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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον των παιδιών μας
Ένα ζήτημα που έρχεται κι επανέρχεται και απασχολεί έντονα τους ανθρώπους
της δημιουργίας και της ευθύνης, είναι η προοπτική και η ενδεχόμενη ανησυ-
χία μας για το μέλλον. Μάλιστα, σε περιόδους όπως είναι αυτή που τώρα δια-
νύουμε και όπου όλα –ή σχεδόν όλα– είναι τόσο ασαφή και ρευστά, για πολλούς
η προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο μοιάζει να κινείται στη σφαίρα του δύ-
σκολου ή και του ανέφικτου. Και το πρόβλημα γίνεται πιο περίπλοκο, όταν έχει
κανείς να σκεφτεί πώς θα οργανώσει τη ζωή του, ώστε ν’ αποδειχθεί αντάξιος
του ρόλου του ως γονέα. Γιατί, σήμερα, η αγωνία των περισσότερων γονέων
φτάνει στο αποκορύφωμα, από τη στιγμή που συναισθάνονται τις ευθύνες τους
για το μέλλον των παιδιών τους. Ένα μέλλον που συνυφαίνεται με τις σπουδές
και την εν γένει προετοιμασία των νέων για το έργο της ώριμης ηλικίας.

Θα ήταν ατόπημα, αν υποστήριζε κανείς ότι τα προβλήματα δεν είναι τόσο
πιεστικά όσο φαίνονται, και ότι τα πράγματα είναι πιο απλά από ό,τι κάποιοι
τα παρουσιάζουν. Ναι, οι δυσκολίες είναι μια αδιάψευστη πραγματικότητα.
Όμως, οι αληθινοί γονείς και εκπαιδευτικοί ποτέ δεν ήσαν αποκομμένοι από
την πραγματικότητα. Ποτέ δεν την ωραιοποίησαν, ούτε και της φόρτωσαν πε-
ρισσότερα άλγη από τα όσα η ίδια έχει από μόνη της. Ούτε ποτέ αφέθηκαν στα
εύκολα σε καιρούς ευμάρειας, ούτε και οπισθοδρόμησαν ή παραδόθηκαν
μπροστά σε υπαρκτά προβλήματα.

Έτσι και τώρα. Η ευθύνη μάς καλεί να υψώσουμε το ανάστημά μας πάνω
από αυτά που καθημερινά απειλούν να υπονομεύσουν την πίστη μας στη ζωή
και να δηλητηριάσουν τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και τους άλλους, τον
κοινωνικό μας περίγυρο και, προπάντων, το στενό οικογενειακό μας περιβάλ-
λον. Τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί είμαστε αφοσιωμένοι στο παρόν
και το μέλλον των παιδιών μας. Δεν αποστατήσαμε ποτέ από αυτό το καθήκον.
Αντίθετα, κάθε φορά αντικρίζαμε –κι εξακολουθητικά το πράττουμε– το αύριο
με αισιοδοξία. Αυτή τη στάση και πράξη ζωής οφείλουμε να κρατήσουμε και
σήμερα, μεταδίδοντας το πνεύμα της πίστης, της αισιοδοξίας και της δημι-
ουργικής διάθεσης στα παιδιά μας. Γιατί το αξίζουν. Γιατί αυτό αρμόζει στο
ρόλο μας και τις ευθύνες που έχουμε επωμιστεί.
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Πρώτιστο καθήκον όλων μας είναι να κοιτάξουμε με σοβαρότητα τα όποια
προβλήματα και ν’ αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τις παρενέργειές
τους, ιδίως αυτές που είναι δυνατόν να επηρεάσουν βλαπτικά τους ευάλωτους
νέους. Παράλληλα, οφείλουμε να εμπνέουμε διαρκώς στα παιδιά μας το
πνεύμα της αισιοδοξίας και ν’ αποφεύγουμε να τους προβάλλουμε ως φόβη-
τρο τις δυσκολίες της κρίσης. Επιπλέον, να επιδιώκουμε, όχι με λόγους και πα-
ραινέσεις αλλά με έργα, να προσδίδουμε στην εποχή μας την απαιτούμενη
σοβαρότητα. Μόνο με την ποιότητα των έργων μας θα μπορέσουμε να κερδί-
σουμε τους νέους μας και να τους ωφελήσουμε ουσιαστικά.

Ιωάννης Φ. Δούκας
Γενικός Διευθυντής Εκπαιδευτηρίων Δούκα
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Η γοητεία ενός δύσκολου 
αλλά γεμάτου ευκαιρίες μέλλοντος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, δύο τρόποι να προσλαμβά-
νεις την πρόοδο, ως κίνδυνο και ως ευκαιρία. 

Οι ανατροπές, στην επιστήμη και την τεχνολογία, πάντοτε φόβιζαν, προ-
καλούσαν περιχαράκωση και αναδίπλωση. Κινητοποιούν στον άνθρωπο, σαν
πρώτη ενστικτώδη αντίδραση, όλα τα φοβικά σύνδρομα. Όμως ακόμη και στην
φοβική προσέγγιση των ρήξεων, των τομών, αλλαγών και ανατροπών υπάρχει
μια έμμεση αλλά σαφής παραδοχή της γοητείας του καινούργιου, της εξόδου
από την πεπατημένη και την είσοδο σε αχαρτογράφητη περιοχή.

Να θυμίσουμε την γνωστή κινεζική παροιμία που συνήθως χρησιμοποιεί-
ται και ως κατάρα: «Σου εύχομαι να ζήσεις σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή»!

Όταν αναλογίζομαι το μέλλον των παιδιών, σκέπτομαι, ότι μετά τις κατα-
λυτικές ανατροπές των νέων τεχνολογιών, που συντελέσθηκαν και συντελού-
νται στην περίοδο που η δική μας γενιά βρίσκεται στα ηνία της ευθύνης, θα είναι
η πρώτη γενιά που θα κληθεί να ζήσει, να δράσει και να δημιουργήσει, σε ένα εν-
τελώς διαφορετικό εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Από τις νέες τεχνολογίες, ας ξεχωρίσουμε την Πληροφορική, η καλή χρήση
της οποίας εκτοξεύει τη δημιουργικότητα των παιδιών στην παιδική και στην
εφηβική ηλικία: Ο χρόνος μεταξύ της σύλληψης, της επεξεργασίας και της τελι-
κής υλοποίησης είναι απίστευτα σύντομος, η πρόσβαση στην πληροφόρηση
χωρίς σύνορα είναι συναρπαστική ακόμη και ως προς τις αρνητικές της πτυχές.
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Η πλημμυρίδα στοιχείων και δεδομένων, που στην αρχή προκαλεί σύγ-
χυση και αμηχανία δίχως αμφιβολία θα οδηγήσει μια σημαντική μερίδα των
χρηστών του διαδικτύου να οξύνει την κριτική της ικανότητα.

Η κριτική ικανότητα της πρώτης, στην ουσία, γενιάς που θα έχει γεν-
νηθεί και ενηλικιωθεί τον 21ο αιώνα, έχει κεφαλαιώδη σημασία για την κοι-
νωνία αλλά και για την τέχνη της πολιτικής: Η εποχή των απλουστεύσεων, της
ανέξοδης δημαγωγίας, και της συνθηματολογίας τελείωσε.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μια μεγάλη παρακα-
ταθήκη -οδυνηρή εμπειρία που μας κληροδότησε ο 20ος αιώνας: Έχει τελειώ -
σει, ευτυχώς, η εποχή των απόλυτων ουτοπιών, που, ανεξάρτητα από τις όποιες
καλές προθέσεις και στοχεύσεις των θεωρητικών και εμπνευστών τους, λει-
τούργησαν δυστυχώς ως μια μήτρα ολοκληρωτικών πρακτικών.

Προσοχή! Σε καμιά περίπτωση η γενιά των παιδιών μας δεν καλείται να
ζήσει σε έναν πεζό κόσμο χωρίς αξίες, ιδεολογίες και οράματα για μια καλύτερη
κοινωνία.

Το τέλος των απόλυτων, θρησκευτικού τύπου, ουτοπιών, κάθε είδους,
αφήνει ελεύθερο το πεδίο στον αυριανό υπεύθυνο πολίτη, μέσω της κριτικής
σκέψης και προσέγγισης, να μην είναι απλά και μόνο πιστός μιας επίγειας θρη-
σκείας αλλά συνδιαμορφωτής της αξιακής ταυτότητας, που θα δώσει νόημα
και στην ατομική του στάση και στην τοποθέτησή του στα κρίσιμα προβλή-
ματα της κοινωνίας, στην οποία βρέθηκε να είναι ενταγμένος.

Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί σαν πρώτη αντίδραση φοβικά σύνδρομα,
περιχαράκωση, εσωστρέφεια και δυστυχώς πολλές φορές παλινδρόμηση στον
εθνικισμό. 

Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω και ως άτομο αλλά και ως πολιτι-
κός, ότι αυτά τα σύνδρομα δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα και τους Έλληνες. 

Από την αρχαιότητα, με πιο γνωστό παράδειγμα την Ελληνιστική Εποχή,
η ελληνική ταυτότητα, η ελληνική συνεισφορά στα γράμματα και τις επιστήμες
είχε ταυτόχρονα έντονο διακριτό εθνικό στίγμα και ταυτότητα, αλλά και την
ευρύτητα και την οικουμενικότητα που επέτρεπε και σε άλλους λαούς με δια-
φορετικές αξίες να προσχωρήσουν. 

Άλλωστε, τι άλλο από πρώιμη παγκοσμιοποίηση είναι τόσο η Αυτοκρατο-
ρία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όσο και ο Γαλαξίας των ελληνιστικών κρατών
που ακολούθησε;
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Με αυτή την ιστορική κληρονομιά αλλά και με την εμπειρία ενός λαού
που έχει στους γενετικούς του κώδικες την συναρπαστική και συνάμα τραυ-
ματική μακραίωνη ιστορική εμπειρία της διασποράς και του εκπατρισμού, οι
Έλληνες και ιδιαίτερα η γενιά των παιδιών μας, όχι μόνον δεν πρέπει να φο-
βάται για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας μέσα στην παγκοσμιοποίηση,
αλλά αντίθετα να τη θεωρεί ως πρόσφορο πεδίο για την ενίσχυση του ειδικού
βάρους της χώρας στην σύγχρονη εποχή.

Πολύ συχνά, είτε ως Υπουργός Εξωτερικών, είτε σήμερα ως Υπουργός
Άμυνας, όταν καλούμαι να τοποθετηθώ ενώπιον διεθνούς ή ξένου ακροατη-
ρίου, προσπαθώ να αποφύγω τις ουδέτερες και άχρωμες κοινοτυπίες της πο-
λιτικής ορθότητας και τονίζω την μεγάλη διαφορά ή καλύτερα την απόλυτη
αντίθεση του Πατριωτισμού με τον Εθνικισμό: Ο Πατριώτης αγαπάει την πα-
τρίδα του είναι περήφανος για την ιστορική και εθνική της κληρονομιά και
προσπαθεί την συγκεκριμένη τοπική γεωγραφικά εμπειρία να την μετουσιώ-
σει σε μήνυμα χρήσιμο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Αντίθετα, ο Εθνικιστής συγκροτεί την ταυτότητά του πάνω στο μίσος και
την απαξίωση για τον άλλο και τον διαφορετικό για να βλάψει στην πραγματι-
κότητα την ίδια του την πατρίδα, καθώς με την δράση του την απομονώνει, την
καθιστά απούσα από έναν πολυπολικό αλληλεξαρτώμενο κόσμο, που ήδη δια-
δέχεται την μακραίωνη πρωτοκαθεδρία της Δύσης.

Ο γοητευτικός και προκλητικός και συναρπαστικός για την παιδική και
εφηβική ψυχή αναδυόμενος νέος κόσμος εμπεριέχει οδυνηρές προκλήσεις
προσαρμογής: Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου δισεκατομμυρίων ανθρώπων
στην Ασία και την Αφρική συνεπάγεται οικονομική αποσταθεροποίηση και
κοινωνική συμπίεση στην μέχρι τώρα ευημερούσα Δύση στην Ευρώπη και στην
Βόρεια Αμερική.

Στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου κάποιος γνωστός διανοητής μίλησε για
το τέλος της ιστορίας για να διαψευσθεί πολύ σύντομα. Ένας άλλος για να του
απαντήσει, προφήτευσε την επερχόμενη σύγκρουση των πολιτισμών.

Σήμερα ευτυχώς αρχίζουμε να αποκτούμε μια πιο σύνθετη προσέγγιση,
μακριά από τις ουτοπίες που συνήθως γίνονται εφιάλτες, μακριά από το ανι-
στόρητο δίλημμα, Εθνικό ή Παγκόσμιο.

Και αναρωτιέμαι, αν εμείς καλούμαστε να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά
ή αν πρέπει καταγράφοντας τις ανησυχίες, ευαισθησίες και πολλές φορές μέσα
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στην υπερβολή της νεότητας εξεγέρσεις των παιδιών μας εμείς να βοηθηθούμε
στην έστω καθυστερημένη προσαρμογή μας σε έναν κόσμο που απέχει έτη
φωτός από την εποχή που ήρθαμε στον κόσμο.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω από την καρδιά μου στους νέους, που ενηλι-
κιώνονται στη διάρκεια μιας σκληρής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρί-
σης που διανύει η χώρα μας, να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Οδυσσέα και
να κλείσουν τα αυτιά τους στις Σειρήνες και τις Κασσάνδρες της απαισιοδοξίας. 

Οι δύσκολοι καιροί είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση της Ιστορίας και
κάθε βήμα προόδου έχει οδυνηρό κόστος, όπως ξέρουμε καλά εμείς οι Έλλη-
νες από τον μύθο του Προμηθέα. 

Μπροστά με αισιοδοξία λοιπόν, στις δυσκολίες και την γοητεία μιας επο-
χής ανατροπών ή όπως έλεγε και ο Δάντης «Τράβα τον δρόμο σου και άσε τον
όχλο να… κραυγάζει»!
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Από τους νέους - και μόνο απ’ αυτούς-
θα έρθουν οι θετικές ανατροπές

της ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ, οι προβληματισμοί, η αναζήτηση, η προ-
σέλευση στην δημόσια συζήτηση – όλα αυτά στρέφονται προς μια κατεύθυνση:
την ανατροπή εκείνου που θεωρούμε ξεπερασμένο, εκείνου που θεωρούμε ότι
μας κρατάει σαν κοινωνία, σαν λαό, σαν ανθρώπους κάτω. και την μετάβαση σε
κάτι καλύτερο, σε κάτι κοντινότερο στις ανάγκες των ανθρώπων, σε κάτι πιο δί-
καιο και πιο λειτουργικό ταυτόχρονα.

Όμως, ακριβώς η βαριά ατμόσφαιρα των καιρών υποχρεώνει να δίνουμε
λιγότερη, πολύ λιγότερη σημασία στο τι λέμε, να στραφούμε πολύ περισσότερο
στο τι κάνουμε.

Στην πράξη.
Τα λόγια, οι σχεδιασμοί και οι προθέσεις έχουν κουράσει. 
Στη σημερινή συγκυρία χρειάζεται να είμαστε πρακτικοί, να είμαστε συ-

γκεκριμένοι, να στεκόμαστε κοντά στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους – ο
καθένας όπως μπορεί, ο καθένας όπως το βλέπει καλύτερα. Και, την ίδια στιγμή,
να παρακολουθούμε την ταχύτητα των αλλαγών, να ανταποκρινόμαστε στην
αληθινή πρόκληση των καιρών κι όχι να μένουμε σε ξεπερασμένα σχήματα
(που, κυρίως εμείς οι μεγαλύτεροι, κουβαλάμε στο μυαλό μας).

* * *
Γι’ αυτόν τον λόγο, αντί να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις γενικότερα για
το ποιον ρόλο (και με ποιους τρόπους) θεωρώ ότι μπορείτε και πρέπει να παί-
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ξετε εσείς οι νεότεροι, πώς δηλαδή να δείτε το αύριο και πώς να φέρετε τις θε-
τικές ανατροπές που μπορείτε, προτιμώ να σας παρουσιάσω μια πρωτοβουλία
που έχω αναλάβει. Προσπαθώντας ακριβώς να βοηθήσω στην κινητοποίηση
νέων ανθρώπων στο ξεκίνημα της διαδρομής τους.

Έχοντας επισημάνει στην δική μου διαδρομή το σημαντικό έργο που γί-
νεται στο πλαίσιο του Clinton Global Initiative –δηλαδή της πρωτοβουλίας
του Προέδρου Κλίντον, να κινητοποιήσει ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο με
ηγετική παρουσία στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, στις επιστήμες και να τους
κάνει να μεταδώσουν την πείρα τους, την γνώση τους αλλά και τις δυνάμεις
τους για κοινωφελείς δράσεις σε μεγάλη κλίμακα– έδωσα αυτήν την ευκαιρία
σε νέους ανθρώπους από την χώρα μας να συμμετάσχουν στο Clinton Global
Initiative University (CGIU).

Πώς;
Ζητήσαμε προτάσεις και ιδέες από νέους και νέες που βρίσκονται στα Πα-

νεπιστημιακά χρόνια τους – για σχέδια δράσης σε τομείς όπως

• η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού,
• ή πάλι η δημόσια υγεία,
• ή ακόμη, οι πρότυπες αγροτικές καλλιέργειες.

Τα σχέδια αυτά αξιολογήθηκαν και τα καλύτερα, τα πιο πρωτότυπα, τα πε-
ρισσότερο υποσχόμενα –12 πέρσι, φέτος ελπίζω να είναι διπλάσια– πήγαν στη
διοργάνωση του CGIU, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ (φέτος στο
Σαιντ Λούις, το 2014 στην Αριζόνα).

Εκεί, είχαν την ευκαιρία να δουν και να μάθουν από «βέλτιστες πρακτικές»
[best practices] για παρόμοιες δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς απ’
όλον τον κόσμο. 

Συγκεκριμένες δραστηριότητες, το τονίζω! Όχι γενικά και αφηρημένα.
Και μετά; Και μετά, επιστρέφοντας στην Ελλάδα είχαν μια οικονομική στή-

ριξη, ώστε να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και την ικανότητά τους. Να εφαρ-
μόσουν ένα δικό τους εθελοντικό, το τονίζω και πάλι, σχέδιο, στην Ελλάδα.

* * *
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Δείτε, τώρα, πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη: 
• Ένας φοιτητής ΤΕΙ από την Λάρισα μπόρεσε και συνεννοήθηκε, αρχικά

με τον Στρατό, ύστερα με διάφορα εστιατόρια της πόλης, και συγκεντρώ-
νει –με δεκάδες εθελοντές που κινητοποίησε σε τοπική κλίμακα– κάθε
μέρα φαγητό που περισσεύει, το οποίο και μοιράζει σε οικογένειες που
έχουν ανάγκη. 4000 μερίδες φαγητού μοιράστηκαν τις πρώτες κιόλας
εβδομάδες της πρωτοβουλίας. Ύστερα όμως, παρουσιάστηκαν προβλή-
ματα με την συγκέντρωση των μερίδων, καθώς αυξήθηκε γεωμετρικά η
ζήτηση, οπότε ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν οι εθελοντές τα περισσεύ-
ματα στις λαϊκές αγορές στο τέλος της εβδομάδας, να τα συντηρούν σε
ψυγείο και να λειτουργούν από Δευτέρα κουζίνα με φρεσκομαγειρεμένο
φαγητό. Τώρα, επιχειρούν να μεγαλώσουν το δίκτυό τους.

• Ή, πάλι μια φοιτήτρια Ιατρικής από την Αθήνα συντονίστηκε με Πανεπι-
στημιακούς και οργανώνει σεμινάρια –μέχρι τώρα έχουν γίνει 5 τέτοιες
διοργανώσεις, με περισσότερα από 250 άτομα– με τα οποία προσπαθούν
να ενημερώσουν συγγενείς και ανθρώπους που υποστηρίζουν ασθενείς
με άνοια. Αυτή η κατάσταση, επιβαρυντική για όσους πάσχουν απ’ αυτήν,
λειτουργεί σαν άγχος μέχρι και αδιέξοδο για τις οικογένειες. Που δεν ξέ-
ρουν πώς να χειριστούν τους ανθρώπους τους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό
τους. Με την ενημέρωση, αντιλαμβάνονται πρώτα-πρώτα ότι δεν είναι
μόνοι. Ύστερα, βρίσκουν τρόπους πρακτικής βοήθειας.

• Μια άλλη σπουδάστρια στην Βόρεια Ελλάδα, έχει δημιουργήσει ένα δί-
κτυο εθελοντών με το οποίο πηγαίνει και αναλύει εδαφολογικά την γη
διαφόρων καλλιεργητών –που καταγράφονται με GPS το πού βρίσκονται–
και βρίσκει τις βέλτιστες καλλιέργειες για τα χωράφια τους. Αυτός ο χάρ-
της εδαφών και καλλιεργειών, που σταδιακά τώρα θα διευρυνθεί, μπορεί
να αποδειχθεί πολύτιμος για μια πιο στοχευμένη αγροτική ανάπτυξη στην
δύσκολη τωρινή συγκυρία όπου η βελτίωση της αγροτικής παραγωγής
επείγει. Υπ’ αυτήν την έννοια, η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αποκτήσει
και οικονομικό ενδιαφέρον.

• Οικονομικό ενδιαφέρον μπορεί να αποκτήσει και ένα άλλο project που
προωθείται από φοιτητή Ιατρικής στην Θεσσαλονίκη, και που στηρίζεται
σε μιαν ιδιαίτερη ευρεσιτεχνία: έχει δημιουργήσει μαζί με άλλους ένα σαν
παιχνίδι που παίζεται με γυαλιά τα οποία φορούν ασθενείς με Alzheimer,
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και το οποίο παιχνίδι βοηθά να κρατούν οι άνθρωποι αυτοί κάποια νοη-
τική διαύγεια. Πρόκειται για εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδέα, που μάλιστα
έχει έκτοτε βραβευθεί και στο πλαίσιο διαγωνισμών επιχειρηματικότητας
– αλλά… Πάντα υπάρχει ένα «αλλά»! Η ομάδα των νεαρών εφευρετών κά-
ποια στιγμή κλονίστηκε, οι σπουδές του καθενός προχωρούν, οι δρόμοι χω-
ρίζουν, οπότε χρειάζεται επανασχεδιασμός, ξαναστήσιμο, νέο ξεκίνημα…

• Δείτε κι άλλη μια περίπτωση: στην Αθήνα, μια σπουδάστρια πρότεινε να
αγοραστεί και να εγκατασταθεί σε σχολικό συγκρότημα –στην Δυτική Ατ-
τική– ένα μηχάνημα το οποίο έχει την δυνατότητα να κατεργάζεται καμένα
λάδια, απ’ αυτά που περισσεύουν σε κάθε σπίτι, και να τα μετατρέπει σε
βιοκαύσιμο. Με το οποίο βιοκαύσιμο μπορεί να θερμαίνεται το σχολείο και
άλλες κοινωφελείς υπηρεσίες τον χειμώνα. Δίκτυο εθελοντών μαζεύει τα
καμένα λάδια, οι μαθητές θα μάθουν να λειτουργούν το μηχάνημα –και να
κάνουν οικολογική πρακτική αντί για συζήτηση περί οικολογίας– πάλιν εθε-
λοντές θα διανέμουν το περισσευάμενο βιοκαύσιμο σε άλλες οικογένειες.
Ωραία ακούγεται; Δείτε τώρα τα προβλήματα. Λίγο-πολύ όλοι συμφωνούν,
όμως… χρειάζονται άδειες. Απο το σχολείο, από την αρμόδια επιτροπή, από
την δημοτική αρχή, από την περιφέρεια, από κεντρικά. Όπου πάει να «κλεί-
σει» το πράγμα, νέο πρόβλημα! Σχέδιο Β, σχέδιο Γ – η σπουδάστρια απο-
δείχθηκε αρκετά πεισματική, ώστε τελικά φτάνει στο αποτέλεσμα. 

* * *
Σταματώ εδώ τα παραδείγματα, όμως θεωρώ ότι δείχνουν κάτι. Τι;

Πρώτον, ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε πρωτοβουλίες προσφοράς με
βάση τις ιδέες αλλά και την εθελοντική εργασία νέων ανθρώπων, που θέλουν
και είναι πρόθυμοι να επενδύσουν τον εαυτό τους προκειμένου να αλλάξουν
τα πράγματα. Κάπως.

Όσο μπορεί ο καθένας.
Ύστερα, ότι όλη αυτή η συζήτηση και όλες οι καλές προθέσεις έχουν

νόημα, μπορούν να λειτουργήσουν θετικά, όταν στρέφονται στο συγκεκριμένο.
Στο απτό. Στην πράξη.

Τρίτον, ότι η πραγματική δράση δεν είναι –ποτέ– απλή και ευθύγραμμη
υπόθεση. Παντού παραμονεύουν προβλήματα, παγίδες, αδιέξοδα. Το ζήτημα
είναι να θέλεις, και να επιμένεις, να τα ξεπεράσεις.
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Γι αυτό θέλησα να μοιραστώ μαζί σας αυτήν μου την εμπειρία. Που, όπως
και την εποχή που κάναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με τους οποίους η Ελ-
λάδα είδε αλλιώς τον εαυτό της και μπόρεσε να μιλήσει αλλιώς στον κόσμο,
είναι μια εμπειρία που στηρίχθηκε στην συλλογική δράση, στην αίσθηση της
εθελοντικής προσφοράς και στην αναζήτηση της πράξης. Αυτό που στο βιβλίο
μου περιγράφω ως “a can do attitude”.

Εκεί, πιστέψτε με, θα βρούμε όλοι τον δρόμο για κάτι καλύτερο. Με τέ-
τοιους τρόπους θα έρθουν οι θετικές ανατροπές. Και… όχι επειδή απευθύνομαι
σε κοινό νέων, αλλά το πιστεύω βαθύτερα: μόνον από τους νέους, και μόνον
με τέτοιες συνειδητοποιήσεις, θα κινηθούμε πάλι μπροστά.

Κλείνω το βιβλίο μου με ένα απόσπασμα του Μεγάλου Κρητικού, Νίκου
Καζαντζάκη:

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη,
Να λες εγώ, εγώ μονάχος μου

Θα σώσω τον κόσμο.
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω».
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Μέλλον: μια πιο φιλόδοξη ματιά

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
Μαθήτρια Β΄ Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ όταν ρωτάς έναν έφηβο για τις σκέψεις του για το
μέλλον, έχει τόσες ιδέες και όνειρα... Είναι συνάμα ενθουσιασμένος αλλά και
φοβισμένος για το τι του επιφυλάσσει. Το μέλλον... Που μέχρι αυτές τις τάξεις
του Λυκείου δεν είχε προκύψει να το σκεφτεί. Δεν τον απασχολούσε, μέχρι που
χρειάστηκε να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα το καθορίσουν. Αποφάσεις που,
η αλήθεια είναι, ώρες ώρες τον αναστατώνουν. Γιατί πώς είναι δυνατόν ν’ απο-
φασίσει κάποιος για το μέλλον του στα 16 του χρόνια;

Σίγουρα δεν θα διαφωνήσει κανείς με την άποψη ότι με την κατάσταση
που επικρατεί στη χώρα μας αλλά, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα, και στον υπό-
λοιπο κόσμο αυτά τα τελευταία χρόνια, καθίσταται αδύνατη η ευκαιρία ενός
νέου να ονειρευτεί αλλά και να κάνει σχέδια για το μέλλον του. Κι όμως, εκεί-
νος το κάνει.

Καθημερινά ακούγονται τόσες πολλές απόψεις. Μερικοί πιστεύουν πως
δεν θα τα καταφέρουμε. Πως η γενιά μας είναι καταδικασμένη να κουβαλήσει
στους ώμους της τις «αμαρτίες» της προηγούμενης, η οποία τόσα χρόνια ζούσε
μια αυταπάτη πως όλα είναι ρόδινα. Πως θα λυγίσει κάτω από αυτό το βάρος.
Άλλοι λένε πως η γενιά μας θα καταφέρει να διασώσει ό,τι έχει μείνει από την
πνιγμένη πια Ελλάδα και να το αναδημιουργήσει όλο από την αρχή.

Όταν ήμαστε παιδιά, μας ρωτούσαν τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Κλα-
σικές απαντήσεις: αστροναύτης, πρόεδρος, πριγκίπισσα, γιατρός... Τώρα μας
ρωτάνε και, ενώ τώρα πρέπει ν’ αποφασίσουμε και να είμαστε σίγουροι γι’ αυτή

25



μας την απόφαση, δεν ξέρουμε τι να τους απαντήσουμε. Λοιπόν αυτή είναι η
απάντηση που τους δίνουμε: Δεν ξέρουμε. Μπορεί να γίνουμε διαφημιστές ή
γιατροί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι, δάσκαλοι, ζωγράφοι ή ηθοποιοί. Αυτό που 
ξέρουμε στα σίγουρα, όμως, είναι πως δεν χάνουμε τις ελπίδες μας. Και ναι, μπο-
ρεί να είμαστε όπως λένε καλομαθημένοι και να μην ξέρουμε πώς ν’ αντιμετω-
πίσουμε τον έξω κόσμο. Αυτό δεν μας σταματάει από το να πιστεύουμε όμως.
Μερικοί από εμάς θα φύγουν, και άλλοι θα κάτσουν εδώ. Στη μικρή και όμορφη
Ελλάδα. Και θα την αναστηλώσουν σιγά σιγά από τα ερείπια. Γιατί μπορούν.
Γιατί μπορούμε. Όπως λέει και μια γνωστή ατάκα, «όλα είναι δυνατά, μόνο αν
πιστέψεις»... Και εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε. Πιστεύουμε.

Σίγουρα αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι το μέλλον κρύβει πολ-
λές δοκιμασίες, πολλές δυσκολίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως πολλές
φορές θα βρεθούμε σε αδιέξοδα, θα χρειαστεί να θυσιάσουμε κάτι για να κα-
ταφέρουμε κάτι άλλο.

Κανείς δεν είπε πως η ζωή είναι εύκολη, πως έρχεται με οδηγίες χρήσης.
Τελικά η πραγματική ζωή αρχίζει εκεί που τελειώνει η «ασφαλής ζώνη». Ζούμε
πραγματικές και αληθινές στιγμές ενώ είμαστε απασχολημένοι κάνοντας 
διάφορα σχέδια. Ενώ εμείς σχεδιάζουμε το μέλλον μας, προσπαθούμε να κα-
λύψουμε κάθε ενδεχόμενο. Έχουμε σχολείο, φροντιστήριο και ιδιαίτερα, ανη-
συχούμε για το τι θα μας προκύψει, ζούμε αυτές τις στιγμές. Τις στιγμές που την
ώρα του μαθήματος θ’ ακουστεί ένα αυθόρμητο αστείο, ένα γέλιο ή μια ατάκα,
και θα γελάσουμε και θα κοιτάξουμε τους φίλους μας, με τους οποίους έχουμε
ζήσει τόσα πολλά μαζί, και δεν θα χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Γιατί αυτό θα
είναι πραγματική ευτυχία.

Όταν έχεις αυτό λοιπόν, κάτι τόσο μικρό και αυθόρμητο, νιώθεις πως όλο
αυτό το άγχος, όλος αυτός ο λεπτομερής σχεδιασμός για το μέλλον, είναι άχρη-
στα. Και πολλές φορές θα θεωρούσε κανείς πως όντως είναι.

Το μέλλον είναι αδύνατο να προβλεφτεί, και ακόμα πιο αδύνατο να σχε-
διαστεί. Γι’ αυτό το λόγο, γιατί κάποιος ν’ ανησυχεί τόσο πολύ για κάτι τόσο
απρόβλεπτο, για το οποίο υπάρχουν χιλιάδες εκδοχές; Σίγουρα είναι σημα-
ντικό να προνοούμε για κάποια πράγματα. Αλλά αν σπαταλήσουμε τη ζωή μας
ανησυχώντας για το μέλλον, δεν θα καταφέρουμε ποτέ ν’ απολαύσουμε το
παρόν. Είναι γνωστό σε όλους μας πως το μέλλον θα είναι αρκετά σκληρό κι
επίπονο. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει. Με τη

26

2014



σωστή συνεννόηση και συνεργασία, μπορούμε να δουλέψουμε για ένα καλύ-
τερο αύριο.

Αν ρωτήσετε τους περισσότερους νέους, θα σας πουν πως δεν υπάρχει
μέλλον. Τουλάχιστον όχι εδώ, στην Ελλάδα. Πιστεύουν, θα σας πουν, πως η ανά-
πτυξη και η πρόοδος δεν βρίσκονται στο ελληνικό λεξιλόγιο και δεν σημαί-
νουν τίποτα στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Πως το μέλλον βρίσκεται έξω
από τα ελληνικά σύνορα, μακριά από εδώ. Μερικοί άνθρωποι πραγματικά το
πιστεύουν αυτό, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται. Και η αλήθεια είναι πως έχουν
εν μέρει δίκιο.

Στην πλειοψηφία τους, όμως, οι νέοι βαθιά μέσα τους αγαπούν τη χώρα
τους, έστω κι αν ώρες ώρες νιώθουν πως αυτή δεν τους αγαπά, και μοχθούν για
τη χώρα τους, έστω κι αν ώρες ώρες πιστεύουν πως αυτή δεν το εκτιμά. Έστω
κι αν αυτή η χώρα δεν πρόκειται να βρει διέξοδο από τα τόσα προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Τουλάχιστον όχι σύντομα. Δεν έχει σημασία, όμως, γι’ αυτούς.
Γιατί αυτοί οι νέοι, που μέσα σε λίγα χρόνια είδαν τις οικογένειές τους να χά-
νουν τα πάντα, να πέφτουν σε απόγνωση, αυτοί οι νέοι των οποίων η ζωή άλ-
λαξε από τη μια μέρα στην άλλη, αυτοί οι νέοι είναι που πιστεύουν στην
εξιλέωση της ίδιας τους της χώρας. Της χώρας που τους βασανίζει, της χώρας
που τους αγαπάει μ’ έναν βάναυσο τρόπο ο οποίος τους αφήνει ένα γλυκόπι-
κρο συναίσθημα.

Αυτοί οι νέοι είναι που θα παραπονεθούν και θα φωνάξουν, θα κλάψουν
και θ’ απογοητευτούν, αυτοί είναι που έχουν βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους την
πίστη στο μέλλον, σε μια καινούρια μέρα. Μια μέρα που μπορεί να φέρει κρύο
και βροχές, αλλά μπορεί να φέρει ζέστη και λιακάδα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι
φέρνει το αύριο... Απλά πρέπει να είσαι αρκετά υπομονετικός και πάνω απ’ όλα
αισιόδοξος. Πρέπει πάντα να προσπαθείς να βλέπεις τη φωτεινή πλευρά της
ζωής, όσο άσχημα κι αν σου φαίνονται τα πράγματα. Γιατί μπορεί να μην είναι
πάντα όλες οι μέρες καλές, αλλά πάντα υπάρχει κάτι καλό μέσα σε κάθε μέρα. 
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Οι ευθύνες μας και οι προσδοκίες μας 
από την νέα γενιά

Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
π. Υπουργός 

ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ η Ελλάδα κατέγραψε μία εξαιρετική τροχιά επιτυγ-
χάνοντας μία σειρά επιτυχίες που βελτίωσαν με ουσιαστικό τρόπο το βιοτικό επί-
πεδο και τις προοπτικές των Ελλήνων. Σαράντα χρόνια έπειτα από την πτώση
της δικτατορίας, ο απολογισμός προσμετρά επιτεύγματα: την παγίωση της δη-
μοκρατίας, την ειρήνη, την σταθερή μεγέθυνση της οικονομίας, την άνοδο των
ατομικών εισοδημάτων, τη βελτίωση των δεικτών ποιότητας της ζωής, την στα-
θερή συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ενοποίηση ως το δέκατο σε είκοσι οκτώ πλέον
κράτη-μέλη. 

Τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει κανείς τα προσπερνά με αδιαφορία, ούτε να
τα θεωρεί αυτονόητα. Πρέπει να δεχθούμε ότι η χώρα τα τελευταία σαράντα
χρόνια έχει μεταμορφωθεί προς όφελος των πολιτών και καμία ύφεση δεν
μπορεί να γυρίσει πίσω το χρόνο, σε επίπεδα ζωής και δημοκρατίας πολύ χα-
μηλότερα από αυτά που ακόμη και σήμερα απολαμβάνουμε. 

Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αντιληφθούμε τις κοινωνικές διαστάσεις
από την σημερινή πολυετή κρίση και ύφεση που διέρχεται η χώρα. Πράγματι,
το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού αντιμετωπίζει μία κατάρρευση των ει-
σοδημάτων που διέθετε έως το 2009, ενώ η μείωση των δημοσίων δαπανών
υποβαθμίζει μία σειρά βασικών υπηρεσιών του κράτους που είναι αναντικα-
τάστατες για την ευημερία των πολιτών. 
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Η ανεργία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την Ευρώπη
συνολικά. Τα δεδομένα είναι σκληρά και δεν χωρούν καμία αμφιβολία: πάνω
από 26,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (ή 11% του συνολικού πληθυσμού) είναι
άνεργοι. Η δε ανεργία των νέων «τρέχει» με διπλάσιους ρυθμούς. Για τις χώρες
που πλήττονται χειρότερα από την κρίση τα ποσοστά είναι πρωτόγνωρα. Στην
Ελλάδα και Ισπανία η ανεργία αγγίζει το 27% και στους νέους το 60%. 

Μήπως η Ευρώπη δεν μπορεί να εκπληρώσει έναν από τους θεμελιώδεις
σκοπούς της, την ευημερία που εξασφάλισε επί δεκαετίες για τους Ευρωπαίους;
Αυτό, άλλωστε, αποτέλεσε ένα από τα κίνητρα, μαζί με την πολιτική σταθερό-
τητα, τη δημοκρατία και την ειρήνη, για την προσέλκυση 28 πλέον μελών (μετά
και την προσχώρηση της Κροατίας). Τι συνέπειες θα έχει η δυσμενής εξέλιξη για
την προοπτική της ενοποίησης και πώς θα επηρεάσει τις προσεχείς ευρωεκλο-
γές τον Μάιο 2014; Για την Ελλάδα ειδικότερα, πόσο ακόμη θα αντέξει πλέον του
ενός τετάρτου του πληθυσμού να επιβιώνει, δίχως σταθερό εισόδημα; 

Είναι σαφές ότι πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας το
2000, για «καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας» έως το 2010 πέτυχε
πολύ λίγα. Η προσπάθεια όμως συνεχίζεται. Παρά τη θεμιτή κριτική, το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο ανταποκρίνεται εμπράκτως στην κατάσταση αυτή. Ήδη από
τον Ιούνιο 2012 υιοθετήθηκε το «Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και τις Θέσεις Ερ-
γασίας», το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς την στρατηγική «Ευρώπη
2020» για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Το Σύμφωνο περιλαμβάνει σημαντι-
κούς στόχους και χρηματοδοτικά εργαλεία για ζητήματα όπως η ρευστότητα
στην αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η ολο-
κλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, η προώθηση του ενιαίου ευρω-
παϊκού χώρου έρευνας, η κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά και πάνω από
120 δις ευρώ για άμεσες ενέργειες. 

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους νέους, όπως η Πρωτοβουλία για
την Απασχόληση των Νέων για την οποία έχουν δεσμευθεί πάνω από 6 δις
ευρώ. Επιπλέον, άλλα μέσα όπως το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί από ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παρακμή.
Συγκεκριμένα, από την Ελλάδα το Ταμείο αυτό του οποίου τη χρησιμοποίηση
εγκρίνει η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει χρησιμοποιηθεί
μόνο από μία επιχείρηση στη χώρα μας και αυτή είναι γερμανική.
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Θα λύσουν όλα τα παραπάνω το πρόβλημα της ανεργίας; Είναι βέβαιο ότι
χρειάζεται στενή παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων, όπως η
πρόσφατη Έκθεση της Επιτροπής. Αλλά οι ευθύνες της επιτυχίας μοιράζονται
μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων σύμφωνα και με
τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, πολλά θα εξαρτηθούν
από τους τρόπους αξιοποίησης του νέου Πολυετούς Χρηματοδοτικού Πλαι-
σίου (του «νέου ΕΣΠΑ») για την περίοδο 2014-2020. 

Το 2014 σηματοδοτείται από την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και την συγκρότηση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εκλογές
αυτές θα είναι κρίσιμες για να ανανεώσουμε την σχέση αντιπροσώπευσης με
τους πολίτες, να ζητήσουμε την εντολή για ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για την
Ευρώπη, για να προχωρήσουμε στα βήματα της μεταπολεμικής πολιτικής για
την συνεργασία με γνώμονα την ειρήνη και την ευημερία, για να αποφύγουμε
τον εγκλωβισμό στα σκοτεινά σχέδια όσων απεργάζονται την οπισθοδρόμηση,
την επαναφορά των εθνικισμών και της μισαλλοδοξίας. 

Η Ελλάδα και η Ευρώπη αποτελούν οικουμενικής σημασίας παραδείγ-
ματα για τον τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να ξεπεράσουν ιστορικών δια-
στάσεων καταστροφές και να επανέλθουν στο προσκήνιο με μεγαλύτερο
δυναμισμό. 

Αυτό, άλλωστε, ήταν που εκτίμησαν στην Ελλάδα διάσημοι φιλέλληνες,
όπως ο Chateaubriand, ο Byron, ο Berlioz, ο Delacroix, ο Pushkin και ο Hugo,
οι οποίοι παρατήρησαν τα ίχνη της ένδοξης εποχής, αλλά και την ικανότητα
του σύγχρονου Ελληνισμού να αγωνίζεται για την ελευθερία του και την θέση
του στον σύγχρονο κόσμο. 

Η Ελλάδα σήμερα δεν αναζητά συνενόχους στα λάθη τα οποία της ανα-
λογούν. Αντίθετα, ζητούμε από όλους να συμμεριστούν τις αξίες τις οποίες εν-
στερνιζόμαστε: την δημοκρατία, την ελευθερία και ισότητα των πολιτών, την
προστασία των ασθενέστερων, τις πανανθρώπινες χριστιανικές αξίες, αλλά και
την ανεκτικότητα, την προσήλωση στην ειρήνη, την πολιτική συνεργασία και
την οικονομική ευημερία. 

Η κρίση της Ευρωζώνης, δεν αποτελεί την πρώτη κρίση της Ευρώπης, αλλά
σίγουρα ένα πρόβλημα με πολυδιάστατες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτι-
κές συνέπειες. Πρέπει να αντιληφθούμε εγκαίρως φαινόμενα που βρίσκονται
σε εξέλιξη, όπως η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού και του ακροδεξιού εξτρε-
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μισμού. Πρέπει να ανακοπεί μία στάση κυνισμού η οποία επηρεάζει σήμερα
ένα σημαντικό τμήμα των Ευρωπαίων πολιτών. Να γίνει κατανοητό ότι η Ευ-
ρώπη υπάρχει χάριν των πολιτών της, αλλά για να λειτουργήσει χρειάζεται την
εποικοδομητική συμμετοχή και την ενεργό υποστήριξη των πολιτών, την έκ-
φραση των ανησυχιών και των προσδοκιών τους. Αυτό είναι το καθήκον των ευ-
ρωβουλευτών, το οποίο προσωπικά υπηρετώ, δηλαδή να αντιπροσωπεύουν
τους πολίτες, να απηχούν τις γνώμες τους και να επιδιώκουν τον συμβιβασμό
προς όφελος του γενικού συμφέροντος των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης εν γένει.

Καταλήγοντας, θέλω να καλέσω τους νέους να αψηφήσουν τις Σειρήνες
που τους καλλιεργούν τον κυνισμό, την απάθεια, την αδιαφορία προς την πο-
λιτική. Σήμερα, αποτελούν την γενιά με τα καλύτερα προσόντα, αλλά και τα
καλύτερα μέσα, που διέθετε οποιαδήποτε άλλη γενιά στο παρελθόν. Για το λόγο
αυτό, οφείλουμε να έχουμε όλοι υψηλές προσδοκίες από τη δική τους συμ-
βολή στο ιστορικό γίγνεσθαι, να πραγματοποιήσουν αυτό που σήμερα φαίνε-
ται αδύνατο και να χαράξουν νέους δρόμους για την δημοκρατία, την πολιτική
συνεργασία και την ευημερία στην Ευρώπη. 

32

2014



5 

Αν ήμουν μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου...

Δασκάλα
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Μέλος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτηρίων Δούκα

«ΠΩΣ ΝΙΩΘΑΤΕ ΟΤΑΝ ΗΣΑΣΤΑΝ στην ηλικία μου;» με ρώτησε πρόσφατα μια
μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου. Αυτή η τόσο πηγαία ερώτηση με ώθησε να σκε-
φτώ πόσο σύνθετη, πολύπλοκη, καταιγιστική είναι η σημερινή εποχή. Και πόσο
απαιτητική για τα παιδιά των 10, των 12, των 17 ετών. Πόσο πιεστική, επίσης, για
όλους εμάς που είμαστε γονείς...

Κάθε μέρα, βρίσκω μπροστά μου 10 θέματα που αφορούν στον «κόσμο των
μεγάλων». Οι πιο προκλητικές, όμως, και συνάμα γοητευτικές στιγμές, είναι
αυτές που στρέφω το βλέμμα στο μέλλον των παιδιών μας… Το μέλλον στο
οποίο εμείς, ως γονείς, ως κοινωνία, βάζουμε τις βάσεις.

Η ευθύνη τεράστια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σκέψεις, οι νοοτροπίες, οι τα-
κτικές, αλλά και ο σχεδιασμός της προηγούμενης γενιάς καθορίζουν την πο-
ρεία της επόμενης…

Αν σκεφτεί κάποιος ψύχραιμα, λογικά αλλά και με το χέρι στην καρδιά,
πώς θα ’θελε να εξελιχθεί το μέλλον των παιδιών του, τι θα έλεγε; Υγεία! Ευ-
τυχία! Με ό,τι αυτό σημαίνει για τον καθένα. Ανθρώπινη κοινωνία!

Ωραία! Εύκολο να επιλέξει κάποιος τις επιθυμίες! Εύκολο να ονειρευτεί!
Όμως ξαφνικά η σκληρή πραγματικότητα σου θυμίζει ότι η ζωή δεν χτίζε-

ται μόνο πάνω σε επιθυμίες και όνειρα. Η ζωή και το πέρασμά σου από αυτή
στηρίζεται πρωτίστως στο σωστό σχεδιασμό και την οργάνωση που πρέπει να
προϋπάρξει ώστε τα όνειρα και οι επιθυμίες να γίνουν πραγματικότητα.
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Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες, είτε βιώ-
νουν συνθήκες κρίσης είτε όχι, οι απαιτήσεις αυξάνουν, το περιβάλλον γίνεται
έντονα ανταγωνιστικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται συνυπολογίζοντας πια πε-
ρισσότερες παραμέτρους.

Ιδιαίτερα τα παιδιά, οι νέοι, οι γονείς αλλά και ευρύτερα το κοινωνικό σύ-
νολο, συνειδητοποιούν πλέον την αναγκαιότητα για σταθερές βάσεις και σωστό
προγραμματισμό, στο σύγχρονο περιβάλλον των παγκόσμιων ανατροπών.

Κάθε απόφαση, κάθε ενέργεια που έχει αντίκτυπο στο μέλλον τους, κάθε
νέο ξεκίνημα, χρειάζεται περισυλλογή, σωστές συμβουλές και καλά σχεδια-
σμένα βήματα.

Πώς, όμως, ένας γονιός μπορεί να βοηθήσει το παιδί του να χτίσει το μέλ-
λον του, όταν ο ίδιος ανήκει σε μια άλλη εποχή;

Τα παιδιά μας, συχνά, μας ρωτούν για θέματα όπου τα ίδια έχουν πολλές
παραστάσεις, διαφορετικές από τις δικές μας. Σε κάποια θέματα, μάλιστα, π.χ.
σ’ εκείνα που έχουν σχέση με την τεχνολογία, μπορεί να γνωρίζουν περισσό-
τερα από εμάς.

Μα το πιο παράδοξο είναι ότι καλούμαστε να συμβουλεύσουμε και να κα-
θοδηγήσουμε τα παιδιά, σε μια στιγμή που ο «κόσμος των μεγάλων» είναι πολύ
λιγότερο αισιόδοξος από αυτόν των παιδιών.

Όντας από τη φύση μου μαχητικά αισιόδοξο ον, θα μοιραστώ μαζί σας,
πρακτικά και μόνο, κάποιες σκέψεις ως μητέρα τριών παιδιών αλλά κι ως εκ-
παιδευτικός, που καλούμαι καθημερινά να στηρίζω τις αναζητήσεις γονέων
και μαθητών για ένα καλύτερο αύριο… Ένα αύριο πιο αισιόδοξο, με ίσως πε-
ρισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, και στο οποίο ένας νέος άνθρωπος θα μπο-
ρεί να προσαρμοστεί και ν’ ανταποκριθεί καλύτερα.

Μετά από πολλά χρόνια μελέτης κι έρευνας, μέσα από το χώρο εργασίας
μου, διαπιστώνω ολοένα και περισσότερο ότι το τρίπτυχο γνώσεις-δεξιότητες-
αξίες είναι η βάση στην οποία πρέπει να στηριχτούν οι νέοι μας ώστε η πορεία
τους να είναι πιο ευχάριστη, πιο αποτελεσματική και γιατί όχι και λαμπερή!

Όταν τα παιδιά μας έχουν αξίες, μπορούν ν’ αγωνιστούν και να πετύχουν
στη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας, την οποία όλοι μας αναζη-
τούμε, μετά μια περίοδο που έφερε διαψεύσεις και απότομη προσγείωση.

Όταν έχουν αποκτήσει γνώσεις, μπορούν ν’ ανακαλύψουν αλλά και να
δαμάσουν τον υπέροχο κόσμο που τους περιβάλλει.
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Όταν έχουν κατακτήσει δεξιότητες, μπορούν ν’ αξιοποιήσουν τις γνώσεις
τους και να μεγαλουργήσουν.

Είναι ανάγκη, γονείς και σχολείο, οι βασικοί πυλώνες στη ζωή των παι-
διών, να τα βοηθήσουμε να γεμίσουν το «οπλοστάσιο» της ζωής τους με αισιο-
δοξία, θετική στάση, αλλά και γνώσεις, δεξιότητες και αξίες, στοιχεία που
συνιστούν τις ικανότητες του 21ου αιώνα και το Παγκόσμιο διαβατήριό τους. 

Μέσα από αυτές τις σκέψεις οδηγήθηκα ν’ απαντήσω στη μαθήτρια της Β΄
Γυμνασίου, ότι πράγματι, όταν ήμουν μαθήτρια στην τάξη της, η ζωή ήταν πιο
απλή, οι βεβαιότητες ήταν περισσότερες, τα όνειρά μας πιο γήινα. Η σημερινή
ζωή, όμως, έχει μια άγρια ομορφιά, και για τους σημερινούς μαθητές και για
εμάς τους μεγάλους. Τώρα φτιάχνεται ένας καινούριος κόσμος, και οι μαθη-
τές έχουν την ευκαιρία τους να πραγματώσουν τα δικά τους όνειρα. Γι’ αυτό το
δικό μας βλέμμα πρέπει να είναι στραμμένο, καρφωμένο στα παιδιά. Για να
καταφέρουν να δημιουργήσουν έναν κόσμο καλύτερο από τον δικό μας. 
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Με το βλέμμα στο μέλλον:
Από τα συμβατικά στερεότυπα του σήμερα

στα καινοτόμα πρότυπα του αύριο

Υπεύθυνος Τμήματος Ξένων Γλωσσών Εκπαιδευτηρίων Δούκα

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ τον χαοτικό κοινωνικό μας περίγυρο,
αποτελούμενο από δισεκατομμύρια μέλη με πολλαπλάσιες απρόβλεπτες δρά-
σεις, ο καθένας από εμάς καταφεύγει σε κοινωνικά στερεότυπα. Λογικές ομα-
δοποιήσεις ατόμων και συμπεριφορών, σύμφωνα με κάποια πολιτικά, ιστορικά
ή οικονομικά κριτήρια. Χρησιμοποιούμε τις θετικές ή αρνητικές αυτές αντιλή-
ψεις προκειμένου να δημιουργήσουμε μια υπερκείμενη κατηγοριοποίηση
ώστε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο γύρω μας. Τις χρησιμοποιούμε επίσης προ-
κειμένου να δημιουργήσουμε έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας όταν υιοθε-
τούμε ή απορρίπτουμε αντίστοιχες ομάδες και συμπεριφορές. Είναι αυτές οι
αντιλήψεις στις οποίες αναφερόμαστε στις συζητήσεις μας, είναι αυτές με τις
οποίες κάνουμε τις επιλογές μας, είναι αυτές που αναγνωρίζουμε στο λόγο και
στα έργα των συνανθρώπων μας. Αυτές οι αντιλήψεις καθορίζουν την ομάδα
στην οποία ανήκουμε, σε αντίθεση με εκείνες που καθορίζουν την αντίπαλη
ομάδα. Οι αντιλήψεις αυτές καθορίζουν, επίσης, τις γνώσεις, τις αρχές και τις
αξίες τις οποίες ασπαζόμαστε, σε αντίθεση με εκείνες που απορρίπτουμε.

Χρησιμοποιούμε στερεότυπα για να περιγράψουμε την κοινωνία αλλά και
τον εαυτό μας. Οποιαδήποτε αλλαγή στον κοινωνικό μας περίγυρο δημιουργεί
αναταραχή, με δεδομένο ότι πρέπει να την εντάξουμε σε κάποιο από τα υπάρ-
χοντα στερεότυπα ή να δημιουργήσουμε κάποιο νέο. Ανατρέπουμε με τον
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τρόπο αυτό την κοινωνική μας γαλήνη και ασφάλεια. Έτσι εξηγείται και το γε-
γονός ότι τα στερεότυπα είναι κατά κύριο λόγο συντηρητικά και ανθεκτικά σε
οποιαδήποτε εξέλιξη. Λειτουργούν σαν παρωπίδες, οδηγώντας μας σε μονο-
σήμαντες και δογματικές κρίσεις και πράξεις.

Ξαφνικά εμφανίζεται η κρίση. Η τελευταία ορίζεται ως η κατάσταση δυσ-
λειτουργίας στην οποία έχει περιέλθει ένα κοινωνικό, αξιακό, πολιτικό ή οικο-
νομικό σύστημα, με χαρακτηριστικά ανεπαρκούς και αναποτελεσματικής
απόδοσης. Το πολύπλευρο και πολυσύνθετο αυτό σύστημα δεν έχει καταρ-
ρεύσει, αλλά υπολειτουργεί. Χρειάζεται άμεσες αποφάσεις και αντιδράσεις προ-
κειμένου ν’ αντιμετωπισθούν τα προβλήματα δυσλειτουργίας του. Χρειάζονται
λύσεις οι οποίες ν’ αντιμετωπίζουν τις σύνθετες αιτίες συμπεριφοράς του συ-
στήματος. Η λύση του προβλήματος χρειάζεται επικαιροποιημένη γνώση και
αποστασιοποιημένη οπτική.

Η κρίση των συστημάτων που αναφέραμε είναι απρόβλεπτη όπως η αν-
θρώπινη συμπεριφορά, προκαλεί αναστάτωση και αβεβαιότητα. Θεωρούμε ότι
απειλεί την ίδια τη λειτουργία μας μέσα στον κοινωνικό ιστό. Επιπλέον, στο
βαθμό που η συμπεριφορά μας καθοδηγείται ή υπαγορεύεται από συμβατικά
στερεότυπα, όπως αυτά που προαναφέραμε, οδηγούμαστε σε μια διαδικασία
διαιώνισης του προβλήματος, συντήρησης –με την πολιτική έννοια– της υπο-
λειτουργίας και της ανεπάρκειάς του.

Πώς αντιδρούμε; Ίσως ακολουθώντας τα «5 στάδια της θλίψης»: Άρνηση,
Θυμό, Διαπραγμάτευση, Κατάθλιψη και, τελικά, Αποδοχή. Είναι πολύ εύκολο
να καταγράψουμε ένα παράδειγμα για κάθε στάδιο από τη σημερινή καθημε-
ρινή πραγματικότητα: πρώτα εθελοτυφλούμε απέναντι στο πρόβλημα, συχνά
αρνούμεθα τη δική μας ευθύνη και συμμετοχή, θεωρώντας ότι όλα όσα συμ-
βαίνουν γύρω μας είναι ένα κακόγουστο αστείο. Κατόπιν, αντιδρούμε συναι-
σθηματικά, χρησιμοποιώντας οργή και ζήλια για ανθρώπους και καταστάσεις
που δεν έχουν καμιά λειτουργική σχέση με το πρόβλημα. Και σε αυτό το στά-
διο η συμπεριφορά μας είναι παράλογη. Στο τρίτο στάδιο, προσπαθούμε να
προχωρήσουμε σε μια συνεννόηση με τους πιθανούς –και απίθανους– διαχει-
ριστές του συστήματος, προκειμένου να πετύχουμε ευνοϊκότερους όρους ή
ακόμη και τη συνολική εξαίρεσή μας από τις συνέπειες. Όλ’ αυτά οδηγούν σε
άρνηση της πραγματικότητας και σε απάθεια. Αποξενωνόμαστε από το κοινω-
νικό μας περιβάλλον, καταπνίγουμε τα συναισθήματά μας και αναγνωρίζουμε
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την πραγματικότητα χωρίς όμως πίστη ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικα-
σία επίλυσης του προβλήματος. Τελικά αποδεχόμαστε την πραγματικότητα και
συνεχίζουμε τη ζωή μας, προσαρμόζοντάς την στα νέα δεδομένα.

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για υπέρβαση. Αυτή περιγράφεται από
τον όρο καινοτομία. Η καινοτομία ορίζεται ως η εφαρμογή πρωτογενών βελ-
τιωτικών λύσεων σε ήδη υφιστάμενα συστήματα, προκειμένου να καλύψουν
νέες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Κάθε νέα σκέψη δεν είναι απαραίτητα και-
νοτόμος. Καινοτόμος είναι εκείνη που έχει διάρκεια, ενσωματώνεται στο 
σύστημα και βελτιώνει την απόδοση και αποτελεσματικότητά του. Δεν ανακα-
λύπτουμε τον τροχό για άλλη μια φορά, απλά βρίσκουμε νέες χρήσεις.

Προκειμένου, λοιπόν, να οδηγηθούμε σε πρότυπες και πρωτότυπες λύ-
σεις και συμπεριφορές, χρειάζεται ν’ απορρίψουμε τα συμβατικά μας στερεό-
τυπα και να υιοθετήσουμε καινοτόμα πρότυπα, ενστερνιζόμενοι άλλους
ρόλους. Χρειάζεται ν’ αλλάξουμε τον τρόπο που ερμηνεύουμε και κατηγοριο-
ποιούμε τον κόσμο, αναγνωρίζοντας διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες και
αξίες για κάθε έναν από αυτούς τους ρόλους.

Χρησιμοποιούμε τις δικές μας εμπειρίες προκειμένου να αξιολογήσουμε
το σύστημα και να προτείνουμε λύσεις. Προτείνουμε λύσεις ή πειραματιζόμα-
στε με προτάσεις οι οποίες είναι αντισυμβατικές στο πρώτο άκουσμα, προ-
σπαθούν όμως να καλύψουν την ανεπάρκεια των υφιστάμενων διαδικασιών.
Συγκεντρώνουμε πληροφορίες και μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με συναν-
θρώπους μας από διαφορετικές κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, σε οποι-
αδήποτε περιοχή του πλανήτη κι αν βρίσκονται.

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ή δημι-
ουργούνται από τα συμβατικά στερεότυπα και συμπεριφορές γύρω μας, αλλά
επιμένουμε. Αναζητούμε τρόπο να παρακάμψουμε το σύστημα προκειμένου
να επιτύχουμε το στόχο μας. Αναζητούμε συμμάχους με τους οποίους μπο-
ρούμε να επιδιώξουμε κοινούς στόχους και αμοιβαίο όφελος. Αναζητούμε αν-
θρώπους και συμπεριφορές που μπορούν να μας εμπνεύσουν, αλλά και
τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εμπνεύσουμε τον κοινωνικό, επαγγελ-
ματικό και οικογενειακό μας περίγυρο.

Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, με
στόχο την επιβράβευση, την αναγνώριση αλλά και τη δημιουργία θετικών 
εμπειριών στους φίλους και συνεργάτες μας. Καλλιεργούμε την ομαδικότητα και
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τη συνεργατικότητα. Προβλέπουμε τις επιθυμίες και ανάγκες των συνεργατών μας
και προσπαθούμε να τις καλύψουμε κινούμενοι ανάμεσα στο τι είναι εφικτό και τι
είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιούμε στοιχεία από την πολιτιστική και κοινωνική
μας παράδοση προκειμένου να ενισχύσουμε τις παραπάνω συμπεριφορές.

Η διαπίστωση ότι ο κόσμος αλλάζει είναι μια κοινοτοπική προσέγγιση.
Ίσως σημαντικότερη είναι η αξιολόγηση της έντασης με την οποία πραγματο-
ποιείται αυτή η αλλαγή, καθώς και οι επακόλουθες παρενέργειες. Αν η πρώτη
επισημαίνει την ανάγκη για αλλαγή, η δεύτερη διαπίστωση την καθιστά επι-
τακτική. Σε κάθε περίπτωση, είναι επιβεβλημένο να υιοθετήσουμε νέους ρό-
λους και συμπεριφορές. Σίγουρα υπάρχει διστακτικότητα και απροθυμία ν’
αναδιαμορφώσουμε ή και να επανασχεδιάσουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον
κόσμο μας. Σίγουρα είναι μεγαλύτερη η διστακτικότητα και η απροθυμία ν’
αναθεωρήσουμε το προσωπικό πλαίσιο αναφοράς μας και το ρόλο που έχουμε
προσδιορίσει να διαδραματίσουμε σε αυτό.

Είναι, όμως, εξίσου βέβαιο ότι η παραμονή μέσα στο ισχύον περίγραμμα
συμβατικών στερεότυπων οδηγεί σε περιθωριοποίηση και απαξίωση τόσο προ-
σωπική όσο και κοινωνική. Η διαδικασία δημιουργίας και υιοθέτησης καινο-
τόμων προτύπων μπορεί να διευκολυνθεί, αν αντιληφθούμε το πλήθος νέων
ρόλων τους οποίους καλούμαστε να υπηρετήσουμε και τις γνώσεις, δεξιότητες
και αξίες που αυτοί απαιτούν. Σε πρώτη φάση, δεν απαιτείται ν’ ανακαλύψουμε
τον κόσμο από την αρχή. Απλά να βρούμε τρόπους να γίνει αποδοτικότερος
και αποτελεσματικότερος για όλους μας. 
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Λίγες σκέψεις

Μαμά μαθητή Δημοτικού Εκπαιδευτηρίων Δούκα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μελετήτρια Δημοσίων Έργων

ΗΤΑΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. «Σουρούπωνε», που λέμε. Η ώρα που ανάβουμε τα φώτα
όταν οδηγούμε. Ανέβαινα τη Λεωφόρο Κηφισίας από την Αθήνα προς το Μα-
ρούσι. Στο πίσω κάθισμα καθόταν ο γιος μου, ο Γιάννος-Μάριος, και χάζευε
έξω. Ο δρόμος ήταν ανοικτός, και σκέφτηκα ότι θα φτάσουμε γρήγορα στο Μα-
ρούσι. Τι το ήθελα! Μας έπιασε το φανάρι.

«Μαμά, και αυτό το μαγαζί γράφει ενοικιάζεται».
«Ναι. Το είδα».
«Τι θα γίνει τώρα;»
«Κάποιος το ξενοίκιασε κι έφυγε. Ελπίζω να έρθει κάποιος άλλος να το

νοικιάσει».
«…»
Ξεκινήσαμε ν’ ανεβαίνουμε προς το Μαρούσι. Αναρωτήθηκα κι εγώ μέσα

μου. Τι θα γίνει τώρα; Προσπαθώ πάντα να δίνω μια απάντηση. Μια απάντηση που
θα τον βοηθήσει να σκεφτεί, να καταλάβει και ν’ αποφασίσει κάτι. Μιλάω γενικά.

Εμείς οι γονείς πάντα αναρωτιόμαστε για τα παιδιά μας, όπως και οι γονείς
μας. Ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις, λύσεις, να βοηθήσουμε, να κάνουμε ό,τι
καλύτερο μπορούμε. Άλλωστε, όπως λένε, «γονιός γίνεσαι, γονιός δε γεννιέσαι».

Στη σημερινή εποχή, είναι τόσα πολλά αυτά που έχουμε να σκεφτούμε. Ο
τρόπος ζωής είναι πολύ γρήγορος, με αμέτρητες απαιτήσεις σε όλους τους το-
μείς. Θέλουμε ν’ αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο σωστά κάθε τομέα χωριστά.
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Τα παιδιά, η οικογενειακή ζωή, η επαγγελματική, η κοινωνική, η καθημερινό-
τητα, απαιτούν γρήγορες λύσεις και ρυθμούς.

Εδώ και κάποια χρόνια (από το 2009) που άρχισε η κρίση, όλα γύρω μας
έχουν αλλάξει. Μας επηρέασε όλους, παιδιά, γονείς, κοινωνικό σύνολο. Παρ΄ όλ’
αυτά, η σκέψη μας, πάνω απ’ όλα, είναι να επιτύχουμε το καλύτερο για το μέλ-
λον των παιδιών μας.

Είναι μια περίοδος που απαιτεί μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στη ση-
μερινή πραγματικότητα.

Η στάση μας έχει αλλάξει. Όχι μόνο ως προς τις υλικές μας ανάγκες, αλλά
και ως προς τις ψυχικές. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη ν’ ακούσουν να τους μι-
λάμε για όλα αυτά που βλέπουν γύρω τους . Με λόγια που θα τα βοηθήσουν να
καταλάβουν τα όσα συμβαίνουν στο σπίτι, στο σχολείο, στη δουλειά των γονιών,
στις κουβέντες με τους φίλους, γενικά στο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό θα το
καταφέρουμε αν εμείς έχουμε κατανοήσει αυτό που συμβαίνει και το διαχειρι-
στούμε καλύτερα, μιλώντας στα παιδιά και απαντώντας στις ερωτήσεις τους.
Θα πρέπει να έχουμε τη θέληση και για το ένα και για το άλλο για να το πετύ-
χουμε. Και ίσως έτσι, με λόγια που θα είναι γεμάτα αγάπη, να τους προσφέρουμε
τις βάσεις για το σήμερα και για το μέλλον τους, που τόσο μας απασχολεί.

Επιπλέον, έχει αλλάξει η συμπεριφορά μας σήμερα. Ο τρόπος επιβίωσης
μας έχει γεμίσει με υπαρξιακές ανησυχίες, τις οποίες τα παιδιά μας αντιλαμβά-
νονται. Υπάρχει αγωνία, άγχος, συναισθηματική, χρονική και οικονομική πίεση.

Αφιερώνουμε πολύ χρόνο στη δουλειά. Απαραίτητο, σκεφτόμαστε όλοι.
Μέσω της δουλειάς ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η αναγνωρισιμότητα, και
όλοι θεωρούμε ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Περνάμε ώρες μιλώντας στα κινητά τηλέφωνα, στέλνοντας μηνύματα, και
φτάσαμε και στα smartphone. Δουλεύουμε με τους υπολογιστές, οι οποίοι συ-
νέχεια –τόσο γρήγορα πια– χρειάζονται αναβάθμιση. Το laptop υπάρχει παντού,
το ipad επίσης (ακόμη και για τα μικρά παιδιά μας, μαζί με το Nintendo). Τώρα
πια, η τεχνολογία μάς βοηθάει να γίνονται όλα γρήγορα (επικοινωνία, ενημέ-
ρωση). Απαραίτητο για όλους να πετύχουμε μια ασφαλή πλοήγηση στο internet.
Ειδικά για τα παιδιά μας, που γνωρίζουν τόσα πολλά, θα πρέπει να τα ενημε-
ρώνουμε όχι μόνο για τα θετικά, αλλά και για τους κινδύνους του internet.

Οι περισσότεροι γονείς και τα περισσότερα παιδιά είναι συνδεδεμένα στο
facebook και το twitter. Θέλουμε να έχουν τα παιδιά μας; Μα έχουν οι συμμα-
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θητές τους, οι φίλοι τους. Δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Αρκεί να βοηθή-
σουμε και να συμπράξουμε σε αυτού του είδους την επικοινωνία. Να τα ενημερώ-
νουμε για τους κινδύνους, και θεωρώ ότι και τα ίδια τα παιδιά θα θέλουν να
προστατεύσουν τον εαυτό τους. Μέσω του skype, γνωρίζουν και ομιλούν με άλ-
λους ανθρώπους, από άλλες χώρες, με άλλες νοοτροπίες. Υπάρχει η παγκοσμιο-
ποίηση – δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Πάντα, όμως, πρέπει να έχει
προτεραιότητα η ασφάλεια στην πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων όλων.

Στην καθημερινότητά μας σήμερα, είναι στιγμές που αισθανόμαστε ότι δεν
έχουμε χρόνο για κάτι που θέλουμε πολύ να κάνουμε. Παλιά οι άνθρωποι επέν-
δυαν πολλά στην οικογενειακή ζωή. Υπήρχαν άλλοι ρυθμοί, λειτουργούσαν πε-
ρισσότερο με το βιολογικό τους ρόλοι. Η δουλειά, η ζωή, η διατροφή, ακόμα και
οι παραδοσιακές γιορτές, οι ελεύθεροι χώροι που είχαν στη διάθεσή τους τα
παιδιά, ήταν διαφορετικά. Σήμερα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να τα
συνδυάσουμε όλα.

Αν, όμως, καταφέρναμε να δούμε τα πράγματα με μια άλλη ματιά; Μήπως
αυτό θα μας βοηθήσει να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και ίσως τότε ν’ ανακαλύψουμε
ότι υπάρχει ελεύθερος χρόνος; Δεν είναι, όμως, εύκολο, αυτό είναι σίγουρο.

Ίσως να βοηθούσε όλους μας και πρώτα απ΄ όλα τις σχέσεις μας με τα παι-
διά μας. Άλλωστε, μέσα σε αυτό που ζούμε δημιουργούνται οι συγκρούσεις. Είναι
και αυτές μέσα στο πρόγραμμα, θα σκεφτούμε. Είτε μεταξύ των γονιών, είτε με
τα παιδιά μας. Ακόμα και από τις συγκρούσεις μπορεί να προκύψει κάτι θετικό.
Γιατί πάντα η σύγκρουση να θεωρείται κάτι κακό; Κάτι που δεν πρέπει να υπάρ-
χει; Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές
γενιές. Μέσα από αυτές ακούγονται πολλές απόψεις, και είναι χρήσιμο να τις
ακούμε, να μάθουμε ν’ ακούμε. Ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο να σκέφτεται
και να επιλύει τα προβλήματά του. Αυτό είναι σεβαστό από όλους και για όλους.
Όμως, για να γίνει ένας διάλογος, είναι απαραίτητο να τον θέλουν όλοι. Επιπλέον,
θέτει τις βάσεις για μια επικοινωνία που διέπεται από σεβασμό και αίσθημα 
εμπιστοσύνης. Δεν επιβάλλει ότι θα ακολουθήσουμε μία γνώμη-θέση.

Πότε επιδιώκουμε ένα διάλογο μέσα στην οικογένεια, με τα παιδιά μας, στη
δουλειά μας ή σε κοινωνικό επίπεδο; Τις περισσότερες φορές, αποφασίζουμε να
μιλήσουμε σε κάποιον/κάποιους που βασικά εμπιστευόμαστε και έχουμε την
ανάγκη να μας ακούσουν. Στο τέλος, όμως, εμείς αποφασίζουμε τι θ’ ακολουθή-
σουμε, πώς θα πορευτούμε. Σε τελική ανάλυση, εμείς θα υποστούμε και τις
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τυχόν επιπτώσεις. Τελικά, ίσως αυτό μας βοηθάει μελλοντικά να κάνουμε τις
επιλογές μας πιο συνειδητά και να μη χρεώνουμε στους άλλους τίποτα.

Μπορεί εμείς να θέλουμε πολλά για τα παιδιά μας. Πιστεύω ότι πάνω απ’
όλα θέλουμε να είναι υγιή, ασφαλή κι ευτυχισμένα. Ονειρευόμαστε πολλά: να
σπουδάσουν, να μάθουν ξένες γλώσσες, να συμμετέχουν στα αθλητικά, να κά-
νουν μεταπτυχιακά, να έχουν μια καλή οικογενειακή ζωή, να ..., να …, να…  Δεν
τελειώνουν τα «να». Θεωρώ ότι με το διάλογο θα περάσουμε τα μηνύματα που
θέλουμε στα παιδιά μας. Βέβαια, όσο μεγαλώνουν, γίνεται πιο δύσκολος, κι ελ-
πίζουμε να υπάρχει πάντα μεταξύ μας, ανεξάρτητα από τις ηλικίες μας. Καθώς
και τις συγκρούσεις καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διαχειρι-
στούμε καλύτερα. Αλλά πάνω απ’ όλα, ν’ ακούμε και να σεβόμαστε τι επιθυ-
μούν τα ίδια μας τα παιδιά.

Θέλουμε να είναι ευτυχισμένα στη ζωή τους, όμως η ζωή είναι δική τους.
Ευτυχώς στην Ελλάδα του σήμερα, πιστεύω ότι η οικογένεια με αγάπη και εν-
διαφέρον είναι πάντα δίπλα τους και θα εξακολουθήσει να είναι. Δείχνοντας
όλες οι πλευρές σεβασμό κι εμπιστοσύνη, κάθε γενιά θα γίνεται καλύτερη. 
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Το όραμα ενός νέου

Μαθητής Β΄ Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΛΕΞΗ «όραμα» με την Ελλάδα του εικοστού πρώτου
(21ου) αιώνα, και ιδίως από την πλευρά ενός νέου; Μια χώρα την οποία
χαρακτηρίζουν η ανεργία, οι ακατάπαυστες δυσμενείς εξελίξεις σε οικονομικό
επίπεδο, οι ελάχιστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης εντός
αυτής και, κυρίως, η τάση φυγής των νέων σε άλλες χώρες... Θα μπορούσαν,
άραγε, στη χώρα αυτή να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι
ώστε να υπάρξουν ουσιαστικοί λόγοι παραμονής των νέων –του μελλοντικού
της παραγωγικού δυναμικού– σε αυτήν; Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αβίαστα
ένα όραμα για κάθε νέο, και όχι μόνο.

Αρχικά, για να υπάρχουν προοπτικές διαμονής των νέων στην Ελλάδα, είναι
απαραίτητο να εξασφαλισθεί αξιοκρατία στην κοινωνία μας –μια έννοια η οποία
έχει εκλείψει προς το παρόν–, έτσι ώστε να επιτευχθεί κοινωνική δικαιοσύνη,
δυνατότητα απασχολήσεως και ανάλογη αμοιβή σε πλήθος εργασιών, εξασφα-
λίζοντας μια αξιοπρεπή διαβίωση. Όλες οι προαναφερθείσες αρετές, όμως, απαι-
τούν συλλογική προσπάθεια για να ενταχθούν στην πραγματικότητα. Οι
διαμαρτυρίες, οι μεμψιμοιρίες και η καθημερινή κατάκριση των δρώμενων που
συμβαίνουν εντός της Ελλάδας, χωρίς παράλληλη προσπάθεια διορθώσεως των
αιτιών πρόκλησής τους και βελτίωσης της κρατούσας κατάστασης (όπως αυτή
περιγράφεται στην εισαγωγή), δεν συντελούν στην αντιμετώπισή τους.

Συνεπώς, αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξουν προοπτικές που θα κα-
ταστήσουν την Ελλάδα «κατάλληλα εφοδιασμένη» για να κρατήσει κοντά της
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τα «παιδιά» της, είναι η καθιέρωση μιας αμιγώς αξιοκρατικής μεθόδου
απόκτησης αξιωμάτων ή θέσεων εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο οποιοσ-
δήποτε νέος σε αναζήτηση εργασίας θα είναι βέβαιος πως δεν θα παραμείνει
αναξιοποίητος (εφόσον έχει τα αντίστοιχα προσόντα) εξαιτίας της κατάληψης
της επιδιωκόμενης από αυτόν θέσης ή αξιώματος από ανταγωνιστές του, εξαι-
τίας εξωγενών παρεμβάσεων. Έτσι, μηδενίζονται οι πιθανότητες να μην παρα-
μείνει στη χώρα του κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας λόγω της ύπαρξης
ευνοιοκρατίας. Επίσης, η επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων υπό καθε-
στώς αξιοκρατίας καθίσταται δίκαιη, διότι –εφόσον έχουν τα ίδια προσόντα–
τους δίνεται η ευκαιρία ανέλιξης επί ίσοις όροις με τους όμοιούς τους. Όλ’ αυτά
τα ενδεχόμενα επιτεύγματα εξασφαλίζουν «κοινωνική γαλήνη», επιτρέποντας
στον ελληνικό λαό ν’ αφιερωθεί απερίσπαστος στο δημιουργικό του έργο, το
οποίο δεν είναι άλλο από κάθε μορφή έντιμης εργασίας, προσφέροντάς το σε
αυτή τη χώρα, συμμετέχοντας στην πρόοδο και στην οικονομική της ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να επιτευχθεί εργασιακή
ασφάλεια και σταθερότητα. Με την επικράτηση εργασιακής ασφάλειας, επι-
τυγχάνεται η διατήρηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας για κάθε εργαζόμενο,
εννοείται μέχρι το συμφωνηθέν χρονικό περιθώριο, ενώ με την επικράτηση ερ-
γασιακής σταθερότητας επιτυγχάνεται η παραμονή οποιουδήποτε εργαζομέ-
νου στη συγκεκριμένη θέση που του είχε ανατεθεί, και όχι η μετάθεσή του σε
ιεραρχικά κατώτερες (διότι έχουν αναφερθεί πολλά τέτοιου είδους περιστα-
τικά), κάνοντάς τον να νιώθει ασφαλής.

Παράλληλα, η οικονομική ανάπτυξη συμβάλλει καθοριστικά στη δημι-
ουργία προϋποθέσεων που θα ωθούσαν τους νέους να παραμείνουν στην Ελ-
λάδα. Η ανάπτυξη αυτή είναι ο σημαντικότερος παράγοντας εξάλειψης όλων
των σήμερα υφιστάμενων δυσμενών συνθηκών. Αρχικά, συμβάλλει στην απο-
τελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας, αφού προκύπτουν νέες θέσεις εργα-
σίας. Επιπλέον, βοηθά την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων, χάρη
στη βελτίωση της παραγωγής οποιουδήποτε αγαθού ή στην αύξηση των πα-
ροχών οποιασδήποτε υπηρεσίας. Συμπληρωματικά, η ανάπτυξη του οικονομι-
κού τομέα αυξάνει την παραγωγή και την κατανάλωση προϊόντων, καθώς και
το εθνικό μας προϊόν, ωφελώντας έτσι την κοινωνία και την οικονομία.

Ο μείζων παράγοντας «γέννησης» προδιαγραφών με σκοπό την παραμονή
των νέων στην Ελλάδα, συνίσταται στην αναβάθμιση της παρεχομένης τρι-
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τοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιβάλλεται, λοιπόν, σημαντική βελτίωση της πα-
ρεχόμενης σήμερα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχεται
παιδεία υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστική σε σύγκριση με εκείνη που προ-
σφέρουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ώστε οι νέοι να μην αναγκάζονται
να μεταβαίνουν σε αυτά για προπτυχιακές ή για μεταπτυχιακές σπουδές, γε-
γονός το οποίο αφενός συνεπάγεται υπολογίσιμη οικονομική επιβάρυνση για
πολλές οικογένειες (με αντίστοιχο πλήγμα για την εθνική οικονομία), και αφε-
τέρου εγκυμονεί τον κίνδυνο να παραμείνουν οι Έλληνες με τις καλύτερες επι-
δόσεις και με τα δημιουργικά, «γενεσιουργά» μυαλά στο εξωτερικό (αφού το
δέλεαρ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν αφήνει περιθώρια απόρριψης,
είτε επειδή συνιστά υψηλή αμοιβή είτε επειδή εγγυάται καταξίωση στον αντί-
στοιχο επαγγελματικό χώρο, ή και συνδυασμό αυτών), στερώντας την παρου-
σία τους και τις δυνατότητές τους από τη χώρα τους, στην οποία έχουν τόσα
πολλά να προσφέρουν…

Η ισοπολιτεία αποτελεί έναν ακόμα λόγο που θα ωθούσε ένα νέο Έλληνα
να παραμείνει στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Όλοι οι
πολίτες, σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, είναι ίσοι (Οι Έλληνες και οι Ελ-
ληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, Άρθρο 4ο, Παράγραφος 2η).
Δυστυχώς, στην επικρατούσα κατάσταση, παρατηρείται πλήθος ανισοτήτων
εις βάρος των πολιτών. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημο-
κρατία και τώρα τείνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση… Σε περίπτωση, λοιπόν,
εξάλειψης των ανισοτήτων αυτών, οι νέοι της χώρας μας θα αισθανθούν ασφα-
λείς και ισάξιοι, θα αποβάλουν από το νου τους σκέψεις περί υπάρχουσας ανι-
σότητας, και θα δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα το οποίο θα τους επιτρέψει
να παραμείνουν και να εξελιχθούν επαγγελματικά στην πατρίδα τους και να
ζήσουν με τους ίσους όρους με τους όμοιούς τους.

Ένας νέος, αντικρίζοντας μια τέτοια Ελλάδα, παρόμοια των χωρών του εξω-
τερικού, πιθανότατα δεν θα κρίνει ωφέλιμο να μεταναστεύσει για την ανα-
ζήτηση καλύτερης τύχης. Η χώρα του θα έχει να του προσφέρει όλα ή και
περισσότερα από όσα μπορούν να του προσφέρουν οι χώρες του εξωτερικού.
Ο νέος που διχάζεται σχετικά με το αν πρέπει να στραφεί προς τη χώρα του ή
προς μια ξένη χώρα, δεν θα δυσκολευτεί να διακρίνει την πιο ωφέλιμη επι-
λογή. Η Ελλάδα θ’ αποκτήσει την πολυπόθητη δυνατότητα να «φιλοξενήσει»
όλα τα παιδιά της. Το δυναμικό που θα την απαρτίζει θα την κάνει αυτόνομη και
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χειραφετημένη. Θα έχουν –πλέον– διαμορφωθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις
για έναν νέο να παραμείνει στην όμορφη αυτή χώρα. Το εξωτερικό δεν θα πλε-
ονεκτεί σε τίποτε σε σχέση με την Ελλάδα.

Το κείμενο αυτό, όμως, δεν είναι τίποτε περισσότερο από την περιγραφή
του οράματος ενός νέου. Είναι μια σειρά ιδεών και σκέψεων, πάνω στις οποίες
θα μπορούσε πιθανότατα να μεγαλουργήσει όλος ο ελληνικός λαός. Τα ορά-
ματα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Είναι η «προεργασία» για
μια απόφαση. Ούτως ή άλλως, όλη η ζωή αποτελείται από τρία στάδια: Τη
λήψη των αποφάσεων, την υλοποίησή τους και τις συνέπειες που προ-
κύπτουν από την υλοποίηση αυτή. Με ένα όραμα ολοκληρώνουμε ήδη το
πρώτο στάδιο. Κάτι είναι κι αυτό!
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Aς βοηθήσουμε τα παιδιά μας 
να οραματιστούν το μέλλον τους.
O κόσμος μας αλλάζει. Εμείς;

Σύμβουλος Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
Υπεύθυνη Τμήματος ΣΤΕΠ Εκπαιδευτηρίων Δούκα

ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ και ο εκρηκτικός ρυθμός της ανανέωσης
είχαν αρχικά φανεί ως κάτι πρωτόγνωρο, πλέον αποτελούν δεδομένα της ση-
μερινής πραγματικότητας.

Άνθρωποι που είχαν μάθει να λειτουργούν σε ένα συμβατικό περιβάλλον
χωρίς την αναγκαιότητα της πρωτοτυπίας και της φαντασίας, ήταν χρήσιμοι
μόνο σε έναν κόσμο που κινείτο σε δεδομένες και άρα προβλέψιμες πορείες.

Όμως σ’ ένα πολυσύνθετο με πολλές απαιτήσεις παρόν, άτομα που δια-
θέτουν αυτογνωσία, που μπορούν να ονειρεύονται, να είναι ρεαλιστές, ν’ ανα-
ζητούν και να θέτουν στόχους και κυρίως ν’ αγωνίζονται με πάθος για ένα
σκοπό, τελικά πετυχαίνουν. Και πετυχαίνουν όχι γιατί θα τελειώσουν μια σχολή
με… προοπτικές, αλλά γιατί πρόκειται για «άτομα με… προοπτικές». 

Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει ήδη να κατανοούν την ανάγκη ν’ αποδέχονται
το αναπάντεχο, να προσαρμόζονται χωρίς προκαταλήψεις στις νέες καταστά-
σεις. Είναι πλέον γνωστό ότι η στασιμότητα δεν έφερε ποτέ την αλλαγή, η
ασφάλεια δεν πυροδότησε ποτέ την καινοτομία και η σταθερότητα δεν προ-
κάλεσε ποτέ την εξέλιξη!

Εμείς καλούμαστε να υποστηρίξουμε τους νέους στις σταδιακές τους απο-
φάσεις κι επιλογές, αναπτύσσοντας πολύπλευρα νέες δεξιότητες, ώστε να δια-
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μορφώσουν οι ίδιοι το «αύριο» που θα τους ορίσει και ν’ αξιοποιήσουν με μο-
ναδικό σκοπό τη συνεχή προσαρμογή τους στα καινούρια δεδομένα.

Από την άλλη, οι νέοι καλούνται να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο
σαν «Διαμορφωτές» της σταδιοδρομίας τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν
πρέπει να υιοθετούν παθητικά (adopt), αλλά να προσαρμόζoνται ενεργητικά
(adapt). Να είναι αληθινοί με τον εαυτό τους, να τολμούν να σκέφτονται με
νέους τρόπους και να μην εγκλωβίζονται σε πεπαλαιωμένες πεποιθήσεις και
αντιλήψεις. Να έχουν κίνητρα και πάθος.

Όσο κι αν η τεχνολογία έχει διεισδύσει στη ζωή μας, όσο κι αν αναδει-
κνύονται συνεχώς επαγγέλματα που στηρίζονται ακριβώς σε αυτή την πρό-
οδο, η ενσυναίσθηση, η βαθιά κατανόηση των άλλων ανθρώπων, αναδεικνύεται
ως απαραίτητη δεξιότητα για τους σημερινούς νέους.

Η τεχνολογία κάνει θαύματα, αλλά δεν παύει να είναι ένα εργαλείο στην
υπηρεσία του ανθρώπου. Παρέχει δεδομένα, αλλά δεν τα αξιολογεί. Δίνει γνώ-
σεις και πληροφορίες , αλλά δεν κινητοποιεί κάποιον να τις αποκτήσει. Αντι-
λαμβάνεται, αλλά δεν κατανοεί! 

Εκείνοι που διαθέτουν δυναμισμό, που έχουν πίστη στον εαυτό τους και
στις δυνάμεις τους και τολμούν με ευελιξία πρωτοτυπία και προσαρμοστικό-
τητα, θα οδηγηθούν τελικά στην επίτευξη των στόχων τους.

Εννοείται ότι όλα αυτά τα προσωπικά εφόδια πρέπει να συνδυαστούν 
με σύγχρονη καινοτόμο γνώση, με κατάλληλη εξειδίκευση κι εξοικείωση με
σύγχρονες τεχνολογίες, που επιτρέπουν στους νέους ν’ ανοίγουν νέους δρόμους
και να διαφοροποιούνται. Οι νέοι που θα διαθέτουν όλα αυτά, θα κυριαρχού-
νται από αισιοδοξία, και την αισιοδοξία τους αυτή θα μπορούν να την μεταδώ-
σουν και στους γύρω τους.

Σημείο εστίασης, όμως, σε όλα τα παραπάνω, αποτελεί το ζητούμενο της
προσωπικής ικανοποίησης, με άλλα λόγια η αντιμετώπιση της σταδιοδρομίας
ως φορέα προσωπικού νοήματος, που θ’ αποτυπώνει όχι μόνο τα όσα μπο-
ρούμε, αλλά και τα όσα πραγματικά επιθυμούμε. Γιατί το να κάνει κάποιος
αυτό που αγαπά, τον βοηθά στο να είναι αυτός που θέλει να είναι, ως άτομο, ως
προσωπικότητα συνολικά.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι, θα πρέπει όλοι μαζί να διευκολύ-
νουμε την ανάπτυξη της πνευματικής περιέργειας και της φαντασίας της νέας
γενιάς, ενισχύοντας τα εσωτερικά της κίνητρα και τις κατάλληλες δεξιότητες
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που θα την βοηθήσουν να πειραματιστεί με πάθος και σκοπό, για να μπορέσει
να κάνει τη διάφορα στη ζωή της. 

Ως τμήμα ΣΤΕΠ, υιοθετούμε αυτή την προσέγγιση στο «Μοντέλο Διαχείρισης Σταδιο-
δρομίας» που ακολουθούμε στο σχολείο μας, ώστε να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση μιας
νέας «κουλτούρας» για πολίτες με παγκόσμια προοπτική.
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10 

“My big fat Greek family”–
Μύθοι και πραγματικότητα

Ιδρυτής StudySmart
Ειδικός Σύμβουλος Σπουδών & Πανεπιστημίων

Educational Hub, Εκπαιδευτήρια Δούκα
Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΑΙΖΕ –και παίζει ακόμη– σημαντικό
ρόλο στις αποφάσεις των παιδιών. Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια
είναι γνωστή για την «πίεση» που ασκεί στα παιδιά της σε πολλούς τομείς,
όπως η επιλογή πανεπιστημίου, η επιλογή τίτλου σπουδών, η επιλογή αντι-
κειμένου εργασίας, εργοδότη και σε πολλές περιπτώσεις –παλαιότερα– γα-
μπρού/νύφης (!) και ίσως επιλογή πολιτικού κόμματος. Τα γράφω αυτά με μια
αίσθηση χιούμορ φυσικά. Η ελληνική οικογένεια, ανεξάρτητα από την όποια
πίεση, βρίσκεται πάντα κοντά στα παιδιά της. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
η πίεση αυτή καθοδηγείται περισσότερο από τις προσωπικές ανάγκες κι επι-
θυμίες των γονιών, παρά από τους στόχους και τις φιλοδοξίες των ίδιων των
παιδιών.

Πολλές από τις κλασικές «απόψεις» γονιών σε θέματα παιδείας θα πρέπει
ν’ αναθεωρηθούν στη δεύτερη αυτή δεκαετία του 21ου αιώνα, σε μια εποχή
που δεν μοιάζει όχι μόνο με αυτή των γονιών μας, αλλά ούτε και με αυτή των
προηγουμένων πέντε-έξι χρόνων. Είναι υποχρέωση των γονιών να γνωρίζουν
τις τάσεις της αγοράς, τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και να κα-
τανοήσουν τα νέα δεδομένα σε μια εποχή ανατροπών, έτσι ώστε να βοηθήσουν
και να στηρίξουν τα παιδιά τους με τον καλύτερο τρόπο.
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Μύθος: Πανεπιστήμιο: «Το σημαντικό είναι να μπει το παιδί, οπουδήποτε»
Πραγματικότητα: Πολλοί γονείς έχουν στόχο να μπουν τα παιδιά τους σε κάποιο
πανεπιστήμιο. Από την εμπειρία μου, για πολλούς γονείς δεν έπαιζε μεγάλο
ρόλο σε ποιο τμήμα. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, οι επιλογές ήταν «άσχε-
τες» μεταξύ τους. Εδώ, θα πρέπει να σημειώσω ότι πολλοί «σύμβουλοι» στα-
διοδρομίας στη χώρα μας εκπαιδεύουν γονείς και υποψηφίους στα κόλπα του
μηχανογραφικού, των βάσεων και των σχολών που μπορεί να έχουν ευκολό-
τερη πρόσβαση, και ΟΧΙ στην ανάλυση του συγκεκριμένου χώρου ή επαγγέλ-
ματος, των τάσεων, των μελλοντικών εξελίξεων, και άλλα σχετικά. Δυστυχώς,
πολλά παιδιά σπούδαζαν με «προξενιό» και πίστευαν ότι θ’ αγαπήσουν τον
κλάδο σπουδών τους. Η Ελλάδα πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει τη λογική
αυτή. Μήπως θα έπρεπε ν’ αναθεωρήσουμε τη σκέψη μας; 

Μύθος: «Δεν χρειάζονται οι σύμβουλοι καριέρας κι εκπαίδευσης – ξέρω την αγορά».
Πραγματικότητα: Υπάρχει όντως έλλειψη πραγματικών συμβούλων για ουσια-
στικό educational & career coaching πριν και μετά την ολοκλήρωση ακαδημαϊ-
κών τίτλων σπουδών και κατά τη διάρκεια της εργασίας. Υπάρχουν πολλές νέες
επιλογές προγραμμάτων σπουδών σε παγκόσμια κλίμακα. Απαιτείται, όμως,
έρευνα για να συγκεκριμενοποιηθεί το ακριβές πτυχίο, έτσι ώστε να γίνει όχι μόνο
στον κατάλληλο φορέα, αλλά και την κατάλληλη στιγμή για τους κατάλληλους
λόγους, έχοντας στόχους και όραμα. Έχουμε μια τάση «πτυχιο-λαγνείας» ή «τιτλο-
λαγνείας», που ξεκινά από την κουλτούρα μας και την οικογένειά μας. Έχουμε
μείνει, όμως, στην εποχή όπου νομίζουμε ότι το πτυχίο κάνει τη διαφορά, κάτι βέ-
βαια που ίσχυε παλαιότερα, αφού τα επαγγελματικά δικαιώματα προέρχονταν
περισσότερο από το ακαδημαϊκό πτυχίο. Στην πραγματικότητα, τη διαφορά κά-
νουν οι δεξιότητες, η προσεγμένη προϋπηρεσία –όπου οι σπουδές, τα σεμινάρια
και οι τίτλοι έχουν κατακτηθεί σε κατάλληλους χρόνους– και οι πρακτικές 
εμπειρίες και η πιστοποίηση – ή ένας επαγγελματικός τίτλος. Ζούμε στην εποχή
του “hyper-specialization” (υπερ-ειδίκευσης) και είναι σημαντικό να το κατα-
νοήσουμε αυτό. Ένας πραγματικός σύμβουλος καριέρας, με γνώσεις της αγοράς
και με εμπειρία στην ανάλυση εκπαιδευτικών κι εργασιακών θεμάτων, είναι απα-
ραίτητος ακόμη κι όταν εργαζόμαστε. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, οι παλαιότε-
ρες γενιές αλλά και τα πανεπιστήμιά μας δεν έδιναν έμφαση σε πιστοποιήσεις,
τίτλους, ανάλυση και διαχείριση καριέρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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Μύθος: «Το πτυχίο (ή τα πτυχία) σού δίνει δουλειά!»
Πραγματικότητα: Στις δεκαετίες του ’70, του ’80 και του ’90, ένα πανεπιστημιακό
πτυχίο ήταν αρκετό για μια σίγουρη δουλειά και μια εξασφαλισμένη καριέρα.
Στις μέρες μας, όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Σήμερα, η
αγορά εργασίας έχει γίνει τρομερά απαιτητική. Οι σημερινές πολυεθνικές επι-
χειρήσεις έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες. Το πτυχίο μπορεί να σου ανοίξει
την πόρτα, αλλά δεν εξασφαλίζει καριέρα. Η καριέρα εξασφαλίζεται με τη
συχνή επικαιροποίηση γνώσεων (Continuing Professional Development) και
την απόκτηση δεξιοτήτων. Αν δεχτούμε τις έρευνες που αποδεικνύουν ότι αλ-
λάζουμε επτά έως εννιά εργοδότες μέχρι να πάρουμε σύνταξη, χρειαζόμαστε
συχνή απόκτηση δεξιοτήτων και επικαιροποίηση γνώσεων. Στις δεξιότητες,
λοιπόν, κρίνεται η παραμονή ενός στελέχους σε μια εταιρεία, όχι στο «πόσα
πτυχία έχει». Θα πρέπει ν’ αναφέρω ότι στις ανώτερες βαθμίδες στην Ελλάδα
παρατηρείται έλλειψη δεξιοτήτων και “soft skills”, όπως βασικά θέματα δια-
πραγματεύσεων, ηγεσίας, επικοινωνίας, coaching, και άλλα σχετικά. Σε μια
εποχή όπου οι αγορές έχουν προβλήματα, είναι επιτακτική ανάγκη να είμαστε
κοντά στον πελάτη, να μιλάμε τη γλώσσα του, να επικοινωνούμε σωστά και να
είμαστε πάνω απ’ όλα ηθικοί. Το βιογραφικό μας μετά από κάποια χρόνια κρί-
νεται από αυτά που καταφέραμε εργασιακά και λιγότερο από το πτυχίο που
πήραμε κάποτε. 

Μύθος: «Κοίτα να βρεις μια δουλίτσα, και όλα θα πάνε καλά».
Πραγματικότητα: Από τα σπίτια μας μέχρι και το πανεπιστήμιο, μάθαμε να
έχουμε στόχο να βρούμε μια «δουλίτσα», να κάνουμε κάποιο μεταπτυχιακό
(μάλιστα το έχω ακούσει σε πολλές περιπτώσεις «μαστεράκι») και να γίνουμε
καλοί υπάλληλοι. Κανείς δεν μας έλεγε να κάνουμε κάτι δικό μας, να επιχει-
ρήσουμε και να προσλάβουμε εμείς υπαλλήλους. Μάλιστα, στα πανεπιστήμια,
οι διδάσκοντες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχαν πρακτική εμπειρία
του αντικειμένου που δίδασκαν (στους τομείς των επιχειρήσεων ιδίως), οπότε
κάτι τέτοιο ήταν λογικό. Η Ελλάδα πληρώνει τώρα την έλλειψη επιχειρηματι-
κότητας και ιδεών. Έχουμε γίνει “desperate entrepreneurs”. Θα πρέπει να στα-
ματήσουμε ίσως να λέμε σε όλους να γίνουν καλά «στελέχη» και να βρούνε
μια «δουλίτσα», και να παρακινήσουμε τα παιδιά μας να σκέφτονται την και-
νοτομία, την επιχειρηματικότητα και την «ιδέα».
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Μύθος: «Πρέπει ν’ αναγνωρίζεται το πτυχίο».
Πραγματικότητα: Η αγορά αναγνωρίζει και η αγορά μας είναι ο «κόσμος», όχι
μόνο η Ελλάδα. Η αναγνώριση είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στη
ζωή ενός Έλληνα. Πολλοί γονείς που με επισκέπτονται είτε από κοντά είτε σε
ανοιχτές ημερίδες, ρωτούν αν ένα συγκεκριμένο πτυχίο ή πανεπιστήμιο ανα-
γνωρίζεται. Αν η απάντηση είναι «όχι», η συζήτηση τελειώνει εκεί (ιδίως στις
εποχές πριν το Δημόσιο χάσει την αίγλη του). Με τη λογική αυτή, απορρίπτουμε
ό,τι άλλο ΘΑ αναγνωριστεί, ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αναγνωριστεί (αλλά το θέλει η
αγορά εργασίας), ή που ΠΙΘΑΝΟ είναι να αναγνωριστεί. Για παράδειγμα, πολλά
τμήματα ή προγράμματα σπουδών του Harvard ή του MIT ΔΕΝ αναγνωρίζο-
νται από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αφού δεν έχουμε ανάλογη σχολή στην
Ελλάδα. Αφού, λοιπόν, δεν έχουμε εμείς κάτι ανάλογο, ΔΕΝ αναγνωρίζουμε και
τους άλλους... Καλή και η αναγνώριση, αλλά η πραγματική αναγνώριση βρί-
σκεται στην αγορά εργασίας. Έτσι ξεκίνησα και το ACCA (Association of Char-
tered Certified Accountants UK) στην Ελλάδα το 1998, αφού το ζητούσε η
αγορά. Σήμερα, μαζί με άλλους επαγγελματικούς τίτλους, ζητείται διεθνώς. 

Μύθος: «Κάνε τα όλα τώρα να ξεμπερδεύεις».
Πραγματικότητα: Υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση στη χώρα μας, ότι πρέπει
να «τελειώνουμε» με τα πτυχία μας άμεσα, να πάμε φαντάροι (οι άντρες) και να
βρούμε δουλειά. Έτσι, λοιπόν, φτάσαμε στο κλασικό τρίπτυχο «σχολείο, πτυχίο
και μάστερ», και ΟΛΟΙ πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Το αποτέλεσμα; Χιλιάδες
άτομα το χρόνο να παίρνουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, άρα σε πολλές πε-
ριπτώσεις να μην μπορούν να διαφοροποιηθούν. Το παράδοξο είναι ότι 80%-
90% από τα άτομα αυτά δεν έχουν προϋπηρεσία. Το Μάστερ παραμένει ένα
«φετίχ» του έλληνα υποψηφίου, ακόμη κι αν τελικά δεν χρησιμοποιηθεί στην
καριέρα του/της. Επίσης, έχουν γεννηθεί νέα επαγγέλματα που δεν είχαμε σκε-
φτεί πέντε-δέκα χρόνια πριν, όπως ο ειδικός στο Search Engine Optimization
(SEO) ή ο Monetizer κ.ά. Τα παραδοσιακά μεταπτυχιακά δεν ασχολούνται τόσο
με τα αντικείμενα αυτά και η βιβλιογραφία υστερεί, αλλά πολύ φοβάμαι ότι
ακόμη και να είχαν ασχοληθεί, είναι πιθανό να είχαν πάλι αλλάξει μορφή μέχρι
να ολοκληρωθούν οι σπουδές ενός φοιτητή. Αυτό καταρρίπτει την κλασική με-
θοδολογία σπουδών που έχουμε δει στη χώρα μας με την απόκτηση «μαζεμέ-
νων» χρονικά πτυχίων. Η πρακτική αυτή δεν δίνει ουσιαστικό πλεονέκτημα.
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Το πλεονέκτημα το αποκτά εκείνος που βασίζει τις αποφάσεις του πάνω στις
ανάγκες της αγοράς, ρωτώντας τους κατάλληλους ανθρώπους, κάνοντας σεμι-
νάρια και πιστοποιήσεις και κατανοώντας ότι οι σπουδές δεν σταματάνε με
την απόκτηση πτυχίου. Μόνο αν εργαστεί κανείς μπορεί να καταλάβει τι θέλει
και τι πραγματικά μπορεί να του προσφέρει ένα μεταπτυχιακό. Το σημαντικό
είναι να καταλάβουμε οι ίδιοι «τι δεν ξέρουμε» και όχι να σπουδάζουμε όταν
δεν ξέρουμε τι μας λείπει. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων στις μεγάλες πολυε-
θνικές εταιρείες συνιστούν στους νέους να εργάζονται για λίγα χρόνια πριν
αποφασίσουν για το μεταπτυχιακό τους.

Θα μπορούσα ν’ αναφέρω πολλούς ακόμη μύθους. Το σημαντικό είναι εμείς, ως
γονείς, να κάνουμε τη σωστή ανάλυση των επιλογών μας, να ρωτάμε τους ει-
δικούς και άτομα από την αγορά και πάνω απ’ όλα να πιστεύουμε τα παιδιά
μας. Το μέλλον δεν είναι χειρότερο για τα παιδιά μας, απλά είναι διαφορετικό·
και κάθε τι που αλλάζει, συνήθως δεν μας αρέσει. Τα πανεπιστήμια αλλά και τα
σχολεία βρίσκονται σε μια κατάσταση μεγάλης αλλαγής, αφού η τεχνολογία
έχει αλλάξει το επιχειρησιακό τους μοντέλο. Υπάρχουν περίπου δέκα διαφο-
ρετικοί τρόποι ν’ αποκτήσει κανείς πτυχίο (Distance learning, on-line, work
based, professional exams, Associate degrees, MOOCs κ.λπ.), και ίσως μάλι-
στα ν’ αλλάξει και ο χρόνος που χρειάζεται για ν’ αποκτηθεί ένα πτυχίο στο
μέλλον. Ο κατάλληλος τίτλος έρχεται μετά από ανάλυση της προσωπικότητας
του παιδιού μας, των φιλοδοξιών του, και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι
να πάρουμε σύνταξη. Η κρίση το επιβεβαίωσε και αυτό. Οι ανατροπές φέρνουν
ευκαιρίες, αλλά αν δεν τις αναγνωρίζουμε, δεν φέρνουν τίποτα…
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Τα παιδιά μας θα κάνουν το θαύμα

Διευθύνων Σύμβουλος της on-noir productions S.A

ΗΜΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΟ Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής, όταν –τι σύμπτωση– πα-
ρακολουθούσα τα πρώτα παγκόσμια συνέδρια ψυχολογίας των Εκπαιδευτη-
ρίων Δούκα. Νεαρή ακόμα, θυμάμαι πώς όλ’ αυτά τα υπέροχα που άκουγα, τα
αποστήθιζα μ’ ένα μόνο σκοπό: να τα κάνω πράξη, όταν αποκτήσω τα δικά μου
παιδιά! Ενοχικά κρατούσα «σημειώσεις» για το «σπιτικό» που θα έφτιαχνα στο
μέλλον. Ενοχικά, επειδή θα έπρεπε να κάνω «enter» στο κεφάλι μου όλη αυτή
τη γνώση προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω για όλα τα παιδιά που θα περ-
νούσαν απ’ τα χέρια μου στην υποτιθέμενη μελλοντική μου πορεία στην εκ-
παίδευση, και όχι να κρατώ μόνο τα… s.o.s για τα δικά μου παιδιά – τα παιδιά
που ήθελα ν’ αποκτήσω στο μέλλον.

Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, νιώθω πως…. δεν σκεφτόμουν και τόσο λάθος.
Το πιο σπουδαίο στη ζωή είναι να φτιάξεις το δικό σου μικρόκοσμο, όμορφο, με
αρχές, ένα μικρόκοσμο ιδανικό! Όχι, δεν είναι εγωιστικό! Είναι το ξεκίνημα
για να φτιαχτεί ένας καλύτερος κόσμος. Αν ευλαβικά αφοσιωθούμε στη δημι-
ουργία του δικού μας μικρόκοσμου, να είναι ζεστός, χαδιάρικος, με αρχές, με
γέλιο, με αγάπη, να είναι υγιής με δυο λόγια, τότε θα φτιάξουμε σε χρόνο μηδέν
μια υπέροχη, υγιή κοινωνία.

Κάνουμε συχνά το λάθος να στεκόμαστε κριτικοί και αυστηροί απέναντι
σ’ όσα συμβαίνουν γύρω μας, νιώθοντας ανήμποροι να επηρεάσουμε θετικά
τον άγριο κόσμο που μας περιβάλλει. Και βλέπουμε με εμμονή τον τοίχο, τη
στιγμή που, αν γυρίσουμε λιγάκι το κεφάλι, θα δούμε πιο κει το παράθυρο, το
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κομμάτι ουρανού μέσα του. Τα παιδιά μας είναι το παράθυρο. Τα δικά μου παι-
διά, τα παιδιά του καθένα μας, τα παιδάκια μας. Υπέροχα πλάσματα, όλο γοη-
τεία και υποσχέσεις, με τα καθαρά μάτια της αποκάλυψης. 

Σκέφτομαι πως θα ’θελα ν’ αφεθώ στη σοφία τους, όχι να τους παριστάνω
τη σοφή· ν’ ακολουθήσω την αλήθεια τους, όχι να τους μάθω τις αλήθειες που
συνάδουν με το κοινωνικό τους συμφέρον· ν’ αφεθώ στην αναρχία τους, γιατί
αυτή τους οδηγεί στην περιέργεια, στην πρωτοβουλία, στην έρευνα και τελικά
στη γνώση. Φτάνει να νιώθουν την αγάπη και την αποδοχή μας.

Θυμάμαι το γιο μου, το Γιώργο, στο νηπιαγωγείο ακόμα, μοναχικό και μάλ-
λον κλειστό παιδί τότε, αρνήθηκε να λάβει μέρος στη μεγάλη σχολική γιορτή στο
τέλος της χρονιάς. Παρ’ όλες τις παραινέσεις τις δικές μας και των δασκάλων, δεν
έλαβε ποτέ μέρος σε καμιά γιορτή σε όλο το Δημοτικό, και προβληματιζόμασταν
μαζί με τους παιδαγωγούς του γι’ αυτή την υπέρμετρη συστολή, δοκιμάζοντας
πότε το κίνητρο και πότε τη διακριτική πίεση, σταθερά χωρίς αποτέλεσμα.

Τότε... Γιατί τώρα ο Γιώργος, στο Γυμνάσιο πια, παίρνει μέρος σε θαυμάσιες
ομαδικές εργασίες τις οποίες, μαζί με τους συμμαθητές του, παρουσιάζει στην
ίδια θεατρική σκηνή που ποτέ πριν δεν είχε πατήσει και χαίρεται τη διαδικα-
σία και το χειροκρότημα, γεμάτος αυτοπεποίθηση και σιγουριά. 

Σκέφτομαι, λοιπόν, πως… μέσα σ’ ένα περιβάλλον με τα σωστά ερεθίσματα,
όταν υπάρχει αγάπη, η ίδια η ζωή αναλαμβάνει τις διορθωτικές κινήσεις, και
αργά ή γρήγορα ο στόχος κατακτάται – από το δρόμο που ταιριάζει στον καθένα!
Και είναι αυτή, η δική του, ολόδική του διαδρομή, που πραγματώνεται κατά τη
δική του χρονική στιγμή ωρίμανσης, δίχως την «κοπαδικοποίηση» και τη «συμ-
μόρφωση» που σε άλλα περιβάλλοντα θα δεχόταν η ελεύθερη παιδική ψυχή.

Βλέπω, λοιπόν, τα παιδιά μου, το Γιώργο και τη Δήμητρα, ν’ ανθίζουν μέσα
από τα ενδιαφέροντά τους, μα πρωτίστως μέσα από τις δυσκολίες τους, τους
φόβους τους και την κούρασή τους, και νιώθω πως ναι, αυτός είναι ο ρόλος του
σχολείου: να δίνει στα παιδιά απλόχερα γνώση και καλλιέργεια, περιμένοντας
συγχρόνως τη δική τους στιγμή που μ’ ενδιαφέρον θα απλώσουν το χέρι να
ψαχουλέψουν όλα αυτά τα μαγικά που τους προσφέρονται. Κι αν λιγάκι πα-
ραπάνω «χαζολογήσουν», να τους ρίξει το φιλικό σκούντημα που λέει «ξεκόλλα,
μη χάνεις τις ευκαιρίες σου!»

Το δικό μου σχολείο είναι ν’ αφεθώ και να θαυμάσω την υπέροχη περιπέ-
τειά τους. Πάντα εκεί, πάντα υπεύθυνη, πάντα βοηθητική, δαγκώνοντας τα
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χείλη τις φορές που ξυπνάει ο κριτικός «πολύξερος» εαυτός μου. Και μέσα από
τη δική μου λαχανιασμένη καθημερινότητα, ν’ ανακαλύπτω κι εγώ μαζί τους το
δρόμο της δικής μου ολοκλήρωσης. Επιστρατεύοντας όση παλικαριά διαθέτω,
για να εφευρίσκω αφορμές χαράς και δημιουργίας κάθε στιγμή γι’ αυτά!

Κρατώ πια τα χέρια τους και νιώθω να γεμίζουν οι χούφτες μου – μεγάλωσαν.
Τα χτεσινά παιδικά χεράκια με κρατούν πια σφιχτά, σταθερά, ισότιμα. Κι έτσι περ-
πατώντας δίπλα τους, θέλω μόνο να τους πω «ευχαριστώ», να τους υποσχεθώ σε-
βασμό και πίστη και να τους ορκιστώ πως θα προσπαθώ να φυλάω τον πιο καλό
μου εαυτό γι’ αυτά.. Και τα πιο χαζά γλυκόλογα, τις πιο αχνιστές ζεστές σοκολά-
τες με ιστορίες για αγγέλους και ουράνια τόξα, κι ας τα κοροϊδεύουν πια όλα αυτά.
Να στρώνω το καλό τραπεζομάντιλο για το βραδινό μας φαγητό, όχι μόνο για το
επαγγελματικό dinner, και να θυμάμαι να κόβω ένα λουλουδάκι για τη μέση του
τραπεζιού – γιατί η αισθητική είναι θέμα ευγένειας και όχι «πορτοφολιού».

Να τους ξεσηκώνω να περπατάμε μαζί πιο συχνά στο δάσος του Τατοΐου
αντί στο Mall, ή στη μαρίνα του Λαυρίου για ν’ ακούμε θάλασσα. Και μαζί να
φτιάχνουμε τα πιο όμορφο πατημένα κέικ αντί ν’ αγοράζουμε τα έτοιμα
αφράτα. Γιατί και η διασκέδαση είναι θέμα οπτικής κι όχι «πορτοφολιού».

Να ταΐζουμε μαζί τις γάτες και τώρα που λόγω κρίσης δεν έχουμε ο καθέ-
νας το δικό του ποδήλατο, είναι ευκαιρία να σκαρφιστούμε παιχνίδια για να
το μοιραζόμαστε. Και να στεναχωρηθούμε μαζί για το διαγώνισμα που δεν πήγε
καλά, και μαζί να «παρηγορηθούμε» ότι τουλάχιστον βελτιώθηκε εκείνο το κομ-
μάτι στο πιάνο… Μαζί πάλι να θέσουμε εκ νέου το στόχο της καλύτερης από-
δοσης στα μαθηματικά, φτάνει, μαζί, να ξαναβρούμε τη χαρά στην προσπάθεια
και την αξία στη διαδικασία…

Κι ας γίνει φύση μας το νοιάξιμο… Το νοιάξιμο όχι μόνο για τα μαθήματα,
αλλά και για το συμμαθητή…

Κι ας ασκηθούμε μαζί να λέμε πιο συχνά το «δεν το ’θελε» από το «επίτη-
δες το έκανε».

Mε δυο λόγια, ας μάθουμε ξανά ν’ αγαπάμε! Ν’ αγαπάμε μ’ ενθουσιασμό!
Και ας εκφράζουμε την αγάπη μας την κάθε στιγμή! Είναι ανέξοδο, όμως πο-
λύτιμο! Και είναι η αρχή, για να γεννηθεί το θαύμα!

Αν κάτι άλλωστε θα ’θελα με αφορμή τη νέα χρονιά να πω στα παιδιά μου,
είναι, «Γιώργο, Δήμητρα, βρείτε κάτι να αγαπήσετε πολύ, και προσπαθήστε το
με πείσμα! Με ψυχή! Είναι ο μόνος δρόμος για μια καλή ζωή!»
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Το ιδανικό Σχολείο

Συνιδρύτρια του The Loras English Network
http://www.lorasnetwork.com

Κάποτε ρωτήθηκα ποιο, κατά τη γνώμη μου, είναι το ιδανικό σχολείο.

Αναμνήσεις 
Θα ξεκινήσω λίγο από το παρελθόν. Όταν ζούσαμε στην Ελλάδα, οι αδελφές
μου κι εγώ είχαμε ένα φροντιστήριο Αγγλικών που ήταν όλη μας η ζωή, το κα-
μάρι και η περηφάνια μας. Είχαμε άλλους δεκατρείς καθηγητές και διακόσιους
τρεις μαθητές, όταν κάποια μέρα χρειάστηκε να το κλείσουμε για επαγγελμα-
τικούς λόγους που μας έφεραν στο εξωτερικό. Δεν θέλουμε να επαινέσουμε οι
ίδιες το σχολείο μας, αλλά είχαμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον ιδανικό για
μάθηση, ως εγκαταστάσεις πρώτα απ’ όλα – σε κάθε αίθουσα, οι καθηγητές και
μαθητές μας είχαν όλα όσα χρειάζονταν. Δεν έλειπε τίποτε. Τουλάχιστον προ-
σπαθούσαμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούσαμε, έτσι ώστε τα μαθήματα και το
περιβάλλον να είναι ευχάριστα και η εργασία των καθηγητών μας να είναι όσο
το δυνατόν πιο ομαλή.

Το σχολείο μας είχε εργαστήριο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μια ει-
δικά διαμορφωμένη αίθουσα με διαδραστικό πίνακα. Κάθε αίθουσα επίσης
είχε και εξοπλισμό ο οποίος μπορούσε να μετακινηθεί από αίθουσα σε αί-
θουσα. Αυτό το κάναμε από σεβασμό προς τους καθηγητές μας και τους μα-
θητές μας, για να νιώθουν άνετα και χαρούμενοι να μάθουν.

Όταν έφτασα στην Ελβετία, το νέο μου σπίτι, άρχισα να διδάσκω σε διά-
φορα μέρη μέχρι να βρω αρκετή δουλειά για να έχω τα προς το ζην: σε σχολεία,
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εταιρείες, τράπεζες, δίδασκα όπου μπορούσα. Κάποια από αυτά τα μέρη ήταν
πολύ καλά εξοπλισμένα και άνετα, κάποια ήταν αρκετά καλά, σε κάποια, όμως,
χρειαζόταν να διδάσκω φορώντας το παλτό μου και τα γάντια μου, γιατί δεν
επιτρεπόταν ν’ ανοίγουμε τη θέρμανση όποτε επιθυμούσαμε. Ευτυχώς, ήταν
ελάχιστες αυτές οι στιγμές. Ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες, τις μη ευνοϊκές,
προσπαθούσα να μετατρέπω την αίθουσά μου σε ένα μέρος όσο το δυνατόν
πιο ευχάριστο, για τους μαθητές πρώτα απ’ όλα και μετά για τον εαυτό μου.

Γνώρισα κάποτε μια εκπληκτική δασκάλα, η οποία δεν είχε κασετόφωνο
στην τάξη για να κάνει τις ακουστικές ασκήσεις της αγγλικής γλώσσας με τα
παιδιά της. Και όμως, είχε τον τρόπο της να μην αφήσει αυτή την αντιξοότητα να
την εμποδίσει από το να διδάξει τα παιδιά. Τους τα διάβαζε εκείνη φωναχτά και
άλλαζε και τη φωνή της, για να το κάνει πιο διασκεδαστικό για τα παιδιά της!

Είναι μήπως η τεχνολογία και ο εξοπλισμός;
Πρόπερσι άρχισα να διδάσκω σε ένα δημόσιο κολέγιο που ανήκει στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Έχει απίστευτο εξοπλισμό: λευκούς πίνακες, πίνακες με
κιμωλία που ανεβοκατεβαίνουν, υπολογιστές, μεγάλα ρολά με χαρτί που φτιά-
χνουμε ανακοινώσεις, τρισδιάστατο προβολέα... ένα υπέροχο περιβάλλον να
διδάσκει και να μαθαίνει κανείς, αναμφίβολα. Δεν πρέπει όλα τα σχολεία να
είναι έτσι; Κάποια δεν είναι, και λογικό είναι, καθώς δεν έχουν όλα τον απα-
ραίτητο προϋπολογισμό, ειδικά με τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν
χώρα σε όλη την Ευρώπη. Κάποιοι δεν νοιάζονται, όμως, γι’ αυτά – συμβαίνει
και αυτό συχνά, όταν σε κάποιες χώρες η παιδεία έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Είναι οι άνθρωποι;
Όταν βρισκόμαστε στην αίθουσα, είμαστε εκεί για τους μαθητές μας. Και για
τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε κα-
θημερινά τα παιδιά σας, τα καλά σας τα παιδιά. Και είμαστε και εμείς για λίγο
γονείς τους, κάποιες ώρες την ημέρα, κάποιες ημέρες την εβδομάδα.

Οι μαθητές μας είναι οι άνθρωποι εκείνοι, τα πολύτιμα πλάσματα που κά-
νουν την κάθε μέρα μας διαφορετική, όμορφη κι ενδιαφέρουσα. Οι άνθρωποι
εκείνοι που έρχονται στις αίθουσές μας με μάτια και αυτιά ανοιχτά, με ελπίδες,
όνειρα και φιλοδοξίες και όλα εκείνα τα όμορφα χαρακτηριστικά από τα οποία
αποτελούνται οι ποικίλες τους προσωπικότητες. Υπάρχουν φυσικά και οι έντο -

64

2014



νες στιγμές, τα μικρομαλώματα και οι προκλήσεις, αλλά και αυτά περνούν. 
Οι τάξεις μας, τα σχολεία μας, είναι οι μικρές μας κοινωνίες, που τον περισσότερο
καιρό λειτουργούν όμορφα και δημιουργικά. Εκεί όπου δάσκαλοι και  μαθητές
δημιουργούν, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και αλληλο  συμπληρώνονται.

Ποιο είναι το ιδανικό σχολείο; 
Δεν είναι εφικτό πάντοτε τα σχολεία να έχουν όλα εκείνα που πρέπει, είτε λόγω
προϋπολογισμών, είτε για άλλους λόγους. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκεί όμως, με
τη δημιουργικότητά τους και το πάθος τους για τη δουλειά τους, και βρίσκουν
άλλους τρόπους να τα καταφέρνουν. Αφήνοντας την ιδιότητά μου ως εκπαι-
δευτικός κατά μέρος, αντικειμενικά μιλώντας, υπάρχουν εκπληκτικοί δάσκα-
λοι και καθηγητές στα σχολεία.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη ομάδα ανθρώπων που έρχεται να συμπλη-
ρώσει τη ζωή και την ομαλή λειτουργία αυτής της μικροκοινωνίας: οι γονείς και
οι κηδεμόνες. Και η υποστήριξη από τους γονείς και τους κηδεμόνες είναι πο-
λύτιμη. Και στο κέντρο όλων, τα παιδιά.

Το ιδανικό σχολείο, κατά tη γνώμη μου, είναι κάθε σχολείο. Γιατί κάθε
σχολείο έχει τα παιδιά του. Είναι οι μαθητές που κάνουν το σχολείο ένα δημι-
ουργικό, χαρούμενο μέρος, με όλα αυτά τα καλά που φέρνουν μαζί τους; Σί-
γουρα ναι! Είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, που μας τα φέρνουν, μας τα
εμπιστεύονται και συνεργάζονται μαζί μας; Ναι! Είναι οι εκπαιδευτικοί, που
εργάζονται για το καλό των μαθητών; Ναι! Είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν
το σχολείο. Το ιδανικό σχολείο. 
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Επαγγελματίες του μέλλοντος 
στην εποχή της αβεβαιότητας

C.E.O. Digea S.A.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της μεταπολεμικής οικονομίας, έχει
καταστήσει την εποχή μας σημείο ασυνέχειας της παγκόσμιας ιστορικής οικο-
νομικής συνάρτησης. Η αποκόλληση της παραγωγικής βάσης από την κατανα-
λωτική βάση και η τροφοδότηση της τελευταίας με δανεισμό για πάνω από
είκοσι χρόνια, μαζί με την ψηφιακή επανάσταση και τη δικτύωση, που έκανε
εμφανή τα αποτελέσματα των δυναμικών μιας παγκόσμιας αγοράς χτυπώντας
πολλούς κλάδους κυρίως στην περιοχή του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών,
οδήγησε και σε μια πολυδιάστατη κρίση ανεργίας τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Η χώρα μας, με μια οικονομία βασισμένη τα τελευταία είκοσι χρόνια σχε-
δόν αποκλειστικά σ’ ένα καταναλωτικό μοντέλο το οποίο μακροοικονομικά υπο-
στηριζόταν από εξωτερικό δανεισμό, αποδείχθηκε ο παγκόσμιος αδύναμος
κρίκος του συστήματος. Κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει την ασάφεια εγκλωβισμένη
σε ένα από τα υψηλότερα ΑΕΠ ανά κάτοικο στον κόσμο, εφάμιλλο της Γαλλίας
και της Αυστρίας και υψηλότερο της Ισπανίας και της Ιταλίας, με το σκληρότερο
νόμισμα και μια οικονομία που βασιζόταν στο εμπόριο εισαγόμενων προϊόντων
και στις υπηρεσίες.

Σαν να μην έφτανε αυτό, στις εποχές της επίπλαστης ευμάρειας, κάθε επαγ-
γελματική δραστηριότητα έσπευσε να περιχαρακώσει τα «δικαιώματά» της προ-
κειμένου να διασφαλίσει το ρόλο της σε μια ευρωπαϊκή αγορά που έγινε
αντιληπτή περισσότερο σαν απειλή παρά σαν ευκαιρία. Δυστυχώς, όμως, η
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αγορά δεν επιτρέπει για πολύ χρόνο το arbitrage της προστατευμένης απασχό-
λησης σε μη πληθωριστικό περιβάλλον. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη χώρα
μας, αλλά για την πλειοψηφία των ώριμων αγορών του Δυτικού κόσμου όπως η
Γερμανία, η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες όμως είχαν την «τύχη»
να περάσουν από τη διαδικασία αυτής της κρίσης/ωρίμανσης του μοντέλου λει-
τουργίας των οικονομιών τους τις προηγούμενες δεκαετίες, την εποχή των εθνι-
κών νομισμάτων και των κλειστών ή «ημίκλειστων» οικονομιών-κρατών.

Μέσα σε πέντε χρόνια λοιπόν, οι Έλληνες κλήθηκαν –και δυστυχώς ακόμη
καλούνται– ν’ αλλάξουν ριζικά την αντίληψή τους για το παραγωγικό μοντέλο
και συνεπώς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό του πληθυσμού. Η αλ-
λαγή αυτή βρήκε μια γενιά ολόκληρη τοποθετημένη λάθος απέναντι στο νέο
μοντέλο. Αυτό συνέβαλε στην κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας. Οι νέοι Έλλη-
νες με φιλοδοξίες, καλούνται να επαναπροσανατολιστούν από τα κλασικά επαγ-
γέλματα «εξασφαλισμένου μέλλοντος» και κοινωνικής καταξίωσης (γιατροί,
δικηγόροι, μηχανικοί) αλλά και τη φιλοσοφία της τιτλοθηρείας προκειμένου να
ξεπεράσουν τον διπλανό τους σ’ έναν αγώνα δρόμου τυπικών προσόντων, με
στόχο κυρίως πρόσληψη σε Δημόσιους οργανισμούς ή εταιρείες αντίστοιχου
μοντέλου προσλήψεων, σε επαγγέλματα και δραστηριότητες και κυρίως νοο-
τροπίες παραγωγής «Νέας Αξίας». Η προτεραιότητά τους μετατοπίζεται στα-
διακά από «υπάλληλος» σε «εργοδότης».

Στο επίπεδο των απαιτούμενων «προσόντων» για μια υψηλότερης αξίας 
ανταλλακτική σχέση με την κοινωνία, αφού αυτά πέρασαν από την απομνημό-
νευση (ο άνθρωπος data base) στη δυνατότητα ανάλυσης και στη συνέχεια στη
δυνατότητα σύνθεσης στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, εξελίχθηκαν στις
αρχές του αιώνα μας στη δυνατότητα δημιουργίας κι επικοινωνίας. Η Γνώση
μεταφέρθηκε από τις βιβλιοθήκες και τους ανθρώπινους εγκεφάλους στο κι-
νητό τηλέφωνο, η δε ικανότητα μοντελοποίησης και μελετών από τους επιστή-
μονες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά στη
γενιά του WEB 2.0, «δεν υπάρχει πλέον δεν ξέρω, υπάρχει βαριέμαι να ψάξω στο
Google». Προοδευτικά, λοιπόν, μειώθηκε σημαντικά η πραγματική υπεραξία που
μπορεί κάποιος να προσθέσει μετά από την ενδελεχή επιστημονική 
κατάρτιση παλαιάς κοπής, η δε αξία της εκπαίδευσης στο εργασιακό χρηματι-
στήριο μεταλλάχτηκε από «επιστημονική κατάρτιση» σε «διαμόρφωση τρόπου
σκέψης». Αυτή η μετάλλαξη ομογενοποίησε τα αντικείμενα των σπουδών και
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υποκατέστησε το φυσικό διοικητικό ταλέντο που κάποιος καλείται ν’ αποδείξει
με τις πράξεις του, με μια επίκτητη (αλλά πιστοποιημένη μέσω εκπαιδευτικής
διαδικασίας και σχετικού τίτλου άρα «αδιαμφισβήτητη») «διαμόρφωση τρόπου
σκέψης». Αυτή η θέση, όμως, βασίζεται στη παραδοχή ότι όποιος περνάει μια
εκπαιδευτική διαδικασία υψηλού επιπέδου, αναπτύσσει και το ταλέντο ή έστω
την ικανότητα περίπλοκων και αρκετά σπάνιων συνδυαστικά χαρισμάτων της
ανάλυσης –σύνθεσης– εκτίμησης κινδύνου –πρότασης– ηγεσίας. Επειδή η συ-
γκεκριμένη παραδοχή είναι προφανώς έωλη, το βάρος, αντί να πέσει στο υπο-
κείμενο της εκπαίδευσης και τις πραγματικές ικανότητές του, όπως θα ήταν το
υγιές για την παραγωγική διαδικασία, μετατοπίστηκε στο εκπαιδευτικό ίδρυμα
που χορηγεί την πιστοποίηση καθώς και στο ακαδημαϊκό επίπεδο της τελευ-
ταίας, ανάγοντας για παράδειγμα το Διδακτορικό Δίπλωμα (ένα κατεξοχήν βήμα
που στο εξωτερικό οδηγεί σε ακαδημαϊκή καριέρα) σε υπέρτατο επίπεδο εκ-
παίδευσης που αυτοδικαίως πρέπει άμεσα ή έστω γρήγορα να εξασφαλίζει δι-
ευθυντική θέση στον κάτοχο. Έτσι δημιουργήθηκε το παράδοξο φαινόμενο των
άριστων νέων επιστημόνων που, μετά από δέκα και πλέον χρόνια σπουδών,
αδυνατούν να ενταχτούν στην αγορά εργασίας στα 30 τους, γιατί «δεν υπάρχουν
δουλειές» ή «επικρατεί η αναξιοκρατία». Θυμάμαι χαρακτηριστικά, στον αντί-
ποδα του ελληνικού paradigm, τη διαδικασία γνωστής πολυεθνικής (της Proc-
ter&Gamble στη Γερμανία) όπου ένας Άγγλος με αξιοπρεπές βασικό πτυχίο
τριών ετών σπουδών αλλά ιδιαίτερα ικανός, μπορούσε σε ηλικία 32 ετών να έχει
δέκα χρόνια καριέρας πίσω του, να είναι Γενικός Διευθυντής στη συγκεκριμένη
εταιρεία και ένα από τα πλέον περιζήτητα στελέχη στη Διεθνή Αγορά.

Με βάση τα ανωτέρω, ποια θα μπορούσε σήμερα να είναι η κατεύθυνση
των παιδιών ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία και την επαγγελματική απο-
κατάσταση;

Μια βασική αξία επάνω στην οποία θα μπορούσε κανείς να χτίσει, είναι
αυτή της ευελιξίας (resilience). Σύμφωνα και με τον Δαρβίνο, τα είδη που επι-
βίωσαν στη διαδικασία της εξέλιξης δεν ήταν ούτε τα πιο έξυπνα ούτε τα πιο
δυνατά, αλλά αυτά που προσαρμόστηκαν γρηγορότερα. Έτσι, λοιπόν, τα παιδιά
από μικρή ηλικία θα πρέπει να μάθουν να εκτιμούν αλλά και να υιοθετούν την
προσαρμοστικότητα. Ακόμη και τα μαθήματά τους πρέπει να εντάσσονται σ’
ένα πλαίσιο γενικότερης μόρφωσης και διεύρυνσης του τρόπου σκέψης και όχι
«στο μάθημα της Ιστορίας της Τετάρτης Δημοτικού» ή στο τεστ της επόμενης
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ημέρας. Να βλέπουν το δάσος και όχι τα δέντρα. Ν’ αντιληφθούν την εκπαι-
δευτική διαδικασία σαν ένα σύνολο γνώσης και δυνατότητας κρίσης και όχι σαν
ένα άθροισμα τελικών βαθμών. Οι επιτυχημένοι του αύριο πρέπει να μάθουν
ότι πρέπει να μαθαίνουν συνέχεια. Η εκπαίδευση που βοηθάει στην επαγγελ-
ματική επιτυχία δεν τελειώνει ούτε περιορίζεται στη λήψη κάποιων πτυχίων.
Ξεκινάει εκεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια εύκολη απάντηση στο «τι θα γίνω όταν
μεγαλώσω». Τα παιδιά του σήμερα θα κληθούν να ενταχθούν, να επιβιώσουν,
αλλά και να μεγαλουργήσουν σε μια αγορά χωρίς σύνορα και χωρίς όρια. Χωρίς
στεγανά και χωρίς προστασίες, θα υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες αλλά και με-
γάλες απαιτήσεις. Το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχουν σταθερές εργασιακές
σχέσεις και πλαίσια τύπου εργαζόμενου-εργοδότη-μισθού, αλλά πολλές micro-
επιχειρήσεις σε σχέση υπεργολαβιών με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η δε
«φυσική παρουσία» σε όποιο χώρο εργασίας έχει ήδη ξεπεραστεί σε ώριμες αγο-
ρές. Απλά δεν ξέρουμε σήμερα ούτε τα εργασιακά πλαίσια ούτε τα επαγγέλματα
του 2030, ενώ δεν υποπτευόμαστε καν αυτά του 2060.

Όσον αφορά στην Εκπαίδευση, θα πρέπει συνειδητά να γίνει μια μετατό-
πιση από ένα μηχανισμό που παράγει απομονωμένες ζωντανές ανθρώπινες
Data Bases χαμηλού decision making, σε μια δυναμική αλληλεπιδραστική δια-
δικασία σε προσωπικό επίπεδο, που από τα πρώτα βήματα θ’ αναπτύσσει soft
skills στα παιδιά και κυρίως αυτά της συνεργασίας, της δημιουργικότητας, της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της λειτουργίας μέσα σε ομάδες, προετοι-
μάζοντάς τα για περιβάλλοντα διοίκησης χαμηλής ιεραρχίας. Η ομαδική εργα-
σία πρέπει να κρίνεται συνολικά και τα μέλη της να αισθάνονται τη χαρά της
νίκης ή την ευθύνη της ήττας. Ειδικότερα το χαρακτηριστικό της δημιουργικό-
τητας και της δυνατότητας επηρεασμού των άλλων (influencing) και της λήψης
αποφάσεων (decision making) πρέπει να είναι ζητούμενο από τα παιδιά, να
καλλιεργείται, να ενθαρρύνεται και να ανταμείβεται. Η έννοια του «καλού μα-
θητή»-μοντέλο θα πρέπει να αλλάξει ριζικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Βαδίζοντας ήδη από το WEB 2.0 της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μέσω
του δικτύου στο WEB 3.0 της αλληλεπίδρασης των μηχανών μέσω του δικτύου,
η εξέλιξη πλέον γίνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Και οι άνθρωποι ψάχνουν
ακόμη να βρουν το ρόλο τους μέσα στη δίνη. Τα παιδιά πρέπει να προετοιμα-
στούν γι’ αυτόν το νέο για εμάς κόσμο, που για αυτά όμως είναι το φυσικό τους
περιβάλλον. Μέσα σε μια ψηφιακή πραγματικότητα, τα παιδιά πρέπει να είναι
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σε θέση να μάθουν να επικοινωνούν σε διεθνές επίπεδο, να παίρνουν πρωτο-
βουλίες, να είναι αυτοδύναμα, να πιστεύουν στον εαυτό τους, να μπορούν ν’
αποτελέσουν τους πυρήνες παραγωγής αξίας, να διαχειρίζονται παραγωγικά τα
κοινωνικά δίκτυα, ν’ αναζητούν πληροφορίες φιλτράροντας σε πραγματικό
χρόνο τα διαμάντια απ’ τα σκουπίδια και κυρίως να τις χρησιμοποιούν για την
επίλυση περίπλοκων προβλημάτων ή την παραγωγή πρωτότυπων ιδεών. Να
χρησιμοποιούν το δίκτυο και την ασύλληπτη δύναμή του προς όφελός τους και
να μην μπουν στη γωνία, αδύναμα να το ανταγωνιστούν.

Η κρίση που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μια έκφραση της αμη-
χανίας του «παλιού» προς το «καινούριο». Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει μια
ενστικτώδης τάση αρκετών για φυγή προς τα πίσω και προστασία των κεκτη-
μένων, οπότε ο ρόλος μας σαν εκφραστές του «παλιού» μπορεί και να είναι μέχρι
και επιζήμιος. Η σφαίρα, όμως, έχει φύγει από το πιστόλι και δεν υπάρχει επι-
στροφή. Ελπίζουμε όταν τα παιδιά μας κληθούν να συμμετέχουν ενεργά στην
κοινωνία, να έχει αποκατασταθεί μια νέα ισορροπία. Ο δρόμος της αλλαγής
ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ εύκολος, η λογική λέει, όμως, ότι στο νέο σημείο ισορ-
ροπίας θα υπάρχει μια υψηλότερη ποιότητα ζωής, με σαφώς περισσότερο «ελεύ-
θερο χρόνο», ίσως μη εξάρτηση βασικών αναγκών από την εργασία, μεγαλύτερη
ελευθερία, περισσότερη δημιουργικότητα και χρόνο για Τέχνες και δημιουργία
Πολιτισμού. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για υπεύθυνους, συνειδητοποι-
ημένους πολίτες, που πιθανώς να μην εξαρτούν τη βασική ποιότητα ζωής τους
από την εργασιακή τους συνεισφορά. Αυτοί, όμως, που θα εξακολουθούν να
συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία με απαιτήσεις, θα χρειάζεται
να είναι Δημιουργοί, Οραματιστές και κυρίως Ηγέτες. Ένα σχολείο, λοιπόν, με
βλέμμα προς το μέλλον θα πρέπει να μπορεί σήμερα να τους εκπαιδεύει, να
τους διαμορφώνει και να τους προετοιμάζει για το τόσο διαφορετικό αύριο και
τη δύσκολη πορεία προς τα εκεί. Αυτό σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση. 
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Μαζί!

Διευθύνων Σύμβουλος MRB Hellas AE
Πρόεδρος Τομέα Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Η ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ έχει φέρει στο προσκήνιο, έστω
και θολά, έστω και δειλά, τις πραγματικές αιτίες που πιθανόν επί δεκαετίες δη-
μιουργούν τις υποδομές για να καταλήξουμε σε αυτό το τερατούργημα που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Όλοι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει ότι το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι
οικονομετρικό ούτε καν πολιτικό, είναι πρόβλημα αξιών. Στη Χώρα μας, έχει
αλλοιωθεί πλέον το κεντρικό αξιακό μας σύστημα. Οι αξίες που τις τελευταίες
δεκαετίες αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της Χώρας πάτησαν πάνω στη
διάσταση του « Έχω».

Το 62% των πολιτών, από το 1997 μέχρι τις αρχές του 2012, προσδιόριζε τον
εαυτό του περιγράφοντάς τον μέσα από το τι έχει στην κτήση του. Μόνο έτσι
νιώθαμε ασφαλείς για την πειστική μας ικανότητα απέναντι στους συνομιλη-
τές μας, για ό,τι έχουμε καταφέρει στη ζωή μας. « Έχω δύο αυτοκίνητα, έχω δύο
σπίτια και ένα εξοχικό, έχω μία/ένα σύζυγο, έχω δύο παιδιά, έχω ένα πτυχίο
κ.λπ., κ.λπ.». Ο άλλος πόλος αυτής της διάστασης/άξονα, το «Είμαι», ήταν πάρα
πολύ χαμηλά (26%). Οι υπόλοιποι ήταν κάπου ανάμεσα.

Αδυνατούσαν οι Έλληνες να προσδιορίσουν το τι έχουν καταφέρει στη ζωή
τους μέσα από το τι κάνουν π.χ. στη δουλειά τους και στη συνέχεια με το τι 
αντίκτυπο έχει αυτό σε όλο το κοινωνικό πλαίσιο. Π.χ.: «Είμαι αρχιτέκτονας
και στόχος μου είναι ν’ αναπαλαιώνω παλιές κατοικίες στην Αθήνα, για να
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δώσω στην πόλη μου μια ενιαία προσωπικότητα όπως οι μεγάλες πόλεις του
εξωτερικού», με το τελευταίο μάλιστα να θεωρείται αυτονόητο ότι φέρνει κτή-
σεις, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτές οι ίδιες να περιγραφούν.

Ακόμα και οι πολιτικές μας επιλογές ανήκαν στην κατηγορία του « Έχω»,
που αυτό από μόνο του ανατροφοδοτούσε την όλη κατάσταση.

Στοιχεία δείχνουν πως σήμερα οι Έλληνες έχουν αρχίσει το επίπονο ταξίδι
«μετοίκησής» τους από το « Έχω» στο «Είμαι». Πολλοί, όμως, ρωτούν, «αυτό γί-
νεται επειδή όντως αλλάζουμε ή επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς;»
και «μήπως με την πρώτη αισιόδοξη ευκαιρία θα ξαναγυρίσουμε πάλι στις πα-
λιές “καλές” συνήθειες;»

Όλοι απαντούν: «… όχι, όχι, το πήραμε το μάθημα». Ένδειξη για αυτό είναι
ότι επιτυχημένα διαφημιστικά μηνύματα είναι πλέον εκείνα του τύπου «Τα
Ωραιότερα Πράγματα στη Ζωή δεν είναι Πράγματα». Περνάμε, λοιπόν, στα-
διακά από την «Ευημερία στην Ευτυχία» ή «η Ευτυχία πλέον δεν γράφεται με
(€)-υτυχία, αλλά με (Ε)-υτυχία».

Όμως!
Ποιος είναι σίγουρος ότι έτσι έχουν τα πράγματα; Είναι βέβαιο ότι όλοι

έχουμε τουλάχιστον μια εμπειρία σε κάποια συνεστίαση, σε κάποιο φιλικό
σπίτι, κάποια Παρασκευή ή κάποιο Σάββατο βράδυ, όπου όλη αυτή η «Κοινω-
νικό-Πολιτικό-Οικονομικό-Πολιτισμική» κουβέντα καταλήγει στο «…όλα είναι
θέμα Παιδείας!», «…από εκεί πρέπει να αρχίσουμε!» Και εκεί όλοι συμφωνούν
ομόφωνα, χωρίς καμία «Κοινωνικό-Πολιτικό-Οικονομικό-Πολιτισμική» κό-
ντρα. Και εκεί, με πλήρη ικανοποίηση, όλοι νιώθουμε ότι έχουμε βρει την αιτία
κι έχουμε λύσει το πρόβλημα.

Όλοι συμφωνούμε ότι θα σιγουρέψουμε την αλλαγή στην ελληνική Κοι-
νωνία προς το καλύτερο, μόνο αν τα παιδιά μας, που βρίσκονται σήμερα στην
Πρώτη Δημοτικού ή στο Δημοτικό γενικότερα, αλλάξουν νοοτροπία και αξιακό
πλαίσιο από τώρα.

Δυστυχώς, όμως, εκείνη ακριβώς τη στιγμή αρχίζει το πρόβλημα με το
ερώτημα…

«Και Ποιος θα “Εκ-Παιδεύσει” τους “Εκ-Παιδευτές” των παιδιών μας,
για ν’ αλλάξουν “Εκ-Παιδευτική” προσέγγιση, 

στον τρόπο “Εκ-Παίδευσής” τους;»
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Στα αγγλικά ηχεί με ακόμα ακριβέστερο τρόπο …
“Who is going to Train the Trainer?”

Μόλις τίθεται αυτό το «Ατέρμον, Σισύφειο» ερώτημα, όλη η συζήτηση βραχυ-
κυκλώνεται και μετατρέπεται σε αδιέξοδο. Πολλές φορές δε, μπαίνουν και 
θέματα ευθιξίας στο πεδίο της μάχης, από ανθρώπους που είτε είναι εκπαι-
δευτικοί είτε έχουν σχέση με εκπαιδευτικούς, καθώς νιώθουν βαθιά αμφισβή-
τηση που φτάνει μέχρι τα μύχια δομικά υλικά του DNA τους.

Και τότε η συζήτηση μετατρέπεται για άλλη μια φορά σε κόλαση. Στη γνω-
στή ελληνική κόλαση του αλληλοσπαραγμού.

Αυτή, όμως, είναι και η εν δυνάμει στιγμή της φώτισης, διότι όλοι συνει-
δητοποιούν ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα στην ελληνική κουλτούρα: η εξαι-
ρετικά μικρή και αναιμική ύπαρξη της «Συνεργατικότητας». Σοβαρότατες
μελέτες που αξιοποιούν την επιστημονική Θεωρία των Στατιστικών Παιγνίων,
έχουν δείξει ότι οι πραγματικά συνεργατικοί Έλληνες σήμερα είναι μόνο το 9%
του ενήλικου πληθυσμού της Χώρας.

Ο μόνος τρόπος για να σπάσει το παραπάνω «Ατέρμον, Σισύφειο» ερώ-
τημα, του ποιος θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές, έχει μία και μόνη απάντηση
και λύση: Κανείς!

Δεν δικαιούμεθα για άλλη μια φορά να προσπαθούμε να εκχωρούμε σε
τρίτους την ευθύνη της δικής μας ζωής. Η μόνη απάντηση είναι το Μαζί!

Πότε δόθηκε στους έλληνες εκπαιδευτικούς η Σημασία που τους αρμόζει;
Και σημασία δεν σημαίνει απαραιτήτως χρήματα. Σημαίνει σεβασμός, αυτο πε-
ποίθηση, κουράγιο, κίνητρο, όραμα, εμπιστοσύνη, χαμόγελο, ενσυναίσθηση,
συναισθηματική υποστήριξη, αλληλεπίδραση, πληροφόρηση και ενημέρωση,
συνεργασία κ.λπ., κ.λπ.

Και όλα αυτά δεν πρέπει να περιμένουμε να δοθούν στους εκπαιδευτι-
κούς «… φυσικά από το Κράτος, διότι δεν είναι δική μου δουλειά». Όλα τα πα-
ραπάνω πρέπει να εκχωρηθούν από τους γονείς προς τους εκπαιδευτικούς.
Πρέπει για πρώτη φορά να εμπιστευτούμε, να δώσουμε πρώτοι. Ίσως είναι η
πρώτη φορά που δεν θα δώσουμε πρώτοι επώδυνους φόρους. Αυτό από το
οποίο υποφέρει η Ελλάδα σήμερα, είναι η παντελής έλλειψη «Εμπιστοσύνης»
μεταξύ μας. Κάποιος, όμως, πρέπει να κάνει την αρχή. Και αυτοί που πρέπει
πρώτοι να το κάνουν είναι οι Γονείς.
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Γιατί το να έχεις παιδί είναι το μόνο πράγμα που δεν αλλάζει, δεν μπορείς
να το γυρίσεις πίσω, δεν μπορείς να μετανιώσεις, παρά σου μένει μόνο να πας
μπροστά. 

Το κοινωνικό και αξιακό σύστημα στην Ελλάδα έχει σχεδόν καταστραφεί.
Πρέπει να ξανακτιστεί από την αρχή, οφείλει να ξαναγεννηθεί. Όμως γέννηση
σημαίνει η συνεύρεση δύο κυττάρων. Δύο ισχυρότατων κυτταρικών δομών, που
μπορούν να γεννήσουν κάτι νέο και καινούριο. 

Σήμερα είναι η στιγμή που οφείλουν και πάλι να βρεθούν μαζί το Γονεϊκό
Κύτταρο και το Σχολικό Κύτταρο. Η συνεύρεση αυτή είναι πλέον αναγκαία και
νομοτελειακή.

Γονιός και Δάσκαλος μαζί μπορούν να παρακάμψουν το ποιος θα εκπαι-
δεύσει ποιον. Ας συνεργαστούμε, ας σεβαστούμε, ας προσφέρουμε αυτοπεποί-
θηση, κουράγιο, κίνητρο, όραμα, εμπιστοσύνη, χαμόγελο, ενσυναίσθηση,
συναισθηματική υποστήριξη, αλληλεπίδραση, πληροφόρηση κι ενημέρωση.
Όλα αυτά τα τελευταία είναι το DNA και το RNA για ν’ αναστηθεί η νέα γενιά
Ελλήνων που δεν θα ξανακάνει τα ίδια λάθη.
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Ήταν μια φορά… 
ένα βλέμμα που άγγιξε το μέλλον

Αρχαιολόγος
Επικοινωνιολόγος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩ με τις δεδομένες νόρμες των κειμένων, να μη «νοι-
κιάσω» την εσωτερική μου φωνή σε ένα αυστηρό κείμενο, αλλά να πασπαλίσω τη γραφή μου
με ένα βλέμμα διαφορετικό… Εκείνο το «απλό», το «ολόφωτο», που θα κοιτάζει στο μέλλον.
Οι λέξεις μου έτοιμες ν’ αφηγηθούν τη λαμπροθρόνητη πορεία της νιότης, σε εκείνο το μέλ-
λον που αγκαλιάζει το παρελθόν, διδάσκεται, απλώνεται και εξελίσσεται μέσα από νέες λε-
ωφόρους, άλλοτε φωτισμένες, κι άλλοτε γεμάτες ομίχλη. Διαβάστε, λοιπόν, μια «πλεχτή»
ιστορία που γέννησε το μυαλό μου, θέλοντας να μιλήσω με τον δικό μου τρόπο!

Ήταν 4 το απόγευμα, και το ραντεβού της Βασιλικής με τη γνωστή δημοσιο-
γράφο Κατιάνα Λέντου είχε οριστεί στις 6 στο καφέ του Μουσείου της Ακροπό-
λεως. Έκανε πρόβες και πηγαινοερχόταν στο δωμάτιό της, από το άγχος της για
τη συνάντηση με τη διεθνώς διακεκριμένη Ελληνίδα που θαύμαζε απεριόριστα.

Όταν ο αγαπημένος της φιλόλογος, ο Νίκος Σταμέλλος, έδωσε το project στη
Θεωρητική κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου με τίτλο «Με το βλέμμα των παιδιών μας
στο μέλλον…», ανακοίνωσε στους μαθητές του ότι θα έπρεπε να γράψουν ένα κεί-
μενο, παίρνοντας συνέντευξη από ένα επώνυμο άτομο της επιστήμης, της τέχνης,
των γραμμάτων. Τότε, αστραπιαία η Βασιλική ξεστόμισε το όνομα της Λέντου.

Ο Σταμέλλος ενθουσιάστηκε και της είπε: «Βασιλική, περιμένω τη συνέ-
ντευξη της Λέντου. Βρες την σε γη και ουρανό. Είναι σημαντικό να έχουμε την
άποψή της για το πώς θωρεί το μέλλον των νέων».
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Η Βασιλική Χρήστου, άριστη μαθήτρια και διεκδικητική για την ηλικία
της, ασυμβίβαστη στις απόψεις της, ευγενικά επαναστάτρια, ήταν το καμάρι
του Λυκείου. Το όνομα της Λέντου την είχε αγχώσει και έπρεπε να βρει τρόπο
να επικοινωνήσει μαζί της. Ήταν η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ει-
δήσεων της Δημόσιας τηλεόρασης, κι έτσι τηλεφώνησε στο γραφείο της. Εφό-
σον συστήθηκε και ανέφερε το λόγο του τηλεφωνήματος στη γραμματέα της,
λίγο μετά ακούστηκε μια μεστή φωνή, αλλά γεμάτη ζεστασιά. Το ραντεβού
κλείστηκε σε λίγα λεπτά, και η Βασιλική ετοίμασε κατευθείαν το ερωτηματο-
λόγιο, γιατί σε δύο μέρες θα την συναντούσε.

Ήταν 5:45 όταν έφτασε η Βασιλική με το μετρό στο Μουσείο της Ακροπό-
λεως. «Τι κόσμημα!» σκέφτηκε. «Χαλάλι οι αγώνες της Μελίνας», μονολόγησε.

Χάζεψε λίγο το Μουσείο απ’ έξω, όταν ένα χέρι την ακούμπησε στον ώμο.
«Γεια σου, είμαι η Κατιάνα Λέντου. Κι εσύ πρέπει να είσαι η Βασιλική…»

«Γεια σας, κυρία Λέντου… Ναι, είμαι η Βασιλική Χρήστου».
«Πάμε να σου δείξω πού είναι τα βλέμματα στο μέλλον».
Οι δυο γυναίκες μπήκαν στο Μουσείο και έκαναν μια βόλτα στα εκθέματα

του ισογείου. Μετά, στο καφέ, άρχισαν να μιλούν για τα μεγάλα επιτεύγματα
των αρχαίων Ελλήνων. Η Βασιλική άκουγε σαν παραμύθι τα μεγάλα έργα του
Περικλή, του Φειδία… Κάποια στιγμή, η Λέντου τής είπε «Τώρα σε ακούω».

Η Βασιλική, θαρραλέα μετά την «ακαταμάχητη οικειότητα» που απέκτησε
με τη σπουδαία γυναίκα, της έδειξε από το ipad ένα κείμενο που είχε αναρτή-
σει η Λέντου στην προσωπική της σελίδα στο facebook. Έγραφε με την αεράτη
πένα της:

«Τελικά εμείς οι Έλληνες, και κυρίως οι νέοι, αρεσκόμαστε στις “περίβρε-
χτες, φουρτουνιασμένες κουβέντες” για την κατάσταση στην πατρίδα μας, για
το τι κάνει ο διπλανός μας, αντί να σηκωθούμε με σοβαρότητα και να περισώ-
σουμε με αξιοπρέπεια ό,τι κρατάμε ακόμη άλκιμα και ό,τι δεν θέλουμε να
χαθεί. Κι η ποταπή δικαιολογία, “δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε ψυχολογία”.
Πού είναι η λεβεντιά μας; Σε ποιο μπαούλο είναι παραχωμένη; Έτσι θα έρθουν
καλύτερες μέρες; Στεκόμαστε ικέτες στα ζητιάνικα λόγια... “Tι θα κάνουμε, πώς
θα τα καταφέρουμε;” Σε πείσμα των καιρών, πρέπει να ορθώσουμε τους εαυ-
τούς μας, την ελληνικότητά μας, την απαράμιλλη γονιδιακή –δωρισμένη– ρίζα
μας και ν’ αντισταθούμε στην κατάντια του καναπέ, των αναποφάσιστων “μι-
κρών” ανθρώπων, για να δώσουμε παράδειγμα στα παιδιά μας. Α! Και τώρα
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δεν είναι καιρός για φθόνους και ζήλιες για άξιους ανθρώπους... Αφήστε τους,
τουλάχιστον, χωρίς τη μίζερη κριτική σας, να πάνε ένα βήμα μπροστά τον εαυτό
τους, τους δίπλα τους, όλους μας».

Η Βασιλική, μόλις τελείωσε την ανάγνωση, την άκουσε να της λέει: «Κο-
ρίτσι μου, αυτός ο λαός γεννήθηκε περήφανος και ευφυής. Μέσα του κρύβει
δυναμισμό και ταυτόχρονα μιζέρια, επειδή έχασε τη “γνώση”. Ράγισε η παιδεία
και έμεινε ο λαός ορφανός από αξίες, ιδανικά. Χάσαμε τον εαυτό μας. Εσύ, αν
δεν γνώριζες τη μητέρα σου και άκουγες σκόρπιες λέξεις για εκείνη, δεν θα
ήσουν δυστυχής; Έτσι είναι κι ο νέος Έλληνας σήμερα, όταν δεν γνωρίζει ποιος
είναι, πώς θα προχωρήσει στο φωτόλουστο μέλλον. Γιατί τα βλέμματα της νιό-
της κρύβουν όνειρα, προσδοκίες, που μόνο με την αλεσμένη γνώση μπορούν
να πραγματοποιηθούν. Κι η γνώση δεν έρχεται από μια τηλεόραση και από το
υπερφορτωμένο διαδίκτυο, έρχεται από την αληθινή επικοινωνία των ανθρώ-
πων και τη μελέτη. Σήμερα, μας τρώνε τα greeklish, οι σκουριασμένες λέξεις
που μας έχουν σαπίσει τις προσδοκίες, η κριτική άνευ ορίων. Αντισταθείτε και
πάρτε στα χέρια σας τις αξίες, σεβαστείτε το συνάνθρωπό σας, γεμίστε με λέ-
ξεις μελένιες, γίνετε ταπεινοί. Εσείς, τα νέα παιδιά, ξεκινήστε μια εσωτερική
επανάσταση που θα σας οδηγήσει στις αστραφτερές προσφορές της απλότη-
τας και της αγάπης και σε σίγουρες περπατησιές για τον αιώνα που διανύετε».

Η Βασιλική άκουγε το χειμαρρώδη λόγο της και δεν ήθελε να μουτζουρώ-
σει ηχητικά τη στιγμή με δεύτερη παρέμβαση. Κι η Λέντου συνέχισε: «Στέκο-
μαι, Βασιλική μου, στη μιζέρια που μας έχει περικυκλώσει, και εμείς την
ενισχύουμε με την αποχή μας απ’ ό,τι χρήσιμο. Τι είναι αυτό που κληροδοτούμε
στα νέα παιδιά; Ανασφάλεια και κριτική για ό,τι υπάρχει δίπλα τους. Εκείνο που
αξίζει για εσάς, τα νιάτα αυτού του τόπου, είναι το εσωτερικό ταξίδι. Πάντα να
είστε πρώτοι και να μην αναρωτιέστε “τι φταίει” και μένετε δεύτεροι, τρίτοι, τε-
λευταίοι, όταν δεν αφουγκράζεστε τα ίχνη του εαυτού σας και πάντα έχει λάθος
ο διπλανός σας, ο φίλος σας που τόλμησε να ξεχωρίσει και να προοδεύσει. Έχετε
γίνει οι “τρανοί γεωσείστες” μιας άθλιας μιζέριας και ελεεινής κουλτούρας που
είναι για πέταμα στα σκουπίδια. Ξέρεις, η εσωτερική ομορφιά κατακτάται πρώτα
απ’ όλα από τον εσωτερικό μας πόλεμο, που στο τέλος φέρνει ειρήνη…»

Η Βασιλική, έκδηλα προβληματισμένη, της χαμογέλασε. Είχε δίκιο σε
πολλά. Έσπασε την αμηχανία της στιγμής και της είπε: «Οι νέοι σήμερα είναι
προικισμένοι, αλλά μετέωροι, γιατί δεν έχουν καθοδηγητές. Προσπαθούν να
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μορφωθούν, όταν δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο σύστημα παιδείας. Είμαστε
μόνοι μας, με παρέα έναν καταιγισμό πληροφοριών που δεν υπήρχε παλαι-
ότερα. Έχουμε φίλους μέσα από το διαδίκτυο. Οι κωφές λέξεις αντικαθιστούν
την αληθινή επικοινωνία. Πόσο ευτυχισμένοι μπορούμε να είμαστε; Κι οι νύ-
χτες μας μυρίζουν υγρή μελαγχολία ενός μοναχικού κόσμου, με ανθρώπους
που μοιάζουν με ρομπότ, που παραμυθιάζονται με χαλασμένες και επικίνδυ-
νες αλήθειες μέσα από τις οθόνες του υπολογιστή. Δεν ακούμε φωνές... Βλέ-
πουμε μόνο μηνύματα στην οθόνη... Εμείς είμαστε ανήσυχα φτερά που
θέλουμε να πετάξουμε σε προκλητικά ύψη».

Η Κατιάνα την άκουγε προσεκτικά. «Σήκω», της είπε. «Πάμε να σου δείξω
κάτι». Πλήρωσε τους καφέδες, και κατευθύνθηκαν στα ομοιώματα των γλυ-
πτών του Παρθενώνα. «Το βλέμμα στο μέλλον μέσα από τις ηχηρές αλήθειες
του παρελθόντος είναι εδώ. Κοίταξε, Βασιλική, εδώ, στο δυτικό αέτωμα του
ναού, απεικονίζεται η μάχη μεταξύ Κενταύρων και Λαπιθών που ο Φειδίας
απαθανάτισε στα γλυπτά του Παρθενώνα. Εννοώ, βέβαια, σε εκείνα που έκλεψε
ο Έλγιν και βρίσκονται σήμερα μακριά μας. Δύο κόσμοι συγκρούονται: οι Λα-
πίθες, ο μυθικός θεσσαλικός λαός, και οι Κένταυροι. Τα μυθικά ανθρωπόμορφα
όντα, με σώμα ανθρώπου από τη μέση και πάνω και κορμί αλόγου από κάτω.
Δεν είναι έργα απαράμιλλης τέχνης και νοημάτων; Ξέρεις, μικρή μου, τι συμ-
βολίζουν;»

Η Βασιλική, αν και αγαπούσε την ιστορία και από χόμπι την αρχαιολογία,
κούνησε αρνητικά το κεφάλι και απάντησε: «Κυρία Λέντου, δεν ξέρω. Τι ήθελε
να συμβολίσει ο Φειδίας;»

«Συμβόλισε τη μάχη του καλού με το κακό, την ομορφιά με την ασχήμια,
την αρμονία με τη δυσαρμονία. Οι Λαπίθες από την άνιση μάχη βγήκαν νικη-
τές, γιατί πάντα το “κάλλος”, το “μέτρο” και το “δίκιο” χρωματίζουν τα ουσια-
στικά ταξίδια της ψυχής και του σώματος. Κι εσείς, τα νέα παιδιά, δίνετε μια
σκληρή μάχη με νέα δεδομένα, καινούριες λαμβάνουσες, με αβεβαιότητες, με
μια παγκοσμιοποίηση που ροκανίζει τα ανέτοιμα έθνη στη διατήρηση των
αξιών και της καλλιγένειας… Πρέπει να αντισταθείτε σε ό,τι άσχημο! Απλώ-
στε γνώση μέσα σας, μάθετε την ιστορία αυτού του τόπου, διατηρήστε τη
γλώσσα μας. Είμαστε ένας λαός που γέννησε τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό, που
έμαθε στην ανθρωπότητα το αθλητικό ιδεώδες, τον εθελοντισμό, την εκεχειρία
στους πολέμους, την αγάπη των λαών, ακόμη και την τεχνολογία… Θυμήσου
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τον αστρολάβο των Αντικυθήρων! Πόση ομορφιά κουβαλάμε στα κύτταρά μας.
Είστε τόσο τυχερά τα νέα παιδιά! Αξιοποιήστε την τεχνολογία με ορθό τρόπο.
Μελετήστε, αγωνιστείτε για το μέλλον σας με δυνατά όπλα, αλλά να είστε τα-
πεινοί, σεμνοί και δίκαιοι. Κι η ζωή θα σας κάνει σύγχρονους Λαπίθες, με καλ-
λίγραμμα σώματα, ευειδή πρόσωπα και ανεκτίμητες σε πλούτο ψυχές».

Αγαλματένια σιωπή απλώθηκε μπροστά από τα γλυπτά. Η Βασιλική, ευ-
τυχισμένη όσο ποτέ, αισθάνθηκε ότι η συνάντηση με την Κατιάνα Λέντου ήταν
δώρο Θεού. «Μείνε εσύ να πάρεις μια γεύση από σένα κι από μένα βλέποντας
τις Καρυάτιδες. Εγώ φεύγω, Βασιλική. Θα τα ξαναπούμε σύντομα», της είπε
επιτακτικά.

Οι δυο γυναίκες φιλήθηκαν, και η Βασιλική, με μια ευφορία που διαπερ-
νούσε όλο της το κορμί, βγήκε από το Μουσείο και αποφάσισε να περπατήσει
κάτω από την Ακρόπολη. Είχε αισθανθεί πληρότητα και ήξερε πλέον τι θα
έγραφε για το θέμα που τους είχε βάλει ο Σταμέλλος. Έριξε ένα βλέμμα στον
Παρθενώνα και μονολόγησε: Το παρελθόν γέννησε την υφήλιο και ειδικά την Ελ-
λάδα και την ευλόγησε με θαυμαστούς ανθρώπους με παιδεία. Κι εμείς μπορούμε να κά-
νουμε τα δικά μας θαύματα σε έναν κόσμο πιο εξελιγμένο, πιο δυνατό, πιο ηλιόλουστο,
αρκεί να μας βοηθήσουν οι μεγάλοι με την εμπειρία τους να κάνουμε τα πρώτα βήματα
στην πραγματική ζωή. 
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Γλώσσα και Πολιτισμός στην Ευρώπη

Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Διερμηνείας 
και Συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΗΜΕΡΑ, ΟΤΑΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ στην Ελλάδα, μιλάμε είτε για τα οικονο-
μικά της ή για τον πολιτιστικό της πλούτο. Όμως, για τον Ιταλό της δικής μου
γενιάς, ένα ταξίδι στην Ελλάδα έχει βαθύτερο νόημα. Πολλοί Ιταλοί έχουν ακο-
λουθήσει παραδοσιακή εκπαίδευση, με επίκεντρό τους τα Ελληνικά και τα Λα-
τινικά, ανεξάρτητα από τον τομέα του ενδιαφέροντός τους. Από αυτούς
προέκυψε η άρχουσα τάξη της χώρας μου. Όταν μελετάς ξένες γλώσσες, δεν
μαθαίνεις μόνο ξένες γλώσσες. Όσοι ανέλαβαν το σχεδιασμό του εκπαιδευτι-
κού συστήματος στην Ιταλία, επινόησαν ένα προοδευτικό εκπαιδευτικό μο-
ντέλο στο οποίο ενέταξαν τη διδασκαλία των Ελληνικών στα σχολεία. Γιατί;
Ήταν όντως μια πολιτική απόφαση. Τα Ελληνικά δεν διδάσκονται μόνο στη
Γερμανία, αλλά και στις μισές ευρωπαϊκές χώρες. 

Με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο, τα Αρχαία Ελληνικά εκσυγχρόνισαν την
ιταλική και ευρωπαϊκή σκέψη. Το γερμανικό μοντέλο σημείωσε τόση επιτυχία,
ώστε και άλλοι λαοί θέλησαν να το μιμηθούν. Η Γερμανία επιβλήθηκε στην 
Ευρώπη ως δυναμικό κράτος, ικανό να γονατίσει τις άλλες παραδοσιακές με-
γάλες δυνάμεις, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και μέσω του γερμανικού εκπαι-
δευτικού συστήματος.

Αυτό το ενδιαφέρον συμπέρασμα με οδηγεί στο βασικό μήνυμα που θα
ήθελα να μεταφέρω. Η δημιουργία της Ευρώπης ξεκίνησε από το Βορρά. Οι
χώρες του Βορρά μετέφεραν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, που ταυτιζόταν με
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την οικονομία της ελεύθερης αγοράς, των μεγάλων επιχειρήσεων, της βιομη-
χανίας και του καταναλωτισμού. Παρόλο που έτσι προέκυψε πρόοδος κι ευη-
μερία, είναι γεγονός ότι το μοντέλο του Βορρά κατέπνιξε τελικά την κοινωνία
της Μεσογείου, η οποία λειτουργούσε μέχρι τότε με μια οικονομική και κοι-
νωνική μορφή που μπορεί σήμερα να έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί, αλλά δεν
έχει εξαφανιστεί εντελώς. Οι πλατείες και οι αγορές μας αντικαταστάθηκαν
από εμπορικά κέντρα∙ η οικογένεια και οι προσωπικές μας σχέσεις από το Δια-
δίκτυο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νότος
έχασε στον αγώνα του εκσυγχρονισμού. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι νί-
κησε ο Βορράς, ούτε και ότι το μοντέλο του είναι απαραίτητα το πιο σωστό.

Ο βρετανός δημοσιογράφος Ed Vulliamy εξέφρασε με σαφήνεια την αί-
σθηση αυτή σ’ ένα άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, όπου ισχυρίστηκε ότι
ο δικός μας τρόπος ζωής είναι πιο κοντά στον άνθρωπο. Κάθε καλοκαίρι, εκα-
τομμύρια έρχονται στις ακτές μας για να ζήσουν όπως κι εμείς, με έναν τρόπο που
ο «αποτελεσματικός» Βορράς καταδικάζει ως σπάταλο αλλά που εξακολουθεί να
προσελκύει τους Βόρειους. Εμείς στο Νότο ζούμε μια κοινωνική ζωή, συχνά σε
χώρους ανοιχτούς, σε αρμονία με τις ώρες της ημέρας και τις εποχές. Όποτε μπο-
ρούμε, γευόμαστε τους αρχαίους ρυθμούς της εξοχής. Παίρνουμε έναν μεσημε-
ριανό υπνάκο, πίνουμε κι ένα απεριτίφ, είμαστε έξω τις νύχτες και δεν βγαίνουμε
έξω τις ζεστές ημέρες. Όχι επειδή είμαστε αναποτελεσματικοί, σπάταλοι και διε-
φθαρμένοι, αλλά επειδή οι κοινωνίες μας έχουν αυτή τη δομή εδώ και αιώνες κι
εξακολουθούν ν΄ αντιστέκονται στις αλλαγές. Σήμερα, ο Βορράς χάνεται, διότι
δημιουργεί κοινωνίες που βασίζονται στον ατομικισμό και σηματοδοτούνται από
την έλλειψη επικοινωνίας. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους γείτονές τους και
ζουν ερμητικά κλεισμένοι στα διαμερίσματά τους. Ο κοινωνικός ιστός αποσυ-
ντίθεται και η έννοια της κοινότητας χάνεται. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν τρόπο
ζωής που να θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο. Η δομή της κοινωνίας μας
αποτελεί το βάλσαμο για πολλές ασθένειες που μαστίζουν την εποχή μας.

Στις μεσογειακές χώρες, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στο Βορρά, έχουμε συ-
νηθίσει να «περιποιούμαστε» γλωσσικά τους επισκέπτες μας και δεν θεωρούμε
την ξένη γλώσσα ως περιορισμό, αλλά ως μέσο επικοινωνίας με τους άλλους.
Για να γίνει κανείς πολίτης της Αρχαίας Ρώμης, αρκούσε να είχε γεννηθεί στη
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν χρειαζόταν κανενός είδους επάρκεια στα Λατι-
νικά. Σήμερα, σε πολλές χώρες, είναι απαραίτητες οι εξετάσεις γλωσσικής επάρ-
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κειας για την απόκτηση ιθαγένειας. Στο κράτος-έθνος –έννοια που προήλθε επί-
σης από τη Βόρεια Ευρώπη–, οι γλώσσες αποτέλεσαν εργαλεία ταυτότητας συν-
δεδεμένα με το συγκεκριμένο έθνος. Στην πολιτιστική παράδοση των Κλασικών
Χρόνων, οι γλώσσες δεν γνώριζαν σύνορα. Με τα κράτη-έθνη, οι γλώσσες έγι-
ναν εργαλείο αποκλεισμού. Στις χώρες μας, αντιπροσώπευαν επί αιώνες μια
κοινή κληρονομιά. Ας θυμηθούμε ότι τα Ελληνικά αποτελούσαν πάντα τη
γλώσσα του πολιτισμού στην Αρχαία Ρώμη. Ακόμη και ως κατακτητές, οι Ρω-
μαίοι υποτάχθηκαν στην πολιτιστική δύναμη των Ελλήνων, που ξεπερνούσε τα
ελληνικά σύνορα. Επί αιώνες, τα Ελληνικά ήταν μία από τις γλώσσες που μι-
λούσαν στις ιταλικές πόλεις. Ο κόσμος μας βασιζόταν στην πολυγλωσσία.

Σήμερα, ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενθαρρύνει την έντα -
 ξη των χωρών μας, διαδίδοντας, εν μέρει, τη γνώση ξένων γλωσσών. Αυτή η
στρατηγική πολυγλωσσίας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες
θα μπορούν να μιλούν δύο ξένες γλώσσες εκτός από τη μητρική τους. Έτσι θα
επικοινωνούν καλύτερα και θα επιτύχουν την ευκολότερη ένταξή τους. Για το
σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει διάφορα εργαλεία, όπως το πρόγραμμα Έρα-
σμος, και χρηματοδοτούμε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, που πε-
ριλαμβάνουν τις πολιτικές των κρατών-μελών στον τομέα της διδασκαλίας.

Ωστόσο, η πολυγλωσσία προϋποθέτει επίσης την κατάρτιση διερμηνέων,
που διαδραματίζουν καθημερινά ουσιαστικό ρόλο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όρ-
γανα για την επικοινωνία των αντιπροσώπων όλων των χωρών. Τα τελευταία
χρόνια, ο αριθμός των γλωσσών εργασίας έχει αυξηθεί από 4 σε 24. Και χωρίς
διερμηνείς, οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν.

Το έργο των διερμηνέων οικοδομεί ένα χώρο συνάντησης με στόχο την
ανάδειξη της διαφορετικότητας, η οποία ήταν κάποτε το προαπαιτούμενο της
Μεσογειακής Ευρώπης. Είμαστε οι κληρονόμοι της ευρωπαϊκής ιδέας και θα
πρέπει ν’ αποτελέσουμε το αντίβαρο στο προεξέχον μοντέλο της Ευρώπης που
χρειάζεται επειγόντως μεταρρύθμιση.

Η Αρχαιότητα μας δείχνει ότι η παράδοση μπορεί να γίνει δεξαμενή ιδεών.
Σήμερα, η Ευρώπη διέρχεται κρίση. Χρειάζεται ριζική αλλαγή ώστε οι λαοί ν’
ανακτήσουν την πίστη τους στο μέλλον. Η κλασική μας παιδεία μπορεί ακόμη
να παίξει σημαντικό ρόλο, και η συμβολή της στη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης είναι πολύτιμη. Είναι στο χέρι μας να επαναφέρουμε στην Ευρώπη
ένα σύγχρονο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που να βασίζεται στην παράδοσή μας. 
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Language and Culture 
in the European Project

When people speak of Greece nowadays it is either to pry into her accounts
or talk about its cultural wealth.  But for an Italian of my generation, a jour-
ney to Greece has a much deeper meaning.  There are still many people in
Italy who have received a traditional education in classical studies, study-
ing Greek and Latin more than any other subject regardless of their area of
concentration. It was from this category of people that the ruling class of
our country was drawn. When you study languages, you don’t learn only
languages.  Those entrusted with designing the educational system of Italy
actually invented a progressive educational model by incorporating the
teaching of Greek in schools. Why?  It was a very real political project.  Not
only did the Germans also include Greek, but Greek was adopted in schools
of classics in half of Europe.

In this unexpected way, ancient Greek brought modernity to Italian
and European thinking.  The German model was so successful that others
wished to imitate it.  Germany imposed itself on Europe as a dynamic State,
capable of bringing the old powers to their knees, not just militarily, but by
the product of the German educational system.  
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This interesting episode brings me to the crux of what I want to com-
municate.  The construction of Europe started in the North. This North
spread a specific lifestyle, in tune with the free-market economy, big busi-
ness, industry and consumerism.  Though this brought us progress and
well-being, it is also true to say that the Northern model ultimately stifled
the Mediterranean model of society, which was bound up with an economy
and a society which have now largely been lost, but which were not neces-
sarily fit only for the scrap-heap.  Our squares and markets, were replaced
by shopping centres; our family and personal relations, by the Internet,
mass media and social networks. The South lost out in the race to modernity.
Yet this does not mean that the North has won, nor that its model is neces-
sarily the right one.

The British journalist Ed Vulliamy clearly expressed this sentiment in
an article which appeared in the Guardian which said that our way of life
is closer to the people.  Every summer, millions come to our shores to live the
way we live, a way that the efficient North condemns as spendthrift, but
which still holds such attraction for the Northern man.  We live a sociable
life, often in the open air, in tune with the hours of the day and with the
seasons.  When we can, we still adhere to the ancient rhythms of the coun-
tryside.  We have a siesta and an apéritif, we are up and about for much of
the night and shelter from the heat for much of the day.  Not because we
are inefficient, wasteful and corrupt, but because our societies have been
structured in this way for centuries and, despite everything, they are still re-
sistant to changes.  The North today is losing out by creating societies dom-
inated by individualism, and marked by a lack of communication, where
people don’t know their own neighbours and live in hermetic compart-
ments, where the social fabric is disintegrating and where the sense of com-
munity is lost. Europe needs a lifestyle that puts man at its heart.  The
inclusiveness of our societies is a balm for many of the ills that afflict our
modern age. 
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Ιn Mediterranean countries, far more so than the Northern countries,
we are used to entertaining linguistically diverse guests, and we do not see
language as a border but as something which aims to communicate with
others.  To be a Roman citizen, it was enough to have been born in the Em-
pire; no Latin exam was required.  In many of our countries today, people
have to pass a language test in order to obtain citizenship.  With the na-
tion-state, a concept which was also conceived in Northern Europe, lan-
guages have become instruments of identity associated with a specific
nation.  In the classical cultural tradition, languages knew no borders. With
the nation-states, languages become an instrument of exclusion.  In our
countries, they had for centuries represented a shared heritage.  Thinking
back to antiquity, the language of culture in ancient Rome was always
Greek.  Even as conquerors, the Romans submitted to the cultural power of
Greek, which did not end at Greece’s borders.  For centuries Greek was also
spoken in our cities. Our world was a multilingual one. 

Today, the European Union’s objective is to encourage integration be-
tween our countries partly by spreading knowledge of languages.  Their
multilingualism strategy aims to ensure that European citizens will ulti-
mately speak two languages as well as their mother tongue, so that it will
be easier for them to communicate and integrate.  To this end, we have de-
veloped various instruments such as the Erasmus programme, as well as fi-
nancing educational and training projects, which integrate Member States’
policies in the area of teaching.

However, multilingualism also involves training interpreters, who are
essential in European institutions between delegates of all our countries
daily. The number of languages used has grown from 4 over the last fifty
years to 24 today. Negotiations simply could not go ahead without them.

The work of interpreters creates a meeting-place that helps rebuild the
diversity that was once the prerogative of Mediterranean Europe. We are
the heirs from which the European idea sprang, and we must provide a
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counterweight to the dominant model of Europe, which is in urgent need of
reform.  

Antiquity shows us that tradition can be a pool of resources.  Today, the
European project is going through a crisis. Radical change is needed to give
our peoples back their faith in the future. Our classical culture still has a
great role to play, and the contribution it can make to the reform of the Eu-
ropean Union is precious.  It is up to us, therefore, to restore Europe to a true
modernity: that of our tradition.
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17 

Η αλλαγή βρίσκεται στα χέρια των νέων

Μαθητής Α΄ Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα

ΔIANYOYME MIA EΠOXH ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τομείς –όχι μόνο
στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό– που διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο στο
οποίο όλοι μας καλούμαστε ν’ ανταποκριθούμε. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες, είτε βιώνουν συνθήκες κρίσης είτε όχι, οι απαι-
τήσεις αυξάνουν, το περιβάλλον γίνεται έντονα ανταγωνιστικό, οι αποφάσεις
λαμβάνονται συνυπολογίζοντας πια περισσότερες παραμέτρους. Ιδιαίτερα τα
παιδιά, οι νέοι, οι γονείς, αλλά κι ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο, συνειδητοποι-
ούν πλέον την αναγκαιότητα για σταθερές βάσεις και σταθερό προγραμματι-
σμό στο σύγχρονο περιβάλλον των παγκόσμιων ανατροπών. Κάθε απόφαση,
κάθε ενέργεια που έχει αντίκτυπο στο μέλλον τους, κάθε νέο ξεκίνημα, χρει-
άζεται περισυλλογή, σωστές συμβουλές και καλά σχεδιασμένα βήματα.

Αποτελεί πραγματικότητα ότι την τελευταία πενταετία η Ελλάδα μαστί-
ζεται από την οικονομική κρίση, η οποία, όμως, δεν περιορίζεται στον ελλαδικό
χώρο, αλλά παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Με δεδομένα τα παραπάνω,
δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι η ανεργία έχει αυξηθεί και οι μισθοί των υπαλ-
λήλων έχουν μειωθεί δραματικά. Παράλληλα, παρατηρείται εξαθλίωση των
ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων, αύξηση των κοινωνικών ανισο τήτων και
διακρίσεων, με αποτέλεσμα την έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας,
ιδίως στις μεγαλουπόλεις. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση της σχολικής
βίας τα τελευταία χρόνια, που προβληματίζει ιδιαιτέρως γονείς κι εκπαι-
δευτικούς.
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Όλα τα παραπάνω, βέβαια, είναι άμεσα αλληλένδετα με τον σύγχρονο
τρόπο ζωής, που χαρακτηρίζεται από τη μοναξιά, την αποξένωση, το άγχος και
την ανασφάλεια για το «αύριο». Ζούμε, πράγματι, μια πρωτόγνωρη οικονομική
κρίση, η οποία, όμως, οφείλεται στην κρίση αξιών που προηγήθηκε. Η κρίση,
λοιπόν, είναι μεν οικονομική, αλλά είναι κυρίως ηθική. Οι αξίες και οι θεσμοί
έχουν καταρρακωθεί, και τα ιδανικά έχουν «πτωχεύσει» όπως και η χώρα μας.

Από τη μια μεριά, βασικός παράγοντας που οδήγησε σε όλα αυτά είναι η
κρίση του θεσμού της οικογένειας. Ένας θεσμός που αδυνατεί πλέον ν’ αντα-
ποκριθεί στο ρόλο του και αμφισβητείται όλο και περισσότερο από τη νέα γενιά,
αφού ο αστικός τρόπος ζωής καθώς και τα οικονομικά προβλήματα οδήγησαν
σταδιακά σε εντάσεις, στην έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικο-
γένειας και στην όξυνση του χάσματος γενεών. Απόδειξη αυτού αποτελεί ο αυ-
ξανόμενος αριθμός διαζυγίων στις μέρες μας.

Από την άλλη, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και παίζει η εκπαίδευση. Αντί-
στοιχα, το εκπαιδευτικό σύστημα δοκιμάζεται από την επίδραση των κοινωνι-
κοοικονομικών εξελίξεων. Το επίπεδο της παρεχόμενης μόρφωσης και ο ρόλος
του εκπαιδευτικού έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά, η έλλειψη υλικοτεχνικής
υποδομής είναι πραγματικότητα, και το σχολείο έχει μεταμορφωθεί πια σε εξε-
ταστικό κέντρο. Παράλληλα, στον πολιτιστικό τομέα παρατηρείται η αλλοίωση
της γλώσσας, των ηθών και των εθίμων του τόπου μας, και ελλοχεύει ο κίνδυ-
νος κατάργησης της πολιτιστικής μας ιδιαιτερότητας.

Ταυτόχρονα, μεγάλος παράγοντας διαμόρφωσης του κλίματος της εποχής
είναι και τα ΜΜΕ. Η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα «ακμάζουν» κάτω από
την επιρροή των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. Γεγονός αποτελεί η
πολιτική αστάθεια, η οποία προκύπτει από τα μεγάλα ποσοστά αποχής στις εκλο-
γές, την αδιαφορία των νέων, την αμφισβήτηση του κύρους των πολιτικών και την
έλλειψη ενός ηγετικού προσώπου που θα εμπνεύσει με τις ιδέες του το λαό.

Δυστυχώς, όμως, εκτός από πολιτικούς ηγέτες, η χώρα μας δεν «παράγει»
πλέον ούτε πνευματικούς ηγέτες. Οι πνευματικοί άνθρωποι δεν είναι παρό-
ντες, σιωπούν στα συλλογικά προβλήματα, χρησιμοποιούν μια γλώσσα «ξύλινη»,
ακατανόητη, που δεν αγγίζει, δεν ευαισθητοποιεί και δεν ξεσηκώνει, δεν αφυ-
πνίζει το ευρύ κοινό.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν έναν καμβά με αρκετά μελανά χρώματα, και
πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ίχνος ελπίδας ν’ ανατραπεί αυτή η κατά-
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σταση. Ωστόσο, κάθε κοινωνία έχει το περιθώριο να εξελιχθεί, αφού κάθε νέα
γενιά αναλαμβάνει να συνεχίσει την πορεία προς το μέλλον, αποφεύγοντας και
διορθώνοντας τα λάθη του παρελθόντος. Ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη μας ότι
οι νέοι είναι η συνέχεια της προηγούμενης γενιάς και είναι λογικό να έχει αφο-
μοιώσει αντιλήψεις, ιδέες και νοοτροπίες λανθασμένες, κάθε νέος έχει τη δύ-
ναμη και το δικαίωμα ν’ ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία, να βάλει το δικό
του λιθαράκι, ώστε να έρθει η αλλαγή.

Προτεραιότητα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, αποτελεί για όλους μας η έξο-
δος της χώρας από την οικονομική κρίση. Απαραίτητη, λοιπόν, είναι η ανόρθωση
της οικονομίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αν υπάρχει ανάπτυξη. Θα πρέπει,
αρχικά, να δοθούν κίνητρα στους κεφαλαιούχους να επενδύσουν τα χρήματά
τους, προκειμένου να τονωθεί και να κινηθεί και πάλι η ελληνική αγορά. Έτσι,
σταδιακά οι μισθοί θ’ αυξηθούν, η ανεργία θα μειωθεί και το βιοτικό επίπεδο της
χώρας θα επανέλθει σε φυσιολογικά πλαίσια. Όλα αυτά, όμως, προϋποθέτουν τη
σύμπραξη όλων μας, πολιτικών και πολιτών, προς μια κατεύθυνση.

Η ουσιαστική αλλαγή σε όλους τους τομείς, βέβαια, θα επέλθει εφόσον ο
σύγχρονος άνθρωπος υιοθετήσει υψηλές αξίες και ιδανικά και οι θεσμοί απο-
κτήσουν και πάλι το ρόλο τους. Αρχικά, ο θεσμός της οικογένειας θα πρέπει να
ισχυροποιηθεί. Οι νέοι αφενός θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη μέγιστη
προσφορά της οικογένειας και ν’ αντιληφθούν τα δικαιώματα, αλλά και τις υπο-
χρεώσεις τους. Αφετέρου, οι γονείς οφείλουν να κατανοήσουν πόσο σημαντική
είναι η ευθύνη που έχουν αναλάβει και να επικεντρωθούν στην πνευματική
καλλιέργεια, καθώς και στην ανάπτυξη των κοινωνικών αρετών και ηθικών
αξιών των παιδιών τους. Αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι η ουσιαστική επι-
κοινωνία των μελών μιας οικογένειας και η αλλαγή σε ατομικό, οικογενειακό
αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Αναμφίβολα, επιτακτική ανάγκη είναι ν’ αλλάξει και η εκπαίδευση. Ως θε-
σμός οφείλει να διέπεται από σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότη-
τες του μαθητή και να στοχεύει ναι μεν στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στη
διαμόρφωση μια ανθρωπιστικής παιδείας. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να λειτουρ-
γεί ορθά, δηλαδή η εκπαίδευση να είναι ευέλικτη, ουσιαστική, πρακτική κατά
βάση και όχι μόνο θεωρητική, καλλιεργώντας πολύπλευρα τον νέο, συμβάλλοντας
στην ηθικοποίηση, την πολιτικοποίηση, την κοινωνικοποίηση και, τέλος, στην ανα-
βάθμιση του αισθητικού επιπέδου του. Σκοπός, λοιπόν, είναι να οδηγεί τον νέο
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στη γνώση και όχι στον ανταγωνισμό και στη βαθμοθηρία, και κατ’ επέκταση στη
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης νέας γενιάς.

Παράλληλα, επιβάλλεται η εξυγίανση των ΜΜΕ. Αυτό θα συμβεί αν πά-
ψουν να ελέγχονται από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και από κάθε
κομματικό έλεγχο, ο οποίος τα χρησιμοποιεί ως μέσο προπαγάνδας πολιτικών
και κομματικών αντιλήψεων. Επίσης, ο ρόλος των δημοσιογράφων οφείλει να
περιοριστεί στην αντικειμενική, σφαιρική κι έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.
Αναγκαία κρίνεται, ακόμη, η σωστή ιεράρχηση στην προβολή των ειδήσεων και
βέβαια η ενίσχυση της λειτουργίας των ΜΜΕ ως φορέων αγωγής, προβάλλο-
ντας κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες. Ωστόσο, είναι
απαραίτητη και η κριτική στάση, ο έλεγχος και η διασταύρωση των πληροφο-
ριών από την πλευρά του κοινού, κυρίως των νέων, που προϋποθέτει, όμως, να
έχει ο δέκτης παιδεία.

Τέλος, αξίζει ν’ αναφερθεί και η χρησιμότητα των πνευματικών ανθρώπων
στην πορεία αλλαγής της κοινωνίας μας. «Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι αυτοί
που βλέπουν αυτό που δεν βλέπουν οι άλλοι», όπως είχε δηλώσει και ο αμερι-
κανός συγγραφέας Leroy Eims. Είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται τα προβλή-
ματα πριν καν προκύψουν, είναι αυτοί που προτείνουν λύσεις, που έχουν
ευθύνη για την εξέλιξη της κοινωνίας, που μάχονται για τη δημοκρατία, την ει-
ρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατακρίνουν το φανατισμό και τη μισαλ-
λοδοξία. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η παρουσία τέτοιων ανθρώπων, αυτή ειδικά
την περίοδο, που η ελληνική κοινωνία ταλανίζεται από πλήθος προβλημάτων.
Ιδίως οι νέοι επιζητούν την παρουσία τέτοιων προσώπων, που σαν πυξίδα θα
τους δείξουν το δρόμο.

Συμπερασματικά, η αλλαγή βρίσκεται πια στα χέρια των νέων, αφού μόνο
αυτοί μπορούν ν’ αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση. Με εφόδιο τον ενθου-
σιασμό, την αγωνιστικότητα και την ενεργητικότητα, μπορούν όλοι μαζί να τα
καταφέρουν. Είναι οι μόνοι, εξάλλου, που θέλουν και έχουν το περιθώριο να
ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο, απαλλαγμένο από τα πάθη και τις αδυναμίες
των παλαιότερων γενιών.
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Αξίζουμε καλύτερα και θα τα καταφέρουμε.
Οι νέοι της Ελλάδας απέναντι 
στην κρίση της εποχής μας.

Μαθητής Α' Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Δούκα

ΟΤΑΝ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΧΑ την ευκαιρία να γράψω κι εγώ ένα κείμενο στο βι-
βλίο αυτό και να συμβάλω με το δικό μου τρόπο στη δημιουργία του, αναρωτή-
θηκα τι είναι αυτό για το οποίο θα μπορούσα να γράψω. Ήθελα να είναι κάτι
επίκαιρο, με βλέμμα στα προβλήματα και τις ανησυχίες που δημιουργούνται
στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους στην εποχή μας. Σίγουρα οι από-
ψεις μου δεν αντιπροσωπεύουν το ευρύτερο σύνολο των νέων, αλλά θεωρώ ότι
αυτά που θα πω εκφράζουν αρκετούς σκεπτόμενους, με προβληματισμούς και
προπαντός όνειρα νέους. Αποφάσισα, λοιπόν, να γράψω για την κρίση της επο-
χής μας. Όχι, όμως, την οικονομική, αλλά την κοινωνική, την ανθρωπιστική, την
κρίση που όλοι μας σίγουρα βιώνουμε καθημερινά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Σαν μαθητής αλλά και μελλοντικός πολίτης του 21ου αιώνα, με στόχους,
φιλοδοξίες και όνειρα, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι οι εξελίξεις στη χώρα
μας δεν με αφήνουν ανεπηρέαστο. Η βαθιά κρίση στην οποία βρισκόμαστε έχει
γίνει μείζον θέμα συζήτησης ακόμα και σ’ εμάς τους «μικρούς», που προσπα-
θούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει και ενδιαφερόμαστε, μιας κι
εμείς θα είμαστε αυτοί που θα βγουν σε μερικά χρόνια στον «πραγματικό»
κόσμο και θα ζήσουν με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα. Παρά την
ύπαρξη της άποψης ότι δεν καταλαβαίνουμε ή ότι δεν είμαστε σε θέση ν’ αξιο-
λογήσουμε τα γεγονότα, όλοι μας παλεύουμε για το καλύτερο, πεισμώνουμε και
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συνεχίζουμε, καθώς γνωρίζουμε καλύτερα απ’ όλους τι πραγματικά είμαστε και
θέλουμε να το αποδείξουμε.

Αρχικά, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για την κοινωνική κρίση, άμεσα συν-
δεδεμένη με την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Αν και μέχρι πριν
από μερικά χρόνια, σκηνές παιδιών να λιποθυμούν στα σχολεία, αύξηση στις
αυτοκτονίες και τεράστια ανεργία με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της κοι-
νωνικής ζωής ήταν πράγματα ανήκουστα, αποτελούν πλέον καθημερινότητα
για πολλούς συμπολίτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι όσοι διαβάζουν το
κείμενο αυτό θα έχουν έρθει σ’ επαφή με τέτοια φαινόμενα. Φαινόμενα τα οποία
μπορεί να μη μας απειλούν όλους άμεσα, αλλά έχουν σίγουρα έναν αντίκτυπο στη
ζωή μας. Ποιος άνθρωπος –και τονίζω τη λέξη άνθρωπος– μπορεί να βλέπει τέτοιο
πόνο και να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια; Ανάμεσα, λοιπόν, στη φοίτησή μας
στο σχολείο, την ανάγκη να κάνουμε σοβαρές επιλογές με μεγάλο αντίκρισμα στο
μέλλον μας, καλούμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε και αυτά τα περιστατικά. Με την
πλειοψηφία των ενηλίκων δυστυχώς να μην είναι σε θέση να ξεβολευτούν από τον
καναπέ, θεωρώντας ότι με σχόλια όπως «κοίτα κατάσταση», «κρίμα οι άνθρωποι...»
εκτέλεσαν το καθήκον τους, και υποτιμώντας επιδεικτικά τη δύναμη της συλλο-
γικής προσπάθειας, η άποψή μου είναι πως οι νέοι πρέπει να λάβουν δράση. Και,
αφού αποτελούμε το μέλλον του τόπου αυτού, οφείλουμε να κάνουμε κάτι άμεσα!
Χωρίς διακρίσεις στο φύλο, τη θρησκεία, την καταγωγή, τις σεξουαλικές προτι-
μήσεις και τις πολιτικές απόψεις, έχουμε καθήκον να προσφέρουμε ό,τι μπο-
ρούμε. Είτε προσφέροντας οι ίδιοι εθελοντική εργασία, είτε προτρέποντας τον
κοινωνικό μας περίγυρο να πάψει να είναι αμέτοχος και να πράξει ανάλογα. Όσο
η κρίση βαθαίνει, τόσο περισσότερο πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον, φιλευσπλα-
χνία και αλληλεγγύη σε αυτούς που υποφέρουν.

Προσωπικά, έχοντας προσφέρει εθελοντικό έργο, μπορώ να σας διαβεβαι-
ώσω πως ακόμα και η πιο μικρή βοήθεια που μπορεί κάποιος να προσφέρει
είναι χρήσιμη κι ευπρόσδεκτη. Επίσης, είναι πολύ εύκολο, ειδικά στις μέρες μας,
να βρεθεί μια οργάνωση της οποίας η δράση να μας ταιριάζει και να χρειάζεται
την υποστήριξή μας. Ένα άλλο στοιχείο του εθελοντισμού που τον κάνει άλλω-
στε και τόσο ξεχωριστό, είναι η προσωπική ικανοποίηση που αντλείται μέσω
αυτού. Χωρίς να θέλω ν’ ακουστώ εγωιστής, δεν υπάρχει λαμπρότερο συναί-
σθημα, μεγαλύτερη ικανοποίηση, ομορφότερη εμπειρία από το να δίνεις ό,τι
μπορείς σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Ό,τι κι αν είναι αυτό.
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Ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα της εποχής μας είναι η αυξανόμενη βία και η κα-
ταπάτηση της ισότητας. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται έξαρση του ρατσισμού,
κοινωνικού, φυλετικού, θρησκευτικού, με θύματα είτε μετανάστες, είτε έλληνες
πολίτες. Αποκορύφωμα, μάλιστα, του φαινόμενου αυτού ήταν η αιματηρή δολο-
φονία τριών νέων ανθρώπων. Έως πού θα φτάσει ο φαύλος αυτός κύκλος της
βίας; Η βία δεν αποτελεί τη λύση, και κάθε της μορφή είναι καταδικαστέα. Εμείς,
οι νέοι, είμαστε για άλλη μια φορά η λύση του προβλήματος. Πρέπει να μορφω-
θούμε, να καλλιεργηθούμε, ν’ ανοίξουμε τους ορίζοντές μας, να ξεφύγουμε από
ακραίες αντιλήψεις και να πιστέψουμε ότι είμαστε όλοι ίσοι.

Γι’ αυτό, λοιπόν, σήμερα, που ετοιμαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις ση-
μαντικές για το μέλλον μας, ας αναρωτηθούμε τι κάναμε τελευταία φορά για ν’
αλλάξουμε τη ζωή μας. Ας αναλογιστούμε σε τι κόσμο θέλουμε να ζήσουμε. Ας
σκεφτούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε την κοινωνία μας. Μέσα από τις σπου-
δές και τις επαγγελματικές μας επιλογές. Μέσα από εθελοντική εργασία που
μπορούμε να προσφέρουμε. Μέσα από χρηματική υποστήριξη αυτών που έχουν
ανάγκη. Όλοι, με ό,τι μέσο έχουμε, ας βοηθήσουμε τη χώρα μας και τους συν -
ανθρώπους μας να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να επιστρέψει η ευημερία.
Χωρίς μίσος και φόβο για το διαφορετικό και το καινούριο. Για ένα καλύτερο
μέλλον. Γιατί το αξίζουμε.
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Μαμά, μπαμπά, κοιτάξτε...Μπορώ!
Βοηθώντας ένα παιδί

ν’ αποκτήσει δεξιότητες ζωής

ΣΟΦΙΑ ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

MSc, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς
s.musirlaki@doukas.gr

ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ένα κείμενο για το Ημερολόγιο που κρα-
τάτε στα χέρια σας, ομολογώ ότι προβληματίστηκα. Τι συμβουλές να δώσω σε
γονείς και μαθητές για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε τις
δυσκολίες που συναντάμε στο συνεχώς μεταβαλλόμενο, απαιτητικό και αντα-
γωνιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε;

Και έπειτα κοίταξα την μόλις 7 μηνών κόρη μου. Την παρατήρησα καθώς
αγωνιζόταν για να καταφέρει να σταθεί μόνη της στα πόδια της. Καθώς προ-
σπαθούσε να συντονίσει τα χέρια και τα πόδια, ν’ ανασηκώσει το σώμα της και
να προχωρήσει. Την επιμονή που έδειχνε κάθε φορά που έπεφτε, τις προσπά-
θειες που έκανε, ξανά και ξανά. Χωρίς κούραση, χωρίς σταματημό. Σαν κάτι να
της έλεγε, «Προσπάθησε και θα τα καταφέρεις. Μπορείς!». Και μετά από πολ-
λές προσπάθειες, από χαρούμενες εκφράσεις ενθουσιασμού, από πτώσεις και
κλάματα, τελικά μπόρεσε.

Όπως όλοι μας μπορέσαμε να κάνουμε αυτά τα μικρά αλλά σημαντικά βή-
ματα που τότε μας φάνταζαν αδύνατα. Αυτή η επιμονή που όλοι δείξαμε στους
πρώτους μήνες της ζωής μας για να καταφέρουμε να περπατήσουμε, να μιλή-
σουμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σ’ έναν κόσμο τόσο ξένο και πε-
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ρίεργο, μπορεί να μας θυμίσει ότι μπορούμε να κάνουμε όσα μας φαίνονται
ακατόρθωτα. Βάζοντας στόχους και προσπαθώντας να τους κατακτήσουμε. Με
πίστη στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας, που είναι αστείρευτες.

Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, αποφάσισα να γράψω σε αυτό το κείμενο
όλα όσα έχω ευχηθεί στην κόρη μου. Όλα όσα της έχω πει, σιωπηλά πριν καν
γεννηθεί, και όσα της λέω κάθε φορά που κλέβω λίγο από το χρόνο της για να
την κρατήσω στην αγκαλιά μου. Όλα όσα θα έλεγα στα παιδιά όλου του κό-
σμου και σε όσα έχω την ευκαιρία να διδάσκω.

Εύχομαι, λοιπόν, να είναι πάντα δυνατή. Να προσπαθεί καθημερινά. Να
βάζει στόχους και να τους κυνηγά παρά τα εμπόδια που θα συναντήσει στο
δρόμο της. Να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις, όσες κι αν είναι αυτές. Και
να ξέρει ότι θα έχει πάντα τη βοήθειά μας όταν πέσει ή όταν αποτύχει.

Να σκέφτεται δημιουργικά. Ν’ αναζητά νέες διαδρομές και να προχωρά με
θάρρος. Και όταν ακολουθήσει λάθος δρόμο, να ξέρει ότι εμείς θα είμαστε
πάντα εκεί για να τη βοηθήσουμε να βρει το επόμενο μονοπάτι.

Ν’ ακούει τους άλλους. Να γνωρίζει πότε πρέπει να ακούει και πότε να
μιλά. Να σέβεται τη γνώμη τους και πάνω απ’ όλα να σέβεται τον εαυτό της.
Και να ξέρει ότι θα είμαστε πάντα δίπλα της για να την ακούσουμε όποτε θε-
λήσει να μας μιλήσει.

Να θέλει ν’ αλλάξει τον κόσμο αλλάζοντας πρώτα τον εαυτό της. Και να
θέλει ν’ αλλάξει κι εμάς τους γονείς της, αν πιστέψει κάποια στιγμή ότι δεν
συμβαδίζουμε με το δικό της κόσμο.

Να υπερασπίζεται την αλήθεια και να επιζητεί τη δικαιοσύνη. Και να θυ-
μάται ότι εμείς θα της λέμε πάντα την αλήθεια

Να είναι πάντα ανοιχτή στο διαφορετικό και να θυμάται ότι ο καθένας μας
είναι μοναδικός. Κι εμείς θα σεβόμαστε πάντα τη διαφορετικότητα και τη μο-
ναδικότητά της.

Να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Να μην τις φοβάται. Και να θυμάται ότι
ακόμα κι αν όλα αλλάξουν, εμείς θα την αγαπάμε το ίδιο.

Να μαθαίνει συνεχώς. Από τους ανθρώπους κι από τα έργα τους. Από την
ιστορία που έχει γραφτεί κι από αυτή που γράφεται κάθε μέρα. Και να μην
ξεχνά ότι κι εμείς μαθαίνουμε από αυτή.

Ν’ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να τις υποστηρίζει. Και αν δεν συμφω-
νούμε με κάποιες από αυτές, να υπερασπίζεται με επιχειρήματα τις επιλογές της.
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Να κατανοεί, να διαπραγματεύεται και να συνεργάζεται, όποιες κι αν είναι
οι πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές που έχει με τους συνεργάτες της. Και
να συνεργάζεται και μ’ εμάς.

Να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο της και τις δυνάμεις της. Αλλά να μην
ξεχνά ν’ αφιερώνει χρόνο και στον εαυτό της.

Να εμπνέει τους άλλους με τις πράξεις της και να στέκεται με υπευθυνότητα
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Κι εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο.

Να σκέφτεται θετικά, ακόμη κι όταν συναντά δυσκολίες. Να βλέπει τα θε-
τικά πράγματα που της συμβαίνουν μέσα στη μέρα. Ελπίζω να συμμετέχουμε
κι εμείς σε κάποια από αυτά.

Να χαίρεται με τα μικρά αλλά τόσο σημαντικά πράγματα. Να παίζει και
να γελά. Και ελπίζω να γελάμε μαζί. Κάθε μέρα.

Να αγαπά τους ανθρώπους, τη φύση και τον εαυτό της. Και να ξέρει ότι
εμείς θα την αγαπάμε για πάντα.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω είναι κάποιες από τις δεξιότητες που
καλούνται να έχουν τα παιδιά μας στον 21ο αιώνα, όπως αυτές έχουν κατα-
γραφεί από τον οργανισμό Partnership for 21st Century Skills (P21)*. Η κριτική
σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία, η επίλυση προβλη-
μάτων, η ευελιξία, η σωστή διαχείριση των στόχων, η αυτορυθμιζόμενη μάθηση,
οι κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες θεωρούνται σημαντικές δεξιό-
τητες μάθησης, καινοτομίας, καριέρας και ζωής.

Πόσο απλές μοιάζουν, όμως, όταν παρουσιάζονται με τη μορφή τέτοιων
συμβουλών; Φαντάζομαι άλλωστε ότι κι εσείς έχετε πει πολλές από αυτές κά-
ποια στιγμή στα παιδιά σας.

Σε όλους εσάς εύχομαι, λοιπόν, να βρείτε ξανά το χρόνο και να κρατήσετε
σφιχτά τα παιδιά σας στην αγκαλιά σας και να τους πείτε όλα αυτά που τους
είχατε πει τότε, που ήταν μικρά. Γιατί όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει από τότε,
τα παιδιά θα έχουν πάντα την ανάγκη να μας ακούσουν να τους μιλάμε με σε-
βασμό απέναντι στα ίδια και στα όνειρά τους. 

Κι εσείς παιδιά μου, αν διαβάζεται αυτές τις γραμμές, να θυμάστε ότι μόνο
εσείς έχετε τη δύναμη να τα καταφέρετε. Και το μέλλον μπορεί να είναι απρό-
βλεπτο ή αβέβαιο, είναι όμως ταυτόχρονα και συναρπαστικό. Αλλά πάνω απ’
όλα είναι μπροστά σας.

* http://www.p21.org
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Επιλογές με σημασία
που πράγματι αξίζουν!

ΜΠΡΟΥΣ ΝΤΙΞΟΝ
Εταίρος της Preston Dixon Consulting

Συν-Ιδρυτής & Πρόεδρος της Anytime Anywhere Learning Foundation

ΕΠΙΛΟΓΕΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος επιλογές και ευ-
καιρίες για να διαλέξουμε εκείνο που θέλουμε να ακολουθήσουμε στη ζωή μας.
Ωστόσο, κάποιες φορές, αυτή η διαδικασία μας προβληματίζει. Ας βρεθεί κά-
ποιος να μας πει τι πρέπει να κάνουμε! Σήμερα, εσύ, ο μαθητής, έχεις απεριό-
ριστες δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφορίες, ιδέες και απόψεις σχετικά με
τις επιλογές που μπορείς να έχεις στη ζωή σου. Πόσο σε βοηθά κάτι τέτοιο; Ή,
πόση σύγχυση μπορεί να σου προκαλέσει;

Πολύ συχνά στη ζωή μας, έχουμε βρεθεί μπροστά σε σταυροδρόμια και
αναρωτιόμαστε τι να διαλέξουμε. Περνάμε πολύ χρόνο μέχρι να δούμε τι μπο-
ρούμε να κάνουμε αλλά σε τελική ανάλυση, έχει άραγε τόση σημασία; Ενδια-
φέρεται πραγματικά κανείς; Πώς μας επηρεάζουν οι επιλογές μας, η ιστορία
μας, ο χαρακτήρας μας, η οικογένειά μας… οι αξίες μας; Σήμερα, έχεις επιρ-
ροές και πληροφορίες που δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε και που μπορούν να σε δι-
ευκολύνουν στις αποφάσεις σου. Πόσο όμως, ισχύει κάτι τέτοιο;

Όταν όλα τελειώσουν, τι είναι πράγματι σημαντικό… και τι αξίζει τον κόπο
να κάνεις; Σίγουρα, το καλύτερο που έχει να σου προσφέρει η ζωή, είναι η ευ-
καιρία να δουλέψεις σκληρά σε μια δουλειά που να αξίζει τον κόπο. Η καλύ-
τερη δουλειά είναι εκείνη που σε ενθουσιάζει, αξιοποιεί το ταλέντο σου, σε
κάνει να αισθάνεσαι μέρος ενός συνόλου, σε εμπνέει. Κάτι τέτοιο δυστυχώς,
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δε συμβαίνει σε όλους. Συμβαίνει μόνο σε όσους έχουν κάνει σοφή επιλογή.
Πολλοί αναζητούν τις άμεσες ανταμοιβές: χρήμα, κοινωνική θέση, υπεροχή,
ικανοποίηση του εγωισμού τους. Όμως, για όσους επιλέγουν με προσοχή, η
επιβράβευση είναι πολλαπλή. 

Έτσι λοιπόν, στο σύγχρονο κόσμο, αξίζει να θέτεις ερωτήματα και να βρί-
σκεις απαντήσεις σε πολλά πεδία, όπως στις επιστήμες, τις τέχνες, την ιατρική,
τη γεωργία και αλλού.  Αξίζει πραγματικά να ακολουθείς ό,τι σε εμπνέει και σε
ενθουσιάζει. Διότι όταν όλοι οι άλλοι θα συνεχίζουν αποχαυνωμένοι τη ζωή
τους, εσύ θα είσαι έτοιμος για να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις. 

Ας καλλιεργήσεις τα δυνατά σου σημεία. Ας εστιάσεις σε όσα σε χαρα-
κτηρίζουν ως μαθητή της σύγχρονης εποχής. Και κυρίως, ας χρησιμοποιήσεις
τη δικτύωση. Σήμερα, με την εξοικείωση των παιδιών στις σύγχρονες τεχνολο-
γίες, όλοι μπορούν να δικτυωθούν για να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες
μεταξύ τους. Ύστερα, ας συλλέξεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις
επιλογές που θα κάνεις, ας μάθεις να κερδίζεις από τις εμπειρίες των άλλων.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα να δράσεις στους ίδι-
ους χώρους με ειδικούς και επαγγελματίες, πράγμα που θα σε διευκολύνει στις
τελικές σου αποφάσεις. Τέλος, θα πρέπει να είσαι φιλοπερίεργος. Πάντα. Η
γρήγορη ανατροφοδότηση και άντληση πληροφοριών από διαφορετικούς χώ-
ρους και πηγές είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας και πρέπει να επιδιώ-
κεις κάτι τέτοιο. Ας εξετάζεις τα λάθη σου και ας μαθαίνεις από αυτά. Γρήγορα. 

Όλα δεν αγοράζονται με χρήματα, ειδικά όσα αξίζουν τον κόπο. Όσα κά-
νεις και πώς τα κάνεις πρέπει να αξίζουν το χρόνο σου και την αποφασιστικό-
τητά σου. Το χρήμα δεν σου τα εξασφαλίζει. Και αν βρεις το χώρο όπου ανήκεις,
μην τον αφήσεις. Μην ξεγελαστείς με όσα οι άλλοι πιστεύουν ή κάνουν. Κάνε
ό,τι εσύ πιστεύεις πως είναι το καλύτερο για τον εαυτό σου. 

Μαθητή, αυτή είναι η εποχή σου! Εκμεταλλεύσου την! 
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What Really Matters, and What’s Worth Doing

Choice. We have too much of it. Our modern world is full of opportunity, op-
tions, and the chance to choose what we do. Yet sometimes this is just simply
overwhelming. Just tell me what I should do. This world of the modern learner
is about unlimited possibilities; it’s about unlimited access to information,
ideas and opinions about the choices we make in our lives. Does that help?..or
does it just confuse?

So many times in our lives, you come to a crossroads; you ask yourself, what
should I do? You think too long about what you could do; but ultimately, does
it really matter, does anyone else really care? What are the influences on the
choices you make…your history, your context, your family…your values? In the
world of the modern learner you have unprecedented influences, and infor-
mation, which should allow you to make better, more informed choices. But do
you?

When it’s all said and done, what really matters..and what is worth doing?
Surely the best that life has to offer, is the chance to work hard at work worth
doing. That is work you have a passion for, a talent for, something that you be-
lieve you can be part of , to make a real difference. That is for the lucky few; that
is for those who choose wisely, for many seek more immediate rewards..money,
status, pride or ego…but to those who choose wisely, the rewards are many.

So it is a modern learner’s world, but what really matters are those things
that are really worth doing; those things that ask questions and need answers,
in science, the arts, medicine, engineering agriculture, and beyond.  Follow your
passion, for that’s what really matters; for those days when others would rather
sleep through, and not rise, you will be ready for the challenge, and ready to
contribute. 

So play your strengths. Draw on those attributes that define you as a mod-
ern learner. First and foremost, network. As a modern learner so familiar with
modern technologies, you have the ability to form networks which enables you
to contrast ideas and experiences with others. Stay connected. Secondly, always
be well-informed about the choices you do make; learn from what others are
doing or have done. Modern technologies grant you the ability to operate in the
same spaces as experts and other professionals and this should allow you to
make better decisions about what you do. And finally, stay curious. Always. You
have the ability to quickly obtain feedback from multiple sources, and a diverse
range of people, so always reach out for those;  iterate on your failures, and learn
from them. Fast.

There’s not much that money can’t buy, but worthiness is one. Feeling that
what you do, and how you do it, is worthy of your time, and your commitment.
Money can’t buy that; and if you can find that place where you know you be-
long…go there; don’t be strayed by what others think, or by what others do. Do
what you think is best. For you.

Modern Learner this is your time. Make it so.
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Πάμε μια βόλτα… στην αλήθεια;

ΤΑΣΟΣ ΠΑΓΚΑΚΗΣ
http://about.me/tpagakis

ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! Σε λίγες γραμμές, θέλω να σας πω ό,τι θα έλεγα στα παι-
διά μου σήμερα. Οι πολιτικοί, οι γονείς, οι δάσκαλοι και όσοι έχουν σημαντικές
ευθύνες, σας παραδίδουμε έναν κόσμο που δεν είναι πια βιώσιμος, όπως λει-
τουργεί τα τελευταία 30 χρόνια. Ροκανίσαμε σαν τερμίτες τα αγαθά της ζωής,
ναρκωθήκαμε γλυκά στην κατανάλωση και τις προσωπικές μας ανασφάλειες.
Χαλάσαμε όμορφες ανθρώπινες σχέσεις. Ξεχάσαμε ότι η ιστορία της εξέλιξης
και η φύση των ανθρώπων πάντα είχαν ως οδηγό τη συνεργασία, τη δημιουρ-
γία, τη συνεχή ανακάλυψη και τη θυσία προσωπικών επιδιώξεων για το κοινό
καλό. Οι οικονομικές δυσκολίες, η ανεργία, η ένταση, η πολιτισμική εχθρότητα
προς το καινούριο, οι κοινωνικές ανισότητες, ο φόβος, η ασύμβατη εκπαίδευση
με τις εξελίξεις της ζωής, είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Αλλά πρέπει να σας
ζητήσουμε ν’ αναλάβετε ρόλο και να τ’ αλλάξετε προς το καλύτερο. Είστε η ελ-
πίδα του κόσμου, για να ξαναέρθουν στην επιφάνεια οι αξίες που συγκινούν,
που βελτιώνουν, γεμίζουν ψυχές και καρδιές... και όχι τσέπες. Έτσι, δεν θα γλι-
τώσετε μόνο εμάς από τις τύψεις μας, αλλά θα σχεδιάσετε το μονοπάτι της
δικής σας ζωής σε έναν κόσμο πιο δίκαιο, δημοκρατικό, ηθικό και ανθρώπινο.
Αυτά μπορείτε να τα κάνετε μόνο σαν ομάδες, σαν παρέες, σαν κοινότητες του
internet και της ζωής.

Είναι όλα μαύρα για το μέλλον μας; Οχι, το αντίθετο! Απλά θέλει θετική
σκέψη και συνεχές ψάξιμο. Οι κάποτε φτωχές κοινωνίες (Ινδία, Κίνα, Αφρική,
Βραζιλία) δημιουργούν και δίνουν ευκαιρίες εργασίας και μάθησης. Ο λεγό-
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μενος ανεπτυγμένος Δυτικός κόσμος προσπαθεί να διορθώσει λάθη ετών και
αναζητά καινοτομία και ιδέες. Βρίσκεται, λοιπόν, ο κόσμος μας σ’ ένα μετα-
σχηματισμό, αναζητώντας τη νέα ισορροπία. Σε αυτή τη μετάβαση πρέπει να
διαλέξετε μέρος: είτε θα σχολιάζετε, είτε θα είστε απαθείς, είτε θα πάρετε
ενεργά μέρος στη δράση, για να ευδοκιμήσει ξανά ο κόσμος.

Συμμαθητές σας φτιάχνουν εικονική επιχείρηση και μετατρέπουν παλιές
ακτινογραφίες σε ζωγραφικά έργα τέχνης με κορνίζα, για να τα πουλήσουν
έναντι συμβολικής αμοιβής υπέρ ενός ιδρύματος. Δεκατριών ετών προγραμ-
ματιστές (developers) παιχνιδιών φτιάχνουν στο υπόγειό τους, με τη βοήθεια
των γονέων τους, εταιρεία και συναρπάζουν την υφήλιο. Νέα παιδιά συμμετέ-
χουν μέσω του internet σε εθελοντικές κοινότητες για ν’ αποκτήσουν εμπειρία
από ξένες χώρες πάνω σε έργα ανακατασκευής ιστορικών τόπων. Το robot «Pan-
dora» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
ΑΠΘ χαρτογραφεί, αναγνωρίζει και αποφεύγει εμπόδια. Γονείς αναρωτιούνται
αν αξίζουν τα έξοδα των διακοπών, σε σύγκριση με ένα μήνα βιωματικής εκ-
παίδευσης. Οι πολυεθνικές εταιρείες διαλέγουν να επενδύσουν σε χώρες όπου
υπάρχει κίνημα δημιουργίας στα πανεπιστήμια. Το παιχνίδι γίνεται εργαλείο
μάθησης κι επιχειρηματικών σχεδίων και ψηφιακό πολιτιστικό προϊόν. Η δι-
δαχή και η αυθεντία δίνουν τη θέση τους στα web chats! Δάσκαλοι, απόφοιτοι,
γονείς (ναι, στην Ελλάδα) φτιάχνουν κοινότητα παροχής δωρεάν βοηθητικών
μαθημάτων σε οικογένειες που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα.

Το internet και η τεχνολογία είναι τα πιο μαζικά, δημοκρατικά εργαλεία
που έχουν κατακτήσει όλοι οι πολίτες. Το 2020, θα έχουμε 50 δισεκατομμύρια
συνδεδεμένες συσκευές για έρευνα, εκπαίδευση, εργασία, δίκτυα ενέργειας,
ψυχαγωγία, πολιτισμό, και όλα αυτά στα χέρια σας. Καταργούνται τα σύνορα,
οι τίτλοι, η συνήθεια, δεν έχει σημασία ποιος είναι πλούσιος και ποιος φτωχός.
Το μόνο που θα μετράει, είναι αν οι ιδέες προσθέτουν αξία στο κοινό καλό,
στους πολλούς. Και μόνο αν έχετε τέτοιες ιδέες –όποιο επάγγελμα κι αν δια-
λέξετε– θα σας πληρώνουν, θα σας αξιοποιούν. Η «συνταγή» σπούδασα το Χ
αντικείμενο και σε αυτό θα εργαστώ για πάντα, δεν ισχύει. Θα χρειαστείτε
διαρκή εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση, για να εξελίσσετε διαρκώς τις
γνώσεις και τα στοιχεία προσωπικότητας που ζητούνται.

Στην εποχή αυτή θα γίνει μια μετάβαση σε πιο ανθρώπινες αξίες, σε πιο
ταπεινά πρότυπα κοινής πορείας των ανθρώπων, και εκείνοι που θα οδηγούν
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–πρώτοι μεταξύ ίσων– θα το κάνουν χωρίς να νικηθούν από τις ατυχίες, αλλά
και χωρίς να παίρνει το μυαλό τους αέρα από μια πρόσκαιρη επιτυχία. Στην
Ελλάδα και στον κόσμο θα χρειαστούμε ανθρώπους που δεν είναι μαλθακοί
και μαθημένοι σε μια ρουτίνα. Διψάμε για ανθρώπους έτοιμους για δράση, δη-
μιουργία, κοινή προσπάθεια, ηθική στα σπίτια και τους χώρους εργασίας. Να
ελέγχουν με ωριμότητα και άψογο τρόπο δυσάρεστες καταστάσεις, να εκπέ-
μπουν σιγουριά, να ακούν και να εμπλουτίζουν την άποψή τους από τη συ-
νεργασία με άλλους. Αλλωστε, σήμερα ο επιχειρηματικός και εκπαιδευτικός
δρόμος βασίζεται στη συνδημιουργία (κίνημα co-creation), οπότε ο δρόμος
τού «τα ξέρω όλα» ή «εγώ είμαι» είναι αδιέξοδος...

Σε αυτή την πορεία, εμείς, οι γονείς, δεν μπορούμε να σας οδηγήσουμε.
Μπορούμε μόνο να είμαστε δίπλα σας και να απαντούμε – σε όσα ξέρουμε. Να
σας δίνουμε ερεθίσματα, από όσα βλέπετε σε εμάς και όσα ρωτάτε. Ούτε εμείς
ξέρουμε πώς θα είναι ο κόσμος, ποια είναι τα καλύτερα από τα 100 νέα επαγ-
γέλματα, πού βρίσκονται οι ευκαιρίες. Κάποιοι από εμάς ακόμη μαθαίνουμε,
και ίσως η «ρετσέτα» που ξέραμε να μην είναι ασφαλής οδηγός πια.

Μη ρωτήσετε γιατί αυτά δεν ακούγονται δημόσια στη χώρα μας – θα χά-
σετε το χρόνο σας! Προχωρήστε και κοιτάξτε μπροστά, ρωτήστε όλα τα «γιατί»,
φέρτε σε δύσκολη θέση τους δασκάλους σας, κρίνετε και αξιολογήστε. Πάντα
με συγκινούσε η αλλαγή που σε μαθαίνει, η πρακτική καινοτομία που βοηθά,
οι δυνατοί άνθρωποι που προσπαθούν, το ελεύθερο πνεύμα και η αναζήτηση.
Γι’ αυτό σας αφιερώνω το απόφθεγμα “Appreciate when things go awry, it
makes for a better story to tell later”. Αλήθεια, τι ιστορίες θα λέτε εσείς σε εί-
κοσι χρόνια; Θα λέτε, εύχομαι, ότι παρά τις δυσκολίες τα καταφέρατε; Tι θα
λέτε στα παιδιά σας ή σε φίλους; Ξεκινήστε από εκεί και σκεφτείτε... Όλα τα
υπόλοιπα τα μαθαίνεις με ένα Google search.

Όπως η έμπνευση ποτέ δεν επισκέπτεται τον τεμπέλη, έτσι και η κρίση
δεν μπορεί να διεγείρει με δημιουργική ανησυχία τα συντηρητικά μυαλά που
ζουν στη χώρα μας. Εύχομαι να χαρείτε το ταξίδι και στο τέλος να διηγείστε
πως εμπλουτίσατε τον κόσμο με νέες θετικές δράσεις, συνεργασίες και γνώ-
σεις. Οσοι σας πουν το αντίθετο, δηλαδή «δεν γίνεται», είναι δεμένοι στο πα-
ρελθόν. Αφήστε τους εκεί...
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Η ενέργεια αρέσκεται να ρέει

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Μαθήτρια ΙΒ1 Εκπαιδευτηρίων Δούκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ «ΣΗΜΕΡΑ» ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΔΙΑΚΟΠΑ. Οι γονείς και οι καθη-
γητές εργάζονται και παλεύουν, στον δικό του τομέα ο καθένας, για να μυή-
σουν τα νεανικά μυαλά προς τον κατάλληλο, το σωστό δρόμο. Γύρω μας
υπάρχουν ερεθίσματα, λόγια και εικόνες που μεταδίδουν την έννοια της «επι-
τυχίας», την αξία του στόχου και τα σωστά μυστικά της δουλειάς. Βιβλία, συ-
ναντήσεις και συμβουλές παρμένες από καινούριες έρευνες φέρνουν στο φως
μια ενιαία αντίληψη, η οποία έχει διαμορφώσει την καθημερινότητα των νέων
της εποχής μας.

Οι αξίες και το κύρος είναι ανάγκες που καλλιεργούνται και γίνονται
μέρος της φύσης μας. Όλοι αναζητούμε την αναγνώριση. Ως κοινωνία, έχουμε
θέσει ιδανικά τα οποία κοπιάζουμε για ν’ αποκτήσουμε. Σύμφωνα με αυτό τον
τρόπο σκέψης διδάσκονται και οι νέοι. Οι άριστες επιδόσεις και οι κλασικές
ασχολίες είναι το «σωστό» για κάθε παιδί . Οι γονείς είναι διατεθειμένοι να θυ-
σιαστούν για το παιδί τους και εργάζονται ασταμάτητα ώστε να του παρέχουν
μια «καλή ζωή»∙ αγωνίζονται για να του εξασφαλίσουν μια καλή εκπαίδευση.

Ποιο είναι το κέρδος; Μήπως απουσιάζει η συναισθηματική πληρότητα,
η οποία οδηγεί στην απουσία της ευτυχίας; Σήμερα, στην τρέχουσα γλώσσα
πρωταγωνιστεί η λέξη «επιτυχία» και όχι η λέξη «ευτυχία». Ηχητικά μοιάζουν,
στην ουσία, όμως, διαφέρουν πολύ και είναι εύκολο να μπερδευτούν. Αυτοί που
θα καταφέρουν να τις ξεχωρίσουν είναι οι αληθινά επιτυχημένοι, γιατί είναι
οι ευτυχισμένοι.
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Αγνοούμε ότι το βασικό συστατικό για μια καλύτερη, υγιέστερη και ισχυ-
ρότερη κοινωνία, είναι η ευτυχία των μελών της. Οι γονείς που γνωρίζουν και
αναγνωρίζουν την αξία της ευτυχίας είναι οι μόνοι που μπορούν να τη διδάξουν
και στα παιδιά τους, αν αναλογιστούμε πως τα ευτυχισμένα παιδιά είναι πιο δη-
μιουργικά και περισσότερο δεκτικά στη μόρφωση και σαφώς πιο υγιή.

Ένας στοργικός γονιός επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ευτυχία του
παιδιού του, παρατηρεί κι ενισχύει με σοβαρότητα τις ικανότητες και τα εν-
διαφέροντά του, ακόμα κι όταν δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Η πίστη στο παιδί
τού δίνει δύναμη να προχωρήσει, να εξελιχθεί.

Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν είχαμε τη μαγεία της ανακάλυψης,
της εξερεύνησης και δεχόμασταν τις αλλαγές... Το «νέο» φέρνει μια γεμάτη πηγή
ενέργειας! Η φωνή της καρδιάς ενός νέου είναι ισχυρή και μέσα της κρύβει
πολλή δύναμη. Με την ουσιαστική αποδοχή της προσωπικότητας, δίνεται η ευ-
καιρία για την εξέλιξη και σειρά έχει η αυτοβελτίωση, η οποία θα έρθει μόνη της.

Ο αγώνας για την κατάκτηση του ιδανικού είναι ανούσιος και ψυχοφθό-
ρος. Το ιδανικό δεν μπορεί να οριστεί και διαφέρει για κάθε άτομο. Η μόνη εξέ-
λιξη που μπορεί να έχει ένας τέτοιος αγώνας, είναι η καλλιέργεια μιας
ψεύτικης εικόνας, με μικρή διάρκεια και ξεθωριασμένα αβέβαια χρώματα.
Είναι τύχη και απόλαυση η χαρά της διερεύνησης του ορίζοντα.

Είναι ωφέλιμο ένα «ανοιχτό» και χωρίς δειλία μυαλό, διότι η δειλία είναι εχ-
θρός και δημιουργεί φόβους. Ο φόβος είναι εχθρός, και ένας στόχος για το παιδί
του σήμερα είναι να ξεπεράσει το στρες και ν’ αντιμετωπίσει τα εμπόδια επι-
κεντρωμένο στις δικές του δυνάμεις και αξιοποιώντας τη δημιουργικότητά του.

Το βλαβερό «αν…»! Τα ανεκπλήρωτα όνειρα, οι τυπικές προϋποθέσεις, δη-
μιουργούν ψεύτικες προσδοκίες. Ωφέλιμα είναι τα σχέδια. Η αγάπη και η αφο-
σίωση των παιδιών σε αυτό που κάνουν είναι το νόημα της ζωής τους, και
πρέπει να το θέλουν με την ψυχή τους. Δεν υπάρχει κανόνας, ούτε δεσμεύσεις,
ο κάθε ένας είναι διαφορετικός και έχει δικαίωμα στο σεβασμό. Κάθε σύγκριση
με τους άλλους είναι ανούσια κι έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα.

Ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε, είναι ν’ αποδεσμευτούμε. Η απο-
βολή του «φορτίου» και η αναθεώρηση αναζωογονεί και ελαφραίνει την ψυχή,
με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε καλύτερα. Η αποδέσμευση είναι ένας τρόπος
που αυξάνει την ενέργεια. Η ενέργεια είναι σημαντική και πολύτιμη για τη ση-
μερινή κοινωνία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση.
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Οι υπερβολές και η καταπίεση παγιδεύουν την ενέργεια, και η ενέργεια θ’
αρχίσει να ρέει μόνο όταν βρει την κατάλληλη στιγμή, όταν ο οργανισμός θα
έχει αποβάλει τα βάρη και θα την καλοδεχτεί.

Τα παιδιά ονειρεύονται. Η νεότητα είναι η ηλικία των ονείρων. Μην τα
προσγειώνετε, αφήστε τα ν’ απογειωθούν, να ταξιδέψουν, ν’ ανακαλύψουν, να
εκτιμήσουν τον κόπο και την προσπάθεια. Με αυτό τον τρόπο θα μάθουν, θα
μάθουν πολλά… 
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Παράδοση και Πρόοδος 
στην Εκπαίδευση των Παιδιών μας

ΔΡ. ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Βιολόγος καθ. Μέσης Εκπαίδευσης στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

Εξειδικευμένη στις μαθησιακές δυσκολίες
1ο βραβείο Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι
κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις». 

Οδυσσέας Ελύτης

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ το εκπαιδευτικό μας σύστημα «ταλαιπωρείται» και φαίνεται
να αποσυντίθεται από τις άκομψες, πρόχειρες και άστοχες αλλαγές που κατά
καιρούς εφαρμόζονται, μου έρχονται στο μυαλό οι σκέψεις του Ελύτη. Ίσως
γιατί σε αυτές βρίσκει κανείς την ελπίδα της ανοικοδόμησης και της αναδιορ-
γάνωσης. Αυτά ακριβώς που όλοι εύχονται για την παιδεία μας.

Ποιοι είναι, όμως, αυτοί οι τρεις πυλώνες που μπορούν να βοηθήσουν
στην ανασύσταση του εκπαιδευτικού μας συστήματος; Ποια είναι η ελιά, το
αμπέλι και το καράβι που μπορούν ν’ ανασυνθέσουν το μέλλον των παιδιών
μας; Υπάρχουν αυτά σήμερα και, αν ναι, γιατί δεν χρησιμοποιούνται, ώστε ν’
αποκτήσουμε επιτέλους στη χώρα μας μια παιδεία που «δεν θα παιδεύει»;

Η ελιά είναι ένα δένδρο γερό, με κορμό στέρεο. Είναι αειθαλές και αντέ-
χει στα χρόνια. Δίνει δε το πιο ευλογημένο προϊόν: το λάδι. Σκέφτομαι αυτόματα
πως η παιδεία μας έχει τέτοιες γερές ρίζες. Την κληρονομιά των αρχαίων Ελ-
λήνων, των φιλοσόφων και των ποιητών. Όταν οι άλλοι λαοί προσπαθούσαν
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να βρουν τρόπους επιβίωσης ή και επικοινωνίας, οι πρόγονοί μας εκπαίδευαν
τα παιδιά τους ώστε να είναι «καλοί καγαθοί». Να αποκτήσουν ευρωστία και
ομορφιά με την άσκηση του σώματός τους, αλλά και πνευματική καλλιέργεια
ώστε να γίνουν ενάρετοι. Ήθος και μυαλό. Υγεία σώματος και ψυχής.

Πόσο απλή και σπουδαία σύλληψη της εκπαίδευσης, που ούτε στο ελάχι-
στο δεν αντιλαμβανόμαστε στις μέρες μας! Έστελναν τα παιδιά τους σε ειδικούς
παιδαγωγούς (γραμματιστές, κιθαριστές και παιδοτρίβες), για ν’ αποκτήσουν
σώμα ρωμαλέο και ψυχή καθαρή. Και με τα κείμενα των μεγάλων φιλοσόφων,
όπως του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και τόσων άλλων, δείχνουν το δρόμο και σ’
εμάς τους νεότερους. Έχουμε άραγε σκύψει εμείς οι νέοι Έλληνες πάνω σε
αυτή την τίμια κληρονομιά; Τη χρησιμοποιούμε ως παρακαταθήκη για να προ-
χωρήσουμε; Φοβάμαι πως πολύ λίγο…

Ο γνωστός λιβανέζος φιλόσοφος Χαλίλ Γκιμπράν επεσήμανε: «Το έθνος
να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους». Μήπως έχουμε σιω-
πηλούς τους πνευματικούς μας ανθρώπους; Μήπως έχουμε κόψει τα κλαδιά
από την ελιά; Οι πνευματικοί άνθρωποι μάλιστα στην Ελλάδα δεν έλειψαν ούτε
στη νεότερη ιστορία της: ποιητές, φιλόσοφοι, ιερείς, συγγραφείς. Άνθρωποι με
όραμα για την παιδεία του τόπου. Για τη διαπαιδαγώγηση των νέων και την
πνευματική τους ωρίμανση.

Τότε τι φταίει και έχουμε μια εκπαίδευση που «παιδεύει»; Η απάντηση,
νομίζω, πως είναι στον τρόπο που δίνεται η γνώση. Πολλές φορές αναρωτιέμαι
πόσο μπορεί ένας νέος να ενδιαφερθεί για τους τόνους και τα πνεύματα αρ-
χαίων λέξεων, πριν ακόμα καταλάβει την ουσία των νοημάτων τους. Ίσως θα
ήταν πιο ουσιαστικό για τα παιδιά μας ν’ αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του
αρχαίου ελληνικού πνεύματος πριν «βομβαρδιστούν» με κείμενα και κανόνες,
των οποίων την αναγκαιότητα δεν καταλαβαίνουν...

Και αν η ελιά είναι το ένα στοιχείο από την κληρονομιά μας, το αμπέλι,
αυτό το φυτό με τους πλούσιους καρπούς και το αρωματικό ποτό που παράγει,
τι να είναι άραγε; Οι καρποί της εκπαίδευσης, τα παιδιά με τους δασκάλους
τους, που «ζυμώνονται» καθημερινά με αγάπη και υπομονή, για να πάρουν το
καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή η σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή είναι ένας μο-
ναδικός δεσμός αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού. Φυτρώνει μέσα από
την παροχή γνώσης και αναπτύσσεται στη διάρκεια των σχολικών χρόνων.
Πολλές φορές σκέφτομαι πως είμαι ευλογημένη που είμαι καθηγήτρια, που
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μπορώ και επικοινωνώ με τους μαθητές μου, τα παιδιά μου, και έχω την τιμή
να μοιράζομαι τις έγνοιες, τις ανησυχίες τους, την πορεία τους στη μάθηση,
τους στόχους και τις προσδοκίες τους. Νομίζω πως αυτός ο μοναδικός δεσμός
ποτέ δεν αφήνει τους δασκάλους να εφησυχάζουν. Αντίθετα, τους έχει πάντα σε
εγρήγορση, για να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στην εκπαίδευση των μα-
θητών τους.

Τίποτα, όμως, δεν προχωράει μπροστά χωρίς ανοιχτούς ορίζοντες. Έχουμε
ανάγκη ένα καράβι που αρμενίζει στα πέλαγα και γνωρίζει το καινούριο, το
ελεύθερο, το αληθινό μέσα από το ταξίδι. Αυτό το καράβι πλέει τα τελευταία
χρόνια με ούριο άνεμο και στην εκπαίδευση της χώρας μας. Είναι οι καινοτο-
μίες, τα νέα προγράμματα, η χρήση της τεχνολογίας, που, όταν εφαρμόζεται
σωστά, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της γνώσης.

Ως βιολόγος, γνωρίζω καλά ότι διαφέρουμε σε πολλά από τους υπόλοιπους
ζωντανούς οργανισμούς. Μέσα σε αυτά είναι και η φαντασία μας, που ανοίγει
απεριόριστους δρόμους δημιουργικότητας. Σε αυτή την πορεία, βέβαια, γίνονται
άστοχες παρεμβάσεις και ίσως και λάθη. Όπως, όμως, γράφει κι ένας πρωτο-
πόρος στον τομέα της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, ο Ken
Robinson, στο βιβλίο του Άλλη λογική, «αν δεν είσαι προετοιμασμένος να κάνεις
λάθος, είναι απίθανο να δημιουργήσεις ποτέ κάτι πραγματικά αυθεντικό».

Οι νέοι καθηγητές νιώθω ότι αναζητούν μέσα από τη σύγχρονη τεχνολο-
γία την αυθεντικότητα και την αποτελεσματικότητα στη μετάδοση της γνώσης.
Είναι η ελπίδα για την εκπαίδευση του αύριο. Χωρίς, όμως, να ξεχνούν τις ρίζες
τους και το απόσταγμα της «ζύμωσής» τους στη σχέση με τους μαθητές τους.
Είναι αυτοί που πρέπει να βρουν διεξόδους για να ξεκινήσουν ριζικές, τολμη-
ρές και ουσιαστικές αλλαγές στο πάσχον εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτό που
ζητά η κοινωνία μας, που λαχταρούν οι μαθητές μας και ελπίζουμε όλοι.

Αλήθεια, αλλαγή δεν είναι σε ποια τάξη του Λυκείου θα γράφουν τα παι-
διά πανελλαδικές εξετάσεις, ή ποιο μάθημα θα μπει ξαφνικά σε μια τάξη, από-
φαση που λαμβάνεται λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, χωρίς βιβλίο, ύλη και
σκοπό. Η διαφορά θα γίνει μέσα από την αυθεντικότητα και την αλήθεια που
θα προσφέρουμε στους μαθητές μας.

Τα παιδιά μας θα ένιωθαν πιο χαρούμενα και ελεύθερα, αν μπορούσαν να
επιλέγουν (αρχικά έστω και κατευθυνόμενα) κάποια μαθήματα, αν συμμετείχαν
σε διαδραστικές εργασίες, αν συνεργάζονταν δημιουργικά με συμμαθητές τους
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για την απόκτηση της γνώσης, αν μάθαιναν με το μυαλό και με την ψυχή και με
τα χέρια, όπως λέει και ο Καθηγητής Manfred Spitzer, Διευθυντής του Ψυχια-
τρικού Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου του Ουλμ Γερμανίας. Είμαι σίγουρη
πως αν εξηγούσαμε στα παιδιά μας ότι η γνώση που τώρα αποκτούν, όσο
άσκοπη κι αν τους φαίνεται, φτιάχνει το μνημονικό μονοπάτι της γνώσης του
αύριο, και αν το αποδεικνύαμε αυτό καθημερινά, θα έμπαιναν στον κόπο να ψά-
ξουν, να δοκιμαστούν, ν’ αγωνιστούν, να ζήσουν την απόλαυση της μάθησης!

Ο Σωκράτης σωστά αναφέρει: «Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα
τ’ αγαθά φέρει»: Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα
καλά. Στην εποχή της κρίσης, όπου οι ειδικοί αναζητούν λύσεις, όπως φαίνεται
χωρίς αποτέλεσμα, ίσως αυτή η σκέψη να είναι η μόνη οδός. Η επένδυση στην
παιδεία των νέων. Όχι, όμως, χωρίς πρόγραμμα, στόχο και προοπτική, αλλά με
αυτά που για την εκπαίδευσή μας αποτελούν την ελπίδα για την ανασύστασή
της: τη μνήμη, την επένδυση στο ζωντανό δυναμικό και το όραμα. Στην ελιά, το
αμπέλι και το καράβι του δικού μας εκπαιδευτικού ταξιδιού…
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Ναι, μπορείς!
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ φωτεινοί σηματοδότες σε κάθε προσπάθεια περι-
στοιχισμένη από θέληση και αγάπη για τη ζωή. Πάνω σε αυτόν τον άξονα, πριν
από αρκετά χρόνια, επέλεξα να κινηθώ ως μητέρα για να μπορέσω να χαράξω
το δρόμο που θα περπατήσει η κόρη μου και στη συνέχεια η οικογένειά μου.
Τρεις μικρές φάσεις από τη μέχρι τώρα πορεία μου θα μοιραστώ μαζί σας,
πράγματα που θυμάμαι ότι άλλαξαν τη φιλοσοφία μου ως άνθρωπο.

Φάση πρώτη: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Αναμεμιγμένα συναισθήματα. Άγχος και αγωνία .Τι ακριβώς είναι αυτό; Και
τώρα τι θα συμβεί; Ερωτήματα που γύρευαν άμεσα απαντήσεις. Πώς συνέβη;
Και γιατί σ’ εμένα; Αναρίθμητα «γιατί» πλαισίωναν τις σκέψεις μου.

Εξετάσεις πολλές, γραφειοκρατική ταλαιπωρία… και ποιος από μας δεν
την έχει ζήσει! Τα χρόνια περνούν, όμως, σιγά σιγά. Μεγαλώνουμε όλοι. Η κα-
θημερινότητα αντικαθιστά σιγά σιγά τα ερωτήματα, οι μέρες είναι γεμάτες από
ασχολίες, δουλειές, μελέτη, διάφορα.

Φάση δεύτερη: Η ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΊΗΣΗ
Βαρύ ακούγεται! Τι λέξη κι αυτή! Κι όμως, είναι σαν ένα ρούχο ζεστό που πρέ-
πει να το φορέσεις προκειμένου να ζεσταθείς όταν έχει κρύο! Να μάθεις να ζεις
με αυτό, να συμφιλιώσεις τα «θέλω» σου, τις ανάγκες σου και τις επιλογές σου.

Είναι ο διάλογος με τον εαυτό μας. Η συνειδητοποίηση καταστάσεων και
συνθηκών. Η εποχή που αλλάζουν τα δεδομένα. Όλα αυτά η ζωή μάς καλεί να
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τα αποδεχτούμε για να πάμε ένα βήμα μπροστά, να προχωρήσουμε παρακάτω
και να χαράξουμε την πορεία μας. Κάθε φορά που κάνεις ένα βήμα, προσθέτεις
ένα λιθαράκι σε σένα ή, ορθότερα, στη δομή της προσωπικότητας ενός αν-
θρώπου που θα έχει τις δεξιότητες ν’ αντιμετωπίσει το παρόν, αλλά και το μέλ-
λον με όραμα. Κάπως έτσι δημιουργούνται και οι αξίες!

Θυμάμαι ότι μέσα απ’ όλα τα παραπάνω ερωτήματα ζωής που προανέφερα,
άρχισε να θεμελιώνεται σταδιακά μέσα μου η αξία του σεβασμού, η αποδοχή
της διαφορετικότητας, η πίστη στην ισότιμη αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, η θετική στάση για τη ζωή και φυσικά η ανάγκη για προσφορά στην
κοινωνία μέσω του εθελοντισμού.

Σίγουρα όλ’ αυτά δεν έρχονται με ένα «μαγικό ραβδί». Χρειάζεται χρόνος
και υπομονή. Χρειάζεται να προσπαθεί κανείς να «διαβάζει» τα σημεία των
καιρών και να δίνει την ανάλογη ερμηνεία και βαρύτητα για να είναι άνθρω-
πος. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ζωή δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Συχνά
έχει προβλήματα, ίσως και απρόβλεπτες καταστάσεις και αντιξοότητες. Η ποι-
ότητά της, όμως, δεν εξαρτάται τόσο πολύ από το τι μας συμβαίνει, αλλά πε-
ρισσότερο από τον τρόπο που αντιδρούμε σε αυτά που μας συμβαίνουν.

Πρώτα πρέπει ν’ ανακαλύψουμε τον άνθρωπο μέσα μας, αν θέλουμε να
διδάξουμε ανθρωπιά και στους άλλους. Πόσο μάλλον όταν έχουμε το σημα-
ντικό ρόλο του δασκάλου. Για τους μαθητές, είμαστε το σύνολο των πράξεών
μας. Τι έχουμε κάνει, τι μπορούμε ακόμα να κάνουμε. Τίποτε άλλο. Με λίγα
λόγια, αποτελούμε ένα παράδειγμα.

Φάση τρίτη: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, γιατί δεν την έχουμε ξαναζήσει

ποτέ πριν και δεν θα τη ζήσουμε ποτέ ξανά! Είναι η μοναδική μέρα που έχουμε.
Κάπως έτσι διαμορφώθηκε και συνεχίζει τη δυναμική του ο κόσμος γύρω μου.
Νιώθω καλά, γιατί έχω επιλογές και, το κυριότερο, γιατί έχω το δικαίωμα ν’ αλ-
λάξω τις επιλογές μου, να βρω τη δική μου αλήθεια σε μια κοινωνία λαθών και
ανατροπών. Είναι δώρο η ζωή!

Το ότι μπορούμε και αναπνέουμε τη μυρωδιά από το χώμα μετά τη βροχή.
Το ότι βλέπουμε ν’ ανατέλλει ο ήλιος το πρωί.
Το ότι μπορούμε και περπατάμε στην αμμουδιά, άκρη στο κύμα.
Το ότι μπορούμε ν’ αγγίξουμε τα λουλούδια.
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Ν’ απολαύσουμε τη γλύκα από το νέκταρ.
Να γαληνέψουμε ακούγοντας μια όμορφη μελωδία.
Είναι ευλογία για όποιον τα έχει όλα αυτά, είναι όμως και δώρο για όποιον

έχει έστω και ένα!

ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙΣ λοιπόν! Αυτή είναι η απάντηση στο μεγάλο ερώτημα των νέων
μας σήμερα. Μπορείς να πας μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, όταν ώριμα ΣΗ-
ΚΩΘΕΙΣ και ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ τις συνθήκες που θέλεις. Και αν δεν τις βρεις, να
τις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ μόνος σου.

Αυτό που μετράει, δεν είναι μόνον η επιθυμία σου να πετύχεις. Αυτό που
πραγματικά έχει σημασία, είναι η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ σου να δουλέψεις
σκληρά για να εκπληρώσεις την επιθυμία σου!
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Από το θρίαμβο στην καταστροφή,
ή μια μοναδική ευκαιρία 

για ένα καινούργιο ξεκίνημα;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΜΑΛΗΣ
Καθηγητής Αγγλικών στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

«ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ», «οι ´Έλληνες είναι τεμπέληδες», «θα έρθει η κατα-
στροφή»! Όσο κι αν αυτά τα λόγια ακούγονται πρόσφατα, γράφτηκαν σε μια με-
γάλη μερίδα του διεθνούς κι εγχώριου Τύπου πριν από μια δεκαετία περίπου για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Οι περισσότεροι από εμάς θυμούνται το
αρνητικό κλίμα και τη ζημιά που προκάλεσαν στον τουρισμό, αλλά αυτό που
μένει εντυπωμένο στη μνήμη όλων μας, είναι ο θαυμαστός τρόπος με τον οποίο
ανταποκριθήκαμε σ’ ένα τιτάνιο εγχείρημα –για τα μεγέθη της χώρας– και δώ-
σαμε μια ανθρωποκεντρική διάσταση σ’ ένα θεσμό που είχε χάσει τη λάμψη του.

Όσο και αν ακούγεται περίεργο, εδώ και τρία χρόνια αισθάνομαι ότι ζω το
κλίμα που είχε διαμορφωθεί τις παραμονές του 2004. Μια ατέλειωτη απαισιο-
δοξία, πλήρης απαξίωση και ισοπέδωση κάθε θετικής προσπάθειας.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έδειξαν μια «άλλη» Ελλάδα, γεμάτη δυναμισμό,
όραμα για το μέλλον, όρεξη για δουλειά και δημιουργικότητα που καταρρίπτει
μύθους (150.000 συμπολίτες μας έκαναν αιτήσεις για 45.000 θέσεις εθελο-
ντών), μια χώρα που βάζει στόχους και τους επιτυγχάνει!

Μπορεί αυτή η δυναμική πλευρά μας να μην έγινε κυρίαρχη τάση, αλλά
δεν έπαψε να υπάρχει, πολλές φορές θαμμένη κάτω από τα πυροτεχνήματα
μιας δημοσιότητας που «σκανδαλίζει» κι επιζητά τον γρήγορο εντυπωσιασμό.
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Τα τελευταία δύο χρόνια, είχα την τύχη να ταξιδέψω πολύ συχνά στο εξω-
τερικό, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, σε εκπαιδευτικά συνέδρια και σαν
πρόεδρος του ελληνικού συλλόγου καθηγητών αγγλικής γλώσσας. Προς με-
γάλη μου έκπληξη, είδα έλληνες συναδέλφους να διαπρέπουν με τη δουλειά
τους σε διεθνή φόρα. Τα παραδείγματα πολλά, αλλά ενδεικτικά ν’ αναφέρω τον
Γιώργο Κοντέλλη, φυσικό σε Λύκειο της Μυτιλήνης, που κατασκεύασε με τους
μαθητές του μίνι δορυφόρο.

Αξιόλογα άρθρα κι έρευνες συναδέλφων δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα διε-
θνή περιοδικά κι επιθεωρήσεις του κλάδου, διεθνείς διακρίσεις σε διαγωνι-
σμούς και projects των μαθητών μας έγιναν αντικείμενο θετικών σχολίων από
ξένους συναδέλφους.

Σε όλες αυτές τις διακρίσεις που ανέφερα παραπάνω, κανένας δεν μας
«χαρίστηκε»! Τα κερδίσαμε με τη δουλειά μας, σε έναν κλάδο –την εκπαίδευση–
που περνάει δύσκολες στιγμές διεθνώς και αναζητά νέα ταυτότητα και προ-
σανατολισμούς για ν’ ανταποκριθεί σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές
περιβάλλον. Σ’ αυτό το τοπίο δεν είμαστε ουραγοί, αλλά ανάμεσα στους πρω-
τοπόρους.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το Μάρτιο η ένωση καθηγητών
αγγλικών διοργάνωσε συνέδριο στην Αθήνα με περίπου 85 ομιλητές από 25
χώρες. Πολλοί από αυτούς ήρθαν στην κυριολεξία από την άλλη πλευρά του
πλανήτη (Η.Π.Α. , Μεξικό, Βραζιλία, Ινδονησία, Κίνα, Ρωσία). Τα οφέλη για τη
χώρα; Η Αθήνα διαφημίστηκε για περίπου ένα χρόνο, οι σύνεδροι, που έφυ-
γαν πολύ ευχαριστημένοι, προέβαλαν τη χώρα μέσα από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (social media) και μίλησαν για τον πολιτισμό και τις ομορφιές της
χώρας μας στους συναδέλφους και τους μαθητές τους.

Ο προϋπολογισμός του συνεδρίου; Το ένα δέκατο από αυτό άλλων αντί-
στοιχων του εξωτερικού. Ο εθελοντισμός, η συλλογική προσπάθεια, η μετα-
λαμπάδευση γνώσης από τους παλαιότερους, ο σεβασμός και η συστηματική
προσπάθεια απέδωσαν τα μέγιστα, κάνοντας το θαύμα πραγματικότητα παρά
τις δυσοίωνες προβλέψεις.

Θετικά στοιχεία έχουμε πολλά. Όμως θα πρέπει να εστιάσουμε στις αδυ-
ναμίες μας όχι με διάθεση να κατακρίνουμε, αλλά να βελτιωθούμε και να προ-
χωρήσουμε με σταθερά βήματα προς ένα πιο σίγουρο μέλλον.

Πιστεύω ότι οι ίδιοι –σαν ενεργοί πολίτες–, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και
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σαν σύνολο, θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ, να καλλιεργήσουμε και να εν-
θαρρύνουμε τους παρακάτω 3 τομείς:

1. Ομαδικότητα
2. Στοχοθεσία: Να θέσουμε ρεαλιστικούς, μακροπρόθεσμους στόχους και

να εργαστούμε μεθοδικά και χωρίς φανφάρες για να τους επιτύχουμε.
3. Σεβασμό: Στον εαυτό μας, στην ομάδα μας, στο κοινωνικό σύνολο, στο

περιβάλλον μας.
Κάθε καταστροφή μπορεί να παραμείνει «καμένη γη» εσαεί ή ν’ αποτελέ-

σει απαρχή για να ξαναχτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον, όπως έκαναν οι προ-
ηγούμενες γενιές της Μικρασιατικής καταστροφής και του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Η πρόκληση σε τομείς όπως η παιδεία, η οικονομία και
η κοινωνία είναι μπροστά μας. Μπορούμε και πρέπει ν’ ανταποκριθούμε, γιατί
το οφείλουμε σ’ εμάς τους ίδιους και κυρίως στα παιδιά μας.
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26 

Το Μέλλον μας - Η Ελπίδα μας!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΥΛΙΑΣ
Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ), που ιδρύ-
θηκε το 1962, βρίσκεται στο κατώφλι της δεύτερης πεντηκονταετίας της. Με
αρωγό την πολύτιμη εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει, επιθυμούμε να συ-
νεχίσουμε να προωθούμε τις αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία του μάνα-
τζμεντ στη χώρα μας, να υπηρετούμε την ανάπτυξη και να συμβάλλουμε στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Αποτελούμε κι εμείς τμήμα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που συ-
γκλονίζεται από τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ετών, οι οποίες προσ-
διορίζουν εκ νέου το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, μεταξύ άλλων,
ως φορέας εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης κι επιμόρφωσης στελεχών επιχει-
ρήσεων, αλλά και ως ο κατεξοχήν φορέας στην Ελλάδα για τη διάδοση, ανά-
πτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου
μάνατζμεντ.

Στο πλαίσιο του καθημερινού έργου μας, ερχόμαστε σ’ επαφή με τον επι-
χειρηματικό κόσμο της χώρας, με θεσμικούς φορείς που υποστηρίζουν την επι-
χειρηματική δραστηριότητα, αλλά και με τους επίσημους κρατικούς φορείς.
Αυτού του είδους οι συνέργιες παρέχουν στην ΕΕΔΕ μια θαυμάσια ευκαιρία ν’
αφουγκράζεται τυχόν αναταράξεις, δυσκολίες ή αντίστοιχα ενδείξεις βελτίω-
σης και προόδου, ενώ ταυτόχρονα τοποθετείται στο επίκεντρο των κοινωνικών
και θεσμικών εξελίξεων. Με λίγα λόγια, καταγράφουμε άμεσα τις ανάγκες του
παρόντος και του μέλλοντος.
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Με δεδομένο αυτό το πλεονέκτημα, η ΕΕΔΕ έχει τη δυνατότητα να επιση-
μαίνει και να προβάλλει εκείνα τα εφόδια που οφείλουν να διαθέτουν οι νέοι
της χώρας μας ώστε να διαγράψουν επιτυχημένη πορεία είτε ως επιχειρηματίες
είτε ως στελέχη κι εργαζόμενοι και να ευδοκιμήσουν στο ιδιαίτερα ανταγωνι-
στικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν ως πολίτες του κόσμου στον 21ο αιώνα.

Σε αυτό το περιβάλλον, το πιο σημαντικό προσόν είναι η ολοκληρωμένη
προσωπικότητα κάθε ατόμου, η οποία διαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια της
ζωής – από τις χαμηλές βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης μέχρι την ανώ-
τερη πανεπιστημιακή μόρφωση και τη διά βίου μάθηση. Η σύγχρονη εκπαί-
δευση οφείλει, λοιπόν, να παρέχει γνώσεις, πληροφορίες, δεξιότητες, αλλά και
μεθοδολογίες και αξίες, ώστε τα παιδιά και οι νέοι ν’ αποκτούν ισχυρά θεμέ-
λια για την οντότητά τους, προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και του κοινωνικού
συνόλου. Οπωσδήποτε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αποσκοπεί στην άρτια κα-
τάρτιση των σπουδαστών του για μια επιτυχημένη επιστημονική κι επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία και στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε επιμέρους
γνωστικά αντικείμενα. Ωστόσο, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη δυ-
νατότητα πρόσβασης σε αφθονία πληροφοριών, δεν έχει πλέον τόσο μεγάλη
σημασία η μετάδοση λεπτομερών γνώσεων στους μαθητές, αλλά περισσότερο
η παροχή σε αυτούς εκείνων των δεξιοτήτων κι εργαλείων βάσει των οποίων θα
μπορούν οι νέοι ν’ αναζητούν και ν’ αξιοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Συνεπώς, στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τοποθετείται ο
στόχος της πνευματικής και ψυχικής καλλιέργειας. Οι νέοι, μαθητές και σπου-
δαστές, καλούνται ν’ αποκτήσουν πρωτίστως αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση,
ν’ ανακαλύψουν δηλαδή τα δυνατά σημεία της προσωπικότητάς τους, να τα
καλλιεργήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά στην επαγγελματική
και προσωπική τους ζωή. Αυτή η πορεία αυτογνωσίας οδηγεί ιδανικά κάθε
άτομο, με την υποστήριξη του περιβάλλοντός του, στη διαμόρφωση ενός πλά-
νου για την υλοποίηση των προσωπικών στόχων. Πρέπει να γίνει συνείδηση
τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους γονείς ότι κάθε άτομο διαθέτει ξε-
χωριστές ηγετικές ικανότητες, τις οποίες πρέπει να συνειδητοποιήσει και να
εξελίξει περαιτέρω, αλλά και αδυναμίες τις οποίες καλό θα ήταν να ελέγξει και
να οριοθετήσει. Μόνο μέσα από μια διαδικασία ουσιώδους αυτεπίγνωσης μπο-
ρούν οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες της χώρας μας να επιτύχουν τη συναισθη-
ματική ισορροπία που είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων τους.
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Εξάλλου, οι φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας καλό θα
ήταν να θέσουν σε προτεραιότητα την καλλιέργεια στους μαθητές αισθήματος
συνεργασίας, με απώτερο στόχο την ομαλή κοινωνικοποίηση κι ένταξή τους
στην ενήλικη παραγωγική ζωή. Από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, τα
παιδιά πρέπει να νιώθουν πληρότητα καθώς συνδέονται με τους άλλους και με
τη φύση με καλοσύνη και γενναιοδωρία, ν’ αναγνωρίζουν την προσφορά και
την ευεργεσία και να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους. Οι δυνατές και υγιείς
διαπροσωπικές σχέσεις χαρακτηρίζουν μια κοινωνία που ομονοεί κι επιδιώκει
την ανάπτυξη και την πρόοδο συνολικά, όχι μόνο με όρους οικονομικούς, αλλά
κυρίως σε επίπεδο εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και πολιτιστικό. Καλλιεργώ-
ντας την κοινωνικότητα και την προσαρμοστικότητα των νέων, οι φορείς της εκ-
παίδευσης και της επιμόρφωσης ουσιαστικά υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα τη
χάραξη μιας ιστορικής πορείας με αισιόδοξη προοπτική για τον τόπο μας.

Επιπλέον, σε μια εποχή γρήγορων εναλλαγών και ανατροπών, η εκπαι-
δευτική διαδικασία δεν θα μπορούσε να παραγνωρίσει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης κριτικής σκέψης, δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ανθε-
κτικότητας σε δυσκολίες που εμφανίζονται ή επιμένουν. Πιο αναλυτικά, το
σχολείο θα πρέπει να καλλιεργεί στους μαθητές τη δημιουργική και γόνιμη
σκέψη αλλά και την ικανότητα προσέγγισης ενός θέματος από διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Οι εκπαιδευτικοί, επιστρέφοντας στην ουσία του παιδαγω-
γικού ρόλου τους, οφείλουν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εκφράζουν την
άποψή τους, αλλά πάντοτε αιτιολογημένη και με αποδείξεις. Οι μαθητές πρέ-
πει να είναι σε θέση να εντοπίζουν πιθανές αντίθετες τοποθετήσεις και να εκ-
φράζουν ποικιλία άλλων απόψεων. Διαφορετικά, στερούνται μια πτυχή
δημιουργίας του σκεπτόμενου νου, την κριτική σκέψη που αποτελεί ένα επι-
πλέον όπλο στην πορεία τους ως ενεργών πολιτών. Ακόμη, οι παιδαγωγοί
είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν από μικρή ηλικία στους μελλοντικούς
πολίτες αυτής της χώρας, ουσιαστικά σε όσους εξελιχθούν σε επιχειρημα-
τίες και στελέχη, στρατηγικές για την αντιμετώπιση δυσκολιών. Βασικός στό-
χος τους πρέπει να είναι η προετοιμασία ανθρώπων ικανών ν’ ανταποκριθούν
με επιτυχία σε πολύπλοκα επιχειρηματικά θέματα και τυχόν διοικητικά προ-
βλήματα, αλλά και ατόμων ευπροσάρμοστων στις μεταβαλλόμενες απαιτή-
σεις της αγοράς, τις εξατομικευμένες επιθυμίες πελατών και τις προσδοκίες
των συνεργατών τους.
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Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να τονίσουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα της τε-
χνολογίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία έχει
πλέον αυξημένη παρουσία και σημασία στην καθημερινότητά μας. Οι μαθητές
και οι σπουδαστές πρέπει να εξοικειώνονται από νεαρή ηλικία με τη χρήση των
σύγχρονων μέσων πληροφορικής και ν’ αποκτούν γερές και υγιείς βάσεις για
την εποικοδομητική εφαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών που προκύπτουν
στη μετέπειτα ζωή τους. Θεωρείται πλέον αυτονόητο ότι τα νέα στελέχη που ει-
σέρχονται στην αγορά εργασίας διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή,
πλοήγησης στο διαδίκτυο και χρήσης των σύγχρονων αυτοματισμών γραφείου.
Στη διάρκεια της σχολικής ζωής, η τεχνολογία δεν θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται
με καχυποψία, αλλά ως η δύναμη εκείνη που μπορεί ν’ ανανεώσει το ενδιαφέρον
εκπαιδευτικών και μαθητών και να τονώσει τη δημιουργικότητα όλων. Με τον
τρόπο αυτό, η εκπαιδευτική εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες μπορεί να γίνει βιω-
ματική και, κατά συνέπεια, πιο ευχάριστη και πιο αποτελεσματική. Μόνο έτσι
μπορεί ν’ αναπτυχθεί το υπόβαθρο για τη δημιουργία καινοτομιών στο μέλλον.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι το καθημερινό έργο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα,
και ιδιαίτερα η πρωτοβουλία για το «Σχολείο του Μέλλοντος», συντελούν στην
προώθηση κι ενίσχυση εκείνου ακριβώς του εκπαιδευτικού μοντέλου που θα
συμβάλει στη διαμόρφωση νέων ανθρώπων με ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Ευχόμαστε ολόψυχα αυτό το μοντέλο ν’ αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση
για άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας
μας, ώστε να γενικευθεί ο στόχος μιας εκπαίδευσης ουσιαστικής, που καθοδη-
γεί τους ενδιαφερόμενους –εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς– σε πορεία αλη-
θινής γνώσης, πνευματικής και ψυχικής εξέλιξης και, τελικά, προσωπικής
προόδου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί η κοινωνική ευημερία να τεθεί ως ρε-
αλιστική επιδίωξη. Η αντιμετώπιση της κρίσιμης συγκυρίας που αντιμετωπίζει
η χώρα μας, η ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και τελικά η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας σε διεθνές επίπεδο θα πραγματοποιηθούν
με επιτυχία μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Στόχος της ΕΕΔΕ είναι πάντα να εμπνέουμε, να κινητοποιούμε και να κα-
θοδηγούμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας, και ιδιαίτερα τους νέους,
σε μια πορεία ανάπτυξης με υγιές υπόβαθρο. Ευελπιστούμε ότι θα παρουσια-
στούν ευκαιρίες για τη δημιουργία συνέργιας μεταξύ των φορέων μας, ως των
δυνάμεων εκείνων που πρωτοπορούν στα πεδία που δραστηριοποιούνται.
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Με το βλέμμα στο μέλλον των παιδιών μας
Ο ρόλος της οικογένειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΙΠΗΣ
Οικονομολόγος

Ορκωτός Ελεγκτής

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009 βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική
κρίση μετά τη δεκαετία του 1940. Σε περίοδο πέντε ετών, η χώρα έχει χάσει το
25% του εθνικού προϊόντος, και τα νοικοκυριά το 40% του εισοδήματός τους. Τέ-
τοιας έκτασης κρίση δεν είχε συμβεί σε καιρό ειρήνης σε καμία άλλη χώρα του
κόσμου. Την ευθύνη για την υπέρβαση της κρίσης έχουν, στο βαθμό που τους
αναλογεί, η πολιτική ηγεσία, η δημόσια διοίκηση, η επιχειρηματική τάξη και η
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Βασικό ρόλο, όμως, στην αντιστροφή της σημερινής ζοφερής πραγματι-
κότητας μπορεί να παίξει η οικογένεια. Ανέκαθεν η συνοχή και η αλληλεγγύη
μεταξύ των μελών της ελληνικής οικογένειας ήταν μια ευλογία. Ο κύριος λόγος
που δεν έχει καταρρεύσει μέχρι σήμερα ο κοινωνικός ιστός οφείλεται στην οι-
κογενειακή αλληλεγγύη.

Πώς μπορεί, όμως, η οικογένεια να συμβάλει στη δημιουργία του νέου οι-
κονομικού και κοινωνικού μοντέλου, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η ελληνική
κοινωνία σήμερα; Για ν’ απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να δούμε πώς
λειτούργησε η οικογένεια στο ελληνικό μεταπολεμικό μοντέλο το οποίο φαί-
νεται ότι καταρρέει.

Η ελληνική οικογένεια θεωρούσε και θεωρεί τη μόρφωση των παιδιών
και κυρίως την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο ως τον κυρίαρχο στόχο της. Το
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κλειδί αυτού του μοντέλου είναι το πτυχίο. Το πτυχίο δεν είναι μόνο προσόν
μάθησης και γνώσης, αλλά και διαβατήριο σε ανάλογο κοινωνικό επίπεδο.

Όσο η αναλογία πτυχιούχων μη πτυχιούχων ήταν στο 20-80, το μοντέλο
δούλευε. Όταν μετά τη δεκαετία του 1980 ο αριθμός των πτυχιούχων αυξανό-
ταν ραγδαία, το μοντέλο άρχισε να εξαντλεί τα όριά του. Ο λόγος ήταν ότι το
εκπαιδευτικό σύστημα παρήγαγε αποφοίτους οι οποίοι στην ουσία ήταν ανε-
πάγγελτοι, και η αγορά δεν ήταν διατεθειμένη να επενδύσει τους απαραίτη-
τους πόρους που χρειάζονταν ώστε να τους κάνει άμεσα παραγωγικούς. Τα
προηγούμενα χρόνια, λόγω του μικρού αριθμού των πτυχιούχων, η αγορά ανα-
λάμβανε μεγάλο μέρος του κόστους της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η οι-
κογένεια, μπροστά στις νέες μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, δεν
έμεινε αδρανής και υποστήριξε τα παιδιά για ν’ αποκτήσουν πρόσθετα προ-
σόντα όπως master, κυρίως στην Αγγλία, ενώ ταυτόχρονα άσκησε ασφυκτικές
πιέσεις στο πολιτικό σύστημα για διορισμούς στο Δημόσιο.

Έτσι, λίγο πριν την κρίση, το Δημόσιο βρέθηκε με 200 χιλιάδες υπεράριθ-
μους υπαλλήλους. Παράλληλα, το ασφαλιστικό σύστημα επιβαρύνθηκε με 500
χιλιάδες συνταξιούχους περισσότερους απ’ όσους έπρεπε να έχει, επειδή η
ανάγκη να βρουν δουλειά οι νεότεροι οδήγησε στο νέο εφεύρημα, τον λεγό-
μενο θεσμό των εθελούσιων εξόδων. Το κόστος αυτών των 700 χιλιάδων αν-
θρώπων είναι περίπου 10 δις το χρόνο (υπολογισμένο με απολαβές 1.000 ευρώ
το μήνα). Αν κάποιος υπολογίσει το κόστος αυτό σε μια περίοδο δεκαπενταε-
τίας, τότε μπορεί ν’ αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό μια από τις κύριες αιτίες της
αύξησης του ελληνικού δημόσιου χρέους και της χρεοκοπίας της ελληνικής
οικονομίας. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι η ελληνική οικονομία χρειαζόταν στην
παραγωγή αυτές τις 700 χιλιάδες ανθρώπους και, επειδή δεν τους είχε, τους
αναπλήρωσε με ανειδίκευτους αλλοδαπούς, με αποτέλεσμα την καταβαρά-
θρωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση οδηγεί αναγκαστικά την ελληνική κοι-
νωνία σ’ ένα νέο μοντέλο. Σε αυτό το νέο μοντέλο ο ρόλος της οικογένειας, όπως
προανέφερα, αναγκαστικά είναι καθοριστικός. Και είναι καθοριστικός, γιατί η
συντριπτική πλειοψηφία των γονιών στην Ελλάδα όχι απλώς είναι κοντά στα
παιδιά τους, αλλά ταυτίζονται με αυτά. Συζητούν μαζί τους για το μέλλον τους,
προσπαθούν να τους δίνουν κατευθύνσεις, στηρίζουν οικονομικά την προ-
σπάθειά τους και είναι συνεχώς δίπλα τους.
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Μπροστά, λοιπόν, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, χαρακτηρι-
στικό των οποίων είναι το δραματικό επίπεδο ανεργίας, η οικογένεια μπορεί να
βοηθήσει τα παιδιά προσεγγίζοντας ορισμένα ζητήματα με διαφορετική αντί-
ληψη απ’ αυτή που είχε μέχρι σήμερα.

Το πρώτο ζήτημα είναι η επιλογή και η εκπαίδευση σ’ ένα επάγγελμα.
«Μάθε τέχνη κι άσ’ τηνε, κι όταν πεινάσεις πιάσ’ τηνε», έλεγαν πολύ σοφά οι πα-
λαιότεροι. Σήμερα βέβαια δεν αποκτάς επάγγελμα όπως κάποτε, αλλά με σύγ-
χρονες μεθόδους κι εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των επαγγελμάτων πιστοποιείται
με πιστοποιητικά άσκησης του επαγγέλματος (Practice certificate). Η βαρύτητα
και το κύρος αυτών των πιστοποιητικών εξαρτάται από τον φορέα που έχει την
ευθύνη της έκδοσής του. Η προτεραιότητα για κάθε νέο άνθρωπο και η ενθάρ-
ρυνση από την οικογένεια δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στην απόκτηση
ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά να επεκτείνεται στην απόκτηση επαγγέλματος
που θα συνοδεύεται με πιστοποίηση και δικαίωμα άσκησης αυτού σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πιστοποίηση μαζί με την άριστη γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας, η οποία από τη στιγμή που καθιερώθηκε ως γλώσσα των com-
puters, έγινε και η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας, είναι πλέον οι ελάχιστες
προϋποθέσεις για μια επαγγελματική πορεία σε οποιονδήποτε τομέα.

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η δυνατότητα προσαρμογής στις διαρκώς με-
ταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και της κοινωνίας. Κάποτε η διάρκεια ζωής
ορισμένων επαγγελμάτων ήταν τριάντα-σαράντα χρόνια. Τα επαγγέλματα
πλέον έχουν διάρκεια πέντε με δέκα χρόνια λόγω των εξελίξεων στην τεχνο-
λογία. Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να είναι εφησυχασμένος με το
επάγγελμα που κάνει σήμερα, όσο ενδιαφέρον και σημαντικό μπορεί να φαί-
νεται αυτό. Ο ρυθμός αλλαγής των επαγγελμάτων είναι απίστευτα γρήγορος
και επομένως θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι να προετοιμάζονται για να είναι σε
θέση ν’ αντιμετωπίζουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που πολλές
φορές οδηγούν σε αλλαγή επαγγέλματος. Η αντίληψη της μακροχρόνιας κα-
ριέρας στο ίδιο επάγγελμα και στον ίδιο εργοδότη που έζησε η δική μας γενιά,
μάλλον πρέπει να θεωρείται παρελθόν.

Το τρίτο ζήτημα είναι αυτό της εξωστρέφειας. Οι προηγούμενες γενιές
βρήκαν επαγγελματική διέξοδο στα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η επαγγελματική διέξοδος δεν πρέπει να είναι μόνο
στα στενά πλαίσια της χώρας, αλλά στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Το δι-
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καίωμα να μπορούμε οι Έλληνες να ζούμε και να δραστηριοποιούμαστε σε
οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έχουμε κατακτήσει με θυσίες
και το έχουμε πληρώσει με τεράστιο κόστος. Τώρα είναι η ώρα να το αξιοποι-
ήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε σε όλα τα επίπεδα. Από την αναζήτηση ερ-
γασίας κι εμπορικών ευκαιριών μέχρι την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Πρέπει
να ξεφύγουμε από τα στενά τοπικά πλαίσια και να παίξουμε στο μεγάλο γή-
πεδο με όρους αμοιβαιότητας και όχι σαν φτωχοί συγγενείς ή μετανάστες. Εξω-
στρέφεια δεν σημαίνει φυγή, αλλά αναζήτηση ευκαιριών. Πολλές οικογένειες
είναι αλήθεια ότι έχουν μείνει προσκολλημένες στη λογική «να μη φύγει μα-
κριά το παιδί». Είναι κατανοητό, αλλά όχι ρεαλιστικό. Η ζωή προχωρά και δεν
σε περιμένει. Σήμερα η τεχνολογία έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις και έχει
καταργήσει τα σύνορα. Το ευτύχημα είναι ότι τα παιδιά το έχουν ήδη αντιλη-
φτεί. Δεν είναι η κρίση που οδηγεί στην εξωστρέφεια, απλώς επιταχύνει κάτι
που εξελικτικά θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Άλλωστε οι Έλληνες ήταν πάντα
εξωστρεφείς και κοσμοπολίτες κυρίως λόγω της ναυτοσύνης τους, και αυτό
τους έκανε πολιτισμένους και ξεχωριστούς από τους άλλους λαούς της περιο-
χής. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις, η εξωστρέφεια είναι που θα φέρει εισόδημα,
τεχνογνωσία και πρόοδο στη χώρα.

Τελευταίο ζήτημα που θέλω ν’ αναφέρω, είναι αυτό της μέχρι πρότινος
νοοτροπίας ότι η δουλειά στο Δημόσιο είναι η λύση για την οικογένεια. Πράγ-
ματι, το Δημόσιο έγινε ελκυστικό τα προηγούμενα χρόνια για δύο κυρίως λό-
γους. Ο πρώτος ήταν η μονιμότητα που προσέφερε και ο δεύτερος το ωράριο
εργασίας, που δεν έχει σχέση με το αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα
αποδεικνύεται ότι τα κεκτημένα αυτά έπαψαν να υφίστανται, και ακόμα και
αυτοί που θα εργάζονται για το Δημόσιο θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουν
τα κατάλληλα προσόντα και να είναι ανταγωνιστικοί σε περίπτωση που χρει-
αστεί να δουλέψουν εκτός Δημοσίου. Πολύ σύντομα το Δημόσιο θα είναι ένας
εργοδότης όπως και οι αντίστοιχοι του ιδιωτικού τομέα και θα πάψει να είναι
λύση στο αδιέξοδο της ανεργίας.

Αυτά είναι ορισμένα από τα πολύ βασικά ζητήματα στα οποία η οικογένεια
έχει καθοριστικό ρόλο. Ιστορικά η ελληνική οικογένεια έχει κυρίαρχη θέση
στην εξέλιξη και την πρόοδο των μελών της και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
Και βέβαια η εξέλιξη και η πρόοδος επιτυγχάνονται πάντα με σκληρή δουλειά,
συνέπεια και σοβαρότητα.
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Προς νέες Αλεξάνδρειες

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
Απόφοιτος Εκπαιδευτηρίων Δούκα

MSc Oxford, MBA Stanford

Πέρα από μεγάλη τιμή, το θεωρώ επίσης μεγάλη ειρωνεία που μου ζητήθηκε
να γράψω για την επιτυχία και το δρόμο που οδηγεί σε αυτήν. Γεννήθηκα πριν
από μόλις 27 χρόνια, αποφοίτησα από το σχολείο μας πριν από μόλις 9 χρόνια
και άρχισα να δουλεύω πριν από μόλις 4 χρόνια. Δεν νιώθω ούτε πιο πετυχη-
μένος ούτε πιο συνειδητοποιημένος από οποιονδήποτε από εσάς. Οι ανασφά-
λειές μου και η γνώση των ελαττωμάτων μου με στοιχειώνουν ακόμα πριν από
κάθε σημαντική απόφαση που καλούμαι να πάρω. Με κάθε νέο μου βήμα, δεν
γίνομαι σοφότερος, παρά μόνο ως προς αυτό: μαθαίνω και αναγνωρίζω τα όρια
και τις αδυναμίες μου.

Αυτό που με φοβίζει, όμως, περισσότερο, είναι η δύναμη των λέξεων. Οι λέ-
ξεις (όσο εκφυλισμένη κι αν είναι μια κοινωνία) θα έχουν πάντα δύναμη. Είναι
φορείς ιδεών. Και οι ιδέες ξεπερνούν τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Με
επίγνωση αυτού, μοιράζομαι μαζί σας τη δική μου προσωπική αλήθεια και τον
ορισμό της επιτυχίας όπως την αντιλαμβάνομαι μέσα από τις εμπειρίες μου.
Τρεις είναι, κατά τη γνώμη μου, οι άξονες πάνω στους οποίους χτίζει κανείς
την προσωπική του επιτυχία: 

Ο πρώτος: οι αξίες 
Χωρίς αξίες, δεν μπορεί να υπάρξει πετυχημένη ζωή, πετυχημένη ύπαρξη, πε-
τυχημένη κοινωνία. Η επιτυχία χωρίς αξίες είναι σαν ένα δοχείο που έμεινε
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κενό. Η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι δυστυχώς το κατεξοχήν παράδειγμα. Η απο-
σύνθεση της κοινωνίας μας είχε δώσει τα δείγματά της πολύ πριν κορυφωθεί η
οικονομική κρίση και εκδηλωθούν οι τρομοκρατικές τάσεις που βιώνουμε σή-
μερα. Η σκληρή δουλειά ήταν άξια κοροϊδίας, η μετριοπάθεια ήταν για τους αδύ-
ναμους, οι οικογενειακοί δεσμοί ξεπερασμένοι προ πολλού, η εκπαίδευση ένα
έλασσον αγαθό – και αυτά είναι μόνο ελάχιστα παραδείγματα. Να επιλέξετε και
να κατανοήσετε τις αξίες που θα σας καθοδηγούν στη ζωή σας και θα σας κάνουν
περήφανους. Να τις υιοθετήσετε για να μπορείτε να κρατάτε την κρίση σας αγνή
και ανέπαφη, ώστε να μη ζείτε με γνώμονα τις απόψεις των άλλων. Η φύση της
αθάνατης ύπαρξης του ανθρώπου είναι προϊόν των συνεπειών των πράξεών του,
οι οποίες διαχέονται στο χρόνο. Οι πράξεις σας θα σας ορίσουν, όχι τα λόγια σας. 

Ο δεύτερος: η τόλμη
Να μη φοβάστε την αλλαγή. Να δέχεστε την αποτυχία. Συνήθως, την αποτυχία
την φοβόμαστε. Μας υπενθυμίζει ότι τα σχέδιά μας είναι ατελή και ότι η πραγ-
ματικότητα πολλές φορές τα ξεπερνά. Αυτό δεν είναι ευχάριστο συναίσθημα.
Αντίθετα, είναι εύκολο και ανώδυνο να επαναπαυόμαστε στην ασφάλεια που
προσφέρει το γνώριμο και στην ηρεμία που έρχεται με την επανάληψη. Είναι
εύκολο να βουλιάζουμε στην υπάρχουσα πραγματικότητά μας και να καταλο-
γίζουμε σε άλλους τις ευθύνες για ό,τι μας πηγαίνει στραβά. Ο φόβος της απο-
τυχίας είναι ριζωμένος στην κουλτούρα μας. Η κοινωνία μας καταδικάζει τους
αποτυχημένους, και εγώ την κατακρίνω γι’ αυτό. Στους αποτυχημένους ανα-
γνωρίζω το μεγαλείο της φύσης. Το μεγαλείο του ανθρώπου που εναντιώθηκε
στους φόβους του, υψώθηκε πάνω από το μέσο όρο και διακινδύνευσε. Να μην
είστε λάτρεις των κανόνων, αλλά να αμφισβητείτε το status quo. Στο χέρι σας
είναι να το αλλάξετε. Έχω μετανιώσει για πράγματα που έκανα – με την πά-
ροδο του χρόνου, όμως, το συναίσθημά μου αυτό πάντα μετριάζεται. Αντίθετα,
έχω μετανιώσει πολύ πιο πικρά για πράγματα που δεν έκανα, και αυτό το συ-
ναίσθημα δεν αναιρείται. Ρισκάρω, γιατί έχω μία ζωή, μία ευκαιρία. Κατά τη
γνώμη μου, οφείλουμε να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι κάποια μέρα θα
πεθάνουμε – είναι η πιο αποτρεπτική σκέψη που μπορούμε να κάνουμε ενά-
ντια στο φόβο που έχουμε να ρισκάρουμε, επειδή νιώθουμε ότι έχουμε κάτι να
χάσουμε. Μπροστά στο θάνατο, η ντροπή και ο φόβος της δημόσιας αποδοκι-
μασίας είναι πταίσματα. 
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Ο τρίτος: η πίστη στον εαυτό σας 
Ν’ ακολουθείτε το ένστικτο και τη διαίσθησή σας. Να ξυπνάτε κάθε πρωί με
μία ερώτηση: «Αν σήμερα ήταν η τελευταία μου μέρα, θα το έκανα αυτό;» Αν η
απάντησή σας είναι όχι για πολλές συνεχόμενες μέρες, κάτι πρέπει ν’ αλλά-
ξετε. Και να το αλλάξετε γρήγορα. Ν’ ακολουθείτε την καρδιά σας, ξέρει τι θέλει
– μην αφήνετε τους τρίτους να την ποτίζουν αμφιβολίες. Ο καθένας γύρω σας
θα έχει πάντα από μια γνώμη. Και οι πιο κοντινοί σας άνθρωποι, που σας αγα-
πάνε και αναμφίβολα θέλουν το καλό σας –οι γονείς σας, οι καθηγητές σας, οι
φίλοι σας–, θα νομίζουν ότι ξέρουν τι είναι καλύτερο για εσάς. Παραμένουν,
όμως, σύμβουλοι-θεατές στη δική σας πολύ προσωπική διαδικασία αυτογνω-
σίας. Οι συμβουλές των ανθρώπων που μας αγαπάνε και η πείρα αυτών που
έχουν ζήσει, είναι σίγουρα πολύτιμες. Να τις δέχεστε και να τις επεξεργάζεστε,
αλλά τελικά η απόφαση είναι δική σας και μόνο δική σας.

Τέλος, πρέπει να ομολογήσω ότι θεωρώ κάπως παραπλανητική την ίδια την
έννοια της προσωπικής επιτυχίας. Αφενός διότι περιέχει μια ενδογενή αντί-
φαση: η επιτυχία, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να είναι αμιγώς προσωπική,
γιατί προϋποθέτει την προσφορά στους άλλους, το σημάδι σας στον κόσμο και
τον περίγυρό σας. Αφετέρου γιατί η επιτυχία δεν πιστεύω ότι είναι μια μαθη-
ματική έννοια που μπορούμε να ορίσουμε ή ν’ αποδείξουμε, αλλά ένα συναί-
σθημα, καθαρά προσωπικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο, ανάλογα με το τι
στόχο θέτουμε στη ζωή μας, ή σε περιόδους αυτής, και τι επίδραση θέλουμε να
έχουμε στους ανθρώπους γύρω μας. Από καρδιάς, λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ
να κατακτήσετε τη δική σας επιτυχία, όχι όπως την ορίζουν οι άνθρωποι γύρω
σας, οι ταινίες, οι κοινωνικές επιταγές, αλλά όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε
και την επαναπροσδιορίζετε κατά τη διάρκεια της ζωής σας.
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Επιστημονική σκέψη & ορθολογισμός

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος InEdu

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ μου προκαλούν εντύπωση, είναι πόσο δυσκο-
λευόμαστε να ερμηνεύσουμε το αίτιο της ελληνικής κρίσης που προκάλεσε
ό,τι βιώνουμε από το 2009 και μετά. Δέχομαι ότι για την επίλυση του προβλή-
ματος μπορεί να υπάρχουν αρκετές αντικρουόμενες θεωρίες (ανάλογα με τις
πολιτικές πεποιθήσεις και τα βιώματα του καθενός), όμως για το τι το προκά-
λεσε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία άποψη έπειτα από τέσσερα χρόνια;
Κι όμως, αυτό δεν συμβαίνει και κυρίως οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο σκέ-
ψης που υπάρχει στην κοινωνία μας. Με τα αίτια της ελληνικής κρίσης έχουν
ασχοληθεί πολλοί διεθνείς οργανισμοί (ανάμεσά τους και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο), καταθέτοντας συγκλίνουσες αναλυτικές και τεκμηριωμένες
εκθέσεις, που όμως ελάχιστη απήχηση έχουν στους συμπολίτες μας. Γιατί δεν
μπορούμε ν’ αποδεχτούμε ένα τεχνικά τεκμηριωμένο κείμενο; Είναι μόνο θέμα
γνώσεων;

Αυτό που μας δίδαξε η κρίση, είναι η έλλειψη ορθολογικής παιδείας που
διακατέχει τους Έλληνες. Δυστυχώς, όλες οι γενιές (και σίγουρα η δική μου –
γεννήθηκα το 1974) δεν έχουν διδαχθεί τα βασικά της επιστημονικής σκέψης:
λογική, επαγωγή, σαφήνεια, επαλήθευση, τα οποία αποτελούν και τη βάση
του ορθολογισμού. Ο επιστημονικός τρόπος σκέψης είναι ο μόνος που παρά-
γει πραγματικά γνώση και συμπεράσματα. Είναι κρίσιμο από τις πρώτες τά-
ξεις του σχολείου να τον διδασκόμαστε και, το σημαντικότερο, να μαθαίνουμε
να λειτουργούμε μέσα από αυτόν.
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Για να γίνω πιο κατανοητός, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το
οποίο έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια. Διαβάζουμε έρευνες που δείχνουν
ότι το 33% των Ελλήνων πιστεύουν ότι μας «ψεκάζουν» για να μην αντιδρούμε
και να είμαστε δεκτικοί στην εξουσία, και ένα ακόμα 10% δηλώνει ότι «δεν γνω-
ρίζει» αν αυτό συμβαίνει ή όχι. Εμφανίζεται, λοιπόν, ένα χειρότερο πρόβλημα
από την ίδια την κρίση: δυστυχώς στην κοινωνία μας δεν μιλάμε «την ίδια
γλώσσα», δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψης ώστε να μπορέσουμε να συνεν-
νοηθούμε, και αυτό συμβαίνει σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.

Πόσο απλά θα μπορούσαμε ν’ αντικρούσουμε το θέμα των «ψεκασμών»,
αν όλοι μας σκεφτόμαστε λογικά και αναλυτικά, κάνοντας την υπόθεση μάλι-
στα πως δεν έχουμε τη γνώση ότι η κλασική «ουρά» που αφήνει πίσω του ένα
αερο πλάνο λέγεται ίχνος συμπύκνωσης και αποτελείται κυρίως από 
στα γονίδια νερού που περιέχονται στα καυσαέρια και παγώνουν σε μικρούς
κρυστάλλους μόλις έρθουν σε επαφή με την ατμόσφαιρα; Ο επιστη μονικός/ορ-
θολογικός τρόπος προσέγγισης του θέματος θα περιλάμβανε τις εξής σκέψεις:
Δεν θα μπορούσαν να κάνουν διάφανο τον ψεκασμό, ώστε να μη δημιουργούν
υποψίες στον κόσμο;

Οι ουρές των αεροπλάνων παρατηρούνται μόνο σε μεγάλα υψόμετρα
(πάνω από 8.000 μέτρα). Πώς θα φτάσουν μέχρι εμάς χωρίς να παρασυρθούν
από τους ανέμους;

Γιατί «ψεκάζουν» ακόμα και σε ακατοίκητες περιοχές και δεν εστιάζουν
στις πόλεις;

Αυτοί που οργανώνουν τους ψεκασμούς, πώς γίνεται να μην επηρεάζο-
νται από την εισπνοή τους, μιας και από τόσο μεγάλο υψόμετρο δεν μπορούν
να γίνουν στοχευμένα; Έχετε δει ποτέ ανθρώπους της εξουσίας να κυκλοφο-
ρούν με ειδικές μάσκες ώστε να το αποφύγουν;

Γιατί δεν ρίχνουν την ίδια δραστική ουσία στο νερό, που είναι πολύ πιο
εύκολο να διαδοθεί στον πληθυσμό, και να πετύχουν τον στόχο τους χωρίς να
γίνουν αντιληπτοί;

Τι οργάνωση χρειάζεται όλο το σύστημα των ψεκασμών ώστε να μη βρε-
θεί κάποιος «από μέσα» που θα ξεσκεπάσει με αποδείξεις τη συνομωσία;

Αυτοί που οργανώνουν τους ψεκασμούς, δεν φοβούνται την τιμωρία που
θ’ ακολουθούσε αν αποκαλυπτόταν η σχέση τους με ένα τόσο εμφανές και φρι-
χτό έγκλημα;
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Τελικά πετυχαίνουν τίποτα οι ψεκασμοί; Οι Έλληνες πρέπει να έχουμε
ρεκόρ ανυπακοής, κινητοποιήσεων και αντίδρασης!

Αν, λοιπόν, στα πιο απλά θέματα, όπως το παράδειγμα των «ψεκασμών»,
υπάρχει τόσο μεγάλη διχογνωμία στην ελληνική κοινωνία, μπορούμε εύκολα
να συμπεράνουμε τι θα συμβαίνει σε πιο δύσκολα και δυσνόητα όπως τα αίτια
της κρίσης. Δεν μας λείπει η γνώση, αλλά δυστυχώς η μεθοδολογία ν’
αξιολογήσουμε μια τεκμηρίωση.

Τέλος, μπορεί κάποιοι ν’ αναρωτηθούν: και γιατί να επιλέξουμε τον επι-
στημονικό τρόπο σκέψης σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον; Η απάντηση έρ-
χεται μέσα από ένα ερώτημα: θα δεχόμαστε η δικαιοσύνη να δικάζει με άλλον
τρόπο σκέψης πέρα από τον επιστημονικό; Θα δεχόμαστε τον ισχυρισμό ενός
κλέφτη, ότι ήταν υπό την επήρεια ειδικού «ψεκασμού» όταν διέπραττε τη λη-
στεία χωρίς να γνωρίζει τι έκανε, άρα πρέπει να κριθεί αθώος; Θεωρώ, λοιπόν,
επιτακτικό να καταφέρουμε να περάσουμε στις νέες γενιές τον επιστημονικό
τρόπο σκέψης και τον ορθολογισμό, με το εκπαιδευτικό σύστημα να έχει πρω-
ταρχικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. 
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Μια στροφή του βλέμματος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ
Καθηγητής International Baccalaureate στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

«… κλείνοντας τα μάτια, άλλαξε το βλέμμα σου
και ξύπνα ένα άλλο, που ενώ το έχουν όλοι,

λίγοι το χρησιμοποιούν»
Πλωτίνος 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ του φετινού ημερολογίου, θυμήθηκα τη δική μου
εμπειρία όταν τέλειωνα το Λύκειο, στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Θυμήθηκα ένα
βλέμμα αγωνίας στα μάτια της οικογένειάς μου για το μέλλον. Ήθελα να γίνω
σκηνοθέτης και ονειρευόμουν ένα μέλλον δημιουργίας και έκφρασης μέσα από
την κινηματογραφική κάμερα. Εντούτοις, το επάγγελμα του σκηνοθέτη δεν μπο-
ρούσε να υποσχεθεί σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, κι έτσι η αγωνία των
δικών μου επιδεινώθηκε. Κρατική σχολή κινηματογράφου δυστυχώς δεν υπήρχε
στη χώρα μας (το πρώτο κρατικό τμήμα κινηματογραφικών σπουδών δημιουρ-
γήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2004), έτσι στο μηχανογραφικό μου δήλωσα τη δεύ-
τερη μου αγάπη, την εκπαίδευση. Ήθελα να γίνω δάσκαλος και να σπουδάσω στην
Παιδαγωγική Ακαδημία. Τα πράγματα, όμως, έγιναν δύσκολα όταν απέτυχα στις
πανελλήνιες εξετάσεις. Θυμάμαι συγγενείς και φίλους να συζητούν χαμηλόφωνα
για το μέλλον μου με μια δόση συννεφιάς στο βλέμμα. Η επιθυμία μου είχε πια
χαθεί απ’ τη συζήτηση. Η αποτυχία είχε εξανεμίσει τις αρχικές μου επιλογές.

Ήταν μια εποχή ανατροπών, μπαίναμε με γοργούς ρυθμούς στην κοινωνία
της πληροφορίας. Ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής είχε φτάσει στη χώρα μας
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στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και η καλύτερη συμβουλή ήταν να σπουδάσω
πληροφορική. Η οικογένειά μου είχε δίκιο. Σπούδασα πληροφορική σε μια καλή
ιδιωτική σχολή με εμπνευσμένους καθηγητές. Δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα ως
προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών με πολύ καλές συνθήκες εργασίας.

Κέρδισα πολλά από την επιστήμη της πληροφορικής, αλλά οι πρώτες μου
επιθυμίες αποδείχθηκαν ανθεκτικές. Το 1995 ανακάλυψα τη Φιλοσοφία και
αποφάσισα να σπουδάσω στη Μεγάλη Βρετανία. Είχα επίσης την τύχη να ερ-
γαστώ παράλληλα ως καθηγητής φιλοσοφίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και
στο International Baccalaureate. Το παράδοξο είχε συμβεί. Μέσα από τη Φι-
λοσοφία ξαναγύρισα στο όνειρο τόσο της εκπαίδευσης όσο και της σκηνοθε-
σίας. Είδα στη φιλοσοφική σκέψη την κάμερα της ψυχής να στρέφεται στον
κόσμο των ιδεών μέσα από τον πολύπλευρο και μαγευτικό κόσμο της γνώσης.
Τον κόσμο τον οποίο μπορούσα να «επικοινωνήσω» στους μαθητές μου μέσα
από τη «σκηνοθεσία» του μαθήματος.

Επιστρέφοντας από τις αναμνήσεις μου στο σήμερα και διαβάζοντας ξανά
το θέμα του ημερολογίου, αναρωτιέμαι: Ποιος πρέπει, άραγε, να στρέψει το
βλέμμα στο μέλλον των παιδιών μας; Εμείς, τα παιδιά μας ή και οι δυο μαζί; Τι
λογής ανατροπές συμβαίνουν στην εποχή μας;

Ως καλοπροαίρετοι γονείς, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον
των παιδιών μας και να τα προστατέψουμε από τις κακοτοπιές της εποχής μας
με τα καλύτερα εφόδια σπουδών και δεξιοτήτων. Φαίνεται ότι η ταχύτητα και
η προσαρμοστικότητα αποτελούν τις δεξιότητες της σύγχρονης επιβίωσης. Η
ταχύτητα φέρνει, όμως, απρόβλεπτες αλλαγές σε πολλούς επαγγελματικούς
τομείς. Τα επαγγέλματα, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, ίσως σε λίγα χρόνια να
έχουν τροποποιηθεί, κι έτσι η πρόβλεψη του μέλλοντος φαντάζει σχεδόν αδύ-
νατη αν όχι «χρησμική».

Τι να συμβουλέψουμε, λοιπόν, τα παιδιά μας; Οι συμβουλές είναι καλές,
μπορεί όμως να συμβουλεύουμε τα παιδιά μας με τα δικά μας κριτήρια επαγ-
γελματικής εμπειρίας. Ωστόσο, παραφράζοντας τον Χιουμ, «το μέλλον δεν είναι
ακόμα εδώ», βρίσκεται εκτός της εμπειρίας μας και όταν το προβλέπουμε, ενερ-
γούμε με γνώμονα τις δικές μας προσδοκίες κι όχι την πραγματικότητα. Στο
μέλλον αντανακλώνται οι προσδοκίες του δικού μας παρελθόντος. Υπάρχει συ-
νεπώς ο κίνδυνος το μέλλον που οραματιζόμαστε για τα παιδιά μας να είναι οι
δικές μας προσδοκίες και όχι οι δικές τους.
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Μήπως, λοιπόν, πρέπει ν’ αναθεωρήσουμε την πρόβλεψη του μέλλοντος
και να στραφούμε στο παρόν και στα ίδια τα παιδιά μας; Να τους εμφυσή-
σουμε εκείνες τις αρετές και τις αξίες που θ’ αποτελέσουν λαμπερά χαρίσματα
σε κάθε τομέα; Αρετές όπως η υπευθυνότητα και η κριτική σκέψη, αξίες όπως
η δημοκρατία και ο αλληλοσεβασμός, διαπλάθουν το χαρακτήρα του ατόμου
και τον διαμορφώνουν σε ένα σκεπτόμενο άτομο πέραν της επαγγελματικής
του ταυτότητας. Πίσω από τους ρόλους υπάρχει ο Άνθρωπος, και αυτόν οφεί-
λουμε να δούμε στα παιδιά μας, με στραμμένα τα βλέμματά μας τόσο στο μέλ-
λον όσο και στο παρόν.

Η απόλαυση του παρόντος δεν πρέπει ωστόσο να χαθεί ούτε από την 
εμπειρία του παρελθόντος ούτε στις προσδοκίες του μέλλοντος. Οι ανατροπές
που υπαινίσσεται το θέμα μάς ζητούν άμεση απόκριση, αν και κατά τη γνώμη
μου η φύση της «ανατροπής» είναι υπό συζήτηση. Τι λογής είναι οι ανατροπές
της εποχής μας; Οικονομικές, ηθικές, κοινωνικές, πολιτικές ή όλα αυτά μαζί;
Μήπως η ανατροπή αποτελεί αυτοσχέδιο λάβαρο μιας εποχής που ψάχνει την
ταυτότητά της; Μήπως είναι μία «κενή» ανατροπή; Μια δικαιολόγηση της επο-
χικής αστάθειας λόγω κεκτημένης ταχύτητας;

Ποιος ευθύνεται –αν ευθύνεται– για τις ανατροπές; Οδηγούν οι ανατρο-
πές σε ευκαιρίες ή μας βουλιάζουν στην κινούμενη άμμο μιας ατέρμονης τε-
χνοοικονομικής αλλαγής; Συνεχόμενες ανατροπές μπορεί να είναι ένδειξη
αδεξιότητας και όχι ουσιαστικής αλλαγής. Σημασία δεν έχει η ανατροπή, αλλά
το ποιος ανατρέπεται. Πάντως η ανατροπή είναι μια ευκαιρία. Μπορεί, όμως,
η ευκαιρία να χαθεί αν δεν είναι άξιος ο ανατρεπόμενος. Η ευκαιρία θέλει κι
αυτή «αρετή και τόλμη» για να αδραχτεί.

Σε ένα κρυπτικό απόσπασμα, ο Ηράκλειτος λέει: «είναι δύσκολο να πολεμά
κανείς την καρδιά του· γιατί αυτό που θέλει, το παίρνει μόνη της η ψυχή» (85). Αποτολ-
μώντας όχι τη συμβουλή αλλά τη γνώμη, ας μην πολεμήσουμε τις επιθυμίες
των παιδιών μας, αλλά ας ενώσουμε τα βλέμματά μας σε μια κοινή ματιά στο
μέλλον τους. Οφείλουμε ν’ αφήσουμε τα παιδιά να ονειρευτούν και ν’ αναλο-
γιστούν το μέλλον τους πέρα από συγκεκριμένα κριτήρια και προβλέψεις. Να
τα βοηθήσουμε ν’ αναπτύξουν εκείνες τις αρετές που θα τα ενδυναμώσουν στη
μελλοντική τους ζωή.

Ας αφήσουμε τα παιδιά μας να ονειρευτούν, κι ας ονειρευτούμε κι εμείς
μαζί τους. Ένα βλέμμα στραμμένο στο μέλλον είναι μια ματιά που περνάει
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πρώτα από το παρελθόν. Το δικό μας παρελθόν έχει την πείρα να καθοδηγήσει
και να παραινέσει, όχι όμως να υποκαταστήσει το όνειρο των παιδιών μας. Κοι-
τάζοντας στο μέλλον, βεβαιώνουμε την ύπαρξή μας στο παρόν. Προσβλέπο-
ντας σε ένα καλύτερο μέλλον, ελπίζουμε στη πρόοδο.

Ας προσπαθήσουμε να μάθουμε τα παιδιά μας να προσέχουν και όχι να
φοβούνται, να δουν τη ζωή περισσότερο ως πρόκληση παρά ως ανατροπή. Η
αγνότητα και οι ελπίδες των παιδιών μας μπορούν να διατηρήσουν το «πρό-
σωπο» μπροστά στην απρόσωπη μάσκα ενός μέλλοντος όπου η ευτυχία των
παιδιών τείνει να εξαργυρωθεί σε έναν κυκεώνα ανατροπών. Ας στρέψουμε,
λοιπόν, το βλέμμα μας στο χαμόγελο των παιδιών μας και στο άσβεστο φως
των ματιών τους. 
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Παιδεία τέχνας κατεργάζεται

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΡΙΦΤΑΡΑΣ
Οικονομολόγος

Καθηγητής Λυκείου στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ άσχημη οικονομική περίοδο, με εμφανείς τις συνέ-
πειες σε όλους μας, πλέον. Οι όροι «μη βιώσιμο δημόσιο χρέος», «μέτρα δημο-
σιονομικής προσαρμογής», «λιτότητα», «ύφεση», έχουν πάψει από καιρό ν’
ακούγονται ως στείρες έννοιες οικονομικού δελτίου, αλλά, αντίθετα, επηρεά-
ζουν τα πάντα γύρω μας – και μέσα μας. Πάντα πίστευα πως ο καθένας μας
πρέπει να «γίνει η αλλαγή που θέλει να δει στον κόσμο» και πως αν ο καθένας
συνέβαλλε από τη θέση του για τη διόρθωση ενός προβλήματος, αυτό θα λυ-
νόταν αμέσως. Πώς θα μπορούσα από τη θέση του εκπαιδευτικού να συμβάλλω
σε ένα καλύτερο αύριο για τους μαθητές μου;

Λίγες μέρες ύστερα από αυτούς τους συλλογισμούς, είδα τυχαία μια αγ-
γελία εργασίας για μια πολυεθνική εταιρεία, και η απάντηση ήρθε μέσα από
αυτή. Πολλές φορές στο παρελθόν, ως υποψήφιος εργαζόμενος, προσπαθούσα
με αγωνία να καταλάβω τι ακριβώς ζητούσε ο εργοδότης και σκεφτόμουν αν
και πώς θα μπορούσα ν’ ανταποκριθώ εγώ σε αυτό. Σήμερα, τέτοιες διαδικασίες
αφορούν παλιούς μαθητές μου και σε λίγο καιρό τους σημερινούς.

Ξεκίνησα να μελετώ αυτή την αγγελία – αυτή τη φορά από την οπτική
γωνία του εργαζόμενου. Όσο μεγαλώνεις, αποκτάς περισσότερα προσόντα, τυ-
πικά και μη, μεγαλύτερη εμπειρία, καλύτερη γνώση του εαυτού σου και περισ-
σότερη αυτοπεποίθηση μπροστά στο μελλοντικό σου εργοδότη. Πέρα από τα
τυπικά προσόντα, στα οποία συνήθως κανείς δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα όταν
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διαβάζει μια αγγελία εργασίας, ο υποψήφιος εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει
ικανότητες που δεν καλλιεργούνται στο στενό πλαίσιο ενός μαθήματος. Ανα-
ρωτήθηκα λοιπόν: Θα μπορούσα να καλλιεργήσω στους μαθητές μου τέτοιες ικανότη-
τες; Όχι μόνο για να μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν σε μια τέτοια αγγελία
μελλοντικά, αλλά γιατί τελικά αυτά τα μη τυπικά προσόντα μπορούν να κάνουν
τη διαφορά, να δώσουν ορμή ώστε να υπερπηδήσουμε εμπόδια, όπως αυτό της
σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Ποιες είναι, όμως, αυτές οι ικανότητες; Ομαδικότητα, ανάληψη πρωτο-
βουλιών, οργανωτικότητα, ικανότητα ανάλυσης στοιχείων και πνεύμα συνερ-
γασίας είναι μόνο μερικές από αυτές.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες και να εξελίσσουν
έτσι την προσωπικότητά τους και να βελτιώνουν την αυτοπεποίθησή τους. 

Μέσα από την ομαδικότητα, τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν
να σέβονται το ταλέντο ή τη διαφορετικότητα των άλλων, να «δανείζονται» τα
θετικά τους στοιχεία, ώστε ν’ αγωνίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος μαθαίνει στα παιδιά να βάζουν την ομάδα
πάνω από τη προσωπική τους προβολή και ν’ αναλαμβάνουν ρόλους για έναν
κοινό σκοπό. Επιπλέον, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους, τα παιδιά μπο-
ρούν ν’ αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες και να κατανοήσουν ότι κανένας
ρόλος δεν είναι ασήμαντος, ακόμα κι αν έτσι φαίνεται.

Η οργανωτικότητα είναι ένα βασικό προσόν επιτυχίας τόσο για έναν ερ-
γαζόμενο όσο και για ένα μαθητή. Η οργάνωση του χρόνου και της μελέτης
πρέπει ν’ αναπτυχθεί στο σχολικό περιβάλλον και ν’ αποτελέσει προτεραιότητα
στη μαθητική του πορεία. Το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Παιδείας προ-
ωθεί δραστηριότητες που προάγουν ανάλογες δεξιότητες, όπως φαίνεται και
από την καθιέρωση του μαθήματος «ερευνητική εργασία – project» στο πρό-
γραμμα του νέου Λυκείου. Με αυτό το μάθημα, που έχει στόχο τη διαφοροποι-
ημένη προσέγγιση στη μάθηση και την προώθηση της ομαδικής εργασίας,
δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές ν’ αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη,
ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ανάδειξη ενδιαφερόντων. Δεν
είναι τυχαίο, άλλωστε, το ότι διαπιστώνω πως ακόμα και οι μαθητές οι οποίοι
είναι συνήθως αδιάφοροι στα μαθήματα με καθαρά γνωστικό χαρακτήρα, βρί-
σκουν μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος τρόπο ν’ αναπτύξουν διάλογο και
καινοτόμες ιδέες, να μπουν ευχάριστα σε μια διαδικασία έρευνας πάνω σ’ ένα
θέμα και να συμμετέχουν ενεργά στην ομαδική εργασία.
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Σαν Έλληνας, μου είναι σχεδόν έμφυτα εύκολο να βρίσκω αιτίες για την
άσχημη κατάσταση της χώρας μου.

Σαν Έλληνας και εκπαιδευτικός, μου είναι εξίσου εύκολο να μιλάω για
ώρες για το προβληματικό εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Σαν Έλληνας και οικονομολόγος, δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το
να κρίνω και να κατακρίνω τις λανθασμένες οικονομικές πολιτικές των κυ-
βερνήσεων.

Πόσο δύσκολο είναι, όμως, να μιλήσω αισιόδοξα; Να περάσω τουλάχιστον
έναν τόνο αισιοδοξίας; Και μάλιστα όταν αυτός ο τόνος αισιοδοξίας δεν πρέπει
να περιοριστεί σε μια φράση ποιητικού χαρακτήρα στον επίλογο, αλλά σαν ένα
κείμενο με στόχο την παρουσίαση προτάσεων για το μέλλον της χώρας μου.

Ο ενάρετος ελληνικός λαός, δυστυχώς, αποδείχτηκε άσοφος στην οικονο-
μική του συμπεριφορά. Όλοι γίναμε πλούσιοι μέσα σε λίγα χρόνια, αποκτή-
σαμε σπίτι, εξοχικό, πολυτελές αυτοκίνητο, δεύτερο και τρίτο αυτοκίνητο. Η
ανάπτυξη αυτή, όμως, αποδείχτηκε ψεύτικη. Πλούσιος με δανεικά; Δεν γίνε-
ται. «Μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς πάνω στη γη… Επειδή, όπου
είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας» (κατά Ματθαίον Ευαγ-
γέλιο 6:19-21). Ξεχάσαμε τον πραγματικό πλούτο, ξεχάσαμε την παρέα με την
οικογένειά μας, με τους φίλους μας. Γίναμε «στελέχη», και όχι απλοί εργαζό-
μενοι. Πετάξαμε ψηλά, αφήνοντας πίσω τα ουσιώδη. Προσγειωθήκαμε από-
τομα. Επήλθε μια ισορροπία, ίσως όχι με τον πιο κομψό τρόπο.

Και τώρα; Έχοντας την εμπειρία των λαθών του παρελθόντος, πρέπει ν’
αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τα παιδιά μας, με τους γύρω μας, με τη χώ -
ρα μας. Ο τρόπος;

Πενία τέχνας κατεργάζεται, λέει ο λαός και εννοεί ότι η ευρηματικότητα
και οι έξυπνες λύσεις είναι το δημιουργικό αντίβαρο στις δυσκολίες και στην
ανεπάρκεια των μέσων. Γιατί, λοιπόν, και η παιδεία που προσφέρουμε στα παι-
διά μας να μην επινοήσει νέες ιδέες και μεθόδους εν καιρώ κρίσης; Να καλ-
λιεργήσει καινοτόμες δεξιότητες, ικανές ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας
σύγχρονης αγγελίας, αλλά και να προετοιμάσουν τους νέους ν’ αλλάξουν τα
ση μερινά δεδομένα που εμείς δημιουργήσαμε; Άλλωστε, ο Einstein είχε πει:
«Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα του σήμερα, με τον τρόπο σκέψης
που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε».
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Η δύναμη του χαρακτήρα

Δρ. ΚΡΙΣ ΤΖΕΡΙ
Βρετανός Εκπαιδευτικός

Ιδρυτής τριών νέων σχολείων στη Μ. Βρετανία
σήμερα Σύμβουλος στον διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό The Skills Lab

ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ του Paul Tough, το “How Children Succeed:
Gift, Curiosity and the Hidden Power of Character” («Πώς τα παιδιά επιτυγχά-
νουν: Χάρισμα, Περιέργεια και η Κρυφή Δύναμη του Χαρακτήρα»), έχει φέρει
ανατροπές στον εκπαιδευτικό κόσμο με τον ισχυρισμό ότι η ατέρμονη αναζή-
τηση των καλών βαθμών στις εξετάσεις είναι τελικά μια πλάνη. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες, έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί μαθητές που παίρνουν καλούς βαθ-
μούς στις εξετάσεις και κερδίζουν μια θέση στα Πανεπιστήμια, δεν ολοκλη-
ρώνουν τελικά τις σπουδές τους. Στην πραγματικότητα, τα ποσοστά όσων
εγκαταλείπουν τις σχολές τους φέρνουν τις ΗΠΑ στη δεύτερη χειρότερη θέση
των χωρών του ΟΟΣΑ, μετά την Ιταλία.

Τι συμβαίνει, λοιπόν; Το αίτιο του φαινομένου αυτού είναι η μεταβαλλό-
μενη μορφή της φτώχειας και ο τρόπος που την αντιμετωπίζουμε. Τα καπιτα-
λιστικά κράτη παρουσιάζουν διαφορές ως προς τις ανισότητες εισοδημάτων
και την έκταση της φτώχειας στην κοινωνία τους. Το αμερικανικό Εθνικό Κέ-
ντρο Παιδιών σε Κατάσταση Φτώχειας αναφέρει: «Σχεδόν 15 εκατομμύρια παι-
διά στις ΗΠΑ –το 21% του συνόλου– ζουν σε οικογένειες με εισόδημα κάτω από
το ομοσπονδιακό όριο της φτώχειας – 22.350 δολάρια το χρόνο για μια τετρα-
μελή οικογένεια. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι, κατά μέσον όρο, οι οικογένειες
χρειάζονται σχεδόν το διπλάσιο εισόδημα για να καλύψουν τις βασικές τους
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ανάγκες. Αν υπολογίσουμε και το στοιχείο αυτό, το 44% των παιδιών ζουν σε οι-
κογένειες με χαμηλά εισοδήματα».

Τα τελευταία χρόνια, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ παρατηρεί-
ται μια αλλαγή κατεύθυνσης: αντί για την αναδιανομή του εισοδήματος, τεί-
νουμε σήμερα προς μια νέα άποψη για την αντιμετώπιση της φτώχειας, η οποία
συνδέει την επιτυχία στις εξετάσεις με τις καλύτερες ευκαιρίες ζωής. Σε ορι-
σμένα σχολεία, μαθητές που προέρχονταν από φτωχές οικογένειες πέτυχαν
υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις. Έτσι, σύμφωνα με τη λογική αυτή, εάν όλο το
σχολικό σύστημα μπορούσε να επιτύχει υψηλά αποτελέσματα στις εξετάσεις,
τότε η φτώχεια θα μπορούσε να εξαλειφθεί. Όλοι όσοι υπήρξαν φτωχοί θα συ-
νέχιζαν τη ζωή τους σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και θα συνεισέφεραν κι
εκείνοι ως ενεργοί πολίτες.

Μακάρι, όμως, να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Οι νέες έρευνες παρου-
σιάζουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Τα φτωχά παιδιά με καλές επιδόσεις δεν προ-
χωρούν πάντα στη ζωή τους. Μόνο το 12% των αποφοίτων από σχολεία KIPP*
ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Οι περισσότεροι εγκατέλειψαν τις σχολές τους
και βρήκαν σχετικά κοινότυπες δουλειές. Αυτό υποδηλώνει ότι κάτι άλλο παί-
ζει σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Κι αυτό μπορεί ν’ αφορά στο
χαρακτήρα.

Οι μη γνωστικές δεξιότητες είναι σημαντικές τόσο για την ακαδημαϊκή
όσο και για την πνευματική επιτυχία. Περιγράφονται ως αυτοέλεγχος, ενσυ-
ναίσθηση κι επιμονή παρά τις αντιξοότητες. Επίσης, αναφέρονται και ως επαγ-
γελματική δεοντολογία ή, όπως το διατύπωσε πρόσφατα η Angela Duckworth
στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, ως «κοινωνικό θάρρος». Στο υπόβαθρο των
χαρακτηρισμών αυτών υπάρχουν έννοιες όπως η συναισθηματική νοημοσύνη
και η προσαρμοστικότητα. Το πρόβλημα των παιδιών από φτωχές οικογένειες,
είναι ότι η ικανότητά τους ν’ αναπτύξουν αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά
περιορίζεται από Αντίξοες Εμπειρίες Παιδικής Ηλικίας (Adverse Childhood Ex-
periences). Η δυσάρεστη θέση στην οποία βρίσκεται ένα παιδί φτωχής οικογέ-
νειας αυξάνει ενδεχομένως τα επίπεδα άγχους όλων των μελών της. Ωστόσο, η
επίπτωση στα παιδιά μπορεί να είναι καταστροφική, πράγμα που εξετάζεται σε
νευρολογικό επίπεδο σύμφωνα με τη θεωρία του YBE (HPA Axis).

Τι είναι το ΥΒΕ: Υποθάλαμος, Βλεννογόνοι κι Επινεφρίδια (Hypothalamus,
Pituitary and Adrenal-HPA). Κάτω από αγχογόνες συνθήκες, ο υποθάλαμος
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ενεργοποιεί ορμονικές αντιδράσεις από τις βλεννογόνους και τα επινεφρίδια,
για να προετοιμάσει το σώμα ώστε ν’ αντιπαρέλθει τις αντίξοες καταστάσεις. Οι
αντιδράσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές τότε που ο άνθρωπος
έπρεπε να τρέξει για να γλιτώσει από τα άγρια ζώα που απειλούσαν τη ζωή του.
Δεν έχουν, όμως, τα ίδια αποτελέσματα σήμερα, επειδή οι σύγχρονες προκλή-
σεις δεν απειλούν τόσο άμεσα την επιβίωσή του. Η διαρκής παραγωγή γλυκο-
κορτικοειδών μπορεί να έχει καταστροφική επίδραση στον αναπτυσσόμενο
προμετωπικό φλοιό του εγκεφάλου, που ευθύνεται για τον αυτοέλεγχο και
άλλες ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες. Τα παιδιά που ζουν κάτω από τέ-
τοιες συνθήκες μπορεί να μην αναπτύξουν ποτέ τις απαραίτητες δεξιότητες
ζωής και μάθησης, εκτός εάν τις διδαχθούν. Τα παιδιά αυτά υποφέρουν από
το λεγόμενο Υψηλό Αλλοστατικό Φορτίο, διότι ο εγκέφαλός τους υπόκειται
διαρκώς στις χημικές επιπτώσεις του έντονου στρες. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε
ότι η ελλιπής συμπεριφορά οφείλεται σε αρνητικές νευροχημικές αντιδράσεις.
Η σωστή μη αγχογόνος συμπεριφορά των γονέων στα πρώτα χρόνια του παι-
διού είναι σημαντική για τη μελλοντική του εξέλιξη.

Τι μπορούν να κάνουν, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί; Πρώτον, να δίνουν την
απαραίτητη προσοχή στις μη γνωστικές δεξιότητες και ν’ αναζητούν τρόπους
ενίσχυσής τους. Εάν πείσουμε τα παιδιά ότι οι δεξιότητές τους –γνωστικές και
μη– μπορούν να βελτιωθούν, συνήθως το πετυχαίνουν, όπως βεβαιώνει η Carol
Dweck από το Πανεπιστήμιο Stanford. Η βελτίωση έρχεται αν απλά και μόνο
πεις ότι μπορείς να το πετύχεις. Ωστόσο, πρέπει να ενθαρρύνονται οι εκπαι-
δευτικοί ώστε ν’ αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με βάση τις δυνατότητές
τους και όχι ως ήδη ολοκληρωμένα άτομα.

Δεύτερον, σήμερα, υπάρχουν ερωτηματολόγια που μπορούν να εντοπίσουν
ποια παιδιά υποφέρουν από Αντίξοες Εμπειρίες Παιδικής Ηλικίας. Έτσι, είμα-
στε σε θέση να εστιάσουμε σ’ αυτά και να σχεδιάσουμε ειδικά προγράμματα
που να τα αφορούν, ενισχύοντας τον αυτοέλεγχο και τις ομαδικές εργασίες.

Σύμφωνα με νέες επιστημονικές έρευνες, οι δεξιότητες του χαρακτήρα
μας είναι σημαντικές και τα σχολεία μπορούν πράγματι ν’ αναλάβουν ενεργό
δράση στον τομέα αυτό. 

Σημείωση:
*Σχολεία KIPP – Knowledge is Power Program. 

Αμερικανικά ανεξάρτητα σχολεία που μεριμνούν για παιδιά από φτωχές αστικές οικογένειες
και τα βοηθούν να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις. 
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It’s Character that Matters

A new American book by Paul Tough How Children Succeed: Grit, Curiosity
and the Hidden Power of Character is turning the education world upside
down by arguing that the endless pursuit of better test scores for children
is in fact a false God.  Across the US it has been noticed that many students
who have good test scores and get a university place don’t actually finish
their degree.  They drop out.  In fact drop out rates make the US the second
worst performer within the OECD, just ahead of Italy.

So what is going on?  The backdrop to all of this is a changing view of
poverty and how to deal with it.  Capitalist nations vary with regards to in-
come inequalities and the extent of poverty within their societies.  The Na-
tional Centre for Children in Poverty estimates:

‘Nearly 15 million children in the United States – 21% of all children –
live in families with incomes below the federal poverty level – $22,350 a year
for a family of four. Research shows that, on average, families need an in-
come of about twice that level to cover basic expenses. Using this standard,
44% of children live in low-income families.’

In recent years in the US and other OECD countries there has been a
shift away from remediation of influences of poverty via income redistrib-
ution towards a view that where children achieve good exam results they
appear to do better in terms of life chances. It had been noticed that some
schools had achieved high test scores with poor children. So, the logic went,
if the whole school system could be transformed in terms of test scores,
then the effects of poverty could be eliminated. All those people who had
been poor would go on and get decent jobs and make their contributions as
citizens.  Hence the new political mantra of all parties in the West that
poverty is not an inhibitor of social mobility.

If only things were so simple.  New research paints a more complex
picture.  Poor children with good test scores do not go on and do especially
well.  Only twelve per cent of KIPP* schools’ graduates actually completed
their degree courses.  Most dropped out and took rather mundane jobs.  This
suggests that there is something else that is crucial to long term success.  It
is best described as character.Non cognitive skills are critical for doing well
both academically and intellectually.  These are best  described as self con-
trol, empathy, and the ability to stick at things despite adversity.  This has
been variously described as work ethic or, more recently by Angela Duck-
worth at the University of Pennsylvania, as ‘grit.’  Riding on the back of
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these ideas are concepts like emotional intelligence and  resilience.  The
problem for children from poor families is that their ability to develop these
character traits has often been impaired by Adverse Childhood Experiences.
The situation of being the child in a poor family likely increases stress lev-
els for all family members.  However the effect on children can be cata-
strophic and this has been described at the neurological level through the
workings of the HPA Axis.

HPA stands for Hypothalamus, Pituitary,  and Adrenal.  During stress-
ful situations the hypothalamus triggers hormonal responses from the pi-
tuitary and adrenal glands to prime the body for ‘fight’ or ‘flight’.  The
evolution of this response was well suited to our species when we had to
run for our lives from wild animals intent on eating us, but is far less effec-
tive today when the level of challenge is less threatening.  The continuous
production of glucocorticoids can have  a devastating  impact on the  de-
veloping pre frontal cortex – that part of the brain responsible for self con-
trol  and higher order functions.  Children from these contexts may never
develop the necessary skills for life and learning unless they are taught.
Such children suffer from what has been termed,  high Allostatic load where
their brains are continuously subjected to the chemical impact of acute
stress.  From this we learn that poor behaviour is a product of neuro chem-
istry that has gone awry.  Good parenting during the first year of childhood
that de stresses children is critical for future development. 

So what can educators do?  First, pay attention to non cognitive skills
and think about ways that thses can be strengthened.  If you tell children
that their skills can improve – both cognitive and non cognitive – they ac-
tually do.  This is a point made by Carol Dweck at Stanford University – just
telling people they can improve makes it so.  However we need to encour-
age teachers to see their students as possibilities not as already pre moulded
indivduals.

Second, there are now tests that can identify which children suffer
most from ACE (adverse childhood experiences).  So we can identify these
children in our schools and build additional programmes around them.
Such programmes might focus on self control and children working in
groups or teams.

New scientific research now leads us to understand that character
skills are critical and that schools really can make a difference in this area.

* KIPP – Knowledge is Power Schools.  American independent ‘charter’ schools that cater for
poor urban children and achieve very high test scores with such children.
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Έλληνες: πολίτες του τόπου τους,
πολίτες της Ευρώπης, πολίτες του κόσμου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΛΙΒΑΚΗΣ
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε θυγατρική ελληνικής εταιρείας στα Βαλκάνια

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ στον τόπο μας, έχουμε την αίσθηση ότι τα πάντα ανα-
τρέπονται. Καταστάσεις και προσδοκίες που είχαμε τα τελευταία δέκα-δεκα-
πέντε χρόνια, καταλαβαίνουμε, κάποιες φορές με οδυνηρό τρόπο, ότι ανήκουν
στο παρελθόν. Η απαισιοδοξία και η αίσθηση του αδιέξοδου επιτείνονται από
τη γενικότερη αρνητική συγκυρία. Η ερώτηση που έρχεται στο μυαλό και με-
ρικές φορές στα χείλη όλων είναι: μέχρι πότε;

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανείς για να δώσει μια αξιόπιστη απάντηση,
ας πάρουμε τη γενναία απόφαση να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη
και να παραδεχτούμε ότι σε πολλά ήμασταν λάθος. Ο τρόπος που ενεργούσαμε,
που σκεφτόμασταν, οι πράξεις ή οι παραλείψεις της καθημερινότητας, μας οδη-
γούσαν σε αδιέξοδο. Αντικαταστήσαμε τη συντροφικότητα και τη συμπαράσταση
στο διπλανό μας με τον ατομικισμό, τα ιδανικά και τις αξίες της πατρίδας μας με
ένα εφήμερο κενό, αλλά και την αγωνία για ένα καλύτερο αύριο με ένα κατανα-
λωτικό σήμερα. Η εύκολη δικαιολογία είναι ότι για όλα φταίνε οι «άλλοι», κά-
ποιοι αόρατοι, που πίσω από την πλάτη μας μας οδήγησαν στη σημερινή
κατάσταση. Κι εμείς, αθώα θύματα, δεν καταλάβαμε τίποτα, μέχρι που ανοί-
ξαμε τα μάτια μας μια μέρα και βρεθήκαμε σε αδιέξοδο.

Ψυχραιμία! Ταυτόχρονα, ας δείξουμε και λίγη αυτογνωσία, μαζί με μια
γερή δόση γενναιότητας. Ας κοιτάξουμε με επιμονή το πρόσωπό μας στον κα-
θρέφτη, όσο κι αν δεν μας αρέσει απόλυτα αυτό που βλέπουμε. Ας συνειδητο-
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ποιήσουμε ότι κι εμείς έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για αυτή την κατάσταση.
Αυτοί οι «άλλοι» μπορεί, κατά ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι. Ύστερα,
όμως, από αυτή την οδυνηρή διαπίστωση, ας χαμογελάσουμε λίγο κι ας πούμε
στον εαυτό μας: «Αντέχω, ό,τι και να γίνει, δεν θα λυγίσω». Γιατί όσο κι αν
έχουμε μερίδιο της ευθύνης για ό,τι έγινε μέχρι τώρα, λιγότερο οι νεότεροι και
περισσότερο οι μεγαλύτεροι, στα δικά μας χέρια και κυρίως στην ψυχή βρί-
σκεται η λύση.

Πρώτο βήμα, λοιπόν, και πιο σημαντικό: «Δεν θα λυγίσω, οι δυσκολίες δεν
θα με κάνουν να το βάλω κάτω, δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα. Στηρίζομαι
πρώτα στον εαυτό μου και μετά στους άλλους. Δεν μου χρωστάει κανείς τίποτα
και πρέπει να παλέψω μόνος μου. Θα σταθώ πλάι σε όποιον έχει την ανάγκη
μου, χωρίς να περιμένω ανταπόδοση». Μετά την πρώτη αυτή απόφαση, ας πά-
ρουμε μια ανάσα. Άλλωστε, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Κι εμείς κάναμε
ήδη μια καλή αρχή.

Σύντροφος στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, ας είναι η σκέψη ότι σε
αυτή την απόφαση δεν είμαστε μόνοι μας. Πριν πολλούς αιώνες, εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες πήραν την απόφαση να παλέψουν για ένα καλύτερο αύριο
για τους ίδιους, την οικογένειά τους, την κοινωνία που μεγάλωσαν και φυσικά
την πατρίδα τους. Αυτοί μάλιστα ξεκινούσαν υπό συνθήκες απείρως δυσκολό-
τερες, για να παλέψουν σε ένα κόσμο άγνωστο, μετά από εθνικές καταστροφές,
σε πόλεμο και σε ειρήνη.

Πολλούς αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού, χιλιάδες κάτοικοι του
τόπου που ζούμε σήμερα, έφυγαν από τις μητροπόλεις για να κυριαρχήσουν σε
όλο το γνωστό κόσμο. Σε μικρά καράβια, με λίγες αποσκευές και πολύ κουρά-
γιο, ξανοίχτηκαν σε άγνωστες σκοτεινές και φουρτουνιασμένες θάλασσες για
μια καινούρια αρχή. Κι όταν έφτασαν σε άγνωστους προορισμούς, θυσίασαν
στους θεούς των προγόνων τους και ρίχτηκαν στον αγώνα. Οι αιώνες που ακο-
λούθησαν δεν ήταν εύκολοι για τον τόπο που ζούμε σήμερα. Όπου κι αν στα-
θούμε, από τις παραλίες των νησιών μας, αυτές στις οποίες νιώθουμε τις
φτέρνες μας να βουλιάζουν τα καυτά μεσημέρια του Αυγούστου, μέχρι τους
κάμπους της Θεσσαλίας και τα βουνά της Μακεδονίας, ο αγώνας και η προ-
σπάθεια δημιούργησαν ένα DNA που ξεπερνάει κάθε δυσκολία. Για πολλά χρό-
νια, οι ορδές της ανατολής σταματούσαν στον κυματοθραύστη του τόπου μας.
Αλλά κι όταν έπαψε πια να υπάρχει ελευθερία και να παράγεται πολιτισμός, το
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ελληνικό πνεύμα μεταφέρθηκε στην Ευρώπη κι αποτέλεσε τη βάση του δυτι-
κού πολιτισμού.

Αν κάποιος τα αναλογιστεί όλα αυτά, θα καταλάβει ότι έχουμε πολύ βαριά
κληρονομιά για να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Ας πάρουμε δύναμη νιώθοντας να
μας κοιτάζουν νοερά από ψηλά, ή και αόρατοι δίπλα μας, οι πρόγονοί μας, που σε
καιρούς ταραγμένους, σε σκληρούς αγώνες μέσα από πολέμους αλλά και σε χρό-
νια ειρηνικής δημιουργίας, πάλεψαν σκληρά, με το σπαθί, την πένα, το τουφέκι, το
μολύβι, το μυστρί και το αλέτρι να εναλλάσσονται σε χέρια τραχιά, επιδέξια ή απαλά
σαν βελούδο, αλλά με έναν κοινό παρανομαστή: καρδιά και νου αποφασισμένα
για αγώνα. Ανάμεσά μας, όσο κι αν τους κρύβουν τα κενά λόγια των πολιτικών κι
η φλυαρία των μέσων ενημέρωσης, βρίσκονται οι ανώνυμοι αγωνιστές του χθες,
που έζησαν κι άφησαν την τελευταία τους πνοή σε αυτά τα χώματα. Οι ψυχές των
ανώνυμων Ελλήνων που έχουν χύσει το αίμα τους, του δάσκαλου του απομονω-
μένου σχολείου που μάθαινε γράμματα στα παιδιά κι αυτά κρέμονταν από τα χείλη
του, του μάστορα που έχτισε το γεφύρι για να ενώσει δυο τόπους, του επαρχιώτη
φοιτητή που μελετούσε νύχτα με το κλεφτοφάναρο και του ανθρώπου του μερο-
κάματου... Των ανθρώπων που πάλεψαν για να φτάσουμε στο σήμερα.

Ευτυχώς εμείς δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Είμαστε πολίτες μιας ένωσης που
μας δίνει τη δυνατότητα, αν θεωρούμε ότι ο στίβος της πατρίδας μας είναι μι-
κρός, να παλέψουμε σε ένα στίβο χωρίς γεωγραφικά όρια. Είμαστε Έλληνες, πο-
λίτες της Ευρώπης, με δυνατότητα ν’ αγωνιστούμε σε όλο τον κόσμο. Η διεθνής
αγορά εργασίας μάς ανοίγει τις πόρτες σε μια πραγματικότητα που παλιότερα
δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε. Ο σημερινός Έλληνας είναι μορφωμένος, πο-
λύγλωσσος, δεν υστερεί σε τίποτα από τον αντίστοιχο κάτοικο της χώρας προ-
ορισμού του και, κυρίως, κουβαλάει μέσα του ιστορία και πολιτισμό αιώνων, που
κανείς δεν μπορεί να του στερήσει. Κι ας μη συγχέουμε τον πολιτισμό με την τε-
χνολογία. Μπορεί κάθε χρόνο να κυκλοφορεί μια νέα έκδοση ipad, αλλά όταν
γράφτηκαν τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, δεν είχε ανακαλυ-
φθεί ούτε καν το ταπεινό στυλό διαρκείας. Ας θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε 
πολίτες, με επίγνωση του ρόλου μας σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, κι ας αντι στα-
θούμε σε όσους θέλουν να μας μετατρέψουν σε σκέτους πελάτες.

Εκεί έξω υπάρχει ένα αύριο που μας ανήκει. Ας το αδράξουμε, έτσι ώστε
μετά από χρόνια, κάποιοι άλλοι σε αυτόν τον τόπο να μας χρησιμοποιούν σαν
παράδειγμα για ν’ αντλούν δύναμη και κουράγιο. 

2014

159



2014

2014



34 

Aπαντοχή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ

Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ, μέσα απ’ αυτές τις γραμμές, μου δίνεται η ευκαιρία ν’ απευ-
θυνθώ σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι, εκτός των άλλων, αντιπροσωπεύουν τις
πλέον δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας. Θα προσπαθήσω να μοιρα-
στώ την αγωνία σας για το παρόν και την αδημονία σας για το μέλλον. Άλλω-
στε, εσείς είστε αυτοί που θα διαμορφώσετε το Μέλλον, όχι μόνο το δικό σας,
αλλά και της Ελλάδας.

Απευθύνομαι σε σας και με μια αίσθηση Χρέους. Γιατί, οι μεγαλύτεροι έχουμε
χρέος να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις συνέπειες από τα λάθη και τις παραλεί-
ψεις του παρελθόντος, ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τις προοπτικές της
δικής σας πορείας, που οφείλει να είναι ελεύθερη, απρόσκοπτη, χωρίς τα βάρη
των δικών μας επιλογών και ανεξάρτητη από το βαθμό ευθύνης ενός εκάστου.

Αν μη τι άλλο, η οικονομική κρίση, πρωτόγνωρη σε βάθος κι έκταση, δο-
κίμασε και την κοινωνική συνοχή, αφήνοντας συχνά στο περιθώριο την ανα-
γκαία νηφαλιότητα για γόνιμη κριτική και προβληματισμό.

Κάθε προβληματισμός είναι ενθαρρυντικός, γιατί υποδηλώνει γνώση και
κριτική σκέψη. Πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι οφείλουν πρωτίστως στον ίδιο
τους τον εαυτό να είναι ενημερωμένοι. Είμαι σίγουρος ότι κανένας και καμία
από εσάς είναι ανυποψίαστος ότι ως χώρα βιώνουμε μια επώδυνη διαδικασία.
Στον ιστορικό του μέλλοντος ανήκει ο καταλογισμός ευθυνών. Όμως, μετά από
γνώση κι επαγωγική σκέψη, σας βεβαιώνω ότι βαδίζουμε με σταθερότητα και
σωστό τρόπο, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό της πιο
βαθιάς μεταπολεμικής ύφεσης. Οι δυνάμεις που θα θέσουν την οικονομία σε
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ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά και θα αμβλύνουν τις κοινωνικές συνέπειες της
κρίσης, ενυπάρχουν στον οικονομικό-πολιτικό ιστό της κοινωνίας.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το πλήγμα που επέφερε η κρίση στην
ελληνική οικονομία και την κοινωνία θα πρέπει να επουλωθεί σύντομα, ώστε
να μην σημειωθούν περαιτέρω απώλειες. Παράλληλα, έχουν αρχίσει να δια-
μορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες για τη σταδιακή ανάκαμψη της οικο-
νομίας. Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, πρέπει να διατηρηθεί αμείωτη η
τρέχουσα δυναμική.

Οι άλλοτε νέοι, οι σημερινοί γονείς, στις καθημερινές τους κουβέντες, δια-
πνεόμενοι από ανιδιοτελή και φιλάλληλα αισθήματα, αναφέρονταν στην προ-
αγωγή και την παγίωση της κοινωνικής ισότητας καθώς και στην εξάλειψη της
φτώχειας ως τη βάση της ανθρώπινης ολοκλήρωσης και αυτοπραγμάτωσης. Ανα-
ρωτιέμαι αν γίνονται πλέον τέτοιου είδους συζητήσεις από τα νεαρής ηλικίας
άτομα, τώρα που η χώρα μας καταβάλλει ένα πρωτόγνωρο τίμημα, την ανεργία
στους νέους. Είναι αλήθεια ότι το ιστορικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους
ανάμεσα σε 15 έως 25 ετών υπερβαίνει το 60%. Δυστυχώς, δεν πλήττονται μόνο
αυτοί. Επώδυνες αν και επιβεβλημένες αλλαγές έχουν γίνει στο συνταξιοδοτικό
σύστημα, στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και στο κράτος πρόνοιας.

Θεωρώ, όμως, ότι εμείς ως υπεύθυνοι άνθρωποι και εσείς ως αυριανοί πο-
λίτες, που θα διαμορφώσετε τις περιστάσεις στο κοινωνικό και το πολιτικό πε-
ριβάλλον, θα πρέπει –τουλάχιστον στη συνείδησή μας– να καθορίσουμε την
υπόσταση του δικού μας «Συμφώνου»: Ενός Συμφώνου αξιοπιστίας, σταθερότη-
τας, ανταγωνιστικότητας και αλληλεγγύης ανάμεσα στις γενιές. Πρέπει να συν-
ει δητοποιήσουμε ότι η τελική λογοδοσία δεν απευθύνεται στους δανειστές μας,
αλλά στην κοινωνία, στους εαυτούς μας και σ’ εσάς, τα παιδιά μας. Οι εύκολες λύ-
σεις του παρελθόντος, η επίκληση απρόσωπων εχθρών ή σωτήρων από το εξω-
τερικό, καθώς και περιθώρια για παλινδρομήσεις ή δισταγμούς δεν υπάρχουν.

Θεωρώ ότι η αιτία των δεινών που δοκιμάζει την κοινωνία οφείλεται, κυ-
ρίως, σε αντιλήψεις και νοοτροπίες του παρελθόντος που παγιώθηκαν σε
έκταση, που αντί να καυτηριάζονται και ν’ ακυρώνονται εξαπλώνονταν. Ανα-
φέρομαι στη λογική της ήσσονος προσπάθειας και της συνένοχης αδιαφορίας.
Πλείστα όσα τα παραδείγματα από αγκυλώσεις, δυσκαμψίες, παρερμηνείες,
αντιθέσεις στους κανόνες αξίας και ηθικής. Η ευθύνη για την επούλωση των
συνεπειών ανήκει πρωτίστως σ’ εμάς, τις ηλικιακά μεγαλύτερες γενιές. Η ευ-
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θύνη, όμως, για τον εξοστρακισμό αυτών των αντιλήψεων ανήκει στη δική σας
γενιά. Και είναι ευθύνη συλλογική και ατομική. Προχωρήστε ρηξικέλευθα, οπλι-
σμένες και οπλισμένοι με ήθος αλλά και αυταπάρνηση, για έναν ενάρετο κύκλο
όχι επίπλαστης ευημερίας στον οποίο εμείς, έστω και άθελά μας, σας οδηγή-
σαμε, αλλά διαχρονικής ανάπτυξης, που θα φέρει στο προσκήνιο μια νέα Ελ-
λάδα. Στη μακραίωνη ιστορία μας, υπήρξε και η ακμή του «Βυζαντίου» και ο
«Χρυσούς Αιών του Περικλέους», όπως αντίστοιχα υπήρξαν και οι καταπτώ-
σεις. Τουλάχιστον οφείλουμε ν’ αξιολογήσουμε υπεύθυνα τα γεγονότα, απο-
στασιοποιημένοι από αισθήματα, και να εξάγουμε ο καθένας μας, κυρίως όμως
εσείς, τα αναγκαία συμπεράσματα ώστε στον ούτως ή άλλως ολισθηρό, κυρίως
στον επαγγελματικό στίβο, δρόμο που καλείστε ν’ ακολουθήσετε, να μην υπο-
πέσετε, ως άτομα και ως γενιά, σε λανθασμένες συμπεριφορές του παρελθόντος.

Όταν το εθνικό όραμα και η υπευθυνότητα έδιναν τη θέση τους στην αυταρέ-
σκεια, στην υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, στην επανάπαυση στα κεκτημένα ή στη
μοιρολατρία, η χώρα συνήθως αντιμετώπιζε εθνικές δοκιμασίες ή συμφορές. 
Αντίθετα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες που ως Έλληνες σημειώσαμε σε εθνικό, πνευ-
ματικό, καλλιτεχνικό και οικονομικό επίπεδο, βασίστηκαν σε κόπο, προσπάθεια,
θυσίες. Βασίστηκαν, επίσης, και στη ρεαλιστική κατανόηση της πραγματικότητας,
στη στάθμιση των δυνατοτήτων μας, καθώς και στην αναμέτρηση με αντίπαλους
ισχυρότερους. Η κοινωνική, πνευματική και οικονομική ανάκαμψη της μετεμφυ-
λιακής Ελλάδας από τα ερείπια του Πολέμου, το όραμα της συμμετοχής στην Ευ-
ρωπαϊκή Οικογένεια και στη Νομισματική Ένωση συνιστούν εθνικές προσπάθειες
και εθνικούς στόχους. Και σήμερα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ένας νέος κύκλος
επένδυσης/ανάπτυξης/εξωστρέφειας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Συχνά ανακαλώ στη μνήμη μου μια λέξη απλή και εύηχη, που χρησιμοποι-
ήθηκε ευρέως από τους συγγραφείς της γενιάς του ’30, οι οποίοι έχουν περιγρά-
ψει χαρακτήρες, ήθη κι έθιμα που διαμορφώθηκαν μετά τη μικρασιατική
καταστροφή: Απαντοχή. Η λέξη αυτή περιγράφει την προσδοκία της ευνοϊκής
εξέλιξης, αλλά και το ηθικό στήριγμα στο οποίο βρίσκουμε αυτό που επιδιώκουμε.

Είστε νέοι, μπορείτε με την αυτοπεποίθηση, την ορμή και τη δύναμη που
σας χαρίζει η νιότη σας, να χτίσετε τα οράματά σας, να υπερασπιστείτε τα όνειρά
σας και να μας συμπαρασύρετε όλους στην υπέρβαση. Πρέπει να ξεφεύγετε από
κάθε μαρασμό, δυσπιστία, άρνηση κι εγωκεντρισμό, για να βοηθήσετε την καλή
τύχη να ξανάρθει στη χώρα μας. Η απαντοχή μπορεί να γίνει το στήριγμά σας. 
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Απόδραση από το σημείο μηδέν

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΜΑΖ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ όπως αυτή που διανύουμε, πολλοί κατακλύζονται από
δυσπιστία και ανασφάλεια. Κάποιοι, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι το μέλλον των
παιδιών μας είναι αβέβαιο και ότι δεν είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι γι’
αυτό. Κι όμως, υπάρχει η αντίθετη άποψη. «Θα έχεις καλό μέλλον, αν καλά
θέσεις το παρόν», αναφέρει ο Αθηναίος ρήτορας και φιλόσοφος Ισοκράτης,
καταδεικνύοντας ότι για να ορίσουμε τις αλλαγές στο μέλλον, δεν μπορούμε
παρά να κατανοήσουμε το παρόν και να δράσουμε σωστά σήμερα, τώρα, όλοι.
Δάσκαλοι, γονείς, πολιτικοί, πολίτες.

Ποιο είναι, όμως, το «παρόν»; Κάθε μέρα, 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι
στον πλανήτη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο1. Μέσα σ’ ένα χρόνο, η Ελλάδα ανέ-
βηκε 6 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη για το ευνοϊκότερο επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον2, ωστόσο η ανεργία στους νέους σκαρφάλωσε στο 57,3%3. Μέχρι το
2020, 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτούν
υψηλού επιπέδου προσόντα και δεξιότητες4, ενώ ακόμα και σήμερα, παρά τη 
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1 Στοιχεία για το 2013 από την τελευταία έρευνα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) των
Ηνωμένων Εθνών για το 2013 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
2 Στοιχεία για το 2013 από την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οικονομικού Οργανισμού (IFC) της
Παγκόσμιας Τράπεζας http://www.slideshare.net/investorseurope/world-bank-full-report-janu-
ary-2013-investor-protection-1
3 Στοιχεία Ιούλιος 2013 από την έκθεση της Eurostat για την ανεργία http://epp.eurostat.ec.eu-
ropa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
4 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο, της 18ης Μαρτίου 2010
http://www.moec.gov.cy/aethee/ee_ekpaidefsi_enilikon.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
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διάχυση της γνώσης, στην Αμερική το 52% των εργοδοτών δυσκολεύεται να βρει
το κατάλληλο προσωπικό5. Μέχρι το 2050, οι άνθρωποι στην Ευρώπη πάνω από
την ηλικία των 64 χρόνων θ’ αυξηθούν κατά 12% σε σχέση με τους νεότερους6.

Πρόκειται για «το παρόν» των αλλαγών και των αντιφάσεων. Ο υψηλός
ανταγωνισμός συμβαδίζει με την υψηλή ανεργία, η τεχνολογία τρέχει, αλλά η
κοινωνία αργεί να την ακολουθήσει. Η οικονομική κρίση φέρνει στην επι-
φάνεια μια μεγάλη κρίση αξιών. Αρχές που μας κληροδότησαν οι προηγού-
μενες γενιές, όπως η οικογένεια, ο σεβασμός για το συνάνθρωπο και η
πνευματική καλλιέργεια, χάνονται ή αντικαθίστανται από την υπερκατανά-
λωση, τον ατομικισμό, το συμφέρον, τον μηδενισμό που προκαλεί η ύφεση.

Χρειαζόμαστε μια γενιά που δεν θα φοβάται την πρόοδο, δεν θα περιμέ-
νει σωτήρες και δεν θα επαναπαύεται. Μια γενιά που θ’ αξιώνει διαρκώς, για
τον εαυτό της και τις γενιές που θ’ ακολουθήσουν, νέες καλύτερες συνθήκες.
Φορείς αυτής της γενιάς μπορούμε και πρέπει να είμαστε όλοι – εκπαιδευτικοί,
σπουδαστές και φοιτητές, επιστήμονες, επαγγελματικές οργανώσεις, ενώσεις
γονέων και μαθητών, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Όλοι οι άνθρωποι που μοιραζόμαστε το όραμα της προόδου, οφείλουμε να
συμβάλουμε στη διαμόρφωση αυτής της νέας γενιάς. Οφείλουμε να δώσουμε
στα παιδιά να καταλάβουν, ότι η μόνη σταθερά στη ζωή μας είναι η εξέλιξη, ότι
ζωή σημαίνει αλλαγή. Οφείλουμε να τα προετοιμάσουμε με μια εκπαιδευτική
ύλη που δεν υπάρχει στα βιβλία. Να τους μάθουμε δηλαδή πώς θα μελετούν και
θα διδάσκονται διαρκώς, πώς θα είναι εκλεκτικά στις πηγές ενημέρωσης και
μόρφωσης, πώς θα επιλέγουν μέντορες και πώς θα συγκεντρώνουν την πλη-
ροφορία που θα τα κάνει αξιόπιστους συνομιλητές και υπεύθυνους επαγγελ-
ματίες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητο οι φορείς της παιδείας
σε κάθε βαθμίδα να εισαγάγουν μια νοοτροπία εκπαίδευσης που θα καλλιεργεί
την περιέργεια, τη λογική σκέψη, την κριτική ικανότητα.

Οι αξίες της ομαδικότητας, της αξιοκρατίας και της ακεραιότητας είναι
στο επίκεντρο αυτής της νοοτροπίας. Εξοπλισμένο με αυτές τις αξίες, ένα άτομο
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5Αποτελέσματα Έρευνας Έλλειψης Ταλέντου 2011, Manpower Group
6 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο, της 18ης Μαρτίου 2010
http://www.moec.gov.cy/aethee/ee_ekpaidefsi_enilikon.html
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έχει την πίστη ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και ν’ ανταμειφθεί γι’ αυτό. Η
επαγγελματική επάρκεια κρίνεται από τον πλούτο της γνώσης και της εμπει-
ρίας που φέρει κάθε εργαζόμενος, και η επιμόρφωση είναι μέσα στην ατζέντα
κάθε manager που σέβεται τη δουλειά και την ομάδα του. Ζούμε στην εποχή
όπου η παπαγαλία είναι επιζήμια και αντιπαραγωγική, όπου τα μόνιμα και πε-
ριτειχισμένα επαγγέλματα δεν υπάρχουν πια, όπου το μέλλον και οι αλλαγές
του συμβαίνουν μέσα στα επόμενα 10 λεπτά και όχι στα επόμενα χρόνια. Δεν
μπορούμε να κρατάμε τα παιδιά αιχμάλωτα ενός συστήματος που δεν έχει 
αντίκρισμα στον επαγγελματικό στίβο και την κοινωνία. Η ετοιμότητα, η συ-
γκρότηση και η προσαρμοστικότητα είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Αυτά είναι, άλλωστε, τα χαρακτηριστικά της επιτυχίας νευραλγικών κλά-
δων της ελληνικής αγοράς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο τουρισμός, τα τρόφιμα,
η φαρμακοβιομηχανία, που, παρά την ύφεση, δείχνουν σημάδια ανάκαμψης
και ανοίγουν το δρόμο για ένα ευοίωνο μέλλον: μικρές επιχειρήσεις προσεγ-
γίζουν ακροατήρια σε κάθε άκρη του πλανήτη χάρη στην τεχνολογία, η Ελλάδα
ανακτά τη μεγάλη τουριστική της επιρροή, ενώ οι αγορές της Μέσης Ανατο-
λής και της Κίνας παρουσιάζονται πρόθυμες να γνωρίσουν τα προϊόντα μας.

Η κρίση και η ύφεση θα περάσουν. Το ζητούμενο είναι ν’ αξιοποιήσουμε
τις ευκαιρίες που θ’ αφήσουν πίσω τους, ξεπερνώντας το «Σοκ του Μέλλο-
ντος7», δρώντας και τελικά αποδρώντας από το σημείο μηδέν που μας θέτει η
σημερινή πραγματικότητα. Πρέπει να «θέσουμε καλά» το παρόν, για να «έχου -
με ένα καλό μέλλον» για τα παιδιά μας. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. 
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Ο ρόλος της τέχνης στην ανάπτυξη 
ανεξάρτητων και δημιουργικών 

προσωπικοτήτων

ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥ
Επιμελήτρια Εκπαίδευσης

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

ΟΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ των επιστημών και της τεχνολογίας,
οι οποίες έχουν επηρεάσει δραστικά τον τρόπο της επικοινωνίας, της μάθησης
και το ρυθμό της καθημερινής ζωής, οι ταχύτατες κοινωνικές, οικονομικές και
δημογραφικές αλλαγές στις σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες γίνονται όλο και
περισσότερο πολυσυλλεκτικές, πολυπολιτισμικές αλλά και ανταγωνιστικές,
καθώς και οι συνθήκες κρίσης –οικονομικής και κοινωνικής– των τελευταίων
ετών, συνθέτουν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά και οι νέοι σήμερα
μεγαλώνουν, κοινωνικοποιούνται, εκπαιδεύονται, χτίζουν την προσωπικότητά
τους, σχεδιάζουν το μέλλον τους. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, η οικογένεια και το
σχολείο αποτελούν τους δύο κυριότερους συνοδοιπόρους των παιδιών προς την
ενηλικίωση, την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των ονείρων τους.

Είναι γεγονός ότι τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουν συχνά οι γο-
νείς μέσα στις συνθήκες κρίσης, δυσκολεύουν το ρόλο τους και τη σχέση τους
με τα παιδιά τους και αυξάνουν ακόμη περισσότερο την αμηχανία και την αβε-
βαιότητα για το πώς μπορούν να τα βοηθήσουν στην προετοιμασία για το μέλ-
λον τους. Από την άλλη πλευρά, όλο και περισσότερος λόγος γίνεται για το νέο
ρόλο και την ευθύνη που το σχολείο καλείται ν’ αναλάβει, για τον επαναπροσ-
διορισμό των εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών που υιοθετεί και του
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προγράμματος σπουδών που ακολουθεί, για το αν αρκεί η μετάδοση γνώσεων
σε μια εποχή που απαιτεί τη συνεχή ανανέωση και διεύρυνσή τους, αλλά και
για το ποια άλλα προσόντα, πέρα από τις γνώσεις, θα πρέπει να έχουν οι νέοι
σήμερα για ν’ ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις ενός κόσμου όλο και
περισσότερο ανταγωνιστικού και διαρκώς μεταβαλλόμενου.

Μέσα από αυτό το κείμενο, θα ήθελα να μοιραστώ με γονείς, εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές κάποιες σκέψεις και προτάσεις που έχουν προκύψει από την
εργασιακή εμπειρία μου αλλά και την εμπειρία μου ως μητέρα δύο παιδιών, οι
οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων, ισορρο-
πημένων, δημιουργικών και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, ικανών να κρί-
νουν, να λαμβάνουν υπεύθυνα αποφάσεις και να αντεπεξέρχονται με
αυτοπεποίθηση στα διλήμματα και τις δυσκολίες της ζωής. Ως επιμελήτρια εκ-
παίδευσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και ταυτόχρονα
μεγαλώνοντας τα παιδιά μου φροντίζοντας να τα φέρνω σ’ επαφή με την τέχνη
μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, έχω διαπιστώσει στην πράξη πως η τέχνη
μπορεί να συμβάλει με τρόπο ευχάριστο, δημιουργικό και ουσιαστικό στην
απόκτηση και καλλιέργεια της ικανότητας να σκεφτόμαστε κριτικά, σε βάθος,
με ευρύτητα, καθαρά και οργανωμένα.

Η άποψη ότι η στοχαστική και με κριτικό τρόπο επαφή με την τέχνη είναι
σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη, έχει ήδη διατυπωθεί και τεκμηριώθηκε
στο χώρο της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής εδώ και αρκετά χρόνια. Από
τις πρώτες και ίσως πιο γνωστές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί είναι η θεω-
ρία του Howard Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη και τη συμβολή της τέ-
χνης στην καλλιέργεια όλων των τύπων νοημοσύνης, ώστε να επιτευχθεί η
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Σύμφωνα με τον Γκάρντνερ,
η αισθητική εμπειρία προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός πλήθους
συμβόλων μέσω των οποίων γίνεται δυνατή η έκφραση λεπτών νοημάτων και
συναισθηματικών καταστάσεων και, γενικά, η έκφραση διαφόρων όψεων της
πραγματικότητας, συμβάλλοντας έτσι στη συνειδητοποίηση ότι η πραγματικό-
τητα δεν γίνεται αντιληπτή μόνο μέσω ορθολογικών επιχειρημάτων ή μονο-
διάστατων προσεγγίσεων.

Όταν ο θεατής προσεγγίζει ένα έργο τέχνης, δέχεται την πρόσκληση και
την πρόκληση να δώσει την προσοχή του και να ενεργοποιήσει το σύνολο των
νοητικών λειτουργιών του ώστε ν’ ανακαλύψει νοήματα, συμβολισμούς, αφη-
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γήσεις, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα που εμπεριέχονται στο έργο. Ιδιαίτερα
η σύγχρονη τέχνη, όπως διαπιστώνω μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα
του μουσείου όπου εργάζομαι, προκαλεί την προσοχή και εμπλέκει τους νεα-
ρούς (αλλά και τους ηλικιακά μεγαλύτερους) θεατές με έναν τρόπο πιο άμεσο.
Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες συχνά πραγματεύονται και σχολιάζουν στο έργο τους
σύγχρονα βιώματα και ψυχολογικές καταστάσεις καθώς και τρέχοντα κοινω-
νικά και πολιτικά θέματα, όπως είναι η μετανάστευση, ο ρατσισμός, οι διακρί-
σεις και οι κάθε μορφής ανισότητες, ο πολιτικός και θρησκευτικός φανατισμός,
η έλλειψη ανοχής στο διαφορετικό, οι σύγχρονες μορφές οικονομικής και κοι-
νωνικής κρίσης, δηλαδή θέματα που απασχολούν και τα ίδια τα παιδιά. Έτσι,
λόγω της σύνδεσής του με την κοινωνική, ιστορική, προσωπική ή άλλη πτυχή
της ατομικής και συλλογικής ζωής, ένα έργο τέχνης μπορεί να γίνει μια ελκυ-
στική αφετηρία ώστε οι μαθητές να ερευνήσουν και να σκεφτούν κριτικά πάνω
σε τρέχοντα και κρίσιμα θέματα, να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο ο καλλι-
τέχνης τα βλέπει και τα σχολιάζει, να συνδέσουν την τέχνη με τις δικές τους κα-
θημερινές, πολύ οικείες εμπειρίες, ν’ ανοιχτούν σε νέους τρόπους όρασης της
πραγματικότητας και σε νέες διεξόδους στις αναζητήσεις τους.

Όσο πιο νωρίς τα παιδιά έρθουν σε επαφή με την τέχνη και εκπαιδευτούν
στη στοχαστική προσέγγισή της, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος στη συ-
γκρότηση κριτικής και σε βάθος οργανωμένης σκέψης. Σε αντίθεση με τον γρή-
γορο, επιφανειακό και χωρίς επεξεργασία τρόπο που συνηθίζουμε να
καταναλώνουμε σήμερα εικόνες και πληροφορίες, η επαφή με την τέχνη μυεί
σε έναν διαφορετικό τρόπο νοητικών διεργασιών. Κινητοποιεί την ανάσυρση
προηγούμενων εμπειριών και γνώσεων, τη διεργασία της οπτικής επεξεργα-
σίας, την αναλυτική σκέψη, τη δημιουργία ερωτημάτων και τη δοκιμή υποθέ-
σεων, καλλιεργεί την ικανότητα λεκτικής ανάπτυξης συλλογισμών για την
εύρεση και διατύπωση της προσωπικής ερμηνείας και προσφέρεται για γόνι-
μες συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ ομηλίκων.

Αν η τέχνη συνδεθεί με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση με
τρόπο οργανικό και ουσιαστικό, τα οφέλη θα είναι πολλά. Ακόμη περισσότερο,
με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όπως σχολείων
και μουσείων, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα και δράσεις,
καθώς και διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις καίριων κι επίκαι-
ρων θεμάτων, η διδακτική πρακτική γίνεται πιο ευχάριστη, δημιουργική και
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βιωματική, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της φαντασίας, της κριτικής και δη-
μιουργικής σκέψης καθώς και στην καλλιέργεια της κοινωνικής νοημοσύνης,
μέσα από δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται ομαδικά και συνερ-
γατικά, επιτρέπουν τις πολλαπλές και πρωτότυπες προσεγγίσεις και νοημα-
τοδοτήσεις χωρίς να προϋποθέτουν μια μοναδική σωστή απάντηση. Με την
ενεργό, μέσω της τέχνης, εμπλοκή του μαθητή, η μάθηση γίνεται περισσότερο
ουσιαστική απ’ ό,τι όταν επιχειρείται μόνο μέσα από τις σελίδες του σχολικού
βιβλίου, γίνονται ορατές διαφορετικές πτυχές ενός θέματος, οι οποίες ενδεχο-
μένως οδηγούν στην αναθεώρηση και τον επαναπροσδιορισμό παγιωμένων
αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στον κόσμο και στον εαυτό.

Οι νέοι σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να εξοπλιστούν με
θετική στάση κι αισιοδοξία απέναντι στις νέες προκλήσεις των καιρών αλλά και
γενικά απέναντι στη ζωή. Η περιέργεια, η φιλομάθεια, η αναπτυγμένη κοινω-
νική νοημοσύνη και η δημιουργική σκέψη, δηλαδή οι αρετές που καλλιεργού-
νται κατεξοχήν μέσω της αισθητικής εμπειρίας, συμβάλλουν στη διαμόρφωση
ευέλικτων και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, ανοιχτών στη διαρκή μάθηση και
προσανατολισμένων προς την καινοτομία. Η αποδοχή και η διαρκής ενθάρρυνση
των γονέων και του σχολείου αποτελούν επίσης πολύτιμους αρωγούς για τη δια-
μόρφωση υψηλών κι ευγενών στόχων και για την επιτυχία τόσο στη σταδιο-
δρομία όσο και στην προσωπική ζωή. 
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Με το βλέμμα μας στο μέλλον,
ας μιλήσουμε λίγο και για το παρόν...

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΒΑΛΤΖΗ
Δασκάλα στα Εκπαιδευτήρια Δούκα

ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΜΕ πως τα παιδιά μας είναι «ό,τι πολυτιμότερο έχου -
με». Κι εμείς όμως είμαστε ό,τι πολυτιμότερο έχουν εκείνα.

Μέσα από τους ρόλους της μαμάς, της δασκάλας, αλλά και της θείας και
της κόρης, αυτά τα υπέροχα χρόνια της ενήλικης ζωής μου, αισθάνομαι όλο
και πιο σίγουρη πως τα παιδιά μας έχουν ανάγκη να περιτριγυρίζονται από
ενήλικες που τα θεωρούν σημαντικά (και τους το δείχνουν), χωρίς όμως ταυ-
τόχρονα οι ίδιοι να ξεχνούν τη δική τους προσωπική ζωή και αξία.

Ένας γονιός που εργάζεται, αλλά συμμετέχει στη ζωή του παιδιού του,
ακούγοντας τα νέα του, τις αγωνίες του και τις χαρές του, όσο «ασήμαντες» κι
αν φαντάζουν μπροστά στα σοβαρά προβλήματα που καλείται ο ίδιος να αντι-
μετωπίσει καθημερινά...

Ένας ενήλικας του οικείου περιβάλλοντος που πιθανόν αφιερώνει χρόνο
από τη ζωή του του σ’ένα σκοπό και μιλάει γι’ αυτή την εμπειρία στο παιδί...

Ένας ηλικιωμένος που έχει την υπομονή και τη διάθεση να μοιραστεί με
το παιδί ουσιαστικό χρόνο, χωρίς το άγχος και τη βιασύνη των νεότερων...

Ένας γείτονας που προσφέρει τη βοήθεια και τη συμπαράστασή του ή
απλά εκφράζει τη χαρά του που η γειτονιά του έχει μικρά παιδιά (και ξεχνάει
για λίγο τη γκρίνια για το θόρυβο που αυτά προκαλούν)...

Ένας δάσκαλος που είναι διατεθειμένος να δώσει χρόνο στους μαθητές
του για να του μιλήσουν για το σκυλάκι τους, για τη γιαγιά και τον παππού
τους, για έναν τσακωμό με τον αδελφό τους...
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Ο οδηγός ή η συνοδός που θα του πουν μια όμορφη καλημέρα, θα το ρω-
τήσουν για τα σπορ που το ενδιαφέρουν ή θα κουβεντιάσουν ανέμελα μαζί του
για την αγαπημένη του σειρά στην τηλεόραση...

... Όλοι αυτοί μπορούν να επηρεάσουν θετικά τόσο τη μακροπρόθεσμη
εξέλιξη του παιδιού όσο και την καθημερινή του διάθεση, που είναι και η βα-
σικότερη προϋπόθεση για να λειτουργεί το παιδί αρμονικά και να νιώθει ολο-
κλήρωση και ευτυχία.

Τι κάνει τα παιδιά χαρούμενα; Το αίσθημα της ασφάλειας και της ανεμε-
λιάς, η αίσθηση ότι τα καταφέρνουν, η αποδοχή στο πρόσωπό τους (ακόμη κι
αν δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες μας), η εμπιστοσύνη που τους
δείχνουμε.

Όταν μας βλέπουν αναστατωμένους, θέλουν να ξέρουν τι το προκάλεσε
αυτό. Μπορούμε να το εξηγήσουμε με απλότητα και ειλικρίνεια, χωρίς υπερ-
βολές και περιττή κινδυνολογία. Μπορούμε να εκφράσουμε τα συναισθήματα
που μας διακατέχουν (θυμός, φόβος, ανησυχία), μαθαίνοντάς τους παράλληλα
να κάνουν το ίδιο.

Αν πάλι είμαστε χαρούμενοι, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, φοβούμενοι
ότι θα δώσουμε στα παδιά μας την εντύπωση ότι δεν είμαστε σοβαροί ή συνετοί.
Αυτό άλλωστε κρίνεται από την καθημερινή μας συνέπεια και αποτελεσματικό-
τητα τόσο στις υποχρεώσεις μας όσο και στις υποσχέσεις μας απέναντί τους.

Σίγουρα δεν χρειάζεται να παρουσιάζουμε στα παιδιά μια εικόνα ψεύτικη,
ότι όλα είναι τέλεια – κι εμείς ακόμη. Αυτό μάλλον τα αγχώνει, αφενός γιατί
δεν μπορούν να ταυτιστούν με το τέλειο, αφετέρου γιατί, ακόμη και σε ασυ-
νείδητο επίπεδο, νιώθουν ότι δεν τους λέμε την αλήθεια.

Και ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια της εποχής μας είναι ότι τα πράγ-
ματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο πριν από μερικά χρόνια. Ταυτόχρονα, όμως,
δεν είναι και τόσο δύσκολα όσο ήταν κάποιες άλλες εποχές.

Η αλήθεια είναι ότι θα περάσει καιρός για να γίνουν όλα όπως ήταν – και
ίσως να μη γίνουν ποτέ. Κι αυτό μπορεί να μην είναι τόσο κακό. Γιατί να μά-
θουμε στα παιδιά μας να φοβούνται την αλλαγή και τη δυσκολία; Πώς θα τους
ζητήσουμε να είναι ευέλικτα, ευπροσάρμοστα, δημιουργικά; Πώς θα τους μά-
θουμε να ξεπερνούν εμπόδια, αν τα βγάζουμε διαρκώς από το δρόμο τους ή αν
αντίθετα τα παρουσιάζουμε ως ανυπέρβλητα;
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Τα παιδιά μας ζουν στην εποχή τους. Και, όπως σε κάθε εποχή, έτσι και
τώρα υπάρχουν θετικά και αρνητικά – και η απάντηση στην ερώτηση «ποια
είναι αυτά» είναι καθαρά θέμα οπτικής γωνίας. Αν όλοι εμείς, οι ενήλικες
που αποτελούμε τον κοινωνικό τους περίγυρο, με το καθημερινό μας παρά-
δειγμα είμαστε για τα παιδιά μας πρότυπα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού,
αλληλοβοήθειας, ψυχραιμίας, αλλά και υπομονής, ανεκτικότητας, αποδοχής,
θα τα βοηθήσουμε έτσι πολύ πιο ουσιαστικά απ’ ό,τι αν «μάλλιαζε η γλώσσα
μας» (που έλεγε και η γιαγιάκα μου) για να τους τα «διδάξουμε» όλα αυτά με
λόγια.

Αυτό, όμως, που θα ’θελα πραγματικά να μοιραστώ –και το έμαθα όχι δια-
βάζοντας πολύπλοκα βιβλία, αλλά παρακολουθώντας με την οικογένειά μου
την αγαπημένη μας κωμική σειρά στην τηλεόραση– είναι μια απλή φράση:
Ένας πατέρας κλήθηκε από μια σχολική επιτροπή να εκφράσει τη γνώμη του
σχετικά με το σχολικό σύστημα. Ο ίδιος είχε ενστάσεις σχετικά με τον όγκο της
εργασίας που το σχολείο ανέθετε στα παιδιά για το σπίτι. Είπε, λοιπόν, μια απλή
–και ταυτόχρονα μαγική– φράση: «Όλοι προσπαθούμε να προετοιμάσουμε τα
παιδιά μας για το μέλλον. Στην προσπάθειά μας όμως αυτή, μπορεί, χωρίς να
το καταλαβαίνουμε –και φυσικά χωρίς να το θέλουμε–, να τους στερούμε το
παρόν τους». Και –προσθέτω κι εγώ με τη σειρά μου– μπορεί να το στερούμα-
στε και οι ίδιοι: το παρόν των παιδιών μας και το παρόν το δικό μας.

Δηλαδή, μπορεί ν’ αναρωτηθείτε, δεν χρειάζεται τα παιδιά μας να μελε-
τούν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να διαβάζουν λογοτε-
χνικά βιβλία, ν’ ασχολούνται με τα αθλήματα ή με τη μουσική; Δεν πρέπει να
τα πάμε στο θέατρο, στα μουσεία, σε εκδηλώσεις για παιδιά; Εμείς τρέχουμε να
τους τα παρέχουμε, για να έχουν το καλύτερο.

Φυσικά όλα χρειάζονται, και τίποτε δεν πάει χαμένο. Ας έχουμε στο νου
μας, όμως, και την αξία του ελεύθερου χρόνου, της πολύτιμης ανάπαυλας, που
πολλές φορές μέσα στη μέρα ξεχνιέται και υποβαθμίζεται. Με ισορροπία, καλό
«ζύγισμα» και μέτρο, με πρόγραμμα, προτεραιοποίηση και πρόβλεψη διαλειμ-
μάτων, γίνεται η καθημερινότητα πιο αρμονική.

Μια απλή βόλτα με το παιδί μας ή μια χαλαρή αγκαλιά στον καναπέ το
απόγευμα, μπορεί να είναι το ίδιο σημαντική και αποτελεσματική για την ίδια
τους την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα όσο η παρακολούθηση μιας θεατρι-
κής παράστασης ή μιας επίσκεψης στο μουσείο. Ας μην περιμένουμε το σαβ-
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βατοκύριακο ή τις διακοπές για να είμαστε πιο χαλαροί μαζί τους. Όπως θα
έχετε πολλές φορές διαπιστώσει, αυτό συνήθως δεν είναι εφικτό.

Αν πιάνουμε τον εαυτό μας να μην προλαβαίνει ν’ ακούσει όχι μόνο το
παιδί μας, αλλά και τους συντρόφους μας ή τους γονείς μας και βέβαια τον ίδιο
μας τον εαυτό, μάλλον θα μας ωφελούσε ένας επαναπροσδιορισμός των πραγ-
ματικών αναγκών μας και των προτεραιοτήτων μας.

Καλούμαστε να πάρουμε τόσες αποφάσεις και να κάνουμε τόσες επιλο-
γές... Αυτό είναι πολύ αγχογόνο. Πότε, όμως, θα κάνουμε τις επιλογές με κα-
λύτερες προϋποθέσεις; Όταν θα είμαστε ήρεμοι και σταθεροί, ξεκούραστοι
(όσο γίνεται) και ευχαριστημένοι; Ή μήπως όταν θα είμαστε εξουθενωμένοι,
πανικόβλητοι και χωρίς να έχουμε αφιερώσει χρόνο στον εαυτό μας;

Κι επειδή όπως ανέφερα παραπάνω, όλα είναι θέμα οπτικής γωνίας, αυτό
στο οποίο θέλω να καταλήξω, είναι ότι από τη δική μου οπτική γωνία, τα πράγματα
είναι πιο απλά απ’ όσο φαίνονται. Ένα υγιές παρόν, με όλες του τις δυσκολίες και
τις αναποδιές, μπορεί να είναι η στερεότερη βάση για ένα ευτυχισμένο μέλλον.

2014

176



38 

Ας επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας
στο να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της elpis www.elpis.org.gr

Διευθυντής του Προγράμματος Χρηματοδότησης Ελληνικών ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες»

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ που διανύουμε και στην οποία ενηλι-
κιώνονται τα παιδιά μας από τις προηγούμενες, είναι η ρήξη με το παρελθόν.
Κουβαλώντας πλέον αρκετά χρόνια οικονομικής ύφεσης στην πλάτη μας,
έχουμε όλοι καταλάβει ότι πολλές αξίες και πρακτικές του παρελθόντος δεν ευ-
δοκίμησαν και συνεπώς πρέπει ν’ αλλάξουν. Τι είναι αυτό, όμως, που θα αντι-
καταστήσει το παλιό και διεφθαρμένο; Σε τι πρέπει ν’ αποβλέπουν και τι ν’
απο ζητούν οι νέοι σήμερα;

Σίγουρα έτοιμες λύσεις και απαντήσεις δεν υπάρχουν. Η νέα γενιά καλεί-
ται σήμερα να ξαναχτίσει την Ελλάδα από την αρχή, πάνω σε νέα θεμέλια, τα
οποία ενέχουν μεγάλο πειραματισμό και ρίσκο. Βασικά συστατικά της νέας
συνταγής για την Ελλάδα θα πρέπει να είναι αξίες που είχαν παραγκωνισθεί
στο παρελθόν, όπως η φιλανθρωπία, η συνεργασία, η αξιοκρατία, η διαφάνεια
και η αλληλεγγύη. Η παλιά Ελλάδα, που ήθελε τον καθέναν από εμάς να κοι-
τάει μόνο τη δουλειά του και την καλοπέρασή του, δεν ευδοκίμησε, και ήρθε η
ώρα για απόσυρση και αντικατάσταση του μοντέλου.

Οι σημερινοί έφηβοι μεγαλώνουν στην εποχή του διαδικτύου και της πα-
γκοσμιοποίησης, είναι καλοί γνώστες των νέων τεχνολογιών και έχουν μεγαλύ-
τερη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία απ’ ό,τι είχαμε εμείς οι παλιότεροι.
Αυτό που τους λείπει είναι η αυτοπεποίθηση και η κατεύθυνση. Πρέπει να πι-
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στέψουν στις δυνάμεις τους και να δοκιμάσουν νέες πρακτικές στον επαγγελ-
ματικό στίβο, προκειμένου να καταφέρουν να σταθούν στα πόδια τους. Είναι
γνωστό ότι σήμερα ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος. Αυτό που αποκα-
λούμε «καλές δουλειές», δηλαδή δουλειές που ανταποκρίνονται στα προσόντα
και τις προσδοκίες των νέων, σήμερα σπανίζουν. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει
να τους ακινητοποιεί και να τους προκαλεί απαισιοδοξία. Αντιθέτως, θα πρέ-
πει να τους κινητοποιεί, να τους οδηγεί στο να γίνουν καινοτόμοι και εφευρε-
τικοί. Για να πετύχουν σήμερα, θα πρέπει να βγουν έξω από το λεγόμενο
“comfort zone” και την ασφάλεια που τους παρέχει το ελεγχόμενο περιβάλλον
της οικογένειας και του σχολείου και να δουν τι νέο μπορούν να δημιουργή-
σουν και να προσφέρουν.

Ένα καλό παράδειγμα καινοτομίας και εφευρετικότητας νέων που έχει αρ-
χίσει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, είναι τα λεγό-
μενα start-ups, δηλαδή νέες επιχειρήσεις, ιδρυτές των οποίων είναι συνήθως
άτομα νεαρής ηλικίας. Βασικό χαρακτηριστικό των start-ups είναι η συνεργα-
σία των μελών τους προς επίτευξη του κοινού επιχειρηματικού στόχου. Στην
Αθήνα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος μπορεί κάποιος να βρει
πλέον πολλούς χώρους συνεργασίας –“co-working spaces”– στους οποίους
νέοι άνθρωποι συναντιούνται προσπαθώντας να κυνηγήσουν το όνειρό τους
για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Σχετικά πρόσφατα, ξεκίνησε και η
κατοχύρωση μιας νέας μορφής επιχείρησης στη χώρα μας, της λεγόμενης κοι-
νωνικής επιχείρησης – “social enterprise”. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις
είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενες στο εξωτερικό, και ελπίζουμε ότι το ίδιο θα
συμβεί και στη χώρα μας, η οποία έχει τεράστια ανάγκη από τέτοιας μορφής
επιχειρηματική συνεισφορά. Βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχει-
ρήσεων είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους, η καινοτομία και η κάλυψη
πραγματικών αναγκών μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τέλος, προτείνω ανεπιφύλακτα την οδό του εθελοντισμού για τους νέους
ανθρώπους, και μάλιστα του εθελοντισμού ως τρόπου ζωής από νεαρή ηλικία.
Ο εθελοντισμός μπορεί να ωφελήσει ποικιλοτρόπως έναν νέο, προσφέροντάς
του καινούριες εμπειρίες, γνωριμίες κι επαγγελματικές δεξιότητες, και εμφυ-
σώντας του τις αξίες της συνεργασίας και της αλληλεγγύης προς το συνάν-
θρωπο. Φυσικά, όπως οι εταιρείες, έτσι και οι εθελοντικές οργανώσεις δεν είναι
όλες ίδιες, ούτε κατάλληλες για τον οποιοδήποτε. Καλό είναι προτού ξεκινήσει

2014

178



κάποιος να προσφέρει εθελοντική εργασία, να έχει κάνει μια σχετική έρευνα,
να έχει εντοπίσει την οργάνωση που είναι πιο κοντά στη δική του φιλοσοφία
και να βοηθήσει για έναν καλό σκοπό τον οποίο και ο ίδιος ασπάζεται. Η Ελ-
λάδα βρίθει πλέον από οργανώσεις που παράγουν αξιόλογο κοινωφελές έργο
σε πολλούς τομείς, όπως η πρόνοια, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα,
η υγεία, οι τέχνες, ο πολιτισμός και η προαγωγή της δημοκρατίας και της δια-
φάνειας. Έτσι, σίγουρα τα οφέλη που θ’ αποκομίσει από την εθελοντική του
εμπειρία ένα νέο άτομο θα είναι πολλαπλάσια τόσο σε επαγγελματικό όσο και
σε προσωπικό επίπεδο.

Βέβαια, παράλληλα με όσα παροτρύνουμε τους νέους να πετύχουν, είναι
δική μας υποχρέωση να τους υποστηρίξουμε, να τους προτείνουμε λύσεις και
να τους δείξουμε νέους δρόμους στους οποίους μπορούν να κινηθούν προκει-
μένου να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Είναι υποχρέωσή μας να επενδύσουμε
στους νέους ανθρώπους με όραμα και αξίες, καθώς είναι αυτοί που θα φέρουν
την πολυπόθητη αλλαγή. Είναι η μοναδική μας ελπίδα.
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Ας εμπνεύσουμε στους μαθητές μας 
αυτοπεποίθηση…

EΒΕΛΥΝ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγήτρια International Baccalaureate

Σύμβουλος Ανώτατης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτηρίων Δούκα

ΑΚΟΜΗ ΘΥΜΑΜΑΙ τη συναρπαστική ημέρα της αποφοίτησής μου από το Λύ-
κειο, όταν ανέβαινα τα σκαλοπάτια του θεάτρου του σχολείου που φιλοξένησε
την εφηβική μου ηλικία. Ένιωθα ότι μπορούσα να κατακτήσω ολόκληρο τον
κόσμο. Όλα όσα είχαν συμβεί μέσα στους χώρους του Visitation High School,
όπου πέρασα τα τέσσερα πιο σημαντικά χρόνια της σχολικής μου ζωής, με εν-
δυνάμωσαν. Μου χάρισαν αυτοπεποίθηση για να ζήσω στον πραγματικό κόσμο
και ν’ ακολουθήσω τα όνειρά μου, ανεξάρτητα από το πού με οδήγησαν τελικά.

Το δίλημμά μου τότε δεν ήταν κατά πόσον μπορούσα να τα καταφέρω στη
ζωή μου. Ήταν «Τι να επιλέξω για να επιτύχω;» Ν’ ακολουθούσα τη συμβουλή
του μαθηματικού μου, που πίστευε ότι θα έπρεπε ν’ αφιερωθώ στην επίλυση
άλυτων μαθηματικών μυστηρίων; Την άποψη του φιλολόγου μου, που με προ-
έτρεπε να γράψω το δικό μου βιβλίο, ή την καθηγήτρια των Γαλλικών, που ήλ-
πιζε ότι θα γινόμασταν κάποια μέρα συνάδελφοι;

Δεν ήμουν το παιδί θαύμα. Είχα απλώς την τύχη να με διδάξουν εμπνευ-
σμένοι δάσκαλοι, που με βοήθησαν ν’ αξιοποιήσω τα προτερήματά μου και με
ενθάρρυναν να αντιμετωπίσω τις αδυναμίες μου. Όπως κάθε παιδί σε αυτόν
τον πλανήτη, είχα πολλές αδυναμίες, αλλά και κάποια «δυνατά σημεία», που
αξιοποιήθηκαν από αυτούς τους εμπνευσμένους ανθρώπους. Μέχρι σήμερα,
τόσα χρόνια μετά, τους ευγνωμονώ γι’ αυτό που μου πρόσφεραν!
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Ο στόχος κάθε εμπνευσμένου δασκάλου είναι να διακρίνει τα «δυνατά ση-
μεία» στους μαθητές του, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να τα αξιοποιήσουν και να
υπερβούν τα πιθανά εμπόδια και τις δυσκολίες για την επίτευξη των στόχων τους.

Ο δάσκαλος δεν ενοχοποιεί τα λάθη. Αντιθέτως, τα χρησιμοποιεί ως μα-
θησιακό «εργαλείο» για την επίτευξη εφικτών στόχων. Η πραγματοποίηση
αυτών των στόχων θ’ αποτελέσει το εφαλτήριο για την υλοποίηση νέων, πιο
απαιτητικών στόχων και την υπέρβαση περισσότερων προκλήσεων. Στη λα-
χτάρα του κάθε μαθητή για επιτυχία, ο δάσκαλος γίνεται σύμμαχός του, στέ-
κεται «στο πλευρό του» κι όχι «απέναντί του».

Την ημέρα της αποφοίτησής μου, δεν φανταζόμουν ότι κάποτε θα στεκό-
μουν κι εγώ στην «απέναντι όχθη» ως επαγγελματίας εκπαιδευτικός. Όταν βρέ-
θηκα στη θέση αυτή, κατέγραψα τις δικές μου μαθησιακές εμπειρίες και
υιοθέτησα συμπεριφορές και στάσεις που με είχαν βοηθήσει να εξελιχθώ σε
σκεπτόμενο άτομο και να διεκδικήσω τη δική μου θέση στη ζωή. Δεν ήταν μόνο
η γνώση αυτό που απόλαυσα στο ταξίδι της ζωής μου, αλλά και η πίστη στις
ικανότητές μου που μου ενέπνευσαν οι δάσκαλοί μου. Αυτή άντεξε στο πέρασμα
του χρόνου και αποτέλεσε το φάρο της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας.

Το να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, δεν σου επιτρέπει να πιστέψεις στις
δυνατότητές σου. Άρα, πρέπει να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των παιδιών,
εάν θέλουμε να εξελιχθούν. Η ηττοπαθής στάση που προέρχεται από έλλειψη
αυτοπεποίθησης, συνήθως οδηγεί στην αδιαφορία, η οποία εκδηλώνεται με διά-
φορους τρόπους, όπως η πτώση των βαθμών και η άσχημη συμπεριφορά. Είμα-
στε το τέλειο παράδειγμα των προφητειών που εκπληρώνονται από μόνες τους.

Αν αντιμετωπίζουμε τους νέους με δυσπιστία, δεν θα μας εμπιστευτούν
ποτέ. Αν τους δείξουμε εμπιστοσύνη, θα μας εκπλήξουν με την ακεραιότητά
τους. Αν τους σεβαστούμε, θα μάθουν να εκτιμούν. Αν τους ακούσουμε προσε-
κτικά, θα δείξουν ενσυναίσθηση. Αν τους ενθαρρύνουμε, δεν θα χάσουν το
πάθος τους. Αυτή είναι η ανθρώπινη «συνταγή», κι εμείς, ως γνώστες της, είναι
σκόπιμο να την εφαρμόσουμε.

Το κάθε παιδί, είτε αποπνέει υπερβολική αυτοπεποίθηση είτε συστολή,
ατενίζει το μέλλον του με την προσδοκία που γεννά η φιλοδοξία. Ο ρόλος μας
είναι να καλλιεργούμε το πάθος τους. Παράλληλα, πρέπει να θυμίζουμε στον
εαυτό μας ότι δεν βρισκόμαστε σε μια γραμμή παραγωγής, όπου τα «δικά μας»
αναμενόμενα αποτελέσματα θα αλλοιωθούν εάν κάποιο «εξάρτημα» δεν λει-
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τουργεί σωστά. Πρέπει ν’ αναγνωρίζουμε πως κάθε μαθητής, κάθε παιδί, έχει
το δικό του αυτόνομο μηχανισμό σκέψης, τα δικά του όνειρα, τη δική του δυ-
ναμική. Επίσης, διαθέτει ένα έμφυτο, αλάνθαστο σύστημα ανίχνευσης, που 
εντοπίζει και απορρίπτει τα περιττά στοιχεία.

Οι σημερινές αντίξοες συνθήκες σκιάζουν τα πρόσωπα των παιδιών μας.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούμαστε να γίνουμε η προστατευτική τους
ασπίδα. Καλούμαστε να τους ενθαρρύνουμε ώστε ν’ ατενίζουν το μέλλον τους
με σιγουριά κι ελπίδα. Παρά τα νιάτα τους, τα γεγονότα που τους κατακλύζουν
τους επαναφέρουν στη σκληρή πραγματικότητα – μια πραγματικότητα για την
οποία δεν ευθύνονται. Η ανικανότητα άλλων έφερε τους νέους σε αυτήν την
κατάσταση, και τώρα η δική τους ικανότητα είναι εκείνη που θα μας βγάλει
από αυτό το αδιέξοδο.

Καθώς κληρονομούν τις συνέπειες από τις πράξεις των άλλων, πρέπει να
βρουν τρόπους να ενισχύσουν τις δικές τους ικανότητες ώστε να χτίσουν το
μέλλον τους πάνω στα ερείπια των προηγούμενων γενεών. Μπορούν είτε να
παραμείνουν παθητικοί παρατηρητές μιας αδιέξοδης κατάστασης είτε ν’ ανα-
λάβουν δράση για να ξεπεράσουν με αποφασιστικότητα τα εμπόδια. Πρέπει
να τους πείσουμε να κάνουν το δεύτερο: τις σημερινές συνθήκες πρέπει να τις
θεωρήσουν ως κίνητρο για ν’ αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Με αυτή τη
στάση θα πετύχουν ουσιαστική πρόοδο για τους ίδιους, ενώ παράλληλα θα
συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της κοινωνίας μας. Η πίστη μας στις δυνάμεις
τους θα τους ωθήσει να κάνουν τη «διαφορά»!
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Καριέρα στη Χειρουργική:
το πρότυπο του επιτυχημένου χειρουργού

Κ.Μ. Κωνσταντινίδη

ΣΑΒΒΑΣ Κ. ΧΕΙΡΙΔΗΣ MD,MSc,FACS
Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Σε μια εποχή ανατροπών σε όλα τα επίπεδα, οικονομικής και κοινωνικής κρί-
σης και αμφισβήτησης θεσμών και αξιών, όπου και να έχουμε φτάσει όλοι μας,
ό,τι και να έχουμε καταφέρει, δεν υπάρχει στιγμή στην καθημερινότητά μας
που να μην αναρωτηθούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα παιδιά μας. Το ερώ-
τημα αυτό δεν είναι φαινόμενο της εποχής και δεν έχει να κάνει ούτε με την
κρίση, ούτε με το δυσοίωνο μέλλον, παρά μόνο με τη φυσική ανησυχία που έχει
ο κάθε γονέας για την επιτυχία κι ευτυχία των παιδιών του. Μέσα στο αβέβαιο
κλίμα αποσύνθεσης του κοινωνικού ιστού, όπως μας παρουσιάζεται σήμερα 
–και που ίσως εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα– αμφισβητείται και ο
ρόλος των κοινωνικών κι επαγγελματικών προτύπων. Μία αιτία είναι ότι τα
πρότυπα που προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι
συχνά «αντι-πρότυπα» κι εμφανίζονται μόνο για να θολώσουν και να αποπρο-
σανατολίσουν το νεανικό μυαλό του παιδιού, που πρέπει να αποφασίσει τι
δρόμο θα διαλέξει από εδώ και πέρα για τη ζωή του. Δεν μπορεί, όμως, να «γεν-
νηθεί» ένας άνθρωπος χωρίς να έχει πρότυπα. Στα πρώτα χρόνια της ζωής, τα
πρότυπα αυτά προέρχονται από τους γονείς, τα σχολεία, τους δασκάλους και
τους φίλους. Αργότερα, μέσα από την κουλτούρα και την προσωπικότητα που
έχει διαμορφώσει ο κάθε νέος ή νέα, η επιλογή του προτύπου είναι καθαρά
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δική του απόφαση. Προτού αποφασίσει να διαλέξει ένα επάγγελμα ή μια κα-
τεύθυνση, θα πρέπει να γνωρίσει από κοντά μερικούς ανθρώπους που έχουν
αφιερώσει χρόνια στον τομέα αυτόν. Η πρώτη αυτή γνωριμία είναι σίγουρα μια
καλή εισαγωγή στο επάγγελμα του ιατρού. Ανεξάρτητα από την ηλικία που
λαμβάνεται η απόφαση για την Ιατρική, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι
απόφαση πλήρως συνειδητοποιημένη. Ο γιατρός περνά από μια μακρόχρονη,
απαιτητική εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, και
καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του δεν πρέπει να σταματά να μελετά, να
ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται στις εξελίξεις και στα νέα δεδομένα της
επιστήμης και της ειδικότητάς του. Η φύση του επαγγέλματος απαιτεί από τον
ιατρό να διαθέτει ανιδιοτέλεια, δίκαιη αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, συναι-
σθηματική ωριμότητα και σταθερότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποδοχής
του κοινωνικού του ρόλου, υπομονή, φυσική και ψυχική αντοχή. Σε κάποιες ει-
δικότητες όπως στις περιπτώσεις των χειρουργών, ο γιατρός χρειάζεται να έχει
και άλλα χαρίσματα, όπως γρήγορη σκέψη και αποφασιστικότητα, επιδεξιό-
τητα στις κινήσεις και συνεχή εγρήγορση σε συνθήκες υψηλού στρες.

Η επιτυχημένη πορεία του χειρουργού Δρ. Κ.Μ. Κωνσταντινίδη αποτελεί
πρότυπο για τους νέους. Ξεκινά κυριολεκτικά από το μηδέν και από μη ιατρικό
οικογενειακό περιβάλλον, για να φτάσει σήμερα να τον αναδεικνύει σε έναν
από τους σημαντικότερους χειρουργούς της χώρας. Η οικογένειά του διαδρα-
μάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να στραφεί στην Ιατρική. Οι γονείς
του τον δίδαξαν από τα παιδικά του κιόλας χρόνια την αξία του σεβασμού και
της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Από την παιδική του ηλικία στην Κάρπαθο,
ξεχώριζε για τις επιδόσεις του τόσο στο Σχολείο Αρκάσας όσο και στο Βενετό-
κλειο Γυμνάσιο και Λύκειο της Ρόδου. Η αγάπη του για τη μελέτη και το διά-
βασμα διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην επιλογή του επαγγέλματος. Η
Ιατρική τον γοήτευσε νωρίς ως σταδιοδρομία μόνιμης μελέτης κι έρευνας,
αλλά και μιας απόλυτης μορφής έμπρακτης αγάπης για τον συνάνθρωπο.

Η χειρουργική ήταν μια συνειδητή απόφαση που πήρε στα χρόνια του ως
φοιτητής Ιατρικής. Κατά τη διάρκεια των κλινικών μαθημάτων, ήταν εμφανής
η κλίση του προς την πιο «πρακτική» προσέγγιση των χειρουργών, ενώ ξεχώρισε
μεταξύ των συμφοιτητών του για τις δεξιότητές του σε βασικές χειρουργικές
πράξεις. Εξάλλου, ως φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα λονί-
κης, υπήρξε άριστος κι ελάμβανε υποτροφία του ΙΚΥ κάθε έτος.
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Η απόφαση για την ειδικότητα στην Αμερική δεν ήταν εύκολη, όμως
στάθηκε η σημαντικότερη ίσως στροφή στην πορεία του. Για να μπορέσει να
κάνει ειδικότητα στην Αμερική, πέρασε με άριστα τις εξετάσεις ECFMG και
FLEX. Πέρα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη φήμη του Ohio State University
και το άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικότητας του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου Riverside Methodist, οι ευκαιρίες που του παρουσιά-
στηκαν στο ακαδημαϊκό αυτό περιβάλλον ήταν μοναδικές. Γρήγορα οι
διευθυντές του αντιλήφθηκαν το διαγνωστικό του ταλέντο και την τεχνική του
δεξιότητα και του υπέδειξαν τον δρόμο της γενικής χειρουργικής ενώ ο ίδιος
είχε στραφεί αρχικά στην ορθοπεδική. Όλοι εντοπίζανε τα στοιχεία του πραγ-
ματικού χειρουργού στον χαρακτήρα του. Είναι άνθρωπος επικοινωνιακός κι
ευπροσήγορος, που αμέσως «δένεται» με τον ασθενή του. Διαθέτει χιούμορ και
κερδίζει αμέσως τον άλλον εύκολα με την αμεσότητά του. Το ενδιαφέρον του
για τον άρρωστο είναι ουσιαστικό και τον αντιμετωπίζει ως ολοκληρωμένη προ-
σωπικότητα με οικογενειακό περιβάλλον κι επαγγελματική και κοινωνική ζωή.
Στο χειρουργείο, πιστεύει περισσότερο στη σωστή και γρήγορη σκέψη και λι-
γότερο στις γρήγορες κινήσεις. Είναι θερμός υποστηρικτής των μικρών τομών,
της λιγότερης δυνατής κάκωσης και της μηδαμινής ταλαιπωρίας του ασθενούς.

Στην ειδικότητά του μαθήτευσε κοντά σε χειρουργούς διεθνούς φήμης,
των οποίων τα βιβλία κυκλοφορούν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αξίζει να
σημειωθεί ότι εκπαιδεύθηκε δίπλα στους Zollinger & Elisson, που έχουν πε-
ριγράψει πρώτοι το γνωστό σύνδρομο από το 1955. Όταν επέστρεψε από τις
ΗΠΑ και αφού εργάσθηκε ακόμα τρία χρόνια εκεί ως ειδικευμένος χειρουργός,
υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εισηγητές της λαπαροσκοπικής χει-
ρουργικής στην Ελλάδα. Εφοδιασμένος με τη γνώση των πρωτοποριακών
αυτών τεχνικών που εφαρμόζονταν τότε στο Ohio και που παρέμεναν άγνω-
στες εδώ, μπόρεσε και τις εφήρμοσε με μεγάλη επιτυχία και, παρά τις αρχικές
αντιστάσεις, έπεισε τον ελληνικό επιστημονικό κόσμο για τα πλεονεκτήματα
και την αποτελεσματικότητά τους. Ο Δρ. Κωνσταντινίδης είναι ένας από τους
κυριότερους εκπροσώπους της μετάβασης από την ανοικτή στη λαπαροσκο-
πική (1990-2000) και από τη λαπαροσκοπική στη ρομποτική χειρουργική
(2000-2010) διεθνώς. Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, ως Διευθυντής της Γενικής,
Λαπαροσκοπικής, Ρομποτικής και Βαριατρικής Χειρουργικής του Ιατρικού
Αθηνών, αισθάνεται δικαιωμένος από την απόφασή του να επιστρέψει και να
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εργαστεί στην πατρίδα του. Η κλινική του είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα αλλά
και πέρα από αυτή, συναγωνίζεται και προβάλλεται στα διεθνή συνέδρια μαζί
με τις μεγαλύτερες χειρουργικές ομάδες του κόσμου.

Έχει λάβει πολύ συχνά στο παρελθόν τιμητικές διακρίσεις και σημαντι-
κές θέσεις στα επιστημονικά συμβούλια διεθνών οργανώσεων (SAGES, IFSO,
MIRA, CRSA, SEERS, SRS, ACS, Greek Chapter of ACS, Ελληνική Επιστημονική
Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής) και πολλαπλά βραβεία για επιστημονικές
εργασίες σε παγκόσμια συνέδρια. Μερικές από τις επιτυχίες που αξίζει ν’ ανα-
φερθούν είναι: η πρώτη παγκόσμια εφαρμογή Ρομποτικής Χειρουργικής
Μιας Τομής το 2011 και η εκλογή του ως πρώτος πρόεδρος της Εταιρείας
Ρομποτικής Χειρουργικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERSS) το 2012.
Το 2011, o Δρ. Κωνσταντινίδης διοργάνωσε το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομπο-
τικής Χειρουργικής MIRA και το 2012 και 2013 το 1ο και 2ο αντίστοιχα διεθνές
συνέδριο Ρομποτικής Χειορυργικής SEERSS με απόλυτη επιτυχία. Πρόσφατα,
η κλινική του πήρε πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Χειρουργικής
Παχυσαρκίας και Μεταβολικών Νόσων (IFSO) ως Κέντρο Αριστείας (Cen-
ter of Excellence).

Έχει διδάξει μεγάλο αριθμό χειρουργών στη λαπαροσκόπηση και συνεχί-
ζει να διδάσκει μέχρι σήμερα ως expert λαπαροσκόπος και ως proctor της
Ρομποτικής Χειρουργικής στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στη Ρουμανία, στη Βουλγα-
ρία, στη Σερβία, στην Κύπρο και στην Παλαιστίνη. Στην καθημερινή του κλινική
πράξη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό ειδι-
κευομένων και ειδικευμένων ιατρών που επιθυμούν να εκπαιδευθούν στη λα-
παροσκοπική και ρομποτική χειρουργική. Επίσης, τον επισκέπτονται συχνά
φοιτητές Ιατρικής από όλη την Ελλάδα, αλλά και μαθητές Λυκείου με προσα-
νατολισμό προς την ιατρική επιστήμη, και στις περισσότερες περιπτώσεις τούς
μεταλαμπαδεύει την αγάπη και τον ενθουσιασμό του για τις νέες τεχνολογίες
στη χειρουργική. Η προσφορά του στους φοιτητές ιατρικής είναι μεγάλη και
περιλαμβάνει διοργάνωση ομιλιών, συνεδρίων κι εκπαιδευτικών σεμιναρίων
(προσομοιωτές) ειδικά για φοιτητές.

Πιστεύει ότι το πάντρεμα της χειρουργικής με την πληροφορική που συ-
νέβη στη Ρομποτική Χειρουργική, αποτελεί το ταχύτερο μέσο για να έρθουν
οι τεχνολογικές εξελίξεις στη χειρουργική αίθουσα. Ήδη, χάρη στη ρομποτική,
ο χειρουργός μπορεί και απολαμβάνει τρισδιάστατη απεικόνιση του οπτικού
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του πεδίου (stereoscopic vision) και έχει στα χέρια του εργαλεία που κάνουν
κινήσεις καρπού (endowrist instruments). Ειδικά φίλτρα στη λαπαροσκοπική
κάμερα σε συνδυασμό με ενέσιμη φθοριούχο ουσία απεικονίζουν στον χει-
ρουργό την «κρυμμένη» έως σήμερα ανατομία του ασθενούς (Firefly). Οι τομές
λιγόστεψαν, και με το ρομπότ χρησιμοποιείται πλέον μόνο μία για πολλές από
τις επεμβάσεις (Single-site). Τα επόμενα βήματα είναι η αίσθηση αφής στα
χειριστήρια (tactile feedback), η ενσωμάτωση του απεικονιστικού ελέγχου του
ασθενούς πάνω στο οπτικό πεδίο (augmented reality navigation), η in situ
ιστολογική ανάλυση (real-time biopsy) και o αυτοματοποιημένος περιορισμός
των κινήσεων του χειρουργού μακριά από επικίνδυνα σημεία (patient-spe-
cific safety zone).

Θεωρεί τον εαυτό του εθισμένο με τη δουλειά του. Εργάζεται από τις 9 το
πρωί έως τις 11 το βράδυ καθημερινά. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή,
δέχεται ασθενείς στο ιατρείο του και Τρίτη και Πέμπτη έχει χειρουργεία που
συχνά διαρκούν μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα σαββατοκύριακα προτιμά να τα αφιε-
ρώνει στην οικογένειά του, αν και συχνά παρουσιάζεται ανάγκη να βρίσκεται
στο χειρουργείο ακόμα και τις μέρες αυτές. Αγαπά την επιστροφή στον τόπο
καταγωγής του, την Κάρπαθο. Πάντοτε απολαμβάνει τη διασκέδαση με τη νη-
σιώτικη μουσική και τους χορούς και του αρέσει να δημιουργεί και να τρα-
γουδά μαντινάδες. Εκεί, συνήθως τα καλοκαίρια, μπορεί και χαλαρώνει με την
οικογένεια και τους φίλους του. Η σύζυγός του Μαριλένα Βλάχου είναι Επί-
κουρη Καθηγήτρια της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχουν δύο παιδιά, τη Σοφία, φοιτήτρια φαρμακευτικής στο King’s College, και
τον Μιχάλη, μαθητή Γ΄ Λυκείου.

Το έργο του Κ.Μ. Κωνσταντινίδη διδάσκει τους νέους να έχουν όραμα, ανε-
ξάρτητα από το πόσο δύσκολες είναι –ή φαίνονται να είναι στην αρχή– οι συνθή-
κες, να μην το βάζουν εύκολα κάτω και να έχουν το βλέμμα στραμμένο συνεχώς
στον στόχο τους, ο οποίος πρέπει να εκπροσωπείται από ένα ή περισσότερα πρό-
τυπα επιτυχημένων επαγγελματιών. Παράλληλα, διδάσκει την έμπρακτη αγάπη
για τον άνθρωπο, την επιστήμη, τη δια βίου μάθηση, αλλά και την πατρίδα, τον
ιδιαίτερο τόπο καταγωγής, τη θρησκεία και φυσικά την οικογένεια.
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