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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, 
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ ξεκινάει τις εργασίες του. Επιτρέψτε µου να 
διατυπώσω κάποιες γενικές σκέψεις επί της ουσίας του θεµατικού µας προβληµατισµού 
και να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ελληνική 
πραγµατικότητα.  

Η βιωσιµότητα της ανάπτυξης έχει πολλές συνιστώσες. Η οικονοµική πρόοδος µε 
την κλασική έννοια του όρου (διεύρυνση της παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης, 
µεγέθυνση του συνολικού προϊόντος και δίκαιη κατανοµή του) έχουν πάψει πια να 
αποτελούν τη µοναδική όψη του ζητήµατος. Σήµερα όλοι σχεδόν συµφωνούµε ότι  οι 
παραγωγικές δραστηριότητες, οι µεταφορές, οι οικιστικές δραστηριότητες, η 
κατανάλωση κλπ., σχετίζονται άµεσα µε την οικολογική ισορροπία και την ποιότητα της 
ζωής µας. Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός και η υλοποίησή του, όπως και τα καταναλωτικά 
πρότυπα δεν µπορούν παρά να παίρνουν υπόψη τους τα πεπερασµένα όρια 
εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων (την ικανότητα της γης προς φέρειν) και τις 
επιβαρύνσεις του περιβάλλοντος από τους ρύπους και άλλους παράγοντες. Από µια άλλη 
σκοπιά, η βιωσιµότητα της ανάπτυξης σχετίζεται άµεσα και µε το κατά πόσον η 
ανθρωπότητα ζει ειρηνικά και οι ανθρώπινες κοινωνίες µε ελευθερία, δηµοκρατία και 
ανεκτά όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης στα πλαίσια κρατών δικαίου και προνοίας.  

Η εικόνα σε σχέση µε τα παραπάνω σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη 
ποικίλει, µε γενικευµένη ανησυχητικά παρουσία οξύτατων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων (ρύπανση αέρα, στεριάς και υδάτων, εξάντληση φυσικών πόρων, 
κλιµατικές αλλαγές, εξαφανίσεις ειδών κλπ.), αλλά και σοβαρών κοινωνικών και 
πολιτικών προβληµάτων, όπως οι πόλεµοι, η φτώχεια, η εγκληµατικότητα, οι δικτατορίες 
κ.ο.κ. 

Η αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων εξαρτάται από εθνικές κυβερνητικές 
πολιτικές, από πολιτικές υπερεθνικών οργανισµών, αλλά και από τους λαούς και τις 
συµπεριφορές των πολιτών. Επειδή και οι αποφάσεις σε επίπεδο κοινωνίας αλλά και οι 
συµπεριφορές οµάδων και ατόµων σχετίζονται άµεσα και µε την παιδεία των ανθρώπων, 
καλείται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να συµβάλει στο αυτονόητο: στη δηµιουργία 
του γνωστικού και αξιακού υποβάθρου που απαιτούνται ώστε η κοινωνία να 
θεσµοθετήσει υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, η οικονοµία να κινηθεί µέσα σε 
αυτά τα όρια και οι πολίτες να προσανατολίσουν τις συµπεριφορές τους σε µια άλλη 
κατεύθυνση από τη σηµερινή που οδηγεί σε αδιέξοδα. Είναι προφανές ότι τα λάθη έχουν 
γίνει είτε από άγνοια, είτε από λανθασµένο αξιακό προσανατολισµό. Μια 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση λοιπόν που εστιάζει σε αυτά τα σηµεία, θα είναι ένα 
σηµαντικό µέσο για τον αναπροσανατολισµό στην κατεύθυνση της βιωσιµότητας της 
ανάπτυξης, της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας της ζωής. 
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µε την καθοριστική επίδραση της παιδείας θα µπορούσαµε 
να αναµένουµε ότι οι επιχειρηµατίες θα περιορίσουν το βραχυπρόθεσµο οικονοµικό 
κέρδος δεχόµενοι τους ρυθµούς και τους περιορισµούς που οι ανάγκες της βιωσιµότητας 
επιβάλλουν. Επίσης ότι οι κυβερνήσεις θα σταµατήσουν να κινούνται επεκτατικά µε 
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γνώµονα τα οικονοµικά συµφέροντα και ότι εσωτερικά θα φροντίζουν για την εξάλειψη 
της φτώχειας, για τη λειτουργία της δηµοκρατίας, για την ελευθερία της έκφρασης και 
την κοινωνική αλληλεγγύη και δεν θα επιτρέπουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα και 
τις συµπεριφορές που βλάπτουν το περιβάλλον.  

Από την άλλη πλευρά, θα µπορούσαµε να αναµένουµε ότι οι πολίτες θα 
χρησιµοποιούν µέσα µαζικής µεταφοράς, θα ανακυκλώνουν και θα επαναχρησιµοποιούν 
υλικά, θα περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας, θα προστατεύουν το πράσινο, θα 
κάνουν οικονοµία στο νερό κ.ο.κ. Επίσης ότι θα σέβονται τη διαφορετικότητα, θα 
συζητούν και θα συναποφασίζουν δηµοκρατικά, θα είναι αλληλέγγυοι στους 
συνανθρώπους τους κλπ. 

Όλα αυτά βέβαια σήµερα σε λίγες περιοχές του πλανήτη (π.χ. στις Σκανδιναυϊκές 
χώρες) συµβαίνουν σε µεγάλο βαθµό. Σε περιοχές µεσογειακές όπως η δική µας, 
βλέπουµε ότι έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε και ότι εµείς που ασχολούµεθα 
µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, πιστεύοντας ότι είναι καθοριστική συνιστώσα για 
τη δηµιουργία προϋποθέσεων βιώσιµης ανάπτυξης, έχουµε πολλή δουλειά να κάνουµε. 
Βέβαια φαντάζει ουτοπικό να πιστέψει κανείς ότι όλα είναι απλά ζήτηµα παιδείας, τη 
στιγµή που και η ιστορία και η πραγµατικότητα δείχνουν ότι οι αποφάσεις καθορίζονται 
και από άλλους παράγοντες. Η πολιτική διάσταση αυτών των προβληµάτων πιστεύω ότι 
δεν θα µπορούσε να αµφισβητηθεί.  

Θεωρώντας λοιπόν ότι εµείς θα πράξουµε το καθήκον µας σε ό,τι µας αναλογεί 
ως προς την ιδιότητά µας ως εκπαιδευτικών και µην ξεχνώντας ποτέ ότι τα ζητήµατα 
είναι και πολιτικά, ξεκινάµε να προσδιορίσουµε τις ποιοτικές παραµέτρους της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα πρέπει να έχει 
διεπιστηµονικό χαρακτήρα, ώστε να µπορεί να διερευνήσει όλες τις πτυχές της εξέλιξης 
των  περιβαλλοντικών ζητηµάτων  (ιστορικές, κοινωνικές, οικονοµικές, οικολογικές, 
φυσικοχηµικές κλπ.). Χρειαζόµαστε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που θα στηρίζεται 
τόσο στις Περιβαλλοντικές όσο και στις Παιδαγωγικές Επιστήµες: στις Περιβαλλοντικές 
επιστήµες επειδή το περιεχόµενο της εκπαίδευσης θα πρέπει να τεκµηριώνεται 
επιστηµονικά και στις Παιδαγωγικές επειδή το περιεχόµενο θα πρέπει να 
µετασχηµατίζεται δηµιουργικά και αποτελεσµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και οι καθηγητές πρέπει να επιµορφωθούν σε καλά οργανωµένα 
σεµινάρια  που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια. 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση οφείλει να έχει βιωµατικό χαρακτήρα σε όλα τα επίπεδα 
(τάξη, εργαστήριο, πεδίο), δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση στο πεδίο. Πρέπει 
να καλλιεργείται η αυτενέργεια και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών των µαθητών καθώς και η 
οµαδική εργασία. Πρέπει να ιεραρχεί προτεραιότητες και να µη χάνονται τα ουσιώδη 
στοιχεία στη λογική του ότι όλα είναι θέµατα περιβάλλοντος. Οι καιροί δεν περιµένουν. 
Το άνοιγµα του Σχολείου στην κοινωνία φέρνει τα ζητήµατα στο προσκήνιο και προωθεί 
τη συζήτηση και το διάλογο. Αναδεικνύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, ο ρόλος της άγνοιας και του λανθασµένου αξιακού 
προσανατολισµού. Φαίνεται η ανάγκη συνεργασίας για το κοινό µας µέλλον.  

Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας υπερτονίζεται σήµερα. Η τοπική κοινωνία όµως 
είναι υποσύνολο της ευρύτερης και έχει όλα τα χαρακτηριστικά της. Αν µια χώρα δεν 
έχει φιλοπεριβαλλοντική κυβερνητική πολιτική, πώς είναι δυνατόν να περιµένει κανείς 
ότι σε τοπικό επίπεδο οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν µε άλλο πνεύµα; 
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Στη συµµετοχική δηµοκρατία όµως πάντα ελπίζουµε ότι µπορεί να υπάρξει 
ανάστροφη πίεση από τις τοπικές κοινωνίες προς τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. ∆εν 
ξεχνάµε βέβαια ότι κύριος πολιτικός στόχος παραµένει η θεσµοθέτηση και ανάπτυξη 
κατάλληλης εθνικής πολιτικής που θα εξειδικεύεται τοπικά. Προσπαθούµε πάντως, 
ελπίζοντας (ίσως όχι ουτοπικά) ότι εκεί που µε αξιόπιστα µέσα δίνουµε τη µάχη για την 
ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση είναι δυνατόν µε τη συνεργασία 
της Αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων, των Επιστηµονικών φορέων να αρχίσουν να 
εφαρµόζονται φιλοπεριβαλλοντικές διαχειριστικές πρακτικές και νέες συµπεριφορές.  

Ως εκπαιδευτικός, θα µιλήσω πιο συγκεκριµένα για τα σχολεία και για τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µια και από αυτό το χώρο έχω τις περισσότερες 
εµπειρίες. 

Η σχολική µονάδα αξιοποιώντας την επιστηµονική και παιδαγωγική στήριξη του 
πανεπιστηµιακού, του σχολικού συµβούλου, του Υπευθύνου Π.Ε., του ΚΠΕ και άλλων 
συντελεστών, µπορεί να φέρει σε πέρας µε επιτυχία προγράµµατα Π.Ε. που είναι 
θεµατικά συνδεδεµένα µε τα τοπικά ζητήµατα, εµπλέκοντας στην εξέλιξή τους και τους 
τοπικούς φορείς. Μπορεί να αναδείξει ζητήµατα, να προωθήσει το διάλογο για τη λύση 
τους, ενώ τα ευαισθητοποιηµένα παιδιά θα είναι πιθανά η νεανική οµάδα που πρόθυµα 
θα ασχοληθεί στην πράξη µε τα ζητήµατα αυτά και µετά το πρόγραµµα. Γνωρίζουµε ότι 
το σχολείο δεν έχει θεσµικά αρµοδιότητα για τη διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος, 
όµως η φωνή της εκπαιδευτικής κοινότητας, ιδίως όταν βγαίνει από εργασίες που έχουν 
κερδίσει την εκτίµηση των γονέων, πάντα ακούγεται. Έχουµε δει στην πράξη 
πρωτοβουλίες άξιων εκπαιδευτικών που µε τις περβαλλοντικές τους οµάδες έχουν 
ταράξει τα νερά της αδιαφορίας και της άγνοιας σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά και τίποτα 
από όλα αυτά να µη γίνει, ας µην απογοητευόµαστε. Με το εκπαιδευτικό µας πρόγραµµα 
θα έχουµε συµβάλει σε ό,τι µας αφορά στη δηµιουργία γνωστικής και αξιακής βάσης 
στους µαθητές µας. Η σπορά αυτή δεν µπορεί να πάει χαµένη. 

Ως προς τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), κι άλλες φορές έχω 
πει ότι µπορούν να αποτελέσουν στις τοπικές κοινωνίες κέντρα διαλόγου για τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η θεσµική πρόβλεψη για τη λειτουργία συµβουλευτικής 
επιτροπής είναι µια βάση που δηµιουργεί προϋποθέσεις για έναν τέτοιο ρόλο. 
Ουσιαστικά βήµατα όµως θα έχουν γίνει, αν οι εκπαιδευτικοί και οι συνεργαζόµενοι 
φορείς προχωρήσουν πέρα από τη συζήτηση για το περιεχόµενο και τη στήριξη των 
προγραµµάτων σε ανάληψη διαχειριστικών πρωτοβουλιών που αφορούν στο τοπικό 
περιβάλλον. Στο ίδιο τραπέζι εκπαιδευτικοί, αυτοδιοίκηση, επιστήµονες, εκπρόσωποι 
Υπουργείων, υπηρεσιών και διαχειριστικών φορέων, πολίτες, νέοι, εκπρόσωποι µη 
κυβερνητικών οργανώσεων µπορούν να συζητήσουν και να καταλήξουν συνθετικά σε 
συναποφάσεις. Στην κατεύθυνση αυτών των αποφάσεων τα ΚΠΕ µπορούν να 
αναπτύξουν συγκεκριµένα προγράµµατα, ώστε τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι να 
συµµετέχουν ενεργοποιούµενοι στην πράξη.  

Έχουµε δει µέχρι σήµερα παραδείγµατα φωτισµένων δηµάρχων να ζητούν τη 
συνεργασία των ΚΠΕ για την καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος της περιοχής των, 
για την ανάδειξη των θετικών στοιχείων ή για την επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων. Έχουµε δει όµως σε αρκετές επίσης περιπτώσεις δηµάρχους να βλέπουν 
στην υπόθεση της λειτουργίας των ΚΠΕ µόνο το οικονοµικό όφελος για την περιοχή 
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, πρακτορεία κλπ.), λες και πρόκειται για µια µορφή εσωτερικού 
τουρισµού αντίστοιχη µε εκείνη της Εργατικής Εστίας ή των ΚΑΠΗ. Συνεργασία µε την 
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Αυτοδιοίκηση δεν σηµαίνει διεκπεραίωση τιµολογίων, ούτε απλή συµµετοχή στις 
εκδηλώσεις των ΚΠΕ. Σηµαίνει συζήτηση και συναπόφαση για τη διαχείριση της 
πλαγιάς, του ρέµατος, του ποταµού, της λίµνης. Συζήτηση και συναπόφαση για 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, για δίκτυο ανακύκλωσης, για καµπάνιες εξοικονόµησης 
ενέργειας κ.ο.κ. Τότε, αρχίζοντας από το τοπικό επίπεδο δίνεις το παράδειγµα και 
εµπλέκεις τους πολίτες, τους νέους και περνάς απ’ τα λόγια στις πράξεις. 

Από την άλλη πλευρά, έχουµε δει ότι και η ίδια η πολιτεία µερικές φορές δεν 
επιλέγει σωστά τόπους για την ίδρυση και λειτουργία ΚΠΕ. Ενώ υπάρχουν συγκεκριµένα 
κριτήρια επιλογής  όπως οικολογικά πεδία εκπαίδευσης, συµµετοχή της τοπικής 
κοινωνίας, αξιοποιήσιµες υποδοµές, δυνατότητα στελέχωσης, προσβασιµότητα, 
γεωγραφική και πληθυσµιακή κατανοµή κλπ.   κάτω από την επίδραση πολιτικών 
πιέσεων και για ικανοποίηση ψηφοφόρων, έχουν παρθεί και λανθασµένες αποφάσεις. 
Λανθασµένες αποφάσεις έχουν παρθεί  και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το ∆εκέµβριο 
του 2003 που η Κυβέρνηση αφαίρεσε κίνητρα θεσµοθετηµένα από το 1993 για τους 
εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ. 

Σε κάποιες περιπτώσεις πάλι, διαπιστώνουµε ανωριµότητα τµήµατος του 
εκπαιδευτικού κόσµου που υπηρετεί στα ΚΠΕ, κυρίως επειδή τα κίνητρά τους για την 
ένταξη σε αυτό το δυναµικό είναι τελείως διαφορετικά από τους σκοπούς της ίδρυσης 
των Κέντρων. Αλλού πάλι βλέπουµε το παράδοξο φαινόµενο κάποιοι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε άλλες θέσεις να βάλλουν κατά του θεσµού των ΚΠΕ ή να υποσκάπτουν τη 
λειτουργία του. Αυτές οι αντιφάσεις αποκτούν µεγαλύτερες διαστάσεις, αν σκεφθεί 
κανείς ότι η πολιτεία µέσω και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχει κάνει µεγάλη 
επένδυση στο θεσµό αυτό. Ας αξιολογήσουµε όλοι κύρια το ότι έχουµε δυνατότητες 
εκπαίδευσης µε εργαλεία, υποδοµές, εξοπλισµούς, επιστηµονική στήριξη, συνεργασία µε 
την τοπική κοινωνία, οργανωµένη άσκηση πεδίου και µε παιδαγωγική οµάδα πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης και ας λύσουµε άλλα ζητήµατα καλοπροαίρετα και µε 
διάλογο. Η λύση και σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό κόσµο µέσα κι έξω από τα ΚΠΕ 
είναι το ξεκαθάρισµα των στόχων, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η λειτουργική 
συνεργασία µε συµπληρωµατικότητα στους ρόλους. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο θα 
παίξουν τόσο οι θεσµικές ρυθµίσεις, όσο και η οικονοµική στήριξη σε όλα τα επίπεδα 
ανάπτυξης και υποστήριξης της Π.Ε..  

Ανεξάρτητα από τα προβληµατικά σηµεία, που για λόγους ρεαλισµού θίγουµε, 
πιστεύω ότι η συνολική δυναµική είναι θετική και ότι µπορούµε να ελπίζουµε σε 
διαρκείς βελτιώσεις. Οι κύριες συνιστώσες της ωθητήριας δύναµης είναι ο αξιακός 
προσανατολισµός, η εθελοντική προσφορά και η επαγγελµατική συνέπεια του 
µεγαλύτερου µέρους του εκπαιδευτικού κόσµου που υπηρετεί την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση. 

Αναφέρθηκα στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ειδικότερα, επειδή αυτά 
σύµφωνα µε τις θεσµικές προβλέψεις και τους όρους λειτουργίας τους µπορούν να 
παίξουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην οργάνωση και στην πρόοδο της συνεργασίας µε τους 
φορείς των τοπικών κοινωνιών. Εξυπακούεται ότι σε αυτή τη συνεργασία έχουν τη δική 
τους θέση και ρόλο και όλα τα άλλα στελέχη εκπαίδευσης ή απλοί εκπαιδευτικοί 
σχολείων που υπηρετούν την Π.Ε.. Να µην ξεχνάµε ότι η καρδιά της Π.Ε. χτυπά στα 
σχολεία και ασφαλώς θεωρώ ότι τα σχολεία, οι Υπεύθυνοι Π.Ε. και οι άλλοι φορείς 
µπορούν να αναπτύξουν ελεύθερα, αυτόνοµα και ανεξάρτητα αντίστοιχες δράσεις. Το 
υποστηρικτικό για την ανάπτυξη της Π.Ε. στελεχιακό δυναµικό του ΥΠΕΠΘ, δηλαδή οι 
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εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ, οι Υπεύθυνοι Π.Ε., οι σχολικοί σύµβουλοι, οι άνθρωποι του 
Γραφείου Π.Ε. και του Συντονιστικού οφείλουν σε κάθε περίπτωση να συνεργαστούν 
δηµιουργικά και συµπληρωµατικά για τη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος. 

Συλλειτουργία λοιπόν µε την αυτοδιοίκηση, µε τα επιστηµονικά ιδρύµατα, µε 
τους κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς και µε κάθε φορέα ή πρόσωπο που 
ενδιαφέρεται για τις ίδιες αξίες.  

Στο Συνέδριό µας περιµένουµε να ακούσουµε από όλους εσάς, που εργάζεστε σε 
διαφορετικά επίπεδα για τον κοινό µας σκοπό, στοιχεία που θα φωτίσουν καλύτερα το 
δρόµο µας για το κοινό µας µέλλον. Όπως έχουµε πει, στόχος του Συνεδρίου είναι να 
αναδειχθεί ο πολυδιάστατος και καθοριστικός ρόλος της λειτουργικά δεµένης µε τις 
τοπικές κοινωνίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη δηµιουργία προϋποθέσεων 
βιώσιµης ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Συµµετέχουν άξιοι 
επιστήµονες από Πανεπιστήµια και άλλα ερευνητικά ιδρύµατα, εκπρόσωποι του 
ΥΠΕΠΘ, σχολικοί σύµβουλοι, στελέχη εκπαίδευσης, Υπεύθυνοι Π.Ε., Υπεύθυνοι και 
εκπαιδευτικοί ΚΠΕ, απλοί µαχόµενοι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές, εκπρόσωποι 
µη κυβερνητικών οργανώσεων. Πιστεύω ότι σε ένα µεταγενέστερο Συνέδριο µε το ίδιο 
θέµα πρέπει να συµµετέχουν ισοδύναµα εκπρόσωποι υπηρεσιών διαχείρισης 
περιβάλλοντος (π.χ. ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπουργείο Γεωργίας κλπ.), εκπρόσωποι της τοπικής 
και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και του υπολοίπου µέρους του φάσµατος των φορέων 
και προσώπων που οφείλουν να συνεργαστούν. Ας φροντίσουµε σε αυτό το τριήµερο να 
αναπτύξουµε γόνιµο προβληµατισµό και να φύγουµε πλουσιότεροι σε σκέψεις και ιδέες, 
αφού θα έχουµε γίνει κοινωνοί των σπουδαίων εργασιών που καταθέτουν οι εισηγητές. 
Προσωπικά, θα ήθελα περισσότερο χρόνο για τις παρουσιάσεις, περισσότερο χρόνο για 
συζήτηση και για λειτουργία εργαστηρίων. Οι αντικειµενικές συνθήκες όµως αυτή τη 
φορά αυτό µας επέτρεψαν να κάνουµε και η οργανωτική και επιστηµονική επιτροπή 
προσπάθησαν για το καλύτερο αποτέλεσµα.  

Ευχαριστώ όλες και όλους σας εκ µέρους του ∆.Σ. για τη συνεισφορά σας στην 
πραγµατοποίηση και επιτυχία αυτού του Συνεδρίου, το οποίο είχαµε υποσχεθεί από την 
αρχή της θητείας µας στη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εκ µέρους της ΠΕΕΚΠΕ 
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το ΚΠΕ Αρναίας Χαλκιδικής, το 
Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας και τον εκδοτικό όµιλο «ΙΩΝ». Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες επίσης στους δέκα συναδέλφους που ανέλαβαν τον κύριο φόρτο της 
διοργάνωσης και παρακαλώ όλους για καλόπιστη κριτική, γιατί οι όροι αυτή τη φορά 
ήταν πραγµατικά δύσκολοι. Η ΠΕΕΚΠΕ θα κάνει την εκλογοαπολογιστική της 
συνέλευση στις 5 ∆εκεµβρίου στο Μουζάκι κι εκεί θα συζητήσουµε άλλα θέµατα που 
µας απασχολούν. Εδώ ήρθαµε για το Συνέδριο. Εύχοµαι καλή διαµονή και καλή επιτυχία 
στις εργασίες.  

 
 


