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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΥΤΣΜΠΟΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

-ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ / ΠΑΣΧΑ.
-ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ.
-ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡΕ
ΤΗΣ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Μ Π Ο Λ Α Σ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΑ ΒΓΑΖΕΙ
ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ///

κ. ΣΗΜΙΤΗ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2.

ΜΑΚχε. ΒΕΡΚΙΚΟΣ  λ '.

κοινοτικά
Την Παρασκευή 19.1.90 στο θέατρο μα
ζεύτηκε η μαθητική κοινότητα και έκα
νε γενική συνέλευση.Το θέμα μας ήταν 
τι θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς. 
Πα μψηφεί αποφασίσαμε να γίνει πανη
γύρι στο σχολείο.Στην γενική συνέλευστ 
αποφασίσαμε ότι την περισσότερη δου
λειά θα την κάνουν οι. κύκλοι.Επειδή 
οι^τάξεις Α,Β,Γ δεν έχουν κύκλους προ
τείνουμε να αναλά^ουν τα παιχνίδια. 
Ρώτησα μερικούς κύκλους για το τί θα 
κάνουν:

Ο κύκλοο κουκλοθεάτρου: ένα έργο 
Ο κύκλος θεατοου : θα προσπαθή
σουμε να κάνουμε ένα έργο.
Ο κύκλοσ φωτοχρο^ίας¡Ετοιμάζουμε μία 
έκπληξη.
Ο κύκλορ εωπαεσίδαο: θα κάνει το 
λαχνό και ένα περίπτερο όπου θα που
λά Κουτσομπόλες, 
και ο κύκλοο νορού: θα χορέψει 
ο κύκλοο αθλητικών: θα κάνουμε έναν 
αγώνα Μπάσκετ και έναν αγώνα βόλεϊ).

Γιώργος Καρατζάς Ε'



Τρεις δημοσιογράφοι της κουτσομποΛας^ 
αποφασίσαμε να πάρουμε συνέντευξή απ’ 
τον Υπουργό Παιδείας κ.Κώστα Σρμίτη. > 
Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα 29-1-90.'Εξω απ 
το Υπουργείο ήμασταν στις 10.00.Μας 
λένε πως ο κ.Υπουργός δέχεται το κοινό 
μετά τις 12.00. Εμείς ρωτάμε αν τότε 
μπορέσουμε να του δούμε και μας είπαν 
ναι. Ερχόμαστε στο Υπουργείο στις^12,00 
Μας λένε πως το γραφείο του κ.Σημίτη εί· 
ναι στον έβδομο όροφο.Παγαίνουμε.'Εξω 
απ’το γραφείο του μας λένε πως δεν μπο
ρούμε να τον δούμε αλλά τελικά η Ισμήνη 
πάει μέσα να ρωτήσει ττ) γραμματέα του. 
Της λέει ότι δεν μπορούμε να του δούμε 
γιατί πρέπει να πάει επειγόντως στη Βου 
λή και έχει αργήσει.Μας λένε ακόμα πως 
θα μας ειδοποιήσουν αυτοί.Καθώς περιμέ
νουμε το ασανσέρ (που δεν έρχεται)ο κ. 
Υπουργός βγαίνει και μας συναντάει.Μπαί 
υουμε μαζί στο ασανσέρ!Μας ρωτάει για 
την εφημερίδα μας και το σχολείο μας. 
Μας λέει πως αυτό που σκεφτήκαμε να κά
νουμε είναι πολύ ωραία ιδέα.Αφού κατεβή 
κάμε μαζί του 7 ολόκληρους οροφους με 
το ασανσέρ, ο κ. Σημίτης μπήκε σ’ένα με
γάλο μπλε ή μαύρο αμάξι(δεν είμαι σίγου
ρη)*
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Εκείνη την ώρα πήγα να τραβήξω φω- 
-τογραφία αλλά μέχρι υ’ανοίξω τη μηχανή 
μου να ανάψω το φλας για φόρτωμα,πρόλαβα 
να τραβήξω μόνο το αυτοκίνητο που έφευγε
(μην τράβηξα και το διπλανό)....

-Μας ειδοποίησαν να ξαυαπάμε την Τετάρτη 
21-1-90. Είμαστε έξω απ’το Υπουργείο στις 
12.00 όταν ξαφνικά θυμόμαστε πως ξεχάσαμ^ 

-στο σχολείο τις Κουτσομπόλες που θα χαρί
ζαμε στον«Υπουργό. Ξαναπάει η Κλειώ να 
τις πάρει ενώ εμείς την περιμέναμε πολύ 
κουτά στο σχολείο. Ξαυαπάμε στο Υπουργείο 
ώρα 12.05,γεμάτοι αγωνία.Ανεβαίνουμε στον 
7ο όροφο^περιμέυουμε για λίγο έξω και ύ

στερα μπαίνουμε στο γραφείο του κ. Υπουρ
γού. Τι γραφείο καλε^ Αεροδρόμιο(τόσο με 
γάλο).Με ένα μεγάλο τραπέζι συσκέψεων καc 
ωραίες καρέκλες.Και είχε και τηλεορασηί 
Γελαστός και καλοσυνάτος ο κ.Υπουργός Παι
δείας μας καλοσώψισε και μας έβαλε να κα- 
θήσουμε στο τραπέζι συσκέψεων.Αφού κάυου- 
με^μια σύντομη γνωριμία λέγοντας του τα 
ονόματά μας,και αφού μας ρώτησε αν θα θέ
λαμε να γίνουμε δημοσιογράφοι όταν μεγα
λώσουμε, είπε ένα μπράβο για την ΚΟΥΤΣΟ
ΜΠΟΛΑ και αρχίσαμε την συνέντευξη.

Χ.8ΑΣ|ΛΕΙ0ν ΣΤΧ.

ΔΙΑΒΑΖΩ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Μ Π Ο Λ Α  ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Μ Ε Σ Α  ΣΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
ΘΕΛΕΤΕ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ; ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΑ!
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ
ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΥΤΣΜΠΟΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χαρά: Είμαστε 3 παιδιά έκτης δημοτικού, 
πηγαίνουμε στη Σχολή "ΧΙΛΛ' και εί μαστέ 
δημοσιογράφοι της σχολικής εφημερίδας 
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΑ.Σας έχουμε φέρει τις ωετι»- 
νές εφημερίδες.θα θέλαμε να σας κάνου
με μερικές ερωτήσεις σχετικά με την 
παιδεία.
Υπουργός: Κι εγώ θα ήθελα να εκφράσω 
τή~χαρά μου που ήρθατε και που μπορώ 
να κουβεντιάσω για λίγο μαζί σας. Και 
μπράβο για το σχολικό περιοδικό.
Χαρά : Ευχαριστούμε.Καταρχήν γίνατε 
υπουργός με την καινούρια κυβέρνηση, 
θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παι* 
δεία*
Υπουργός : Η παιδεία έχει πάρα πολλά 
προβλήματα γιατί πρέπει να προσαρμόζε
ται σ'έναν κόσμο που αλλάζει και η αλ
λαγή αυτή δεν είναι πάντα εύκολη.Τα 
προβλήματα αφορούν και τα δημοτικά και 
τα γυμνάσια και τα Λύκεια και τα Πανε
πιστήμια. Αωορούν τον τρόπο που γίνεται 
η διδασκαλία, το πόσο μαθαίνουν τα παι
διά, αν μαθαίνουν τα σωστά πράγματα,αν 
μ'αυτά που μπορούν να μάθουν στο σχο
λείο προσαρμόζονται γρήγορα στις απαι
τήσεις της κοινωνίας.Γίνεται απ όλους^ 
προσπάθεια το Σχολείο να δουλέψει καλύ
τερα.Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Χαρά :Και μια και πηγαίνουμε στο Δημο-^ 
τΐκδ~Σχολείο θα προτιμούσαμε να μας πεί
τε τα προβλήματα που υπάρχουν στα Δημο
τικά Σχολεία.Κυρίως στα Ιδιωτικά.Δηλα
δή τα κτίρια,οι δάσκαλοι...
Υπουργός: Το δικό σας το Σχολείο(γελά
ει! δεΰ πιστεύω να έχει τόσα πολλά προ
βλήματα όσα έχουνε τα Δημοτικά Σχολεία 
σε άλλες περιφέρειες της χώρας,όπου τα 
κτίρια δεν είναι ικανοποιητικά,όπου υ
πάρχουν πάρα πολλοί μαθητές σε λίγες 
αίθουσες,όπου αναγκάζονται τα παιδιά να 
πηγαίνουν και το πρωί και το απόγευ
μα να κάνουν μάθημα. Νομίζω ότι για το 
Δημοτικό Σχολείο αυτή τη στιγμή το πιο 
σημαντικό είνα να διαμορφώσουμε ένα πρό
γραμμα ώστε τα παιδιά να μαθαίνουνε με^ 
μεγαλύτερη ευχαρίστηση και αυτά τα οποία 
μαθαίνουνε να τους βοηθάνε να προχωρούν 
στο γυμνάσιο χωρίς δυσκολίες.

Υπουργός: Τα βιβλία του οργανισμού 
απευθύνονται σε πάρα πολλά παιδιά και 
πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται σ’ 
αυτό που θα ήθελαν μερικοί γονείς και 
μαθητές.Γι’αυτό ίσως το σωστό θα ή
ταν να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσφο
ρά βιβλίων,ώστε τα Σχολεία ανάλογα με 
τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις 
των μαθητών να διαλέγουν τα κατάλλη
λα βιβλία.
Κλε^ώγ Συγκεκριμένα εμείς νομίζουμε 
ότι τό βιβλίο της Ιστορίας της 'Εκτης 
Δημοτικού είναι περιληπτικά γραμμένο 
και λέει σύντομα σοβαρά γεγονότα.Υπάρ
χει περίπτωση να τ’αλλάξετε' 
Υπ^£γός:Αυττ| τη στιγμή(γελάει)αυτό το 
θεμαδέν το έχουμε εξετάσει ακόμα, αλ
λά μια πουτο λες να δω τι λάθος υπάρ
χει, αν υπάρχει.
ΚλεγώγΛένε πως θα μπουν αρχαία και στο 
Γυμνάσιο.Είναι αλήθεια^Εσείς τι λέτε 
γι’αυτό;
Υπουργός:Αυτό ήταν μια σκέψη που υπήρ- 
χε~παλΐά αλλά αυτή τη στιγμή έχει ε
γκαταληφθεί .Δε συζητιέται.
Μαρίαγ Επίσης ακουγεται ότι η 'Εκτη 
Ζήμότΐκού θα δίνει εξετάσεις για το 
Γυμνάσιο.Εσείς συμφωνείτε γι’αυτό! 
Υπουργόςγ_'Οχι δεν πρόκειται να 
εζετασεις.Δεν συμφωνώ και δεν υπάρχει 
και τέτοια πρόθεση να γίνει κάτι τέ
τοιο.
Κλε_ιώ_:Βγήκε στις εφημερίδες ότι θα 
μάς μειώσετε τις διακοπές Χριστουγέν- 
νων-Πάσχα.θα γίνει αυτδίΥπάρχει κανέ
νας σοβαρός λόγοςί
Υπουργός :(γελώντας) Δεν πρόκειται να 
μειώσουμε τις διακοπές ούτε τα Χρίστου 
γέννα ούτε το Πάσχα.Μπορείτε να είστε 
απόλυτα ήσυχες
Κλειώ__: Αν δεν είσασταν Υπουργός Παι
δείας τι Υπουργός θα θέλατε να είστε* 
Υπουργόςγ Μ’αρέσει πολύ που είμαι 
Υπόΰονόο Παιδείας και μ’αρέσει πολύ 
γιατί έχω την ευκαιρία να μιλήσω μα
ζί σας .Δεν έχω επιθυμία -να είμαι σε 
άλλο Υπουργείο.

χν'ΝΕΧΕίΑ ζ™Χελ4. 
>-------►



Κλειώ : Τι ευχή θα δίνατε για τα παι- 
5ιά~των Δημοτικών Σχολείων*
Υπου2]£0ς_;θα έδινα την ευχή,να μπο
ρούν στο-Σχολείο να βρουν και τη γνώ
ση που θέλουν,να αισθάνονται ότι τους 
προσφέρει κάτι το Σχολείο, ότι ανα
πτύσσονται για να γίνουν σωστοί άνθρω
ποι,να δουλέψουνε στην κοινωνία αποτε
λεσματικά και να διαμορφώσουν μια κα
λύτερη κοινωνία.
Μαρία: Ξέρουμε ότι κάθε φορά που αλλά
ξει-?) κυβέρνηση,συχνό φαινόμενο τελευ
ταία,αλλάζουν και τα συστήματα της Παι- 
δείαςκαι μάλιστα σε βασικά θέματα.'Εχε
τε σκεφτεί πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυ
τό το πρόβλημα που σίγουρα είναι είς βά
ρος των μαθητών*
Υπουργός:Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα συ
στήματα Παιδείας δεν αλλάζουν με κάθε κυ
βέρνηση. Στην Ελλάδα υπήρχαν^παλιά κά
ποια προβλήματα.'Εγινε μια πρώτη εκπαι
δευτική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 
1960 μια δεύτερη στη δεκαετία του 1970 
καιμετά ακολούθησε μια τρίτη με την κυβέβ 
νηση του ΠΑΣΟΚ.Αυτό το πλαίσιο όπως έ
χει διαμορφωθεί με τις τρεις εκπαιδευ
τικές μεταρρυθμίσεις παραμένει το γενι
κό πλαίσιο της Παιδείας.
Και μια τελευταία ερώτηση:'Οταν εσείς 
πηγαίνατε στο Δημοτικό είχατε φανταστεί 
ποτέ ότι θα γινόσασταν Υπουργός Παι-
δείας}
Υπουργός: 'Οχι. Ποτέίίί
Ευχαριστούμε πάρα πολύί Γεια σας.
Αφού του υποσχεθήκαμε ότι θα του στεί- 
λουμε την ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΑ που θα δημοσιεύ
ει τη συνέντευξη του, τσ^αποχαιρετήσαμε 
και φύγαμε πάρα πολύ ευχαριστημέυεςί

Μαρία Αλαφρή
Χαρά Βασιλείου 
Κλ&ιώ Παπαπαντολέων
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2  μ ε ρ ε β  μετά τη

συνέντευξη

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΓΙΑΡΑΣΚΕγΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990

«Ανάκριση» Σημίτη

Σε ... ιδιότυπη «δημοσιογραφική» 
ανάκριση υπεβλήθη ο υπουργός 
Παιδείας Κώστας Σημίτης. Ανακρι

τές του, δύο νεαρές δεσποινίδες, μα
θήτριες της σχολής «Χιλ» που πήραν 
την συνέντευξη για το περιοδικό του 
σχολείου τους. Τα ερωτήματα, πά
ντως, είχαν... φαντασία, όπως π.χ. το 
ακόλουθο, που άφησε όπως άκου- 
σα... προβληματισμένο τον κ. Σημίτη.

-Α ν  δεν είχατε το υπουργείο Παι
δείας, ποιο υπουργείο θα θέλατε να
είχατε;

-  Ο Μ 2 Σ :

ι)θ ι δεσποινίδεε  
ήταν 3 !

2) Λ ΐΛΛ  κράφεται 
με δυο λ !

« η  κ ο υ τ ς ο μ -π ο λ α »

Τα Ριτρίβερ είναι από τα πιο δημοφιλή σκυλιά 
σε Ευρώπη και Αμερική. Στις ποικιλίες τους 
περιλαμβάνονται τα Λαμπραντόρ και τα Γκόλτεν 
Ριτρίβερ.Τα Λαμπραντόρ είναι γνωστά από τον 
17ον αιώνα και ήταν πολύ διαδομένα στην ομώ
νυμη χερσόνησο της Νέαρ Γης.Συνόδευαν τους 
ψαράδες και βουτουσαν αωοβα στα παγωμένα νε
ρά για να μαζεύουν τα ψάρια. Τα. Γκολτευ Ρι
τρίβερ διακρίνονται για του καλό τους χαρακτή
ρα.Είναι σκυλιά ιδιαίτερα έξυπνα με εκφραστι
κό πρόσωπο πιστά και αφοσιωμέυα στο αφεντικό 
τους.

Δημήτριος Ρετάλης Στ'2


