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Αποχαιρετισμός σε έναν σπουδαίο δάσκαλο,
έναν καλό φίλο της Σχολής και του Δελτίου

Είναι μεγάλη απώλεια για την πνευματική ζωή 
του τόπου μας ο θάνατος του Εμμανουήλ Κριαρά 
(1906-2014). Ο καθηγητής Εμμανουήλ Κριαράς 
αφιέρωσε όλη του τη ζωή στη σπουδή της ελληνι-
κής γλώσσας. Στη μακρά και γεμάτη δημιουργία 
ζωή του υπηρέτησε το όραμα του Εκπαιδευτικού 
Δημοτικισμού και στήριξε τη δημοτική με όλες 
του τις δυνάμεις, με λόγο, έργο και συνέπεια. 

Η ελληνική πολιτεία τον τίμησε επανειλημμένως 
για την προσφορά του και ο ίδιος ήταν πάντοτε 
πρόθυμος να μοιραστεί τις σκέψεις και τον προ-
βληματισμό του με τους συνομιλητές του. Βαθειά 
πολιτικοποιημένος, προσέγγιζε κριτικά την πολι-
τική σκηνή της χώρας μας και με παρρησία εξέ-
φραζε πάντα τις απόψεις του.

Ο θάνατος του Εμμανουήλ Κριαρά είναι μεγάλη  
απώλεια και για το Δελτίο, το οποίο ελάμβανε σε 
έντυπη μορφή και φρόντιζε πάντα να επικοινω-
νεί με την Ομάδα Σύνταξης και να σχολιάζει τη 
θεματολογία. Στο τεύχος 43 είχαμε την τιμή να 
φιλοξενήσουμε μία συνέντευξή του στην οποία 
αναφέρθηκε στο γλωσσικό ζήτημα και όσους 
πρωταγωνίστησαν σε αυτό από το 1911 έως τη 
μεταπολίτευση. Η σκέψη του −επίκαιρη όσο πο- 
τέ− και ο προβληματισμός του για θέματα της εκ-
παιδευτικής επικαιρότητας είχαν προκαλέσει για 
άλλη μία φορά αίσθηση. 

Θα τον θυμόμαστε πάντα.
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ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ομιλία αποφοίτησης

«Η ΣΟΦΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Παύλος Ευμορφίδης*

Κυρίες και κύριοι, αγαπητά 
μου παιδιά,

Λυπάμαι πολύ που δε βρί-
σκομαι απόψε κοντά σας, 
αλλά επαγγελματικοί λό-
γοι με κρατούν στο εξωτε-
ρικό. Εδώ, μαζί με τα παι-
διά της COCO-MAT,  μοι-
ράζω καταλόγους πάνω 
σε ξύλινα ποδήλατα χρη-
σιμοποιώντας το «Φως», 
το προϊόν της «Εικονικής 
Επιχείρησης» της Α´ Λυ-
κείου της Σχολής σας.  

 Η εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι πρέπει να χρωστά-
με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας αρνούνται αυτά 
που ζητάμε, γιατί έτσι μας υποχρεώνουν να αγωνιστούμε 
και να τα πετύχουμε μόνοι μας. Εσείς, λοιπόν, οι 18χρο-
νοι που σήμερα τελειώνετε το σχολείο και η ζωή ανοίγεται 
μπροστά σας, πρέπει να χαίρεστε, όταν εμείς, οι μεγαλύ-
τεροί σας, σάς φέρνουμε αντιρρήσεις, σας λέμε «Όχι, δε 
γίνεται έτσι», γιατί σίγουρα ξέρουμε λιγότερα από εσάς. 
Κάθε γενιά που έρχεται διορθώνει την προηγούμενη, τη 
βελτιώνει, αν δεν τη διορθώνει. Κι εσείς είστε καλύτεροι 
από την προηγούμενη γενιά, από τους γονείς σας. 

Η καταγωγή μου είναι από τη Σπάρτη. Έφυγα, ωστόσο, 
15 χρόνων για την Αθήνα όπου τελείωσα το σχολείο και 
συνέχισα τις σπουδές μου στη Γυμναστική Ακαδημία. Είχα 
πραγματικό πάθος για τις ξένες γλώσσες –σημειωτέον, 
μιλάω εννέα γλώσσες– γιατί μου επιτρέπουν να επικοι-
νωνώ με τους ανθρώπους. Εξασφαλίζοντας, λοιπόν, μία 
υποτροφία πήγα στη Γερμανία και ξεκίνησα να ταξιδεύω, 
προσπαθώντας να αποκτήσω όσο μπορούσα περισσότε-
ρες εμπειρίες. Λέει κάποιος σοφός: ένα χιλιόμετρο αξίζει 

όσο δέκα τόνοι βιβλία. Χωρίς να το έχω τότε υπόψη μου, 
το πίστευα, γι’ αυτό και –όπως είπα και πριν– υποστηρίζω 
ότι οι νέοι είναι σοφότεροι από τους μεγάλους. 

Το ένστικτο, τη γνώση την έχετε μέσα σας από αυτά 
που έχετε ήδη δει, από αυτά που σας έχουν μεταφέρει οι 
άλλες γενιές. Μέσα μου  γνώριζα –χωρίς να έχω διαβάσει 
Όμηρο– ότι σοφός είναι εκείνος που ξέρει πολλές γλώσ-
σες και επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους. Ξεκίνησα, λοι-
πόν, να ταξιδεύω από το ένα κράτος στο άλλο και αυτό 
που με ενδιέφερε ήταν να μπορέσω να καταλάβω πώς 
σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι. Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτό 
που εμείς οι μεγάλοι πρέπει να δώσουμε στις επόμενες 
γενιές, είναι ακριβώς αυτό, το να μπορούν να καταλάβουν 
τους άλλους ανθρώπους. 

Θέλω πολύ να κάνω σε όλους εσάς σήμερα ένα δώρο: 
να σας καλέσω στο Άμστερνταμ. Να μπείτε σε ένα τρένο 
ή ακόμα καλύτερα να πάρετε ένα ποδήλατο και να έρθετε 
στην Ολλανδία να σας φιλοξενήσουμε όπου έχουμε ξε-
νοδοχεία ή μαγαζιά. Το ταξίδι αυτό θα σας βοηθήσει να 
καταλάβετε πώς σκέφτεται ο Ολλανδός και πώς καταφέρ-
νει να είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς τους Έλληνες, οι 
οποίοι, παρόλο που δουλεύουμε περισσότερο, χρωστάμε 
ακόμα.  Θέλω, λοιπόν, επειδή αισθάνομαι αμήχανα που δεν 
είμαι απόψε κοντά σας, να αφιερώσω λίγο χρόνο και να 
ασχοληθώ μαζί σας, να σας μεταφέρω την εμπειρία μου 
από τη ζωή. Όπου κι αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, είμαι στη 
διάθεσή σας να σας δώσω ιδέες για το πώς μπορείτε να 
βρείτε τον δρόμο σας –και υπάρχουν χίλιοι δρόμοι, πώς 
να ανέβετε στην κορυφή– και αυτές είναι χίλιες, και να την 
κατακτήσετε.

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και για τους μικρότερους συμ- 
μαθητές σας, αυτά τα 16χρονα παιδιά που έφτιαξαν ένα κα- 
ταπληκτικό προϊόν για το οποίο αξίζουν συγχαρητήρια στο 
Σχολείο, στους καθηγητές, στους γονείς των παιδιών αυτών 
και –φυσικά– στους ίδιους που στο μυαλό τους έχουν πά- 
ντα το καινούριο. Έφτιαξαν ένα φως που δουλεύει με τον ή- 
λιο, διακρίθηκαν σε όλη την Ελλάδα και τώρα ετοιμάζο- 
νται για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια σε όλους, κυρίως για 
την ατμόσφαιρα που έχετε δημιουργήσει στο Σχολείο, την 
οικογένεια που έχετε αναπτύξει.

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη σημασία και της χει-
ρωνακτικής εργασίας. Μη θεωρείτε τον εαυτό σας παρα-

* O Παύλος Ευμορφίδης είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας Coco-Mat. Το κείμενο αποτελεί ομιλία του στην Τελετή Απο-
φοίτησης των μαθητών του Λυκείου της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, 
στις 2 Ιουλίου 2014, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω Skype.



4

Ομιλία αποφοίτησης

κατιανό, αν ασχοληθείτε με ένα χειρωνακτικό επάγγελμα, 
γιατί πλέον η σοφία δεν είναι συνώνυμο της πανεπιστημι-
ακής μόρφωσης. Η σοφία έχει να κάνει με τη δημιουργία, 
την ανάληψη πρωτοβουλιών. Μην περιμένετε, λοιπόν, από 
εμάς τους μεγαλύτερους να σας υποδείξουμε τους τρό-
πους με τους οποίους θα πετύχετε στη ζωή. Εσείς θα τους 
αναζητήσετε και θα χαράξετε τη δική σας πορεία.

Όταν ξεκίνησε η COCO-MAT και τους είπα ότι θα 
φτιάξω ένα εργοστάσιο με κοκοφοίνικα στην Ελλάδα, 
όλοι γέλασαν. Συγκέντρωσα, όμως, ένα ποσό, πήγα σε μια 
τράπεζα, δανείστηκα με υψηλότατο επιτόκιο και έκανα το 
όνειρό μου πραγματικότητα. Αν, λοιπόν, στο μυαλό σας 
έχετε μία ιδέα που στους άλλους φαίνεται αστεία, αν οι άλ- 
λοι γελούν με κάτι που θέλετε να κάνετε, να χαίρεστε, για-
τί αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κοινότοπο και θα έχει επιτυ-
χία. Πρέπει να επιδιώκετε το καινούριο, το διαφορετικό.

Ελπίζω κάποιοι από εσάς να έρθετε να με βρείτε και 
να μου δοθεί η ευκαιρία να σας εκθέσω από κοντά τις 
απόψεις μου για την επιχειρηματικότητα. Αυτός, άλλωστε, 
είναι και ο λόγος, για τον οποίο το Σχολείο μού ζήτησε 
να παρευρεθώ στην αποψινή τελετή: για  να σας μεταφέ-
ρω την εμπειρία μου. Οι πανεπιστημιακές σπουδές είναι 
πολύ σημαντικές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
αφήνετε το πτυχίο να μιλάει για εσάς. Προσωπικά, ελάχι-
στα ενδιαφέρομαι για τα τυπικά προσόντα των συνεργα-
τών μου. Στην εποχή μας, η γνώση δε βρίσκεται μόνο μέ- 
σα στα βιβλία∙ το Internet προσφέρει απίστευτες δυνατό-
τητες και πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Όσοι, λοιπόν, 
από σας μπείτε στο πανεπιστήμιο, μην επαναπαυθείτε και 
φροντίστε να αποκτάτε διαρκώς καινούριες εμπειρίες.

Επίσης, να εμπιστεύεστε πάντα το ένστικτο των γο-

νιών σας, γιατί αυτοί σας αγαπούν πραγματικά. Αυτοί σας 
ξέρουν καλύτερα από τον καθένα, ξέρουν τα ταλέντα και 
τις κλίσεις σας και η καθοδήγησή τους θα είναι πραγμα-
τικά πολύτιμη. Μπορεί να διαφωνείτε σε πολλά θέματα  
–ειδικά σε αυτήν την ηλικία– αλλά τη γνώμη τους πρέπει 
πάντα να την ακούτε και να την εμπιστεύεστε. 

Σας καλώ, λοιπόν, όλους να έρθετε στην Ξάνθη. Θα σας 
δείξουμε πώς κατασκευάζουμε αυτά τα εκπληκτικά στρώ-
ματα-κρεβάτια αλλά και πού παράγουμε τα ξύλινα ποδήλα-
τα. Θα δείτε από κοντά τι μπορεί να πετύχει ένας άνθρω-
πος, όταν έχει πάθος για τη δουλειά του, αλλά και πόσο 
σημαντικό είναι να στηρίζουμε ανθρώπους που έχουν την 
ανάγκη μας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα άτομα με ει-
δικές ανάγκες. Πρέπει να τους έχουμε πάντα δίπλα μας, 
γιατί μας δίνουν δύναμη. Η ανθρωπότητα πηγαίνει μπρο-
στά, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους πίσω. Εμείς οι 
Έλληνες πρέπει να αξιοποιήσουμε τον ήλιο και να φτιά-
χνουμε προϊόντα εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που 
μας παρέχει. Δεν πρέπει να δουλεύουμε σε κλειστούς χώ-
ρους, αλλά να επιδιώκουμε την εργασία σε ανοιχτό χώρο 
και να φτιάχνουμε προϊόντα που οι άλλοι δεν μπορούν. 
Τα προϊόντα αυτά θα έχουν τη δική σας σφραγίδα και θα 
είναι πιο σημαντικά από τα υλικά αγαθά που –θεωρητικά– 
στις μέρες μας καταξιώνουν τον άνθρωπο. 

Αγαπητά μου παιδιά, εν τέλει, στη ζωή σας πρέπει πά- 
ντα να προσπαθείτε να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλε-
τε και όχι αυτό που η κοινωνία θεωρεί σημαντικό.

Σας ευχαριστώ για άλλη μία φορά που με καλέσατε. 
Να είστε πάντα καλά. 

Στιγμιότυπο από την Τελετή Αποφοίτησης 2014
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ανάγκη για ευαισθητοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα της επο-
χής μας καθιστά αναγκαία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, προκειμένου να επι- 
τευχθεί από όλους μας ο στόχος της υιοθέτησης αντιλήψεων και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Παράλληλα, 
η πράσινη επιχειρηματικότητα κερδίζει συνεχώς έδαφος υποδεικνύοντας τρόπους ανάπτυξης επιχειρηματικών δράσε-
ων που σέβονται το περιβάλλον. Στο αφιέρωμα αυτού του τεύχους επιχειρείται η ανάδειξη των προϋποθέσεων  που θα 
συμβάλουν στη μετάδοση των αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Κωνσταντία Ταμουτσέλη*

Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων η αειφόρος ανάπτυξη 
είναι έννοια που παρουσιάζεται συχνά στις πολιτικές ατζέντες, 
κυριαρχεί στις συζητήσεις για την ανάπτυξη στον 21ο αιώνα και 
συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ως πρόθεση, στην επίσημη πο-
λιτική πολλών χωρών του κόσμου. Με την έννοια αυτή, αποτελεί 
ένα θεσμοθετημένο δίκαιο, Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό.

Η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται με αλλαγή σε στάσεις, α- 
ξίες, συμπεριφορές σε επίπεδο ατομικό και κοινωνικό, δε-
δομένου ότι οι προσωπικές αντιλήψεις και αξίες επηρεάζουν 
την άποψη που υιοθετούμε για τον κόσμο και φιλτράρουν την 
αντίδρασή μας απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος. 
Για τον λόγο αυτό, η επίτευξή της έχει συνδεθεί με την εκ-
παίδευση. Υπάρχει γενικά συναίνεση για την αναγκαιότητα 
συμβολής της εκπαίδευσης στην επίτευξη της αειφόρου ανά-
πτυξης (Delors, 1996, UNESCO, 2009). Το πιο ισχυρό –από 
ιστορική και πολιτική άποψη– ντοκουμέντο, στο οποίο κατα-
γράφονται κατ’ αρχήν η σημασία και στη συνέχεια η αναγκαι-
ότητα της συμβολής της εκπαίδευσης για την επίτευξη της 
αειφόρου ανάπτυξης, είναι η Ατζέντα 21, η οποία αποτελεί και 
το πιο ολοκληρωμένο παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για την 
αειφόρο ανάπτυξη στον 21ο αιώνα. Το 36ο κεφάλαιο της Ατζέ-
ντα 21 αναφέρεται στην εκπαίδευση ως βασικό μέσο προώ-
θησης της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης της ικανότητας 
του ανθρώπου να αντιμετωπίζει θέματα περιβάλλοντος και 
ανάπτυξης: «Η εκπαίδευση, όπου συμπεριλαμβάνονται τόσο 
η συστηματική εκπαίδευση όσο και η ευαισθητοποίηση του 
κοινού και η κατάρτιση, πρέπει να αναγνωρισθεί ως μία διαδι-

 * H Κωνσταντία Ταμουτσέλη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλο-

ντικής Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.

κασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι και οι κοινωνίες μπορούν 
να φθάσουν στο μέγιστο του δυναμικού τους. Η εκπαίδευση 
είναι κρίσιμος παράγοντας στην προώθηση της αειφόρου ανά-
πτυξης και στη βελτίωση της ικανότητας των πολιτών ν’ αντι-
μετωπίσουν ζητήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης.»

Η συμβολή, όμως, της εκπαίδευσης στην επίτευξη της αει-
φόρου ανάπτυξης συνδέεται και με την ανάγκη για ουσιαστι-
κές αλλαγές στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θεωρήθηκε μία 
από τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων εξαιτίας της 
διαμερισματοποίησης της γνώσης, της έμφασης που έδωσε 
στην εξειδίκευση για την τεχνολογική εξέλιξη και στην απο-
μάκρυνσή της από ανθρωπιστικές αξίες. Όπως επισημαίνει 
ο Οrr (1992), απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαί-
δευση και η περιβαλλοντική κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί με 
το ίδιο είδος εκπαίδευσης που συνέβαλε στη δημιουργία των 
προβλημάτων. Στο άρθρο 36 της Ατζέντα 21 προτείνεται η δέ- 
σμευση των κυβερνήσεων όλων των χωρών του κόσμου να χρη- 
ματοδοτήσουν δράσεις για κατάλληλες αλλαγές στα εκπαιδευ-
τικά τους συστήματα, ώστε να προωθήσουν την εκπαίδευση 
για την αειφόρο ανάπτυξη. Προσδιορίζονται μάλιστα τέσσε-
ρις γενικοί στόχοι αυτής της εκπαίδευσης που είναι:

• Η προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης μέσα από 
τον επαναπροσανατολισμό της δια βίου εκπαίδευσης 
για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών απα-
ραίτητων για τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών. 

• Ο επαναπροσδιορισμός των αναλυτικών προγραμμά-
των σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε να αποτε-
λέσουν το όχημα για γνώση και αξίες απαραίτητες για 
τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

• Η ενημέρωση σχετικά με την έννοια της αειφόρου ανάπτυ-
ξης για τη δημιουργία ενημερωμένων, ενεργών και υπεύ-
θυνων πολιτών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

• Η διαρκής τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση διευ- 
θυντικών στελεχών και εργατών στο εμπόριο και τη βιο- 

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
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μηχανία που θα συμβάλει στην υιοθέτηση βιώσιμων 
τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Η ανάγκη «αναπροσανατολισμού» της εκπαίδευσης επιση-
μαίνεται και σε μεταγενέστερο κείμενο της UNESCO που συ-
ντάχθηκε για το συνέδριο που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη 
με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο 
ανάπτυξη. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «[…] Αυτό θα απαιτού-
σε μια αναθεώρηση πολλών από τα υπάρχοντα προγράμματα 
σπουδών και την ανάπτυξη στόχων και θεματικών περιεχομέ-
νων, καθώς και διαδικασιών διδασκαλίας, μάθησης και αξιολό-
γησης που θα δίνουν έμφαση στις ηθικές αρετές, τα ηθικά κί- 
νητρα και την ικανότητα συνεργασίας, με στόχο να οικοδομη-
θεί ένα βιώσιμο μέλλον. (UNESCO, 1997)» 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), ανοικτή εξ ορισμού 
στις νέες ιδέες και εξελίξεις στην περιβαλλοντική σκέψη, κλή- 
θηκε να ενσωματώσει σταδιακά την καινούργια έννοια, να δια- 
τυπώσει στόχους και αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφό- 
ρο Ανάπτυξη και να εξελιχθεί σε μία Εκπαίδευση για την Αει-
φόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Έτσι από τα τέλη της δεκαετίας του 
’80 η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) μετασχηματίζεται 
σταδιακά και μετεξελίσσεται σε Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Ήδη από το 1987 στην έκθεση Brundtland 
τονίζεται η ανάγκη της συμβολής της ΠΕ και της τυπικής αλλά 
και της άτυπης εκπαίδευσης στη διαδικασία προώθησης της 
αειφόρου ανάπτυξης (το κοινό μας μέλλον 1987). Παρόμοια 
αντιμετωπίζεται ο ρόλος της ΠΕ και στη διάσκεψη στο Ρίο το 
1992 (κεφάλαιο 36 της Ατζέντας 21), όπως και στις διασκέ-
ψεις της Θεσσαλονίκης το 1997 και του Γιοχάνεσμπουργκ το 
2002. Η Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη (UNESCO, 2005) που επικυρώθηκε τον Μάρτιο του 2005 
από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Παιδείας 55 συνολικά 
κρατών, είχε σκοπό να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της UNECE 
να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν την ΕΑΑ στην τυπική εκ-
παίδευση σε όλα τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, καθώς και 
στη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση. Η Στρατηγική αυτή 

αποσκοπεί στην αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων δίνο-
ντάς τους τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κόσμου περισσότε-
ρο ασφαλούς, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, πιο υγιούς και με 
περισσότερη ευημερία για τους κατοίκους (UNESCO, 2005). 

Η σύνδεση της ΠΕ με την αειφόρο ανάπτυξη την καθιστά 
μία εκπαίδευση επαγρύπνησης και εγρήγορσης που θα αφου-
γκράζεται τις εξελίξεις στις οποίες συμμετέχει, θα αναστοχά-
ζεται και θα επανεξετάζει κριτικά τις θέσεις και τις πρακτικές 
της λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που πραγματοποιούνται 
(Tillbury & Finn 2002). 

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της διακήρυξης της Βόννης 
(UNESCΟ, 2009), η ΕΑΑ στον 21ο αιώνα προωθεί την ποιότη-
τα στην εκπαίδευση για όλους. 

• Βασίζεται σε αξίες, αρχές και πρακτικές απαραίτητες για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων και μελ-
λοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. 

• Συμβάλλει στη δημιουργία υγιών και βιώσιμων κοινωνιών 
μέσα από συστημικές και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. 

• Βασίζεται στις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας, της 
αποδοχής της διαφορετικότητας, της υπευθυνότητας 
και συμμετοχικότητας. 

• Προωθεί την ισότητα των φύλων, την κοινωνική συνοχή 
και ευημερία, τον περιορισμό της φτώχειας. 

• Βασίζεται στις αρχές που στηρίζουν βιώσιμους τρό-
πους ζωής, τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβα-
σμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

• Δίνει έμφαση στην αλληλεξάρτηση του περιβάλλοντος, 
της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτισμικής ποι-
κιλότητας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

• Παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση προ- 
βλημάτων και ενισχύει την αξιοποίηση τοπικών παρα-
δοσιακών πρακτικών και γνώσεων σε συνδυασμό με νέ- 
ες ιδέες και τεχνολογίες. 

• Περιλαμβάνει τόσο την τυπική όσο και τη μη τυπική και 
άτυπη εκπαίδευση, και αφορά όλες τις κοινωνικές ομά-
δες και όλες τις ηλικίες.

Είναι μία εκπαίδευση κοινωνικά κριτική και βαθειά πολιτική. 
Η πρακτική εφαρμογή της συνδέεται με την ενσωμάτωση θε-
μάτων αειφόρου ανάπτυξης στην τυπική, άτυπη και μη τυπική 
εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, ειδικότερα μέσω της ανάπτυ-
ξης αποτελεσματικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, κατάλληλης 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, καινοτόμων διδακτικών πρα-
κτικών, αναθεώρησης του αναλυτικού προγράμματος, αναμόρ-
φωσης του εκπαιδευτικού υλικού και της εκπαιδευτικής ηγεσίας. 
Συνδέεται, επίσης, με τον αναπροσανατολισμό της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής, τη θέσπιση εθνικών κριτηρίων για την αποτελε-
σματική εφαρμογή της και την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων 
από την εφαρμογή της. Η συμμετοχή των νέων στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΕΑΑ) και η υιοθέτηση από τους νέους των αρχών της ΕΑΑ θεω- 
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ρείται βασική προϋπόθεση για την προώθησή της. 
Για τα σχολεία που δεσμεύονται να προσανατολίσουν την 

εκπαίδευσή τους στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης 
προτείνεται η χρήση ποιοτικών κριτηρίων προσαρμοσμένων 
στις τοπικές συνθήκες, ώστε το σχολείο να δημιουργήσει πρό- 
τυπα αειφόρου διαβίωσης για τους μαθητές και την ευρύτερη 
κοινότητα, να αποτελέσει μικρογραφία αειφόρου κοινωνίας και 
να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη (Breiting, Mayer & Mo- 
gensen 2005). Τα κριτήρια αυτά αφορούν στην προώθηση της 
αειφορίας σε όλα τα επίπεδα του σχολείου, στην οργάνωση 
και λειτουργία του, στη σχολική ηγεσία, στις προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία και τη μάθηση, στις σχέσεις μεταξύ των μελών της 
σχολικής κοινότητας και των συνδέσμων με την κοινότητα, στην 
κουλτούρα γενικά του σχολείου και στην ποιότητα του φυσι-
κού σχολικού περιβάλλοντος τόσο του κτηρίου όσο και της αυ- 
λής του. Δεν αποτελούν κριτήρια ελέγχου αλλά έχουν στόχο 
να διευκολύνουν συζητήσεις μεταξύ των μελών της σχολικής 
κοινότητας για να διευκρινιστούν οι στόχοι και οι απαιτούμε-
νες αλλαγές που θα προσανατολίσουν το σχολείο στην κατεύ-
θυνση της ανάπτυξης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη και θα το βοηθήσουν να αναπτύξει τα δικά του κριτήρια 
που θα είναι προσαρμοσμένα στη δική του κατάσταση και στα 
δικά του σχέδια για αλλαγή. 

Βασικός σκοπός της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και 
την Αειφορία, για να χρησιμοποιήσω την επίσημη ορολογία 
που υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας και η Ελληνική Επιστη-
μονική Κοινότητα, είναι η διάπλαση αυτόνομων και ενεργών 
πολιτών, οι οποίοι:

• Είναι ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά, γνωρίζουν 
και έχουν συνείδηση της σοβαρότητας των ζητημάτων 
και, κυρίως, διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες μα- 
ζί και τη θέληση για να καταστούν παράγοντες αλλαγών 
στην κατεύθυνση της επίλυσής τους.

• Διερευνούν και σκέπτονται κριτικά, συμμετέχουν στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, παρεμβαίνουν δυναμι-
κά και δημοκρατικά στα κοινωνικά δρώμενα με σκοπό 
τις αλλαγές που απαιτούνται και τη διαμόρφωση συνθη-
κών βιώσιμης ανάπτυξης.

• Έχουν οράματα και αξίες που τους βοηθούν να διαπραγ- 
ματεύονται και να σχεδιάζουν ατομικά και συλλογικά 
τους κοινωνικούς όρους της βιωσιμότητας, προσδιορί-
ζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για 
το μέλλον των γενεών που θα έρθουν.

Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) 
διευρύνει την προβληματική της, με σκοπό την αλλαγή του 
συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να εκπληρώσει τη 
δυνατότητά της ως παράγοντας αλλαγής, χρειάζεται να αποτε-
λέσει και η ίδια το αντικείμενο της αλλαγής, όχι μόνο σε επίπε-
δο μεθόδων, αλλά και σε επίπεδο αρχών, στόχων, οργάνωσης 
και πρακτικών (Sterling 1996). 

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία σημειώνουμε ότι πρόκειται για 
μία εκπαίδευση:
- Ολιστική: Προωθεί μια ολιστική προσέγγιση τόσο της παιδα-
γωγικής πράξης όσο και των εννοιών του περιβάλλοντος και 
της αειφορίας.
- Συστημική: Θεωρεί τη συστημική σκέψη ως εργαλείο για 
να μπορέσει κανείς να συλλάβει την ολιστική διάσταση της 
βιωσιμότητας.
- Κριτική και ενδυναμωτική: Καλλιεργεί την ικανότητα για κρι-
τική θεώρηση θέσεων, απόψεων, διαδικασιών που σχετίζονται 
με ζητήματα εξουσίας και ελέγχου, και προωθεί τη δέσμευση 
για δράση προσανατολισμένη στην κοινωνική αλλαγή και τη 
δημοκρατία.
- Διεπιστημονική: Στοχεύει στην πληρέστερη κατανόηση των 
πολύπλοκων και σύνθετων ζητημάτων που θέτει η αειφορία.
- Διαθεματική: Η διάρθρωση του προγράμματος γύρω από συ- 
γκεκριμένα θέματα και ζητήματα, απαραίτητη προϋπόθεση για 
την άσκηση της διεπιστημονικότητας στο πεδίο της πρακτικής 
του σχολείου.
- Προσανατολισμένη στις αξίες: Προωθεί την κατανόηση των 
διαφορετικών αξιών που βρίσκονται στη ρίζα των περιβαλλο- 
ντικών και κοινωνικών ζητημάτων, καθώς και εκείνων των αξι-
ών που στηρίζουν τις προτάσεις, τις επιλογές και τις αποφά-
σεις σε σχέση με την επίτευξη της αειφορίας.
- Πολιτική και προσανατολισμένη στη δράση: Επιδιώκει την 
ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και ανάληψης κατάλληλης 
δράσης για αλλαγές στην περιβαλλοντική, κοινωνική και εκπαι-
δευτική πραγματικότητα.
- Διαρκής και δια βίου: Αφορά τόσο στην τυπική εκπαίδευση 
όσο και στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση
- Προσανατολισμένη στο μέλλον

Συνδυάζοντας την αισθητική αγωγή με την αισθητική
αναβάθμιση της σχολικής αυλής
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Η Δεκαετία της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
(2005-2014) έθεσε την βιωσιμότητα όχι ως έναν από τους εκ-
παιδευτικούς στόχους, αλλά ως έννοια κλειδί για τον επανα-
προσανατολισμό της εκπαίδευσης και γενικότερα της μάθη-
σης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία εμφανίζεται πλέον ως το νέο οργανωτικό πλαίσιο της 
εκπαίδευσης. Σημείο αιχμής της προβληματικής αυτής αποτε-
λεί η ανάπτυξη του αειφόρου σχολείου το οποίο ανταποκρί- 
νεται σε ένα διττό ρόλο. Αφενός, η δημιουργία του αποτελεί 
τον βασικό σκοπό της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία, αφετέρου αποτελεί το όχημα των αλλαγών για τις 
μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.

Σκοπός του αειφόρου σχολείου είναι όχι μόνο να αποκτή-
σουν τα παιδιά περιβαλλοντικές γνώσεις και να κατανοήσουν 
τις διαστάσεις της αειφορίας, αλλά να αλλάξει το ίδιο το σχο-
λείο, ώστε να αποτελέσει τόσο για τους μαθητές όσο και για 
την ευρύτερη κοινότητα, πρότυπο οργανισμού που προωθεί 
την αειφορία και την υιοθετεί στις καθημερινές του πρακτικές. 

Από το 2005, το ΥΠΕΠΘ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο 
πλαίσιο της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη MIS: 
295450/ Οδηγός εφαρμογής του νέου Προγράμματος Σπουδών 
του διδακτικού μαθησιακού πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α).») Στον Οδηγό αυτό γίνεται 
προσπάθεια ώστε ο εκπαιδευτικός να εμψυχώνει τους μαθη-
τές αφενός να ανταποκριθούν στα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα, όπως έχουν προδιαγραφεί στο Α.Π.Σ., ανάλο- 
γα με τις διδακτικές ώρες που έχει στη διάθεσή του και αφετέ-
ρου να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, στάσεις και συ- 
μπεριφορές συμβατές με τις αρχές και τις αξίες της Αειφόρου 
Ανάπτυξης. Η Εισαγωγή της έννοιας και των αξιών της αει- 
φορίας στο Ελληνικό σχολείο συνδέεται με μία γενικότερη 
αντίληψη για την εξέλιξη του αειφόρου σχολείου που αντανα-
κλάται στην επιδίωξη και προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στα 
τρία βασικά επίπεδα λειτουργίας του: α) το παιδαγωγικό (δι-
δακτικές προσεγγίσεις και μαθησιακή διαδικασία), β) κοινωνι-
κό-οργανωσιακό (κουλτούρα, κοινωνικό κλίμα, εκπαιδευτική 
πολιτική), γ) το τεχνικό-οικονομικό (υποδομές, εξοπλισμός, 
διαχείριση), (Φλογαΐτη & Δασκολιά 2004). 

Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες στην προοπτική εξέλιξης 
του σχολείου σε αειφόρο σχολείο στοχεύουν στην ανάδειξη 
εκείνων των αρχών, παιδαγωγικών διαδικασιών, μεθοδολογι-
κών προσεγγίσεων, περιεχομένων, οργανωσιακών και κοινω-
νικών δομών του σχολείου που είναι απαραίτητα για την προ-
ώθηση των «ολιστικών σχολικών» προσεγγίσεων, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται (Henderson & Tilbury 2004, Shallcross ed. 
2004, Tαμουτσέλη ed. 2009) από:

• συμμετοχική και συνεργατική μάθηση,
• ενσωμάτωση της έννοιας της βιωσιμότητας σε όλο το 

εύρος του επίσημου αναλυτικού προγράμματος,

• διεύθυνση που τοποθετεί τη βιωσιμότητα στο επίκε-
ντρο της σχολικής πρακτικής,

• συμμετοχή όλου του σχολείου,
• βελτίωση της οικολογικής γνώσης,
• μείωση του σχολικού οικολογικού αποτυπώματος,
• πρασίνισμα του σχολείου και της αυλής,
• συχνό έλεγχο, αναστοχασμό-κριτική και αξιολόγηση,
• συνεργασίες και δίκτυα,
• ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης σε όλα 

τα μαθήματα,
• άνοιγμα του σχολείου και ανάπτυξη αλληλεπιδραστικής 

σχέσης με την τοπική κοινότητα,
• συχνή και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη για εκπαι-

δευτικούς. 

Πρασίνισμα της αυλής και αυτοσχέδια οικολογική υπαίθρια τάξη
για διεύρυνση του χώρου διδασκαλίας έξω από την αίθουσα 

Η διδακτική προσέγγιση στηρίζεται στο εποικοδομητικό μο-
ντέλο με στόχο τη συνολική ανάπτυξη του μαθητή (head, heart, 
hands), γνωστική και συναισθηματική, και την ανάπτυξη πρακτι-
κών δεξιοτήτων μέσα από την ενεργό συμμετοχή στη μαθησι-
ακή διαδικασία και μέσα από την αξιοποίηση διδακτικών τεχνι-
κών για την πολλαπλή πρόσληψη της πληροφορίας, προφορική, 
οπτική, ηχητική, χωρική ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές. 
Βασική επιδίωξη είναι να ξεφύγουν οι μαθητές από τις γνωσιοκε-
ντρικές προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο μοντέλο 
εκπαίδευσης που υιοθετεί το ελληνικό σχολείο, όπου η γνώση 
παρέχεται σε οργανωμένη μορφή από τους ειδικούς και τα σχο-
λικά εγχειρίδια, και να μπουν στην ουσία των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων, της περιβαλλοντικής κρίσης και των ζητημάτων αει-
φορίας. Να δουν το περιβάλλον υπό τη διευρυμένη του έννοια, 
φυσικό και ανθρωπογενές (δομημένο, κοινωνικό, πολιτισμικό, 
οικονομικό, πολιτικό) και ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και 
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αλληλοσυσχέτισης αυτών των επιμέρους διαστάσεών του. Να 
συνδυάσουν τη μελέτη των περιβαλλοντικών ζητημάτων ως φυ-
σικών φαινομένων που επιδέχονται επιστημονικές λύσεις με τη 
διερεύνηση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και ηθικών 
παραγόντων και των επιλογών που βρίσκονται στη ρίζα τους και 
να αναζητήσουν λύσεις που θα τους βοηθήσουν να διαμορφώ-
σουν βιώσιμες συνθήκες ζωής. Να αντιληφθούν ότι η διαμόρ-
φωση των σχέσεων ανθρώπου-φύσης και ο τρόπος που ερμη-
νεύεται η έννοια της αειφορίας επηρεάζονται από πολιτισμικούς 
και πολιτικούς παράγοντες και καθορίζονται από κοινωνικές και 
πολιτικές επιλογές (Scott, 2002). 

Η υιοθέτηση ολιστικών και συστημικών προσεγγίσεων εί- 
ναι αναγκαία, λόγω της συνθετότητας και πολυπλοκότητας που 
χαρακτηρίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την έννοια της 
αειφορίας. Οι προσεγγίσεις αυτές δίνουν έμφαση σε σχέσεις 
και αλληλεπιδράσεις για την εξέταση των οποίων είναι απαραί-
τητη η διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία 
θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 

Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία συνδέ- 
εται με τη μεταφορά της εξέτασης των περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων από το βιβλίο στον χώρο του σχολείου και της κοινό-
τητας (DfES 2006). Η πρόταση για επιλογή αυτών των δύο πε-
δίων στηρίζεται σε πλήθος ερευνητικών δεδομένων που υπο- 
στηρίζουν ότι για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
νέων πρέπει να τους εμπλέκουμε αρχικά σε δράσεις που αφο-
ρούν το άμεσο περιβάλλον με το οποίο έχουν συναισθηματι-
κό δέσιμο και στη συνέχεια να γίνεται επέκταση σε θέματα με 
μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου εκτός από τη σχολική αίθουσα πρέπει να αξιοποιού-
νται χώροι που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εκπαιδευ- 
τικά και μαθησιακά εργαλεία για την ενίσχυση της βιωματικής 
και εμπειρικής μάθησης, όπως οι χώροι του σχολείου, της γει-
τονιάς, της κοινότητας. 

Χρειάζεται, παράλληλα, η δημιουργία κλίματος συνεργασί-
ας και συλλογικής μάθησης μεταξύ όλων των μελών της σχολι-
κής κοινότητας αλλά και της σχολικής με την τοπική κοινότη-
τα, τους τοπικούς πληθυσμούς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους 
κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, που μπορούν 
τόσο μέσα από συμμετοχικές μαθησιακές διαδικασίες όσο 
και μέσα από τη διαγενεακή αλληλεπίδραση και επικοινωνία 
να συμβάλουν στη συνειδητοποίηση του ρόλου του ατόμου 
και της ομάδας στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. 

Κεντρική αρχή της μαθησιακής διαδικασίας αποτελεί η ανά- 
λυση και διασαφήνιση κοινωνικών και πολιτικών αξιών καθώς 
και των προσωπικών αξιών και των στερεοτύπων των μαθη-
τών. Για την κριτική ανάλυση των αξιών, των θέσεων, των από-
ψεων, των επιλογών και των δράσεων θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη οι αξίες της αειφορίας, όπως η κοινωνική και οικο-
λογική δικαιοσύνη, η κοινωνική και οικολογική αλληλεγγύη, η 
δημοκρατία, η ανεκτικότητα, η υπευθυνότητα, η αποδοχή της 
διαφορετικότητας. 
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Εισαγωγικά

Είναι γνωστό ότι εδώ και 22 χρόνια, μετά το Συνέδριο των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Earth 
Summit 1992) στο Ρίο και την υιοθέτηση της Agenda 21, επι-
σημοποιήθηκε (για άλλους διευρύνθηκε, βλέπε σχετικά Λια-
ράκου & Φλογαΐτη 2007) ο προσανατολισμός της Περιβαλλο- 
ντικής Εκπαίδευσης προς την Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη. Το πλαίσιο της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
οριοθετήθηκε και αποσαφηνίστηκε ως έναν βαθμό σε μια σει-
ρά διεθνών συνδιασκέψεων (Αχμεταμπάντ 2007, Βόννη 2009 
κ.λπ.) και μια σειρά διεθνών και εθνικών πρωτοβουλιών (δεκα- 
ετία εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη). Έχουν χρησιμο-
ποιηθεί πολλοί όροι εκφράζοντας συγκεκριμένους ιδεολογι-
κούς προσανατολισμούς και βέβαια κριτική και αντιρρήσεις τό- 
σο για την ίδια την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης όσο και του 
αντίστοιχου προσανατολισμού της Εκπαίδευσης (Φλογαΐτη 2006). 
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής υιοθετήθηκε ο όρος Εκπαί-
δευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ), όπως έχει 
προταθεί από την Φλογαΐτη (2006). 

Από όλη αυτή την εκτεταμένη, έντονη, αλλά και μεγάλη 
σε χρονική διάρκεια συζήτηση, ας κρατήσουμε τα παρακάτω: 

•	 Η αειφορία –στον πιο βασικό ορισμό της– αναφέρεται 
στον τρόπο με τον οποίο τα όρια που θέτουν τα φυ-
σικά συστήματα υποστήριξης της ζωής (όπως είναι οι 
κύκλοι των στοιχείων, το κλίμα κ.λπ.) λαμβάνονται υπ’ 
όψιν στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

•	 Όσο περισσότερα γνωρίζουμε για την επίδρασή μας 
στο φυσικό περιβάλλον, τόσο περισσότερα μαθαίνου-
με για τα φυσικά συστήματα και κατανοούμε την εξάρ-
τησή μας από αυτά.

• Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη να αναστοχα-
στούμε κριτικά τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τη δράση 
μας.

Το εννοιολογικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλ-
λον και την Αειφορία, αν αποδεχθούμε τις περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της Αειφό-
ρου Ανάπτυξης (UNESCO 2010), είναι πολύ ενδιαφέρον και 
κυρίως εκπαιδευτικά χρήσιμο, καθώς φέρνει στο προσκήνιο 
έννοιες, όπως οικολογικό αποτύπωμα, φέρουσα ικανότητα, 
διαγενεακή ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, κύκλος ζωής των 
προϊόντων, οικονομίες σταθερής κατάστασης, πολιτειότητα, 
επίλυση συγκρούσεων, φυσικό κεφάλαιο κ.λπ. Με αυτόν τον 

τρόπο δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης της οπτικής της πε-
ριβαλλοντικής προστασίας με μια σειρά από καίριους προ-
βληματισμούς και αποφάσεις που αφορούν τις έννοιες και τα 
θέματα που προαναφέρθηκαν. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν σε αδρές γραμμές το οι-
κολογικό αποτύπωμα αλλά και τα παράγωγά του αποτυπώμα-
τα, δηλαδή το αποτύπωμα του άνθρακα και του νερού, και θα 
συζητηθεί η εκπαιδευτική τους αξία κυρίως από την πλευρά 
της αποκάλυψης της κρυμμένης κατανάλωσης (ή των κρυφών 
αποτυπωμάτων) και της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης.

Το οικολογικό αποτύπωμα

Μια από τις έννοιες του πλαισίου που αδρά περιγράψαμε 
πριν, το οικολογικό αποτύπωμα, ουσιαστικά ποσοτικοποιεί την 
επίδραση του ανθρώπου στα φυσικά συστήματα, καθώς είναι 
ένα μέτρο της ανθρώπινης κατανάλωσης. Ως έννοια το εισήγα-
γαν οι Wackernagel & Rees (1996) και το όρισαν ως την «πα- 
ραγωγική γη και τα υδάτινα οικοσυστήματα που απαιτούνται 
για να παραχθούν οι φυσικοί πόροι που καταναλώνει ένας συ-
γκεκριμένος πληθυσμός, καθώς επίσης και για να αφομοιω-
θούν τα απορρίμματα τα οποία παράγει». Το οικολογικό απο-
τύπωμα μετριέται σε παγκόσμια εκτάρια κατά κεφαλή (gha per 
capita) και από τον ορισμό προκύπτει ότι η μέτρηση μπορεί 
να γίνει σε επίπεδο πλανήτη, χώρας, πόλης, οργανισμού ή και 
ατόμων.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την αναλογία «πόλη κάτω 
από θόλο» των Wackernagel & Rees (1996), θα επιχειρήσουμε 
να αποσαφηνίσουμε πρακτικά την έννοια. 

Περίπτωση 1η

Ας σκεφτούμε, λοιπόν, μία πόλη –όπως πολιτικά καθορί-
ζονται τα όριά της, δηλαδή η δομημένη έκταση ή η περιοχή 
συγκέντρωσης κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων– κτι-
σμένη κάτω από έναν γυάλινο θόλο, o οποίος επιτρέπει την εί- 
σοδο του φωτός, αλλά δεν επιτρέπει την είσοδο ή την έξοδο 
σε άλλα υλικά πράγματα. Η υγεία και η ακεραιότητα ολόκλη-
ρου του συγκεκριμένου ανθρώπινου συστήματος θα εξαρτη-
θεί αποκλειστικά από ό,τι αρχικά παγιδεύτηκε μέσα στον θό- 
λο. Είναι ξεκάθαρο ότι μία τέτοια πόλη δε θα μπορεί να λειτουρ- 
γήσει και ότι οι κάτοικοι θα αφανιστούν μέσα σε λίγες ημέρες. 
Και αυτό γιατί ο πληθυσμός και η οικονομία κάτω από τον θό- 
λο θα έχει αποκοπεί από ζωτικούς φυσικούς πόρους και ουσιώ- 
δεις χώρους απόθεσης των αποβλήτων, με αποτέλεσμα να υπο- 
κύψει στην πείνα και στην ασφυξία. Με άλλα λόγια, τα οικοσυ- 
στήματα που εμπεριέχονται στον θόλο δεν έχουν επαρκή «φέ- 
ρουσα ικανότητα» για να υποβαστάξουν το «οικολογικό φορ-
τίο» του συγκεκριμένου ανθρώπινου πληθυσμού.

ΤΑ ΑΠΟΤΥΠωμΑΤΑ ωΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ωΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 * Η Πηνελόπη Παπαδοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανε-

πιστημίου Δυτικής μακεδονίας.
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Περίπτωση 2η

Ας σκεφτούμε τώρα ότι η πόλη μας περιβάλλεται από ένα 
ποικιλόμορφο τοπίο, στο οποίο ενυπάρχουν καλλιεργημένες 
εκτάσεις και λιβάδια, δάση και λεκάνες απορροής, δηλαδή όλα 
τα είδη παραγωγικής γης, σε αναλογία αντίστοιχη με το πραγμα-
τικό ποσοστό που καταλαμβάνουν στην επιφάνεια του πλανή-
τη. Ας φανταστούμε, επίσης, ότι σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν 
τόσα αποθέματα ορυκτών καυσίμων, ώστε καλύπτουν το σύγ-
χρονο επίπεδο κατανάλωσης με τη χρήση της υπάρχουσας τε- 
χνολογίας. Τέλος, ας σκεφτούμε ότι ο φανταστικός θόλος που 
καλύπτει την πόλη είναι εκτατός.

Τώρα τίθεται το ερώτημα: Πόσο μεγάλος θα πρέπει να εί-
ναι ο θόλος ώστε η πόλη στο κέντρο του να είναι βιώσιμη στο 
διηνεκές και να βασίζεται αποκλειστικά στα χερσαία και τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς επίσης και τους ενεργεια-
κούς πόρους που εμπεριέχονται στον θόλο; Με άλλα λόγια, 
ποια είναι η συνολική έκταση όλων των τύπων των παραγωγι-
κών οικοσυστημάτων που απαιτείται για την υποστήριξη των 
καθημερινών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 
των κατοίκων της πόλης μας; Ποιο είναι δηλαδή το οικολογικό 
αποτύπωμα της πόλης μας;

Αν συμφωνήσουμε ότι η έννοια του οικολογικού αποτυπώ-
ματος με τη βοήθεια της «πόλης κάτω από θόλο» έχει αποσαφη-
νισθεί αρκετά, είναι εύλογο να αναδυθούν και άλλα ερωτήματα: 
Ποιες ανάγκες ικανοποιούν οι καθημερινές οικονομικές και κοι-
νωνικές δραστηριότητες; Πόσο βασικές είναι αυτές οι ανάγκες; 
Το ίδιο μέγεθος θα είχε ο θόλος αν περιέκλειε τη Νέα Υόρκη ή 
το Μουμπάι; Πόσο εκτατός είναι στην πραγματικότητα ο θόλος; 

Στον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος συμπε-
ριλαμβάνονται οι βασικές κατηγορίες της κατανάλωσης, δηλα-
δή τροφή, στέγη, μετακίνηση, αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες 
συνήθως αναλύονται σε υποκατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες 
της κατανάλωσης αντιστοιχούν στα διάφορα είδη παραγωγι-
κής γης και υδάτων που απαιτούνται για την παραγωγή ή την 
απορρόφηση, όπως είναι η δομημένη γη, η καλλιεργημένη γη, 
τα λιβάδια, τα δάση, οι ψαρότοποι και η γη αποβλήτων (δηλα-
δή η γη που απαιτείται ώστε τα φυσικά συστήματα να αφομοι-
ώσουν τα απόβλητα της ανθρώπινης δραστηριότητας: σκου-
πίδια, CO

2
 κ.λπ). Τα παρθένα δάση χαρακτηρίζονται ως «γη 

περιορισμένης διαθεσιμότητας», ενώ ως μη «παραγωγική γη» 
ορίζονται οι έρημοι και οι πολικοί πάγοι και δε συμπεριλαμβά-
νονται στην περαιτέρω ανάλυση. 

Όμως δεν είναι εύλογα τα νέα ερωτήματα; Ποια είναι τα 
βασικά επίπεδα σε αυτές τις κατηγορίες κατανάλωσης; Υπάρ-
χει τρόπος να προσδιοριστούν; Ποιος θα το κάνει;

Η κριτική

Από την εισαγωγή της έννοιας του οικολογικού αποτυπώ-
ματος ασκήθηκε κριτική τόσο στην ίδια την έννοια και το τι 
αντιπροσωπεύει όσο και στη μέθοδο υπολογισμού του. Κά-
ποια από τα σημεία κριτικής είναι τα ακόλουθα:

•	 To οικολογικό αποτύπωμα είναι ένα υπερβολικά φιλόδο- 
ξο/αλαζονικό εργαλείο. Πώς είναι δυνατόν όλες αυτές οι 
περίπλοκες κοινωνικές ή οικολογικές αλληλεπιδράσεις 
να αναχθούν σε εκτάρια;

•	 To οικολογικό αποτύπωμα είναι μια υπεραπλούστευση 
του δύσκολου έργου της αποτίμησης της αειφορικής 
κατανάλωσης.

•	 Το οικολογικό αποτύπωμα δεν αποκαλύπτει πού πραγ-
ματικά ασκούνται οι περιβαλλοντικές πιέσεις και πού 
γίνονται εμφανείς οι επιδράσεις. 

Αξίζει, ίσως, να αναφέρουμε την προκαταβολική τοποθέ-
τηση των Wackernagel & Rees (1996) απέναντι στην αναμενό-
μενη κριτική:

«Το οικολογικό αποτύπωμα δεν αφηγείται όλη την ιστο-
ρία […] είναι ένα απλό μοντέλο και όπως όλα τα οικολογικά 
μοντέλα δεν αναπαριστά όλες τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. 
Όμως είναι μια εκτίμηση της ελάχιστης γης που απαιτείται 
ώστε να παραχθεί η βασική ενέργεια και να διασφαλιστούν 
οι ροές υλικών που είναι απαραίτητες για την οικονομία. Είναι 
σίγουρο ότι οι υπολογισμοί που μπορούμε να κάνουμε σήμε-
ρα υποτιμούν την εξάρτηση της ανθρωπότητας από τη Φύση 
[…] Όμως μας καθοδηγούν επιτακτικά στο να διαχειριστούμε 
τους εαυτούς μας με πιο υπεύθυνο οικολογικά και κοινωνικά 
τρόπο […] Το ότι δε γνωρίζουμε κάτι με βεβαιότητα ή λεπτο-
μέρειες δεν είναι δυνατόν να μας εμποδίσει να αναλάβουμε 
δράση ή να αλληλεπιδράσουμε […]».

Η κριτική σχεδόν πάντα έχει γόνιμα αποτελέσματα και 
έτσι, με την πάροδο του χρόνου, με την προσπάθεια εφαρ-
μογής της ανάλυσης σε διάφορες ομάδες πληθυσμού (π.χ. 
πόλεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά) και με τον εντοπισμό 
ζητημάτων τεχνικής φύσης αλλά και ουσίας, προστέθηκαν και 
συνεχίζουν να προστίθενται νέες διευκρινήσεις και τεχνικές 
τροποποιήσεις στη μέθοδο ανάλυσης και υπολογισμού του 
αποτυπώματος. 

Η εκπαιδευτική αξία

Το οικολογικό αποτύπωμα είναι μια έννοια-εργαλείο, ένας 
τρόπος ανάλυσης καθολικά αποδεκτός ως αξιόλογο εκπαιδευ-
τικό εργαλείο, καθώς:
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• Φαίνεται ότι είναι ευρέως αποδεκτό από την επιστημο-
νική κοινότητα και πρόσφατα παρουσιάζεται ένα αυξα-
νόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον μεταξύ των περιβαλλο-
ντικών εκπαιδευτών.

•	 Είναι ένας δείκτης που ποσοτικοποιεί την πίεση που 
ασκούν οι ανθρώπινοι πληθυσμοί στον πλανήτη (αυτό 
συνεπάγεται οπτικοποίηση κατανοητή ακόμη και από 
τους μικρότερους μαθητές) και επικεντρώνει την προ- 
σοχή εκεί που η κατανάλωση υπερβαίνει τα περιβαλ- 
λοντικά όρια. Συνολικά το παγκόσμιο οικολογικό απο-
τύπωμα είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαζόταν 1,5 πλα- 
νήτες για να ανανεώσουν όλα όσα χρησιμοποιούμε ή 
θα χρειαζόταν 1,5 χρόνος για να ανανεωθεί η παραγω- 
γή όσων χρησιμοποιούμε σε 1 χρόνο (Moran & Wacker- 
nagel 2012). Η έννοια του περιβαλλοντικού ορίου, όσο 
δύσκολα προσδιορίσιμο κι αν είναι αυτό στην πράξη και 
όσο κι αν μεταβάλλεται με τον χρόνο και τον τόπο, είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη παιδαγωγικά. H βιόσφαιρα παρέχει 
μία τεράστια ροή οικοσυστημικών υπηρεσιών που είναι 
η βάση της ανθρώπινης επιβίωσης. Όμως, η σύγχρο-
νη βιόσφαιρα δεν είναι πια μια ανεξάντλητη πηγή φυ- 
σικών πόρων και τα παιδιά πρέπει να είναι μέτοχοι αυ-
τής της συζήτησης.

•	 Διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων πληθυ-
σμών ή συγκρίσεις που αφορούν τον ίδιο πληθυσμό αλ- 
λά διαφορετική χρονική περίοδο. Αυτές οι συγκρίσεις 
έχουν θεμελιώδη σημασία, ιδιαίτερα για τη διδασκαλία 
των διαστάσεων της αειφορίας και μάλιστα της κοινω- 
νικής δικαιοσύνης. Οι συγκρίσεις του οικολογικού απο- 
τυπώματος διαφόρων κρατών ή περιοχών αποκαλύ-
πτουν τη χρόνια ανισότητα μεταξύ Βορά και Νότου, δη-
λαδή μεταξύ των σύγχρονων κρατών με υψηλό και χα- 
μηλό εισόδημα (Παπαδοπούλου 2007). Το οικολογικό 
έλλειμμα είναι σύνηθες για τις πλούσιες χώρες, γεγονός 
που σημαίνει ότι είτε εισάγουν βιοϊκανότητα (φυσικούς 
πόρους δηλαδή) μέσω του εμπορίου ή απελευθερώ-
νουν απόβλητα στα παγκόσμια κοινά, για παράδειγμα 
την ατμόσφαιρα ή τους ωκεανούς.

Η επεξεργασία της έννοιας του οικολογικού αποτυπώμα-
τος, αλλά και η υποτυπώδης έστω ενασχόληση με τη μέτρηση 
στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μία ση-
μαντική μέθοδος για τη μετάδοση του μηνύματος της αειφο-
ρίας στα παιδιά (Holmberg et al. 1999).

Η οικογένεια των αποτυπωμάτων

Από την εξέλιξη των υπολογισμών του οικολογικού απο-
τυπώματος φάνηκε ότι το στοιχείο που συνεισφέρει στο μέ-
γεθος (το 54%) αλλά κυρίως στην αύξηση του οικολογικού 
αποτυπώματος είναι η ενέργεια τόσο ως κατανάλωση φυσι-
κών πόρων για την παραγωγή όσο και ως έκλυση ρύπων που 
συνδέονται με παγκόσμιας κλίμακας περιβαλλοντικές αλλαγές, 

όπως είναι η θέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή. 
Έτσι, πολύ συχνά, κυρίως για λόγους διαχείρισης και χάραξης 

περιβαλλοντικής πολιτικής, οι μετρήσεις που σχετίζονται με την 
ενέργεια αυτονομούνται από το υπόλοιπο οικολογικό αποτύπω-
μα και αναφέρονται κυρίως ως αποτύπωμα άνθρακα. Το αποτύ-
πωμα άνθρακα είναι η μάζα του εκλυόμενου διοξειδίου του άν-
θρακα (CO

2
) στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής ή του κύκλου 

ζωής ενός προϊόντος και μετράται σε τόνους CO
2
. Πολύ συχνά 

γίνεται αναφορά στο σύνολο των θερμοκηπικών αερίων ως συ-
στατικών του αποτυπώματος άνθρακα, αλλά αυτό που υπολογί-
ζεται συνήθως στην πράξη είναι η ποσότητα του CO

2
. Επίσης, 

αρκετά συχνά γίνεται αναφορά στο ενεργειακό αποτύπωμα ως 
το σύνολο των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 
άνθρακας) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας.

Στην οικογένεια των αποτυπωμάτων έχει προστεθεί και το 
αποτύπωμα νερού, καθώς σχετίζεται με τον ζωτικότερο φυσι- 
κό πόρο του πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η παρουσία και η 
ιστορία της ζωής στον πλανήτη συνδέεται απόλυτα με την 
ύπαρξη νερού και ότι η χερσαία ζωή στον πλανήτη εξαρτάται 
επίσης απόλυτα από το γλυκό νερό. Το αποτύπωμα νερού, 
λοιπόν, είναι ένας δείκτης της χρήσης του γλυκού νερού και 
συγκεκριμένα είναι ο όγκος του γλυκού νερού που χρησιμο-
ποιήθηκε για να παραχθεί ένα προϊόν και ο οποίος καταμετρά-
ται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος (Hoekstra 
et al. 2011). Στον υπολογισμό του αποτυπώματος νερού λαμ-
βάνονται υπόψη τόσο η άμεση χρήση του νερού από έναν 
καταναλωτή ή παραγωγό όσο και η έμμεση.

Η εκπαιδευτική έρευνα

Με δεδομένη τη σημασία του οικολογικού αποτυπώματος 
και γενικότερα της οικογένειας των αποτυπωμάτων για την εκ-
παίδευση –να αναφέρουμε ότι στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα 
Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν εισαχθεί τόσο 
το οικολογικό όσο και το αποτύπωμα άνθρακα– το ενδιαφέρον 
που καταγράφεται στην εκπαιδευτική έρευνα δεν είναι αντίστοι-
χο. Μέχρι πρόσφατα η εκπαιδευτική έρευνα για το οικολογικό 
αποτύπωμα σχετιζόταν κατά κύριο λόγο με προσπάθειες υπο-
λογισμού ή μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος των σχο-
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λείων (Gottlieb et al. 2012, McNichol, Davis & O’Brien 2011). 
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την έννοια καταγράφονται 
σε πολύ περιορισμένο αριθμό ερευνών. Συγκεκριμένα, οι Keles 
& Aydoğdu (2010) μελέτησαν τις αντιλήψεις μελλοντικών εκπαι-
δευτικών Φυσικών Επιστημών και οι O’Gorman & Davis (2012) 
χρησιμοποίησαν τη μέτρηση του οικολογικού αποτυπώματος, 
για να παρακινήσουν εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής 
να αναλογιστούν την αειφορικότητα του τρόπου ζωής τους και 
να εντάξουν τις απόψεις τους στη μάθηση και τη διδασκαλία 
της αειφορίας. Πρόσφατα, στο ελληνικό πλαίσιο, μελετήθηκαν 
οι αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών της προσχολικής αγω-
γής για το οικολογικό αποτύπωμα (Papadopoulou, Malandrakis 
& Douca 2013) και τα νοητικά μοντέλα κατανόησης της έννοιας 
του ενεργειακού αποτυπώματος μελλοντικών εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας (Μαλανδράκης κ.ά. 2013).

Το σύνολο των ευρημάτων της σχετικής εκπαιδευτικής 
έρευνας καταγράφει την πολύ περιορισμένη ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών –μελλοντικών και σε υπηρεσία– σχετικά με τις 
συγκεκριμένες έννοιες και τα εργαλεία. Η διαπίστωση αυτή 
καταδεικνύει την ανάγκη επικαιροποίησης τόσο της γνώσης 
του περιεχομένου όσο και της σχετικής παιδαγωγικής γνώσης 
περιεχομένου των εκπαιδευτικών.

Αντί για επίλογο: Να βρούμε τα κρυμμένα

Το αποτύπωμα άνθρακα ουσιαστικά το υπολογίζουν τα 
δύο διαδικτυακά εργαλεία που υπάρχουν στα ελληνικά. Το 
ένα αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Σερρών (http://www.dipe-serron.gr/co2schools/index.
php?lang=el) με τη συνεργασία του ΤΕΙ Σερρών και του ΚΑΠΕ. 
Η ιστοσελίδα ονομάζεται Οικολογικό Αποτύπωμα Σχολείων, 
όμως σαφώς καταγράφεται στο σκεπτικό ότι «Οι μαθητές των 
σχολείων μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα, να δίνουν 
κάποιες αρχικές πληροφορίες για το σχολείο τους και να υπο-
λογίζουν το οικολογικό/ενεργειακό τους αποτύπωμα, δηλαδή 
την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα για την έκλυση 
της οποίας ευθύνεται το σχολείο τους». Το δεύτερο βρίσκε-
ται στην ελληνική ιστοσελίδα του WWF (http://www.wwf.gr/
footprint/) και αφορά τον υπολογισμό του ενεργειακού απο-
τυπώματος σε καθημερινές δραστηριότητες στο σπίτι. Κατά 
καλή τύχη, οι δύο μετρητές είναι συμπληρωματικοί και έτσι τα 
παιδιά –είτε συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε 
ατομικά– μπορούν να αντιληφθούν ότι οι καθημερινές μας 
δραστηριότητες καταναλώνουν φυσικούς πόρους άμεσα και 
έμμεσα και/ή εκλύουν ρύπους άμεσα και έμμεσα.

Αυτά τα έμμεσα συστατικά των αποτυπωμάτων έχει ίσως 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συζητήσουμε με τα παιδιά. Η εκ-
παιδευτική έρευνα που σχετίζεται με τις αντιλήψεις των παι-
διών (και όχι μόνο) για την ενέργεια αποκαλύπτει ότι έχουν 
δυσκολία να αντιληφθούν την «κρυμμένη ενέργεια», αυτή δη- 
λαδή που ενσωματώθηκε στο προϊόν κατά τη διαδικασία παρα-

γωγής του, καθώς επίσης και την ενέργεια που απαιτεί η απορ-
ρύπανση. Αντίστοιχες δυσκολίες υποθέτουμε ότι θα υπάρ- 
χουν και στο να αντιληφθούν την ποσότητα του νερού που βρί- 
σκεται ενσωματωμένη αντίστοιχα στα προϊόντα που κατανα-
λώνουμε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να σκεφτούν ή 
καλύτερα να αναρωτηθούν και να ανακαλύψουν ότι η απάντη-
ση στο πόσο νερό υπάρχει σε ένα φλυτζάνι καφέ δεν εξαρ-
τάται μόνο από το πόσο μεγάλο είναι το φλυτζάνι. Στον καφέ 
μας ενσωματώνεται και το νερό της καλλιέργειας, της συλλο- 
γής, της συσκευασίας και της μεταφοράς των κόκκων του κα- 
φέ και έτσι αγγίζει τα 140 λίτρα. 

Προφανώς δε στοχεύουμε στην τρομοκράτηση και στην 
καλλιέργεια αισθήματος ενοχής στα παιδιά. Στοχεύουμε στην 
κατανόηση του μεγέθους της κατανάλωσης των σύγχρονων 
ανθρώπινων πληθυσμών και κατά συνέπεια στην επίδρασή 
τους στα φυσικά συστήματα και τους φυσικούς πόρους. Ελ-
πίζουμε ότι συντελούμε στην εκπαίδευση πολιτών που θα 
έχουν κριτική αναστοχαστική ικανότητα, έτσι ώστε να επανε-
κτιμήσουν τις ανάγκες τους και την ιεράρχησή τους. Τέλος, ας 
κρατήσουμε ότι η κατανάλωση φυσικών πόρων, αφ’ ενός είναι 
μάλλον υποεκτιμημένη και αφ’ ετέρου δεν είναι ίδια για όλους 
του ανθρώπους του πλανήτη και αυτό γίνεται κατανοητό μέσω 
των αποτυπωμάτων. 

* Οι φωτογραφίες που πλαισιώνουν το άρθρο προέρχονται από εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο οποίο συμ-
μετείχε το Γυμνάσιο της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου (Σχολικό έτος 
2013-2014).
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Ένα από τα σημαντικότερα διαχρονικά ερωτήματα που 
συνδέονται με την επιχειρηματικότητα είναι το εξής: «Ο επι-
χειρηματίας γεννιέται ή γίνεται;». Με άλλα λόγια, το ταλέντο 
και η διαίσθηση από μόνα τους ή η απόκτηση των κατάλλη-
λων γνώσεων μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία αποτελούν 
τον οδηγό επιτυχημένων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών; Η 
απάντηση σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολη ή μονολεκτι- 
κή. Εντούτοις, θα επιχειρηθεί να αναπτυχθεί η κατάλληλη επι-
χειρηματολογία, η οποία αποδεικνύει τη σημασία του επιχει-
ρηματικού ταλέντου και της διαίσθησης, αλλά ταυτόχρονα πα- 
ραθέτει και μία σειρά από λόγους μείζονος σημασίας για τη δι-
δασκαλία της επιχειρηματικότητας –αρχής γενομένης από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση– στην προσπάθεια δημιουργίας 
επιτυχημένων επιχειρηματιών.

Προφανώς έχουν υπάρξει και συνεχίζουν να μεγαλουρ-
γούν μεγάλα επιχειρηματικά ταλέντα (π.χ. Αριστοτέλης Ωνά-
σης, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg κ.ά.), όμως σε 
καμιά περίπτωση το ταλέντο και η επιχειρηματική επιτυχία αυ-
τών των ιδιαίτερα ταλαντούχων ανθρώπων δεν προδικάζει ότι 
άλλοι άνθρωποι με λιγότερο ταλέντο δε θα επιτύχουν. Εξάλ-
λου, οι άνθρωποι που έχουν επιδείξει κάποια ιδιαίτερα ξεχω-
ριστά χαρακτηριστικά στην επιχειρηματική δημιουργικότητα 
είναι πολύ λίγοι και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαι-
ολογήσουν την ύπαρξη πάρα πολλών επιτυχημένων επιχειρη-
ματιών ανεξαρτήτως τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του επιχειρηματία, σε συνδυασμό με το πολιτισμικό 
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υπόβαθρο της κοινωνίας στην οποία αυτός δραστηριοποιείται, 
διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην επιτυχημένη επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στον εντοπισμό και αξιοποίηση επιχειρηματικών 
ευκαιριών και στην προώθηση της καινοτομικής δραστηριότητας.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ο επιχειρηματίας δε δημιουρ-
γείται, αλλά γεννιέται. Σε μία τέτοια περίπτωση θα μπορού-
σαμε να θεωρήσουμε ότι οι επιχειρηματίες έχουν ορισμένα 
κοινά προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία θα 
ήταν εύκολο να αναγνωριστούν. Στην επιστημονική βιβλιο-
γραφία έχουν αναπτυχθεί –κατά το παρελθόν– απόψεις που 
επικεντρώνονται στο ότι οι άνθρωποι που δημιουργούν επι-
χειρήσεις γεννιούνται με συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτη-
ριστικά που δε διαθέτουν οι υπόλοιποι (McClelland 1961, 
Rotter 1966, Gray 1998). Αυτά τα γνωρίσματα είναι η ανάγκη 
για την επίτευξη υψηλών στόχων, η ικανότητα αυτοελέγχου, η 
δημιουργικότητα, το αίσθημα της ανεξαρτησίας και η τάση για 
ανάληψη κινδύνων. Όμως, η πιο σύγχρονη βιβλιογραφία εστι-
άζει κυρίως στο γεγονός ότι, παρόλο που κάποια από αυτά τα 
χαρακτηριστικά ερμηνεύουν ένα μέρος της επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς, οι θεωρητικές αρχές στις οποίες βασίζονται 
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είναι ιδιαίτερα προβληματικές. Ως εκ τούτου, ακόμα και αυτά 
τα 5 χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιχειρηματία μπορούν 
να αποτελέσουν πεδίο περαιτέρω διδαχής και εξάσκησης.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο επιχειρηματίας γεννιόταν 
θα ήταν εύκολο να αναγνωριστεί από πολύ μικρή κιόλας ηλι-
κία, δημιουργώντας παράλληλα αντικίνητρο για τη δημιουργία 
επιχειρηματιών, αφού αυτό το είδος επιχειρηματιών θα απο-
θαρρυνόταν τόσο από το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από 
την ίδια την κοινωνία στο σύνολό της. 

Ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση κατά την οποία ο επιχει-
ρηματίας δημιουργείται και δε γεννιέται. Σε μία τέτοια περίπτωση 
είναι προφανές ότι τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα εκπαιδευ-
τικά κέντρα εν γένει θα ήταν σε θέση να παράγουν επιχειρημα-
τίες, αφού θα μπορούσαν εύκολα μέσω κατάλληλων μεθόδων 
και διαδικασιών να τους εμφυσήσουν τον τρόπο δημιουργίας και 
λειτουργίας μίας απόλυτα επιτυχημένης επιχείρησης. Σκεφτείτε 
ότι σε μία τέτοια περίπτωση, ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε 
να είναι το αποτέλεσμα της διδασκαλίας, όπως γίνεται με τη δη-
μιουργία ενός μηχανολόγου, δικηγόρου, γιατρού, δασκάλου κ.ά. 
Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι σε μία τέτοια περίπτωση, οι επιχει- 
ρήσεις θα αποτελούσαν θερμοκοιτίδες επιχειρηματιών, αφού κά- 
θε μία επιχείρηση θα μπορούσε να δημιουργεί συνεχώς νέους, 
δημιουργικούς και ανεξάρτητους επιτυχημένους επιχειρηματίες.

Συνεπώς, από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι καμία από τις 
δυο κατηγορίες επιχειρηματιών (απόκτησης γνώσης ή ύπαρξης 
έμφυτου ταλέντου) δεν αποτελεί ιδεατή αποκλειστική επιχει-
ρηματική κατάσταση ή επιχειρηματικό μονόδρομο. Στην πραγ-
ματικότητα –όπως συμβαίνει και στα περισσότερα πράγματα 
στη ζωή μας– η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση. 
Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι ο μέσος όρος έναρξης επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας στις μέρες μας βρίσκεται στην ηλικι-
ακή δεκαετία 30-40 ετών. Αυτό δείχνει –μεταξύ άλλων– και τη 
σημασία της διδασκαλίας, της μόρφωσης και της καθοδήγησης 
στην προώθηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, που σε 
συνδυασμό με το ταλέντο μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότη-
τες επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιχειρηματική Αποτυχία και Γνώσεις

Περίπου το 30% των νέων επιχειρήσεων θα αποτύχει κατά 
τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων λειτουργίας και οι μισές 
από αυτές θα έχουν κλείσει πριν τον πέμπτο χρόνο λειτουρ-
γίας τους. Όσες, όμως, ξεπεράσουν τον πέμπτο χρόνο λει-
τουργίας τους, έχουν πολύ καλές πιθανότητες στατιστικά να 
επιβιώσουν τα επόμενα δέκα χρόνια.

Οι κύριοι παράγοντες που ευθύνονται για την αποτυχία 
μιας επιχείρησης διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

• εξωγενείς παράγοντες
• ενδογενείς παράγοντες

Οι εξωγενείς παράγοντες συνδέονται περισσότερο με τη 
διαίσθηση του επιχειρηματία και λιγότερο με τις γνώσεις του 
σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Αναφέρονται στην πιθα-

νότητα ανατροπής της ομαλής ροής της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, λόγω σημαντικών μεταβολών του εξωτερικού πε- 
ριβάλλοντος που δεν μπορούν εύκολα να προβλεφθούν και να 
διαφοροποιηθούν από την επιχείρηση.

Από την άλλη, οι ενδογενείς παράγοντες επιρροής μιας επι- 
χειρηματικής δραστηριότητας συνδέονται σε μεγαλύτερο βαθ- 
μό με την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων και της εμπειρί-
ας. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες επιχειρηματικής αποτυχίας 
που συνδέονται με το επίπεδο γνώσεων του επιχειρηματία εί- 
ναι οι εξής:

• Στασιμότητα: Συνδέεται εν πολλοίς με το πρόβλημα 
πολλών επιχειρηματιών να γνωρίζουν έναν συγκεκριμέ-
νο τρόπο λειτουργίας, τον οποίο δεν έχουν ούτε την 
ευελιξία, αλλά ούτε και την προθυμία να αλλάξουν. Οι 
επιχειρήσεις αποτυγχάνουν, όταν δε μαθαίνουν ποτέ 
νέους τρόπους δράσης και, έτσι, εμπιστεύονται μία μέ-
θοδο που ορισμένες φορές παύει να είναι λειτουργική. 
Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι ευέλικτος, διότι 
αυτό που είναι λειτουργικό σήμερα μπορεί να μην είναι 
αύριο. Επιπλέον, χρειάζεται να ψάχνει συνέχεια για την 
επόμενη επιχειρηματική ευκαιρία και να μη διστάζει να 
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνει τα πράγματα, 
φροντίζοντας να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις.

• Έλλειψη κεφαλαίων ή λανθασμένη εκτίμηση κεφαλαιακών  
αναγκών : Οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις πάσχουν από 
έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου. Συνήθως, οι επιχειρηματίες, ό- 
ταν ξεκινούν τις επιχειρήσεις τους, υποεκτιμούν τα κεφά- 
λαια και τον χρόνο που χρειάζονται για να κάνουν τις επιχει- 
ρήσεις τους κερδοφόρες. Ένας άλλος παράγοντας που συμ- 
βάλλει σε αυτό το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρηματίες 
συχνά δε γνωρίζουν από πού να αντλήσουν φθηνά κεφά-
λαια ή δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότες.

• Κακή διαχείριση : Ο συχνότερα αναφερόμενος παράγο-
ντας επιχειρηματικής αποτυχίας είναι η έλλειψη γνώσε- 
ων ορθολογικής διαχείρισης, η απουσία επιχειρημα- 
τικού σχεδιασμού ή η απειρία (Siropolis 1990). Ο Berry- 
man (1983) αναφέρει ότι είναι σημαντική η χρηματο-
οικονομική διαχείριση και ο σχεδιασμός. Οι έρευνες 
έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επι-
τυγχάνουν μεγαλύτερο βαθμό κερδοφορίας από αυτές 
που δε σχεδιάζουν. Μελέτη του Πανεπιστημίου του 
Harvard (2005) έδειξε ότι ο χρόνος σχεδιασμού της 
επιχείρησης από νέους επιχειρηματίες σχετίζεται άμε-
σα με την επιτυχία της. Η μελέτη αναφέρει ότι επιχει-
ρηματίες που σχεδίαζαν την επιχείρησή τους έξι μήνες 
ή λιγότερο είχαν ποσοστό αποτυχίας 80%. Αντίθετα, 
όταν ο σχεδιασμός διαρκούσε ένα χρόνο ή περισσό-
τερο, οι επιχειρήσεις ήταν επιτυχημένες σε ποσοστό 
80%. Αυτό δείχνει ότι το στήσιμο μιας επιχείρησης 
απαιτεί μακροχρόνια μελέτη και έρευνα.

• Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία: Για τη δημιουργία 
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και μακροημέρευση μιας επιχείρησης χρειάζονται δύο 
είδη ικανοτήτων: αυτές του επιχειρηματία και αυτές του 
διευθυντικού στελέχους (manager). Ένας επιχειρηματί-
ας που θέλει να πετύχει πρέπει να έχει όραμα για το τι 
ακριβώς θέλει να κάνει και να αποκτήσει την απαραίτητη 
γνώση για να μπορέσει να το υλοποιήσει. Ο επιχειρημα-
τίας ακόμα και αν είναι ένας ιδιαίτερα ευφυής και ταλα-
ντούχος άνθρωπος, θα πρέπει είτε ο ίδιος είτε οι στενοί 
του συνεργάτες να μαθαίνουν συνεχώς για την αγορά, 
για την τεχνολογία, για τους τρόπους βελτίωσης και ευε-
λιξίας προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέρχονται συ-
νεχώς και επιτυχώς στις σκληρές συνθήκες της αγοράς.

• Λανθασμένη αντιμετώπιση της αγοράς και του ανταγω-
νισμού : Πολλές φορές οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν 
επειδή δε λαμβάνουν υπόψη το τι συμβαίνει στην αγο-
ρά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ανταγω-
νιστές τους. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρηματίες είναι 
υποχρεωμένοι να αποκτούν συνεχή γνώση και πληρο-
φόρηση για την αγορά και τις ανταγωνίστριες επιχει-
ρήσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα και δυσκολίες που παρουσιάζονται.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι μια επιχείρηση μπορεί 
να ξεπεράσει τα προβλήματα των πρώτων ετών λειτουργίας, 
να καθιερωθεί αλλά και να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε 
μακροχρόνια βάση, αν στηριχθεί στη γνώση που βοηθάει στον 
εντοπισμό και αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, στη 
δημιουργία νέων καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπη-
ρεσιών, στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και των ανταγωνι-
στών, στο πολιτισμικό υπόβαθρο των κοινωνιών.

Επιχειρηματική Επιτυχία, Γνώση και Ηγεσία

Έχει αναπτυχθεί μία ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ της ηγεσί-
ας και της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας (Bartol 
and Martin 1998, Alon and Higgins 2005). Κλειδί για την επιτυχία 
μιας επιχείρησης αποτελεί ο ηγέτης αυτής, αφού αποτελεί το άτο- 
μο που θα εμπνεύσει, θα συσπειρώσει και θα κατευθύνει όλους 
τους απαιτούμενους πόρους για την επιτυχή πορεία αυτής. 

Εξάλλου, από τις 5 κύριες πηγές άσκησης εξουσίας ενός ηγέ-
τη, μόνο η εξουσία που βασίζεται στην κατοχή εξειδικευμένων 
γνώσεων είναι αυτή που δημιουργεί επαγγελματική δέσμευση 
από τα στελέχη, συνεργάτες και το λοιπό εργατικό δυναμικό της 
επιχείρησης. Η δέσμευση αναφέρεται στην καταβολή μεγάλης 
προσπάθειας από μέρους του εργαζομένου για την εκπλήρωση 
των στόχων του οργανισμού. Αυτό σε συνδυασμό με τα απο-
τελέσματα των ερευνών του Γουόρεν Μπένις –ότι δε γεννιέται 
κανείς ηγέτης, αλλά γίνεται, αφού η ηγεσία είναι τεχνογνωσία 
ή, μάλλον, μία ομάδα από τεχνογνωσίες τις οποίες μπορεί να 
αποκτήσει κανείς δουλεύοντας σκληρά– δείχνουν ξεκάθαρα μία 
τάση ότι οι επίκτητες γνώσεις του ηγέτη μιας επιχείρησης συμ-
βάλλουν αποτελεσματικά στην επιτυχημένη πορεία αυτής.

Επίσης, σύμφωνα με τον Porter, απαραίτητη προϋπόθεση 

επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί η από- 
κτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Τα α- 
νταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων αναπτύσσο- 
νται από τον τρόπο με τον οποίο αυτές οργανώνουν και εκτε-
λούν ειδικές δραστηριότητες ενός συνόλου που ο Porter ονο-
μάζει «αλυσίδα αξίας». Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβά-
νουν το κύκλωμα παραγωγής, μάρκετινγκ, διανομής, εξυπη-
ρέτησης του προϊόντος και τις δραστηριότητες στήριξης. Ο 
τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση οργανώνει την αλυσίδα 
αξίας αποτελεί την επιχειρησιακή στρατηγική. 

Η ικανότητα μίας επιχείρησης να δημιουργήσει ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα με την ανακάλυψη νέων τρόπων ανταγω-
νισμού σε έναν κλάδο, αποτελεί μία καινοτομία που δεν πε-
ριλαμβάνει μόνο τεχνολογικές, αλλά, επίσης, οργανωτικές και 
λειτουργικές καινοτομίες. Η διατήρηση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων εξαρτάται ως επί το πλείστον από τα πλε-
ονεκτήματα υψηλής τάξης, όπως η απόκτηση αποκλειστικής 
γνώσης σε παραγωγικές διαδικασίες, σήματα, φήμη, τη συνεχή 
εξέλιξη καινοτομιών –τεχνολογικών ή μη– καθώς και από τον 
εντοπισμό, τη γνώση και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευ-
καιριών επειδή διαρκούν περισσότερο.

Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εξαιτίας της σημασίας της επιχειρηματικότητας αλλά και 
των στρεβλώσεών της για το κοινωνικό σύνολο και το φυσι-
κό περιβάλλον, είναι ιδιαίτερα επιτακτική η προσεκτική προ-
σέγγιση του θέματος της εκπαίδευσης σε σχέση με αυτήν. 
Η γαλούχηση του επιχειρηματικού πνεύματος είναι καλό να 
ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της μάθησης και να συνεχίζεται 
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η εκπαίδευση διευκολύ-
νει αφενός τους μελλοντικούς επιχειρηματίες να αναπτύξουν 
την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και δεξιότητες, και αφετέρου 
τους μελλοντικούς εργαζόμενους να γνωρίσουν τις λειτουρ-
γίες μίας μικρής επιχείρησης. Συνεπώς, ο ρόλος της εκπαί-
δευσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα –αρχής γενομένης 
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση– αποτελεί κομβικό σημείο 
για την εξέλιξη ανθρώπων, κοινωνιών και οικονομιών.

Η διδασκαλία του μαθήματος της επιχειρηματικότητας 
αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις άμε-
σες έννοιες του επιχειρείν (επιχειρηματικότητα, επιχείρηση, 
ιδιοκτήτης-μέτοχος, διοίκηση, εταιρεία), καθώς και με έμμε-
σες έννοιες συνυφασμένες με την επιτυχημένη επιχειρηματι- 
κή πρωτοβουλία, όπως είναι το κέρδος, το κόστος, η κοινωνική 
και περιβαλλοντική συνείδηση, η καινοτομία, η επιχειρηματική 
ευκαιρία, ο κίνδυνος και η απόδοση, η επιχειρηματικότητα ανά- 
γκης και επιβίωσης, η επιχειρηματικότητα δημιουργίας και η κα- 
θιερωμένη επιχειρηματικότητα. Εξάλλου, η συσσώρευση γνώ-
σεων καθιστά αυτούς που εκπαιδεύονται περισσότερο παρα-
γωγικούς ως δυνητικούς επιχειρηματίες και φυσικά περισσότε-
ρο ελκυστικούς ως εργαζομένους, αν δεν αποφασίσουν να επι- 
λέξουν την προσωπική επιχειρηματική εμπλοκή. 
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Το σημαντικότερο, όμως, επίτευγμα της διδασκαλίας της 
επιχειρηματικότητας είναι η απόκτηση της κατάλληλης συνερ-
γατικής νοοτροπίας και οργάνωσης ετερογενών ομάδων, καθώς 
και η απόκτηση της γνώσης του πολιτισμικού υποβάθρου των εγ-
χώριων και ξένων κοινωνιών, τον τρόπο δημιουργίας και διατή-
ρησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που αποτελούν ανα-
πόσπαστο παράγοντα της επιτυχημένης επιχειρηματικής δρα- 
στηριότητας και εξωστρέφειας.

Επιπρόσθετα, η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας συνει-
σφέρει στην αναζήτηση διαρκών πηγών ανταγωνιστικών πλεο- 
νεκτημάτων και στους τρόπους διατήρησης και βελτίωσης αυ-
τών μέσα από τη διείσδυση στη μελέτη της καινοτομίας, των επι- 
χειρηματικών ευκαιριών και κατάλληλων υποδειγμάτων και με- 
λετών περίπτωσης. Προκειμένου, όμως, να συμβάλει στην αει-
φόρο ανάπτυξη, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της κοινωνι- 
κής ευθύνης και να σέβεται την περιβαλλοντική ισορροπία.

Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας της επιχειρηματικό-
τητας, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις από ευ-
ρύτερα γνωστικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα να είναι περισ-
σότερο παραγωγικοί στη σύγχρονη ανταγωνιστική οικονομία. 
Εξάλλου, η οικονομική επιστήμη έχει προσδώσει ιδιαίτερη ση- 
μασία στον παράγοντα του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capi- 
tal) εξετάζοντας τη θετική συμβολή του στους ρυθμούς οικο-
νομικής μεγέθυνσης και –γενικότερα– στην αναπτυξιακή δια-
δικασία (Mankiw et al. 1992). 

Η επιστημονική έρευνα κατατάσσει το ανθρώπινο κεφάλαιο 
σε δύο κατηγορίες: i) στο «επιχειρηματικό» (entrepreneurial), 
και ii) στο «επαγγελματικό» (professional) ανθρώπινο κεφάλαιο 
(Iyigun and Owen 1997). Το επιχειρηματικό ανθρώπινο κεφάλαιο 
σχηματίζεται και ενισχύεται –πρωτίστως– μέσω της απόκτησης 
σχετικής εμπειρίας και της καλλιέργειας δεξιοτήτων, ενώ εμπλου-
τίζεται με γνώσεις από ευρύτερα επιστημονικά αντικείμενα. Η 
σημασία της διαμόρφωσης και συσσώρευσης ανθρώπινου κεφα-
λαίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της επιχειρη-
ματικότητας (Wright et al. 2007). Το επαγγελματικό ανθρώπινο 
κεφάλαιο ενισχύεται μέσα από την κατάρτιση του ανθρώπινου 
δυναμικού, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας και στην αύ-
ξηση της απασχόλησης, καθώς και στη δημιουργία πλούτου μέσα 

από μία συνεχή ανατροφοδότηση και συσσώρευση γνώσεων και 
μετατροπή ιδεών σε επιτυχημένες επιχειρηματικές κινήσεις. 

Το εκπαιδευτικό επίπεδο του νέου-επίδοξου επιχειρημα-
τία, αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα που αναβαθμίζει θεω-
ρητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας που εκδηλώνεται σε μία χώρα. Υπό αυτήν την 
έννοια, η ενθάρρυνση των ατόμων –μέσα από την απόκτηση 
των κατάλληλων δεξιοτήτων– να δραστηριοποιηθούν επιχει-
ρηματικά, αναβαθμίζει την ποιοτική διάσταση της επιχειρημα-
τικότητας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εντοπισμός 
μίας επιχειρηματικής ευκαιρίας βασίζεται επίσης στη συσσω-
ρευμένη γνώση και εμπειρία του ατόμου, κάτι που σημαίνει ότι 
το μορφωτικό επίπεδό του δεν καθορίζει πάντα απόλυτα το 
αν κάποιος είναι σε θέση να «εντοπίσει» στην αγορά κάποιες 
καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Άλλωστε, η ανακάλυψη και ο 
εντοπισμός των ευκαιριών δεν αρκεί, με τις επόμενες ενέργει-
ες να εξαρτώνται από το προφίλ του επιχειρηματία. Είναι έτσι 
πιθανόν αυτός να είναι σε καλύτερη θέση να τις αξιοποιήσει, 
εφόσον κατέχει ένα επίπεδο γνώσεων που του επιτρέπει να 
σχεδιάσει καλύτερα ένα πρόγραμμα δράσης.

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηματικότητας, η παραγωγι-
κή διαδικασία μίας οποιασδήποτε επιχείρησης γίνεται κατά κα-
νόνα μέσα από πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες 
εμπεριέχουν το στοιχείο της καινοτομίας. Έτσι, εκτός από τα 
περιβαλλοντικά οφέλη που απορρέουν από την υιοθέτηση αυ-
τής της παραγωγικής αντίληψης από μεγάλο μέρος των επιχει-
ρήσεων, ανοίγεται και μία νέα αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 
που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή αυτών των πρακτικών.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να διαχωρίσουμε τρεις κύρι-
ες κατηγορίες πράσινης επιχειρηματικής δράσης, ανάλογα με 
τον τρόπο που αυτή συμβάλλει στη φιλική προς το περιβάλ-
λον ανάπτυξη. 

Πίνακας 1. Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη 
Επιχειρηματικότητα

που αφορά:
Παράδειγμα

Τις εισροές
Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
σιμες πηγές

Τις εκροές
Προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές 
προς το περιβάλλον, διαχείριση 
απορριμμάτων κ.ά.

Τον μετασχηματισμό 
της ζήτησης και του 
αναπτυξιακού προτύπου

Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, 
παραγωγή καθαρής ενέργειας από 
αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής 
(νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις, 
αγρότες, κ.λπ.)

Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας ενός επιχειρηματικού εγ- 
χειρήματος μπορεί να αφορά στις εισροές της παραγωγικής 
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διαδικασίας (π.χ. παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες, «κα-
θαρές» πηγές) ή τα παραγόμενα προϊόντα (φιλικά προς το πε- 
ριβάλλον) και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. καθαρισμός α- 
ποβλήτων, μείωση του όγκου των απορριμμάτων κ.ά.). Τέλος, 
ένα επιχειρηματικό εγχείρημα μπορεί να προάγει τη φιλική 
προς το περιβάλλον ανάπτυξη μέσω μίας διαδικασίας μετασχη- 
ματισμού των παραγωγικών δομών και των καταναλωτικών προ- 
τιμήσεων σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε νέες και και-
νοτόμες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον 
κλάδο με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, όπως είναι η 
αύξηση των θέσεων εργασίας κ.λπ.

Δυνητικά, πράσινοι επιχειρηματίες μπορούν να είναι οι 
ΟΤΑ, οι Συνεταιρισμοί, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις (ΜΚΟ) και βέβαια οι ιδιώτες. Η πράσινη επιχειρηματι-
κότητα ασκείται, κυρίως, στις προστατευμένες περιοχές, δηλα-
δή στις περιοχές που αποτελούν πεδία ανάδειξης καινοτόμων 
και πιλοτικών εφαρμογών οικο-ανάπτυξης και διακρίνονται από 
την έμφαση που δίνεται στην ποιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Σε αυτές τις περιοχές μόνο η περιβάλλουσα ζώνη του πυρήνα, 
σύμφωνα με το Ν. 1650/86, αποτελεί πεδίο επιχειρηματικότη-
τας με την έννοια νέων, ήπιων και με συγκεκριμένη ποιότητα 
δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα οι περίπατοι, οι εξερευ-
νήσεις, η ορειβασία, η παρατήρηση της πανίδας κ.λπ. Επομένως, 
η εσωτερική ζωνοποίηση των περιοχών Natura, όπως προκύ-
πτει από τα Σχέδια Διαχείρισης και τις Ειδικές Περιβαλλοντικές 
Μελέτες, προσδιορίζει τις επιτρεπόμενες οικονομικές δραστη-
ριότητες αναλόγως του βαθμού προστασίας. 

Τα ανωτέρω δε συνεπάγονται ότι η πράσινη επιχειρηματι-
κότητα δεν μπορεί να επεκταθεί και σε μη προστατευόμενες 
περιοχές, οι οποίες μπορεί να είναι είτε η ευρύτερη περιοχή 
που περιβάλλει μία προστατευμένη περιοχή είτε μία άλλη πε-

ριοχή που δεν έχει καμία σχέση 
με προστατευμένη περιοχή. Η πρά- 
σινη επιχειρηματικότητα έχει ως 
στόχο την αναβάθμιση της ποιό- 
τητας ζωής, την προστασία της φύ- 
σης και την ισορροπία ανάμεσα 
στον άνθρωπο και τις περιοχές που 
αποτελούν πεδίο ανάπτυξης πολι- 
τικών και εφαρμογών σχετικών με 
τη διαχείριση των υδάτων, της ενέρ- 
γειας, των απορριμμάτων κ.λπ. Οι 
πολιτικές αυτές με τη σειρά τους 
συνοδεύονται από πεδία ανάπτυ-
ξης που δε χαρακτηρίζονται από 
γεωγραφικά όρια. 

Οι δραστηριότητες των πρά-
σινων επιχειρήσεων μπορούν να 

καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας:
−	 Πρωτογενή (βιολογικά προϊόντα, βιοποικιλότητα)

−	 Δευτερογενή (τρόφιμα, χειροτεχνία, ανακύκλωση)
−	 Τριτογενή (εμπόριο πράσινων προϊόντων, αγροτουρι-

σμός)
−	 Τεταρτογενή (επικοινωνία, προβολή πιστοποίηση)
Οι σημαντικότεροι τομείς πράσινης επιχειρηματικότητας 

είναι: η βιολογική γεωργία-πράσινη αγροτική επιχειρηματικό-
τητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και η διαχείριση 
στερεών αποβλήτων-ανακύκλωση υλικών. 

Χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγμα αποτελεί η προσπά-
θεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης εκ μέρους επιχει-
ρήσεων και των καταναλωτών, με σκοπό τη μείωση του αντί-
στοιχου οικονομικού κόστους αλλά και της επιβάρυνσης προς 
το φυσικό περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει γίνει 
ήδη προσπάθεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανε-
ώσιμες πηγές από μικρές, αποκεντρωμένες μονάδες (νοικοκυ-
ριά, μικρές επιχειρήσεις, αγρότες) για την κάλυψη ιδίων ανα-
γκών αλλά και πώληση πιθανού πλεονάσματος στο υπόλοιπο 
δίκτυο. Οι προοπτικές αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν ή 
να αυξήσουν τη ζήτηση για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
Εξάλλου, παρατηρείται η τάση για αλλαγή στον τρόπο σχεδία-
σης των νέων κτηρίων αλλά και για βελτιώσεις σε παλαιότερες 
κατασκευές. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις συνδέουν την οικο-
λογική ανάπτυξη με τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομί-
ας, τον τομέα των κατασκευών. Επιπλέον, οι αναπτυσσόμενες 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, φαί-
νεται να ευνοούν τόσο τις κατευθύνσεις σπουδών που αφο-
ρούν τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, όσο και ειδικότητες που 
σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την αγροτική παραγωγή.

* Οι φωτογραφίες που πλαισιώνουν το άρθρο προέρχονται από εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχε 
το Γυμνάσιο της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου (Σχολικό έτος 2013-2014).
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Οι μαθητές, μέσα από τον σχεδιασμό της δικής τους εται-
ρείας, συνειδητοποίησαν τη σημασία της «Πράσινης Επιχει-
ρηματικότητας», εκείνης της μορφής οικονομικής δραστηριό- 
τητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και 
της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Η 
πράσινη επιχειρηματικότητα συνίσταται στη θετική στάση της 
επιχείρησης απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία τόσο 
με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει όσο και με τις 
διαδικασίες παραγωγής. Η πράσινη επιχείρηση κρατάει θετική 
στάση απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος στο σύ-
νολο των δραστηριοτήτων της.

Ακολουθώντας τις προδιαγραφές που είχε θέσει η ομάδα 
με βάση τη φιλοσοφία της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας», 
κατάφερε να κατασκευάσει και να πουλήσει 89 συστήματα φω-
τισμού «Night Eye». Ειδικότερα, πρόκειται για ένα καινοτόμο 
σύστημα φωτισμού για το ποδήλατο το οποίο διαθέτει μπρο-
στινό και πίσω φανάρι με τεχνολογία led, δημιουργώντας έναν 
φωτεινό ποδηλατόδρομο που περιβάλλει το ποδήλατο με τε-
χνολογία laser. Παρέχει στον χρήστη μεγάλο βαθμό ελευθερί-
ας μια και δε θα χρειαστεί ποτέ κοινές, μη επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες, αφού το Night Eye φορτίζει με ηλιακό πάνελ και 
δυναμό. Το Night Eye είναι το μοναδικό σύστημα φωτισμού 
για το ποδήλατο το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά με ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας, με απουσία μη επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών. Η μοναδικότητα της λειτουργίας του έγκειται στο 
γεγονός ότι εμπεριέχει τεχνολογία υψηλού επιπέδου που μπο-
ρεί και συνδυάζει το συνεχές με το εναλλασσόμενο ρεύμα 
χωρίς να βραχυκυκλώνει τη συσκευή. Είναι το μόνο σύστημα 

Ελένη μαρκοπούλου*

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης 
είναι μια ομαδική δραστηριότητα που απευθύνεται σε μαθη-
τές ηλικίας 15-18 ετών, το οποίο τους δίνει την ευκαιρία να 
δημιουργήσουν μία δική τους εταιρεία και να κατανοήσουν τα 
στάδια λειτουργίας και ρευστοποίησης μίας επιχείρησης. Στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το σχολικό έτος 2013-2014 
οι μαθητές της Α´ Λυκείου της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου δημιούργησαν τη δική τους εταιρεία, την ATC (Athletic 
Technology Coorperation), η oποία αναδείχθηκε ως η Κα-
λύτερη Εικονική Επιχείρηση της χρονιάς αποσπώντας το 1ο 
Βραβείο στον «Τελικό Διαγωνισμό για την Καλύτερη Εικονική 
Επιχείρηση 2014», που οργανώθηκε από το Σωματείο «Επι-
χειρηματικότητα Νέων»/JA Greece στις 25 Ιουνίου 2014. Η 
ATC εκπροσώπησε την Ελλάδα στον αντίστοιχο Πανευρωπαϊ- 
κό Διαγωνισμό στο Ταλίν της Εσθονίας, όπου απέσπασε τις 
καλύτερες εντυπώσεις. Η εταιρεία και το προϊόν της διακρίθη-
καν, επίσης, στον Διαγωνισμό του ΣΕΝ/JA Greece «Εμπορική 
Έκθεση ΤRADE FAIR 2014» αποσπώντας «Έπαινο Ευρεσιτε-
χνίας», τον Μάρτιο 2014 στο The Mall Athens. 

Η εικονική επιχείρηση ATC στελεχώθηκε από 20 μαθητές, 
οι οποίοι επιλέχθηκαν για τις αντίστοιχες θέσεις έπειτα από 
κατάθεση βιογραφικών σημειωμάτων στους διδάσκοντες κα- 
θηγητές. Τα μέλη της χωρίστηκαν σε 5 τμήματα ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους (Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ, Οικονομικών και Παρα-
γωγής) και στις αντίστοιχες θέσεις, ενώ ο πρόεδρος εκλέχθη-
κε από την ομάδα.

Έπειτα από καταιγισμό ιδεών των μαθητών, τα μέλη της ATC 
αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα προϊόν που θα παρέχει 
στον πελάτη τον απαραίτητο εξοπλισμό φωτισμού για την α- 
σφάλειά του στις βραδινές μετακινήσεις του με το ποδήλατο, 
το Night Eye. Η κατασκευή του απαιτούσε εκτενή έρευνα και 
μελέτη στο εργαστήριο της Φυσικής της Σχολής, καθώς στό- 
χος ήταν το προϊόν να προωθεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυ- 
ξης. Επιπλέον, έπρεπε να ακολουθεί τη φιλοσοφία της εται-
ρείας και να είναι «πράσινο», να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
του πελάτη και φυσικά να προσφέρεται σε προσιτή τιμή στο 
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας. 

 * Η Ελένη μαρκοπούλου είναι Οικονομολόγος και διετέλεσε υπεύ-

θυνη του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» στη Σχολή Ι.μ.Πανα-

γιωτόπουλου.

nigHt eye - ΤΟ ΠΡΟϊΟΝ ΤΗΣ AtC
Καλλιέργεια κουλτούρας πράσινης επιχειρηματικότητας στην τάξη

με το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων»

Η ομάδα της ATC στην «Εμπορική Έκθεση Trade Fair 2014»
στην Αθήνα
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φωτισμού που εμπεριέχει ανορθωτή τάσης με τον οποίο μπο-
ρούν να συνδυάζονται οι δύο πηγές ενέργειας στη συσκευή. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα φανάρια με τεχνο-
λογία laser που δίνουν το φωτεινό εφέ του ποδηλατόδρομου 
του ανταγωνισμού είναι σημαντικά ενεργοβόρα και χρειάζονται 
για ένα έτος χρήσης 58 μπαταρίες (0,90/ανά 4 τεμάχια, ετήσιο 
κόστος = 13 ευρώ). Υπενθυμίζουμε ότι μία μπαταρία μολύνει 
400 λίτρα νερό ενώ, αν και οι μπαταρίες αποτελούν το 0,2% των 
απορριμμάτων, αντιπροσωπεύουν το 20% των τοξικών ουσιών. 

Οι μαθητές μετά από μελέτη περιπτώσεων επιτυχημένων επι- 
χειρήσεων που έχουν επενδύσει στην Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη και την Πράσινη επιχειρηματικότητα, επένδυσαν πολύ 
στην ποιότητα του προϊόντος που θα πρόσφεραν στο χρή-
στη του Night Eye. Δημιουργήθηκε η ανάγκη για αυστηρές δι-
αδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων 
προτού σφραγιστεί η οικολογική, ανακυκλώσιμη συσκευασία 
τους, βάσει διεθνών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 
9001:2008, 14001, OHSAS 18001). Συγκεκριμένα, το ISO 14001 
παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει 
να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επί-
δραση στο περιβάλλον, όπως η χρήση φυσικών πόρων και η 
κατανάλωση ενέργειας (υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώμα-
τος, στόχοι βελτίωσής του κ.λπ.). Το κομμάτι της χρήσης των 
φυσικών πόρων και η δέσμευση στην πράσινη ενέργεια καλύ-
πτεται από την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που λειτουρ-
γούν αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

H απαίτηση να μειωθούν οι Παγκόσμιες εκπομπές άνθρα-
κα και η ανάγκη να υπολογιστούν με αξιοπιστία και ακρίβεια 
οι εκπομπές αυτές, με βάση ένα Διεθνές Πρότυπο, ποτέ δεν 
ήταν μεγαλύτερη. Μία επιχείρηση η οποία υπολογίζει και στη 
συνέχεια μειώνει το Ανθρακικό Αποτύπωμα των προϊόντων 
της, επιδρά θετικά στο περιβάλλον και εξασφαλίζει σημαντικά 
εμπορικά οφέλη. Το Ανθρακικό Αποτύπωμα ενός Προϊόντος 
είναι το συνολικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και τα υπό-
λοιπα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία εκπέμπονται κατά τη 
διάρκεια ζωής (κύκλο ζωής) του, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής, της χρήσης και της τελικής απόρριψής του. 
Μελετώντας αυτές τις προδιαγραφές, οι μαθητές ανέπτυ-

ξαν τα προϊόντα τους και υπολόγισαν το ανθρακικό αποτύπω-
μα της παραγωγής και διανομής των προϊόντων τους. Το ετή-
σιο ανθρακικό αποτύπωμα της ATC υπολογίστηκε με βάση 
CoCO2 Tool του eco-commerce (Εμπορική Επιχείρηση και 
Πράσινη Ευθύνη) και ανέρχεται σε 12.020,00 kg CO2 / έτος. 
Το ανθρακικό αποτύπωμα δημιουργείται κυρίως από τη μετα-
φορά των πρώτων υλών από την Κίνα (1.200 kg CO2 / έτος) 
αλλά και τη μεταφορά των εργαζομένων (μαθητών) με σχολι-
κά λεωφορεία (9.691,00 kg CO2 / έτος). Στόχος της εταιρείας 
ήταν η βελτίωσή του με αναζήτηση προμηθευτών εντός Ε.Ε. 
και με μετακίνηση 2 εργαζομένων με Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς ή ποδήλατα κάθε έτος λειτουργίας της ATC. 

Μία ακόμα πρόκληση ήταν ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας 
της εταιρείας με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει, εκτός από 
τις βασικές πληροφορίες για την επιχείρηση και τις δράσεις της, 
χρήσιμο υλικό που θα ενδιαφέρει τους ποδηλάτες. Συγκεκριμένα, 
δημιουργήθηκε μία σελίδα που παρέχει οδηγίες για το τι πρέπει 
να προσέχει κανείς, όταν κάνει ποδήλατο, για να έχει τη μέγιστη 
ασφάλεια σε δρόμους που δεν είναι φιλικοί προς τα ποδήλατα, 
δυνατότητα προβολής βίντεο για την τοποθέτηση του προϊόντος 
στο ποδήλατο, καθώς και λεπτομερή χαρτογράφηση γνωστών 
ποδηλατόδρομων που έγινε από την ομάδα με διαδραστικούς 
χάρτες, τους οποίους μπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης.

Το πάθος, η ευρηματικότητα και η εργατικότητα των με-
λών της ATC έφεραν πολύ γρήγορα χαμόγελα ικανοποίησης, 
καθώς όχι μόνο ποδηλάτες, αλλά και εταιρείες εκδήλωσαν εν-
διαφέρον. Έχοντας μελετήσει στην τάξη την αναγνωρισμένη 
ελληνική εταιρεία COCO-ΜAT, η οποία στην Ολλανδία χρησι-
μοποιεί ποδήλατα για τη διανομή των προϊόντων της, οι μαθη-
τές επικοινώνησαν με την εταιρεία και παρουσίασαν το προϊόν 
τους στον ιδρυτή και πρόεδρο κ. Παύλο Ευμορφίδη. Εκείνος, 
ως λάτρης του ποδηλάτου, αγκάλιασε αμέσως την προσπάθεια 
των μαθητών και τους ζήτησε να προσαρμόσουν το σύστημα 
φωτισμού στις ανάγκες και απαιτήσεις της εταιρείας του. 

Στον τελικό Διαγωνισμό για την «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση»

«Η Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2014»
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ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Έτσι, παράλληλα με την παραγωγή του Night Eye και σε 3 
μόλις εβδομάδες, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ATC 
δημιούργησε το «ΦΩΣ», το οικολογικό φανάρι που λειτουρ-
γεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια! Το «ΦΩΣ» αποτελείται 
μόνο από το πίσω φανάρι το οποίο διαθέτει 2 laser και έναν 
αισθητήρα (φωτοκύταρο) ο οποίος ανάλογα με το αν υπάρχει 
επαρκές φως (τεχνητό ή φυσικό) ενεργοποιεί και απενεργο-
ποιεί τη λειτουργία της συσκευής, προσφέροντας ασφάλεια 
και μεγάλο βαθμό ελευθερίας στον πελάτη. Η παρουσίαση του 
προϊόντος έγινε στο πλαίσιο της Εμπορικής Έκθεσης «Trade 
Fair 2014» στο «The Mall Athens», όπου εκπρόσωπος της εται-
ρείας COCO-MAT έφερε το ποδήλατο του κ. Ευμορφίδη, μια 
και ο ίδιος απουσίαζε εκτός Ελλάδος. Η ATC ευελπιστεί να 
βρεθεί εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο που θα της επιτρέψει να 
συνεργαστεί σταθερά με τη μεγάλη αυτή πολυεθνική εταιρεία. 

Στόχος της μαθητικής επιχείρησης είναι όλα τα ποδήλατα 
της COCO-MAT να φέρουν το ελληνικότατο «ΦΩΣ» για το 
οποίο θα υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα στον Οργανισμό 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την κατοχύρωση της πατέντας του. 

Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, όμως, είτε πραγ- 
ματικές είτε εικονικές, χρειάζονται χρηματοδότηση. Το κεφά- 
λαιο της επιχείρησης που συγκεντρώθηκε από μετόχους που 
εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια των μαθητών, έφτασε το πο- 
σό των 1000 ευρώ, ενώ η αποδοτικότητα των κεφαλαίων αυ-
τών ανήλθε στο 6%. Μετά τη ρευστοποίηση της εταιρείας και 
την απόδοση του μερίσματος –το οποίο έφτασε το 25%– 
στους μετόχους, συγκεντρώθηκε το ποσό των 500 ευρώ που 
προορίζεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς χάρη στην αρωγή 
των χορηγών μας. 

Οι μαθητές ολοκλήρωσαν τη δουλειά τους στις 30 Απρι-
λίου 2014 και κατέθεσαν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στο 
ΣΕΝ/JA Greece. Το σχέδιο αυτό ήταν και το εισιτήριο για τον 
τελικό Διαγωνισμό όπου και διακρίθηκαν. Σε όλη αυτή την 
προσπάθεια πολύ σημαντική στάθηκε η συμβολή του στε-
λέχους-συμβούλου κ. Γιώργου Νταλάκα, της εταιρείας S&B, 
διότι η επιχειρηματική εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι απο-
κομμένη από την αγορά. 

Για τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, η διάκριση αυτή δεν 
είναι η πρώτη. Στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών του 
αναλυτικού προγράμματος του ΓΕΛ και ειδικότερα στον κύ-
κλο «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» έχουν δημιουργη-
θεί στο διάστημα 2010-2014 τέσσερις Εικονικές Επιχειρήσεις, 
παραδίδοντας μαθήματα κουλτούρας πράσινης επιχειρηματι-
κότητας. Το 2010-2011, η ΚΑΠ-Art η οποία ανακύκλωσε, κα-
τασκεύασε και πούλησε μπρελόκ και κοσμήματα από καπάκια 
αναψυκτικών και ποτών, κατέκτησε το 2ο Βραβείο στον Τελικό 
Διαγωνισμό για την «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση» και απέ-
σπασε βραβείο για το Καλύτερο Περίπτερο στην Εμπορική 
Έκθεση των Διαγωνισμών του ΣΕΝ/JA Greece. To 2011-2012, 
η εταιρεία Echology κατασκεύασε και διέθεσε στην αγορά 
ηχεία από ανακυκλώσιμο χαρτί και κατέκτησε το 2ο Βραβείο 

στον Τελικό Διαγωνισμό για την «Καλύτερη Εικονική Επιχείρη- 
ση». Το 2011-2012, η εταιρεία GRINN κατασκεύασε τους ηλια- 
κούς φορτιστές Sunerjee χωρίς μπαταρία λιθίου, οι οποίοι τα- 
ξίδεψαν σε Ζυρίχη και Βουκουρέστι εκπροσωπώντας την Ελ-
λάδα στους Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς του ΣΕΝ/JA Greece 
μια και η εταιρεία GRINN κατέκτησε το 1ο Βραβείο στον Τελι- 
κό Διαγωνισμό για την «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση της χρο- 
νιάς» και «Καλύτερης Εταιρείας» της μαθητικής Εμπορικής Έκ- 
θεσης. Τέλος, το 2012-2013 η εταιρεία BIO-CLIN κατασκεύασε 
και πούλησε το GROAP, ένα οικολογικό υγρό σαπούνι χεριών 
και remover λεκέδων μαζί! 

Η ανάγκη ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας ακούγεται 
συχνά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η Επιχειρηματικότητα 
περιλαμβάνει πολλές έννοιες, όπως η καινοτομία, η αύξηση της 
απασχόλησης, η ανάπτυξη, νέες ιδέες και πρακτικές. Στη χώρα 
μας, ωστόσο, είχε συνδεθεί κατά καιρούς περισσότερο με τον 
τεχνοκρατισμό και η έμφαση δίνεται μόνο στο κέρδος.

Για τον χώρο της εκπαίδευσης, όμως, επιχειρηματικότητα 
σημαίνει ανάπτυξη της κουλτούρας της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας στους μαθητές μέσα από ήδη υπάρχο-
ντες εκπαιδευτικούς οργανισμούς και συστήματα, μέσα από 
διαγωνισμούς καινοτομίας, βιωματική εκπαίδευση και ανάπτυ- 
ξη επιχειρηματικών σχεδίων. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και 
το πρόγραμμα της Εικονικής Επιχείρησης και οι μαθητές που 
συμμετέχουν θεωρούν ότι οι εμπειρίες και οι γνώσεις που απο- 
κόμισαν είναι ανεκτίμητες. Μέσω του προγράμματος αυτού, 
οι μαθητές καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και αναπτύσσουν 
την κριτική σκέψη τους, αποκτούν σημαντικές επαγγελματικές 
και κοινωνικές δεξιότητες, «συνδέονται» με το εργασιακό πε-
ριβάλλον και αποκτούν παραστάσεις για την αποτελεσματική 
οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, τις συνθήκες εργασί-
ας και τις ευκαιρίες μελλοντικής εργασίας. Οι δεξιότητες αυ- 
τές αποτελούν εισιτήριο επιτυχίας στο σύγχρονο παγκοσμιο-
ποιημένο περιβάλλον.    

Στο Ταλίν, Εσθονία
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Κωνσταντίνα Γογγάκη*

Η φυσική αγωγή ως επιμέρους παράγων αγωγής

Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, σε αντίθεση με ό,τι 
συνέβαινε κατά την αρχαιότητα, η παρεχόμενη  φυσική 
δραστηριότητα  δε συνιστά ένα συστατικό στοιχείο της 
γενικής παιδείας, αλλά έναν επιμέρους παράγοντα αγω- 
γής. Η όλη δομή του ελληνικής εκπαίδευσης έχει υπο-
βιβάσει την ανάγκη αθλητικής δραστηριότητας των μα-
θητών, διογκώνοντας αντιστοίχως τις άλλες τους ανά-
γκες και περιορίζοντας στο ελάχιστο τον σχολικό χρόνο 
που διατίθεται για την άσκηση. Αντίθετα με την υπόλοι- 
πη δυτική Ευρώπη, το ελληνικό σχολείο συμπιέζει ασφυ- 
κτικά τον προσωπικό χρόνο των μαθητών, ώστε ο όρος 
«σχολικός αθλητισμός», συγκριτικά με το συνολικό πρό- 
γραμμα, ουσιαστικά να αναφέρεται σε ελάχιστες ώρες 
εβδομαδιαίας απασχόλησης, οι οποίες μάλιστα σημα-
δεύονται από σημαντικές υλικοτεχνικές ελλείψεις. 

Στη σύγχρονη Ελλάδα η ζωντάνια και το αθλητικό εν-
διαφέρον μαθητών και μαθητριών κατά τη μετάβασή τους 
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο έχει φθίνουσα τάση, σύμ-
φωνα με σχετική έρευνα. Η πηγαία αγωνιστικότητα  των 
νέων και η αυθεντική διάθεση για επαφή με το σώμα, μη 
βρίσκοντας διέξοδο στα σχολικά προγράμματα, εξασθε-
νούν λόγω της μη ανταπόκρισης του σχολείου στις ανά-
γκες των παιδιών για παιχνίδι, δράση και έκφραση. Όχι 
μόνο δεν υπάρχει στο ελληνικό σχολείο «αθλητική παι-
δεία» ή καλλιέργεια της «δια βίου άσκησης», αλλά δια-
πιστώνεται και αδυναμία αξιοποίησης της φυσικής τάσης 
του νέου για κίνηση. Τα περισσότερα σχολικά κτήρια δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις ούτε καν για την ύπαρξη ενός 
απλού σκάμματος. Οι ευπρεπείς συνθήκες για την αρμο-
νική ένταξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στο 
σχολείο απουσιάζουν και οι μαθητές συχνά αντιμετωπί-
ζονται σαν άτομα προχωρημένης ηλικίας.

Ο μηχανισμός της ελληνικής εκπαίδευσης κυριο-

λεκτικά «ρουφάει» τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, 
εφαρμόζοντας ένα στατικό και μονότονο πρόγραμμα 
μαθημάτων. Μια συγκριτική ματιά με τα αντίστοιχα 
σχολεία της δυτικής Ευρώπης, δείχνει ότι τα τελευταία 
υπερτερούν των ελληνικών ως προς τη ζωντάνια και  τη 
δημιουργικότητα των μαθητών τους. Όσον αφορά στο 
αθλητικό σκέλος, ο χρόνος που διατίθεται στα περισσό- 
τερα ευρωπαϊκά σχολεία για τις αθλητικές δραστηριότη-
τες των σπουδαστών ενισχύεται και με γυμναστικά όρ- 
γανα, άρτιους χώρους, εξοπλισμένα γυμναστήρια, κολυμ- 
βητήρια και γήπεδα, στα οποία οι μαθητές αποθέτουν 
την σωματική τους ενέργεια. Η αθλητική δραστηριότητα, 
ως εκ τούτου, στα πιο πολλά σχολεία της Ευρώπης, συν-
δέεται άμεσα με τη συνολική εκπαίδευση, καθώς απο- 
τελεί συνέχεια της καθημερινότητας των μαθητών. Η 
εκμάθηση της κολύμβησης, για παράδειγμα, διδάσκε-
ται ως υποχρεωτικό μάθημα ενταγμένο στο πρόγραμμα 
του σχολείου. Εξάλλου, μετά το σχολείο ο χρόνος τους 
είναι ελεύθερος, ενώ και η γειτονιά τους προσφέρει τα 
μέσα για να κινηθούν.

Ο ατομισμός του ανταγωνισμού  

Το αθλητικό σύστημα στο ελληνικό σχολείο διαμορ-
φώνει, εν γένει, ένα καταπιεστικό πλαίσιο οργάνωσης, 
που επιβάλλεται κυρίως εξαιτίας του ανταγωνισμού. 
«Τελικός στόχος της αθλητικής αγωγής είναι η εκμάθη-
ση της πειθαρχίας και της σωματικής αποδοτικότητας, 
ώστε  να προάγεται η οργανωμένη βιομηχανία των επι-
δόσεων», παρατηρεί η Ginette Berthaud. Ένας μεγάλος 
αριθμός γυμναστών, εξυπηρετώντας τη σκοπιμότητα 
αυτή, αντί να λειτουργεί ως παιδαγωγός μετατρέπεται 
σε κυνηγό ταλέντων, καθώς επίσης και σε παράγοντα 
τάξης κι εξουσίας. Οι μαθητές που δεν εντάσσονται στη 
συγκεκριμένη λογική περιθωριοποιούνται, καθώς το σχο- 
λικό αθλητικό σύστημα οδηγεί αναπόφευκτα στον αθλη-
τισμό κορυφής. Οι μαθητές που διαθέτουν τα φυσικά σω- 
ματικά προσόντα για την εξέλιξή τους ως αθλητές (ύψος, 
διαστάσεις, βάρος, δύναμη, εκρηκτικότητα, κ.λπ.) ανα- 
γνωρίζονται και προωθούνται, ενώ όσοι τα στερούνται, 
αγνοούνται. Αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο ένας σω-

* Η Κωνσταντίνα Γογγάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας 
του Αθλητισμού, στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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ματικός ρατσισμός και ένα είδος ανισότητας και απο-
κλεισμού, που βασίζεται στα εξωτερικά χαρακτηριστικά, 
παρότι το σχολείο αποτελεί έναν χώρο στον οποίο  θα 
έπρεπε κατ’ εξοχήν να καλλιεργούνται οι αρχές της ισό-
τητας. Εξάλλου, ο μαθητής ασκείται στον ανταγωνισμό, 
μέσω του οποίου θα επιβεβαιώσει το εγώ του, συχνά 
αποκομμένος από τα κοινωνικά προβλήματα.

Γιατί, όμως,  ένας μαθητής, θα πρέπει να διεκδικεί 
στον αθλητισμό εναγωνίως την πρώτη θέση;  Είναι άλλο να 
προσπαθήσει κανείς να επιτύχει το καλύτερο  που μπορεί 
και άλλο να επιδιώκει πάση θυσία να είναι ο καλύτερος 
όλων. Ο εθισμός στο κυνήγι της πρωτιάς, εκτός από πηγή 
προσωπικού άγχους, δομεί  την προσωπικότητα των μα-
θητών με βασική αρχή τον ανταγωνισμό. Εξάλλου, αυτή 
η αναζήτηση της προσωπικής επιβεβαίωσης μέσω της 
αθλητικής κατάταξης, υποτιμά την προσωπική αξία, το 
άτομο ως όλον, ενώ καλλιεργεί την ανασφάλεια καθώς 
και την –δια επισφαλών τρόπων μάλιστα– ανάγκη ατομι-
κής αναγνώρισης. Κυρίως, όμως, αντί η σχολική ομάδα 
να αποτελεί την καλύτερη εκμάθηση της κοινωνικής ζωής 
και της ύφεσης της εγωκεντρικής υποκειμενικότητας, α- 
ντιθέτως, λειτουργεί διογκώνοντας τον εγωκεντρισμό και 
δομώντας ανθρώπινα όντα επιρρεπή στην ατομικότητα,  
ανήμπορα να ενδιαφερθούν για κάτι πέρα από τον εαυτό 
τους. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται ο «μονοσήμαντος 
άνθρωπος», τον οποίο ο Herbert Marcuse χαρακτηρίζει 
ως τον πλέον επικίνδυνο, καθώς αφαιρεί από το κοινωνι- 
κό σύνολο την άρρηκτη συνοχή του, αποδομώντας την αν- 
θρώπινη αίσθηση της συνύπαρξης. 

Ο σχολικός αθλητισμός, υποβοηθούμενος συχνά και 
από την επιμονή των ίδιων των γονέων, ωθεί προς  την κα- 
τασκευή του «πρωταθλητή», αντί για την παιδαγωγική 
μορφή της άσκησης, η οποία ταιριάζει και με την ιδι-
οσυστασία του μαθητή. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας της 
αθλητικής εκπαίδευσης διαθέτει, ωστόσο, μαθησιακές 
και ψυχοσυναισθηματικές προεκτάσεις, οι οποίες στο 
σύγχρονο, πολύωρο και απαιτητικό σχολείο, θα αποτε-

λούσαν τις απαραίτητες οάσεις για την εκρηκτικότητα 
των νέων. Ιδίως τα κινητικά παιχνίδια, συνιστώντας μια 
αντανάκλαση της ίδιας της ζωής, της οποίας οι σημερι-
νοί μαθητές θα αποτελούν τους αυριανούς πρωταγωνι-
στές, θέτουν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη της 
συνεργατικής δόμησης και της συλλογικής συνείδησης. 
Η παιδική ηλικία βασίζει το παιχνίδι της σε ιδέες που 
αντλεί από τον δικό της κόσμο, αφαιρώντας συγκεκρι-
μένες πλευρές της πραγματικής ζωής, παρατηρεί ο Sven 
Thyssen. Παράλληλα, παίζοντας οι νέοι αναπτύσσουν δι-
αδικασίες εκμάθησης και συνειδητοποίησης αρχών και 
κανόνων, που θα τους ακολουθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μετέπειτα πορείας τους. Από τη στιγμή, άλλωστε, 
που η δόμηση των αστικών πόλεων δεν περιλαμβάνει 
στον σχεδιασμό της δρόμους, αυλές, κήπους, πλατείες, 
για να παίξουν τα παιδιά, θα πρέπει η πολιτεία  να ανα-
θεωρήσει τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα σε όλες 
τις βαθμίδες αλλά ειδικότερα στη δημοτική εκπαίδευση 
και το γυμνάσιο, λαμβάνοντας υπόψη και αυτήν την πα-
ράμετρο, που αποτελεί τη γάγγραινα της «σύγχρονης» 
ζωής στη ζούγκλα της μεγαλούπολης.  

Η βασική, δημοτική και μέση εκπαίδευση, αποτελούν 
την καθοριστική εκείνη περίοδο, που και ηλικιακά αλλά 
και ουσιαστικά, τα παιδιά αρέσκονται στην αναζήτηση 
κι ανακάλυψη εκτός της πνευματικής και της σωματικής 
τους υπόστασης. Η εκπαίδευση που τους παρέχεται, η 
οποία τους επιβαρύνει με υποχρεώσεις και με αποσπα-
σματική μάθηση προκειμένου να εξοπλιστούν για το α- 
βέβαιο μέλλον, δε σέβεται πάντα τις αντίστοιχες ανάγκες 
τους για σωματική αγωγή. Κυρίως, δεν αξιοποιεί το πο-
λύτιμο ζωντανό υλικό που διαθέτει για τη μετάδοση αρ- 
χών και αξιών, την έλλειψη των οποίων κάποια στιγμή η 
ίδια η πολιτεία θα αντιμετωπίσει ως μπούμερανγκ. Για-
τί μόνο δια της παιδείας μπορεί να αναλυθούν, ερμη-
νευτούν και περιοριστούν τα σύγχρονα φαινόμενα βίας, 
χουλιγκανισμού, ρατσισμού, ντόπινγκ και χρηματισμού, 
που αναφύονται στο χώρο του αθλητισμού και τα οποία 
έχουν κοινωνικά, εθνικά και ιδεολογικά αίτια. 

Με την προβληματική δημόσια αθλητική παιδεία η 
επίσημη πολιτεία υποδηλώνει όχι μόνο την απουσία μέ-
ριμνας αλλά ίσως και  την ανευθυνότητά της. Εκτός και 
αν η στάση της αυτή δεν συνιστά έλλειψη ευθύνης, αλλά 
συνειδητή ιδεολογική επιλογή, για την καταπόνηση των 
μαθητών και την αφαίμαξη του χρόνου τους, με σκοπό 
τον έλεγχο και τη χειραγώγησή τους. Η λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήματος ως δαμόκλεια σπάθη του 
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χρόνου του νέου, επιτυγχάνει  την ένταξή του, εν τέλει, 
στο σύστημα, ώστε η άρχουσα τάξη να προωθεί ανενό- 
χλητη τις επιλογές της. Έτσι, αντί να έχει τη νεολαία απέ- 
ναντί της, μέσω της καταπιεστικής εκπαίδευσης και με 
«κίνητρο» τη συγκέντρωση προσόντων, αποδυναμώνει 
κατ’ ουσίαν το δυναμικό μιας δραστήριας νεολαίας. Αυ- 
τό, ακριβώς, μπορεί να αποβεί εναντίον της, καθώς η μα- 
θητιώσα νεολαία αντί για ενεργητικός παράγοντας, εκ-
παιδεύεται να γίνει ένας παθητικός αποδέκτης.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το ελληνικό σχολείο 
μπορεί να αποτελέσει το εθνικό κέντρο για τη μάθηση 
και τη διάδοση των πολιτισμικών αξιών. Δεν έχει ακόμη 
εμπεδωθεί  –παρά τις πνευματικές φωνές από την ελλη- 
νική αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας– η αρχή ότι η αλ-
λαγή των αξιών της κοινωνίας περνάει από την παιδεία. 
Αν αυτή αναπαράγει και διαιωνίζει τις υπάρχουσες αξί-
ες, δηλαδή του ωφελιμισμού, του νεοπλουτισμού, της 
ψευτοκουλτούρας και της ημιμάθειας, τότε ποιο θα είναι 
το ορατό μέλλον; Η σωματική καθήλωση στα δημόσια 
σχολεία και την ελληνική κοινωνία, αν και είναι άδικη 
και ασύμφορη, όμως τείνει να παγιωθεί. Οι φυσικές 
δραστηριότητες της πρωτόγονης κοινωνίας –την παιγνι- 
ώδη συνέχεια των οποίων αποτελεί ο αθλητισμός– έ- 
χουν ξεχαστεί, ενώ ο τεχνολογικός πολιτισμός αντικατέ-
στησε το ανθρώπινο σώμα με τη μηχανή. Το αμάξι μετα-
φέρει παντού το βαρύ και πλαδαρό σώμα, το κομπιού-
τερ υποκαθιστά το παιχνίδι, η ασφυκτική και αφύσικη 
πόλη αντικαθιστά την αλάνα, υποβαθμίζοντας  τη χρήση 
των χεριών και των ποδιών. Η υπάρχουσα νοοτροπία 
υποθάλπει ακρότητες, που κυμαίνονται από την πλήρη 
ακινησία, έως την ψυχωσική εμμονή της κουλτούρας 
της μυϊκής μάζας, και τη μετατροπή του ανθρώπου σε 
animal-machine, σε ρομπότ ή σε σούπερμαν. 

Η αναβάθμιση του συνολικού ρόλου της εκπαίδευσης, 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική και 
τη γενική μόρφωση του νέου, προκειμένου να επηρεα-

στούν και όλα εκείνα  που τη συνθέτουν, όπως η σκέψη, 
η επικοινωνία, η ποίηση, η μουσική, η τέχνη, η σωματι-
κή άσκηση. Η κριτική στάση είναι η μόνη που, δρώντας 
ανατρεπτικά κι εποικοδομητικά, και αντιδρώντας σε γερα-
σμένες και συμφεροντολογικές τάσεις, θα θέσει ως στόχο 
την πραγματοποίηση του οράματος. Η ευρεία έννοια της 
παιδείας εκτός απ’ την επίσημα παρεχόμενη εκπαίδευ-
ση, αφορά και από άλλους φορείς του γενικότερου κοι-
νωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Εάν η δημόσια 
εκπαίδευση διέπεται από συγκεκριμένη ηθική και αξιο-
λογία, τότε και η ευρύτερη διακίνηση ηθικών αρχών θα 
εμφορείται από την αντίστοιχη ιδεολογία, καθόσον οι έν-
νοιες αυτές δρουν αλληλοσυμπληρωματικά. 

Παράγοντες ανασταλτικοί για την αθλητική ενασχό-
ληση 

Η όποια επιθυμία των νέων για άσκηση και αθλητικά 
παιχνίδια προσκρούει, επομένως, στην αδυναμία του 
σχολικού προγράμματος να ανταποκριθεί στην κινητική 
διάθεσή τους. Εξάλλου, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 
υποδομές για την ανάπτυξη της φυσικής δραστηριό-
τητας στη γειτονιά τους. Αν σε αυτό προστεθεί και η 
επίδραση που ασκεί η αντίληψη πως ο αθλητικός χρό-
νος δε συμβάλλει  στην πρακτική απόκτηση των απα-
ραίτητων για το μέλλον τους εφοδίων, κατανοεί κανείς 
τους λόγους της χαμηλής εκτίμησης της οποίας χαί-
ρει ο αθλητισμός. Η φυσική αγωγή δεν προσμετράται 
στην εξοικονόμηση προσόντων ή στις πανελλήνιες εξε- 
τάσεις. Η ωφέλειά της δεν είναι ορατή, χειροπιαστή και 
άμεση, ενώ η χαρά, η ικανοποίηση, η παιδαγωγική αξία, 
η ψυχική ευεξία που προσφέρει, δε θεωρούνται αξίες 
στις οποίες κανείς πρέπει να προσβλέπει.

Οι πυκνές ώρες του σχολικού προγράμματος στοι-
βάζουν ένα πρόγραμμα μαθημάτων και θεωρίας, παρέ- 
χοντας ελάχιστα κινητικά διαλείμματα, ανεπαρκή να προ- 
σφέρουν μια γυμναστική ανάσα στα σώματα των μαθη-
τών. Οι κυφώσεις, η λόρδωση και η σκολίωση αποτε-
λούν πολύ συχνό φαινόμενο σε αυτές τις ηλικίες, ενώ το 
πρόβλημα της παχυσαρκίας απειλεί όλο και περισσότε-
ρους μαθητές. Εξάλλου, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα 
επιτεύγματα της οποίας συχνά χρησιμοποιούν οι νέοι 
χωρίς όριο και έχουν υποκαταστήσει την κίνηση, μειώ-
νει στο ελάχιστο το χρόνο της φυσικής δραστηριότητας. 
Δεν είναι, όμως, μόνο για τους λόγους αυτούς απαραί-
τητη η σωματική άσκηση στους μαθητές και τις μαθή-
τριες αλλά και για εκείνη την αίσθηση της επαφής με το 
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σώμα τους, σε μια ηλικία που αυτό ακόμη διαμορφώνε-
ται. Επιπλέον, η επικοινωνία με το σώμα, ειδικά αυτή η 
χρονική φάση, θα τους εξοικειώσει μια για πάντα τόσο 
με την ψυχική, όσο και με τη σωματική τους υπόσταση.

Οι γονείς, πάντως, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 
τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, κυρίως ενδιαφέ-
ρονται όταν πρόκειται να επωφεληθούν τα παιδιά τους, 
είτε με τη χορήγηση μορίων για την εισαγωγή τους σε 
μια ανώτατη σχολή είτε με τα οφέλη μιας νίκης στο 
ανταγωνιστικό επίπεδο. Η φυσική δραστηριότητα, επο-
μένως, αντί για δικαίωμα ή ανάγκη, αντιμετωπίζεται ως 
σκοπιμότητα, ως μέσο για την απολαβή προνομίων ή ως 
αυτοσκοπός για την αγωνιστική επιτυχία. Το αυθεντικό 
πνεύμα του ολυμπισμού, ωστόσο, δε διαπνέεται από την 
χρησιμοθηρία, αλλά από τη φιλοσοφία που έχει στον 
πυρήνα της τον άνθρωπο και την βελτίωσή του. Συνδέε-
ται, συνεπώς, με κάθε ανθρωπιστική ιδέα που αποδίδει 
αξία στην πράξη, όχι όμως με το κριτήριο του οικονομι-
κού οφέλους, αλλά ως πηγή συναισθημάτων και εμπει-
ριών ζωής. Υπό το ιδεολογικό πρίσμα αυτό, η αθλητική 
πράξη δεν αξιολογείται από την επιτυχία ή την αποτυ-
χία της σε σχέση με το όφελος ή την επίδοση αλλά ως 
διαδικασία συνύπαρξης και γνώσης. 

Ο υγιής αθλητισμός συνδέεται με τον αυθορμητισμό, 
την αυτενέργεια και όχι με την υποχρέωση, το καθήκον, 
τον ηθικό ή υλικό εξαναγκασμό. Για ποιο λόγο θα πρέπει 
κανείς, οπωσδήποτε, να είναι ο νικητής; Γιατί να είναι 
αυτός, το συγκεκριμένο «εγώ», πρώτο; Και γιατί «ο δικός 
μου αθλητής» ή «το δικό μου παιδί» να είναι ο νικητής; 
Το πνεύμα του ολυμπισμού δεν απευθύνεται μόνο στους 
αθλητές και σε όσους μετέχουν στην αθλητική σκηνή, 
αλλά και σε κάθε άνθρωπο, γονέα και πολίτη. Η υπερτιμη-
μένη αναγνώριση της αθλητικής νίκης της προσδίδει βα-
ρύτητα που δεν έχει, ενώ αλλοιώνει και τις αληθινές αξί- 
ες. Η μεγιστοποίηση του αθλητικού επιτεύγματος οδηγεί 

σε λάθος αίσθηση και σε αλλοίωση των αληθινών αξιών. Η 
αποθέωση των πρωταθλητών οδηγεί και στη χρησιμοθη-
ρία της σχολικής φυσικής αγωγής, υπονομεύοντας την 
αξία της, εάν συμφωνηθεί ότι αυτή είναι η εύρεση μιας 
ψυχοσωματικής συμμετρίας. 

Η επίτευξη του σωματικού πολιτισμού 

Η πολιτεία, δια της παιδείας, οφείλει να προσδιορί- 
σει ότι η σωματική παιδεία είναι ισάξια της ψυχικής, και 
όχι να υποβαθμίζει και τελικά να ταπεινώνει την πνευμα- 
τικότητα του σώματος, δημιουργώντας συνεπώς τις προϋ- 
ποθέσεις για τη μη αναγνώριση της διττής ανθρώπινης 
υπόστασης. Τα παιδιά κινούνται ελάχιστα ή δε γυμνάζο-
νται επαρκώς, επειδή η πολιτεία δε διαθέτει την πολιτι- 
κή βούληση να ανατρέψει ξεπερασμένες λογικές, παρέ- 
χοντας και τις κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο ή στη 
γειτονιά τους. Από την άλλη, πολλοί εξ όσων προστρέ-
χουν στα γυμναστήρια και τους συλλόγους, το κάνουν χω- 
ρίς να έχουν επίγνωση της αξίας που έχει η ηπιότητα 
της άσκησης και των κινδύνων της υπερβολής ή της μο- 
νομέρειας. «Αθλητική παιδεία», πάντως, δεν μπορεί να 
υπάρξει χωρίς παράλληλες, εκπαιδευτικές, οικολογικές 
και πολιτιστικές  δράσεις. Η ανάπτυξη όλων αυτών επι- 
κοινωνεί σε ένα σχήμα συγκοινωνούντων δοχείων. Κέ-
ντρο της συμφωνίας είναι η βελτίωση του επιπέδου της 
ζωής και η αίσθηση ότι ζει κανείς όπως του αξίζει: Μία 
καθημερινότητα αντάξια της ανθρώπινης υπόστασης, 
της ποιότητας και του προσωπικού πολιτισμού του αν-
θρώπου. 

Η ύπαρξη, συνεπώς, του σχολικού (πρωτίστως) αθλη- 
τισμού προϋποθέτει την απάντηση σε ένα οντολογικής 
φύσεως ερώτημα: τι είδους άνθρωπο και κοινωνία επι-
θυμεί κανείς να δημιουργήσει; Η απάντηση σ’ ένα τέτοιο 
ερώτημα προϋποθέτει τη διασαφήνιση της ποιότητας του 
πολιτικού συστήματος εκείνου, που θεωρεί ότι θα μπο- 
ρούσε να προσδώσει ιδεολογικά χαρακτηριστικά στην 
παιδεία και τον πολιτισμό που παράγουν τις αντίστοιχες 
αξίες. Στο πλαίσιο, όμως, μιας γενικευμένης εμπορευμα-
τικής και ανταγωνιστικής οικονομίας, πόσο εφικτή είναι 
η ανατροπή της κυρίαρχης ιδεολογίας που αντανακλάται 
στην παιδεία; Η νευρωτική ιδεολογία της αποτίμησης του 
ανθρώπινου έργου και της αξιοποίησής του, καθώς και η 
τάση κοινωνικής αντικειμενικοποίησης των αξιών, στην 
οποία και ο αθλητισμός, όπως κάθε κοινωνική δραστηριό-
τητα εντάσσεται, μπορούν, άραγε,  να αντικατασταθούν με 
το «υγιές», το «αυθεντικό», το «φυσικό» και «αληθινό»; 
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Αν ναι, τότε, αντί για τη χειραγώγηση του αυθεντι-
κού σώματος, θα μπορεί κανείς να μιλήσει για το παιχνί- 
δι, την αίσθηση, τη συγκίνηση, τη μνήμη του σώματος, 
που έχουν και πνευματικές διαστάσεις. Αντί για τον κα-
ταπιεστικό χαρακτήρα του πολιτισμού και της εκπαίδευ- 
σης, θα μπορεί κανείς να μιλήσει για ελευθερία. Αντί 
για ένα σώμα που θα είναι πηγή δυσφορίας και ανικα-
νοποίησης, θα μιλήσει για σωματικότητα που δεν θα εί-
ναι ακρωτηριαστική, αντιαισθητική και εκμεταλλευτική. 
Τότε η αθλητική δραστηριότητα θα λάβει τον χαρακτήρα 
της πολιτιστικής κατάκτησης και της πρακτικής εφαρμο-
γής μιας ηθικής, ενώ στην εκπαίδευση, που είναι προ- 
έκταση του πολιτισμού και της κουλτούρας, θα ανακτή- 
σει έναν διαπαιδαγωγικό, παιδευτικό χαρακτήρα, καθώς 
«το ατομικό σώμα είναι η ολοκληρωτική αντανάκλαση 
του μεγάλου κοινωνικού σώματος», κατά τον Jean-Marie 
Brohm. Το ατομικό και το κοινωνικό σώμα που είναι σή-
μερα μεταξύ τους άγνωστα και ξένα μπορούν να έρθουν 
κοντά, εάν βασικό στοιχείο του πολιτισμού είναι ο αν-
θρωπισμός. Τόσο μικρότερη απόσταση θα υπάρχει ανά-
μεσα στη σωματική και την ψυχική ενότητα του ανθρώ-
που, όσο λιγότερη η παγκοσμιοποίηση, ο οικονομικός 
ανταγωνισμός και ο απαραίτητος διαρκής εκσυγχρονι-
σμός που αναπτύσσονται μονομερώς και εις βάρος της 
γενικής μορφώσεως. 
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ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Οι τελειόφοιτοί μας, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδο-
ση, ξεχώρισαν για άλλη μια χρονιά επιτυγχάνοντας εξαιρε-
τικά αποτελέσματα στις πανελλαδικές εξετάσεις και σημει-
ώνοντας υψηλές επιδόσεις. Παρά τη μεγάλη άνοδο των βά-
σεων φέτος, πέτυχαν όλοι σε πανεπιστημιακές σχολές της 
πρώτης επιλογής τους και στη συντριπτική πλειοψηφία τους 
στην Αθήνα. Παράλληλα, τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα 
έδωσαν τη δυνατότητα σε όσους μαθητές μας επεδίωξαν την 
εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, να έχουν 
τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ σπουδών στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό.

Ειδικότερα σημειώνουμε ότι: 
• Η μαθήτριά μας Ελένη Δημητρίου πέτυχε 1η στη Νο-

μική της Αθήνας και ο Δημήτρης Κουτρέλλης 2ος στο 
τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανε-
πιστήμιο Πειραιώς, ενώ το 32,7% των μαθητών μας 
βρίσκονται στους πρώτους 30 της Σχολής τους.

• Στην κλίμακα 0-20 οι απόφοιτοι της Σχολής Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλου υπερέχουν συγκεντρώνοντας μέσο 
όρο στο γενικό βαθμό πρόσβασης 16,23. Ο αντίστοι-
χος Μ.Ο. για τα Δημόσια Γενικά Λύκεια ήταν 12,1, για 
τα δημόσια Πρότυπα-Πειραματικά 14, ενώ ο Μ.Ο. των 
ιδιωτικών Λυκείων 15.

• Το 100% των μαθητών μας που διεκδίκησαν θέση σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού έγιναν δεκτοί.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα ακόμη στατιστικά για τους 
μαθητές μας:

• 100% επιτυχία στα Α.Ε.Ι. 

• 100% επιτυχία των μαθητών και των τριών κατευθύν-
σεων

• 78% επιτυχία σε σχολές της πρώτης επιλογής

• 100% επιτυχία στις υψηλόβαθμες και καταξιωμένες 
σχολές (Νομικές, Πολυτεχνικές, Φυσικομαθηματικές, 
Ιατρικές, Βιολογικές, Φιλοσοφικές και Ψυχολογίας, 
Οικονομικές)

• Το 73,34% των μαθητών μας πέτυχε σε σχολές της 
Αθήνας. Το πολύ υψηλό αυτό ποσοστό αποτελεί ιδιαί-
τερα σημαντικό γεγονός στην εποχή της οικονομικής 
κρίσης που διανύουμε, ώστε να μην υποχρεωθούν τα 
παιδιά σε σπουδές μακριά από το σπίτι τους.

Να θυμίσουμε ακόμη ότι:
• Το 65,2% των μαθητών μας πέτυχε βαθμό πρόσβα-

σης στην κλίμακα 16-20 (αντίστοιχο πανελλαδικό πο-
σοστό 25,56%), το 34,8% στην κλίμακα 16-18 (αντί-
στοιχο πανελλαδικό ποσοστό 16,08%), ενώ το 30,4% 
στην κλίμακα 18-20 (αντίστοιχο πανελλαδικό ποσο-
στό 9,48%).

 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα θεαματικά αποτελέ-
σματα και της φετινής χρονιάς συνδέονται με μια ισορροπη-
μένη μαθητική ζωή, στη διάρκεια της οποίας η οργάνωση, 
η σοβαρότητα, η συστηματική προετοιμασία συμβαδίζουν 
με το οικογενειακό κλίμα που συνδιαμορφώνουμε όλοι μας 
στον χώρο του Σχολείου, Διεύθυνση, διδάσκοντες, μαθητές 
και γονείς. Ο συνδυασμός αυτός έχει ως συνέπεια την καλή 
ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, απαραίτητο στοιχείο 
για την ψυχοπνευματική τους ωρίμαση, την επιτυχία σε κάθε 
επίπεδο και τα άριστα αποτελέσματα στις εξετάσεις τους.
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Πόσο σίγουρη ήσουν για τα αποτελέσματα των εξετάσε-
ων; Είχες αγωνία για το αποτέλεσμα ή ήσουν βεβαία για 
την εισαγωγή σου και αναρωτιόσουν μόνο για τη σειρά 
επιτυχίας;

Πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, 
θυμάμαι πως ήταν περίοδος μεγάλου άγχους. ´Ηξερα ότι 
ήμουν ευχαριστημένη από τον εαυτό μου. Ωστόσο, ιδιαί-
τερα στη θεωρητική κατεύθυνση το στοιχείο του υποκει-
μενικού στη διόρθωση παίζει σημαντικό ρόλο κι έτσι δια-
τηρούσα τις επιφυλάξεις μου για τους βαθμούς. Τελικά, 
οι πολύ καλοί βαθμοί ήταν και για εμένα μία απερίγρα-
πτα ευχάριστη έκπληξη. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε 
κάθε ίχνος άγχους και ήμουν σίγουρη πως θα μπορούσα 
να μπω σε οποιαδήποτε Σχολή θα διάλεγα και μάλιστα με 
πολύ καλή σειρά, όπως και έγινε.

Κατά κανόνα οι πρωτεύσαντες μιλούν για «θυσίες» και 
σκληρό αγώνα που έκαναν προκειμένου να πετύχουν 
στο Πανεπιστήμιο. Εμείς σε θυμόμαστε ως μία μαθήτρια 
που, βέβαια, εργαζόταν συστηματικά, αλλά ταυτόχρονα 
και ένα χαρούμενο κορίτσι που δεν ήταν κλεισμένο στο 
σπίτι αφοσιωμένο αποκλειστικά στο διάβασμα. Από τη 
δική σου σκοπιά, πώς το βλέπεις: χρειάστηκε να κάνεις 
«θυσίες» στη διάρκεια των τελευταίων ετών προκειμέ-
νου να επιτύχεις τον στόχο σου και ποιες;

Η αλήθεια είναι πως ιδιαίτερα η τελευταία χρονιά του 
Λυκείου δεν ήταν σαν τις άλλες σε μεγάλο βαθμό. Ο φόρ-
τος εργασίας και η πίεση οπωσδήποτε διέφεραν. Επομέ-
νως, από αυτήν την άποψη τη χρονιά αυτή η προτεραιότη-
τά μου ήταν οι εξετάσεις και η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο 
και πολλά από αυτά που δεν εξυπηρετούσαν άμεσα αυτόν 
τον σκοπό περιορίστηκαν. Οι έξοδοι για παράδειγμα ήταν 
αναμφίβολα λιγότερες, όπως και οι εξωσχολικές δραστηρι-

Στη συνέχεια, το Δελτίο με χαρά και υπερηφάνεια φιλοξενεί στις σελίδες του συνέντευξη

της μαθήτριάς μας, Ελένης Δημητρίου, που πέτυχε πρώτη στη Νομική Αθηνών.

Γυρίζοντας πίσω, ένα ή δύο 
χρόνια, όταν ήσουν στην αρχή 
αυτής της μεγάλης προσπά-
θειας, ποια είναι η πρώτη 
σκέψη που σου έρχεται στο 
μυαλό;

´Οπως συμβαίνει συχνά στην 
αρχή κάθε μεγάλου εγχειρήμα- 
τος, έτσι και όταν ξεκινούσα αυ- 

τή την προσπάθεια θυμάμαι πως μου φαινόταν βουνό, ει-
δικά τις φορές που το σκεφτόμουν στο σύνολό του. Ας μην 
ξεχνάμε ότι έχει δημιουργηθεί ένας μύθος γύρω από τον 
θεσμό των Πανελληνίων που εντείνει το άγχος των παι-
διών και ενίοτε τα φοβίζει προκαταβολικά. Ετσι, λοιπόν, 
θυμάμαι και μία αγχωμένη Ελένη, πάντα όμως σε λογικά 
πλαίσια. Είναι χαρακτηριστικό πώς όσο περνούσε ο και-
ρός, η ύλη, το αρχικό «βουνό» έγινε μια μία σκέψη πιο 
προσιτή και λιγότερο τρομακτική. Αυτή νομίζω είναι μια 
σκέψη που πολύ συχνά έρχεται στο μυαλό μου κάθε φορά 
που συλλογίζομαι τις Πανελλήνιες.

´Οταν επέλεξες την επιστήμη που θα σπούδαζες, επεδί-
ωξες συνειδητά και την πρωτιά ή μόνο μια καλή σειρά; 

Η αλήθεια είναι πως την Επιστήμη της Νομικής δεν την 
διάλεξα παρά την τελευταία στιγμή, πριν συμπληρώσω 
το μηχανογραφικό μου. Αυτό σημαίνει πως οι εξετάσεις 
είχαν τελειώσει και οι βαθμοί ήταν γνωστοί. ´Ετσι, αυτό 
που όντως επεδίωξα ήταν να έχω μία βαθμολογία που να 
μου επιτρέπει να επιλέξω οποιαδήποτε Σχολή, εφόσον 
δεν ήμουν ακόμα σίγουρη, χωρίς να μου αποκλείει καμία. 
Δεν ήταν στόχος μου η πρωτιά, ενώ η καλή σειρά ήταν μία 
δευτερεύουσα, ίσως, επιδίωξη. Το βασικό για εμένα ήταν 
να πάρω το «εισιτήριο» για αυτό με το οποίο τελικά επι-
θυμούσα να ασχοληθώ.

Συνέντευξη με την Ελένη Δημητρίου
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ότητες. Από το Πάσχα και μετά ιδίως, όταν οι ρυθμοί δια-
βάσματος ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, σπανίως έβγαινα 
από το σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, προσπάθησα να χαρίζω όλη 
τη χρονιά στον εαυτό μου κάποιες ώρες τις οποίες αφιέ-
ρωνα σε αυτά που αγαπούσα. Δε στερήθηκα τον χορό που 
τόσο αγαπώ λόγου χάρη ή τη λογοτεχνία και το θέατρο και 
φυσικά τις εκδρομές. Γενικά αναζητούσα διεξόδους χαλά-
ρωσης και εκτόνωσης, καθώς αυτές μου έδιναν δύναμη και 
όρεξη να συνεχίσω την προσπάθεια. Οι υπερβολές δε χρει-
άζονται. Ισως να λειτουργούν και αρνητικά.

Η συμβουλή σου προς τους μαθητές που τώρα ξεκινούν 
την Γ΄ Λυκείου και αισθάνονται θαυμασμό και σεβασμό 
για την επιτυχία σου ποια είναι;

Μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πώς ένιωθα, όταν έναν χρό- 
νο πριν βρισκόμουν στη θέση αυτών των παιδιών. Αναφο-
ρικά με το διάβασμα θα τους προτείνω σύστημα και οργά- 
νωση από την αρχή. Είναι πολύ θετικό συναίσθημα να ξέρεις 
ότι δεν έχεις κενά και πως ως εδώ έχεις κάνει ό,τι καλύτερο 
μπορείς. Αυτό, όμως, που πραγματικά θέλω να πω στους 
υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι να δεί-
ξουν ψυχραιμία. Υπάρχει η τάση να δημιουργείται ένας μύ-
θος γύρω από τις εξετάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να προ- 
καλείται αδικαιολόγητος φόβος και υπερβολικό άγχος ή και 
πανικός στα παιδιά. Μερικές φορές χρειάζεται να κλείνου-
με τα αυτιά μας στις υπερβολές που ακούγονται. Η ψυχραι-
μία από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν κάτι που με βοήθησε 
πολύ και πιστεύω ότι συνετέλεσε καθοριστικά στο αποτέ-
λεσμα που είχε η δουλειά μου.

Πέρα από την αδιαμφισβήτητη ηθική και υλική υποστή-
ριξη της οικογένειάς σου, ποιοι άλλοι παράγοντες συνέ-
βαλαν στην επιτυχία σου; Το Σχολείο σε βοήθησε στην 
προσπάθεια αυτή και με ποιον τρόπο;

Συνηθίζω να λέω ότι στον αγώνα αυτόν δεν ήμουν μόνη 
μου. Η οικογένειά μου σίγουρα έπαιξε ρόλο καθοριστικό. 
Η υποστήριξη δεν ήταν μόνο υλική και ηθική, αλλά μπορώ 
να πω και πρακτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ατελείωτες 
ώρες να διαβάζω με τη μητέρα μου στο σαλόνι ενός σπι-
τιού που ακολουθούσε σύσσωμο κυριολεκτικά ρυθμούς 
Πανελληνίων. Ακόμα, ένας βασικός παράγοντας που συ-
νέβαλε στην επιτυχία μου είναι το Σχολείο όπου φοιτού-
σα, όχι μόνο την τελευταία χρονιά, αλλά από την Πρώτη 

Δημοτικού. Δε θα ήταν υπερβολή να πω ότι οι πολύ καλές 
βάσεις που έλαβα από μικρή στο Σχολείο αυτό έχτισαν μία 
άριστη μαθήτρια και έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα που 
τελικά πέτυχε και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. ´Αλλωστε, 
μερίδιο έχουν και οι καθηγητές που μας καθοδήγησαν και 
μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους, αλλά στάθηκαν δίπλα 
μας και ως άνθρωποι που μας νοιάζονται και μας αγαπούν 
από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Σίγουρα τον τελευταίο καιρό ένιωσες τα φώτα της δημο-
σιότητας πάνω σου. Πολλοί ξαφνικά ενδιαφέρονται για 
εσένα και θέλουν να μάθουν για τη ζωή σου, την προ-
σωπικότητά σου. Εσύ πώς θα περιέγραφες την Ελένη με 
λίγα λόγια;

Η αλήθεια είναι πως την Ελένη τη συμπαθώ πολύ! Αυτό 
συμβαίνει, κυρίως, επειδή τη βλέπω να εξελίσσεται. Θυ-
μάμαι ότι πάντα ήμουν μία πολύ καλή μαθήτρια με πολλά 
και πολλών ειδών ενδιαφέροντα. Με απασχολούν άπειρα 
θέματα, ενώ ακόμα περισσότερα είναι αυτά που θέλω να 
κάνω. Συχνά ο χρόνος δε μου φτάνει, για να ασχοληθώ με 
όσα επιθυμώ. Είμαι ένας συλλέκτης εμπειριών και σε αυτό 
πιστεύω ότι έβαλε το λιθαράκι του το Σχολείο μου. Θέτω 
υψηλούς στόχους για τον εαυτό μου και κάνω όνειρα προ-
σπαθώντας πάντα να έχω δίπλα μου ανθρώπους που με 
αγαπούν και τους αγαπώ χωρίς να ξεχνώ να τους το δείχνω.

Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου μετά από δέκα –ας πούμε− 
χρόνια; Ποιες σκέψεις κάνεις για το μέλλον;

Οι σκέψεις μου για το μέλλον προσπαθώ να είναι αρκε-
τά γενικές και ομιχλώδεις. Αυτό συμβαίνει πρώτον επειδή 
δε θέλω να βάλω από τόσο νωρίς όρια στον εαυτό μου. 
Αφήνω ακόμα και τα πιο απίθανα ενδεχόμενα ανοιχτά, 
αφού το μέλλον μας επιφυλάσσει πολλά. Δεύτερον, έχω 
την αίσθηση πως μέσα στα επόμενα χρόνια τα όνειρά μου 
μπορεί να αλλάξουν ριζικά, καθώς θα γνωρίσω νέες προο-
πτικές. Γενικά μιλώντας, όμως, ξέρω πως μελλοντικά θέλω 
να ταξιδέψω πολύ και, αν είναι δυνατόν, να συνδέσω τα 
ταξίδια με την δουλειά μου, βοηθώντας τους ανθρώπους 
σε κάθε μήκος και πλάτος της γης γνωρίζοντας παράλληλα 
διαφορετικούς πολιτισμούς. Η οικογένεια, επίσης, είναι 
σαφώς μέσα στα σχέδιά μου. Γενικά μου αρέσει πολύ η 
αισιόδοξη φράση… οι καλύτερες στιγμές έρχονται!    
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ΒΡΑΔΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ 7-11-2014

Ο κ. Α.Ι.Παναγιωτόπουλος είπε:

«Πριν 15 χρόνια, το 1999, κατά σύμπτωση ήταν Σάββα-
το, 6 Νοεμβρίου, είχαμε μαζευτεί στο Β΄ Νεκροταφείο για να 
τελέσουμε επιμνημόσυνη δέηση για τον Σοφοκλή. Αυτή τη 
φορά, είκοσι χρόνια μετά, που ο χρόνος έχει λειάνει τα θλι-
βερά συναισθήματα, αποφασίσαμε, με τη σύμφωνη γνώμη 
του γιου του, Στέλιου, να μην οργανώσουμε ένα τυπικό μνη-
μόσυνο, αλλά μια εκδήλωση πιο ταιριαστή στον χαρακτήρα 
και την προσωπικότητά του, μια στενή συγκέντρωση όσων 
συνεργάστηκαν μαζί του τα τελευταία χρόνια στο Σχολείο 
μας, μια ζεστή οικογενειακή –με την ευρύτερη έννοια της λέ-
ξης– και συναδελφική συγκέντρωση: 

•	 για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τον δεινό φιλόλο-
γο, τον πολύτιμο συνεργάτη της Σχολής, τον αγαπητό 
συνάδελφο και εκλεκτό φίλο, Σοφοκλή, που έβαλε 
ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στη μορφή που έχει σήμε-
ρα το Σχολείο, 

•	 να πιούμε ένα ποτήρι κρασί ευχαριστώντας τον νοερά 
για όσα μας πρόσφερε και 

Σοφοκλής Μαρκιανός

Την Παρασκευή, 7-11-2014 το Σχολείο μας τίμησε τη μνή- 
μη του Σοφοκλή Μαρκιανού με αφορμή την επέτειο των 
20 χρόνων από το θάνατό του, στην Αίθουσα Εκδηλώσε- 
ων του διδακτηρίου του Ψυχικού. Την εκδήλωση προλό-
γισε ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής, κ. Άλκης Ι.Πανα-
γιωτόπουλος, και στη συνέχεια πήραν τον λόγο ο Πρόε- 
δρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.), κ. Ανα- 
στάσιος Στέφος, ο Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και 
Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της ΟΛΜΕ, κ. Παύλος Χαρα- 
μής, και ο γιος του Σοφοκλή, κ. Στέλιος Μαρκιανός, ο 
οποίος ήλθε από το Παρίσι όπου διαμένει, ειδικά για την 
εκδήλωση. Τέλος, ο κ. Μιχάλης Μερακλής, ομότιμος κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιωαννίνων, που 
διαδέχθηκε τον Σ. Μαρκιανό στην ΠΕΦ το 1988, έκλεισε 
το μέρος των ομιλιών καταθέτοντας τη δική του ανάμνη-
ση από τη συνεργασία του με τον Σ. Μαρκιανό. Ακολού-
θησε μικρή δεξίωση, κατά την οποία οι παρευρισκόμε-
νοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να θυμηθούν 
τη συμβολή του Σοφοκλή Μαρκιανού σε μια σημαντική 
φάση της ιστορίας του Σχολείου μας.

•	 για να θυμηθούμε στιγμές από την ιστορία της Σχο-
λής.

Δεν θα σταθώ στο τυπικό βιογραφικό και στην εργογρα-
φία του, για τα οποία θα σας μιλήσουν οι επόμενοι ομιλητές, 
αλλά μπορείτε να βρείτε και στο τεύχος 13/1995 του Δελτίου. 
Θα καταθέσω κάποια γεγονότα από τη συνεργασία μας, που 
νομίζω θα φωτίσουν την ποιότητα του ανθρώπου και την κα-
θοριστική συμβολή του στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης 
του Σχολείου, που είχε ξεκινήσει μετά το θάνατο του Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλου το 1982.

Ο Σοφοκλής ήρθε στο Σχολείο το 1988, έχοντας αφυπη-
ρετήσει από το Κολλέγιο Αθηνών. Η Διευθύντρια του Γυ-
μνασίου μας εκείνη την εποχή, Ε. Κατσιμπρή, μου πρότεινε 
μια μέρα αν θα ήθελα να συνεργαστούμε με τον Σοφοκλή 
για να ενισχύσει το έργο μας. Το αντιμετώπισα με σκεπτικι-
σμό, πρώτον γιατί δεν ήμουν βέβαιος αν θα είχε το κουράγιο 
να συνεχίσει στη μαχόμενη εκπαίδευση –και τότε δεν χρει-
αζόμασταν έναν θεωρητικό– και δεύτερον αν θα μπορούσε 
να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον, μετά τόσα χρόνια 
σ’ ένα άλλο σχολείο, πολυπληθές, με διαφορετικές δομές 

Σοφοκλής Μαρκιανός (1933-1994)
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και διαφορετική νοοτροπία. Παρ’ όλα αυτά συναντηθήκαμε, 
αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι η πρώτη εντύπωση δεν άμ-
βλυνε τον σκεπτικισμό μου. Επειδή η Ε. Κατσιμπρή επέμενε, 
ισχυριζόμενη ότι ήμουν υπερβολικά επιφυλακτικός, συζήτη-
σα την ιδέα και με την ψυχολόγο του Σχολείου μας, Σμάρω 
Τσαγκαράκη, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του στο παρελ-
θόν. Ζήτησα, λοιπόν, τη γνώμη της, αν θα μπορούσε να προ-
σαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Στην αρχή εξεπλάγη από 
το νέο. Μετά με ρώτησε ξανά τι με απασχολεί σε αυτή τη συ-
νεργασία και επανέλαβα την ανησυχία μου αν θα μπορούσε 
να προσαρμοστεί ο Μαρκιανός στο Σχολείο μας. Με κοίταξε 
λίγο, και μετά γελώντας μου απάντησε: «Σε ένα μήνα θα έχε-
τε προσαρμοστεί εσείς στον Σοφοκλή!»

Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας με τον Σοφοκλή. Σε μι-
κρό χρονικό διάστημα η Σ. Τσαγκαράκη επιβεβαιώθηκε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Σοφοκλής Μαρκιανός ενσω-
ματώθηκε τόσο εύκολα και φυσικά στο πνεύμα και το ύφος 
του Σχολείου μας, ώστε η προσαρμογή υπήρξε αμοιβαία 
και ειλικρινής. Η συνεργασία του με όλο το προσωπικό του 
Σχολείου κύλησε αβίαστα και δημιουργικά, χωρίς στείρους 
ανταγωνισμούς και εγωιστικές δυσκολίες χάρη στη σοφή 
προσήνεια και την αξιοθαύμαστη μεθοδικότητα και την ορ-
γανωτικότητα που τον διέκριναν. Αλλά και η μεταξύ μας 
συνεργασία πήρε σύντομα και μιαν άλλη διάσταση εξίσου 
σημαντική, αυτή της φιλίας. 

Ο Σοφοκλής, λοιπόν, έβαλε τη σφραγίδα του ως καθηγη-
τής φιλόλογος, ως υπεύθυνος του προγράμματος των ΣΕΜ 
και, από το 1989, ως υπεύθυνος ύλης του Δελτίου Ενημέρω-
σης και Επικοινωνίας Σχολείου και Γονέων. 

«Υπεύθυνος των ΣΕΜ και υπεύθυνος ύλης του Δελτίου!» 
Ένα ψέμα ή καλύτερα μια ψεύτικη αλήθεια! Γιατί ο Σοφοκλής 
είχε και τις δύο ιδιότητες, αλλά ήταν κάτι περισσότερο από το 
άθροισμά τους. Για να θυμηθούμε τους στίχους του Α. Εμπει- 
ρίκου: «Τι κρίμα που τα λόγια είναι συχνά συμβατικά / Και 
έτσι δεν λέγουν πάντα την αλήθεια των πραγμάτων / μήτε και 
των αισθήσεων μήτε των αισθημάτων…» 

Οι παραπάνω ιδιότητες ήταν οι τυπικές, στο οργανόγραμ-
μα του Σχολείου. Στην πραγματικότητα ο Σοφοκλής ήταν:
- ο οργανωτής του προγράμματος των ΣΕΜ 
- ο εμπνευστής του Δελτίου και αυτός που το έθεσε σε 

εφαρμογή, επειδή θεωρούσε ότι θα συνέβαλε ουσιαστικά 
στην πληρέστερη ενημέρωση των γονέων και θα διευκό-
λυνε την επικοινωνία τους με το Σχολείο.

- ο εμπνευστής των Εκδόσεων της Σχολής και αυτός που τις 
ξεκίνησε εμπιστευόμενος το βιβλίο του Η διδασκαλία των 
Ιστοριών του Ηρόδοτου

- ο συντάκτης του Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής, 

έργο που, μολονότι δεν «φαίνεται» ως διοικητική υποχρέ-
ωση υπαγορευόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας των ιδιωτικών σχολείων, αποτελεί το απόσταγμα της 
πολύχρονης και πολύτιμης εμπειρίας του συντάκτη του, 
αντανακλά τη διορατικότητά του και γι’ αυτό διατηρεί 
την επικαιρότητά του ακόμη και σήμερα. 

Τέλος, ήταν αυτός που πήρε στα χέρια του την πλούσια 
πρώτη ύλη που παρήγε το Σχολείο μας, την επεξεργάστηκε 
όπως κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει, την ανέ-
δειξε μέσα από το Δελτίο πρωτίστως, όπως προείπα, και την 
έθεσε σε ένα σφιχτό πλαίσιο σε πλήρη αρμονία με την μακρά 
παράδοση της Σχολής. 

Η σφραγίδα που έβαλε ο Σοφοκλής, και ως μέλος του 
Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης, ήταν τόσο ισχυρή και 
ανεξίτηλη, ώστε σήμερα, που άλλαξαν άρδην και βίαια οι 
συνθήκες στη χώρα μας κι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 
συμμορφωθούμε στα νέα αυτά δεδομένα και να εκσυγχρο-
νιστούμε, δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να ξεπεράσουμε κα-
νόνες και αρχές, που πρώτος από όλους ο ίδιος δίδαξε με το 
απτό παράδειγμά του. 

Ωστόσο, καθώς υποστήριζε πάντα για το ρόλο του σύγ-
χρονου εκπαιδευτικού, «ο ρόλος αυτός έχει και μιαν άλλη 
εξίσου σπουδαία πλευρά: αυτήν του διαμεσολαβητή ανάμε-

Ο κ. Α.Ι.Παναγιωτόπουλος
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σα στην παλιά και τη νέα γενιά, ανάμεσα στην παράδοση και 
στην αλλαγή». 

Έτσι, τα διδάγματά του παραμένουν στον πυρήνα της 
λειτουργίας του Σχολείου μας, στο «ήθος» της Σχολής και 
δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε στο Συμβούλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης αλλαγές και προσαρμογές της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής του Σχολείου χωρίς να αναφερθούμε και να 
μνημονεύσουμε το παιδαγωγικό και διδακτικό του έργο, τις 
οργανωτικές ικανότητές του, το ήθος, την προσήνεια και την 
ικανότητά του να εξισορροπεί αντιτιθέμενες απόψεις.

Επιτρέψτε μου να κάνω μια προσωπική κατάθεση στο ση-
μείο αυτό: για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μου δεν 
μπόρεσα να «εκμεταλλευθώ» την παιδαγωγική και εκπαιδευ- 
τική πείρα του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, του πατέρα μου. Μπό- 
ρεσα όμως να επωφεληθώ από την πολύτιμη πείρα του Σο-
φοκλή, και αισθάνομαι τιμή και ευγνωμοσύνη γι’ αυτό. 

Κλείνω τη σύντομη αυτή εισαγωγή μου με ένα απόσπα-
σμα από τον αποχαιρετιστήριο λόγο του μαθητή του Ηλία 
Ευσταθίου, όπως καταγράφηκε στο Έργα και Ημέρες του 
σχολικού έτους 1994-95.

«Δεν ήρθαμε εδώ σήμερα για τυπικούς αποχαιρετισμούς. 
Ήρθαμε, επειδή η σχέση μας μαζί σου μας σφράγισε ανεξίτη-
λα. Γιατί η προσωπικότητά σου δικαίωνε την έννοια του όρου 
δάσκαλος. Ποτέ δεν υπήρξες μεταφορέας γνώσεων ή διεκ-
περαιωτής προγραμμάτων. Αντίθετα. Μας δίδαξες ότι η μα-
θησιακή διαδικασία δεν είναι υποχρέωση που αποβλέπει στη 
συλλογή γνώσεων, αλλά αποτελεί η ίδια σκοπό. Γιατί μέσα 
από τη συνεπή προσπάθεια διαμορφώνεται η προσωπικότητα 
και αναπτύσσονται οι ικανότητες, που ο καθένας μας κρύβει 
μέσα του χωρίς να το υποψιάζεται. Το αδιόρατο υπομειδίαμά 
σου ήταν αποτελεσματικότερο από οποιαδήποτε νουθεσία.» 

Στη συνέχεια, ο κ. Α. Στέφος, πρόεδρος της ΠΕΦ, είπε:

«Πριν από είκοσι ακριβώς χρόνια, στις 27 Οκτωβρίου 1994, 
μιαν ολόφωτη φθινοπωρινή μέρα, δεκάδες φίλοι, συνάδελ-
φοι και η προσφιλής οικογένεια, συνοδεύσαμε με άφατη συ-
γκίνηση και βαθιά οδύνη, τον πολυαγαπημένο και αξέχαστο 
φίλο και εκλεκτό συνάδελφο, σημαντικό πνευματικό άνθρω-
πο, Σοφοκλή Μαρκιανό, στην τελευταία του κατοικία στο Β΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών και τον εναποθέσαμε ευλαβικά στην 
αττική γη, ὑπό κεύθεσι γαίης. Λίγο πριν, στην εξόδιο ακολου-
θία στο ναΰδριο του Αγίου Ισιδώρου του Β΄ Κοιμητηρίου, 
έγιναν οι ύστατοι χαιρετισμοί προς τον φίλτατο Σοφοκλή, 
που τόσο πρόωρα και αναπάντεχα μας εγκατέλειψε, πορευό-
μενος το μεγάλο ταξίδι προς την αιωνιότητα. 

Ο Σ. Μαρκιανός, εξαίρετος φιλόλογος και ιστορικός, 
γεννήθηκε το 1933 στο Ρέθυμνο. Με λαμπρές σπουδές στο 
Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1952-’57) και στη συνέχεια, 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Cincinnati των 
ΗΠΑ, εκπονώντας και τη διδακτορική του διατριβή, με 
θέμα στην Αρχαία Ιστορία1, ακολούθησε το εκπαιδευτικό 
λειτούργημα, υπηρετώντας με πάθος, υψηλό δημοκρατικό 
ήθος και αγωνιστικότητα, την επιστήμη και την εκπαίδευ-
ση. Ως φιλόλογος καθηγητής δίδαξε, επί τριάντα συναπτά 
έτη (1958-1988), στο Κολλέγιο Αθηνών και στο χρονικό 
διάστημα 1973-78 ως Διευθυντής (Γυμνασιάρχης και Λυκει-
άρχης), προσφέροντας πλουσιοπάροχα, στους εκατοντάδες 
μαθητές του, τα αγαθά της παιδείας με την άρτια επιστημο-
νική, παιδαγωγική και διδακτική του συγκρότηση, σε συν-
δυασμό με την άκρα ευσυνειδησία, συνέπεια, δημοκρατικό-
τητα, παρρησία και αφοσίωση στο έργο του. 
 Μετά την αφυπηρέτησή του από το Κολλέγιο, και στη χρο-
νική περίοδο 1988-1994, συνέχισε ως Διευθυντής Σπουδών 
και καθηγητής στη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, συμμετέ-
χοντας, από το 1989, και στην έκδοση του Δελτίου της Σχο- 
λής. Δίδαξε, ακόμη, ως ειδικός επιστήμων, Αρχαία Ελληνική 
Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης (1983-’84). Διετέλε-
σε, επίσης, μέλος επιστημονικών Ενώσεων, ιδρυτής, συνερ-
γάτης, σύμβουλος ύλης και αρθρογράφος περιοδικών (Νέα 
Παιδεία, Εκπαιδευτικά), εμπνευστής και από το ιδρυτικά μέ- 
λη του Εκπαιδευτικού Συνδέσμου. 
 Το επιστημονικό του έργο εκτείνεται σε βιβλία, που αφο-
ρούν κυρίως την αρχαία ελληνική ιστορία, και άρθρα σε ποι-
κίλα περιοδικά ελληνικά (Λόγος και Πράξη, Τα Εκπαιδευτι-
κά, Φιλολογική, Σύγχρονη Σκέψη, Διαβάζω) και Ξενόγλωσ-
σα (Historia). 
 Στα επιστημονικά του έργα συγκαταλέγονται τα: Από αριστερά: Σ. Τουλιάτος, Π. Χαραμής, Α.Ι.Παναγιωτόπουλος
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α. Ερμηνευτική και μεθοδολογική προσέγγιση των κειμένων 
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Γρηγόρης, 1978).
β. F. Finley, Ο κόσμος του Οδυσσέα, μετάφραση, Σιδέρης 
1966.
γ. Το δίτομο έργο, σε συνεργασία με τον Βασίλη Κρεμμυδά, 
Ο αρχαίος κόσμος· Ανατολικοί λαοί και Ελλάδα ως το 323 μ.Χ. 
(Γνώση, 1985).
δ. Θεματική Ιστορία (Α΄ Λυκείου, Κεφ. 1-2), Ο.Ε.Δ.Β. 1985.
ε. Η διδασκαλία των Ιστοριών του Ηρόδοτου (Ι.Μ.Παναγιω-
τόπουλου, 1994).
 Στο βιβλίο αυτό αναλύει το ποικίλο υλικό που περιέχεται 
στις ηροδότειες Ιστορίες και υποδεικνύει τρόπον επιλογής 
και οργάνωσης της διδακτέας ύλης κατά θεματικές ενότητες. 
Η αείμνηστη χαρισματική δασκάλα μας και στενή συνεργά-
τις της ΠΕΦ και συνακόλουθα, του Σοφοκλή, Γεωργία Παπα-
κωστούλα-Γιανναρά (1917-2010) είχε επισημάνει σε άρθρο 
της2, ότι «το βιβλίο είναι γραμμένο με γνώση τεκμηριωμένη, 
ενδιαφέρον για το κείμενο, μεγάλη ενημέρωση και γλαφυρό 
γράψιμο που θα έπρεπε να προταθεί ως βιβλίο του καθηγητή 
για τη διδασκαλία του αλικαρνάσσειου ιστορικού».
 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι 
 Η σημερινή εκδήλωση, βραδιά τιμής και μνήμης οργανώ-
νεται από τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, της οποίας ο Σο-
φοκλής υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης. Ευχαριστώ θερμότα-
τα τους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους Άλκη Παναγιω-
τόπουλο, Γενικό Δ/ντή της Σχολής, και Στάθη Κουτσούνη,  
Δ/ντή του Λυκείου, για την τιμητική πρόσκληση συμμετοχής 
μου στην αφιερωματική εκδήλωση.
 Τον Σ. Μαρκιανό γνώρισα, για πρώτη φορά, ως Πρόεδρο 
της ΠΕΦ στη διετία 1986-’88, θητεία που σφραγίστηκε με 
τη φωτεινή παρουσία και την έντονη προσωπικότητα του 
εκλιπόντος. Στο Δ.Σ., που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 
26/11/’86, εξελέγη, με μυστική ψηφοφορία, ως Πρόεδρος ο 
Σοφοκλής Μαρκιανός (δεύτερος Πρόεδρος της ΠΕΦ μετά 
τον Κώστα Μπαλάσκα και προκάτοχος του Μιχάλη Μερα-
κλή). Η σύνθεση του Δ.Σ. ήταν η ακόλουθη: Αντιπρόεδρος 
η Γεωργία Παπακωστούλα-Γιανναρά, Γενικός Γραμματέας ο 
Χρήστος Αντωνίου, Οργανωτικός Γραμματέας ο Παύλος Χα-
ραμής, Ειδικός Γραμματέας ο Αναστάσιος Στέφος, Ταμίας ο 
Σωκράτης Κουγέας και μέλη-Σύμβουλοι, η Σοφία Μπαρδάνη 
και ο Σπύρος Τουλιάτος.
 Θυμάμαι πάντα με συγκίνηση την άριστη συνεργασία 
που είχα με τον Πρόεδρο και η οποία εξελίχθηκε σε άρρηκτη 
φιλία, μέχρι τέλους. Αναπολώ νοσταλγικά τις συνεδριάσεις 
του Δ.Σ., τις οποίες ο Σοφοκλής, διηύθυνε με το μειλίχιο και 
πράο ύφος του, με γνώση, πλούσια πείρα, του θέματος, σοφή 
σκέψη, δημοκρατικότητα, βαθιά συναίσθηση του καθήκο-

ντος, αλλά, κυρίως, ευγενική συμπεριφορά και υπέρμετρη 
συνεργατικότητα.
 Στο διάστημα της θητείας του εκδόθηκαν οκτώ τεύχη της 
Φιλολογικής (19-26), με καίρια και ουσιαστικά άρθρα γραμ-
μένα από τον ίδιο, και οργανώθηκαν τρία σεμινάρια –δεν 
είχε καθιερωθεί ακόμη ο θεσμός των ετήσιων συνεδρίων– με 
την έκδοση των αντίστοιχων Πρακτικών, στην Αθήνα και 
σε πολλές επαρχιακές πόλεις (Κόρινθο, Καλαμάτα, Σπάρτη, 
Τρίκαλα, Αμαλιάδα, Θήβα, Λάρισα, Λαμία, Κοζάνη, Χανιά, 
Ρέθυμνο): το 8ο Μορφωτική αξία και διδακτική των ιστορι-
κών κειμένων, το 9ο Το μάθημα της Ιστορίας στην Α/θμια και 
Β/θμια Εκπ/ση και το 10ο Η αρχαία δραματική ποίηση. Ως 
Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας 
Ομάδων Εργασίας με στόχο την προώθηση λύσεων σε άμεσα 
επιστημονικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των 
φιλολόγων και συμμετείχε ενεργά στην Ομάδα της Ιστορίας, 
ως υπεύθυνος συντονιστής από το 1987-1994, συμβάλλοντας 
στην οργάνωση των προαναφερθέντων Σεμιναρίων 8 και 9 
καθώς και του 17ου, Εθνική Συνείδηση και Ιστορική Παιδεία.

 Στα πρώτα μέλη της Ομάδας εργασίας Ιστορίας, που συ-
νέταξαν αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος3 συμπεριλαμ-
βάνονταν οι: Σοφ. Μαρκιανός, Όλγα Καραγιώργου, Ειρήνη 
Κατσιμπρή, η αείμνηστη Νέλη Ρήγου, ο Γιάν. Κολυβάς, ο 
Γιώρ. Λεοντσίνης, ο Χάρης Μπαμπούνης και ο Σπ. Τουλιά-
τος, ο οποίος συνεχίζει ανελλιπώς το έργο του συντονιστή 
της ομάδας.

Ο κ. Α. Στέφος
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 Συνέβαλε, επίσης, καθοριστικά στη λειτουργία Τοπικών 
Συνδέσμων Φιλολόγων, σ’ όλη τη χώρα, στη σύνταξη και υπο- 
βολή υπομνημάτων προς το Υπουργείο Παιδείας, συμμετέχο-
ντας σε συνεντεύξεις τύπου, επαφές και επικοινωνία με συν- 
δικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς (Ο.Λ.Μ.Ε., Ο.Ι.Λ.Ε., 
Δ.Ο.Ε., Φιλόλογο, Νέα Παιδεία κ.ά.). Εισηγήσεις και άρθρα 
του δημοσιεύθηκαν στα σεμινάρια 8 και 9 της ΠΕΦ καθώς 
και στη Φιλολογική (τ. 34 και 35)4. Αξίζει να επισημανθούν η 
οξύτατη ματιά του, η γνώση των εκπαιδευτικών προβλημά- 
των, η κριτική και επικριτική του στάση στα κείμενά του: Ανα- 
φέρω, για παράδειγμα, μια ανακοίνωση που συνέταξε με α- 
φορμή επεισόδια που συνέβησαν στο Υπουργείο Παιδείας 
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 1987, κεί-
μενο5 που είναι τόσο επίκαιρο και συνάδει τέλεια με τη σημε-
ρινή πραγματικότητα. 
«1. Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων παρατηρεί με ανησυ-
χία, ότι, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για διάλογο, η 
στάση της πολιτείας απέναντι στους φορείς της εκπαίδευσης 
γίνεται ολοένα και αυταρχικότερη. 2. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών και γενικά 
η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να απειλούν την ίδια τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. με ολέ-
θριες συνέπειες για την εκπαίδευση των αυριανών επιστη-
μόνων και επομένως για την ελληνική κοινωνία. 3. Κατόπιν 
τούτων εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον 
αγώνα των φορέων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τη 
λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και ζητάμε από 
την πολιτεία να ασχοληθεί άμεσα με τη λύση τους στα πλαί-
σια ενός ουσιαστικού δημοκρατικού διαλόγου. 
Ο Πρόεδρος Σοφοκλής Μαρκιανός.»

Συνεχίζοντας, θα ήθελα συγκινημένος να επαναλάβω ότι 
εγώ προσωπικά αλλά και όλοι μας στο Δ.Σ. υπήρξαμε απο-
δέκτες της βοήθειάς του, όλοι μας νιώσαμε την πολύτιμη 
συμπαράσταση και αρωγή του Σοφοκλή, επενδεδυμένη με 
γνώση, εμπειρία και σοφία, που έδινε πάντοτε πρόθυμα, δί-
κην ομηρικού Μέντορος, αφήνοντας ανεξίτηλα τα ίχνη της 
έντονης παρουσίας του. Έτσι, η πνευματική μορφή του Σ. 
Μαρκιανού με την ακεραιωμένη προσωπικότητά του σφρά-
γισε αποφασιστικά και καθοριστικά τη συνεργασία μας στην 
ΠΕΦ και, επιπρόσθετα, σφυρηλάτησε ακατάλυτους δεσμούς 
φιλίας και χάραξε νέους δρόμους και προοπτικές στην Ένω-
σή μας, αλλά και στη φιλολογική πορεία του τόπου μας.
 Θα τον θυμούμαστε πάντα με αγάπη και συγκίνηση.

Σημειώσεις
1. Ο τίτλος της διατριβής, που εκδόθηκε σε μορφή βιβλίου 

είναι «Biographical Discrepancies in the Solonian Tradition».

2. Φιλολογική, 49 (1994), «Σοφοκλή Μαρκιανού, η διδα-
σκαλία των Ιστοριών του Ηροδότου», σ.σ. 10-12.

3. Βλ. Φιλολογική, 24 (1988), σ.σ. 3-4.
4. Βλ. Φιλολογική, 49 (1994), σελ. 6.
5. Φιλολογική, 21 (1987), σελ. 26.

Ο κ. Π. Χαραμής, πρόεδρος του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, ο 
οποίος συνεργάστηκε ως σύμβουλος έκδοσης του Δελτίου 
μετά το θάνατο του Σοφοκλή Μαρκιανού, έλαβε στη συνέ-
χεια τον λόγο: 

«Γνώρισα τον Σοφοκλή Μαρκιανό στα μέσα της δεκαε-
τίας του 1980, όταν εκλέχθηκε πρόεδρος στην Πανελλήνια 
Ένωση Φιλολόγων. Διαμορφώθηκε από τότε μια σχέση αμοι-
βαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, που πολύ γρήγορα εξελί-
χθηκε σε συνεργασία και –τολμώ να πω– σε φιλία. Σύντομα 
συνειδητοποίησα πως πολλές από τις προηγούμενες προτε-
ραιότητες και επιλογές μου θα ήταν διαφορετικές, αν αυτή η 
γνωριμία είχε συμβεί νωρίτερα. Και είναι αυτή η διαπίστωση 
μια από τις πολλές αποδείξεις της ακτινοβολίας που ασκούσε 
η προσωπικότητά του σε όσους τον πλησίαζαν.

Οι συναντήσεις μας ήταν εκείνο το διάστημα πυκνές: στη 
μια περίσταση για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες και 
τη δράση μας στην Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων· στην 

Ο κ. Π. Χαραμής
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άλλη για να σκιαγραφήσουμε την εναλλακτική πρόταση της 
Αριστεράς για την παιδεία· στην τρίτη για να αναλύσουμε 
ζητήματα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας και της καθημε-
ρινής λειτουργίας του σχολείου, που τόσο τον απασχολού-
σαν· στην επόμενη, κάποια από τις μελέτες που σκεπτόταν 
να εντάξει στις Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, 
που τότε είχε αναλάβει. Και πλάι σ’ αυτά σύντομα προστέθη-
καν και άλλα θέματα, μεγάλα και μικρά, καθημερινά και αν-
θρώπινα, που είναι αναγκαία για να εξελιχθεί μια απλή γνω-
ριμία σε σχέση ζωής. Μια σχέση, δυστυχώς, τόσο σύντομη.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, με ανθρώπους που τον 
γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και με όσους 
δεν είχαν αυτή την τύχη, κάποιες από τις εναργέστερες ανα-
μνήσεις μου. 

Μου έκανε εντύπωση πως όταν έγραφε συνήθως προτι- 
μούσε το μολύβι –τότε δεν είχε ακόμα διαδοθεί ο υπολογι- 
στής και το πληκτρολόγιο– κάτι που νομίζω ότι δύσκολα θα 
αποδεχόταν στο γράψιμο. Κρατώ ακόμα κείμενα και σημειώ- 
σεις με το χαρακτηριστικό γραφικό χαρακτήρα του. Πιστεύω 
ότι αυτή η επιλογή του, το μολύβι και το απαραίτητο συνο-
δευτικό του, η γομολάστιχα, δεν υποδήλωνε κάποιου είδους 
αβεβαιότητα σχετικά με τον προσανατολισμό των κειμένων 
του. Οι αρχές και οι αξίες που αποδεχόταν και ακολουθού-
σε ήταν κατασταλαγμένες. Περισσότερο σηματοδοτούσε τη 
συνειδητοποίηση από μέρους του ότι κανένα κείμενο, ιδίως 
όταν αποπειράται να εκφράσει τη βούληση μιας συλλογικό-
τητας, δεν μπορεί να θεωρείται τελειωμένο. Προτιμούσε τη 
συνεχή πάλη με τα εκφραστικά μέσα, ζύγιζε προσεκτικά την 
κάθε φράση, ενώ παράλληλα δεν δίσταζε να παροτρύνει και 
τους συνεργάτες του στη διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων.

Μια ανάλογη πρακτική επιχείρησε να καθιερώσει και στις 
Εκδόσεις της Σχολής. Το πρώτο βιβλίο των εκδόσεων ήταν 
δικό του πόνημα, το γνωστό του έργο «Η διδασκαλία των 
Ιστοριών του Ηρόδοτου». Έδωσε λοιπόν πρώτος ο ίδιος το 
παράδειγμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας θέτο-
ντας το γραπτό του στην κρίση τριών κριτικών αναγνωστών 
και λαμβάνοντας υπόψη του σοβαρά τις παρατηρήσεις τους.

Ένα ακόμα στοιχείο θα ήθελα να παραθέσω σχετικά με 
την ίδια έκδοση που δείχνει την ευθύτητα και τη μαχητικότη-
τα που τον διέκρινε. Έχοντας αναλάβει τη φιλολογική επιμέ-
λεια του κειμένου του είχα ένα πολύ εύκολο έργο να φέρω σε 
πέρας. Κάτι όμως που δεν μου πήγαινε καλά στον τίτλο του 
βιβλίου ήταν ο τονισμός στη λέξη «Ηρόδοτου». Γνωρίζοντας 
ότι πολλοί πιθανοί αναγνώστες βλέποντας και μόνο το εξώ-
φυλλο θα απέρριπταν αυθόρμητα την προπαροξύτονη εκδοχή 
της λέξης και ξέροντας πόσο σημαντικό είναι το εξώφυλλο για 
την κυκλοφορία ενός βιβλίου, του πρότεινα κάτι πολύ απλό: 

όχι να προτιμήσει την εκδοχή «Ηροδότου», κάτι που ήξερα ότι 
σε καμιά περίπτωση δεν θα αποδεχόταν, αλλά να επιλέξει τα 
κεφαλαία γράμματα, που δεν «κραύγαζαν» από το εξώφυλλο 
σχετικά με τις γλωσσικό έθος του συγγραφέα. Αρνήθηκε και 
αυτή την πρόταση, θεωρώντας προφανώς ότι ενέχει ένα στοι-
χείο εξαπάτησης.

Ανέφερα νωρίτερα ότι τον απασχολούσε πολύ η καθημερι-
νότητα του σχολείου. Προσθέτω εδώ ότι οι τότε συνάδελφοί 
του στη Σχολή θα μπορούσαν να εκτιμήσουν καλύτερα τη στε-
νή σχέση που είχε διαμορφώσει με τους μαθητές και τις μαθή-
τριες του σχολείου και την εκτίμηση που απολάμβανε από αυ-
τούς χωρίς καθόλου να τους χαρίζεται στις παρεκτροπές τους. 

Με την αφορμή αυτής της αναφοράς, αναρωτιέμαι πώς θα 
αντιμετώπιζε ο Σοφοκλής Μαρκιανός, αν βρισκόταν ανάμεσά 
μας, με την ευαισθησία που πάντοτε τον διέκρινε για τα προ-
βλήματα των νέων, αλλά και με την εκλεπτυσμένη αίσθηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, την ακραία κατάσταση που έχει προ-
κύψει σήμερα, καθώς «… οι αστραπές αλωνίζουν τα νιάτα», 
για να παραφράσω το νόημα ενός στίχου του Νίκου Γκάτσου. 

Υπενθυμίζω ότι σε πρόσφατη Ειδική Συνεδρία της Διαρ-
κούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελ- 
λήνων προέκυψε ότι η γενικότερη πολιτική που ακολουθείται 
αυτό το διάστημα στην Ελλάδα «παραβιάζει τα δικαιώματα 
του παιδιού, τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παι-
διού, έτσι όπως έχει ψηφιστεί από τη Συνέλευση του ΟΗΕ το 
1989 και έγινε νόμος της ελληνικής πολιτείας το 1992, κα-
θώς και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Παιδιού».1 
Τονίστηκε χαρακτηριστικά κατά τη Συνεδρία αυτή ότι «του-
λάχιστον δυόμισι χιλιάδες παιδιά στην Αθήνα που βρίσκο-
νται στη βασική εκπαίδευση υποσιτίζονται»2 καθώς και ότι 
«η στέρηση υλικών αγαθών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξή τους και 
τις μελλοντικές τους ευκαιρίες».3 Αναφέρθηκε, επίσης, ότι 
η κοινωνική και οικονομική κρίση της περιόδου 2009-2012 
«… οδηγεί τους νέους […] σε μια ιδιαίτερα δεινή οικονομική 
κατάσταση χωρίς άμεση ή μεσοχρόνια προοπτική κοινωνι-
κής και επαγγελματικής ένταξης».4 Με αυτούς τους όρους 
τα «αδικαίωτα δικαιώματα» των νέων, όπως συχνά τα χαρα-
κτηρίζαμε στο πρόσφατο παρελθόν, υπάρχει σαφής κίνδυνος 
πλέον να εξελιχθούν σε «αδικοχαμένα δικαιώματα». 

Είναι άραγε αποκλειστικά οικονομική η παρούσα κρίση; 
Είναι ταυτόχρονα και κρίση παιδείας; Και αν αυτό συμβαίνει, 
όπως υποθέτω ότι θα απαντούσε και ο ίδιος ο Σοφοκλής, πού 
βρίσκεται η λύση; Πεποίθησή μου είναι ότι, για να δώσουμε 
απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο 
να ανατρέξουμε στο μεστό και διορατικό λόγο του Σοφοκλή 
Μαρκιανού υπενθυμίζοντας ένα επίκαιρο απόσπασμα από 
άρθρο του, με το οποίο και θα περατώσω την ομιλία μου.

«…Η σύγχρονη τεχνολογία, που έχει πάρει απειλητικές δια-
στάσεις για τον ίδιο τον άνθρωπο και έχει προκαλέσει ριζικές 
και ανεξέλεγκτες ανακατατάξεις σ’ όλους τους τομείς της ζωής 
του, έχει αρχίσει να κάνει όλο και πιο αισθητή την ανάγκη της 
δημιουργίας ενός νέου ανθρώπου, που θα είναι σε θέση όχι 
μόνο να συνθέτει την πείρα του σε νέα επιστημονικοτεχνικά 
επιτεύγματα αλλά και να ελέγχει συνειδητά τα επιτεύγματά 
του αυτά και να τα χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των όρων 
της ζωής του. Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης η ανάγκη αυτή αρχίζει να προβάλλει ως ο 
κύριος σκοπός και το αίτημα για μια «γενική παιδεία» με ιδι-
αίτερη έμφαση στην επιστημονική ανθρωπιστική παιδεία να 
βρίσκει όλο και μεγαλύτερη απήχηση.

Η γενική αυτή παιδεία, που ως ένα βαθμό αντιστοιχεί στη 
σύγχρονη τάση διασύνδεσης των διαφόρων επιστημονικών 
κλάδων, εισάγει τους μαθητές στις ποικίλες σφαίρες της αν-
θρώπινης δραστηριότητας, αφυπνίζει τα διαφέροντα και τις 
λανθάνουσες ικανότητές τους, εξασφαλίζει καλύτερες προϋ-
ποθέσεις προσαρμογής τους στα νέα επαγγέλματα και στους 
τρόπους ζωής, επιτρέπει την κατανόηση και ερμηνεία του 
κόσμου στην ολότητά του, αυξάνει τις δυνατότητές τους για 
συνειδητή και υπεύθυνη δράση και για συμμετοχή στις κοι-
νωνικές αποφάσεις και, τελικά, συμβάλλει στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό 
της γενικής παιδείας και των τόσων σημαντικών λειτουργιών 
της τα ανθρωπιστικά μαθήματα μπορούν να παίξουν ένα 
ρόλο καθοριστικό, γιατί καθιστούν τους μαθητές ικανούς να 
κατανοούν την ιστορική πορεία της κοινότητάς τους και να 
εντάσσουν σ’ αυτή συνειδητά και υπεύθυνα τη δράση τους.»

Σημειώσεις
1. Βλ. εισήγηση του Αντωνακόπουλου Παναγιώτη, Βου-

λευτή και Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
στην Ειδική Συνεδρία της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών 
Υποθέσεων (15-2-12), Νέα Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλει-
σμός. Πολιτικές Καταπολέμησης και Καθιέρωση ενός Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος, Αθήνα 2012, σελ. 165 κ.ε.

2. Ό.π., σελ. 165. Σήμερα ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί.
3. Βλ. εισήγηση του Σακέλλη Ιωάννη, Βοηθού Συνήγορου 

του Πολίτη, ό.π.. σελ. 32.
4. Βλ. Χτούρης, Σωτ.: Οι διαστάσεις της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελληνική Νεολαία. Πολιτι-
κές για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση 
και την επαγγελματική ζωή», ό.π., σελ. 85 κ.ε.

Ο κ. Στέλιος Μαρκιανός, Oικονομολόγος, είπε στη συνέχεια:

Καλησπέρα σε όλους,
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να εκφράσω τη συγκίνησή μου για 

το γεγονός ότι η σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου και όλοι μας 
με την παρουσία μας σήμερα, τιμάμε, 20 χρόνια μετά τον θά-
νατό του, τη μνήμη του πατέρα μου. Και φυσικά είναι ταιρια-
στό με τον χαρακτήρα του ανθρώπου που τιμάμε, κάτι τέτοιο 
να γίνεται σε σχολικό περιβάλλον.

Δεν θα σας μιλήσω για το επιστημονικό και διδακτικό του 
έργο, κάποιοι μάλλον το γνωρίζετε και καλύτερα από εμένα. 
Θα σας πω κάποια πράγματα για τη ζωή του, τον χαρακτήρα 
του και τον πολιτικό/ιστορικό που ίσως τα βρείτε και εσείς 
ενδιαφέροντα και χρήσιμα για το σήμερα.

Από αριστερά: Α. Στέφος, Α.Ι.Παναγιωτόπουλος, Μ. Μερακλής,
Σ. Μαρκιανός, Π. Χαραμής στην εκδήλωση
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Βραδιά τιμής και μνήμης

Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1933 στο Ρέθυμνο της Κρή-
της. Το 1948 ήρθε στην Αθήνα όπου και τελείωσε το γυμνάσιο, 
συνεχίζοντας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Αφού τελείωσε 
και το στρατιωτικό του, ξεκίνησε να εργάζεται στο Κολλέγιο 
Αθηνών, και να είναι και στο Οικοτροφείο του σχολείου. Το 
1961 παντρεύτηκαν με τη μητέρα μου και το 1964 απέκτησαν 
και εμένα.

Το 1967 φύγαμε για την Αμερική όπου ο πατέρας μου έ- 
κανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο University of Cin- 
cinnati, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του το 1970, 
με θέματα διατριβών «Η Χρονολόγηση της Νομοθεσίας 
του Σόλωνα» και «Ανακολουθίες στη Χρονολόγηση των 
Πρωτογενών Πηγών για τη Νομοθεσία του Σόλωνα». Γυ-
ρίσαμε στο μέσο της περιόδου της χούντας και ο πατέρας 
μου συνέχισε, όπως πριν, στο Κολλέγιο. Το 1973 έγινε Συν-
διευθυντής στο Κολλέγιο. Από τη θέση αυτή, όπως έμαθα 
πριν λίγα μόλις χρόνια και μάλιστα τυχαία, προστάτευσε 
αριθμό μαθητών που είχαν λάβει μέρος στα γεγονότα του 
Πολυτεχνείου, λέγοντας στην αστυνομία ότι στις επίμαχες 
ημέρες βρίσκονταν στο Οικοτροφείο. Ο ίδιος ποτέ δεν πε-
ρηφανεύτηκε για αυτό μπροστά μου.

Τη θέση του συνδιευθυντή την έχασε μερικά χρόνια αρ-
γότερα τηρώντας τις αρχές του ενάντια σε πιέσεις για παρά-
καμψη της διαδικασίας εισαγωγής μαθητών στο Κολλέγιο. 
Δεν ήταν ο άνθρωπος που θα έβαζε στην άκρη τις ηθικές του 
αρχές για τη βολή και τη θέση. Η έννοια του επαγγελματι-
σμού, γιατί για αυτό μιλάμε τελικά, είναι δυστυχώς κάτι που 
λείπει στο ελληνικό περιβάλλον και ξενίζει όσους δεν την 
αντιλαμβάνονται και δεν την εφαρμόζουν.

Ο πατέρας μου συνέχισε να διδάσκει στο Κολλέγιο, έχο-
ντας και μια παράλληλη δραστηριότητα ως επισκέπτης κα-
θηγητής και συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για μερι-
κά χρόνια. Στα τελευταία του χρόνια, εγκατέλειψε το Κολλέ-
γιο και συνεργάστηκε πλέον με τη Σχολή που μας φιλοξενεί.

Θα σας αναφέρω μερικά ανεκδοτολογικά περιστατικά με 
τον πατέρα μου που για/σε όσους τον ήξεραν θα ηχούν γνώ-
ριμα και αναδεικνύουν και τον τρόπο σκέψης του.

Το 1982-3 χρειάστηκε να κάνω κάποια ιδιαίτερα στα μα-
θηματικά με ένα συνάδελφο του πατέρα μου. Φιλική τιμή με 
έκπτωση 50%, 5.000 δραχμές την ώρα. Δηλαδή η κανονική 
τιμή για μια ώρα ήταν το 1/10 του μηνιαίου μισθού και πα-
ραπάνω! Λέω, λοιπόν, στον πατέρα μου: «Γιατί δεν κάνεις 
κανένα ιδιαίτερο όπως έκανες παλιά, να πάρουμε κανένα 
καινούριο αυτοκίνητο»; «Επειδή», μου λέει, «δεν μου αρέσει 
να κάνω ιδιαίτερα, δεν είναι το ενδιαφέρον μου, και στο κάτω 
κάτω, δεν ζούμε ικανοποιητικά όπως ζούμε τώρα»; «Ε, ναι» 
του λέω, «αλλά και ένα καινούριο αυτοκίνητο δεν το θέλεις»; 

«Όχι», μου λέει, «προτιμάω να διαβάσω ένα βιβλίο και να 
κάνω άλλα πράγματα…»
Και έτσι καταρρίφθηκε μια βασική αρχή του καπιταλισμού!

Τέλη της δεκαετίας του 1980 ο πατέρας μου είχε συμμε-
τάσχει στη συγγραφή βιβλίου αρχαίας ιστορίας. Του ζήτησαν 
λοιπόν από τον ΟΕΔΒ να τους πάει τις φωτογραφίες που 
ανέφερε στο κείμενο, και εκείνος, επειδή τις είχε σε βιβλία, 
τους πήγε τα βιβλία. Μετά από καιρό, άρχισε να τα αναζητά, 
και, μετά από πολύ κόπο και χρόνο, τα πήρε πίσω. Φτάνει 
στο σπίτι και τους ρίχνει μια ματιά. Τι είχαν κάνει; Είχαν ΚΟ-
ΨΕΙ τις φωτογραφίες από τα βιβλία! Ο πατέρας μου δεν μπο-
ρούσε να πιστέψει ότι οι άνθρωποι που ήταν επιφορτισμένοι 
με την έκδοση διδακτικών βιβλίων είχαν βανδαλίσει άλλα 
βιβλία… Τι επαγγελματισμός!

Λίγες μέρες προ των Πανελλαδικών (γιατί έτσι τις λέγαμε 
τότε μετά τη 2η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση –ΑΛΗΘΕΙΑ, σε 
ποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση βρισκόμαστε σήμερα;)– Λί-
γες μέρες, λοιπόν, προ των Πανελλαδικών, του ζήτησα να κά-
νουμε μια επανάληψη στην ιστορία για να δούμε αν τα ξέρω. 
Μου λέει,: «θέλεις να σου κάνω ερωτήσεις»; «Όχι», του λέω, 
«θα ανοίξεις το βιβλίο στην πρώτη σελίδα και θα στο απαγ-
γείλω». Καταλαβαίνετε την έκπληξή του... και φυσικά τη δικιά 
μου, που ένα χρόνο μετά δε θυμόμουν τίποτα από ό,τι έλεγε το 
βιβλίο αυτό...

Ο κ. Σ. Μαρκιανός
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Θα ήθελα να μιλήσω λίγο και για τον πατέρα μου ως ιστο- 
ρικό, όχι με την έννοια του μελετητή και εκπαιδευτικού, αλ- 
λά με την έννοια της εφαρμογής της ιστορίας στην κατανό-
ηση του κοινωνικού-πολιτικού παρόντος. Μια κατανόηση 
της ιστορίας που πιστεύω ότι έχω κρατήσει και ο ίδιος και 
εφαρμόζω στην ανάλυσή μου των σύγχρονων οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων. Και μια ανάλυση που 
γινόταν, και γίνεται, πάντα, να τονίσω, με μια πεποίθηση που 
είχε ο πατέρας μου ότι η δημοκρατία και η ατομική ελευθερία 
είναι βασικά αγαθά του σύγχρονου ανθρώπου. 

Από την εποχή που ήμουν έφηβος και στη συνέχεια όλο 
και περισσότερο, σε κάθε ευκαιρία που είχαμε, ακόμα και 
γύρω από το τραπέζι του φαγητού, ανοίγαμε συζήτηση για 
διάφορα θέματα, όπως την κατάρρευση του υπαρκτού σοσια-
λισμού, το ρόλο του κράτους στην οικονομία, τη συνεχιζόμε-
νη ή μη αποδοχή της μαρξιστικής προσέγγισης στην ιστορία 
και άλλα πολλά. Σε όλα αυτά ήταν πάντα παρόν το ιστορικό 
παράδειγμα ή ανάλογο. Και πολλές φορές αναρωτιόμασταν 
πώς εξελίσσόταν η οικονομία και η κοινωνία και συζητούσα-
με, φυσικά, το ερώτημα του 1989, γιατί ο δυτικός καπιταλι-
σμός επικράτησε του υπαρκτού σοσιαλισμού ως τρόπος ορ-
γάνωσης της παραγωγής και μηχανή παραγωγής πλούτου.

Για 15 χρόνια μετά από τον θάνατο του πατέρα μου το 
1994, λίγα καινούρια ερωτήματα είχαν προκύψει. Από το 2008 
όμως και μετά, με την αμερικανική χρηματοπιστωτική κρίση 
και την ευρωπαϊκή κρίση θεσμών και κρατικού χρέους, πολ-
λά νέα ερωτήματα προκύπτουν. Πολύ θα ήθελα να μπορώ να 
κάνω τη συζήτηση αυτή με τον πατέρα μου, να αναλύσουμε 
μαζί και τη συντελούμενη εθνική αυτοκτονία. Τη βίαιη υποχώ-
ρηση της δημοκρατίας με την κατάργηση της διάκρισης των 
εξουσιών. Την εφαρμογή του καθολικότερου, πληρέστερου, 
προληπτικού ηλεκτρονικού φακελώματος και την ανάδειξη 
της χώρας μας σε πρωταθλητή του μεγάλου αδελφού. Πού 
οδηγείται η κοινωνία μας και γιατί η Ευρώπη πελαγοδρομεί; 
Μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση ή για Ευρωπαϊκή Διάλυση; Εί-
ναι ένας ευρωπαϊκός πόλεμος πάλι στο προσκήνιο κ.ο.κ.

Δυστυχώς, τις συζητήσεις αυτές δεν μπορώ να τις κάνω 
με τον πατέρα μου παρά μόνο στο μυαλό μου. Από μια πλευ-
ρά, όμως, ίσως χαίρομαι για εκείνον, γιατί στη ζωή του έβλε-
πε μια σταθερή και συνεχή πρόοδο της χώρας στην οικονο-
μία, τους θεσμούς και τη δημοκρατία, στα οποία πιστεύω ότι 
συνέβαλε και εκείνος με ένα μικρό πετραδάκι.
Θα ήθελα φεύγοντας από εδώ σήμερα να κρατήσουμε από τη 
μνήμη του πατέρα μου τρια πράγματα: 

•	 Πρώτα από όλα, την ανάγκη να σκεφτόμαστε και να 
κρίνουμε για να καταλαβαίνουμε, από όλα αυτά που 
μας αραδιάζουν, τι είναι σωστό και πραγματικό.

•	 Δεύτερον, την έννοια της επαγγελματικής ηθικής, του 
επαγγελματισμού, που θα είναι απαραίτητη (αλλά όχι 
και ικανή συνθήκη) αν είναι να βγει η ελληνική κοινω-
νία από την τρέχουσα κρίση.

•	 Τρίτον, την ουσιώδη χρήση της ιστορίας στην κατανό-
ηση του σήμερα και για τη διαμόρφωση της πολιτικής 
τοποθέτησης του καθενός μας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τη Σχολή 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου που οργάνωσε την αποψινή επέτειο 
στη μνήμη του πατέρα μου. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είσαστε παρό-
ντες σήμερα τιμώντας τον. 
Γεια σας.

Ο κ. Μ. Μερακλής, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Ιωαννίνων, ζήτησε στη συνέχεια να πάρει τον 
λόγο και κατέθεσε την προσωπική του ανάμνηση από τον  
Σ. Μαρκιανό, τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, συ-
νάντησε μόνο μια φορά, όταν μαζί με τον Χρήστο Αντωνίου, 
το 1988, του ζήτησαν να αναλάβει πρόεδρος της ΠΕΦ, διαδε-
χόμενος τον Μαρκιανό. Στην αυθόρμητη αυτή παρέμβαση, ο 
κ. Μερακλής, μεταξύ άλλων, είπε:

«[…]Μου έμεινε η συζήτηση που κάναμε εκείνο το ημί-
ωρο. Ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, ακριβώς 
όπως τον περιγράψατε σήμερα, και αυτό με ενθάρρυνε, διό-

Ο κ. Μ. Μερακλής
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Ήθελα πραγματικά να κάνω ένα διάλογο μαζί του-δεν τα 
κατάφερα. Είχε χαθεί […] Δεν πειράζει. Είναι άκρως συγκινητι-
κό ότι σκεφτήκατε, […] να τιμήσετε αυτόν τον άνθρωπο […]. 

Να είστε καλά»

Κλείνοντας το μέρος των ομιλιών, ο Α.Ι.Παναγιωτόπουλος 
ευχαρίστησε τους ομιλητές για τη συμμετοχή τους στη συ-
γκέντρωση και τον Στέλιο Μαρκιανό, που ήρθε από το Πα-
ρίσι ειδικά για την εκδήλωση. Ακολούθησε δεξίωση, στην 
οποία κάλεσε τους παρευρισκόμενους ο Α.Ι.Παναγιωτόπου-
λος, επισημαίνοντας: 

«Βλέπετε την φωτογραφία του Σοφοκλή που προβάλλεται 
στην οθόνη. Βλέπετε το ποτήρι κρασί στο χέρι, το υπομειδία-
μα στα χείλη, λίγο ειρωνικό, λίγο χαρούμενο για τις μικρές χα-
ρές και απολαύσεις της καθημερινής ζωής, που πρόωρα έχασε. 
Σας παροτρύνω να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του, για-
τί ο Σοφοκλής δεν ήταν ούτε ασκητής, ούτε ο αυστηρός και 
μονόχνωτος λόγιος, και, όπως δείχνει και η φωτογραφία, να 
πιούμε κι εμείς ένα ποτήρι κρασί στη μνήμη του!»   

τι είχα κάποιους ενδοιασμούς. Ήταν χρόνια μεταβατικά και 
για την ΠΕΦ. Δεν είχε βρει ακόμα, θα έλεγα, μια ισορροπία. 
Εγώ δεν έκανα σχεδόν τίποτα από όσα έκανε στην ΠΕΦ 
ο Μαρκιανός. Δυστυχώς δεν είμαι οργανωτικός άνθρωπος, 
δεν έχω αυτήν την τάξη που είχε εκείνος. Αν έκανα κάτι 
εκεί, ήτανε μια προσπάθεια να δημιουργήσω κάποια ισορ- 
ροπία. 

[…] Έτυχε να συναντήσω και να διαβάσω και να το χρη-
σιμοποιήσω κατά έναν τρόπο διαλογικό το βιβλίο του για 
τον Ηρόδοτο, το οποίο φαντάζομαι θα ήταν και το κύκνειο 
άσμα του. […] Νομίζω ότι εκεί ο Μαρκιανός τα λέει όλα 
σχετικά με τον Ηρόδοτο. Όπως θα ξέρετε […] υπήρχαν δύο 
«κόμματα» σχετικά με το τι είναι ο Ηρόδοτος: οι μεν έλε-
γαν ότι ήταν ένας παραμυθάς, […] Οι άλλοι ότι ήτανε, ο 
πατέρας της Ιστορίας, τίτλος που του είχε αποδώσει ο Κι-
κέρωνας. Σε αυτό το βιβλίο του ο Μαρκιανός αποδεικνύει 
[…] ότι η αξιοπιστία του Ηροδότου στερεώθηκε καλά μόνο 
μετά τον 19ο αιώνα και μέσω των ιστορικο-κοινωνικών με-
λετών. Αυτό μου προκαλούσε κάποια όχι ένσταση, κάποιο 
αίσθημα του ότι λείπει κάτι από αυτήν την παρατήρηση. 
Τόνιζε, δηλαδή ως ιστορικός που ήταν, την ιστορική διά-
σταση του Ηροδότου και μάλιστα με κάποια περιορισμένη 
σημασία του ιστορικού. Εμένα μου έλειπε η αναφορά και 
σε μια ποιητικότητα αυτού του έργου. Προχώρησα στην 
ανάγνωση του βιβλίου και είδα ότι το είπε κι αυτό. Είπε ότι 
αυτός μπόλιασε (θυμάμαι το ρήμα που χρησιμοποίησε) την 
ιωνική πεζογραφία με την ποιητική παράδοση, προπάντων 
την επική παράδοση και αυτό προκάλεσε και μία διάθεση 
κάποιων φιλολόγων προπάντων να υποστηρίξουν ότι τε-
λικά […] η Ιστορία του Ηροδότου είναι έργο λογοτεχνικό, 
έργο τέχνης. Εκεί, λοιπόν, λέει μια πολύ σπουδαία κουβέ-
ντα ο Μαρκιανός, ότι κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός 
ότι Ιστορία και Λογοτεχνία είναι πάρα πολύ κοντά, πολλές 
φορές συναντώνται κι έτσι ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος 
από την τελική/οριστική απόφανση του Μαρκιανού και μου 
έμεινε μόνο ακόμη η επιθυμία να τον δω και να συμπλη-
ρώσω λέγοντας ότι ιστορία έγραφε ο Ηρόδοτος διότι έτσι 
πιστευόταν τότε, όταν έβαζε μέσα στο έργο του πάρα πολ-
λές παραδόσεις με την έννοια της γερμανικής Sage, δηλαδή 
τους θρύλους, γι’ αυτό ο Νικόλαος Πολίτης προτίμησε τη 
λέξη παράδοση […]. Η Ιστορία του Ηροδότου περιέχει και 
πάρα πολλές τέτοιες παραδόσεις και ασφαλώς θα βρείτε τέ-
τοιες στο βιβλίο του.
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