
 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΓΟΥΡΟΥ 

Διεσθύμςοια Αορακείξσ Λσκείξσ Θερραλξμίκηπ ςηπ Φ.Ε. 

 

Με υαοά ραπ καλχρξοίζξσμε ρςη ρημεοιμή εκδήλχρη πξσ διξογαμώμξσμ ςξ Αοράκειξ Γσμμάριξ και 
Λύκειξ ρε ρσμεογαρία με ςξ Κέμςοξ Διάδξρηπ Επιρςημώμ Νόηριπ, πξσ ςόρξ τιλόνεμα μαπ σπξδέυεςαι. 
Ο ςίςλξπ ςηπ «πξλύπςσυηπ» ρημεοιμήπ εκδήλχρηπ «Οι πξλλαπλέπ Όφειπ ςξσ Οσοαμξύ» αμςικαςξπςοίζει 
πξλύ παοαρςαςικά ςιπ πξλλαπλέπ διαρςάρειπ, ςξσπ πξλλαπλξύπ ρςόυξσπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, ή καλύςεοα ςηπ 
παιδείαπ, πξσ επιδιώκξσμ μα εναρταλίρξσμ ςα Αοράκεια Συξλεία ρςξσπ μαθηςέπ και ςιπ μαθήςοιέπ ςξσπ. 

Ήδη νεκιμήραμε με ςημ επίδεινη ςχμ πειοαμάςχμ: με ςοόπξ βιχμαςικό και ρατή ςα παιδιά 
αμςιλαμβάμξμςαι ςξσπ τσρικξύπ μόμξσπ και δεμ διρςάζξσμ μα παίνξσμ, μα πειοαμαςιρςξύμ με ςα όοιά 
ςξσπ, καςαμξώμςαπ έςρι και καςακςώμςαπ ςη γμώρη. 

Ακξλξσθεί πάμςα η εναρτάλιρη ςηπ ρςέοεηπ επιρςημξμικήπ γμώρηπ, όπχπ θα νεδιπλχθεί ρςημ 
παοξσρίαρη ςξσ διακεκοιμέμξσ καθηγηςή Κλεξμέμη Τριγάμη, ρςξμ ξπξίξ υοχρςξύμε εσγμχμξρύμη πξσ 
ποόθσμα θα μξιοαρςεί μαζί μαπ, με ςοόπξ -ελπίζχ- καςαμξηςό για όλξσπ, ςα ποχςξπόοα βήμαςα ςηπ 
επιρςημξμικήπ ςξσ έοεσμαπ -ρσμπληοώμξμςαπ έςρι ςα ρυξλικά μαθήμαςα ςχμ τσρικώμ επιρςημώμ, 
αμαδεικμύξμςαπ ςη δσμαμική και ςη μαγεία ςξσπ. 

Ωπ αμςίρςινη αομξμική, η μξσρικξθεαςοική παοάρςαρη πξσ θα ακξλξσθήρει ατήμει ςξσπ έτηβξσπ μαθηςέπ 
μαπ ρςημ μξσρική δενιόςηςα ςχμ opera chaotique, δίμξμςάπ ςξσπ έςρι διπλή εσκαιοία: όυι μόμξ μα 
εκτοάρξσμ ςη δική ςξσπ καλλιςευμική εσαιρθηρία, μα και μα ποξυχοήρξσμ έμα βήμα παοαπάμχ μέρα 
από ςη ρσμεογαρία με εμπειοόςεοξσπ κι εμπμεσρμέμξσπ μξσρικξύπ. Κι όςαμ πια ξ ξσοαμόπ ρκξςειμιάρει 
και ταμξύμ -αμ ταμξύμ- ςα αρςέοια, ςξ βλέμμα όλχμ μαπ σφώμεςαι πέοα από ςα γήιμα και καθημεοιμά, 
κι αμαζηςά, ρςοαμμέμξ φηλά, «άμχ θοώρκξμ», μια ακόμα τσρική αλήθεια.. 

Είμαι τιλόλξγξπ, αμίδεη για ςιπ κιμήρειπ ςχμ αρςεοξειδώμ και ςη λξγική ςχμ άρςοχμ.. όμχπ απ μξσ 
επιςοαπεί μια βιχμαςική -και ςασςόυοξμα ιρςξοική- αματξοά: Όςαμ ρςη δεκαεςία ςξσ 1970, μαθήςοια ρςξ 
Αοράκειξ Δημξςικό ςξσ Ψσυικξύ, διδαρκόμξσμ ρςημ αμτιθεαςοική αίθξσρα ςξσ Εογαρςηοίξσ Φσρικώμ 
Επιρςημώμ, από Δάρκαλξ Ειδικόςηςαπ, ςξ μάθημα ςηπ Φσρικήπ Πειοαμαςικήπ, έμαπ ρσμαοπαρςικόπ κόρμξπ 
αμξιγόςαμ μποξρςά μαπ: μαθαίμαμε μα παοαςηοξύμε και εμςσπχριαρμέμεπ διαπιρςώμαμε πχπ με ςιπ 
αιρθήρειπ μαπ, ςα υέοια και ςα ξλάμξιυςα μάςια, κσοίχπ όμχπ με ςξ μσαλό και ςη λξγική μαπ, ςα μσρςήοια 
ςξσ κόρμξσ πξσ μαπ πεοιβάλλει τχςίζξμςαι κι εομημεύξμςαι.. Η πεπξίθηρη ασςή μαπ ρσμξδεύει πάμςα και 
μξμίζχ πχπ κάμει ςα βήμαςά μαπ ρςξμ κόρμξ πιξ ρςαθεοά και ςξ βλέμμα πιξ καθαοό.. 

Σκέτςξμαι, λξιπόμ, πόρξ πιξ έμςξμξ ήςαμ ασςό ςξ θαύμα για ςιπ Αορακειάδεπ ςξσ 19ξσ αιώμα, κξπέλεπ 
πξσ κέοδιζαμ για ποώςη τξοά ςξ δικαίχμα όυι απλώπ ρςημ εκπαίδεσρη, αλλά και ρε μια πξλύπςσυη 
πξλσδιάρςαςη εκπαίδεσρη. Γιαςί ξι τχςιρμέμξι εκπαιδεσςικξί ςηπ Φιλεκπαιδεσςικήπ Εςαιοείαπ, διαπξςιρμέμξι  
ποαγμαςικά από ςξ πμεύμα ςξσ Διατχςιρμξύ, είυαμ εμςάνει ρςξ ποόγοαμμα ςξσ Αορακείξσ 
Παοθεμαγχγείξσ, δίπλα ρςημ πξλύςιμη οαπςική και ςημ ξικξκσοική, ςα ποώςα ρςξιυεία ςχμ τσρικώμ 
επιρςημώμ. Μ΄ασςήμ ςημ τχςιρμέμη ςόλμη, διδάρκξμςαπ μαθήςοιεπ και μελλξμςικέπ διδαρκάλιρρεπ, 
άμξιναμ για υάοη όλχμ μαπ έμαμ δοόμξ, όπξσ η εσαιρθηρία βαδίζει γεοά δεμέμη με ςξμ ξοθό λόγξ και 
ςημ επιρςήμη. Ασςόμ ςξμ δοόμξ ρσμευίζξσμ μα ακξλξσθξύμ ςα Συξλεία μαπ και μα ςξμ κοαςξύμ αμξιυςό 
για ςξσπ μαθηςέπ και ςιπ μαθήςοιέπ μαπ. 

Θα ήθελα μα είυα πεοιρρόςεοη γμώρη μα μιλήρχ για ςξσπ αρςεοξειδείπ και ςα πλαμηςικά ρσρςήμαςα -
δεμ ςημ έυχ κι αμσπξμξμώ, όπχπ κι ερείπ, μα ακξύρχ ςξμ κύοιξ Κλεξμέμη Τριγάμη. Ικαμόςεοξπ μα μαπ 
ειραγάγει ρςξ θέμα και μα καλχρξοίρει ςξμ ξμιληςή μαπ, πξσ με ςη ρειοά ςηπ θα μαπ ρσρςήρει η 
Μελίμα, είμαι αμαμτίβξλα ξ Σσμςξμιρςήπ Φσρικώμ Επιρςημώμ ρςα Αοράκεια-Τξρίςρεια Συξλεία ςηπ 
Φιλεκπαιδεσςικήπ Εςαιοείαπ, ξ κύοιξπ Δημήςοηπ Κλασδιαμόπ. 


