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2η σεµιναριακή συνάντηση µε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη], 27 Μαρτίου 2012 στη Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου ∆ράµας 

 

τα «νέα» βιβλία και η επιµόρφωση (απόσπασµα 1) 

Συνάδερφος: Πάλι θα πω κάτι και θα φανεί ότι σας προσγειώνω σε µια σκληρή 
πραγµατικότητα. Τι εννοώ; Όταν τα καινούρια βιβλία ξεκίνησε να διδάσκονται στο γυµνάσιο, 
στην Αθήνα οι εκδοτικοί οίκοι που είχαν την ευθύνη διοργάνωναν από τον Αύγουστο 
επιµορφωτικά σεµινάρια και έδιναν υποστηρικτικό υλικό στους καθηγητές, επί πληρωµή, και το 
Υπουργείο Παιδείας ήταν απόν. Έγιναν στην πόλη µας, τον Σεπτέµβριο αν θυµάµαι καλά, 
κάποια σεµινάρια και δεν υπήρχαν τα καινούρια βιβλία. Τα είχαν στην Αθήνα οι καθηγητές, που 
πηγαίνανε στα βιβλιοπωλεία, τα πληρώνανε και τα παίρνανε, και ‘µείς κάναµε σεµινάρια χωρίς 
τα βιβλία. Πήγαν κάποιοι καθηγητές που επελέγησαν όπως επελέγησαν να κάνουν µια 
ταχύρρυθµη επιµόρφωση και µετά να έρθουνε οι ίδιοι για να µας επιµορφώσουνε. 

Μελικίδου: Ε, αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα… 

Συνάδερφος: Θέλω να πω ότι εµείς ζητάµε επιµόρφωση, την θέλουµε την επιµόρφωση. Πού ‘ν’ 
τη όµως. Αυτά θα έπρεπε να τ’ ακούν όλοι οι συνάδερφοι και να γίνεται δουλειά… 

Μελικίδου: Ξέρετε, είναι αυτό που λέµε «παλιό γαϊδούρι, καινούρια περπατησιά». Ειλικρινά 
σας λέω, εγώ ως εκπαιδευτικός το ‘λεγα πάντα για τον εαυτό µου. ∆ηλαδή, (είναι δανεικό αυτό 
το παράδειγµα, µ’ εκφράζει απόλυτα) τι µου δίνεις τώρα, έχω µάθει να οδηγώ κάρο και µου 
δίνεις ξαφνικά να οδηγήσω µερσεντές. ∆εν ξέρω… Πολύ ωραία είναι, εξαιρετική, 
υπεραυτόµατη… δεν ξέρω, κάρο είχα ως τώρα. Τι να κάνω; Μάθε µου. 

Συνάδερφος: Με συγχωρείτε, έκθεση ιδεών είχαµε µάθει όλοι να διδάσκουµε. «Καινούρια 
περπατησιά» είναι η γλωσσική διδασκαλία όπως την οριοθετήσατε. ∆ύσκολα πράγµατα. 

Μελικίδου: Εντάξει, έχουµε και ‘µείς τις ευθύνες µας, πρέπει να κάτσουµε να δούµε και µόνοι 
µας... Καθόµαστε νοµίζω, αλλά σίγουρα υπάρχει µεγάλο έλλειµµα. 

 

 

 

Βάσω Μελικίδου, συνεργάτρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μ. 
Τριανταφυλλίδη]  

 
 
 

*(απόσπασµα από την 2η σεµιναριακή συνάντηση-συζήτηση του Συνδέσµου Φιλολόγων ν. ∆ράµας, 
27 Μαρτίου 2012, αποµαγνητοφωνηµένο από τον Β. Σ..) 

 


