
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Παρακολουθήσαμε 6 εξαιρετικές παρουσιάσεις με ζωντανά θέματα από την Αρχαία 

Ελληνική Επιστήμη. 

 

Θα πρέπει εδώ να γίνει σαφές, ότι ο σκοπός μας δεν είναι να διεκδικήσουμε την 

ιδιαιτερότητα η οποία εύκολα μπορεί να καταλήξει σε προγονοπληξία. 

Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τις αρχέγονες μορφές της 

φιλοσοφίας και της επιστήμης, οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίες να 

επαναπροσδιορίσουν τη θέση του ανθρώπου στον σύγχρονο κόσμο. 

 

Στραφήκαμε πίσω στις πηγές.  Πήραμε μια δυνατή γεύση από  τη δύναμη των ιδεών 

αλλά και την επικαιρότητα της θεωρητικής σκέψης που αποτυπώνεται στα έργα των 

Αρχαίων Ελλήνων Επιστημόνων. 

Φεύγουμε από αυτήν εδώ την εκδήλωση, νομίζω περισσότερο προβληματισμένοι αλλά 

σίγουρα ένα ερώτημα θα μας ακολουθεί ως εκπαιδευτικούς :  

 

Πόσο άραγε έχουμε κατανοήσει την κλασική μας κληρονομιά; 

 

Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα να ξανα-γνωρίσουμε τον αρχαίο κόσμο. 

Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα να σεβαστούμε τους εαυτούς μας.  

Να θέσουμε ξανά τις βάσεις των γνώσεών μας. 

Να δούμε σφαιρικά τον κόσμο γύρω μας και να επικεντρωθούμε ξανά στον άνθρωπο και 

το πνεύμα του και όχι στα υλικά αγαθά. 

Να δώσουμε εν τέλει βήμα στην καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών μας 

μέσα από τον διαθεματικό διάλογο και την κριτική σκέψη.   

Αυτό που μας απομένει είναι να προσδιορίσουμε τη θέση μας και να ξεκινήσουμε με 

γερές βάσεις. 

 

Ευχαριστώ πολύ τους εξαίρετους συναδέλφους ομιλητές για την ιδιαίτερα αξιόλογη 

συνεισφορά τους στη διοργάνωση.   

 



Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Τουμπανιάρη, τον Μανώλη Καρτσωνάκη, τον σχολικό 

σύμβουλο Γιάννη Κανέλλο, τον Νίκο Σπανουδάκη, και την Ειρήνη Περισυνάκη. 

 

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Διευθυντή του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου 

Ηρακλείου, Βαγγέλη Σπηλιωτάκη, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε  και για την πολύ 

σημαντική συνεισφορά του σχολείου του στις εκδηλώσεις μας. 

 

Ευχαριστούμε επίσης το Creta Live που με την ευγενική χορηγία του βιντεοσκοπεί 

σήμερα την εκδήλωσή μας. Με την συνεισφορά του αυτή, θα έχουμε τη δυνατότητα και 

τα δύο σχολεία (2ο ΕΠΑΛ και Πειραματικό), να αναρτήσουμε στις σελίδες μας,  τις 

αποψινές ομιλίες ώστε να αποτελέσουν εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ενδιαφερόμενο 

συνάδελφο και μη.  

 

Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη συμπαράστασή σας. 

 

Καλό σας βράδυ 


