναηηδνίγμοιε παγθνζκηνπνίεζε. Διθακίζηδηε, έηζζ, 

εκζζποιέκμξ μ νυθμξ πμο δζαδναιαηίγμοκ οπενεεκζηέξ μθμηθδνχζεζξ, υπςξ, 

βζα πανάδεζβια, δ Δονςπασηή ·κςζδ, ιε ααζζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο ηδκ 

εοεοβνάιιζζδ ιε κεμθζθεθεφεενεξ πμθζηζηέξ. Σαοηυπνμκα, επζζδιάκεδηε υηζ μ 

πχνμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ απμζηίγεηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ απυ ακηζθήρεζξ 

ηαζ πναηηζηέξ μζ μπμίεξ δζαιμνθχκμκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημ πχνμ ηδξ 

αζμιδπακίαξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζζηναηεφμκηαζ βζα κα πνμζδζμνίζμοκ ηαζ ηζξ 

εηπαζδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ.  

  Δηείκμ πμο δζαθάκδηε ιέζα απυ αοηή ηδ δζαδζηαζία ήηακ έκαξ 

ακμζπηυξ δνυιμξ αιθζζαήηδζδξ ηαζ αβχκα βζα ηδκ ακαίνεζδ πμθζηζηχκ πμο 

ακηζζηναηεφμκηαζ ημ ζοθθμβζηυ ιαξ υναια ηαζ ζηέημκηαζ ειπυδζμ ζε ιζα 

παζδεία υπςξ υθεξ ηαζ υθμζ ιαξ ζοθθμβζηά ηδκ επζεοιμφιε.  

  ηδ ζοκέπεζα, ζηδκ πνχηδ εειαηζηή εκυηδηα, ελεηάζηδηε ημ 

εεςνδηζηυ πθαίζζμ ημο εέιαημξ «ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία», 

ακαδείπεδηε δ ζζημνζηή δζάζηαζδ ηςκ ζπεηζηχκ γδηδιάηςκ ζε εεκζηή ηθίιαηα 

ηαζ ζοζπεηίζηδηακ μζ ελεθίλεζξ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ εεζιμφξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ 

ελεθίλεζξ έλς απυ ηδκ εηπαίδεοζδ, ζημ εονφηενμ μζημκμιζηυ, ημζκςκζηυ ηαζ 

πμθζηζζιζηυ πθαίζζμ. ημκ ημιέα αοηυκ μζ απυπεζνεξ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ 

ζπέζεςκ ακάιεζα ζημ εηπαζδεοηζηυ ηαζ ημ ελς-εηπαζδεοηζηυ πθαίζζμ 

ζοκέααθακ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ αοηχκ ηςκ γδηδιάηςκ, 

ηαζ κμιίγς υηζ υθμζ είιαζηε πθέμκ πενζζζυηενμ εκδιενςιέκμζ ηαζ 

ελμπθζζιέκμζ, βζα κα ιεθεηήζμοιε ηα γδηήιαηα αοηά ηαζ κα εειεθζχζμοιε 

ηαθφηενεξ πναηηζηέξ.  

  Οοζζαζηζηά, ζημκ πονήκα ημο υθμο πνμαθδιαηζζιμφ ημο 

οκεδνίμο ηέεδηακ δφμ γδηήιαηα. Σμ πνχημ, πχξ ζοκδέεηαζ δ θεζημονβία ηςκ 

εηπαζδεοηζηχκ εεζιχκ ιε ηδκ ακαπαναβςβή ιζαξ ζδεμθμβίαξ πμο ζοιαάθθεζ 

ζηδ δζαηήνδζδ ημο ημζκςκζημφ status quo, ζηδκ ημζκςκζηή ζηαζζιυηδηα, ιε 

υπμζμοξ υνμοξ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ ηακείξ. Σμ δεφηενμ ήηακ πχξ ζοιαάθεζ δ 

εηπαίδεοζδ ζηδκ ακαπαναβςβή ηςκ ιμνθςηζηχκ, άνα ηαζ ημζκςκζηχκ 
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ακζζμηήηςκ. Πνμθακχξ, πνυηεζηαζ βζα πανάθθδθεξ, αθθδθμζοιπθδνμφιεκεξ 

δζαδζηαζίεξ πμο οπυηεζκηαζ ζε δζανηή ελέθζλδ. αθέξ πανάδεζβια δ ακζζυηδηα 

ζημοξ ημιείξ ηδξ πνήζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πθδνμθμνζηήξ ηαζ επζημζκςκίαξ, ημ 

βκςζηυ «ρδθζαηυ πάζια» (digital gap – digital divide).  

  ε αοηή ηδ δζαδζηαζία μ νυθμξ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ 

αζαθίςκ ακαδεζηκφεηαζ ηαεμνζζηζηυξ. Γζαπίζηςζδ ημο πμθοδζάζηαημο δζαθυβμο 

πμο ακαπηφπεδηε εδχ, αθθά ηδξ ζπεηζηήξ ένεοκαξ πμο δζελήβαβε ημ ΚΔΜΔΣΔ 

ήηακ υηζ ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία, πμο ανίζημκηαζ ζηαεενά ζημκ 

πονήκα ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ, δζαδναιαηίγμοκ έκακ ζδζαίηενα 

πνμαθδιαηζηυ νυθμ. Με δοζκυδημ πενζεπυιεκμ, φθδ αφλμοζαξ δοζημθίαξ, 

εειαηζηή αδζάθμνδ ηαζ απςεδηζηή, ζε απυζηαζδ απυ ηδ γςή ηαζ ηα 

πνμαθήιαηα ηςκ κέςκ, δεκ ιπμνμφκ κα πνμζεθηφζμοκ εφημθα ηα παζδζά ηαζ 

δεκ ιπμνμφκ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ ιμνθςηζηχκ ηαζ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ακζζμηήηςκ. 

  ηδ δεφηενδ εειαηζηή εκυηδηα ελεηάζηδηακ μζ ηνυπμζ ιε ημοξ 

μπμίμοξ επζθέβεηαζ ηαζ μνβακχκεηαζ δ ζπμθζηή φθδ ηαζ, ζηδ ζοκέπεζα, παίνκεζ 

ηδ ιμνθή πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ηαζ ζπμθζηχκ αζαθίςκ, βζα κα ηαηαθήλεζ 

ηεθζηά ζε δζδαηηέα φθδ ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ. ε αοηυ ημ ζδιείμ, ιέζα απυ ιζα 

εκδζαθένμοζα ηαζ πμθοδζάζηαηδ ζοθθμβζηή ακαγήηδζδ επζδζχλαιε μοζζαζηζηά 

κα πνμζδζμνίζμοιε ηα υνζα ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ζφβπνμκμο ζπμθείμο ζε 

υ,ηζ αθμνά ημκ ηνυπμ δυιδζήξ ημο, ηδκ, ηαη‘ ακηζζημζπία, μνβάκςζδ ημο 

πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ ηαηά ηάλδ ηαζ ακηζηείιεκμ, ηαζ, ηέθμξ, ηδ δοκαηυηδηα 

ηαζ ημοξ υνμοξ φπανλδξ ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ ακηζζηαειζζηζηήξ παζδαβςβζηήξ 

ζηζξ ηνέπμοζεξ ζοκεήηεξ.  

Καζ εδχ θάκδηακ ιζα ζεζνά εκδζαθένμοζεξ ακηζπαναεέζεζξ. Απυ ηδ ιία 

πθεονά: εκζαία εηπαίδεοζδ ιε εκζαίμ πνυβναιια ζπμοδχκ ή πανάθθδθμζ 

ζπμθζημί ηφπμζ; Ζ απάκηδζδ πμο έδςζε δ Οιάδα πμο ζογήηδζε αοηυ ημ 

γήηδια έδεζλε πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο εκζαίμο ζπμθείμο. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά ηέεδηε ημ ενχηδια ιε πμζα παζδαβςβζηά ιέηνα, ιε πμζεξ παζδαβςβζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ιπμνεί δ βκχζδ κα βίκεζ πζμ εθηοζηζηή, πζμ ηαηακμδηή, ηαθφηενα 

δζδάλζιδ ιέζα ζηζξ ζπμθζηέξ ηάλεζξ βζα υθα ηα παζδζά, ακελάνηδηα απυ ηζξ 

ζδζαζηενυηδηεξ πμο ηα παναηηδνίγμοκ. Καζ αοηυ ημ γήηδια ζογδηήεδηε 

ακαθοηζηά ηαζ ιαξ έδςζε έκακ πθμφζζμ ηαζ αλζυθμβμ πνμαθδιαηζζιυ ιε 

πμθθέξ επζιένμοξ δζαζηάζεζξ. Μζα απυ ηζξ ααζζηέξ δζαζηάζεζξ αοημφ ημο 
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πνμαθδιαηζζιμφ οπήνλε ημ πχξ ιπμνμφιε κα ακαπηφζζμοιε ηίκδηνα βζα ιζα 

ζοιιεημπζηή, δδιζμονβζηή ηαζ ηνζηζηή εηπαίδεοζδ, ζε έκα πνμαθδιαηζηυ, απυ 

πμθθέξ απυρεζξ, ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, ηαζ ιάθζζηα ιε έκημκα ανκδηζηέξ, ηαηά 

ηακυκα, ημζκςκζηέξ επζδνάζεζξ απυ ηα ιέζα ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ ηαζ άθθμοξ 

πανάβμκηεξ πμο δζαιμνθχκμοκ ζήιενα ηδκ ημζκή βκχιδ, ηδ κμμηνμπία, ηζξ 

ζηάζεζξ ηαζ ηα πνυηοπα ηςκ κέςκ. 

  Οθείθμοιε κα ζοκμιμθμβήζμοιε υηζ ζε υθδ αοηή ηδκ πμνεία ημο 

ημζκμφ πνμαθδιαηζζιμφ οπήνλε ακακηζηαηάζηαηδ δ ζοιαμθή υθςκ ηςκ 

ζοκαδέθθςκ, απυ ηάεε βςκζά ηδξ πχναξ, ζε αοηυ πμο ηεθζηά απμηεθεί ηαζ ημ 

ζπιινγηθφ θεθηεκέλν ημο ζοκεδνίμο. Καζ αοηυ επζηεφπεδηε πανά ηζξ δοζημθίεξ 

ηαζ ηα πνμαθήιαηα ζηδκ πνμεημζιαζία ημο 8μο οκεδνίμο ηαζ, ηονίςξ, πανά 

ηδκ αδοκαιία κα οπάνλεζ ηυζμξ πνυκμξ δζαεέζζιμξ, χζηε υθεξ ηαζ υθμζ κα 

ιπμνμφιε κα αάθμοιε ημ δζηυ ιαξ θζεανάηζ ιε άκεζδ ηαζ πθδνυηδηα ζημ 

ζοθθμβζηυ πνμαθδιαηζζιυ. Δδχ υιςξ μθείθμοιε κα απμδεπημφιε ηαζ ηδ 

εεηζηή πθεονά ημο γδηήιαημξ, δζυηζ αοηυξ μ έκημκμξ πνμαθδιαηζζιυξ, αοηή δ 

δζεονοιέκδ δζάεεζδ βζα ζοιαμθή ήηακ επυιεκμ κα μδδβήζεζ ζε ακεπάνηεζα 

ημο δζαεέζζιμο πνυκμο βζα ζογήηδζδ ηαζ κα επζηείκεζ δοζημθίεξ μζ μπμίεξ απυ 

ηδκ ανπή δζαθαίκμκηακ υηακ ζπεδζάγαιε ημ πνυβναιια ημο ζοκεδνίμο.  

Δπζηνέρηε ιμο εδχ κα επζζδιάκς ηαζ ιζα άθθδ αδοκαιία: ηδ δίκδ ηδξ 

πνμεημζιαζίαξ, ηάπμζεξ εζζδβήζεζξ δεκ ζογδηήεδηακ υζμ εα έπνεπε ζημ 

ΚΔΜΔΣΔ. Δπμιέκςξ, εζζδβήζεζξ πμο ακαημζκχεδηακ απυ ηδκ ηεκηνζηή μιάδα 

ενβαζίαξ ζε ιεβάθμ ααειυ απδπμφκ ηζξ απυρεζξ εηείκςκ μζ μπμίμζ ιε 

ακζδζμηέθεζα ηαζ δζάεεζδ πνμζθμνάξ ζοκεζζέθενακ ζ‘ αοηή. Καζ πνμθακχξ ιζα 

ηέημζα πνμζπάεεζα ήηακ ακαπυθεοηημ κα έπεζ έκακ έκημκα πθμοναθζζηζηυ 

παναηηήνα.  

  Θα πνμζέεεηα εδχ ηάηζ πμο εεςνχ πμθφ ζδιακηζηυ, πμο 

κμιίγς υηζ πςνίξ αοηυ δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ζςζηή απμηίιδζδ ηδξ ζδιαζίαξ 

αοημφ ημο ζοκεδνίμο: Ζ πνςζκή δζαδζηαζία ημο αααάημο, εζδζηά, απμδείπηδηε 

δ πζμ παναβςβζηή, δ πζμ μοζζαζηζηή, δ πζμ πνήζζιδ. Καζ αοηυ βζαηί 

ζοιιεηείπαιε ζηδ ζπεηζηή ζογήηδζδ έπμκηαξ πίζς ιαξ ηδκ ηαεδιενζκή 

δζδαηηζηή ειπεζνία, ιε ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ αβςκία, ιε ιζα δζανηή αίζεδζδ 

εοεφκδξ απέκακηζ ζημ ένβμ ιαξ. Γζ‘ αοηυ ηαζ μζ ζπεηζηέξ ζογδηήζεζξ οπήνλακ 

έκημκεξ, αθθά πμηέ ακζανέξ. Πμηέ δεκ είδαηε, βζα κα παναθνάζς ηάπςξ ημκ 

Δθφηδ, αίεμοζα ζηζξ ζδιενζκέξ ζογδηήζεζξ πμο κα εοιίγεζ ημοξ ζηίπμοξ ημο 
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πμζδηή: «Βνφζεξ πμο λεπαζηήηαηε ακμζπηέξ ιέζα ζε απμημζιζζιέκμοξ 

ηήπμοξ».  

  Μπνμζηά ιαξ, ηχνα, ηζ έπμοιε; Δθμδζαζιέκμζ, ηαηανπάξ, ιε ιζα 

πθδνέζηενδ εζηυκα ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακαδείπεδηακ ιέζα απυ ηδ 

ζοκεδνζαηή δζαδζηαζία κζχεμοιε αηυιδ ιεβαθφηενδ ηδκ οπμπνέςζδ κα 

ζοιαάθμοιε ζοθθμβζηά ζηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. Πανάθθδθα, ακμίβεηαζ 

ιπνμζηά ιαξ ιζα πμθθά οπμζπυιεκδ ιεηαζοκεδνζαηή δζαδζηαζία, πμο ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζηδ δζεφνοκζδ ημο ηφηθμο πνμαθδιαηζζιμφ υπζ ιυκμ ακάιεζα 

ζημκ ηθάδμ αθθά ηαζ εονφηενα.  

  Δπζζδιαίκς, μθμηθδνχκμκηαξ ηδ ζφκημιδ πανέιααζή ιμο, ηδκ 

ακάβηδ βζα πζμ ζοζηδιαηζηή ιεθέηδ ηαζ πθδνέζηενδ ηαηακυδζδ, αθθά ηαζ πζμ 

απμθαζζζηζηή δζεηδίηδζδ ζε υ,ηζ αθμνά ηζξ θφζεζξ ζηα πνμαθήιαηα πμο 

αθμνμφκ ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα, ηα ζπμθζηά αζαθία ηαζ βεκζηυηενα ηδκ 

εηπαίδεοζδ: κε ινγηζκφ θαη κε φλεηξν.  

Δοπανζζηχ. 

Κώζηαο ΒΑΜΒΑΚΑ: Σμ θυβμ έπεζ μ Πνυεδνμξ ηδξ ΟΛΜΔ Γνδβυνδξ μ 

Καθμιμίνδξ. Καζ ιέπνζ κα ακέαεζ ζημ αήια ζαξ εκδιενχκς υηζ έπεζ ηαηαηεεεί 

έκα ρήθζζια ζημ Πνμεδνείμ ζπεηζηά ιε ηδκ μιζθία ημο Τπμονβμφ Παζδείαξ, ημ 

μπμίμ εα ζογδηδεεί ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ. 

Γξεγόξεο ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ: οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, ηθείκμοιε ηζξ 

ενβαζίεξ ημο 8μο Δηπαζδεοηζημφ οκεδνίμο αθθά ηαοηυπνμκα ακμίβμοιε ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ημο ιεηαζοκεδνζαημφ δζαθυβμο, ζοκεπίγμοιε έκα δζάθμβμ πμο έπεζ 

λεηζκήζεζ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα, ανηεηέξ δεηαεηίεξ, ηαζ ζημκ ηθάδμ ιαξ ηαζ 

εονφηενα ζημ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια, βζ‘ αοηά ηα πμθφ ζμαανά γδηήιαηα πμο 

ζογδηήζαιε εδχ αοηυ ημ ηνζήιενμ.  

  Σμ οκέδνζυ ιαξ ακέδεζλε ηδκ εηηίιδζδ ημο ηθάδμο ιαξ υηζ δ 

εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή πμο εθανιυγεηαζ εδχ ηαζ ιζα δεηαεηία ζηδ πχνα ιαξ 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα κα πνμςεδεεί, κα επζαθδεεί ιζα 

κεμθζθεθεφεενδξ έιπκεοζδξ ακηζδναζηζηή ιεηαννφειζζδ ζημ πκεφια ηςκ 

ηαηεοεφκζεςκ ηδξ Λζζζααυκαξ ηαζ ηδξ Μπμθυκζα.  

  Ζ εηπυκδζδ ηςκ κέςκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ 

ζπμθζηχκ αζαθίςκ ήηακ ιζα επχδοκδ δζαδζηαζία, πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ 

ζμαανά πνμαθήιαηα ηαζ ακηζδνάζεζξ. Απυ ηδκ ανπή εηθνάζαιε ηδ νζγζηή ιαξ 
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ακηίεεζδ ιε ηζξ αοηανπζηέξ, ζοβηεκηνςηζηέξ ηαζ ακηζδδιμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ 

πμο αημθμοεήεδηακ. Δηθνάζαιε ηονίςξ ηδκ ζζπονή ακηίεεζή ιαξ -ηαζ αοηυ 

δζαηοπχκεηαζ ηαζ ςξ πνμζακαημθζζιυξ απυ ημ οκέδνζμ- ζηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο πενκάεζ ιέζα απ‘ αοηά ηα 

πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πμθζηζηή πμο πνμηνίκεζ ζηδ εέζδ 

ηδξ βεκζηήξ ιυνθςζδξ ηαζ ηδξ μθμηθδνςιέκδξ βκχζδξ ηδκ εηιάεδζδ 

δελζμηήηςκ, ηδ ζοζζχνεοζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ αζπυκδοθςκ βκχζεςκ. 

  Σα κέα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία, ηαεχξ ηαζ μζ 

εηπαζδεοηζηέξ ηαζκμημιίεξ πμο πνμςεήεδηακ ηεθεοηαία, υπςξ δ θεβυιεκδ 

«δζαεειαηζηυηδηα» ηαζ δ «εοέθζηηδ γχκδ», είκαζ δζαδζηαζίεξ πμο επζδζχημοκ 

ηδκ ηονζανπία ημο ζπμθείμο ηδξ αβμνάξ. Αοηυ ημ υθμ εβπείνδια ηςκ 

«δζαεειαηζηχκ πνμβναιιάηςκ» εκηάζζεηαζ ζηδ ζοκμθζηυηενδ πνμζπάεεζα κα 

εοεοβναιιζζηεί ημ πενζεπυιεκμ ηδξ βκχζδξ ζε ηάεε εηπαζδεοηζηή ααειίδα ιε 

ηζξ ακάβηεξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηα ηεθεφζιαηα ημο ηεθαθαίμο. 

  Ζ ηαηάνηζζδ ηαζ δ επακαηαηάνηζζδ είκαζ μ ζημπυξ ηαζ δ βεκζηή 

βκχζδ είκαζ ημ ιέζμ. Οζ πζμ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ ηδξ απμηοπίαξ αοημφ ημο 

εβπεζνήιαημξ, ημο εβπεζνήιαημξ ηδξ ακακέςζδξ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ 

ηαζ αζαθίςκ, αθμνμφκ ηδκ ηαηεφεοκζδ πνμξ ηδκ μπμία ςεμφκ ηδκ εηπαίδεοζδ, 

ημοξ ζημπμφξ πμο οπδνεημφκ, ηζξ αλίεξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγμκηαζ. Δίκαζ 

πνμζακαημθζζιέκα -αοηυ πνμηφπηεζ ςξ ζοιπέναζια, ςξ εηηίιδζδ απυ 

πμθθέξ εζζδβήζεζξ ηαζ πανειαάζεζξ ζοκέδνςκ- πνμξ ηζξ επζηαβέξ ημο 

κεμθζθεθεοεενζζιμφ, ηδξ ζδζςηζηήξ πνςημαμοθίαξ, ηδξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ ηαζ 

ημο ακηαβςκζζιμφ, ηαζ απυ αοηή ηδκ πθεονά, απ‘ αοηή ηδ ζημπζά, δεκ 

ιπμνμφκ ιε ηίπμηα κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ απεθεοεενςηζηή παζδεία πμο έπμοκ 

ακάβηδ μζ πμθίηεξ μζ ζφβπνμκμζ, μζ κέμζ πμθίηεξ, παζδεία βζα ηδκ μπμία εα 

ζοκεπίζμοιε κα αβςκζγυιαζηε.  

  Γζ‘ αοημφξ ημοξ θυβμοξ εηηζιάιε, εηηζιά ηαζ ημ οκέδνζμ, αξ ιμο 

επζηναπεί κα πς, απυ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδ ζογήηδζδ πμο έβζκε, υηζ είκαζ 

έηδδθδ δ αδοκαιία ηυζμ ημο πνμβνάιιαημξ ζπμοδχκ υζμ ηαζ ηςκ αζαθίςκ, 

ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ, κα ελαζθαθίζμοκ ζηδ κέα βεκζά ιζα 

πμθοδζάζηαηδ, ακηζηεζιεκζηή ηαζ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκδ βκχζδ. 

  ε υ,ηζ αθμνά ηδ δζδαηηζηή ιαεδζζαηή δζαδζηαζία, οπμζηδνίγεηαζ, 

υηζ πνέπεζ κα αλζμπμζήζμοιε ηαζ κέεξ ιεευδμοξ δζδαζηαθίαξ, πμο ααζίγμκηαζ 
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πενζζζυηενμ ζηδ δδιζμονβζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ αοηεκένβεζα ημο ιαεδηή ηαζ 

ζηδκ ελμζηείςζή ημο ιε ενεοκδηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ.  

  Δπζζδιάκεδηε, ηαζ απυ ηδκ πανμοζίαζδ πμο έβζκε πνζκ, δ 

ακάβηδ κα ιεζςεεί δ έηηαζδ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ, ηάηζ πμο απμηεθεί 

πνμτπυεεζδ χζηε ημ ζπμθείμ κα απεθεοεενςεεί απυ ημ άβπμξ ηδξ ηάθορδξ 

ηδξ φθδξ ηαζ κα πνμζακαημθζζηεί ζηδκ πναβιαηζηή ιυνθςζδ. 

  Ακαδείπεδηε, επίζδξ, ςξ ζηυπμξ δζεηδίηδζδξ απυ ημκ ηθάδμ ιαξ 

-ηάηζ ημ μπμίμ έπεζ ήδδ ηεεεί εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα- δ ακηζναηζζζηζηή ηαζ 

δζαπμθζηζζιζηή εηπαίδεοζδ. Σμ πενζεπυιεκυ ηδξ πνέπεζ κα δζαπμηίζεζ ζοκμθζηά 

ηδκ εηπαίδεοζδ, ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Γεκζηυηενα, ημ πκεφια ηαζ μζ 

αλίεξ ηδξ δδιμηναηίαξ ηαζ ηδξ ημζκςκζηήξ δζηαζμζφκδξ πνέπεζ κα πενκά ιέζα 

απυ υθεξ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ πναηηζηέξ, ηα ζπμθζηά πνμβνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία.  

  Με αάζδ αοηή ηδ ζογήηδζδ ηαζ ηονίςξ ηδκ εηηίιδζδ πμο 

πνμέηορε, υηζ ηα κέα πνμβνάιιαηα ζπμοδχκ ηαζ ηα ακηίζημζπα αζαθία δεκ 

ελαζθαθίγμοκ ζηδ κέα βεκζά αοηή ηδκ πμθοδζάζηαηδ, ακηζηεζιεκζηή ηαζ 

επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκδ βκχζδ πμο πνεζάγεηαζ, πνμηφπηεζ δ ακαβηαζυηδηα 

κα ακηζηαηαζηαεμφκ αοηά ηα πνμβνάιιαηα ηαζ αζαθία απυ άθθα, πμο εα 

ζηδνίγμκηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ηδξ επζζηήιδξ βεκζηά ηαζ εζδζηυηενα ηδξ 

παζδαβςβζηήξ.  

  Σμ οκέδνζυ ιαξ εηηζιμφιε, ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, υηζ 

επζαεααζχκεζ ηδκ ακάβηδ κα παθέρεζ ημ εηπαζδεοηζηυ ηίκδια βζα νζγζηέξ 

αθθαβέξ ζημ ζπμθείμ, πανάθθδθα ιε ημκ αβχκα βζα κα ακηζιεηςπίζμοιε ηζξ 

κεμθζθεθεφεενεξ πμθζηζηέξ ζηδκ εηπαίδεοζδ. Πνέπεζ κα ακηζζηαεμφιε ζ‘ αοηυ 

πμο πνμαάθθεηαζ, δδθαδή ζηδκ άιεζα ακηαπμδμηζηή ενβαθεζαηή βκχζδ, ηαζ κα 

ακαδείλμοιε ηδκ ακάβηδ ηςκ ζηένεςκ ααζζηχκ βκχζεςκ, πμο ηαεζζημφκ ημκ 

άκενςπμ ζηακυ κα ενιδκεφεζ, κα ηνίκεζ ηαζ ηεθζηά κα αθθάγεζ ηδκ ενβαζζαηή ηαζ 

ημζκςκζηή ηαεδιενζκυηδηα.  

  Σμ ζπμθείμ βζα ημ μπμίμ παθεφμοιε πνέπεζ κα είκαζ ακμζπηυ ζηδκ 

ημζκςκία, κα ζοβηεκηνχκεζ ζημοξ ηυθπμοξ ημο ημκ πθμφημ ηδξ ημζκςκίαξ, ηδξ 

επζζηήιδξ, ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηδξ ηέπκδξ ηυζμ ζε ημπζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ 

βεκζηυηενα. Να βεφεηαζ ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ηςκ ακενχπςκ ημο 

ιυπεμο ηαζ κα αλζμπμζεί εεηζηά ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο.  
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  Σμ αίηδια βζα ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ 

αζαθίςκ, ημ αίηδια βζα αθθαβή, επακαπνμζακαημθζζιυ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ 

εηπαίδεοζδξ εκηάζζεηαζ ζε έκα εονφηενμ πθαίζζμ ηαζ αοηυ δζαπζζηχκεηαζ 

δζεηδζηήζεςκ πμο πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ δμιή ηδξ εηπαίδεοζδξ, πενζθαιαάκεζ 

ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ 12πνμκδξ οπμπνεςηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ηδκ ακηζιεηχπζζδ 

ηδξ ιεβάθδξ ζπμθζηήξ δζαννμήξ ηαζ ηδξ ζπμθζηήξ απμηοπίαξ, ηδκ επανηή 

πνδιαημδυηδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ, γδηήιαηα βζα ηα μπμία δεκ δυεδηε ηαιζά 

απάκηδζδ απυ ημκ Τθοπμονβυ Παζδείαξ ηαζ δεκ ιπμνμφζε κα δμεεί. 

  Πενζθαιαάκεζ, αηυια, ημ εέια ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ δζμίηδζδξ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ, ημ νυθμ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ ζηήνζλδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ 

ένβμ ημοξ, ημκ επζζηδιμκζηυ-ζοιαμοθεοηζηυ νυθμ ηςκ ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ, 

πμο είκαζ γδημφιεκμ, ηδκ επζιυνθςζδ ηδ δζηή ιαξ, ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηδκ 

απυηνμοζδ ηδξ δζείζδοζδξ ζδζςηζηχκ ζοιθενυκηςκ, εηαζνεζχκ, πμνδβχκ η.θπ. 

ζηδκ εηπαίδεοζδ, υπςξ ζοκέαδ ιε ηδκ πενίπηςζδ ηςκ «εοαβχκ» Ηδνοιάηςκ, 

βζα ηα μπμία ιζθήζαιε ηαζ ζογδηήζαιε ανηεηά.  

  Παθεφμοιε, θμζπυκ, βζα ηδκ ακαηνμπή ηδξ βεκζηυηενδξ 

ακηζεηπαζδεοηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ βζα έκα άθθμ ζπμθείμ ηαζ, αέααζα, ζοιααδίγεζ 

αοηή δ πάθδ, αοηυξ μ αβχκαξ ιε αθθαβή ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

ζοζπεηζζιχκ, ιε ημ δοκάιςκα εκυξ νζγμζπαζηζημφ εηπαζδεοηζημφ ηζκήιαημξ, 

ζημ μπμίμ πνέπεζ κα ζοιαάθμοιε.  

  Σμ υηζ ιζθάιε, ζοκάδεθθμζ, βζα ηδκ ακάβηδ ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ 

πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ απυ άθθα, υπςξ είπαιε πνζκ ζδιαίκεζ, υηζ 

εέημοιε, ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ, ηαζ μνζζιέκα γδηήιαηα πμο πνέπεζ άιεζα κα 

ακαδεζπεμφκ.  

  Τπήνλε πανέιααζδ ηδξ Οιμζπμκδίαξ - κμιίγς είζαζηε υθμζ 

εκδιενςιέκμζ βζα ημ αζαθίμ Ηζημνίαξ ηδξ Γ΄ Λοηείμο ζε υ,ηζ αθμνά ηδκ ηάθορδ 

ηδξ φθδξ, ηαζ υπζ ιυκμ. ·εεηε ηαζ βεκζηυηενα γδηήιαηα, ηα μπμία ακαδείπηδηακ 

απυ ηδ ζογήηδζδ πμο παναημθμοεήζαιε. 

  ·βζκε ζογήηδζδ εδχ βζα ημ εέια ηδξ εεςνίαξ ηδξ ελέθζλδξ, ημ υηζ 

δεκ δζδάζηεηαζ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, ηαζ είκαζ πνάβιαηζ βεβμκυξ. Ζ 

εεςνία ηδξ ελέθζλδξ, είκαζ βκςζηυ ζε υθμοξ ιαξ, απμηεθεί ηδ αάζδ ηςκ 

αζμθμβζηχκ επζζηδιχκ, είκαζ δ εκμπμζδηζηή ανπή ηαζ δ ναπμημηαθζά ηδξ 

αζμθμβίαξ. Δίκαζ ζακ κα ιδκ δζδάζημοιε ειείξ μζ πδιζημί ζηδ Υδιεία ημ 
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πενζμδζηυ ζφζηδια, είκαζ ζακ κα αθαζνείηαζ απυ ηδ Φοζζηή δ κεοηχκεζα 

εεςνία. Τπήνλακ παθζυηενα πενίμδμζ, πνζκ 20-25 πνυκζα πενίπμο, πμο δ 

εεςνία αοηή δζδαζηυηακ. Τπήνπε έκα αζαθίμ πμο πενζθάιαακε, έζης, έκα 

ηεθάθαζμ πμο ήηακ δοκαηυκ κα πενζθδθεεί ζηδ δζδαηηέα φθδ, ιπμνμφζαιε ηαζ 

θηάκαιε ςξ εηεί. Παν‘ υθα αοηά, ηα επυιεκα πνυκζα αοηυ ημ ηεθάθαζμ 

αθαζνέεδηε, πενζμνίζηδηε, ηαζ είκαζ έκα γήηδια πμο ηαηά ηδκ εηηίιδζή ιαξ 

πνέπεζ κα ακαδεζπεεί, υπςξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ εέια ιε ηα αζμθμβζηά ηαζ ηα 

ιεηαθθαβιέκα ηνυθζια ηαζ ημ πχξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ ζπμθζηυ αζαθίμ ηδξ 

Βζμθμβίαξ.  

  Αξ πνμζεέζς εδχ,, ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, ςξ ιία 

πνυηαζδ, πμο πνέπεζ αέααζα κα ζογδηδεεί, υηζ δ μθμηθδνςιέκδ εηηίιδζδ ημο 

πενζεπμιέκμο, ηδξ θζθμζμθίαξ ηαζ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο δδιζμονβμφκ αοηά 

ηα αζαθία, ημ ηζ επζδζχηεηαζ ιέζα απυ αοηά, ηζ πενκάεζ η.θπ. είκαζ ιζα πμθφ 

ζμαανή οπυεεζδ. Πνέπεζ κα ελαημθμοεήζεζ δ ζοθθμβζηή επελενβαζία ημο 

ηθάδμο, είηε ιέζα απυ ηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ πμο έπμοκ ζοζηαεεί ηαζ πμο εα 

ζοκεπίζμοκ κα θεζημονβμφκ είηε ιέζα απυ άθθεξ μιάδεξ, πμο πνέπεζ κα 

ζοβηνμηήζμοιε ηαζ κα δζεονφκμοιε αηυια πενζζζυηενμ, χζηε μζ αημιζηέξ ή 

ζοθθμβζηέξ ζοιαμθέξ ηςκ ζοκαδέθθςκ κα απμηεθέζμοκ, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο 

-ηαζ απμιέκεζ ζηδ ζοκέπεζα ηαζ ζημ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ κα ημ ζογδηήζμοιε 

αοηυ-, ιζα ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα ηαζ ιζα εοηαζνία βζα ηδκ πνμξ ηα έλς 

ακάδεζλδ αοηχκ ηςκ γδηδιάηςκ απυ υθμ ημκ ηθάδμ.  

  Τπήνλε έκα ενχηδια, ζοκάδεθθμζ, ζημ μπμίμ εέθς κα ζηαεχ. 

Σέεδηε δφμ θμνέξ εδχ. Σζ ζπέζδ έπμοκ υθα αοηά πμο ζογδηάιε ιε ημ 

Παζδαβςβζηυ Ηκζηζημφημ, ιε ηδκ δβεζία ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ, ηαζ βζα πμζμ 

ζημπυ ηεθζηά ζογδηάιε, βζα κα ιαξ αημφζεζ πμζμξ; Ζ βκχιδ ιμο είκαζ -ηαζ είκαζ 

ηαζ ιζα ηαηεφεοκζδ ηδξ Οιμζπμκδίαξ- υηζ ηα ζοιπενάζιαηα ζηα μπμία 

ηαηαθήβμοιε ηαζ αοηά πμο ιαξ αμδεάεζ ημ οκέδνζμ κα επελενβαζημφιε ηαζ κα 

πνμηείκμοιε αηυια πζμ ζοβηεηνζιέκα, ιέζα απυ ζοθθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο 

εα αημθμοεήζμοκ, πνέπεζ κα ηα ζογδηήζμοιε ηαζ ιε ηα άθθα ιέθδ ηδξ 

εηπαζδεοηζηήξ ημζκυηδηαξ, ιε ημ πχνμ ηςκ βμκέςκ, ιε ηζξ εηπνμζςπήζεζξ πμο 

οπάνπμοκ ηαζ ιε βεκζηυηενα ηαζ ιε ημοξ οθθυβμοξ Γμκζχκ η.θπ., ιε υθμ ημκ 

εηπαζδεοηζηυ πχνμ. Δίκαζ άλμκεξ πάθδξ ηαζ δζεηδίηδζδξ πμο δεκ ιπμνεί ηαζ 

δεκ πνέπεζ κα πενζμνζζημφκ -δεκ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ αθθζχξ- ζημ πθαίζζμ ηδξ 

Οιμζπμκδίαξ, πνέπεζ κα απμηεθέζμοκ ζηυπμοξ εκυξ εονφηενμο 
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εηπαζδεοηζημφ, νζγμζπαζηζημφ, ιμνθςηζημφ ηζκήιαημξ, ζημ μπμίμ εα έπμοιε 

ηαζ ειείξ ημ θυβμ ηαζ ημ νυθμ ιαξ, αθθά ζίβμονα δεκ ιπμνεί κα είιαζηε ιυκμζ. 

Αοηυ ημ ηίκδια απεοεφκεηαζ ζηδκ ημζκςκία, απεοεφκεηαζ ζημ Παζδαβςβζηυ 

Ηκζηζημφημ, ζημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ πνμαάθθεζ αοημφξ ημοξ ζηυπμοξ ηαζ 

αοηέξ ηζξ πνμηάζεζξ.  

  Καθέζαιε ηδκ δβεζία ημο Τπμονβείμο, ημ Παζδαβςβζηυ 

Ηκζηζημφημ, είπαιε υπμζα ακηαπυηνζζδ είπαιε, ημ βκςνίγεηε. Ο πνυεδνμξ ημο 

Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο ακαημίκςζε πνζκ απυ θίβεξ ιένεξ, υηζ εα 

ηοηθμθμνήζμοκ ημ επυιεκμ δζάζηδια, ημ επηέιανδ ζοβηεηνζιέκα, 65.000 

ενςηδιαημθυβζα, πμο εα ζηαθμφκ ζε εηπαζδεοηζημφξ, βμκείξ ηαζ ιαεδηέξ βζα κα 

απακηδεμφκ ηαζ κα δζαπζζηςεεί δ βκχιδ ηςκ ακηίζημζπςκ εηπαζδεοηζηχκ, 

ιαεδηχκ ηαζ βμκέςκ βζα ηα κέα αζαθία ημο βοικαζίμο. Πνμελυθθδζε, αέααζα, μ 

η. Βθάπμξ, Πνυεδνμξ ημο Παζδαβςβζημφ Ηκζηζημφημο, υηζ θίβα αζαθία έπμοκ 

ηάπμζμ πνυαθδια, ηαζ υηζ εα ημ δμφιε ηζ αοηυ ηαζ εα ημ ακηζιεηςπίζμοιε. 

Καηαθαααίκεζ ηακείξ πμζμξ είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ, ηζ επζδζχηεηαζ ιέζα απ‘ 

αοηή ηδ δζαδζηαζία, ηδκ μπμία αεααίςξ ζημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΟΛΜΔ εα 

ζογδηήζμοιε ηαζ εα εηηζιήζμοιε ηαζ ηδ ζηάζδ ιαξ ηαζ ημ ηζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 

εα πμφιε.  

  οκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, ηέεδηε ημ εέια ηςκ 

ενδζηεοηζηχκ, ημο παναηηήνα ημο ιαεήιαημξ, ηδξ επζζηδιμκζηήξ εβηονυηδηάξ 

ημο ή ημο ηζ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ. Πνέπεζ κα πμφιε -ηαζ ήηακ 

ακηζηείιεκμ ηαζ ηάπμζςκ πανειαάζεςκ ημ εέια αοηυ- υηζ εδχ ηαζ πνυκζα μ 

ηθάδμξ δζεηδζηεί ημ πςνζζιυ ηδξ Δηηθδζίαξ απυ ημ Κνάημξ, δζεηδζηεί 

μοζζαζηζηά κα ηαηανβδεεί αοηυξ μ ηαηδπδηζηυξ παναηηήναξ πμο έπεζ ημ 

ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ ηαζ κα πάιε ζε επζθμβέξ ηαζ ζε ακαβηαζυηδηεξ 

ζφβπνμκεξ, βζα ηδ δζδαζηαθία ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ θζθμζμθίαξ υθςκ ηςκ 

ενδζηεζχκ ιέζα απυ ημ ακηίζημζπμ ιάεδια, δ μπμία πνέπεζ κα πανέπεηαζ ζημ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια. Πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμοιε ιε ζεααζιυ ηδ 

ενδζηεοηζηή εθεοεενία ηαζ ηζξ πεπμζεήζεζξ υθςκ ηςκ ιαεδηχκ ιαξ, απ‘ υπμο 

ηαζ ακ πνμένπμκηαζ. ·πμοιε ημπμεεηδεεί ςξ ΟΛΜΔ βζα υθα αοηά ηα γδηήιαηα 

πμο έπμοκ πνμηφρεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, βζα ηδκ επζδίςλδ ηδξ δβεζίαξ ηδξ 

Δηηθδζίαξ κα έπεζ θυβμ ζημ πενζεπυιεκμ ηςκ αζαθίςκ, κα έπεζ θυβμ ζηα εέιαηα 

ηςκ ελεηάζεςκ, γδηήιαηα πμο ζαξ είκαζ βκςζηά ηαζ βζα ηα μπμία εεςνμφιε ςξ 

ΟΛΜΔ, υηζ πνέπεζ κα επζιείκμοιε.  
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  Ονζζιέκμζ ζοκάδεθθμζ επέιεζκακ ζδζαίηενα, αθθά ηαζ ιέθδ ηδξ 

ανιυδζαξ μιάδαξ ενβαζίαξ, βζα ηδκ ηαηάζηαζδ πμο οπάνπεζ ζηδκ Σεπκζηή - 

Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ ηαζ αζηήεδηε ηαζ ιζα ηνζηζηή πμο εεςνχ υηζ είκαζ 

άδζηδ. Δηηζιχ υηζ δ ΟΛΜΔ, ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, έπεζ ηάκεζ ιζα πμθφ 

ζμαανή πνμζπάεεζα, ζδζαίηενα ηα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα πνζκ απυ ημκ Ν. 

2640/98 ηαζ υθα ηα πνυκζα απυ ηυηε ιέπνζ ζήιενα, βζα ηδκ Σεπκζηή - 

Δπαββεθιαηζηή Δηπαίδεοζδ, ιε ιζα μθμηθδνςιέκδ ακάθοζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ, 

ιε έβηαζνεξ ηαζ εφζημπεξ πανειαάζεζξ βζα κα θοεμφκ πνμαθήιαηα, βζα κα 

οπεναζπίζμοιε ημ ενβαζζαηυ ηαεεζηχξ ηςκ ζοκαδέθθςκ ηαζ βζα κα 

πνμςεήζμοιε θφζεζξ ζε πνμαθήιαηα πμο ακαδείπεδηακ απυ ηδκ επζημζκςκία 

ηδξ ΟΛΜΔ ιε ημο ζοκαδέθθμοξ ηδξ Σεπκζηήξ Δηπαίδεοζδξ υθα αοηά ηα 

πνυκζα.  

  Σεθεζχκμκηαξ, έβζκακ εζδζηέξ ακαθμνέξ ζημ ιεβάθμ γήηδια ηδξ 

Δζδζηήξ Αβςβήξ ηαζ Δηπαίδεοζδξ, βζα ημ μπμίμ, υπςξ βκςνίγεηε, οπάνπεζ 

μθμηθδνςιέκδ ημπμεέηδζδ ηδξ ΟΛΜΔ, ημπμεέηδζδ απυ ηδκ μπμία πνμηφπηεζ 

υηζ εεςνμφιε υηζ αοηυ ημ ζπέδζμ κυιμο πμο πνμςεείηαζ δεκ δίκεζ θφζεζξ ηαζ 

απακηήζεζξ ζηα ιεβάθα πνμαθήιαηα αοημφ ημο πχνμο ηαζ πνέπεζ κα αθθάλεζ 

ζε ιζα άθθδ ηαηεφεοκζδ, ηδκ μπμία δζαηοπχκμοιε πμθφ μθμηθδνςιέκα ζηα 

οπμικήιαηά ιαξ.  

  Σέεδηακ, επίζδξ, ηα γδηήιαηα ηςκ Δζπενζκχκ πμθείςκ, έκα 

ζμαανυηαημ εέια, έκαξ ζμαανυηαημξ πχνμξ, βζα ημκ μπμίμ πνέπεζ κα 

ιζθήζμοιε, ηαεχξ επίζδξ πνμαθήιαηα πμο απαζπμθμφκ ηα ζπμθεία Γεφηενδξ 

Δοηαζνίαξ, βζα ηα μπμία μζ παναηδνήζεζξ πμο έβζκακ ηαζ ημ οθζηυ πμο έπεζ 

ζοβηεκηνςεεί είκαζ αέααζμ υηζ εα μδδβήζμοκ ζε ιζα πανέιααζδ 

μθμηθδνςιέκδ ημ επυιεκμ δζάζηδια. 

  ·βζκε ζογήηδζδ, αηυιδ, βζα ηδκ απμηέκηνςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

ηαζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ηδ δζάθοζδ ημο εκζαίμο παναηηήνα ημο πνμβνάιιαημξ 

ζπμοδχκ. Θοιίγς υηζ δ εέζδ ημο ηθάδμο ιαξ, ηαζ ιε αάζδ ηδκ πνυζθαηδ 

απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ Πνμέδνςκ, είκαζ υηζ ακελάνηδηα απυ 

ηδκ μκμιαζία ηδξ δ επζπείνδζδ «απμηέκηνςζδ» ζδιαημδμηεί ιζα κέα 

πνμζπάεεζα εζζαμθήξ ηςκ ζδζςηζηχκ ζοιθενυκηςκ ζημ δδιυζζμ ζπμθείμ ηαζ 

ααεφηενδ ηαλζηή δζαθμνμπμίδζή ημο ιε ηδ ιεηαθμνά ζδιακηζημφ ιένμοξ ηδξ 

εοεφκδξ βζα ημ ζπμθζηυ πνυβναιια, ηδ πνδιαημδυηδζδ, ηδ θεζημονβία ηαζ ημ 
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εηπαζδεοηζηυ πνμζςπζηυ ζηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, ηαζ απυ αοηή ηδ ζημπζά 

είιαζηε ακηίεεημζ ζ‘ αοηή ηδκ απμηέκηνςζδ πμο πνμςεείηαζ.  

  ·βζκε ζογήηδζδ, ζοκάδεθθμζ, ηαζ βζα ημ εέια ηδξ επζιυνθςζδξ 

ηαζ εηθνάζηδηε ιζα ηνζηζηή ζηάζδ ζπεηζηά ιε ημ βζα πμζμ θυβμ ηίεεηαζ αοηυ ημ 

γήηδια ηαζ ιάθζζηα ζηα αζηήιαηα αζπιήξ. Γζεοηνζκίγς πμθφ ζφκημια υηζ δ 

επζιυνθςζδ ηδκ μπμία δζεηδζημφιε δεκ είκαζ αοηή δ «επζιυνθςζδ» πμο 

πανέπεηαζ, έηζζ υπςξ πανέπεηαζ, απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ εδχ ηαζ πμθθά 

πνυκζα. Γζεηδζημφιε ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ηςκ ίδζςκ ηςκ επζιμνθμφιεκςκ 

ζηδκ επζιμνθςηζηή δζαδζηαζία, αηαδδιασηή εθεοεενία ηαζ αοημηέθεζα ηςκ 

θμνέςκ επζιυνθςζδξ, δδιμηναηζηή μνβάκςζδ ιε άθθεξ δζαδζηαζίεξ απυ ηα 

Πενζθενεζαηά Δπζιμνθςηζηά Κέκηνα, απυ ηδ ζοκενβαζία ημοξ ιε ηα ΑΔΗ, έκα 

άθθμ πκεφια ηαζ ηθίια πμο, υπςξ είπε ηαζ ηάπμζμξ απυ ημοξ εζζδβδηέξ, εα 

δζαζθαθίγεζ ηδ δδιμηναηία, εα δζαζθαθίγεζ ημ κα ιδκ ελοπδνεηείηαζ δ ηναηζηή 

δζδαηηζηή, κα ιδκ είκαζ ιδπακζζιυξ ζοιιυνθςζδξ ηαζ ελςνασζιμφ ηςκ 

ηαζκμημιζχκ ηαζ ηςκ πμθζηζηχκ πμο εθανιυγμκηαζ. 

  οκαδέθθζζζεξ ηαζ ζοκάδεθθμζ, ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ μ 

Παφθμξ Υαναιήξ ζηδκ πνμεημζιαζία ημο οκεδνίμο, ζηζξ δοζημθίεξ πμο 

είπαιε, ζημ βεβμκυξ υηζ έπνεπε κα ζοκδοάζμοιε ηδκ πνμεημζιαζία αοημφ ημο 

οκεδνίμο ιε ημοξ αβχκεξ πμο ακαπηφλαιε βζα ημ ζοκηαλζμδμηζηυ. Δηηζιχ υηζ 

έβζκε ιζα πμθφ ζμαανή πνμζπάεεζα απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ημο 

ΚΔΜΔΣΔ, απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ, πνμζπάεεζα, πμο, 

υπςξ ήδδ είπαιε, εα ζοκεπίζμοιε ημ επυιεκμ δζάζηδια.  

  Δίκαζ θακενυ, ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, ηαζ έβζκακ ζπεηζηέξ 

πνμηάζεζξ ηαζ βζα άθθα εέιαηα εηπαζδεοηζηχκ ζοκεδνίςκ, υηζ αοηυξ μ εεζιυξ 

πνέπεζ ηαζ κα ζηδνζπηεί ηαζ κα βίκεζ πζμ μοζζαζηζηυξ, χζηε κα αβηαθζάζεζ πμθφ 

πενζζζυηενμοξ ζοκαδέθθμοξ απυ υζμ ηαηαθέναιε ιέπνζ ζήιενα. Απυ ημ 6μ 

ςξ ημ 7μ οκέδνζμ πέναζακ 11 πνυκζα, απυ ηδ Καθαιπάηα ζηδ Θεζζαθμκίηδ, 

απυ ημ πενζεπυιεκμ ζπμοδχκ ζηζξ κέεξ ημζκςκζηέξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ, ζημ 

εέια ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, πμο ζογδηήζαιε ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Απυ ημ 

οκέδνζμ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ιέπνζ ζήιενα πέναζακ ιυκμ 4 πνυκζα, θίβα ζε 

ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ δζάζηδια. Θα έθεβα υηζ πνέπεζ κα δμφιε ηαζ ειείξ 

ζηδκ ΟΛΜΔ ηαζ μ ηθάδμξ βεκζηυηενα αοηή ηδκ πνυηαζδ, κα πναβιαημπμζείηαζ 

εηπαζδεοηζηυ οκέδνζμ ηάεε δφμ πνυκζα, ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα, ιε υθα 
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αοηά ηα ιεβάθα γδηήιαηα πμο έπμοιε ιπνμζηά ιαξ κα ζογδηήζμοιε, κα 

παθέρμοιε, κα ακηζιεηςπίζμοιε.  

  Σμ ηζ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ειείξ ςξ εηπαζδεοηζημί ακαθένεδηε 

ήδδ εδχ ηαζ δεκ εέθς κα πνμζεέζς πμθθά. Μπμνμφιε κα πανέιαμοιε βζα κα 

ακαπνμζακαημθίζμοιε έιπναηηα ζηδκ ηάλδ μ ηαεέκαξ ηζξ επίζδιεξ δζδαηηζηέξ 

πναηηζηέξ, κα απμννίρμοιε ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ επαθή ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδ 

πνήζδ ηδξ ηοπμπμζδιέκδξ, θμνιαθζζηζηήξ βθχζζαξ, κα ζοκδέζμοιε ηζξ 

ζπμθζηέξ βκχζεζξ ιε ηα πνμαθήιαηα ηα πναβιαηζηά ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηα 

εονφηενα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα.  

  οκάδεθθμζ, εέθς κα εοπανζζηήζς, ηθείκμκηαξ ηζξ ενβαζίεξ ημο 

οκεδνίμο, υθα ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο ΚΔΜΔΣΔ, ηα ιέθδ ηδξ 

Ονβακςηζηήξ Δπζηνμπήξ, ηα ιέθδ ηςκ μιάδςκ ενβαζίαξ, βζα ηδ ζμαανή 

πνμζπάεεζα πμο ηαηέααθακ υθμζ βζα κα θηάζμοιε εδχ. Να εοπανζζηήζς ηζξ 

ΔΛΜΔ εηείκεξ, αξ ιμο επζηναπεί κα ζδιεζχζς, πμο ακηαπμηνίεδηακ ζηδκ 

πνυζηθδζδ ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ μνβάκςζακ πνμζοκεδνζαηέξ εηδδθχζεζξ βζα ηα 

εέιαηα ηςκ ζπμθζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ηςκ αζαθίςκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ 

επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ βζα ηδ ζοιαμθή ημοξ ζηζξ μιάδεξ ενβαζίαξ ηαζ ζημ 

βεκζηυηενμ πνμαθδιαηζζιυ ημο οκεδνίμο, άθθεξ θζβυηενμ, άθθεξ πενζζζυηενμ. 

  Να εοπανζζηήζς, επίζδξ, ηζξ ΔΛΜΔ πμο μνβάκςζακ ηζξ δζηέξ 

ημοξ μιάδεξ ενβαζίαξ, πναβιαημπμίδζακ εηδδθχζεζξ ηαζ διενίδεξ ηαζ έδεζλακ 

ιε πμζμ ηνυπμ πνέπεζ κα πνμπςνήζμοιε ηαζ απυ ημ επηέιανδ.  

  Σμοξ εηαημκηάδεξ ζοκαδέθθμοξ πμο έζηεζθακ ηείιεκά ημοξ, πμο 

ακανηήεδηακ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ΟΛΜΔ ηαζ ήδδ αλζμπμζμφκηαζ ζηδ ζογήηδζδ 

πμο βίκεηαζ.  

  Να εοπανζζηήζς, αηυιδ, ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ 

ΔΛΜΔ ηςκ Υακίςκ βζα ηδ ζδιακηζηή μνβακςηζηή πνμζπάεεζα πμο ακέθααακ. 

Αξ πμο επζηναπεί κα πς ηαζ απμθμβζζηζηά υηζ ήηακ ζςζηή δ επζθμβή βζα κα 

βίκεζ ημ οκέδνζμ ζηδκ πυθδ ηςκ Υακίςκ, πανυηζ είκαζ ημ δεφηενμ απυ ηα μηηχ 

ζοκέδνζα πμο έπμοιε πναβιαημπμζήζεζ ζε αοηή ηδκ πυθδ. Έηακ δ ΔΛΜΔ πμο 

ακηαπμηνίεδηε ιε ιεβάθδ εένιδ απυ ηδκ πνχηδ ζηζβιή ηαζ απέδεζλε υηζ άλζγε 

κα ακαθάαεζ αοηυ ημ ένβμ ηαζ, ζοκεπχξ, μνεά έπναλε ηαζ ημ οιαμφθζμ ηδξ 

ΟΛΜΔ, πανά ηζξ δοζημθίεξ ιεηαηίκδζδξ πμο εκδεπμιέκςξ δδιζμονβήεδηακ 

βζα ηάπμζμοξ ζοκαδέθθμοξ, κα επζθέλεζ ηδκ πυθδ ηςκ Υακίςκ. 
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  Να εοπανζζηήζς ηαζ υζμοξ ηαζ υζεξ ζοκέααθακ ςξ εζζδβδηέξ ηαζ 

εζζδβήηνζεξ ζημ οκέδνζυ ιαξ, υζμοξ ηαζ υζεξ πανμοζίαζακ εζζδβήζεζξ, ημοξ 

πακεπζζηδιζαημφξ, αθθά ηαζ υθμοξ ημοξ άθθμοξ πμο ακηαπμηνίεδηακ ζημ 

ηάθεζιά ιαξ ηαζ έθααακ ιένμξ ζηζξ ενβαζίεξ ημο οκεδνίμο βζα κα ζοιαάθμοκ 

ιε ημκ πνμαθδιαηζζιυ ημοξ.  

  Να εοπανζζηήζς, επίζδξ, ηα ιέθδ ηδξ εεαηνζηήξ μιάδαξ ηδξ 

ΔΛΜΔ Ζναηθείμο ηαζ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ ΔΛΜΔ Ζναηθείμο βζ‘ αοηή 

ηδκ πμθφ ηαθή πανάζηαζδ πμο ανηεημί απυ ειάξ παναημθμοεήζαιε πεεξ ημ 

ανάδο, πμο απμδεζηκφεζ, αξ ιμο επζηναπεί κα πς, υηζ μζ ζοκάδεθθμί ιαξ, υπζ 

ιυκμ ζημ Ζνάηθεζμ, αθθά ηαζ ζε ανηεηέξ άθθεξ πενζμπέξ ακαπηφζζμοκ ιζα 

πμθφ αλζυθμβδ πμθζηζζηζηή δναζηδνζυηδηα, ιζα, εα έθεβα, έκημκδ ηζκδηζηυηδηα 

ζε πμθθμφξ ημιείξ ηδξ ηέπκδξ, ηδξ ιυνθςζδξ ηαζ ηδξ επζζηήιδξ, πμο δείπκεζ 

ηαζ ημκ πμθοδζάζηαημ πνμζακαημθζζιυ ημο ζοκδζηαθζζηζημφ ηζκήιαημξ, πένα 

απυ ηδκ ηφνζα ηαηεφεοκζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ζοκδζηαθζζηζηχκ αβχκςκ. 

  Να εοπανζζηήζς, αηυιδ, ημοξ ζοκαδέθθμοξ πμο ελέεεζακ ηα 

ένβα ημοξ εδχ, ζημ πθαίζζμ ηδξ έηεεζδξ ηςκ ένβςκ ηδξ γςβναθζηήξ ηαζ ηα 

εαοιάζαιε υθμζ, 

  ηα ιέθδ ηδξ Γναιιαηείαξ ηδξ ΟΛΜΔ βζα ηδ ζοιαμθή ημοξ ηδκ 

πμθφ απμθαζζζηζηή, ηαεχξ ηαζ ημοξ ιεηαθναζηέξ, πμο πναβιαηζηά ημοξ 

ελμκηχζαιε ιε αοηέξ ηζξ ηνεζξ ιένεξ.  

  Σέθμξ, κα εοπανζζηήζς εενιά ημοξ ζοκαδέθθμοξ ιέθδ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ ΟΛΜΔ βζα ηδ ζοιαμθή ημοξ ζε υθδ αοηή ηδκ 

πνμζπάεεζα, πμο ήηακ έκα ζοθθμβζηυ ένβμ πμο αθμνμφζε υθμ ημκ ηθάδμ.  

  Να δεζιεοηχ, ηθείκμκηαξ, εη ιένμοξ ημο οιαμοθίμο ηδξ ΟΛΜΔ 

υηζ εα επζδζχλμοιε κα εηδχζμοιε ζφκημια ηα πναηηζηά αοημφ ημο οκεδνίμο, 

αθθά ηαζ ημο πνμδβμφιεκμο, πμο δεκ ηα έπμοιε εηδχζεζ αηυια. Γζα ημ ζημπυ 

αοηυ εα αλζμπμζδεμφκ υθα ηα οθζηά, εθ‘ υζμκ ιαξ απμζηαθμφκ ζε δθεηηνμκζηή 

ιμνθή, χζηε κα ηαηαηεεμφκ άιεζα ηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ΟΛΜΔ, χζηε κα 

απανηίζμοκ έκα αήια δζαθυβμο, πνμαθδιαηζζιμφ ηαζ εκδιένςζδξ, πςνίξ 

απμηθεζζιμφξ ηαζ δζαηνίζεζξ. 

  Δπζηνέρηε ιμο κα πς, ζοκάδεθθμζ ηαζ ζοκαδέθθζζζεξ, υηζ ημ 

οκέδνζυ ιαξ αοηυ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ πναβιαηζηά, υπςξ ηαζ υθα υζα 

πνμδβήεδηακ, αθθά ηαζ υζα εα αημθμοεήζμοκ, ζημκ αβχκα ιαξ, ζημκ αβχκα 
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ημο ηθάδμο, ζημ ζοθθμβζηυ αβχκα υθμο ημο ηθάδμο, βζα έκα ζπμθείμ πμο εα 

πςνάεζ υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηζξ ιαεήηνζεξ, υθμοξ ηαζ υθεξ ημοξ 

εηπαζδεοηζημφξ ηαζ μθυηθδνδ ηδ βκχζδ. 

  αξ εοπανζζηχ ηαζ ηαθή επζζηνμθή ζημοξ ηυπμοξ ζαξ. 
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