
Παναγιϊτθσ Μπετςάκοσ 

Υπερπαραγωγζσ και κοψίματα νημάτων 

         Κάποιοι τα λζνε "υπερπαραγωγζσ". Και ειρωνεφονται 

τα κζματα, αλλά φυςικά εννοοφν τουσ δθμιουργοφσ τουσ, 

τουσ ςυναδζλφουσ τουσ... Και "τα ςκοινιά που κόβονται" 

ειρωνεφονται και πολλά άλλα... και τθν αιςκθτικι των 

κεμάτων και των ςυναδζλφων... Γίνονται οι υπζρμαχοι τθσ 

φυςικισ και τθσ ορκισ διδαςκαλίασ τθσ...  

         Τπάρχουμε κι εμείσ, που δθλϊνουμε υπζρμαχοι των 

μαθητϊν, να τουσ βοθκιςουμε ςτον αγϊνα τουσ. Γιατί θ 3θ 

Λυκείου είναι ζνασ αγϊνασ για τθν είςοδο ςτο 

πανεπιςτιμιο. Και οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ ζνασ 

διαγωνιςμόσ. Κοιτοφμε λοιπόν τι κζματα βάηουν εκεί και 

παλεφουμε να φτιάξουμε παρόμοια.  

           Βάηει θ ΚΕΕ «πολυπλοκότθτεσ» – καλά 

«υπερπαραγωγζσ», όπωσ κζλετε – τζτοια φτιάχνουμε κι 

εμείσ! Βάηουν Βϋ κζματα, που δεν είναι όπωσ προβλζπει θ 

νομοκεςία, φτιάχνουμε κι εμείσ Β’ κζματα που είναι 

αςκιςεισ χωρίσ νοφμερα. Καταγγζλλουμε τθν μθ τιρθςθ 

των διατάξεων, αλλά είμαςτε ρεαλιςτζσ και 

προετοιμάηουμε τουσ μακθτζσ μασ γι’ αυτι. Οι κεματοδότεσ 

των εξετάςεων κακορίηουν τελικά τι κα διδάξουμε εμείσ τθν 

επόμενθ χρονιά - δυςτυχϊσ.  

         «Τπερπαραγωγζσ», που ζχουν όμωσ αιςθητική μεγάλη, 

που ζχουν πολυπλοκότθτα, γιατί πολφπλοκθ είναι θ φφςθ 

(όπωσ και θ ηωι), και απαιτοφν τεχνικζσ και ευφυΐα, που τισ 

καλλιεργοφμε ςτουσ μαθητζσ μασ, όπωσ κάνουν και οι 

ςυνάδελφοι μακθματικοί, και μετά οι μακθτζσ μασ, ζτοιμοι 

ιδθ ςε πολλοφσ τομείσ από τθν αποφοίτθςι τουσ από το 

Λφκειο, πθγαίνουν κυρίωσ ςτθν Αμερικι – που μαηεφει τουσ 

καλφτερουσ φοιτθτζσ του κόςμου για διδακτορικά – και 

διακρίνονται και είναι περιηιτθτοι. Γιατί αυτοί οι μακθτζσ 

δοφλεψαν ςτθν 3θ Λυκείου για να δϊςουν πανελλινιεσ 

εξετάςεισ και οι κακθγθτζσ τουσ παλζψαμε να τουσ βοθκιςουμε…  

         Και φυςικά κζλουμε μια άλλθ παιδεία. Και για τθ διδαςκαλία των φυςικϊν 

επιςτθμϊν, με πείραμα, παρατιρθςθ, ςυνεργαςία… τα γνωςτά. Και δεν μζνουμε ςτα λόγια 

τθσ άρνθςθσ. Κάνουμε διαρκϊσ προτάςεισ, μπασ και βελτιωκοφν τα κακϊσ κείμενα. Όςο 

όμωσ υπάρχουν αυτζσ οι ςκλθρζσ εξετάςεισ κα κάνουμε τα πάντα, ακόμα κι αυτά που δεν 

μασ πολυαρζςουν, για να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ μασ. Είμαςτε οι καθηγητζσ τουσ και 

δίνουμε όλο μασ το είναι γι’ αυτοφσ… 

  "Ιπτάμενη μηχανή", ψηφιακή ζωγραφική. 

Έργο του γραφίςτα και ηωγράφου Τάκη 
Χάτςιου  "Σο τζταρτο του κφκλου. τατικό 
και ταυτόχρονα δυναμικό. Εργαλείο 
ςφνκεςθσ ι τμιμα μθχανιςμοφ. Ροπζσ και 
περιςτροφζσ. Κίνθςθ. Οριηοντίωσ και 
κακζτωσ. Επί εδάφουσ και αζροσ. 
Ιπτάμενθ ςυςκευι εν τζλει. Με 
προδιαγραφζσ παιδικϊν ονείρων..." Σ.Χ. 
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