
Κύριε διευθυντά της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, 

Αγαπητή Κα συντονίστρια της ASPnet Ελλάδας, 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητές μαθήτριες και μαθητές των είκοσι δύο σχολείων που συμμετέχετε στους 

2ους Διασχολικούς Αγώνες Δημιουργικού Λόγου, 

Στόχος σας σήμερα στο πλαίσιο αυτών των αγώνων είναι να καλλιεργήσετε και να 

αναδείξετε την αξία του δημιουργικού λόγου. Εμείς, οι καθηγητές σας επιδιώκουμε 

να σας μεταλαμπαδεύσουμε τη ρητορική τέχνη, την τέχνη της πειθούς, δηλαδή την 

ικανότητα να υποστηρίζετε με τρόπο πειστικό μια θέση, άρα να μπορείτε να 

βρίσκετε και να οργανώνετε κατά τρόπο λογικό επιχειρήματα που σχετίζονται με 

αυτήν την όποια θέση και επιπλέον επιδιώκουμε τα επιχειρήματα αυτά να είστε σε 

θέση να τα διατυπώνετε σε σωστά Ελληνικά. Δεν αρκούν βεβαίως μόνον αυτά για 

να πείσει κανείς τους άλλους ότι έχει δίκιο. Χρειάζεται επιπλέον να γνωρίζει σε 

βάθος το συζητούμενο θέμα, να διαθέτει ορθοέπεια, να έχει δηλαδή σωστή 

άρθρωση. Ακόμη και η εμφάνιση και η ευγένεια του ρήτορα  συμβάλλουν στην 

πειθώ. Αναμφίβολα όμως η κριτική ικανότητα είναι βασική προϋπόθεση για την 

επίτευξή της. 

Για να υποστηρίξει κανείς μια θέση, ένα ζήτημα, χρειάζεται να μπορεί να το δει 

σφαιρικά, από διάφορες οπτικές γωνίες∙ άρα χρειάζεται να σκέπτεται κριτικά. Η 

κριτική ικανότητα προϋποτίθεται της ρητορικής. Είναι επιπλέον μία από τις βασικές 

επιδιώξεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος αλλά και κατ’ επέκταση του 

δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ο Σωκράτης, όταν καταδικάστηκε σε θάνατο από 

το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας το 399 π.Χ., δήλωσε κατά τον Πλάτωνα ότι όχι μόνο 

δεν φοβάται τον θάνατο αλλά ότι τον θεωρεί ως ευκαιρία για να κατακτήσει την 

απόλυτη ευτυχία, την «ἀμήχανον εὐδαιμονίαν», όπως την ονομάζει, η οποία κατ’  

αυτόν προκύπτει από την άσκηση κριτικής: Όταν θα πεθάνει, λέει ο Σωκράτης, η 

ψυχή του θα μετοικήσει σ’ έναν άλλο τόπο, όπου εκεί θα μπορεί να εξετάζει τις 

ψυχές των μεγάλων της ιστορίας προκειμένου να διαπιστώσει ποιες από αυτές 

πράγματι κατέχουν τη σοφία και ποιες όχι.  

Τη θέση αυτή του Σωκράτη για την αξία και τη σημασία του διαλεκτικού ελέγχου 

που μπορεί να τον φέρει σε πέρας επιτυχώς όποιος σκέφτεται κριτικά, τη  

συμμερίζεται απολύτως το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Θέλουμε οι μαθητές 

μας να σκέφτονται κριτικά, να αποστηθίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο και όταν η 

αποστήθιση είναι αναπόφευκτη, επιδιώκουμε αυτή να είναι λογική όχι μηχανική: 

Να προκύπτει δηλαδή συνδυαστικά μέσα από άλλες γνώσεις, να στηρίζεται σε 

συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Η μηχανική αποστήθιση, κοινώς η παπαγαλία δεν παραβιάζει μόνο τον θεμελιώδη 

στόχο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που είναι η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψεως στους μαθητές αλλά επιπλέον καταρρακώνει την ίδια την αξιοπρέπειά 

τους, η οποία, θυμίζω, είναι το πρώτιστο ανθρώπινο δικαίωμα που θα πρέπει να 



γίνεται αντικείμενο σεβασμού σύμφωνα με την χάρτα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στην οποία ανήκουμε ως χώρα. Η 

παπαγαλία υποβιβάζει τον νέο από σκεπτόμενο ον σε αυτόματο ον, σε ρομπότ.  

Είναι παρήγορο λοιπόν ότι υπάρχουν δράσεις σαν τη σημερινή που μας θυμίζουν 

ποια είναι η ορθή γραμμή πλεύσεως του εκπαιδευτικού μας συστήματος∙ που μας 

θυμίζουν ποιες δεξιότητες χρειάζεται να προσπαθούμε να καλλιεργούμε στις 

μαθήτριες και τους μαθητές μας.  

Για τους λόγους αυτούς ευχαριστώ και συγχαίρω την καθηγήτρια φιλόλογο του 

Προτύπου Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, κα Ελένη Γκόνου και την 

φιλόλογο, εκπρόσωπο της Ελληνικής Ενώσεως για την προώθηση της ρητορικής 

στην εκπαίδευση, κα Βάλια Λουτριανάκη για την πολύτιμη και καθοριστική  

συμβολή τους στην διοργάνωση των αγώνων αυτών. Επίσης ευχαριστώ και 

συγχαίρω τις και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και πάνω από όλα εσάς τις 

μαθήτριες και τους μαθητές των 22 Γυμνασίων της δημόσιας και ιδιωτικής 

εκπαιδεύσεως για τη συμμετοχή σας σε αυτούς τους αγώνες. 

Εύχομαι η εμπειρία που θα αποκομίσετε από τους αγώνες αυτούς να είναι για σας 

τόσο γόνιμη κι αποδοτική, ώστε να σας ακολουθεί ως αγαπημένη ανάμνηση σε όλη 

σας τη ζωή.  

Και να θυμάστε: το παν δεν είναι η διάκριση αλλά η εμπειρία της συμμετοχής.  

Σας καλωσορίζω λοιπόν στους 2ους Διασχολικούς Αγώνες Δημιουργικού Λόγου 

Γυμνασίων που συνδιοργανώνουν το Γυμνάσιο της Ευαγγελικής και η Ελληνική 

Ένωση για την προώθηση της ρητορικής στην εκπαίδευση. 

 

Ο διευθυντής  

του Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Π.-Φ. Σκαλτσογιάννης, δ.φ. 

 


