
Κ
ανένας πλέον δεν αμφισβητεί πως οι αρχαίοι μας 
πρόγονοι ήσαν εκείνοι που έδωσαν την ύψιστη ση-
μασία στην ανάγκη της Εκπαίδευσης.
Γιατί, μπορεί σήμερα να λέμε πως η Εκπαίδευση, 
με την ευρεία της έννοια, περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση, 
με συγκεκριμένο τρόπο, στη σκέψη, στον χαρα-
κτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου, αλλά 

ο Αριστοτέλης ήταν εκείνος που επισήμανε ότι «της παι-
δείας οι μεν ρίζες πικρές, οι δε καρποί γλυκείς», δίνο-
ντας έμφαση στην άποψη του δασκάλου του, Πλάτωνα, 
ότι «μικρότερο κακό είναι η αγραμματοσύνη, παρά η 
κακή και χωρίς μέθοδο εκπαίδευση»! 
Σήμερα, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Εκπαί-
δευση είναι μια μορφή εξειδικευμένης κοινωνικοποίη-
σης, που ασκείται, κατά κανόνα, από φορείς που βρίσκο-
νται έξω από την οικογένεια και έχει ως περιεχόμενό της 
τη μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών ενέργει-
ας ή συμπεριφοράς. 

Έτσι, πέρα από τη συστηματική Εκπαίδευση που παρέχει 
το κράτος, ο Αθλητισμός που «προωθείται» κυρίως από 
τα ερασιτεχνικά σωματεία και ο Πολιτισμός που «μεθο-
δεύεται» από τους πολιτιστικούς συλλόγους, αποτελούν 
την «άλλη μορφή» της, ως πεμπτουσία της εννοιολογικής 
της ολοκλήρωσης. 
Εν κατακλείδι, η Εκπαίδευση είναι η συστηματική και η ορ-
γανωμένη διαδικασία της αγωγής και της μάθησης, που 
αφενός προγραμματίζεται από την Πολιτεία ή από οποιον-
δήποτε άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, αφετέρου υλοποι-
είται από τους φορείς αυτούς. 
Επειδή, όμως, η Εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο αγαθό, γι’ 
αυτό την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίησή 
της την έχει εξολοκλήρου η Πολιτεία, καθώς και 
ο Αριστοτέλης, πριν από 2.300 χρόνια, είχε 
επισημάνει ότι: «Όσοι μελέτησαν την τέ-
χνη της διοίκησης, έχουν πεισθεί ότι 
η τύχη των κρατών εξαρτάται κυρί-
ως από την εκπαίδευση των νέων». 

«Παιδείας αντέχου»
(Να έχεις υπομονή για να μορφωθείς)

Σόλων
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Κώστας Ζαγκλής *

Τ
έλος Αυγούστου. Εμείς οι καθηγητές με τους μα-
θητές μας περιμένουμε κάθε χρόνο την ημέρα που 
ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Πανελλαδι-
κών Εξετάσεων. Έτσι και φέτος. 
Πρέπει πρώτα απ’ όλα να συγχαρούμε όσες και 
όσους πέτυχαν και να τους ευχηθούμε καλή στα-
διοδρομία με υγεία κι επιτυχίες. Σ’ αυτή την κρίσιμη 
περίοδο, η χώρα χρειάζεται επιστήμονες και παι-

δαγωγούς, με όλη τη σημασία των λέξεων. 
Για όσους δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, μπορούν και πρέ-
πει να ξαναπροσπαθήσουν. Να κυνηγήσουν το όνειρό τους 
και να μη συμβιβαστούν. Τίποτε δεν τελείωσε. Μπορεί να 
γίνει τώρα το νέο ξεκίνημα.
 n n n n n n n

Τα αποτελέσματα όμως, των φετινών Πανελληνίων και 
οι βάσεις, κατέδειξαν πιο έντονα από κάθε άλλη χρονιά 
τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος. Η «ανάγνωση» των βάσεων εισαγωγής, 
έγκειται μεν στη ματιά του παρατηρητή, αλλά σε κάποια 
στοιχεία δεν μπορεί να δώσει κανείς προσωπική εκτίμη-
ση. Είναι ατράνταχτα. 
Α. Με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, 
το 25% των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων και το 40% 
των αποφοίτων των ΕΠΑΛ (περίπου 25.000) υποψήφιοι 
-και τώρα νέοι φοιτητές- εισάγονται με βαθμό κάτω από 
τη βάση του 10. 
Β. Με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ δημιουργήθηκαν ΑΕΙ 
πολλών ταχυτήτων. Παραδείγματα πολλά: Απόφοιτοι Γενι-
κού Λυκείου εισήχθησαν με 16.385 μονάδες στη σχολή Πο-
λιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και άλλοι με 7.665 μονάδες 
στην αντίστοιχη στις Σέρρες. Στα νέα τμήματα Δ.Ε.Τ. του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα, η βάση 
εισαγωγής είναι 4.463 μονάδες και στην Κοζάνη (Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας) 4.490 μονάδες ενώ στο αντί-
στοιχο τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η 
βάση είναι 17.959 μονάδες. 
Γ. Δημιουργήθηκαν στην ίδια πόλη σχολές με το ίδιο αντι-
κείμενο. Π.χ. στην Πάτρα υπάρχει σχολή Μηχανολόγων του 
Πανεπιστημίου Πατρών με βάση 16.811 μονάδες και του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου με βάση 10.405 μονάδες.
 n n n n n n n

Και εδώ τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά και αμεί-
λικτα. Για παράδειγμα στην πρώτη (Α) διαπίστωση. Πώς 
θα διαχειριστούν τα πανεπιστημιακά τμήματα τα ελλείμ-
ματα αυτών των παιδιών; Θα αναλάβουν γνωστικές υπο-
χρεώσεις που θα έπρεπε να επιφορτιστούν με αντίστοιχο, 
αναγκαστικά, περιοσρισμό των απαιτήσεών τους και με δι-
αρκώς ελαστικότερη διάθεση στις αξιολογήσεις; Ήδη το 
βιώνουμε στα μέχρι χθες ονομαζόμενα «ΤΕΙ» και τώρα με 
τις μετονομασίες το πρόβλημα θα πάρει διαστάσεις χιονο-
στιβάδας. Τη στιγμή που πρέπει να επιζητούμε εντατικο-
ποίηση της προσπάθειας, καταντήσαμε -διότι γι’ αυτό πρό-
κειται- στην ήσσονα προσπάθεια. Το πρόβλημα δεν είναι 
τωρινό. Ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με διεύ-
ρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επέφερε τη συ-
νεχή πτώση του επιπέδου των μαθητών, αντί για την επι-
θυμητή άνοδο, και τώρα μεγιστοποιήθηκε. 
 n n n n n n n

Η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι καθόλου εύ-
κολη. Τα τελευταία 40 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο της 
εκπαίδευσης, πέρασαν από το Υπουργείο Παιδείας δεκάδες 
υπουργοί. Τα αποτελέσματα των ενεργειών τους τα βιώνου-
με σήμερα. Ίσως να έβλεπαν στον εαυτό τους τον νέο με-
ταρρυθμιστή της Παιδείας, τον νέο Ευάγγελο Παπανούτσο. 
Θεωρώ ότι όλοι είχαν καλές προθέσεις. Όλοι προσπάθησαν 
αλλά υπήρξαν αναποτελεσματικοί. Οι αιτίες πολλές. Πρώ-
τα απ’ όλα η έλλειψη συναίνεσης (διαχρονικό πρόβλημα της 
πατρίδας μας). Δεύτερο η έλλειψη σχεδιασμού. Είναι δυνα-

τόν στην τετραετή θητεία μιας κυβέρνησης να υπάρξουν 3 
Υπουργοί Παιδείας όπου ο καθένας εφάρμοζε τις δικές του 
αντιλήψεις για το εθνικό θέμα της Παιδείας; 
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πάσχει συνολικά και βαρύ-
τατα. Είναι αναγκαία η συζήτηση για θεσμικές αλλαγές που 
θα επιφέρουν άμεσες και μακροχρόνιες βελτιώσεις. Χρει-
άζεται επίσης αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Κυ-
ρίως όμως χρειάζεται να αλλάξει η υπάρχουσα νοοτροπία 
γιατί αλλιώς θα χαθούν και τα χρήματα και η προσπάθεια. 
Διάβασα δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας στην «Καθημε-
ρινή» όπου δήλωσε ότι «απαιτείται σειρά παρεμβάσεων και 
στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να αλλάξει το 
τοπίο σε βάθος χρόνου. Κατ’ αρχήν η θεσμοθέτηση της βά-
σης εισαγωγής είναι δεδομένη, χωρίς να έχει προκαθορι-
στεί το όριο αλλά και ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής της. 
Η τελική απόφαση θα προκύψει μετά από διάλογο με τους 
εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των ΑΕΙ».
Παράλληλα προωθείται ο ανασχεδιασμός της επαγγελματι-
κής και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, αφού, όπως δήλωσε, 
ο τέως υπουργός δημιούργησε σύγχυση στον κλάδο με τη 
δημιουργία των διετών προγραμμάτων που είχαν γίνει «στο 
πόδι». Προς τη θετική κατεύθυνση ακούγονται όλα αυτά. 
Όμως για τη βάση του 10 θα είχα να παρατηρήσω τα εξής: 
Ίσως να χρειαστεί προσωρινά, αλλά δεν είναι η λύση. 
Αν -για παράδειγμα- του χρόνου τα θέματα είναι πιο εύκο-
λα, οι βαθμολογίες θα είναι καλύτερες άρα και το ποσοστό 
των υποψηφίων κάτω από το 10 θα πέσει από το 25% στο 
5% ή 3%. Αυτό θα σημαίνει πως έχουμε καλύτερους μαθη-
τές; Αν συμβεί το αντίθετο, θα έχουμε ακόμα χειρότερους; 
Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε μαθητές ικανούς 
να σπουδάσουν. Μαθητές κατάλληλους και με πιστοποι-
ημένες γνώσεις.
Πριν από χρόνια υπήρχαν μαθητές Δημοτικού που δεν 
προάγονταν στην επόμενη τάξη. Μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου, παραπέμπτονταν σε επανεξέταση τον Σεπτέμ-
βριο ή απορρίπτονταν λόγω χαμηλών επιδόσεων. Σήμε-
ρα όποιος μαθητής δεν κάνει απουσίες περισσότερες από 
τις νόμιμες, προάγεται. 
Η βελτίωση των γνώσεων και του επιπέδου των μαθητών 
πρέπει να έλθει μέσα από τη δουλειά και την αξιοκρατική 
αξιολόγηση στο σχολείο. Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο. Το 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ που έχει ήδη θεσμοθετηθεί μπο-
ρεί, αν εφαρμοστεί σωστά, να αποτελέσει λύση. 
Πρέπει όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί, η πολιτεία αλλά και η 
κοινωνία, να κοιτάξουμε την πραγματικότητα στα μάτια 
και να την αντιμετωπίσουμε με θάρρος και ρεαλισμό. Χω-
ρίς διάθεση για πρόσκαιρα βολέματα, προσωπικά, τοπικι-
στικά και μικροκομματικά οφέλη.

* Διεύθυνση των Φροντιστηρίων ΑΛΦΑ

Οι μαθητές μας  
μιλούν για εμάς
 

3       Περνώντας τα δύο τελευταία χρόνια 
στο φροντιστήριο Άλφα και έχοντας 

περάσει στη σχολή προτίμησής μου, το συ-
στήνω ανεπιφύλακτα ως πηγή πρώτα παι-
δείας και μετά εκμάθησης. Η -από κοινού- 
επικοινωνία και η αλληλοκατανόηση έθεσε 
τα θεμέλια της επιτυχίας. 

Γιάννης Πουλάκης
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΟΠΑ 

 1η επιλογή
 

3         Το φροντιστήριο Άλφα αποτέλεσε 
σημαντικότατο αρωγό στην προσπά-

θειά μου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Μέσα σ’ ένα ευχάριστο κλί-
μα, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του 
προσέφερε τα μέγιστα για την εκπλήρωση 
των στόχων μου. Ανεπιφύλακτα, το φροντι-
στήριο Άλφα φαίνεται η σωστή επιλογή για 
κάθε μαθητή. 

Βασίλης Τσιαπάλας
Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα. 1η επιλογή

 

3         Θεωρώ ότι η επιλογή του φροντι-
στηρίου δεν είναι μια εύκολη υπό-

θεση για τον μαθητή. Όχι μόνο χρειάζεται 
άξιους καθηγητές, ώστε να τον οδηγήσουν 
ορθά προς τους στόχους του αλλά και να 
νιώθει σιγουριά και ασφάλεια για να μπορεί 
να αντιμετωπίζει τους φόβους και τις ανα-
σφάλειές του. Γι αυτό τον λόγο, θέλω να ευ-
χαριστήσω το φροντιστήριο Άλφα για τη σι-
γουριά που μου προσέφερε αλλά και για τη 
στήριξή του τις στιγμές που τη χρειαζόμουν. 

Κώστας Φραγκουλόπουλος
Ιατρική Αθήνας - 1η επιλογή

 

3         Στο φροντιστήριο Άλφα, μέσα από 
τις εξαιρετικές παραδόσεις, τις έξυ-

πνες συμβουλές για αποδοτικότερο διάβα-
σμα και την προσπάθεια που κατέβαλλαν, 
για να καλύψουν τις αδυναμίες του καθένα 
μας ξεχωριστά, κατάφερναν να μετατρέ-
πουν το άγχος σε χαμόγελο. 

Ναταλία Βάβουλα
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 

1η επιλογή 
 

3         Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους τους 
καθηγητές μου. Πέρα από τις γνώ-

σεις και τον επαγγελματισμό που διέθεταν, 
οι σχέσεις τους με τα παιδιά ήταν υπέροχες 
και το κλίμα του μαθήματος που δημιουρ-
γούσαν κάτι παραπάνω από ευχάριστο και 
φιλικό. Αναμφισβήτητα, θα μου λείψουν 
πάρα πολύ!

Βασιλεία Μουτάφη
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΟΠΑ

Ερμού 24, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6148682 & 210 6146418

www.alfa.com.gr

...εγγύηση επιτυχίας!
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Η
έναρξη της νέας σχολικής και ακαδη-
μαϊκής χρονιάς αποτελεί για τη νέα 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ένα 
σημαντικό ορόσημο. Συμπίπτει χρο-
νικά με την έναρξη μιας μεταρρυθμι-
στικής προσπάθειας, η οποία έχει επι-
μέρους βραχυπρόθεσμους στόχους, 
μεσοπρόθεσμες επιδιώξεις, αλλά και 

ένα μακρόπνοο όραμα που εκτείνεται πέρα από 
τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης.
Ξεκινώντας από τη βάση της πυραμίδας προς 
τα πάνω, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενί-
σχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. Κάνου-
με πράξη τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
εκπαίδευση στην πλειονότητα των Δήμων στη 
χώρα, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε υπο-
δομές που κληρονομήσαμε από την απελθού-
σα Κυβέρνηση. Ενδεικτικά, από τους 52 Δήμους 
που αρχικά είχαν δηλώσει αδυναμία εφαρμογής 
του μέτρου, και κατόπιν έντονης προσπάθειας 
της ηγεσίας του Υπουργείου μας, με την πολύ-
τιμη συνδρομή των Υπηρεσιών και τη συνεργα-
σία φορέων, πετύχαμε να μειώσουμε τις ελλεί-
ψεις, με αποτέλεσμα σήμερα μόνο 13 από τους 
116 Δήμους της χώρας της δεύτερης φάσης να μη 
μπορούν φέτος να εφαρμόσουν τη δίχρονη υπο-
χρεωτική εκπαίδευση, για τους οποίους ελήφθη 
ειδική μέριμνα, ενώ δρομολογούνται λύσεις για 
το επόμενο έτος. 
Γενικότερα ως προς την πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, κεντρική μας επιδίωξη 
είναι να απελευθερώσουμε το σχολείο από τον 
ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παι-
δείας και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
στους εκπαιδευτικούς μας. Και αυτό το επιδιώ-
κουμε μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις: Για 
παράδειγμα, μελετούμε ένα νέο συνεκτικό πρό-
γραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο, 
το οποίο θα περιλαμβάνει νέες εκπαιδευτικές θε-
ματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότη-
τα, σεβασμός στον άλλο, προφύλαξη από φυσι-
κές καταστροφές, διατροφή και υγιεινή.
Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό των 
πρότυπων και πειραματικών σχολείων και εισά-
γουμε το θεσμό των πρότυπων επαγγελματικών 
λυκείων. Καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε 
να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες 
όλων των μαθητών. Ενισχύουμε, την εκμάθηση 
ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής. 
Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξι-
οτήτων (soft skills), όπως π.χ. η κριτική και συν-
θετική σκέψη και η ομαδική δουλειά, όπως και 
στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital 
skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινω-
νία, ψηφιακά δικαιώματα, κ.ά.
Στις πρώτες 50 ημέρες από την ανάληψη των κα-
θηκόντων μας καταβάλαμε προσπάθειες και θα 
καταφέρουμε τα σχολεία μας να ανοίξουν χωρίς 
προβλήματα, με τα βιβλία και τους εκπαιδευ-
τικούς στις θέσεις τους. Η επίτευξη αυτού του 
βραχυπρόθεσμου στόχου αποτελεί την αφετη-
ρία ενός Μαραθωνίου, που η διαδρομή του περι-

Νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά 
με νέο όραμα για την εκπαίδευση

Άρθρο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ

λαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθ-
μιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και οι 
προκλήσεις και τα προβλήματα που πρέπει να δι-
ορθωθούν δεν είναι λίγα. Τα πρόσφατα αποτε-
λέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και το 
απογοητευτικό γεγονός ότι 1 στους 4 υποψήφι-
ους από το Γενικό Λύκειο και το 41% των υποψη-
φίων από τα ΕΠΑΛ εισήλθαν σε πανεπιστημια-
κή σχολή έχοντας γράψει κάτω από 10, εκπέμπει 
ένα μήνυμα ότι οι μεταρρυθμίσεις στο σχολείο 
δεν μπορούν να περιμένουν.
Στη βάση αυτή ξεκινούμε άμεσα διάλογο με τους 
εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να επέλ-
θουν καίριες βελτιώσεις και στο σύστημα εισα-
γωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό που 
θα συζητήσουμε με τους εμπλεκόμενους φορείς 
είναι η θέσπιση μιας ελάχιστης βάσης εισαγωγής 
και η δυνατότητα καθιέρωσης εκ μέρους των πα-
νεπιστημίων μιας υψηλότερης από αυτήν βάσης 
εισαγωγής σε κάθε τμήμα εφόσον το επιθυμούν. 
Ασφαλώς, ωστόσο, αυτό το μέτρο δεν είναι πα-
νάκεια και δεν αρκεί για να βελτιωθεί η ποιότη-
τα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα 
με τον σχεδιασμό αυτόν, επιδιώκουμε να ενισχύ-
σουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυ-
κείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορι-
κά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές 
εξετάσεις από τάξη σε τάξη. 
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στρατηγικός μας 
στόχος είναι ο ακαδημαϊκός χάρτης να περιλαμ-
βάνει ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοι-
κούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, εξω-
στρεφή και σε κοινό βηματισμό με την αγορά 
εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση δρομολογού-
με, ενδεικτικά, την ενίσχυσή τους με σύγχρονους 
και αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκησης και με 
διακριτές και σαφώς καθορισμένες αρμοδιότη-

τες, την επιστροφή εξουσιών του υπουργείου 
και του υπουργού του ίδιου στα πανεπιστημια-
κά ιδρύματα, όπως αποφάσεις σχετικά με τα με-
ταπτυχιακά προγράμματα των ιδρυμάτων, την 
απελευθέρωση του πλαισίου των Ειδικών Λογα-
ριασμών Κονδυλίων Έρευνας, ώστε να υπάρχει 
μεγαλύτερη ευελιξία για τα ιδρύματα στην εκπό-
νηση της έρευνας, χωρίς να παραβιάζονται οι κα-
νόνες διαφάνειας και λογοδοσίας. 
Ζητούμενο της νέας Κυβέρνησης της Νέας Δη-
μοκρατίας είναι να δώσει λύσεις στα προβλή-
ματα που δημιουργούν σύγχρονες κοινωνικές 
μάστιγες, όπως η νεανική ανεργία και η μαζική 
φυγή προσοντούχων νέων στο εξωτερικό. Στό-
χευσή μας δεν είναι μόνο να επαναπατριστούν 
οι επιστήμονες που έφυγαν, αλλά και να εξα-
σφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να 
μη φύγουν άλλοι. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ειδικών θέσεων 
στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέ-
ντρα για διακεκριμένους  Έλληνες επιστήμονες 
που έφυγαν στο εξωτερικό, τη στήριξη στις νε-
οφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις με γενναία 
φορολογικά κίνητρα που θα δημιουργήσουν 
ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασί-
ας, αλλά και για εκείνους που παραμένουν στη 
χώρα, και την ουσιαστική σύνδεση της εκπαί-
δευσης με την αγορά εργασίας, ώστε όλοι οι 
νέοι να έχουν καλύτερες προοπτικές επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης.
Εν κατακλείδι, μέσω του νέου σχεδιασμού για 
την εκπαιδευτική πολιτική, θα επιδιώξουμε να 
δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα αναδει-
κνύει και θα επιβραβεύει την προσπάθεια και θα 
καλλιεργεί πολύπλευρα τους μαθητές, ώστε να 
τους παραδώσει στην κοινωνία χρήσιμους, ολο-
κληρωμένους πολίτες.

«Η εκπαιδευτική 
πολιτική μας 
στοχεύει στη 
δημιουργία ενός 
συστήματος 
που θα 
αναδεικνύει 
και θα 
επιβραβεύει την 
προσπάθεια και 
θα καλλιεργεί 
πολύπλευρα 
τους μαθητές»

Μπες και ενημερώσου!



Π
τώση, στη συντριπτική πλειο-
νότητα των τμημάτων της Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, ση-
μειώθηκε φέτος, με μοναδική 
εξαίρεση τις Σχολές Οικονομί-
ας, Πληροφορικής, Διεθνών 
- Τουριστικών Σπουδών, στις 
οποίες στρέφονται όλο και περισ-

σότεροι υποψήφιοι από χρονιά σε χρονιά. 
Εκτός από την επιδίωξη μιας ασφαλούς 
επαγγελματικά επιλογής, στην τελική 
εικόνα φαίνεται ότι συνέβαλαν οι χαμηλές 
βαθμολογίες, που προκάλεσαν ένα «ντό-
μινο» από την κορυφή έως τη βάση.
Η Ιατρική Αθηνών «έπεσε» κάτω από τα 
19.000 μόρια, ύστερα από αρκετά χρό-
νια (το 2013 τελευταία φορά), ενώ το 1/3 
των τμημάτων ήταν κάτω από τα 10.000 
μόρια με μεγάλο αριθμό εισακτέων φέτος 
(αύξηση κατά 3.200 θέσεις). Καμία υψη-
λόβαθμη και δημοφιλής σχολή δεν γλί-
τωσε την πτώση, πλην αυτών του 4ου 
πεδίου (Οικονομίας και Πληροφορικής). 
Στις Νομικές Σχολές υπήρξε μείωση 100-
200 μορίων, στις Ιατρικές 200-300, στις 
Πολυτεχνικές 300-800, στις Παιδαγωγι-
κές έως και 600, στις Μαθηματικές 500-

1.000. Πτώση παρατηρήθηκε, εν γένει, 
στο θεωρητικό πεδίο, κυρίως στην περι-
φέρεια, όπως και σε αρκετές καθηγητικές 
θετικές σχολές, ενώ τα πολυτεχνικά τμή-
ματα επηρεάστηκαν συλλήβδην.

Προτίμηση σε μεγάλα  
αστικά κέντρα
Πάντως, ισχυρά παραμένουν και τα γεω-
γραφικά - οικονομικά κριτήρια στις επι-

λογές των υποψηφίων, υπενθυμίζοντας 
ίσως ότι οι δύσκολες εποχές δεν έχουν 
παρέλθει. Αυτό φαίνεται στην πτώση 
των βάσεων ακόμα και ελκυστικών οι-
κονομικών, διεθνών, τουριστικών και 
τμημάτων πληροφορικής στα πανεπι-
στήμια της περιφέρειας. Σε αντίθεση με 
την αύξηση στα αστικά κέντρα, η οποία 
κυμάνθηκε από 300 έως και 4.000 μόρια 
(Θεσσαλονίκη, ΠΑΜΑΚ, Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών). Προς επίρρωση 
αυτού, ίσως, είναι η άνοδος σε Αστυνο-
μικές Σχολές.
Φέτος, οι 8 στους 10 πέρασαν στα ΑΕΙ. 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό επιτυχίας των 
υποψηφίων στα Γενικά Λύκεια της χώ-
ρας, κυμάνθηκε στο 86,07% (53,8% το 
αντίστοιχο των υποψηφίων των ΕΠΑΛ). 
Δηλαδή, από τους 103.963 υποψήφιους 
(91.763 ΓΕΛ και 12.200 ΕΠΑΛ) πέτυχαν οι 
80.696 υποψήφιοι. Μαζί με επιτυχό-
ντες σε Αστυνομικές, Στρατιωτικές 
Σχολές, το συνολικό ποσοστό επιτυχί-
ας ανέρχεται στο 77,62%.

Οι εξαιρέσεις στην «καθίζηση»
Μόνο 30 σχολές κατάφεραν να έχουν μια 
ανοδική πορεία. Ενδεικτικό ήταν το 4ο πε-
δίο (Οικονομία - Πληροφορική), που εξε-
λίσσεται σ’ ένα από τα πιο ανταγωνιστικά 
πεδία και από χρονιά σε χρονιά αναβαθ-
μίζεται. Σχολές Πληροφορικής, Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομι-
κών, Ναυτιλιακών ανέβασαν τις βάσεις 
τους από έως 200 έως 500 μόρια, Σχο-
λές Οικονομίας, Νέων Τεχνολογιών, Του-
ριστικών και Διεθνών Σπουδών από 600 
έως και πάνω από 1.000, με το Τμήμα Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών να ση-
μειώνει το φετινό ρεκόρ ανόδου των 4.100 
μορίων (από 12.738 ανέβηκε στην κλίμακα 
των 16.937). 
Στα κερδισμένα τμήματα, τα Διαιτολο-
γίας - Διατροφής, όπως και τα επιτυ-
χημένα πρώην κεντρικών ΤΕΙ Τμήμα-
τα Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας 
κ.ά. Χαμόγελα ήρθαν ιδιαίτερα στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και του 
Πειραιά, όπου σχεδόν όλες οι Σχολές τους 
σημείωσαν άνοδο.

Επιπλέον στατιστικά στοιχεία:
✦  Το 23% των υποψηφίων εισάγεται 

στη σχολή της πρώτης προτίμησής 
του, με τις γυναίκες να σημειώνουν 
επιτυχία κατά 53,48% και τους άνδρες 
κατά 46%.

✦  Οι μαθητές που είναι κάτω από τη 
βάση στα γενικά Λύκεια ξεπερνούν 
το 25% και στα επαγγελματικά Λύ-
κεια το 40%.

✦  Τη μεγαλύτερη πτώση στις βάσεις 
σημειώνουν οι σχολές σε Ιωάννινα και 
Αλεξανδρούπολη.
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Κάθοδος μορίων, είσοδος… μυρίων!
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Μεγάλη η πτώση βάσεων στην πλειονότητα των Σχολών, ακόμη και σε Ιατρικές - Νομικές.  
Οι οκτώ στους δέκα υποψήφιους εισάγονται σε κάποιο τμήμα

ΜΑΡΟΥΣΙ
Κονδύλη 2 (πλατεία Ηλεκτρικού)

  210 8020501 - 8029797
  aristotelisf@gmail.com

www.aristotelis.eu

ΦΡΟΝΤΙΣΤHΡΙΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

40 χρόνια μαζί
δημιουργούμε 

το αύριο  
των παιδιών μας
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στα δίδακτρα για τους αναγνώστες της ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ
προσκομίζοντας την εφημερίδα25% ΕκπΤωΣΗ

πΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑπΟ ΤΗ Β’ ΛΥκΕΙΟΥ

γΙΑ ΤΙΣ πΑνΕΛΛΑδΙκΕΣ

γίνε ο κυρίαρχος του παιχνιδιού

ΜΑΡΟΥΣΙ κΕνΤΡΟ Ερμού 20
Tηλέφωνο: 210 8065926

Ζητείται θεραπεία για τον «μεγάλο ασθενή»
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τ
ο ζήτημα της Παιδείας, όπως κι όλα τα με-
γάλα ζητήματα, είναι καθαρά θέμα πολιτι-
κό. Επομένως, η πραγματοποίηση μιας 
γενναίας αλλαγής χρειάζεται πρώτα 
απ’ όλα πολιτική βούληση. Αυτό, φυσι-
κά, σημαίνει ικανή χρηματοδότηση από 
την Πολιτεία και ριζική αναμόρφωση των 
προγραμμάτων της Μέσης Εκπαίδευσης.

Μετά τ’ αποτελέσματα των πανελλαδικών εξε-
τάσεων, τα οποία έδειξαν, γι’ ακόμα μια φορά, 
την οικτρή κατάσταση της Μέσης Εκπαίδευσης, 
αφού μπήκαν σε πανεπιστημιακές σχολές υπο-
ψήφιοι με «λευκές κόλλες», βρισκόμαστε μπρο-
στά στην ανάγκη μεγάλων αλλαγών, οι οποί-
ες, μπορεί μεν να ξεκινούν από τις δηλώσεις της 
αρμόδιας υπουργού Νίκης Κεραμέως για οριο- 
θέτηση «βάσης» για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ωστό-
σο, απαιτούν αναθεώρηση όλου του σκεπτικού 
για την Παιδεία.
Εξάλλου, η Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει 
μια πολυκύμαντη ιστορία, που προκαλούσε και 
συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές και κοινωνικές 
εντάσεις. Ιδιαίτερα στον χώρο αυτόν αντανα-
κλάται το κοινωνικό και το πνευματικό επίπε-
δο του λαού, αφού εδώ διαμορφώνεται η κοι-
νωνικοπολιτική και ηθική συνείδηση της νέας 
γενιάς, αλλά και γιατί διακυβεύονται πολυποίκι-
λα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. 
Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι όσες φορές 
επιχειρήθηκε μια ουσιαστική μεταρρυθμι-

ταγωνιστής» σε κάθε φάση του φαινομένου της 
μάθησης, να έχει λόγο σ’ αυτό που μαθαίνει και 
να κατανοεί τον ρόλο της γνώσης στον σημερινό 
πολύπλοκο κόσμο.
Είναι επιτακτικό χρέος τα εκπαιδευτικά πράγ-
ματα στη Μέση Εκπαίδευση να αλλάξουν το 
ταχύτερο. Η εκπαιδευτική κοινότητα και γενι-
κά ολόκληρη η κοινωνία, είναι έτοιμη για αυτήν 
την αλλαγή που θα σημάνει ένα σημαντικό βήμα 
προς τα εμπρός. 
Όπως υποστηρίζεται, μια σωστά οργανωμένη 
και σε δημοκρατικές βάσεις στηριγμένη Παι-
δεία, πρέπει να δίνει στον μαθητή ερεθίσματα 
για να εκμεταλλευτεί τις φυσικές του ικανότη-
τες, έτσι που ακόμη και τα παιδιά που προέρχο-
νται από οικογένειες που δεν διαθέτουν υψηλό 
επίπεδο πνευματικής καλλιέργειας, ν’ αποκτούν 
ενδιαφέρον για την απόκτηση γνώσεων και, απ’ 
εκεί και πέρα, να τους παρέχονται δυνατότητες 
ανάδειξης, ώστε η κοινωνική τους προέλευση να 
μην παίζει ανασταλτικό ρόλο στην εξέλιξή τους.
Χωρίς αμφιβολία, η Εκπαίδευση δεν ανταποκρί-
νεται σήμερα στις ανάγκες των και της κοινωνίας 
γενικότερα. Αντίθετα, το ψυχικό και οικονομικό 
κόστος είναι τεράστιο και ιδιαίτερα στις οικογέ-
νειες που σπουδάζουν παιδιά. Έτσι, η πεποίθη-
ση που επικρατεί στους γονείς και τους μαθη-
τές είναι πως ο μόνος δρόμος για την επιτυχία 
στις εξετάσεις, άρα και στη ζωή, είναι όχι το 
σχολείο, αλλά το φροντιστήριο.

στική προσπάθεια, αντιμετώπισε τεράστι-
ες αντιδράσεις. 
Όμως, ο ρόλος της Μέσης Εκπαίδευσης είναι, 
πάνω απ’ όλα, η διαμόρφωση μιας ολοκληρω-
μένης και κοινωνικοποιημένης προσωπικότη-
τας, σύμφωνα με τις σύγχρονες, αλλά και κλα-
σικές, παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές. Κι 
αυτό, γιατί η μεγάλη αξία της μάθησης στηρίζε-
ται στην άσκηση της κριτικής ικανότητας, στην 
ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην τάξη και όχι 
στην παθητική απομνημόνευση, στην ανάπτυξη 
της πρωτοβουλίας και στην ελεύθερη δραστη-
ριότητα, αφού ο μαθητής πρέπει να είναι «πρω-

Η μεγάλη αξία 
της μάθησης 
στηρίζεται 
στην άσκηση 
της κριτικής 
ικανότητας  
και στην ενεργό 
συμμετοχή 
του μαθητή 
στην τάξη 
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Οι 9 ΜΟύσεσ εΜπνεΟύν ακΟΜη... 
Όταν οι αρχαίοι Έλληνες «εμπνεύστηκαν» τις εννέα Μούσες, κόρες του Δία και 
της Μνημοσύνης, ως το υπέρτατο στοιχείο αυτού που λέμε σήμερα «Γράμματα 
και Τέχνες», δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να δείξουν το μεγαλείο της σχέσης του 
Πολιτισμού με την Εκπαίδευση.
Γιατί, αν η Καλλιόπη (από το καλλι- + -όπη < ὄψ = αυτή με την καλή όψη) ήταν η Μού-
σα της επικής και ηρωικής ποίησης, την οποία επικαλείτο ο  Όμηρος για την έμπνευ-
σή του, η Κλειώ (από το κλέος = δόξα) ήταν η Μούσα της ιστορίας. Κι αν η Ευτέρπη 
(από το ευ + τέρπω = καλώς τέρπω) ήταν η Μούσα της αυλητικής (μουσικής τότε), η 
Τερψιχόρη (από το τέρπω + χορός) ήταν η Μούσα του χορού. Κι αν η Ερατώ (από τη 
λέξη έρως) ήταν η Μούσα της ερωτικής ποίησης, η Μελπομένη (από το μέλπω = με-
λωδώ + μένος) ήταν η Μούσα της τραγωδίας και η Θάλεια (από το θάλλω = ανθίζω, 
βλασταίνω, ακμάζω) ήταν η Μούσα της κωμωδίας. Έτσι, αν η Πολύμνια (από το πο-
λύς + ύμνος) ήταν η Μούσα της μιμικής (της παντομίμας, του τότε θεάτρου, θα λέγα-
με), η Ουρανία (από τη λέξη ουρανός) ήταν η Μούσα της αστρονομίας. 
Κι αν ο θεός Απόλλωνας, ο θεός των Τεχνών, ως άριστος κιθαρωδός, ορίστηκε να 
διευθύνει τη χορωδία των, γι’ αυτό και ονομαζόταν «Μουσαγέτης» ή «Μουσηγέ-
της»), δηλαδή, «ηγέτης» - διευθυντής των Μουσών, όλο αυτό το μυθικό, αλλά και 
μυστικιστικό, «σύμπλεγμα» δεν ήταν τίποτε άλλο από την αποτύπωση του πο-
λιτιστικών δρώμενων στην Εκπαίδευση. Ήταν η αποτύπωση της πραγματικό-
τητας στο ν’ αναδείξει τη διαλεκτική σχέση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού με επί μέ-
ρους θεματικές ενότητες.
Και σήμερα, δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε πως οι πολιτιστικοί σύλλο-
γοι ανά τη χώρα προάγουν τις Τέχνες, ως στοιχεία επιμόρφωσης, όπως και 
δεν μπορούμε να μην αποδεχτούμε πως ο Πολιτισμός, που απορρέει από τις 
δραστηριότητές τους, είναι ένα βασικό στοιχείο Εκπαίδευσης.
Γιατί η Ζωγραφική και καλλιτεχνική δημιουργία στη γενικότητά της, όπως και το Θέα-
τρο και το Τραγούδι κι ο Χορός είτε προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς είτε καλύπτο-
νται από δημοτική ή και κρατική αιγίδα, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία μιας 
διαχρονικής Εκπαίδευσης, χωρίς την οποία θα ήταν δύσκολο σ’ έναν λαό, όπως 
ο ελληνικός, να διατηρηθεί στη ζωή με τις ίδιες παραδόσεις της φυλής του τότε. 
Κι αυτό, σε τελευταία ανάλυση, είναι το μεγαλείο μας! Να διατηρούμε τον Πολι-
τισμό μας αναλλοίωτο ανά τους αιώνες, επειδή τον θεωρούμε ισχυρό στοι-
χείο Εκπαίδευσης, όχι μόνο των νέων, αλλά και των ενηλίκων. Κι αν η κρατική 
μέριμνα δεν φτάνει ν’ απλώσει τα χέρια της πάνω σ’ αυτό, ευτυχώς, υπάρχουν ιδι-
ώτες που καλύπτουν, με Σχολές Χορού και Ωδεία, την ανάγκη προώθησης των 
πολιτιστικών δεδομένων ως εκπαιδευτική δυνατότητα, δίνοντας έτσι στη σχέ-
ση Εκπαίδευση και Πολιτισμός όλη τη δυναμική που απαιτείται.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, 
ο νέος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε σε 
κάθε τόνο την επιθυμία του να μετα-
τρέψει σύντομα την Ελλάδα σε… Εσθο-
νία. Μια χώρα, δηλαδή, πλήρως ψη-
φιοποιημένη, με στόχο να προσφέρει 
ταχύτερες, ασφαλέστερες και όσο το 
δυνατόν πιο απελευθερωμένες από 
κάθε λογής γραφειοκρατία, υπηρεσί-
ες στους πολίτες.
Ήδη η διαδικασία για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση της χώρας έχει ξεκινήσει εδώ 
και αρκετά χρόνια, με τις νέες τεχνολο-
γίες να έχουν γίνει αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ζωής, τόσο σε ό,τι αφορά στις 
συναλλαγές της καθημερινότητας, 
όσο, βεβαίως και για την ενημέρωση 
και ψυχαγωγία.
Για τους νεότερους και πιο μυημένους σε 
ηλικία, αυτό αποτελεί μια φυσική εξέ-
λιξη της κοινωνίας, για τους μεγαλύ-
τερους, είναι μια πρόκληση που πολλοί 
αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό, αδιαφο-
ρία ή επιφύλαξη. Δεν είναι δα και πολύ εύ-
κολο να πείσεις ανθρώπους μιας παλαιό-
τερης γενιάς ότι η καθημερινότητά τους 
πλέον μπορεί να εξυπηρετείται με πιο 
εύκολους και λειτουργικούς τρόπους, 
οι οποίοι, ωστόσο, περνούν μέσα από τα 
«μηχανήματα του διαβόλου»! 
Σε όλα αυτά, υπάρχουν απαντήσεις. Και 
αυτές περνούν από την επισήμανση 
των αναγκών και του πώς αυτές μπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν μέσα από την 
γνώση και την εκμάθηση της χρήσης των 
υπολογιστών. 
Από το να περάσεις φωτογραφίες από 

μια ψηφιακή μηχανή, να αναζητήσεις 
μια συνταγή στο διαδίκτυο ή λύσεις για 
να φτιάξεις τον κήπο σου, να ψάξεις πλη-
ροφορίες για μια εργασία του σχολείου ή 
του πανεπιστημίου, να κλείσεις εισιτήρια 
για ένα ταξίδι ή να δεις μια ταινία/αγώνα 
σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το κινη-
τό ή τον υπολογιστή σου, μέχρι πιο σοβα-
ρές επιλογές, όπως το να πληρώσεις τους 
λογαριασμούς σου, να λειτουργήσεις την 
επιχείρησή σου, να στείλεις τις εξετάσεις 
στον γιατρό σου, ώστε να τις ελέγξει άμε-
σα ή να επικοινωνήσεις με βιντεοκλήση 
με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που βρί-
σκεται μακριά.
«Και πώς θα τα μάθω όλα αυτά;», είναι η 
λογική ερώτηση. Η απάντηση είναι απλή. 
Υπάρχουν πολλά προγράμματα εκμά-
θησης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
που μπορούν να βοηθήσουν μικρούς 
και μεγάλους να συμπληρώσουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις τους για να κά-
νουν τη ζωή τους πιο εύκολη.
Ήδη, υπάρχουν προγράμματα ειδικά δια-
μορφωμένα για νέους, αλλά και για άτο-
μα μεγαλύτερης ηλικίας προκειμένου να 
εξοικειωθούν στη χρήση υπολογιστών, 
smartphones, tablets. 
Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα από την πα-
ρακολούθηση κάποιων αντίστοιχων 
προγραμμάτων, μπορούν να πιστο-
ποιήσουν τις γνώσεις τους, εφόδιο που 
μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα και ως τυ-
πικό προσόν, στην αναζήτηση εργασίας. 
Η νέα ψηφιακή εποχή μπορεί να κάνει τη 
ζωή μας καλύτερη. Τα οφέλη των σύγ-
χρονων τεχνολογικών μέσων είναι πολ-
λά. Αξίζει να τα ανακαλύψουμε. 

«Enter» στη νέα τεχνολογία
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Αφιερωμένοι στην ποιοτική εκπαίδευση
Όμιλος Φροντιστηρίων ΕΨΙΛΟΝ

A
πό το 1994, αφιερωμένοι στην ποιοτι-
κή εκπαίδευση και μέσα από κατάθεση 
εμπειρίας χρόνων και κορυφαίων επι-
τυχιών στις πανελλήνιες εξετάσεις, θε-
μελιώσαμε και συνεχίζουμε την ανοδι-
κή πορεία του Oμίλου EΨΙΛΟΝ. 
Η υψηλή αισθητική και η αρχιτεκτο-
νική λειτουργικότητα των εγκατα-

στάσεών μας, που αποπνέει, παράλληλα και 
την εκπαιδευτική φιλοσοφία στη λειτουργία, 
αποτελεί ένα ισχυρό αρχικό κριτήριο, όσον 
αφορά στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών. 
Η εξασφάλιση, κατά πρώτο λόγο, ομοιογενών 
τμημάτων παράλληλης δυναμικότητας και 
κατά δεύτερο λόγο μικρού αριθμού μαθητών 
(τετραμελών), το εκπαιδευτικό ύφος των συγ-
γραμμάτων και η ομάδα διδασκόντων καθη-
γητών καθώς και η θέση τους στο φροντιστήριο 
και στις συγγραφικές ομάδες, συνιστά βασική 
παράμετρο της εκπαιδευτικής δομής. 
Με πνεύμα διδασκαλίας, βασισμένο στην αμ-
φίδρομη σχέση έμπνευσης και δημιουργικό-
τητας, συνθέτονται τα προτερήματα του ιδιαί-
τερου μαθήματος με τον υγιή συναγωνισμό που 
εγγυάται η ομοιογένεια, επιτυγχάνοντας έτσι 
την ατομική ανάδειξη του μαθητή, μέσα από 
τη δυναμική της ομάδας. 
Με επιμονή στη νοοτροπία της αναλυτικής επε-
ξεργασίας και με χαρακτηριστικό την κριτική 
οπτική, υποστηρίζεται, διδακτικά, η εμπέδωση 
της μεθοδολογίας και η εφαρμογή της ως ενι-

σμούς πληρωμής στα μέτρα του ενδιαφερόμε-
νου, παροχές δωρεάν βιβλίων, τετραδίων και εκ-
παιδευτικού υλικού όπως και δωρεάν διδακτικές 
ώρες εκτός του βασικού προγράμματος, συμ-
βάλλοντας θετικά στην οικονομική ελάφρυνση 
του δύσκολου έργου των γονέων. 
Με σεβασμό και ευαισθησία στη σκληρή δου-
λειά των μαθητών και την αγωνία των γονέων 
τους, αναλαμβάνουμε κάθε χρόνο την ευθύ-
νη της επιτυχίας τους, όπως αυτή καθορίζεται 
από την καθαρή αλήθεια του αποτελέσματος. 
Αριστούχοι μαθητές με επιτυχίες σε σχολές 
πολύ υψηλής ζήτησης που επιβεβαίωσαν 
τον στόχο τους αλλά και αγωνιστές μαθητές 
που ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά, εξελίχθη-
καν εντυπωσιακά, πετυχαίνοντας την εισα-
γωγή τους στο Πανεπιστήμιο.

αίο εργαλείο διαχείρισης του συνόλου των ασκή-
σεων, μέσα από τα εξειδικευμένα βιβλία των εκ-
δόσεων ΕΨΙΛΟΝ. 
Εφαρμόζονται νέες τεχνικές ενεργητικής μά-
θησης μέσα από ποικίλες ελκυστικές διαδικα-
σίες υψηλής εποπτικότητας, που με τη χρή-
ση διαδραστικών πινάκων και την εφαρμογή 
κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, προ-
σφέρονται πρωτοφανείς ευκαιρίες για τη δη-
μιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος μά-
θησης. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο τρόπος δια-
χείρισής του, ο στρατηγικός στόχος στη χρονική 
του εξέλιξη, η εξατομικευμένη καθοδήγηση και 
η συνεχής αξιολόγηση των μαθητών, καθώς και 
η πυκνή ενημέρωση για την πρόοδό τους, αποτε-
λούν τις συνιστώσες μιας οργανωμένης ποιοτικά 
λειτουργίας, μέσα από ένα ετήσιο καταγεγραμ-
μένο κεντρικό προγραμματισμό.
Είναι θεσμός του Ομίλου ΕΨΙΛΟΝ η επιβράβευ-
ση του αποτελέσματος της προσπάθειας των 
μαθητών στη μελέτη τους, παρέχοντας ένα δι-
ευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών για το ξε-
κίνημά τους στην Α’ και Β’ Λυκείου. 
Συγκεκριμένα, στο ΕΨΙΛΟΝ στο Μαρούσι, σε μια 
εποχή οξύτατης οικονομικής κρίσης, υλοποιεί-
ται, για τη φετινή σχολική χρονιά, ένα πακέτο 
μέτρων με διάθεση υποτροφιών σε αριστού-
χους μαθητές, ειδικές τιμές μεγάλης έκπτωσης 
σε διετή βάση που αφορούν νέες συνεργασίες, 
διαμορφωμένες τιμές για αδέρφια, διακανονι-

Δημήτρης  
Αργύρης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΨΙΛΟΝ
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Ο
ι Πολιτικοί που τα ξέρουν όλα, 
αποφασίζουν για εμάς, χωρίς 
να έχουν δικαίωμα λόγου αυτοί 
που θα εφαρμόσουν τις αποφά-
σεις τους.
Έτσι, διαμορφώνεται ένα τοπίο 
που σίγουρα θα έχει επιπτώσεις 
στις νέες γενιές, τις οποίες θα δι-

απιστώσουμε μετά από λίγα χρόνια.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή:

Ποια είναι τα δεδομένα;
Με το νόμο 1566/85 η Πολιτεία, μέσω μιας 
επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν αρκε-
τοί εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι φο-
ρέων, προτείνει τη διετή προσχολική εκ-
παίδευση με προϋποθέσεις και σε βάθος 
χρόνου. 
Το 2000, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δίνει 
Οδηγία για διετή Προσχολική Εκπαίδευ-
ση σε όλα τα κράτη - μέλη να κάνουν το 
ίδιο και δίνει 20 χρόνια προσαρμογής και 
εφαρμογής. Η Οδηγία αυτή δεν καθόριζε 

τον χρόνο έναρξης της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης στα κράτη - μέλη τους, γι αυτό 
βλέπουμε άλλα παιδιά σε κάποιες χώρες 
να πηγαίνουν στην πρώτη (Α’) Δημοτικού 
στα 5 χρόνια, άλλα στα 6 τους και άλλα στα 
7 χρόνια τους. Το σπουδαιότερο είναι ότι η 
Οδηγία αναφερόταν στην προσβασιμότη-
τα και καθολικότητα και όχι στην υποχρε-
ωτικότητα. 

Τι έκανε η Ελλάδα;
Απολύτως τίποτα. Γιατί;
Διότι δεν σχεδίασε, δεν έβαλε στόχους, 
δεν προγραμμάτισε, δεν εξασφάλισε χρή-
ματα, δεν έθεσε κτηριολογικό πλαίσιο, 
δεν μελέτησε παιδαγωγικό και εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο - πρόγραμμα για την ηλικία 
του Προνηπίου, δεν εξασφάλισε οικόπεδα 
για να χτίσει ανάλογους χώρους με βάση 
τη διαμόρφωση του πληθυσμού, δεν εκ-
παίδευσε τις Νηπιαγωγούς ανάλογα και 
για τα Προνήπια, ούτε προετοίμασε στε-
λέχη για διοίκηση τέτοιων Δομών. 
Τον Οκτώβριο του 2006, η τότε Υπουρ-
γός Παιδείας ανακοίνωσε, ξαφνικά, την 
υποχρεωτική ένταξη των νηπίων ηλικίας 
5 χρονών στο Νηπιαγωγείο. Από το 2006 
μέχρι το 2013, με ημίμετρα εφαρμογής, οι 
εκάστοτε Υπουργοί Παιδείας προσπάθη-
σαν να καθιερώσουν το Υποχρεωτικό Νη-
πιαγωγείο στα χαρτιά, χωρίς να κάνουν 
κάτι άλλο. Το 2013, μετά από επτά χρόνια 
αγώνων, η Βουλή ψηφίζει το Συστεγασμέ-
νο Νηπιαγωγείο, μέσα στους ιδιωτικούς 
Παιδικούς Σταθμούς. 
Να σημειωθεί ότι θεσμικά οι ηλικίες αυ-
τές περιλαμβάνονται μέσα στην Προσχο-
λική Αγωγή και Εκπαίδευση, η οποία ανή-
κει στου Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς 
Σταθμούς εδώ και πενήντα (50) χρόνια, οι 
συνεργάτες των οποίων είναι Νηπιοβρε-
φοκόμοι, Νηπιαγωγοί, Κοινωνικοί Λει-
τουργοί και πολλές άλλες ειδικότητες. Αυ-
τές οι Δομές λειτουργούν νόμιμα είτε από 
Δήμους, είτε από Ιδιώτες με Δημόσιους 
Ελεγκτικούς Μηχανισμούς και με κλαδι-
κά όργανα που φροντίζουν την επιμόρφω-
σή τους και κάνουν ποιοτική αναβάθμιση 
των χώρων τους, με συνεχείς βελτιώσεις 
του αρχικού θεσμικού πλαισίου.
Το 2017, ο τότε Υπουργός Παιδείας αποφα-
σίζει να συμπεριλάβει στην υποχρεωτική 
διετή Προσχολική Εκπαίδευση και τα Προ-
νήπια, ηλικίας από 3 χρονών και 9 μηνών 
χωρίς να ρωτήσει κανένα, χωρίς να έχει 
γίνει η παραμικρή υποδομή ή κάτι από τα 
προηγούμενα. 
Έτσι, με επιτροπές μη νόμιμες, υποχρεώ-
νει σε πρώτη φάση (2018 - 2019) 184 Δή-
μους να ενταχθούν στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση, ενώ οι γονείς των Προνηπίων 
στους υπόλοιπους 142 Δήμους δικαιούνται 
δωρεάν φοίτηση στους Παιδικούς Σταθ-
μούς (Δημοτικούς ή Ιδιωτικούς).  
Το 2018 δηλώνει ότι σε βάθος τριετίας θα 
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 
την ένταξη και των υπόλοιπων Δήμων.

Το 2019 ανακοινώνει το Υπουργείο, με τις 
ίδιες διαδικασίες, την ένταξη (για το σχολι-
κό έτος 2019 - 2020) και άλλων 129 Δήμων, 
αφήνοντας εκτός 13 Δήμους για το σχολι-
κό έτος 2020 - 2021. 

Τι δεν έκανε ο τ. Yπουργός
1.  Δεν έκανε διάλογο με τους εκπροσώ-

πους φορέων -αν και το ζήτησαν επίμο-
να- και ιδιαίτερα αυτούς που καλούνται 
να εφαρμόσουν αυτές τις βεβιασμένες 
αποφάσεις. 

2.  Δεν ενημέρωσε τους Γονείς, ούτε ρώτη-
σε τα ΚΕΣΥ και τους ειδικούς για τις ιδιαι-
τερότητες της ηλικίας αυτής.

3.  Δεν έλαβε υπόψη του το κυπριακό εκ-
παιδευτικό μοντέλο, το οποίο μετά από 
τρία χρόνια εφαρμογής και βλέποντας 
τις αρνητικές επιπτώσεις, ανέβασε την 
ηλικία από τα 3 στα 5 χρόνια ως Προνή-
πια και στα 6 χρόνια ως Νήπια. 

4.  Αγνόησε τις έρευνες του Πανεπιστημί-
ου του Harvard,  oι οποίες ανέδειξαν τα 
προβλήματα που προκύπτουν όταν πι-
έζεται η φύση του παιδιού στην ηλικία 
των 4 ετών παίρνοντας την ιδιότητα του 
Μαθητή, με όλες τις παρενέργειες που 
εισπράττει από χειρισμούς και σχολικού 
άγχους για εκπαίδευση. 

Τι δεν θα βρουν οι γονείς  
στα Νηπιαγωγεία
Οι γονείς των Προνηπίων είτε έχουν εμπει-
ρία από εξωοικογενειακή φροντίδα (έχουν 
στείλει το παιδί τους σε Παιδικό Σταθμό) 
είτε πηγαίνουν για πρώτη φορά, πρέπει να 
γνωρίζουν:
✦  Πόσο έτοιμο είναι το παιδί τους να βρε-

θεί για 4 ώρες, κάθε μέρα ή για πολύ πε-
ρισσότερες, αν το Νηπιαγωγείο είναι 
Ολοήμερο, στην ίδια αίθουσα με μια 
Νηπιαγωγό για να ανταποκριθεί στον 
ζητούμενο στόχο του Νηπιαγωγείου, ο 
οποίος είναι η Σχολική Ετοιμότητα; Στον 
Παιδικό Σταθμό είχε πολλά κέντρα ενδι-
αφέροντος σε διαφορετικούς χώρους 
και επικοινωνούσε με πολλές ειδικότη-
τες π.χ. εργαστήρια με εικαστικούς δα-
σκάλους, άλλες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλ-
λικά κ.ά.), Μουσικοκινητική, Θεατρικό 
Παιχνίδι, Μουσειακή Αγωγή, Αθλητι-
σμό κ.λπ. 

✦  Αν χρειαστεί, ειδικά στο Ολοήμερο, να 
ξεκουραστεί, δεν θα βρει πουθενά αί-
θουσα ύπνου.

✦  Οι τουαλέτες και η καθαριότητα που 
γνώριζε, καθώς και η φροντίδα που είχε 
στον Παιδικό Σταθμό ίσως να είναι ζη-
τούμενο. Αν κάποιο παιδί δεν έχει έλεγ-
χο σφιγκτήρων (συμβαίνει σε πολλές 
περιπτώσεις) η Νηπιαγωγός, μην έχο-
ντας βοηθό,  δεν μπορεί να εγκαταλεί-
ψει τα υπόλοιπα παιδιά για να φροντί-
σει το ένα. 

✦  Η αυλή, συνήθως, στερείται περιβαλ-
λοντικών ερεθισμάτων (π.χ. λαχανό-
κηπους, αμμότοπους κ.ά.) και συχνά 

Tι πρέπει να γνωρίζουν  
οι γονείς των Προνηπίων

ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γιώργος Σταθόπουλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΣ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
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τα παιδιά βγαίνουν εκτός αίθουσας, κά-
ποιες φορές, σε περιφραγμένα πεζο-
δρόμια. 

✦  Η υποστήριξη και πρόληψη από ειδικό-
τητες Παιδιάτρου, Ψυχολόγου, Κοινωνι-
κού Λειτουργού, Αναπτυξιολόγου, Δια-
τροφολόγου κ.ά. είναι ανύπαρκτη.

✦  Η ατομική ή ομαδική ενημέρωση για 
την εξέλιξη ή κάποιες δυσκολίες είναι 
από ελάχιστη μέχρι ανύπαρκτη και αυτή 
-όταν γίνεται- είναι πρωί μέσα στο ωρά-
ριο εργασίας της Νηπιαγωγού.

✦  Οι 15νθήμερες αργίες (Χριστουγέν-

νων, Πρωτοχρονιάς) καθώς και όλες 
οι άλλες, όπως και οι Γενικές Συνελεύ-
σεις των Νηπιαγωγών, τα υποχρεωτι-
κά σεμινάρια με τους συντονιστές εκ-
παιδευτικού έργου των Νηπιαγωγών 
γίνονται αιτία οι εργαζόμενοι γονείς να 
ψάχνουν πού και με ποιον θα αφήσουν 
το παιδί τους. 

✦  Η έναρξη 11 Σεπτεμβρίου και η λήξη 15 
Ιουνίου υποχρεώνουν τον εργαζόμενο 
γονιό να βρει λύση, καθ’ ότι η δική του 
άδεια -στην καλύτερη περίπτωση- θα εί-
ναι ένα μήνα το χρόνο.

Αξίζει να σημειώσουμε
✦  Τα εργασιακά δικαιώματα των Νηπιαγω-

γών του Υπουργείου Παιδείας είναι κε-
κτημένα και δεν αμφισβητούνται, πρέ-
πει όμως να τα γνωρίζουν οι Γονείς γιατί 
γρήγορα πρέπει να τα διαχειριστούν. 

✦  Υπάρχουν κτίρια και αυλές Νηπιαγωγεί-
ων τα οποία είναι κόσμημα και ξεπερ-
νούν τις εγκαταστάσεις της ιδανικότε-
ρης Ιδιωτικής Δομής. Αυτά όμως είναι 
ελάχιστα και δεν  αλλάζουν την εικόνα.

✦  Υπάρχουν Νηπιαγωγοί, οι οποίες δίνουν 
την ψυχή τους για να συμπληρώσουν τα 

υπαρκτά κενά αλλά οι περιπτώσεις αυ-
τές είναι λαχεία που κερδίζουν.

Συμπέρασμα
3  Οι Γονείς πρέπει να αφουγκράζονται τον 

ψυχικό κόσμο του παιδιού τους, με δι-
ακριτικότητα και να το στηρίζουν, απο-
φεύγοντας κρίσεις, συγκρίσεις και άλλα 
σχόλια.

3  Πρέπει να στηρίζουν το έργο της Νηπια-
γωγού με κάθε τρόπο.

3  Πρέπει να ενημερώνουν τη Νηπιαγωγό 
για κάθε αρνητική εικόνα, που μεταφέ-
ρει το παιδί από το Νηπιαγωγείο, καθώς 
και τις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά. 

3  Σε περίπτωση που δεν βρίσκουν κατα-
νόηση, να απευθύνονται στον Διευθυ-
ντή του Σχολείου που ανήκει το Νηπια-
γωγείο ή στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
της περιοχής. 

3  Εφ’ όσον το παιδί τους στερείται από 
το Νηπιαγωγείο προγραμμάτων, που 
του δίνουν διέξοδο ή του δημιουργούν 
υποδομή για αξιοποίηση του ελεύθε-
ρου χρόνου του στο μέλλον, να αναζη-
τήσουν ανάλογες απογευματινές δρά-
σεις από προγράμματα του Δήμου τους. 

3  Να προτείνουν στη Νηπιαγωγό ειδι-
κούς επιστήμονες, οι οποίοι θα κουβε-
ντιάζουν μαζί τους τα θέματα που τους 
απασχολούν.

3  Οι γονείς να διεκδικήσουν την ένταξη 
των Προνηπίων στα ΚΔΑΠ προκειμέ-
νου να δώσουν διέξοδο στις αργίες και 
στις διακοπές. 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΝΕΦΕΛΗ»

Εκπαίδευση σε ασφαλές  
και πλούσιο σε ερεθίσματα  
περιβάλλον
Μια ιδιόκτητη διώροφη μονοκατοικία πριν από 25 χρόνια, διαμορφώθηκε από την 
κ. Μαρία Σερδάρη, σ’ ένα άνετο, λειτουργικό και σύγχρονο Κέντρο Προσχολικής 
Αγωγής. Το οικογενειακό περιβάλλον, η εμπιστοσύνη και η αγάπη για τα παιδιά 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που εισπράττει κανείς μπαίνοντας στον χώρο του 
σχολείου.
Τα τελευταία χρόνια, η διεύθυνση της Νεφέλης, προχώρησε στη δημιουργία ενός 
νέου χώρου, αποκλειστικά και ειδικά διαμορφωμένου για παιδιά ηλικίας από 10 μη-
νών έως και 2,5 ετών και επίσης, λειτουργεί τμήμα Προνηπίου και Νηπιαγωγείου, 
με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Ένας χώρος ο οποίος πληροί όλες τις σύγχρο-
νες προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και εκπαίδευσης.
Μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον, το παιδί εξε-
ρευνεί με τις αισθήσεις του, δημιουργεί ιδέες και δομεί τη γνώση.

Παροχές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ολόπλευρη κοι-
νωνική συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Τα γεύματα παρασκευάζονται καθημερινά στην υπερσύγχρονη και 
απόλυτα επαγγελματική κουζίνα του σχολείου.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Τα δρομολόγια είναι πολλά και διαρκούν όσο το δυνατόν λιγότερο. 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ: Ο ρόλος του παιδιάτρου είναι καθαρά προληπτικός και συμβουλευ-
τικός, για τη σωστή ενημέρωση των γονέων. 
ΠΑΙΔΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ: Τα παιδιά εξετάζονται στην αρχή του χρόνου και ο ρόλος 
είναι καθαρά προληπτικός.
ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ: Δρα συμβουλευτικά σε πολλά ευαίσθητα θέματα με απογευμα-
τινές κατ’ ιδίαν συναντήσεις.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στον χώρο του σχολείου 
σε παιδιά και επισκέπτες.

Σοφοκλή Βενιζέλου 15, 14123, Λυκόβρυση, Τηλέφωνο: 210 28 19 117
Email: info@nefelh.gr, www.nefelh.gr
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ΘριαΜβεύτικη νικη 
τΟύ αΘλητικΟύ σύλλΟγΟύ  
«Μεγασ αλεξανδρΟσ» 
γαλατσιΟύ
Επίσημος Πρωταθλητής Ελλάδος «Γυμναστικής Για 
Όλους 2019» ανακηρύχτηκε ο Α.Σ. «Μέγας Αλέξαν-
δρος» Γαλατσίου με το καταπληκτικό πρόγραμμα 
«Το χρυσό εισιτήριο» (προπονητές: Μάκης Τσιτσό-
πουλος, Ράνια Παπαδόγκονα, Μυρσίνη Δήμου), η 
οποία παρέλαβε επίσης το ειδικό βραβείο της Ελλη-
νικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στο πλαίσιο της Διε-
θνούς Ολυμπιακής Ημέρας.
Αποθεώθηκε η συμμετοχή του συλλόγου στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα «Hellas Gym For Life Challenge», 
με χιλιάδες θεατές να απογειώνουν με χειροκροτή-
ματα τους αθλητές και τις αθλήτριές στο «Παλαί» Γα-
λατσίου για την κατάκτηση και 2ου Κυπέλλου Πρω-
τιάς σε διάστημα μόνο λίγων ημερών! Ιδιαίτερη η 
στιγμή της απονομής από τον Δήμαρχο Γαλατσίου κ. 
Γιώργο Μαρκόπουλο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Γυμναστικής Ομοσπονδίας κ. Θανάση Βασιλειάδη, 
παρουσία των Ολυμπιονικών της Ελληνικής Γυμνα-
στικής Λευτέρη Πετρούνια και Βασιλικής Μιλούση.
«“Κορυφαίος των κορυφαίων“ -όπως αναφέρουν 
και οι διοργανωτές- και περήφανοι που η ομάδα 
απέδωσε “θαυμάτων θεάματα” θα συνεχίσουμε την 
πορεία του εκπληκτικού αυτού προγράμματος και 
στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή στο European Gym 
For Life Challenge για τη διεκδίκηση και του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος “Γυμναστική για  Όλους”, 
που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2020, στην Ισλαν-
δία. Συγχαρητήρια στους αθλητές και τις αθλήτριές 
μας και ευχόμαστε να συνεχίσουν την επιτυχημένη 
πορεία τους στον αθλητισμό και να φτάσουν ακό-
μα πιο ψηλά!».
Το «Hellas Gym for Life Challenge & EGO Astro Gym 
Festival 2019» διοργανώθηκε από την ΕΓΟ, σε συ-
νεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον Δήμο 
Γαλατσίου.

Ισορροπία πνεύματος 
και σώματος

ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μ
πορεί οι αρχαίοι μας πρόγονοι να επέμεναν 
στη φράση «Νους υγιής εν σώματι υγι-
εί», αλλά πόσες φορές, αλήθεια, έχει δια-
τυπωθεί μέχρι σήμερα αυτή η σοφή ρήση, 
ως το βασικό στοιχείο της σχέσης του 
Αθλητισμού με την Εκπαίδευση; 
Έτσι, αν στη χώρα μας γεννήθηκε ή άπο-
ψη ότι ο Αθλητισμός είναι αναπόσπα-

στο στοιχείο της Εκπαίδευσης και αντιστρόφως, 
εντούτοις, με τα χρόνια, η άποψη αυτή έφυγε από την 
Ελλάδα, γύρισε τον κόσμο, καθιερώθηκε, ως θέση, σε 
πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ξένων χωρών, για να 
καταξιωθεί με την προμετωπίδα της κεντρικής πύλης 
του αμερικανικού Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ.
Εξάλλου, σε μια εποχή, όπου η καθημερινότητα των 
παιδιών εξελίσσεται σε έναν εφιάλτη στο πλαί-
σιο του σύγχρονου ανταγωνιστικού τρόπου ζωής, 
με αδιάκοπα τρεχάματα -σχολείο, σπίτι, φροντιστή-
ριο- σε μια εποχή, όπου οι τάσεις παραβατικότητας και 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι ένα γεγονός αδι-
αμφισβήτητο, η απάντηση που παραμένει ακόμα, ως 
«σταθερά», είναι η στροφή στον Αθλητισμό.
Κι αυτό, γιατί, εκτός από την απλοϊκή θεώρηση της 
ψυχαγωγίας, είναι και πολλά και σημαντικά τα συναι-
σθηματικά οφέλη της άσκησης και οι θετικές επιδρά-
σεις στο χαρακτήρα των παιδιών:
✦  Μείωση του στρες και ανάπτυξη θετικής στάσης 

απέναντι στη ζωή. 
✦  Βελτίωση της αυτοπειθαρχίας και της υπευθυνό-

τητας. 
✦  Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποί-

θησης. 
✦  Ανάπτυξη της ικανότητας καθορισμού στόχων 

και αντιμετώπισης της ήττας. 
✦  Καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και του σε-

βασμού προς τον άλλο. 
Γιατί, όλο αυτό το πλέγμα ωφελημάτων έχει να κάνει, 
πρωτίστως, με την κοινωνικοποίηση των παιδιών 
και των εφήβων, κυρίως, στην πιο κρίσιμη στιγμή 
της ζωής τους, τότε που βρίσκονται στην «κρίση της 
εφηβείας» και αναζητούν τα πρότυπα στη διαμόρφω-
ση της συνολικής προσωπικότητάς τους.
Και, σε γενικές γραμμές, ο Αθλητισμός, πάνω από 

ο,τιδήποτε άλλο, διαμορφώνει προσωπικότητες. Για-
τί, εδώ δεν είναι αρκετό σ’ ένα πασάλειμμα γνώσεων. 
Εδώ, δεν υπάρχει «λυσάρι» για τα «δύσκολα». Εδώ, δεν 
γίνεται… αντιγραφή! Στον Αθλητισμό ο καθένας εί-
ναι αυτό που κάνει. Κάθε άλμα, κάθε τακτική αγώνα, 
κάθε κινητική εμπειρία, όσες φορές και να επαναλη-
φθεί, δεν είναι ίδια με τη προηγούμενη. Πάντοτε μια 
καινούργια λεπτομέρεια ενσωματώνεται στις εικό-
νες που καταγράφονται στον εγκέφαλο του αθλη-
τή, ως χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης προ-
σπάθειας. Τα δεδομένα μαζεύονται, συνδυάζονται 
και διαμορφώνουν την επόμενη προσπάθεια, με στό-
χο πάντα την τέλεια κίνηση.
Έτσι, η επιτυχία στον Αθλητισμό προϋποθέτει εκ-
παίδευση σωματική, ψυχική και πνευματική, 
γνώση των κανόνων και όλων των ενδογενών και 
εξωγενών παραγόντων που συμμετέχουν ή συμ-
βάλλουν στη επιτυχία μιας προσπάθειας. Χρειάζε-
ται ακόμα οξυδέρκεια, αντίληψη της τρέχουσας κατά-
στασης, εκτίμηση της συγκεκριμένης φάσης σε χρόνο 
που τρέχει. 
Και με πιο απλά λόγια, δεν είναι τυχαίο αυτό που όλοι 
οι «ειδικοί» επισημαίνουν: Αθλητισμός και Εκπαίδευ-
ση πάνε χέρι με χέρι, γιατί και τα δύο έχουν στο επί-
κεντρο τον άνθρωπο και όπου διαπιστώνεται σύ-
γκρουση μεταξύ τους σημαίνει ότι κάποιος έχει 
πάρει τις προτεραιότητές του λάθος.
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Ο αθλητισμός ως εργαλείο στον 
αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ

Ο
Σεπτέμβρης ήρθε, τα σχολεία ανοί-
γουν και μαζί, ξεκινά και το… δρομο-
λόγιο των γονέων προς τις καθημερι-
νές δραστηριότητες των παιδιών. Δεν 
είναι μόνο οι υποχρεώσεις των μα-
θημάτων, αλλά στην οικογενειακή 
καθημερινότητα έρχονται να προ-
στεθούν οι ξένες γλώσσες, τα ωδεία 

και, βεβαίως, οι αθλητικές δραστηριότητες, 
που κάθε χρόνο κερδίζουν όλο και περισσότερο 
το ενδιαφέρον των παιδιών.
Με την άνθιση του δρομικού και κολυμβητικού κι-
νήματος, αλλά και την αναπτυσσόμενη λειτουρ-
γία των προβεβλημένων αθλημάτων, ο μαζικός 
αθλητισμός γίνεται κομμάτι της καθημερινό-
τητας και κάθε χρόνο, χιλιάδες παιδιά γεμίζουν 
τις ακαδημίες συλλόγων αναζητώντας μια διέξο-
δο από την πίεση του ημερήσιου προγράμματος. 
Είναι αλήθεια ότι η ενασχόληση με τον αθλητι-
σμό δεν είναι μόνο μια απλή δραστηριότητα 
για να καλλιεργηθούν τα ενδεχόμενα αθλητι-
κά προσόντα του παιδιού. Είναι ένα ολόκληρο 
κοινωνικό φαινόμενο, αλλά και ένα εξαιρε-
τικό εργαλείο στον αγώνα για μια καλύτερη 
κοινωνία.
Οι γονείς πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβα-
ρά τα οφέλη που έχει η ενασχόληση με τον αθλη-
τισμό και να προτρέψουν τα παιδιά τους στο να 
ασχοληθούν με όποιο άθλημα θεωρούν ότι τους 
ταιριάζει περισσότερο. 
Κοινωνικοποίηση, ευεξία, νέες γνωριμίες, 
υπευθυνότητα, σωστή διατροφή, πρόγραμ-
μα, στοχοπροσήλωση και μεθοδικότητα, αλ-
ληλεγγύη, συναγωνισμός και συνεργασία, 
είναι μόνο λίγες ονομαστικά πτυχές που μπορεί 
να αναζητήσει κανείς. Μα, πάνω από όλα, ψυχα-
γωγία, διασκέδαση, παιχνίδι, εκτόνωση. 

Και ένα εντυπωσιακό, ενεργητικό και κοινωνικό 
«τείχος προστασίας» από συνήθειες που μόνο 
καλό δεν κάνουν στον οργανισμό. Απεξάρτηση 
από την υπερβολική χρήση της τεχνολογί-
ας, προσεγμένη διατροφή και «άμυνα» κατά 
της παχυσαρκίας, ενασχόληση με μια δημι-
ουργική διαδικασία και αποφυγή βλαβερών 
συνηθειών και επικίνδυνων παρεκκλίσεων. 
Ευεξία, πνευματική διαύγεια και ισορροπία, που 
αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τη μετέπειτα 
ενήλικη ζωή σε οποιαδήποτε έκφανση, εντός 
και εκτός αγωνιστικών χώρων. 
Για όλα τα παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό οι 
γονείς να μεριμνούν και να ενθαρρύνουν τα 
παιδιά τους να συμμετέχουν σε αθλητικές 

δραστηριότητες ή σε κάποιο σπορ και, γιατί όχι, 
να αποτελούν και οι ίδιοι παραδείγματα. Μια οικο-
γενειακή ενασχόληση με οποιοδήποτε σπορ, είναι 
μια πάρα πολύ όμορφη δραστηριότητα που αξίζει 
να αποτελέσει σημείο της καθημερινότητας. Για-
τί, μέσα από τα εμπόδια που παρουσιάζονται, 
τη διαχείριση της νίκης και της ήττας, τη συ-
νεργασία, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα 
του άλλου, τον υγιή συναγωνισμό και όλες τις 
σπουδαίες αξίες που θα συναντήσουν, μπορούν 
να χτίσουν τον χαρακτήρα της ενήλικής ζωής 
τους. Και αυτό, θα πρέπει να είναι μια αδιαπραγ-
μάτευτη αρχή από τον καθένα ατομικά τόσο από 
τον εαυτό του, όσο και για τους απογόνους του. 
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι γονείς δεν θα 
πρέπει να αμελούν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. 
Πριν από την ενασχόληση με κάθε αθλητική δρα-
στηριότητα, οφείλουν να έχουν κάνει τους απα-
ραίτητους προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους 
στα παιδιά. Κανένας δεν θα ήθελε μια τόσο ευ-
χάριστη και αγαπημένη συνήθεια, να εξελι-
χθεί σε τραγωδία εξαιτίας αυτής της αμέλει-
ας. Είναι, άλλωστε, πλέον, απαιτούμενο και από 
τον νόμο, όλοι οι αθλητές να καταθέτουν σχετική 
γνωμάτευση στα σωματεία τους. Ένας απλός ια-
τρικός έλεγχος πριν ξεκινήσουμε, βεβαιωνόμα-
στε ότι όλα είναι καλά και… ας απολαύσουμε μια 
όμορφη αθλητική χρονιά! 

Πριν από την 
ενασχόληση με 
κάθε αθλητική 
δραστηριότητα, 
οφείλουν να 
έχουν κάνει τους 
απαραίτητους 
προληπτικούς 
ιατρικούς 
ελέγχους  
στα παιδιά
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Τ
ο Χαμόγελο του Παιδιού για μια ακό-
μα χρονιά, διοργανώνει πανελλαδική 
εκστρατεία συγκέντρωσης σχολικών 
ειδών για τα παιδιά των οικογενει-
ών που αδυνατούν να καλύψουν τις 
συγκεκριμένες ανάγκες και μας κα-
λεί όλους να συνδράμουμε για να ξεκι-
νήσει η σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια 

και χαμόγελα!
Σε λίγες μέρες θα κληθούν μαθητές των σχο-
λείων και οι οικογένειές τους, να καλύψουν 
ένα πλήθος δαπανηρών προμηθειών για τις σχο-
λικές υποχρεώσεις. Και ενώ για κάποιες οικογέ-
νειες αυτή η εποχή είναι εποχή χαράς και ανανέ-
ωσης, για αρκετές άλλες είναι περίοδος άγχους 
και αγωνίας για το πώς θα καταφέρουν να κα-
λύψουν αξιοπρεπώς τις ανάγκες των παι-
διών τους. Χάρη στην πολύτιμη και συγκινητι-
κή προσφορά του κόσμου, «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» την περσινή χρονιά κάλυψε τις ανά-
γκες 3.798 μαθητών, εξασφαλίζοντάς τους τα 
απαραίτητα σχολικά είδη!
Η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή 
παραμένει και φέτος ιδιαίτερα σημαντική με 
δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συνθή-
κες που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες και τα 
παιδιά τους στη χώρα μας!
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω των Κέντρων 
Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας που λειτουργεί 
πανελλαδικά αλλά και μέσα από τις δράσεις 
που αναπτύσσει, στηρίζει καθημερινά και 
σταθερά χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές 
τους που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν 
σε κατάσταση φτώχειας.

Για να πάνε όλα τα παιδιά  
με αξιοπρέπεια στο σχολείο!

Πανελλαδική συγκέντρωση σχολικών ειδών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Η συγκέντρωση σχολικών ειδών πραγματοποιείται στα Κέ-
ντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού, σε 
πολλές περιοχές στην Ελλάδα. 
Στην Αττική:
› Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Μαρούσι
Διεύθυνση: Στουντίου & Γκλιάτη 2, Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 6095844
E-mail: socialservicesmarousi@hamogelo.gr 

› Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο  Ίλιον
Διεύθυνση: Αγ. Ελένης & Πλήθωνος Γεμιστού, Παλατιανή Ίλιον
Τηλέφωνο: 210 5781060
E-mail: socialservicesilion@hamogelo.gr
› Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στη Νέα Μάκρη
Διεύθυνση: 31ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Νέα Μάκρη
Τηλέφωνο: 22940 96711
E-mail: socialservicesnmakri@hamogelo.gr

Ας προσφέρουμε  
σε κάθε παιδί  

όλα όσα χρειάζεται  
για μια δημιουργική  
και γεμάτη χαμόγελα  
νέα σχολική χρονιά! 

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνει το «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» είναι:

♦  Σχολικές τσάντες δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου
♦  Τετράδια 3-4 θεμάτων
✦  Τετράδια (μπλε και χρωματιστά)
✦  Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί)
✦  Τέμπερες - κηρομπογιές
✦  Μπλοκ ζωγραφικής - ακουαρέλες
✦  Μαρκαδόρους - ξυλομπογιές
✦  Μολύβια
✦  Στυλό
✦  Γόμες

✦  Ξύστρες
✦  Διορθωτικά
✦   Πινέλα
✦  Κασετίνες
✦  Ντοσιέ (μεγάλα - μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα
✦  Φακέλους με λάστιχο
✦  Χαρτί Α4
✦  Διαφάνειες
✦  Κόλλες (στικ και υγρές)
✦  Πλαστελίνες
✦  Διάφανο αυτοκόλλητο για την προστασία βιβλίων
✦  Ψαλιδάκια
✦  Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λπ.)


