Στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Φ.
Τελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο επέιεμε ε Π.Δ.Φ. εθέηνο, γηα λα νξγαλώζεη ην 36ν Σπλέδξηό ηεο
κε ζέκα: «Η ζέζε ηεο Λνγνηερλίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Καζόινπ ηπραία ε επηινγή,
αθνύ ε Λέζβνο, ηεο νπνίαο πξσηεύνπζα είλαη ε Μπηηιήλε, από ηελ αξραηόηεηα έσο ζήκεξα έρεη
αλαδείμεη ζπνπδαίνπο ινγνηέρλεο, ηόζν ζηελ πεδνγξαθία όζν θαη ζηελ πνίεζε.
Θεσξώ πνιύ ηπρεξό ηνλ εαπηό κνπ, γηαηί ήκνπλ παξνύζα ζ’ απηό ην ηξηήκεξν ζπλέδξην σο
εθπξόζσπνο ηνπ Σπλδέζκνπ Φηινιόγσλ Πεηξαηά θαη ζα εμεγήζσ ηνπο ιόγνπο.
Πξώην, γηαηί ην ζέκα ηνπ Σπλεδξίνπ ήηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ, αλαπηύρζεθε από
εθιεθηνύο εηζεγεηέο κε δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη πξνηάζεηο θαη έδσζε ηελ επθαηξία ζηνπο
ζπλέδξνπο λα ζπλαληεζνύλ θαη λα δηεμαγάγνπλ έλα γόληκν δηάινγν ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ
καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο, ην νπνίν εμεηάζζεθε ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο: 1) Η ηζηνξία ηνπ
καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο, 2) Η ζεσξία ηεο Λνγνηερλίαο θαη ε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο, 3)
Λνγνηερλία θαη άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη 4) Δλαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο. Γελ ζα
κεηαθέξσ εδώ, ζ’ απηό ην κηθξό άξζξν, ηηο απόςεηο πνπ αθνύζηεθαλ. Δμάιινπ ζύληνκα ε Π.Δ.Φ.
ζα δεκνζηεύζεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Σπλεδξίνπ. Όκσο ζα ήζεια λα κεηαθέξσ ηελ αγσλία όισλ γηα
ηελ παξνπζία θαη ην κέιινλ ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε ζε κηαλ επνρή νηθνλνκηθνύ
αληαγσληζκνύ θαη απνζέσζεο ησλ πιηθώλ αγαζώλ. Σθνπόο όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα
γίλεη ε θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο. Θέινπκε ζηα Σρνιεία αλαγλώζηεο καζεηέο, νη νπνίνη κε ηε
βνήζεηα ηεο Λνγνηερλίαο ζα δηεπξύλνπλ ηνπο πλεπκαηηθνύο ηνπο νξίδνληεο, ηε θαληαζία θαη ηελ
θξηηηθή ζθέςε. Γη απηό είλαη αλάγθε - απηή ε πξόηαζε ζπδεηήζεθε πνιύ θαη ζεηηθά - λα κπεη ζηελ
ηάμε δπλακηθά ε αλάγλσζε νιόθιεξνπ έξγνπ.
Γεύηεξν, γηαηί ην Σπλέδξην νξγαλώζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σύλδεζκν Φηινιόγσλ
Λέζβνπ, ν νπνίνο καο θηινμέλεζε ζεξκά θαη εηιηθξηλά ζην όκνξθν Γεκνηηθό Θέαηξν ηεο
Μπηηιήλεο θαη ν νπνίνο θξόληηζε λα ελζσκαηώζεη ζηα πιαίζηα ηνπ Σπλεδξίνπ δηάθνξεο
θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο, όπσο κεινπνηεκέλε πνίεζε θαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα,
πνπ εθηεινύζαλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο όρη σο απινί εξαζηηέρλεο, αιιά σο ζνβαξνί
επαγγεικαηίεο.
Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ αλ δελ αλέθεξα ηηο εθδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηε Βαξεηά
θαη ζηνλ Παπάδν ηεο Γέξαο, ηηο επηζθέςεηο καο ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Μπηηιήλεο, ζηα
κνπζεία Θεόθηινπ - Teriade θαη ζην κνπζείν - ειαηνηξηβείν Βξαλά, πάληα κε ηε βνήζεηα ηνπ
Σπλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μπηηιήλεο.
Η όκνξθε πόιε ηεο Μπηηιήλεο κε ην πςειό επίπεδν πνιηηηζκνύ θαη θηινμελίαο ησλ
θαηνίθσλ ηεο ζπληέιεζε ζην έπαθξν, ώζηε λα επηηεπρζεί άξηζηα ν ζθνπόο ηνπ Σπλεδξίνπ ηεο
Π.Δ.Φ.
Δπραξηζηώ από θαξδηάο ηελ Π.Δ.Φ. θαη ην Σύλδεζκν Φηινιόγσλ Μπηηιήλεο, πνπ κνπ
έδσζαλ ηελ επθαηξία λα ληώζσ πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή αλάηαζε θαη εύρνκαη λα έρνπλ
θαιή δύλακε ζην σξαίν όζν θαη δύζθνιν έξγν πνπ επηηεινύλ.
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