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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη  

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ απνδέρζεθα ηελ πξφζθιεζε λα κνηξαζηψ θάπνηεο ζθέςεηο καδί 

ζαο θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξία ηεο ζεκαληηθήο απηήο εκεξίδαο ζρεηηθήο κε ηελ 

δηδαζθαιία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ εγγξακκαηηζκφ γεληθφηεξα.  

Λππάκαη φηη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο παξέκβαζήο κνπ είλαη ηα ίδηα κε φζα είρα αλαθέξεη πξηλ  

ρξφληα , ζηηο 2/10//2019 ζηελ αληίζηνηρε εκεξίδα ηεο Έλσζήο ζαο  Τπάξρεη κηα νπζηαζηηθή 

δηαθνξά: φηη  

-κεηά απφ κηα παγθφζκηα πγεηνλνκηθή θξίζε θαη παλδεκία πνπ έρεη αθήζεη αλνηρηέο πιεγέο 

ζ’ νιφθιεξν ηνλ θφζκν,  

-κεηά απφ κηα ελεξγεηαθή θαη επηζηηηζηηθή θξίζε πνπ ζπκπηέδεη  ην βηνηηθφ επίπεδν 

επξχηαησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ,  

-κεηά απφ κηα ζπλερηδφκελε πεξηβαιινληηθή θξίζε θαη πξνηνχζα θιηκαηηθή αιιαγή πνπ 

αιιάδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο,  

-κεηά απφ κηα γεσπνιηηηθή θξίζε φπνπ ν θφζκνο μαλακνηξάδεηαη ζηε βάζε νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ  θαη ζπζρεηηζκψλ ηζρχνο, 

ε επζχλε ηεο γεληάο καο  απέλαληη ζηε λέα γεληά είλαη ηεξάζηηα… Δπζχλε φρη κφλν γη’ απηά 

πνπ θάλακε ή δελ θάλακε ή γη’ απηά πνπ αθήζακε λα γίλνπλ αιιά θπξίσο γηαηί δελ 

πξνεηνηκάδνπκε ηε λέα γεληά γηα λα αληηκεησπίζεη ζηνηρεησδψο απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δηνγθψλνληαη θαζεκεξηλά… 

Λππάκαη πνπ ην ιέσ αιιά ηα  παηδηά θαη ηα εγγφληα καο , αθφκα θαη νη πεξηζζφηεξνη 

ελήιηθεο  πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην 1990 δελ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ απηά  πνπ βηψλνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο -ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο, ηελ δηνγθνχκελε  

αληζφηεηα, ηελ αβεβαηφηεηα θαη  αλαζθάιεηα ζηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο εξγαζίαο θαη 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ή ζηελ άληζε  πξφζβαζε θαη παξνρή θνηλσληθψλ  ππεξεζηψλ πνηφηεηαο -  

κε ζπγθεθξηκέλεο  νηθνλνκηθέο απνθάζεηο θαη επηινγέο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηά.  

Γηαηί θαη κε πνην ηξφπν, παξαδείγκαηνο ράξε, ε θαηάξγεζε ηνπ Glass- Steagall Act ην 1999 

πνπ έδσζε ην δηθαίσκα ζηηο ηξάπεδεο λα δηελεξγνχλ επελδπηηθέο  θαη φρη κφλν εκπνξηθέο 

πξάμεηο κε ηηο θαηαζέζεηο ησλ θνξνινγνχκελσλ, ζπλεηέιεζε  ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε 

ηνπ 2007; 

Γηαηί θαη κε πνην ηξφπν ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην 1992 νδήγεζε ζηελ επηβνιή ησλ 

Γεξκαληθψλ φξσλ ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαη πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα ην 2010; 



Γηαηί θαη κε πνην ηξφπν , κεγάιεο επελδχζεηο ζηε δηαδηθαζία πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ έγηλαλ απφ ακεξηθαληθέο εηαηξίεο ζηηο ΗΠΑ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππξνδφηεζαλ ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ΗΠΑ θαη Ρσζίαο θαη ζπλέβαιαλ  ζηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ ζηελ 

Οπθξαλία;  

Καίξηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ θάζε πνιίηε θαη πνπ δελ αλαδεηθλχνληαη νχηε ζην δεκφζην 

δηάινγν νχηε θαη ζηελ παλεπηζηεκηαθή δηδαζθαιία νηθνλνκηθήο επηζηήκεο , πφζν κάιινλ 

ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε…  

Ακθηβάιισ θαλ αλ έλαο απφθνηηνο Λπθείνπ κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαη λα αλαπηχμεη 

επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά   κηαο πηζαλήο κείσζεο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηε θνξνινγία  

εηζνδήκαηνο ή λα πξνζδηνξίζεη πνηνο ζα σθειεζεί θαη πνηνο ζα δεκησζεί απφ κηα ηέηνηα 

πνιηηηθή επηινγή… Κη’ φκσο απηφο ν απφθνηηνο ζα θιεζεί λα ςεθίζεη ζηηο επφκελεο εθινγέο 

θαη λα επηιέμεη ηνπο θπβεξλήηεο  ηνπ ζηε βάζε πξνγξακκαηηθψλ επηινγψλ πνπ δελ θαηαλνεί 

θαη δελ κπνξεί λα αμηνινγήζεη… 

Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο,  

Η  απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ  

ζπζηήκαηνο , ηελ δηαδηθαζία ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, ηελ δηαζχλδεζε ηνπο κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκνθξαηία.   

Αλ δελ ζέινπκε λα βηψζνπκε ζχληνκα κηα άιιε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη λέα κλεκφληα,  

αλ δελ ζέινπκε λα δνχκε θαη ζηε ρψξα καο ηελ επηθξάηεζε αθξνδεμηψλ θνκκάησλ θαη 

απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ,  

αλ δελ ζέινπκε λα δνχκε απμαλφκελα πνζνζηά απνρήο ησλ λέσλ απφ ηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία θαη απμαλφκελα πνζνζηά αληηζπζηεκηθήο ζπκπεξηθνξάο,  

…πξέπεη λα αλακνξθψζνπκε εθ βάζξσλ ηελ νηθνλνκηθή παηδεία ζηνλ ηφπν καο.  

Ξεθηλψληαο απφ ην Λχθεην αλ φρη απφ ην Γπκλάζην…  

Πξνηεξαηφηεηεο:  

Α) Η αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο θαη ε επαλεηζαγσγή βαζηθψλ καζεκάησλ . Έρνπκε πάεη 

πίζσ αληί κπξνο. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο Αξζέλε εδηδάζθνλην 4 νηθνλνκηθά καζήκαηα – δχν ππνρξεσηηθά θαη δχν 

επηινγήο – ζην Γεληθφ Λχθεην : Αξρέο Οηθνλνκηθήο Α ηάμεο ΓΔΛ, Αξρέο νηθνλνκηθήο 

Θεσξίαο Γ Σάμεο ΓΔΛ , Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γ Σάμεο ΓΔΛ θαη 

Αξρέο Λνγηζηηθήο Γ Σάμεο ΓΔΛ . ήκεξα , αλ δελ θάλσ ιάζνο, δηδάζθεηαη κφλν ην κάζεκα 

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ζηα καζήκαηα νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ ζπνπδψλ Οηθνλνκίαο 

θαη Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ Σάμε ΓΔΛ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Πνιηηηθήο Παηδείαο  θαη ζηε δηαθξηηηθή επηινγή ηνπ θαζεγεηή λα παξνπζηάδνληαη θαη λα 

αλαιχνληαη δηάθνξα ζέκαηα νηθνλνκηθήο δσήο .  

Γεδνκέλσλ ησλ κεγάισλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 έσο ζήκεξα επηβάιιεηαη  ε εηζαγσγή εθ λένπ δπν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαη δχν 

επηινγψλ κε αλακνξθσκέλν πεξηερφκελν .. καζήκαηα πνπ ζα θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

καζεηή, πνπ ζα ηνλ βνεζνχλ ζηε ιήςε βαζηθψλ απνθάζεσλ ζηε δσή ηνπ , πνπ ζα ζπλδένπλ 



ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ κε ηα νηθνλνκηθά ηεθηαηλφκελα θαη ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα αμηνινγεί 

θαιιίηεξα ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο επηινγέο πνπ ηνπ πξνηείλνπλ… 

Β ) Η αλακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη αλαγθαία . 

Ξεθχιιηζα ην βηβιίν Οηθνλνκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζην Λχθεην γηα ην κάζεκα 

επηινγήο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο … Σν βηβιίν είλαη ζχληνκν , πεξηεθηηθφ θαη 

αλαπηχζζεη  έλα εχξνο ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη ζε εηζαγσγηθά καζήκαηα 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε . Πηζηεχσ φκσο φηη ε παξάζεζε ζεκάησλ 

ρσξίο αλαθνξά ζε βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ καζεηή ή ηηο 

αλεζπρίεο ελφο 17ρξνλνπ  θαη θπξίσο ε απνπζία παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο 

ζηελ πξάμε ην θαζηζηνχλ αθαηάιιειν ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία... Αλ ζεσξήζνπκε φηη θάζε 

απφθνηηνο Λπθείνπ, θάζε δεκνθξαηηθφο πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο γλψζεηο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ρεηξηζηεί ηα νηθνλνκηθά ηνπ θαη ηνλ 

νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ,   λα ιάβεη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

αλέιημε θαη ζηαδηνδξνκία θαη λα ελεξγήζεη ππεχζπλα σο Έιιελαο θαη Δπξσπαίνο πνιίηεο , 

αο ζθεθζνχκε πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ηα εθφδηα πνπ ζα έπξεπε λα ηνπ παξέρεη ε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Δίκαη ζίγνπξε φηη φινη ζα ζπκθσλνχζακε λα πεξηιάβνπκε α) ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

αγνξψλ -πξντφλησλ, εξγαζίαο, θεθαιαίνπ – θαη ηελ επίπησζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

πνιηηηθήο αιιά θαη πξνζδνθηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ θαη ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, 

β) ηηο αηέιεηεο ησλ αγνξψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο, ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ πρ. ηεο δηθαηνζχλεο  ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ πξννπηηθή κηαο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο γ) ην δηεζλέο θαη Δπξσπατθφ ζχζηεκα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο…  ζπλδένληαο φια ηα παξαπάλσ κε αλάδεημε ησλ επηινγψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε θάζε ελήιηθα θαη έλαλ νδεγφ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε ιήςε βαζηθψλ 

απνθάζεσλ: 

- λα  λνηθηάζεη θάπνηνο ζπίηη ή λα αγνξάζεη; 

 λα πάξεη δάλεην, πφζν θαη κε ηη φξνπο;  

λα μεθηλήζεη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε ή λα πξνζιεθζεί σο κηζζσηφο ζε κηα επηρείξεζε;  

λα επελδχζεη ζε bitcoin, λα αγνξάζεη έλα αθίλεην ή λα επελδχζεη ζε κεηνρέο;   

Η επζχλε καο φπσο είπα ζηε αξρή είλαη κεγάιε. Δίλαη αλαγθαία ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο παηδείαο ζηε 

ρψξα καο. Απφ πνχ κπνξεί λα μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα; Απφ ηνπο ίδηνπο εκάο…  Σν 

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ή/θαη ε Έλσζε Οηθνλνκνιφγσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ  κηα νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ  κε ζηφρν 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

ηαπηφρξνλα λα νξγαλσζεί κηα ζεηξά αλνηθηψλ ζεκηλαξίσλ  κε ζπκκεηνρή  εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζεγεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθψλ, παηδαγσγψλ, παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θνξέσλ γηα ηελ αλάδεημε επηκέξνπο δεηεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ.  

Σν ζεκεξηλφ ζπλέδξην αο απνηειέζεη αθεηεξία γηα έλα ηέηνην θηιφδνμν εγρείξεκα.. 

Καιή επηηπρία θαη θαιή ζπλέρεηα… 

   


