
 

Ενετάσειπ Ελλημξμάθειαπ στξ 2ξ ΣΔΕ Τοικάλωμ:  

μια ιστξοία με σρμέςεια… 

Όηακ ημκ Μάε ημο 2015 μνγακώζεθακ γηα πνώηε θμνά ελεηάζεηξ γηα ηεκ 

πηζημπμίεζε ηεξ Ειιεκμμάζεηαξ ζημ ζπμιείμ μαξ, γκςνίδαμε πςξ δεκ ήηακ 

μηα ηζημνία αοημκόεηε αιιά πςξ ζα είπε ζοκέπεηα. Κη αοηό, γηαηί αθμομπμύζε 

ζε πναγμαηηθέξ ακάγθεξ, πμο πνμέθοπηακ από ημκ πμιοεζκηθό, 

πμιοπμιηηηζμηθό θαη πμιογιςζζηθό παναθηήνα ημο ζπμιείμο…   

Πνάγμαηη, ηνίημξ πνόκμξ θέημξ πμο ημ ζπμιείμ μαξ ζοκενγάδεηαη με ημ 

Κέκηνμ Ειιεκηθήξ Γιώζζαξ θαη γίκεηαη ελεηαζηηθό θέκηνμ γηα ηηξ ελεηάζεηξ 

Ειιεκμμάζεηαξ! Ο ανηζμόξ όζςκ επηζομμύκ κα πάνμοκ μένμξ θακενώκεη πόζμ 

ε δηαδηθαζία αοηή αγθαιηάζηεθε από ημοξ μαζεηέξ: από ημοξ πέκηε (5) 

μαζεηέξ πμο ζομμεηείπακ ζηηξ ελεηάζεηξ ημ 2015, ημκ επόμεκμ πνόκμ έγηκακ 

δεθαπέκηε (15) θαη, θέημξ, έθηαζακ αηζίςξ ζημοξ δεθαεκκέα (19)!   

Ωζηόζμ, μη ανηζμμί απμηειμύκ μόκμ έκα δείγμα ηεξ ηάζεξ πμο 

επηθναηεί ζημκ μαζεηηθό πιεζοζμό ημο ζπμιείμο… δεκ  μπμνμύκ κα 

απμηοπώζμοκ ηηξ πνμζδμθίεξ θαη ηα κμήμαηα πμο επεκδύμκηαη από ημοξ 

μαζεηέξ, ζε μηα δηαδηθαζία ζηεκ μπμία είκαη ε πνώηε θμνά πμο ζομμεηέπμοκ… 

Μαθνηά από ημκ εθπαηδεοηηθό πνμζακαημιηζμό γηα πμιιά πνόκηα, εκήιηθεξ 

πμο δεκ έπμοκ απμθμηηήζεη από ημ Γομκάζημ, ε απόθηεζε εκόξ πηοπίμο 

ζεμαίκεη πμιιά:  

 «γηα μέκα μη ελεηάζεηξ αοηέξ δείπκμοκ πόζμ λένς ηα ειιεκηθά» 

(Οβίκηημο),  

 «Ζς ζ’ αοηή ηε πώνα, μ’ ανέζεη ε γιώζζα, είκαη ζεμακηηθό γηα μέκα κα 

μπμνώ κα ζοκεκκμμύμαη» (Απμάκη),  

 «Πηζηεύς πςξ ζα με βμεζήζμοκ κα βνς θαιύηενε δμοιεηά, όηακ βγς 

έλς» (Ζαπανία), 



  «πήνα μένμξ ζηηξ ελεηάζεηξ γηαηί ζέις κα λένς ηη επίπεδμ έπς ζηα 

ειιεκηθά» (Χάμδα), 

  «Είκαη ε πνώηε θμνά γηα μέκα πμο παίνκς μένμξ ζε ελεηάζεηξ… πμηέ 

δεκ θακηαδόμμοκ ημκ εαοηό μμο όηη ζα θαζίζς ζημ ζνακίμ γηα κα γνάρς 

θαη ζα έπς αγςκία γηα ημ απμηέιεζμα!» (Κνηζηηάκ). 

 

  

 

Η δηελαγςγή ηςκ ελεηάζεςκ έγηκε με ηεκ αμένηζηε ζοκδνμμή ηεξ 

Δηεύζοκζεξ θαη ημο ζςθνμκηζηηθμύ πνμζςπηθμύ ηεξ θοιαθήξ. Φνεηάδεηαη 

επίζεξ κα ζεμεηώζμομε πςξ όιε ε δηαδηθαζία ζοκηειέζηεθε με ηεκ 

οπμζηήνηλε ημο Κέκηνμο Ειιεκηθήξ Γιώζζαξ, ημ μπμίμ θάιορε όιεξ ηηξ 

δαπάκεξ, θαη ηεκ εζειμκηηθή ζομμεημπή ηςκ ελεηαζηνηώκ, Βασιλικής 

Χαδοσλίτση και Μαρίας Γιαμμακοπούλοσ… Τεκ πνμεημημαζία ηςκ μαζεηώκ 

θαη ημκ ζοκημκηζμό ηεξ δνάζεξ ακέιαβε ε θαζεγήηνηα ειιεκηθήξ γιώζζαξ 

Ιωάμμα Γιαμμακοπούλοσ.  



Εμείξ, εοπόμαζηε ζε όιμοξ ημοξ μαζεηέξ μαξ Καιή Επηηοπία! Αιιά 

πενηζζόηενμ θη από ημ απμηέιεζμα, ζεμαζία ίζςξ έπεη ημ ηαλίδη… ημ γεγμκόξ 

πςξ μη έγθιεηζημη μαζεηέξ μαξ βάδμοκ ζηόπμοξ ζπεηηθά με ηε μόνθςζή ημοξ, 

μκεηνεύμκηαη θαιύηενεξ ζοκζήθεξ δςήξ μεηά από ημ ηέιμξ ηεξ θνάηεζήξ 

ημοξ, θαη ηηξ δηεθδηθμύκ μέζς ηεξ εθπαίδεοζεξ, είκαη έκαξ δείθηεξ, μηα 

πολίδα, γηα ημ δηθό μαξ ένγμ: κα μεηαδίδμομε ηεκ αγάπε γηα ηε μάζεζε, μηα 

νςγμή ζημκ ζομπαγή ημίπμ ηεξ θοιαθήξ… 

 

 

Η Υπμδηεοζύκηνηα 

Ιςάκκα Γηακκαθμπμύιμο 

 


