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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΑΠΡΟΠΟΛΕΜΚΑ ΧΡΟΝΙΑΟΤΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΕΣ ΣΠΑΝΙΖΑΝΠΑΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ

1. Αναδρομή στὴν αφετηρία του οδοιπορικού. ο 2

Συνθήκες ζωήςσης άγονες αγροηκές περιοχές της χώραςστα πρῳαπό
τον πόλεμο του 1940 χρόμα, --Οἱ συνθήκες ανάπτυξης και διαπαῖδα.
γώγησης τῶν ποδιών,

12 Βαποιδευπκές συνθήκες καὶ εὐκοιρίες για τῆ μεγάλη πλειονότητα τῶν
παιδιών των ἀγροπκών περιοχών στα πριν από τον πόλεμοτου 1940
ypona

2. Όταν οι δυνατότητες πρόσβασηςοε σχολεία πέρα από
το δημοτικό ήταν οικονοµκά απαγορευτικές ια τους πολλούς, “

2) Μκροξενπεμός για ένα καλύτερο µέλλον, η μοίρα της πλειονόπῃαςτων
παδιώντων άγονων περιοχών. δική µου περίπτωση.

23 Τα νυχτερινά σχολεία γα εργαζόμενους νέους -Ὁ ουνδυασµός βοπο.
Ῥισηκής εργασίαςκαι φοίτησης σεκαιρούς ανεργίαςκαι ανύπαρκτης ερ.
γαπκής νομοθεσίας

περιεχόμενα, [9]

 



3 Το όραμα για πανεπιστημιακές οπουδές, 3
3.1 Οἱδυοκολίες

--

Μιὰ αδικοχομένη ὑποτροφία για σπουδές στο πανεπι-
στήμιο.

3.2.21 Μαράσλειο Γιιδαγωγική Ακαδημία κι όχι μόνο ὡς λύση ανάγκης
(193942) - Οι σπουδές και το οπουδαστικό κλίμα

μεροσ δέντερο
ΣΤᾺ ΧΡΌΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΆΛΩΝ ἈΝΑΤΑΡΑΧΩΝ ETH XQPA MAE

-Α.Μετά το έπος στην Αλβανία, Ημάυρη κατοχή (1941-1944)
Ἠ ζωή κάτω από τον ζενικό ζυγό -- ΗΕθνική Avrioraon ~
Τα σχολεία 6
ΑἹ Το θκότου σιρατού και τοῦ λαού (1940-41)
2 Ηκατάσιασηστην χώρα, εἰδικότερα στην ύπαιθρο.
33 Ἠπροσωπική µου ἁμπερίααπότν Εθική Αγίσταση--Κρηική θιώρη

ση
44 Ηκαιόσταση της ἐκπαίδευσηςστα χρόνια της κατοχής στὴ Φωκίδα καὶ

στὴν ευρύπερη περιοχῇ
5. Στα θλιβερά χρόνια του Ἐμφυλίου
(Ένα δύσκολο οδοιπορικό σε σχολεία καὶ στο στρατό.
µε πρωτόγνωρες εμπειρίες σε απρόσµενες συγκυρίες), 1
51 Ἠκστόστοση μιά τὴ Συμφωνία της Βόρειζος (1945. 46). - Τὰ προσνο-

κρούσματατου Εμφελίου Πολέμου
5.2 Μια ούπομη ομολή οχονκή περίοδος πριν ξισπάσει θύελλα του μφυ-

λίου. - Ta σχολεία καὶ οι εκποιδευπκοί στην επορχεκή χώρα (34546)
53 Εμπειρίες από ὑπηρεσία σε σχολείῖα καιά τὴ δάρκπα του Εμφυλίου

(1946-49)
5.4 Bro orpars, ενώ ο Εμβύλος οδεύα [ος τοτῶος του (1949), - Από.

‘onaon απότο στρατό στην ππαίδυση (1950)

ΜΦΟΣ πο
ΠΟΡΕΙΑΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝΕΦΕΛΕΣ

6. Στη μετεκπαίδευσητου Πανεπιστημίου Αθηνών (1951-52)
(ἀποτροφία του ΙΚΥ για µεταπτυχακές σπουδές στο εξωτερικό) 19

[1] περιεχόμενα,

 



7. Οἱ μεταπτυχιακές ψυχοπαιδαγωγικές σπουδές
στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου(1252455) 18
7.1 Τα προγράμματα σπουδών. ο χαρακτήραςκαι το αήπεδότους,
72 Αξομνηµόνειπα χαρακτηρισικάτων µεταπτυμακώνπαιδο]ωγικών

σπουδών στο Παναπστήμιοτου Εδιμβούργου
Β Υπηρεσία στις Παἰδαγωγικές Ακαδημίες (1956-1968)
Αδομνημόνευτεςεµπειρίες καὶεκηµήσεις 18
81 Οργανωπκές οδυνομίες - Το γενκότερο κλίμα της λεπουργίας,
Β2 Ένα πολύθεπκό στοηκίο: Ηποιότητα Των σπουδασιών,
83 Οἱ επιδιώζεις στδική µου προσπάθεια

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΠΡΟΣΩΓΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣ

9. Στὸ Παιδαγωγικό Ινσπτούτο του Ν. 4379/1964(1965-67. δι
9.4 Ἡσυγκρότηση του Πιαιδαγωγκού Ινσηπούτου καὶη πολεμική εναντίον

Ίου απότο ουντηρηηκό ποληικό καιεκπαιδευτικόκατεστημένο
92 Το Παιδαγωγικό Ἰνσππούτο µετά την «Αποστασία» της ΊδηςΙουλίου.

1965
93 Τοέργοτου Παιδαγωγικού νσιπούτου(ειδικότερα στο τμήμα δημοτικῆς,

εκπαίδευσης): µια ενταηκή δημιουργική προσπάθεια, αλλά βραχύβια καὶ
μετ᾽ ἐμποδίων

10. Ηθλιβερή παρένθεση; (1967-74).
Τοοδοιπορικό στα εᾠτά χρόνια τῆς δικτατορίας(1967.74}

 

ἸΟῚ Δυολόψαγα τὴν καιόσιοση στη χώρα καὶ στὴν ενσναΐδευση οδικόπερα,
102 Ηαπόλυση από την υπηρεσία
103 Το βιοπορισικό πρόβλημα του απολυµένου

11, Emδισία µετά την µεταπολίευση(1974-76)
Ὑπηρεσιακή αποκατάσταση--αρµοδιόπγες 26

Ἠ4 Περάργη ϐ αππἠσινή σιόση του ΥΓΕΓΙΘ ἔναντι τῶν μελών τοῦ καταργημέ
νου απότη χούντα Γαδαγω]κού Μοπιούτου Ν 4372/1964
3 ΗΔικύθυνση Προγρομμάτων-Μελειών στο ρόλο του παροπλιοµένου

περιεχόμενα [11

 



  ᾿ΑνύταιουΕκποιδειπικούΣυμβουλίου καὶ τοῦ ΚΕΜΕ, πουδὲνεἴμ ἀκόμαουγκροτηθεί (1974.76)

1. Στη Δυπική Ευρώπηµε αποστολή την οργάνωσητηςΕκπαίδευσηςτων παιδιών των Ελλήνων μεταναστών (1976-1980) 8
121 Το πρόβλημα τῆς εκποίδευσης των λληνόπουλων στη ΔυτικήΕυρώπη122 Οἱ ενέρψαες καὶ το ἔργο που «ππιλέστηκε
13. Μετά τὴ συνταξιοδότηση- Εἰδικός σύμβουλος
στοΎΠΕΓΙΘ (1982:1985)

 

29
131Θμσα απότον roaopsacreping mg cations132 Σης ermpoés navi mg EOK (1962-8) xa Tou OOEA (1984-85)33 Τέλος της προσφορᾶς ὑπηρεοιόν οδκού ουβούλου rou Ὑπρυργούπαιδίος
ἙΠΛΟΙῸΣ
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ "9
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Τα περιεχόμενα τουβιβλίου κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται σε α-
ξιοσημείωτες πτυχές της ελληνικήςεκπαίδευσης στη διαδροµήτου
20ού αιώναπου αφήσαμε πίσω µας. Αντλούνται(ειδικότερα από τη
Ἰθετία του 1930κε) µέσα από άμεσες προσωπικές εμπειρίες µου
ως εκπαιδευτικού (ακόµα και ως μαθητή) αλλάκαι ωςπολίτη, και
συνοδεύονται, όπου ήταν δυνατό, απὀ οχετκά σύγχρονα κείµενα.
Παραθέτονται µέσα στα εθνικά κοινωνικοοικονοµικάκαι θεσμικά
τους πλαίσια, όπωςδιαμορφώθηκαν κάτω από τηνεπήρεια καθορι-
σπκών εσωτερικών πολικών καταστάσεων και καταλυτικών διε-
θνών γεγονότων και εξελίξεων. Πρέπει να τονιστεί ότι τα πλαίσια
αυτά απλώς οκιαγραφούνταιστο βαθµό που χρειάζεταινα φωτι-
στούν και να ερμηνευτούν οιόποιες αναφορές στα εκπαιδευτικά
θέµατα, τα οποία και συνιστούντον πυρήνα των περιεχομένων.

Χαρακπηρισπκό των εσωτερικώνγεγονότων και καταστάσεων
αυτού του αιώνα στη χώρα µαςήταν η πολιτική αστάθεια, οἱ ουνε-
χείς σφοδρές ποληικές αναταραχές (πραξικοπήματα, εµπαθείς κοµ-
μαπκές αντιπαρατάξειςκαι διενέξεις, καθεστωτικό πολπειακό πρό-
Άλημαµε διαδοχκές ανατροπές κλπ). Καταλυτικά διεθνή γεγονότα
υπήρξανοι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι(1914-19 και 1939-45, avr
στοιχα) µετις τεράσπες καταστροφέςκαι τα εκατομμύρια ανθρώπι-
γα θύματα, ακόµακαι 9 «ψυχρόςπόλεμος»πουακολούθησε ανά-
μεσα στους συμμάχουςνικητέςτου Β΄ παγκόσμιου πολέμου. Η χώ-
ραµας βρέθηκε -κιόχι πάντοτε µε δική τηςεπιλογή- στο κέντρο aU-
τώντῶνδιεθνών εξελίξεων,οι οποίες. ωστόσο, επηρέασαν σε πο-
λύ µεγάλο βαθµότις εσωτερικέςεξελίξεις.

Πριν απόαυτούςτουςδύο παγκόσμιουςπολέμους, όπωςείναι
γνωστό, η χώραµαςπρωτοστάτησεστουςΒαλκανικούςπολέμους,

πρόλογος [3]

 



με τοὺς οποίους, μαχόμενοι μονιασμένοι, απελευθερώσαμε μεγάλααλύτρωτα ὡςτότε τμήματα στη βόρεια Ελλάδα. Στον Α’ παγκόσμιοπόλεμο που ακολούθησε,πήραμε µέροςγια να κατοχηρώσουµετααπελευθερωμένα εδάφη και να απελευθερώσουµεάλλα που παρέ.μεναν ακόµα αλύτρωτα, Ἡ συµµετοχή στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμομαςεπιβλήθηκε προκειµένουνα αντικρούσουµετη θρασεία επίθεσητῶν παλών (Οκτώβριος1240) που αξωναν νατους παραδώσουµε,τηνπατρίδα. Και στουςδύο παγεόσµίους πολέμους αγωνιστήκαµεστο πλευρό τῆς συμμαχίας πουεἶχε το δίκιο με το µέροςτηςκαι η,ὁποίατελικά νίκησε. Ο ἀπολογισμός ὅμωςγια μας, και στις δύο πε-Ριπτώσεις, τελικά, κατέγραψε και σοβαράμείον.
Τα γεγονόταεἶναι γνωστά: Μετά το τέλοςτου Α΄ παγκόσμιουπολέμου, θρηνήσαμετη µικρασιαική καταστροφή. Στο τέλος του Β΄Παγκόσμιου πολέμου,στη νικηφόρα έκβαση Του οποίου πάρα πολύσυμβάλαμε(αγώνεςκαιθυσίεςτο 1940- 41 στα Ηπειρωτικά και Μα-Κεδονικά βουνά και στη Μάχη της Κρήτης, καθολική στράτευσητουλαού µας στην εθνική αντίσταση κατά των κατακτητών στα μαύραΧρόνια της Κατοχής το 1942-44). όταν οι σύμμαχοιἔδρεπαντουςκαρπούςτης νίκης, εμείς γευτήκοµετα χειρότερα: οδηγηθήκαµε σε,θλββερές διαμάχες και τελικά στον τραγικό εμφύλιο πόλεμο των ε-τών 1946-49. Και βγαίνοντας από τα µατωµένααπό αδελφικό αἷμασυντρίμμια,βιώσαµε για άλλεςδύο περίπου Ιθεήεςτις διχαστικές,μετεμφυλιοπολεµικές πολιτικές ψυχώσεις,µεεπιστέγασμα τη στυγνήεφτάχρονη δικτατορία των συνταγματαρχών(1967-74). Και χρειά-στηκενα αλωθείη µισήΚύπρος για να λυτρωθούμεαπ'αὐτήνΣτο σηµείο αυτό αισθάνοµαιτη» ανάγκη να θυμίσω κάτι Πολύ ση-µαντικό, αναφορικά µετις εξηγήσεις που δίνουµε στα όποια δεινάµας βρίσκουν. Συνήθωςοι περισσότεροι από τους ουμπατρώτεςμας, πίσω από γεγονότα τέτοιων συµφορών µας, αναζητούν και επι.σημαίνουν συμφέροντα ξένων. Η εκδοχή αυτή ως ένα βαθμό είναιΦωστή, Καλό εἶναινα το έχουµε ουτό υπόψηκαι να φυλαγόμαστε,᾿Αλλάκαι ναμηνξεχνάμε én στις περισσότερεςπεριπτώσεις βασικήαπίαείναι οιδικές µαςαδυναμίες. Είναι ανάγκη να εντυπώσουµεὁ-λοιβαθιά στο μυαλό µαςτο γεγονός ότιως λαός, πλάι στα αναµφι-σβήτητα σημαντικά προτερήµατά µας, δυστυχώςἔχουμεκαι μεγάλεςαδυναμίες. τις οποίες πρέπει να ε)έγχουμε.Είμαστε ευέξαπτοι, ερι-σηκοίευόλωτοι σεπάθη, σε φαναιομούςκαι, υπό το κράτοςτους,
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αρκετές φορές, ασύνετοι σε αποφάσειςκαιενέργειες. Τις αδυναμίες.
μαςαυτέςτις αξιοποιούνγια λογαριασμότους οἱ όποιοι ξένοι, ακό-
μα καιοἱ σύμμαχοι, ὁταν τα συμφέροντά τουςτο απαπούν.

Μετά την πτώση της Χούντας. η χώρα µαςμπήκε σε μια ὁμαλή
πορεία και στη συνέχεια έκαµε ένα βήμα πιο πέρα. Μπήκε στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. κάτω απότη στέγη της οποίας μπορούμενα εξα-
σφαλίσουµεαποτελεσµαπκότερα την ασφάλειά μας,τα εθνικάµας
δίκαια καιµια πορεία προόδου εναρµονισµένηµε αυτήν των προηγ-
μένων εταίρων µας. Αυτό σε όλα τα θέµατα και φυσικά στα εκπαι-
δευπικά, µια γεύση των οποίων στα πλαίσια τηςΕΕ. θα πάρειο ανα-
γνώστηςκαι στα περιεχόμενα αυτούτουβιβλίου. .

Προσωπικά, ἐζησα, κυρίως από τὴ Ἰθετία του 1930 Κε. τις πε-
ρισσότερεςαπότις καταστάσεις αυτές καιγεύτηκατις όποιες εκβά-
σειςτους,πολλές απότις οποίες ήτανκαι πικρές. Κι όπωςείπα, από
τις καταστάσεις και συγκυρίες εμπειριών που αποκόµἰσα, ως άτομο
καὶ κυρίως ωςεκπαιδευτικός σε επάλληλες βαθμίδες της υπηρεσια-
κής εκπαϊδευτικής κλίμακας, αντλούνται τα περιεχόμενα αυτού τοῦ
βιβλίου. Σε πολλές περιπτώσεις έτυχε να εἶμαι απλώς ἕνα από τα ᾱ-
Ἴοµαπουτις έζησαν ή τις «υπέστησαν». Σε άλλεςείχα κάποιου βαθ-
μού συνυπευθυνότητα, έπαιζα κι εγώ κάποιο ρόλο. Υπήρξαν και πε-
ριππώσειςκατάτις οποίες άσκησαυπηρεσιακές αρµοδιότηπεςσεση-
µαντικό βαθµό προσωπικήςευθύνης, που συνεπάγονταν βασικούς
ῥόλουςκαι επέβαλλαν ή επέτρεπαν καθοριστκές πρωτοβουλίες.

Στην καταγραφή αυτών των διαχρονικών εμπειριώνπολύ συν:
βαλε η παρότρυνση φίλωνκαι συναδέλφωνµε έγκυρη άποψη -οιο-
ποίοιέτυχε συγκυριακά να γίνουν κοινωνοί μερικών από αυτές. µε
το απιολογικό ότιτις έβρισκανγενικότερα ενδιαφέρουσες.

Στον πίνακα περιεχομένων, που παραθέτεται στις πρώτεςσελίδες
πουββλίου,θα βρει ο αναγνώστης τους τίτλουςτωνκυριότερων σταθ-
μώναυτού του οδοιπορικού. Η καταγραφήτων σχεπκώνεμπειριώνυ-
ποστηρίζεται-όπουεἶναι δυνατό-- από κείµενα της ἐποχής δικά μου ἡ
από άλλα έγκυρα στοιχεία (επίσημαέγγραφα, δημοσιεύματα κτλ), που
συνδέονταιµε καθένα από τα θέµατα. Κατά τα λοιπά, η καταγραφή ου-
μπληρώνεται από προσωπικές μνήμες, µε τα αναπόφευκτα κενά, αλλά
µε διόθεση,πάντα,για αντικειμενική κρίσηνηφάλια, Με τηνἴδια διάθεση
καὶ η αναφορά -όπουχρειάζετα-- σε πρόσωπα,εἴτε αυτό γίνεται επώ-
νυµαεἶτε ανώνυμα.
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Ὅπως ήδη ανάφερα, οἱ καταγραφές, στο βαθμό που κρίνεται χρήσι-μο, τοποθετούνται στα κοινωνικά, πολπικά και θεσμικά πολπτειακά πλαί-9.τῆςεποχής τους, αφού οι καταστάσεις και τα γεγονότα που ουνέῶς.παντα πλαίσια αυτά φωήζουν ή ται εξηγούν τα καταγραφόμενα Αιπόπου θέλω να πιστεύω εἶναιότι η Τροσωπική µου θέση απέναντι στα γε-Ἠονότα και σης καταστάσεις εκείνες (επιλογές, συνέπειες, αδικίες, αυτονόητεςπικρίε) δε θόλωσε ποτέ τενκρίση καὶ τς αξολογήσεις µου ανα-φορικά µε αυτά, και τότε και µετέπειτα. Το προσπάθησα συνειδητά, επα-γρυπνώνταςστονκίνδυνο ναγλισιρήσω σε ἄλογα παραταξιακά πάθη. Ημελέτη των ἐπανειλημμένων ολέθρεων συνεπειών των διχασμών,στὴ μα-φαίωνη ιστορική πορείατου έθνοις μας. είχαν χαράξει στην ψυχή µουἐ-ντονη αποστροφή σε κάθε µορφή του φαινομένου αὐτού, που Το χαρα-Κτήριζα «σοράκι της φυλής». Ο ένιονα ανηδιχαστικός και συνδιαλλακτ.-Κός χαρασήραςµου ενδυνάµωνε, σε κάθε περίπτωση, τη διαμόρφωσηα-µερόληπτηςκρίσης, τόσο στην κοινωνικοποληκή μου συμπεριφορά όσοΚαὶ στην υπηρεσιακή µου πολπεία. Στο ίδιο πνεύμα αναστοχάστηκα καιΚαταθέτω τώρα σ' αιπό το οδοιπορικό τη µαρτωρία µου γιά τα όποια,δραματικά ιδίως, γεγονότα καὶ καταστάσεις εκείνων των εποχών.την πορεία του οδοιπορικού αυτού, σἴχουρα δεν έλειψαν οι προσω-πικές ποραλείψεις, οἱ αστοχίες και τὰ σφάλματα. Όπου σημειώθηκαν, απία.ἥπαν ἢ ἄγνοια σημανπκών παραμέτρων του θέματος ἡ καὶ ἢ σε κάποιοβαθμό αβασάνιστη αντιμετώπισήτου Κι αὐτό, όπου χρειαζόταν,το ἀναφέ-ρω. Ἡ καταγραφή στο οδοιπορικό των ὅποιων θετικών στοιχείων(ανα.φορικά με συμπεριφορές. στοχεύσεις. προσπάθειες, χειριομούς, εππυχείςεκβάσεις)τα οποία άμεσα ή ἔμμεσα αποδίδονται στο πρόσωπόμου,δενἔχει χαρακτήρα προσωπικής προβολής, Πνεται για να αρτιωθεί ἢ ἀναφο.ρά, µε πλήρη επίγνωσητης αλήθειας τι τίποτε δεν κάνουμε απολύτωςμόνοι μας. Σὲ κάθε επίτευγμα, κατά κανόνα, καικάποιοι ἄλλοι ἄμεσα ἡ ἐμ.μεσα ἔχουν συμβάλει (είτε συνεργώνταςεἶτε ἔχοντας ἀσκήσει ἐποικοδο.μηπκή κριπκή), ενώ πολλοί ἄλλοιπρογενέστεροι ἔχουν εργαστεί και έχουναθροισπκά προωθήσει-σε γνώση καπράζη--το θέµα ως το επίπεδο στο.οποίο θεµελιώνουµε εμείςτη δική µας προσπάθεια. Ἡ επίγνωση αιτήστηςαλήθειας μᾶς προφυλάσσει απὀ Το δογµατισµό, από την άκρπη αλαζον-.κή ἐμμονή σεαβασάνιστες, πολλές φορές, απόψεις µας.Το κύριο σώμα του κοµένου τοζνομεῖται στα ακόλουθα τέσσερα µέρη:Α.Στα προπολεμικά χρόνια, όταν οι εκπαιδευτικές ευκαρίες σπάνε,fav για τουςπολλούς.
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8. Στα χρόνια τῶν μεγάλων ἀναταραχών στη χώραµας.
ΓΙ Πορεία σε καταστάσεις ομαλότερες αλλά ὄχι ανέφελες.
Δ.Εκπαδδευηκές εµπειρίες από θέσεις γενικότερης και μεγαλύτερης.

προσωπικήςευθύνης.
Το Δ'μέροςεἶναι το μακροσκελέστερο. Κι αυτό, γιατί κατά κύριο λό-

γο ἀναφέρεταισε εκπαιδευτικά θέματα, καταστάσεις και προβλήματα
κατά το μεσοδιάστηματου δεύτερου μισού του αἰώνα, στην ιστορική
πορεία των προσπαθειών της Γολπείαςγια αντιμετώπισήτους, Enon
μαίνονται και σχολιάζονται τὰ ὅποια βήματα μπροστά, τὰ κατά καιρούς
πισωγυρίσματακαι τὰ προβλήματα που συνεχίζουν μέχρι σήμερα τὴν
έμμονη παρουσία τους, Το τελευταίο αυτό μέρος, φυσικό εἶναι κατά
πρώτο λόγο να ενδιαφέρει τους ἐκπαιδευπκούς και τουό αρµόδιους
χειριστές των θεμάτωντης εκπαίδευσης (αλλά Και τους προβληµατι-
σμένους αναφορικά µε αυτά κοινούς πολίτες), ενώ για τους άσχετους
tue Ta προβλήματατης εκπαίδευσης µπορείνα είναι και βαρετό,

Τελειώνοντας,θέλω να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα τους φίλους.
και συναδέλφουςµου Αριστείδη Βουγιούκα, Αντώνη Μπενέκο,
Πώργο Μαραγκουδάκη, Αλέξῃ Δημαρά και Θάνο Μπλούνα, που,
πως πιο πάνω εἶπα, µε παρότρυναν να καταγράψωαυτέςτις εµπεί-
ρίες-μαρτυρίες, Επίσης τον ανιψιό µουΓιάννη Χάρη που προθυµο-
ποιήθηκε να φυλλοµετρήσει το δοκίμιο και να επισημάνει κάποια
φραστικά παροράµατα. Και ακόµατην κόρη µου Γιώτα για την επι-
έλεια του εξωφύλλου.

 





ΜΈΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΤᾺ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
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1: ἈΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤῊΝ ΑΦΕΤΉΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ.

14 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣΧΩΡΑΣ.
ΣΤΑΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ (194041) ΧΡΟΝΙΑ. - ΟΙΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

Πάμε πολλάχρόνια πίσω, γύρω στις αρχέςτης δεκαετίαςτου 1930σε
ἕνα ορεινό χωριότηςΒΔ. Δωρίδας, µιας από τις πολλές φτωχές αγρο-
Ἰικές περιοχέςτης χώρας, Η συγκεκρµένη αναφορά µουσ΄ αυτό ἔχει το
χαρακτήρα δείγματος πολλών εκατοντάδων επαρχιακών, ιδιαίτερα ο-
ρεινών, οικισμώντης Χώραςτα χρόνιαεκείνα.

Ἡ Φύση μαγευτική, Ανατολικά, σε απόσταση.τα µεγαλόπρεπα Βαρ-
δούσια,καδυτικά, στο βάθος, τα Απωλικά βουνά. Ανάµεσάτους µια χα-
μηλότερη ὁμορφη ομαλή οροσειρά σχήματοςπετάλου, κατάφυτη από é-
λατακαι στεφανωμένημε καταπράσιναλιβάδια. Ανάμεσα στὴν ἀνατολι-
κή πλευράαυτήςτης οροσειράςκαι στα Βαρδούσια,τα γάργαρανερά
του Κόκκινου, που χύνεται στη Νμνη του Μόρνου. Απότις δυτικές της,
πλευρές, δύο μικρότερα ποτάμα,οιπηγές του Εύηνου. Στη δυτική πλευ-
ρά του πετάλου,σευψόμετρο 1.200 περίπου µέτρα, οκαρφαλωμένοτο
χωριό µου, η Κερασιά, µε τα παραδοσιακά πετρόχηστα ἀγροτικά σπίτια
τοῦ χωμένα, τότε, σε καταπράσίνους καρπερούς κήπους. Ωςεδώ η...
λυρική αποστροφή!

ΟἱκάτοικοιΤου χωριού, όπως καὶ των άλλων χωριών της περιοχής,
(ως κάποια γενίκευσηκαι πολλών άλλωναγροτικών περιοχώντης χώ-
pac) αποζούσαν µε σκληρό µόγθο στα πλαίσια µιας µεικτήςγεωργο-
κτηνοτροφικής οἰκονομίας, που σε πολλές περιπτώσεις ενισχυότανκι α-
πό εμβάοματα τωνξενιτεμένωνπαιδιών τους. Η σκληρή ζωήκαι  ανέ-
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χια είχε σπρώξει πολλούς νέους στὴ μετανάστευση: ἄλλους στην Αθή-να, ἄλλους στις ΗΠΑ, στον Καναδά (αργότερα και στην Αυστραλία). Ηκαλλιέργεια απέδιδε κυρίως όπου τα χωράφια ήταν ποτισηκά. Από τα ἆνυδρα χωράφια, πολλές φορές, ό-αν ο καιρόςδεν βοηθούσε, δε σόδευ-ἂν ούτε το σπόρο, Οἱ ουγχωριανοίµου είχαν σε διάφορεςπεριοχές αρ.Κετά ποτιστικά χωράφια, δίωςστην περιοχή της Γαλιάς Κερασιάς, τανμια έκταση περίπου οχτώ Χλιάδων στρεμμάτων, µε πυκνό ελαιοδάσος,Ἀβάδια και αρκατά ποτιστικά χωράφια:Είχαν έτοι σηµαντική παραγωγή.Ιδίωςπατάτας, αλλά και φασολιών, καλαμποκιού, καΤριφυλλιού για ζω-οτροφή, Ἡ Κερασιώπικη πατάτα, λόγω σύστασης του εδάφους,ήταν ο-Νομαστή στην ευρύτερη περιοχή γα την ποιότητάτης,
Ὁ µόχβοςωστόσο, ήταν πολύ σκληρός. Θα μπορούσε βέβαια να ή-ταν λιγότερο επαγθήςκαὶ περισσότερο παραγωγικός, αν η Πολπεία εί.σχυε Τη βελτίωση Των γεωργικώνεκμεταλλεύσεωντου αγροπκού πλη-θυσμού της χώρας, ο οποίος-αςοηµειωθεί- διαλάμβανετότε το 5443,Tou συνολικού (απογραφή του 1278). Θα μπορούσεκαιθα έπρεπε (κά-τι ποὺ καὶ σήμεραελάχιστα γίνετα) να στείλει μελετητέςγεωπόνους νὰεξετάσουν επιτόπια τις δυνατότητες ἐναλλακτικών, πιο ἀποδοτικώνΚαλλιεργειών και γεωργικών εκμειαλλεύσεων,να ενθαρρύνουν, να κα.θοδηγήσουνκαινα ενισχύσουν οικονομικά την υλοποίησή τους, Και Sevταν µόνο ο µόχβοςγια την καλλιέργεια (θύτεμα, οκάλισµα, πότιοµα, ου.Ὑκομιδή. Σε μερικές περιπτώσεις τα χωράφια ταν μακριά ἀπό το χω.Ριό (αιπάτης προανοφερόμενης Παλιάς Κερασιάς απείχαν μιάμιση ὦραπεζοπορία), που σήμαινε σημαντικό πρόσθετο χρόνο καὶκόποτην ημέ-Ρα,για να μεταβούν το πρωί και να επιστρέφουν το βράδυ στο χωριό.Ἀκόμα πιο κοπιαστική ἦταν η µεταφοράµε τα ζώαγια πώλησηή ανταλ-.αγή των προϊόντων σε µακρνές αποστάσεις, όπως στο Λιδορίκι(εφτάώρες πεζοπορία) ἡ στην περιοχή του Ευπαλίου (ενκά ώρες) κα.Ὡστόσο, οι κάτοικοιτα έφερναν βόλτακαι δεν ένιωθαν δυστυχισµέ-vot όσο θα περίμενε Κανείς κάτω από τέτοιες συνθήκες διαβίωσης,᾿Αγαπούσαντον τόπο τοὺς κι απολάμβαναντην ομορφιά της φύσης,παρότι αυτό δεν τους ἦταν και πολύ συνειδητό. Τρυγούσαντις μικρο.χαρέςτης ζωής. Οἱµεγάλεςγιορτές µε τα παραδοσιακά έθιμα,οἱ ονο-

 

ΜΗ περιοχῇ οτή, μετά τὴν απελευθέρωση από τους Τούρκους, ες παρομωρηθείπό το ελληνικό δημόσιο στον οπλαρχηγό θορμάκη, από τον οποίο («3 από τους γα.μπρούς του)την αγόρασαν ἀργότερα οι προπάπποι μος,
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μασεκές γιορτές, οἱ γάμοι, οἱ βαπτίσει, τα πανηγύρια του χωριούκαὶ
ἄλλων γεπονικών χωριών, ακόµακαι το ξεφλούδισμα των καλαμπο-
κών, µετάτη συγκομιδή τους, το ἀθινόπωρο,έδινανευκαιρίες για συµ-
μετοχικέςχαρέςκαι γλεντοκοπήματα, Εἰδικάστις ονοµαστκές γιορτές
συνηθιζόταν η ομαδική «βίζτα» στους εορτάζοντες, Μετά τη θεία λει-
πουργία, οι άντρες -ὀχ. καιοἱ γυναίκες-απόΤην εκκλησία επισκέπτο-
vray «εν σώματόλα τα σπίτια τωνεορταζόντων, από τηµια ἀκρη του,
χωριού ὡς την άλληκαι αυτοσερβίρονταν από τα εκτθέµενασε τραπέ-
ὅα εδέσματα(διάφορα γλυκά -προείχεο µπακλαβάς- μεζέδες, ποτό)
Στην πορεία αυτή, µετά από μερικά ποτά, έρχονταν στο κέφι Τραγου-
δούσαν, και όπου βόλευε σταματούσανκαι χόρευαν. Μερικοί κατέληγαν
ἀργά το βράδυ µεθυσµένοι. Ας σημειωθεί όπι την πρωτοχρόνιά, γιορτή
του Αγίου Βασιλείου, έστρωνανγια γούριτραπέζᾳακαι δέχονταν αυτή,
την οµοδική βίζτα όλατα νοικοκυριά,είχαν δενείχαν ονοµασπική γιορ-
τή, Πόρταζαν, µε πάνδηµο φαγοπότι καὶ γλέντι, ακόµα καιτα εγκαίνια,
κάθε νεοχηζόµενου σππιού, αφού, άλλωσε, σύµφωναµετη Χαρακτηρι-
στική παράδοσηαλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, οι περισσότεροι
ουγχωριανοί είχαν ουντρέξει το νοικοκύρη στο χιίσιμο, με κουβάλημα
υλικών και τροφοδοσία των µαστόρων,

Σ'αὐτό το οκηνικό, σ᾽ αυτή την ἀτμόσφαιρα είχαμεκι ἐμεῖς τα παιδιά
το δικό μαςμερίδιο. Παρακολουθούσαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις,
τῶνμεγάλων καὶ ζούσαμε ἔντονα την προσδοκία τους, Και οι μεγάλοι. γε-
νκά, παρότι ανπμετώπιζαν αυστηρά πολλά από τὰ ξεσπάσματατῆςφυ-
σικής ζωντάνιας μαςκαὶτις κάθε λογήςπαιδικές ζαβολές, γιατη συµµε-
τοχή μαςσ᾽ αυτές τις εορτασηκές εκδηλώσεις ἦταν πιο συγκαταβαπικοί.
αςἀφῆναν, για παράδειγμα, ν' ακολουθούμε κι εμείς τὴν ομαδική «βίζ-
τῶν τῶν μεγάλων στα σπίτια που εἶχαν ονομαστική εορτή, με τον όρο να
περμένουμε να βγουν πρώταοιμεγάλοι και κατόπιν να μπούμεεμείς γιὰ
το φίλεμα.Και βέβαια να βολευτούμε µε ότι είχε απομείνειστα τραπέζα
απότο πέρασμα Τωνμεγάλων.

Τα παιδιά: συνθήκες ζωής,εργασιακής
προσφοράςκαι διαπαιδαγώγησης

Τα παϊδιά, κάτω από τις γενικότερες οκληρές ουνθήκες ζωής, ὀχιμόνο
στη δική µαςπεριοχή αλλά σεόλες τις αγροτικές περιοχές, πρόσφεραν
Κιαυτά αξόλογες υπηρεσίες στο µόχθοτηςοικογένειαςγιατις βιοτικές,
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τῆς ἀνάγκες. Ὅτανδενεἶχαν σχολείο, ακολουθούσαντουςγονεῖς σταχωράφια καὶ ἔκαναν διάφορες βοηθητικές εργασίες στο πόπισµα, στο;κουβάλημαµε τα ζώα δεµατιών αταριού,Τριφυλλιού και άλλων προῖό-ντῶντῆς συγκομιδής, καὶ ἄλλα θελήματα. Η πιο συνηθισμένη προυψυ.ρά τουςἥταν το «σκάρισμα», ἢ οδήγηση στη βοσκή καὶ το φύλαγμαΤων γαλακτοφόρων οικόσπων (κατσίκες, πρόβατα) της οικογένειας.Αὐτό τις πιο πολλές φορέςτα παἰδιά το απολάμβαναν, γιαήγινότανµε,παρέα και άλλων παιδιώνπου ήταν διαπιστευµένα στην ἴδια αποστολή,Έτσι εχαντην ευκαιρία να παίζουν ομαδικά, και γενικά να χαίρονταιτη,συντροφιά στο όμορφο περιβάλλον της εξοχής, Τέτοιες χαρές Ιδίως.Ὑκύονταντο καλοκαΐρικαι νωρίςτο φθινόπωρο που είχαν οχολικέςδια-Κοπές, ότανμαζεύονταντα σπαρτά καιτα χωράφια απέµεναν αφύλαιταβοσκοτόπια, «καλαμιές».
Στο δικό µου χωριό ή πιο όμορῥη περίοδος γιατέτοια ζωή των πα.διών ἦτανοἱ διακοπές του Πάσχς, Τις μέρες αυτές, καθηµερὶνά,ένας.μεγάλος αριθµός παιδιώντης σχολικής ηλικίας(συνήθως ένα από κάθε.οικογένεια) οδηγούσαμε το σύνολο των «ζωντανών» των νοικοκυριών.του χωριού (πρόβατα,κατσίκες, βόδια, μουλάρια -τατελευταία, ιππεύο-ντάς τα ξεσαμάρωτο) στα «Βλαχοκόνακα». ταν µια µεγάλη Περιοχή,περισσότερο από µια ώρα πεζοπορία µακριά,περίπου στα 1450 υφό-μετρο,µε πυκνούς ελαταπάδεςκαι ξέφωτα λιβάδια καταπράσινα, κεντη-μένα µε φανταχτερά πολύχρωμαανοιβάπκα λουλούδια: «μάγια» µε το.λεπτό μεθυστικό ἄρωμα, ίσια, μαργαρίτες, «απρίλια»κόκκινα, μώβ, κί-Τρινα, ἄσπρα. Τα ζωντανά βοσκούσαν αφύλαχτα όλημέρα κι εμείς naiSane ξένοιαστα, μαζεύαμε λουλούδιακαι σε δέσμες τα τοποθετούσαμεσε διάφορες πηγές, μετους μίσχους τουςστο κρύο νερό για να µη µα-Ραθούν, ὡς το βράδυ της επιστροφής, Απότις δραστηριόππές µας δενΆλαιπαν καὶ οἱ τσσκωμοίοι «πόλεμουµετα παϊδιάτου γεπονκού µας.χωριούττης Πενταγιούς, στα όρια των δύο περιοχών,Το βράδυ,όλοαυΤό το μεγάλο παρδαλό τσούρμο, παιδιά µεζώα, επιστρέφαµε στο χωριό,κουβαλώνταςκαι τις δέοµες των λουλουδιών για στόλισµα του οππιούμας (τη Μεγάλη Γαρασκευή και του Εππαφίοι), Αιπά ως ένδειξη αυτούπου υποστήριξα παραπάνω, πως τα παιδιά συμμετείχαν. µε βοηθηπκέςαγροτικές εργασίες, στο μόχθο των γονέων τους
Ἡ ανάληψη αὑτών τῶνβοηθητικών εργασιών ενείχε και μεγάλη παι-δαγωγική αξία, Πρώτα πρώτατα παδιά από νωρίς, µέσα στο κοινωνικόΚύτταρο, την οικογένεια. µυούνταν ἀυοιολογικά στο νόηµα και στα ου-
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σιαστικά στοιχεία της ζωής στὴνκοινωνία, Μυούντανειδικότερα στὴν
μοιβαιότηπα δικαιωμάτων καὶ υποχρεώσεων. Γεύοντανπτυχέςτου µε
Ἴθουτων ονιών Τουςκαιεκιμούσαντα όσα έκανανοι γονείς γί αυτά,
υναισθάνονιαντο χρέος να συνεισφέρουν κ. αυτά όσο μπορούσαν στις
ανάγκες της οικογένειας, Εξοικιώνονταν µε την εργασία καὶ την προ;
σφοράκαι ουνειδητοποιούσαν έγκαιρα ότι δεν έχουν µόνο απολαβές σ'
αὐτόν τον κόσμο. ρίμαζανέτσι οµαλάγιατις συνθήκες πουθα αντµε-
τώπιζον ως ενήλικοι στην πορεία της ζωής, Αφομοίωναν, δηλαδή, στα,
Ἰφίοιμα για τη διαµόρφωση της προσωπικότηχάςτους παϊδικά χρόνια,
τὴ σωστή κοινωνικοποίηση. Ασκούσαν σε µεγάλο βαθµότις πρακικές.
δεξιότητες και τις οργανωτικές τους δυνατότητες, με τις ὁποιες πνευμα-
πκές ικανότητες αιπές συνεπάγονταν. Το “σκάρισμα”. γιὰ παράδειγμα,
Bev fray πολύ απλή δραστηριότηταγια ένα δεκάγρονο-κι ακόµα µι-
κφότερο- παιδί. Έπρεπενα προγραµµαήσει την περιοχή της βοσκής, τη
διαδρομήπου θα ακολουθούσε, το πού θα ζεμεσημέριαζε Το μικρό του.
ποίμνιο, κι ακόµα να προσέχειν᾿ αποφεύγει ζημιές σε οπαρτάκ άλλες α-
παγορευµένες εκτάσεις. Νακάνει, δηλαδή, αποτελεσµαπικό κουμάντο,
Μὲαὐτή τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων επιβαλλόµενη εργασιακή του προσφο-
ρά στην οἰκογένεια, καλλιεργούσε επίσηςτις βουλητικές δυνάμεις τοῦ
καὶτις συναφείς αρετές; το θάρρος, την ἀποφασισηκότητα,την υποµο-
νή, τὴν υπευθυνότητα,οι οποίες ουγχρόνωςκαλλιεργούσαν και τηνα-
νάλογη αυτοπεποίθηση,

Στα προαναφερόμενα παιδαγωγικά ωφελήματααὔγζεινα προσθέσω
ακόµα ένα-πουκαι σήµεραισχύεισηςμικρές µη ασπικοποιηµένεςκοι-
Νωψίες, Στουςμικρούςεκείνουςαγροτικούςοικισμούςο καθένας γνώ-
ριζ; το καθετί για καθένααπό ra ἄλλα μέλη της συμβιωτικής κοινωνίας,
Ἔτσιτα παιδιά,οι νέοι καιγενικότερατα άτοµα που ζεχώρίζαν σε αρε-
τές, σε εππυχία και προκοπή γίνονταν άµεσα ορατά πρότυπακαὶ α-
σκούσαν αυτόματαεπίδραση στα λοιπάπαϊδιά κα!τουςνέους, επίδρα-
ση πουκέντριζε το ῥιλότμό τουςγια μίμηση.να µην υστερήσουν,τόσο,
σε συμπεριφορά όσοκαι σεπροκοπή. Αλλά καινα αποστραφούν τη ου-
μπεριφορά ανυπόληπτων αρνητικών προτύπων, τα οποία ήταν επίσης,
άμεσα ορατά παραδείγματα «προς αποφυγήν».

Παραπάνω σκιαγράφησα, όσο μπορούσααντικεµενικότερα,γενικά
τεςσυνθήκες διαβίωσηςκαι ανάπτυξης των παιδιών των αγροτικών πε;
ριοχών, στις οποίες κατοικούσετότε πάνω από το µιοό του συνολικού
πληθυσμού της χώρας, Σε συνολικό πληθυσμό 6204684 (απογραφή

ΕΥ̓ΚΑΙΡΙΕΣ ΣΠΆΝΙΖΑΝ ΤᾺ τοὺς πολλόν [53]

 



1928) ο αστικός ἔφτανε το 1931937 (31,196 του συνολικού), ο ημια-σηκός τις 899.466 (1453) καιο αγροτικός τα 32373281 (54.4%).

 Συμπερασματικά: Τα παιδιά των περιοχών αυτών γεύονταν πρώιμα τοΜόχθοκαι πολλές στερήσεις, Ανάμεσά τους φτωχή διατροφή καιενδυ-ασία (στις περισσότερες περιπτώσεις ρούχα µπαλωμένακαι παπούτσιαμόνο για τις γιορηινές µέρες, στις υπόλοιπες ἔυπόλιταἡ με τσαρούχιααπό χοιρινό δέρµα-γουρουνοτσάρουχο). Το ψυχολογικό, ωστόσο,μα δεν ἥτανγ᾽ αὑτά καβόλου καταθλιπτικό και τα χαρακτηρολογικά α-ναπτυξιακά ωφελήματα από τον τρόπο ζωήςτους ήταν αρκετά ικανο-ποιητικά. Ὁ ισολογισµός στις παροµέτρους αυτές μπορούμε να πούμεπως ήταν μάλλονθετικός. Απομένεινα εξετάσουμε τονπαράλληλο, πο-λύ σηµαντικό τοµέατης εκπαίδευσηςτων παἰδιών σ'αυτές τιπεριοχές,

 

  

13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛειο.ΝΟΤΗΤΑΤΩΝΠΑΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΤΗΣ ΧΩΡΑΣ στα.ΠΡΙΝΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΙΜΟ ΧΡΟΝΙΑ.

ΕΙ κατάσταση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Όπως εἶναι γνωστό, µε το νόµο 4397/1929 (Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου,Ὑπουργός Παδείας

[
.

Γόνικαςλμεταζύ όλλων προοδευτικών μεταρρυθµ..-σπκών µέτρων, θεοπίστηκετο 6ετές δημοτικό σχολείοκαι το 6ετές γυµνά-9.9. Το πρώτο, στο οποίο η φοίτηση ήταν και υποχρεωτική, λεπουργούαςσχεδόν σε ὅλους, ἀκόμα και σε μικρούς, οικισμούς. Σε μεγαλύτερους οικ«-σμούς στους οποίους πριν λετουργούσαν σχολαρχεία οργανώθηκανκαὶημιγυμνάσια (με τις δυο πρώτες γυμνοσιακέςτάξεις). ΓΙλήρη γυμνάσια λει-τουργούσαν σε πόλεις σχεηκά μεγάλων επαρχιακών κέντρων. Οἱρυθμί.σεις αὐτές αντκατέστησαντο προηγούμενο σχήμα που διαλάμβανε φετέςδημοπικόσχολείο, ετές ελληνικό σχολείο (σχολαρχείο) και φετές γυμνά.σιο, Η σηµανηκή πρόοδος στοντοµέα αυτόν ήταν η αὔξηση της υποχρε-ωπκής και προσπήςσε όλα τα παἰδίά ῥοίησης κατά δύο χρόνια.To σχολικό έτος 1930-31, στο εξρτάξιο πια δημοτικό σχολείο, σύμ-φωναµε τα επίσηµα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας,στο ούνολοτης χώρας,είχανεγγραφεί 748.337 µαθητές. Απ' αυτούς φέρονται φοι-

 

[26] στὰ προπολένικα χρόνια Ὅταν οἱ Ἐκμιαιδεντικες

 



τήσαντες οι 689067, δηλαδή περίπου το 92ϑέ. Αὐτός ο μαθητικός πλη-
θυσμός ἦταν κατανεμημένοςσε7.659δημοτικά σχολεία. από τα οποία30] εξαθέσια, 198 πενταθέσια,347 τετραθέσια,602 τριθέσια,1.268 δι.θέσια και 4953 μονοθέσια, Δηλαδή, σχεδόντα δύο τρίτα των σχολικών.μονάδωνἦταντου τύπουτου µονοθεσίου,

Οιτάξεις όλων τωντύπων ογολείωνκατά κανόνα ήταν πληθωρικάές

Ὁ

νόμοςόριζε το πολύ 40 παιδιά κατά τάξῃ, Ο αριθµός αυτός προσ.διόριζε και τὸν τύπο, από άποψητάξεων (ή θέσεων δασκάλων). τουσχολείου. Ὑπέρβαση του αριθμού αυτού δικαιολογούσε προαγωγή τουσχολείου, ΠΧ. απὀ μονοθέσιοσεδιθέσιο, από διθέσιο σε τριθέσιο Κοικ.μέχρι εξαθέσιο, H διάταξῃ, όµως, αιτή του νόµου συνήθως δεν τηρεί;ταν, Έτσι προέκυπτε έναςπολύ μεγάλος αριθµός σχολικών μονάδων
πολύ κοντά στο σύνολο- µε πληβωρικές και υπερπληθωρικές τάξεις.Το κακό αυτό, όπωςεἶναι γνωστό,κράτησε -βαθμαία μειούµενο-- ωςτα τελευταία χρόνια, Και έχεισχεδόν εξαλειφθεί όχι µόνο µε την προα-γωγή σεθέσεις ή την (δρυση, απότο κράτος,νέων σχολικών μονάδων,αλλά«χάρη» καὶ στην υπογεννηπικότητα που δυστυχώς µαστίζα τη νε.
οελληνική δημογραφική κατάσταση,

Από διδακτηριακή άποψη,οι συνθήκες, γενικά την ἐποχή εκείνη,ἡ-ταν από υποφερτές ωςεπαρκείς, Σε αρκετά µεγάλο αριθµό αστικώνκά.Ὑπρων και χωρίών είχανχπιστείτα καλαίσθητα {με πελεκηµένη εἔαγωνι-κ πέτρα) οχολεία µε χορηγία του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού.τα λοιπά, οι ανάγκεςκατά κανόνα καλύπτονταν µε εράνους των Σχο-λικών Εφοριών και την επιχορήγησητου κράτους. Η επίπλωση ήτανηστοιχειώδης. Όσογιαεποπτικά κλπ. µέσαδιδασκαλίας, σχεδόντίποτεπερισσότερο από μερικούς γεωγραφικούς χάρτες, εικόνες των ηρώων.του 1821, και κάπου κάπουεικόνες ανηικεµένων της φυσικής ιστορίας,λα αναρτηµένα στους τοίχους των αθουσών. Απαραίτητο εξάρτημαγια κάθε αἴθουσα, κυρίως των σχολείων των ορεινών περιοχών,η θερ-άστρα(ξυλόσομπα), που τροφοδοτείταν µε Εύλατα οποία έφερνανοιμαθητές από το σπῄιτους. Στις ορεϊνές περιοχέςπουο χειμώνας ήτανπαρατεταμένος,µεβροχέςκαι πολλά χίόνια, ο δάσκαλοςκαλούσε δια-δοχικά οµάδες μαθητών κοντά στη μοναδική σόµπα που ἦταν στηµένηστο χώρο μεταξύ των πρώτων θρανίων καὶ τῆς έδρας, για να ζέστα,ϑούνκαὶ κυρίως να στεγνώσουν τα βρεγμένα ποδαράκια τους, αφούκάθε ἄλλο παρά στεγνά τα κρατούσαν τα τσαρούχια, στα οποία ανα-φέρθηκα πιο πάνω, πολλές φορέςτρύπιακι αυτά.

 



Ὁ

μεγάλος ὄγκος του μαθητικού πληθυομού κατά κανόνα φοιτούσεστα ολιγοθέσια (τριθέσια,διθέσια και μονοθέσιο) σχολεία των ἀγροτι-κών περιοχών. Ἡ πιο µειονεκτική περίπτωση ήταν των μονοθέσιωνσχολείων, που αντιπροσώπευαν περίπουτο 6δὰς των δηµοπικών σχο-λείων της χώρας, Ὁ µέσοςαριθµός των μαθητών που φοπούσανσεκάθε τάξη στα σχολεία αυτά πλησίαζε τους 50. Σε µερικές περιπτώσεις.ξεπερνούσε τους70.
Ας αναλογιστούμε γιαλίγο τις συνθήκες ἐργασίας του δασκάλουτου,μονοθέσιου σχολείου εκείνης τῆς ἐποχής, που ήταν υποχρεωμένος ναεξανιλεί το ημερήσιο πρόγραμμα δ δασκαλίας ἐξ τάξεων (12 ὡς 13 η-Μωρᾳ μαθήματα) με τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών.Και οἱ δυσκολίεςποὺ οφείλονταν στις συνθήκες αυτέςδεν ἦταν οἱ μόνες: Συνέβαινε, τὰσχολεία αὐτά. κατά περιόδους, να μένουν χωρίς δάσκαλο. Συνηθισμένο.φαινόμενο η καθυστέρηση διοριοµοήνέου,όταν ο παλιός έπαιρνε µετά-θεση Κι όταν τύχαινε ο δάσκαλος να αρρωστήσειστα μισά της χρονιάς,σπάνια τοποθετείταν αναπληρωτής, και η χρονιά χανόταν, Στο µονοθέ.«ιο δημοτικό σχολείο του χωριού της καταγωγής µου, όταν,στα μισά.που χεμώνα, αρρώστησεβαριά ο δάσκαλόςµαςκαι μεταφέρθηκε σε νο-σοκοµείο στην Αθήνα, το σχολείο έκλεισε για την υπόλοιπηχρονιά. Ἡ.Ἐπιθεώρηση των σχολείων Φωκίδας δε διέθετε δάσκαλο για αναπλή-won, Οι µαθητές των μεγαλύτερων τάξεων συνε]ίσαµε, στο δεύτερο ε-άμηνο,τη φοίτησηστο σχολείο του διπλανού χωριοή,πάνω από ἐξ χ-ιόμετρα µακριά Εικοσιπέντε περίπου αγόρια-Ίμα τα κορίτιαοι γονεῖςνόμιζαν ότιδεν ήταν και αναγκαίο ίοως και πρέπον:...-. οκαρφαλώναμε,Κάθε πρωί µια βουνοπλαγιά, σε ύψος1.500 περίπου μέτρων, καὶ κατε.βαΐναμετην αντίστοιχή της από τὴν ἄλλη μεριά, προσπαθώντας ναεἰμα.are έγκαιρα στο σχολείο. Μας ἔπαιρνε συνήθωςμία ὥρακαὶἕνα τέταρ.To. Thyπρώτη περίοδο πουεἶχε ἀκόμα χιόνια (καμιά φορά κι ἀργότερα,την άνοιξη, καθυστερώνταςκατάτη διαδρομή με το ψάζμο για φωλιέςπουλιών) µας έπαιρνε περισσότερο χρόνο, Το μεσημέρι ξεμεσημεριά-ζαμε στο σχολείο, γευματίζοντας συνήθωςµε ψωμοτύριπουτο κουβα.Ἀούσαμε μαζί µε τα χαρτιά µας στη µαρούδα (μικρό υφαντό δισάκ),καιτο βράδυ,µετά τη λήξῃ του απογευµετινού προγράµµατος, παΐρναµε τοδρόμοτης επιστροφής, Δυστυγισμένοι, ωστόσο, καθόλου δε νιώθαμε,Ούτε κούραση. Το διαοκεδάζαµε κιόλας! Τα υπόλοιπα από τα 75 περί.που παϊδίάτου σχολείου µας έχασαντη χρονιά τους,

Τα παιδιά,εξάλλου,όχι µόνο δεν είχανβοήθεια ἀπότὴν οἰκογένεια,
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αλλάκαι απασχολούνταναπ΄ αυτήν σεδιάφορεςαγροτικές εργασίες, µη
μπορώντας τσι να ανταποκριθούν στις άφθονες, Ιδίωςτότε, «κατ οἵ-
Κον» σχολικές εργασίες, Η κατάσταση Χειροτέρευε κι ἀπό To γεγονός,
ὅτι η φοίτησή Τουςσε πολλές περιπτώσεις ἦταν ελλιπής. Ακόμα, ένας
σημαντικός αριθμός μαθητών, κυρίως των ορεινών χωριών, ακολου-
θούσαν τοὺς γονείς τους στα «χειμαδιά», στα πεδινά, όπου ἔεχείμαζαν.
τα ζωντανά τους, κάνοντας παράλληλα και κανένα μεροκάματο στα
χωράφια τωνκτηματιών τοῦ κάμπου. Ἀλλαζαν,ἕτοι, σχολείο τα παιδιά
αυτά καὶ υποχρεώνονταν να κάνουν Νέες προσαρμογές δυο φορέςτο
χρόνο: το Νοέμβριο, κατεβαίνονταςστα χειμαδιά, καιτον Απρίλη, επι-
στρέφοντας στο Χωριό τους. Καὶ ἦταν αυτοί οι µαθητές που κατεξοχήν
᾽απασχολούνταν σεεργασίεςτηςοικογένειαςκαι σηµείωνανελλιπή φοῖ-
Ίηση,µε ουνέπεια τη σηµαντική υστέρηση στη σχολική πρόοδο. Ο ϕι-
λότμοςδάσκαλος ήταν υποχρεωμένοςνα καταβάλειιδιαίτερη Φροντί-
δαγ᾽ αὐτούς για να μπορέσουν να συµβαδίσουν, όσογίνεται, με τους,
συμμαθητέςτους, Αλλάτι μπορούσε να κάνει;

Ὑπήρχανκι ἄλλες δύσκολες συνθήκες, κοινές για τα περισσότερα
δημοτικά σχολεία της εποχήςεκείνης, οἱ ὁποίες, βέβαια, μεγιστοποιού-
νταν στὴν περίπτωση των σχολείων των φτωχών ορεινών περιοχών.
Μία απότις συνθήκες αὐτές ήταν ἡ ἔλλειψη βοηθητικώνβιβλίων. Τα μό-
να σχολικά βιβλία πουείχαν στὴ διάθεσή τουςοι μαθητές των σχολείων
αιτών ἦταν τα αναγνωσηκά, Στα αστικά κέντρα κυκλοφορούσαν ορι-
σμένα σχολικά βοηθήματα διάφορων εκδοτικών οἴκων, αλλά στα σχο-
λεία των μικρών χωριώνδενεισάγονταν από τουςδασκάλους, γιαή οι
γονείς δεν άντεχαν αυτότο έξοδο. Έτσι, οι µαθητές των σχολείων αυ-
τῶν δε γνώριζαν καν την ὑπαρξῄ τους. Στο δικό µου σχολείο το µόνο
βοηθητικό ββλίο που για πρώτη φορά µπήκε -το 1928-- ἦταντο ἔγχει-
ρίδιο Η Κανή Διαθήκη τηςΔ΄ Δημοτικού. Ἡ χαρά µου γιατο απόκτηµα
αὐτό ἀπερίγραπτη. Η έγχρωμη εἰκονογράφησή του το έκανεστα
μάτια µου ακόµα πιο εντυπωσιακό, Γιολύ γρήγορα τοείχα διαβάσει ὁ-
λοσανελεύθεροανάγνωσμα,

Όσο δενείχανοιµαθητές βοηθηιικά ββλία οι δάσκαλοισυνήθιζαν
να αναπληρώνουντην έλλειψη αυτή µε οχετικές περιλήψεις των µαθη-
μάτων που δίδασκαν, τς οποίες κατέγραφαν στον πίνακα. Απόεκείτις
αντέγραφανοἱ µαθητές στατετράδιά τους. Αυτήν τη μέθοδο ακολου-
θούσεκαι ο δάσκαλοςτου δικού µου σχολείου γιατα µαθηµατικά καιτη
γραμματική, Για τα λοϊπά µαθήµαταείχε υιοθετήσειέναν πιο δύσκολο

EYKAIPIES SIANIZAN ΠΙΑ Τους ΠΟΛΛΟΥΣ [9]

 



Mraμαθηές, αλλά καὶ ἀρκετά κοπιαστικό για τὸν ξαυτό του, τρόποὩναπλήρωσηςτῆςέλλειψηςτου σιολικού ββλίου, προφανώςγιατί τονθεωρούσε και µαθησιακάαποτελεσµαπκότερο: Δίδασια. «παρέδιδε»,τὰς νο Μάθημα, πΧ της ιστορίας, καικαλούσε ὕστερα ἕνανἡ δύο μαθη-τές να το επαναλάβουν, Κατόπιν, ην ώρατων «σιωπηρών εργασιών».

ἥ

στον ελεύθερο χρόνο τους. οἱ μεθητές, στὴν πραγματικότητα ο καλύ.τέρος μαθητής, το ἔγραφε στην πλάκα, στο γνωσιό αβάκι, και στη ου-νέχεια το έδινε στο δάσκαλο, καµάφορά πηγαίνοντας και στο σπίτιΤούς αυτός ἔκανε τις παραΐτητες διορθώσεις στο κείμενο του μαθη-τῇ Ὕστερααπ' από οι μαθητές, διαδοχκό, έναςένας ή δύο-δύο, το α-γτέγραφανστα αντίστοιχα για τὸ μάθημα τετράδιά τους,Τοπιο σοβαρό πρόβλημα αιτής τῆςδιαδικασίας, γα ὅλους (γα τομαθητή που συνέτασσε, το δάσκαλοπου διόρθωνε και πους λοιπούς µα-θητές που αντέγραφαντο µάθημοἦταν το πρόβλημα του χρόνου: Ἡ η-μερήσια σχολική ἐργασίς 6 a

 

 

Χρεωμένα να δείξουν, σε πρώτη ζήτηρη, στο δάσκαλο én έχουν κατα-γράψει ἐπιμελημένα τα διδαχθέντα μαθήματα στα απίστοιχα τετράδιαἊς σηµειωβεί όπιτα τετράδια τα έῴτιαχναν οι ἴδιοι ει μαθητές, δὲ.Πλώνοντας και συρράπτονιας µε βελόνα και κλωστή, στις διαστάσειςἱετραδίου, εἰδικά για το σκοπό αὐτό, ῥίλλα χαρπού, µε ἕνα ντύμα απόὅποιο διαθέσιμο κατάλληλο εἶδος χαρτιού, στὴν ανάγκη και από εφη-μερίδα. Αλλά κι αυτή δυσεύρετη, ΣΙΟ χωριό μου ἐρχότων κατὰ αραιάδιαστήματα µια εφημερίδα «Ὁ Ρουμελώτης», Μηναίς, διμηνιαία ήταν;δε θυµόμα,. Έχε έναν-δυο συνδρομητές στο χωριό και τα φύλλα τους,μόλις έφταναν γίνονταν ἀνάρπαστα από τους καπνιστές του χωριούδυσκολαωποιούραν για Τοιγαρό]αρτο (ο καπνός, λαθραΐρς).ΜεΔυσκολίαλοιπόν, εξοικονομούσανοιµαθητές α αυτό το, εὐτελές ντύμα

  

[30] ΣΤΑΠΡΟΠΙΟΛΗΜΙΚΑ ΧΜΟΝΙΑ οταν οι eKMALAEY TIKES

 



γάτα τετράδιά τους. Λίγο ἀργότερα, μερικοί δάσκαλοιἔθεταν στδιά-
θεση τῶν παιδιώνκαι το τομίδιο «Ἅπασα Ὕλη». Τὸ τομίδιο αυτό δια.λάμβανε, μαζ' δεμένα, από ἕνα ανήτυπο των βοηθητικώνββλίων πουκυκλοφορούσαν. Απ' αυτό συνήθωςαντλούσαντις γνώσεις καὶοι ἴδιοι
δάσκαλοι, προκειµένου να διδάξουν,

Με τὴνεὐκαιρία, δυο λόγια για τα λοιπά οχολικά εἴδη του µαθητή,
χαρακτηριστικά της ανέχειας των κατοίκωντωνπεριοχών αυτών:Πρώτοκαικαλύτερο,γιατη συνεχή χρήση της σε κάθε σχολική εργα
σία, η πλάκα µε το προσδεµένο, µε οκοιν. σἳ αιτήν κοντύλ, πολλέςφορές ακρωτηριασµένη από κάποιο οπάσιµο, Ακόμα, μισό μολύβι(ουχνά αγορασµένο μισό, αφού ακέριο κόσηιζε µια ολόκληρη Bpay-μή), δεμένοκι αυτό µε σκοινί ιανα µη χαθεί. Και στη θέση της γομο:λάστιχας ένα κομματάκι καουτσούκ από ρόδα ἡ σαμπρέλα αὐτοκινή,
που. Το ίδιο, βέβαια, το αυτοκίνήτο ήταν γνωστό στα παιδιά αυτώντων ορεινών χωριών µόνο απόπεριγραφές ή καµιά φωτογραφία,σεανίθεσηµετις παλιές ρόδεςκαι σαµπρέλες.οι οποίες στέλνονταν α-πό συγχωριανούς που ζούσαν στην Αθήνα,οι πρώτεςγια σόλες πα.πουτσιών καιοι δεύτερες για τσαρούχια(εἴδος ευγενέστερο των«πουρουνοτσάρουχων»),

Τέλος, ο κοντυλοφόρος(µερικές φορές ὁτιαγμένος απότο μαθητή).με τὴνπένα και κάποιο μπουκαλάκι με μελάνη παρασκευασµένη µε διά-Ἄυσησε νερό δυο-τριών σβόλων μπογιάς για κλωστές, συνήθως χρώ-ματοςAAG. Kat για σάκα, ἢ «μαρούδα», ένα μικρό, επιμελημένο σε σχέ.ιο Και χρώματα, upavré μάλλινοδισάκι.

Οι δάσκαλοι: τα προσόντακαι η εκπαιδευτική πρακτική τους.
Οἱ δάσκαλοιτης χώραςτην εποχή εκείνη ήταν κατά κανόνα απόφοποιων τρπάξων ἡ πεντατάξιων Διδαοκαλείων (οι πρώτοι εἰσάγονταν µε-τά τῃ Β' τάξη του τότε ἀτάξου γυμνασίου, οι δεύτεροι µετά το σχολαρ-Χίο). Ὑπηρετούσαν όµως ακόµακαι αρκετοί «γραμματοδιδάσκαλου»που, όπωςεἶναι γνωστό,είχαν μειωμένα γενικά εκπαιδευτικά και επαγ-χελματικά προσόντα, Πολλοί, ωστόσο,απ᾿ αυτούς,που διέθεταν ικανό-τῆτες, θέληση και φιλοµάθεια, συµπλήρωναν µε δική τους προσπάθειατῆνκατάρτισήτους, ώστε,στην πράξη, να µηδιαφέρουν πολύ από τουςλοιπούς συναδέλφουςτους.
EYRAIPIED EILANIZAN TIA TOYE NOAAOYE [σι]

 



Από παιδογωγική άποψη, ἢ εκπαιδευτική πράξῃ της πλειονότηταςτων δασκάλωντηςεποχής εκείνης τόσοµετα πλήρη όσο καιµεταµει.ὠμένα τυπικά προσόντα, ἔπασχε σε πολύ μεγάλο βαθµό, Το κυρίαρχοΕκπαἰδευικό μοντέλο µπορεί ἄνετα να χαρακτηριστεί δυοκολοκεντρι.κόαωπαρχκό, λογοκοπικό, µε όσα συνεπάγεται αυτό, άμεσα ᾖ έμμεσαΟι πλήρων προσόντωνδάσκα]οι, στα πλαίοια των σπουδών τουςστα Διδασκαλεία, αναμφισβήτηταεαν ακούσει και διαβάσει τις νεότε,Ῥεςτότε (ων αρχών του 20ούαιώνα), ψυχολογικές απόψεις Trand.εις δηλαδή, που καταδίκαζοντις παλιές ανηλήψεις για το παιδί ωςHomunculus(απλώς μκρού ανθρώτον)καιτου αναγνώριζαν παιδικές,9ὲ δυνοµική πορείαανάπτυξης, βολογκκές και ψυχολογικές ανάγεεςκα,δυνατότγες, ανάλογα µετην ηλικίακαιτην ατοµικότη:ά τοι. Έ]χαν κα.κλοφορήσει και στὴν Ελλάδα,από ους νεοφερμένους τότε από τη Δύ.πι παιδαγωγούς. οι δέες του «Σχολείου εργασίας»που τόνίζαγ την α-Νάγκη ενεργηγικής συµµετοχής του μαθητή στη διδακική-μαθησιακή,διαδικασίαΚαι φυσικά. οι ακόµα παλιότερες παιδαγωγικές αρχές πουπαπαξωναν την εµπράγµατηεποπική διδασκαλία, Φαίνεται όμωςναμὴν τοὺς εἶχον αγ/ζε, Όλα αυτά θοτα είχον ακούσει στα πλαίσια τηςΠαιδαγωγικής θεωρίας του προγράµµατος σπουδών τους στα ΔΙδα.καλεία, αλλά μάλλονδεν ταεἶχαν ιδεί εφαρμοζόμενα, Δεν είχα, φαί.νεται, ἀρκούντως ασκηθεί-καὶ παρωθηθεΐ- στὴν εφσρμογή τους, ὥσιςγα τὰ κάνουν καὶδική τους εκπαιδευπκή πράξῃ και να μὴ μεταπέφτουνστην πρακτική των παλιότερων,των δικώντους δασκάλων.Λεπουργούσαν, ἕτοι, στο παραδοσιακό παιδαγωγικό πνεύμα τουπαλιού σχολείου, τόσο στο θέματηςδδακτικήςµαθησιακής, διαδικασίας$00 καὶ στον τοµέατης συμπεριφοράςκα διαπαιδαγώγησης των μαθη-τῶν. Στὴν εποχή γα την οποία γνεταιλόγος,οι κανόνες πειθαρχίας στησχολικήτάξη ήταν εξαρεπικά αυστηροί. O δάσκαλος, κατά κανόνα, αιΥνοούσε ἡ παρόβλεπε τις ανάγκεςτηςπαιδικής φύσης για κνησηκαι ἐκ.pcan, ya επικοινωνία Και ενερηηγική συµµετοχή στὴ μαθησιακή ὅρα-οτηρότητακαὶ ο]ολική ζωή. Αξωνε από τους µαθητές του καθήλωση

Μλούν στον πλαϊνό τους, να µη στρέφουν το κεφάλι πίσω,Ὁ εντολές ειπαξας αφορούσαν καιτην εκτός σχολείου συµπερ.φοράτων μαθητών. Πρόθυμοι γα οχεική ενηµέρωση του δαοκόλου ἡ:Ὧνοι ἴδιοι οἱ γονεῖς, οι οποίοι, στοἴδιο παιδαγωγικόπνεύμα, αζωναν
[35] στὰ πὶ
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από αὐτόν να τιμωρεί τα παιδιά τουςκαὶ γιὰ όσα παράποναγια τὴ συ-
μπεριφορά τους εἶχανοι ἴδιοι. Η επιτήρηση,εξάλλου, της ουμπεριφοράς
των μαθητών εκτός σχολείου ἥταν εὐκολότερη στοιις μικρούς οικι-
σμούς, Καὶ ήταν πολύ απαπηπική. Στο σχολείο του δικού µου χωριού ο
δάσκαλος επέβαλλε πρώτα πρώτα ««ὔτακτη» αποχώρηση καὶ µετάβα-ση των μαθητώναπότο σχολείο στα σπίτια τουςκαὶ το αντίστροφο (σε
σχημαπισμό σειράς, κατά το πέρασμά τους από τον κεντρικό δρόμο,
χωρίς φωνασκίεςκαι λοξοδροµήµατα -αλλά και µετο απαραίτητο «χ:
ετεσε όποιον συναντούσαν στο διάβατους). Γραφική ήταν ἡ σειράαιπή κάθε πρωί το χεμώνα,που οι µαθητές, µεταβαίνοντας στο σχο-λείο, κρατούσαν και τα απαραίτητα καυσόξυλαγια τη θερµάστρα, Η ει-παξία κατάτη διαδρομή αυτή επιτηρείταν από ένα µαθητή«αρχηγό». οοποίοςκαι έδινε οχετική αναφορά στο δάσκαλο.

Ἡ

επιπήρηση επεκτεινόταν και σε πολλές πλευρές τηςεξωσχολικής,ζωής των παἰδιών, από το «άπλωµα»τουχεριού τους οε καμιά ἔένηκαρυδιά μέχριτο παιχνίδι. Σε πάραπολλές περιπτώσεις σχολείων τέ-Totοικισμών,αυτή η τόσο ζωτική για την ψυχοφυσική ανάπτυξῃ τουπαδιού ανάγκη για παιχήίδι, στον ελεύθεροεκτόςσχολείου χρόνο τουτελούσε υπό απαγόρευση. Κατά το δάσκαλο -καιτους γονείς- και τιςώρες αυτές έπρεπενα τις διαθέτουν γιαπροετοιµασία των µαθηµάτων.
της επόµενης µέραςή για βοήθεια στις εργασιακές ανάγκες της οικο-yéveiag, To παιχύΐδι ήταν απαγορευμένο. Για να παἴζουν, οιµαθητές κα.Ἰάφευγαν σε απόκρυφα µέρη. Συχνά όµως ο δάσκαλος, υποψιαζόμενος,την «εκτροπή» ἡ καθοδηγούµενος από κάποιογονιό ἴδιωναντιλήψεων,
ανακόλυπτε το κρησφύγετο και επέβαλλε αυστηρέςκυρώσεις που,τολιγότερο, συνεπάγονταν κάμποσες ἔρλιές µε τη βέργα στις παλάμες,Ακόμα χειρότερο γιατα καηµένα ταπαιδιά -και βέβαια παιδαγωγικά α-δοθρήνητο- ήταν το «μαρτύρημα» από το μαθητή που ὁριζε οίδιοςως.εππηρητή των «έκνομων» εκτός του σχολείου δραστηριοτήτων τωνλοιπών, Ο μαθητής αυτόςἔμπαινε στο ηθικό δίλημμα: «να μαρτυρήσει»δνα καταδώσεὺ τους συμμαθητές του, χάνοντας ἔτσιτῆνεκτίμηση καιτὴν ἀγάπη τους, ἡ να ενδώσεισε μια συνενοχή παρασιώπησης ή από-κρυψῆς «ἐγκλήματος» Αὐτά τα λίγα, ενδεικτικά των ἀπαπήσεων ἀνα.φορικά με τὴ συμπεριφορά των μαθητών.
Ὅπως εἴπαμε παραπάνω,οἱ αξιώσεις αὐτές του δασκάλου ἀναφο-Ῥικά µε τὴ συμπεριφοράτων μαθητών είχαν καὶ τις ευλογίες των γονέ-ὧνΓενικά, η κοινωνίαΙδίωςτωνπεριοχώνγιατς οποίες γίνεται λόγος.

EYKAIPIED ΣΗΑΝΙΖΑΝ ΠΙΑ τους πολλους [3]

 

  



τῆν ἐποχή εκείνη, δὲν ἔτρεφε και μεγάλη εκτίμηση στο δάσκαλοπου δενἐπέβαλλε στα παιδιά ἀπόλυτη πειθαρχία, που τους ἐπέτρεπε καὶ να τα,ζοιν καὶ ποὺ δὲν τμωρούσε αυστηρά -φυσικά με τὴ βέργα ἡ μὲ το χά.axaκάθε ωπροπή απὀ τα παραγγελλόμενα ἡ κάποια παράλιμῃ απότα αναπθέµενα,
ἀνάλογα τεγκτες τανκαὶ οἱ απαπήρειςστοντοµέα της απόδοσηςστη μάθηση, όπως προσδιοριζόταν από τις σχετικές περί διδασικής-Μαθηριακής διαδικασίας ἀντιλήψεις και πρακηκές τηςεποχής εκείνης.Όπωςεἴπαμεκατιο πάνω, η διξακτική διαδικασίακυριαρκίταγ ἢ.πό τ] λογοκοπία: Λογοκοπική η παρουσίαση του αντικεµέιου μάθη-τα, ἢ «παράδοση του μαθήματος»από το δάσκαλο, ἀκόμα καὶ σιςΌρηματογνωσηικές περιπτώσεις Για παράδειγµα, ἀντικείμενα μάθησης του φυπικούκαιζωικού κόσµου, παρότι σηµείωναν, τουλάχιστον{ιν ὕποιθρο χώρα, προκλητκά αὐτούσια την παρουσία τοὺς αμέσωςξω ἡλίγα µέτρα πιο πέρα από τοκήρο, ἡκαι στην αιλήτου σχολείου,διδάοκονταν (παρουσιάζοντανπεριγραφικό) µέσα στην αθουοςδέςδωρο μὲ ουνηή λόγο του δασκάλου. Όχ µε ενεργῃική, απὀ τηνἨλευρά των μαθητών, διερευνηγική παρατήρηση των ἴδιων των αντι.μένων ἡ φαινομένων. Χωρίς προβληματιαµό γα τις φυοκκές σκοπμό-σον οργανιομικών τους λεπουργιών καὶ ιδιαπεροτήτων,χωρίςτυζήτηση μὲ ὄνεχνακαθοδηγούµενη από το δόσκαλο ευρεπκή θοδ,κασία κατανόησήςτους,

Ἀο]οκοτικά Ὀγείταν να αποδώσουνκαιοι µαθητέςτο προῖόν τῆςάφησής τους,να «πουντο μάθημα», σύμφωνα με τὴν «παράδοση»πωδασκόλου και το οντίστοιχοκείμενο (τουββλίου ἡ τοῦ τειροδίοι),Ἄριστος ο μαθητήςπου κατάφερνε να το αποθοτηθίσειαυτούσιο Karvyτο αποδώσει απρόσκοπτα(να το πει νεράκοη). Η έμφαση ἦταν οτηνα-ψομνημόνευση λεκτικού χαρακτήρα γνώσεων για τὰ πράγματα καὶ τὰφαινόμενα κι όᾳ στὴν ενεργηπκή ανακαλυπηκήδιερεύνηση των rapeτμάτων καὶ τὼν σχέσεών τους, στὴν κρπική επεξεργασία τῶν cupsτον τῆν ἀφομοίωσή τους µεκατανόηρη,στην οργάνωσήτους οξε-setterγα λρήρη στη ζωή και γα οικοδόμηση γέας μάθησης, Aiθεᾷ,ακόμα καὶ σήμερα, πόσο πολύ Brabopenid emmeierary Seeκἡ-μαθηοιακή διαδικασία,
Ἡ μὴ ανταπόκριση του μοθητή στην κυρίαρχη αυτή απαίτηση ανα.φορικά µε τη µόθηση, αλλά και στα πρέτυπα συμπεριφοράς πο ανά,$a, owenayérav αυστηρές πολνές µε πρώτη και καλύτερη τις Eudes
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σιιςπαλάμες-κι όχι μόνο- με προοίμιο το τράβηγμα του αὐτιού. Συχνή
ποινή ήταν η νηστεία ἡ «φυλακήν: τα παιδιά υποχρεώνονταν να παρα-
μείνουν το μεσημέρι, μετά τὴ λήξῃ του πρωινού ὡραρίου, κλειδωμένα
στὴναἴθουσα διδασκαλίας, νηστικά, καὶ να συνεχίσουν Τη νηστεία κατά
τὸ απογευματινό ὡράριο, μέχρι το βραδινό σχόλασμα. Μια ἄλλη, «επί
το παιδαγωγικότερον), τιμωρία ἦταν η αντιγραφή κάμποσες φορές τοῦ
σχεικού µαθήµατοςή άλλουκειµένου.

ΕΙ κατάσταση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Εδώ τα πράγματα ἦταν ακόµα λιγότερο ικανοποιηπικό, κι όχι µόνο στις
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές αλλά σε ολόκληρητη χώρα. Ημέ-
σὴ ἐκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική και το χειρότερο δεν ήταν προ-
στή στο μεγάλοποσοστό των παιδιών. Χαρακτηρισιικά εἶναι τα ακό-
λουθαστοιχεία της Στατισιικής Ὑπηρεσίας αναφορικά µε τη φοίτηση
κατά το σχολικό έτος 1931-32:

ΕΔΟΣΣΙΟΛΗΟΥ APIO, EXOAEION ΕΠΡΑΦΕΝΤῈΣ ΦΟΠΉΣΑΝΤΕΣ

Ἡμγυμνάσια, 218 77. 6862
yw 9 46659 43834
perλύκειο 13 2346 2234
Άλλασχολεία μέσης,
εκπαίδευσης. 4 2177 2007
᾿Ανών, Παρθενογωγεία 7 1617 1517

ολο 401 50 2646

Αδοσημείωτοεἶναι ότι απότους 689067 µαθητές που αποφοἴτησαν το
προηγούμενο σχολικό έτος από το δημοτικάσχολεία της χώρας(βλ.
παραπάνι)),κατάτονέο σχολικό έτος, στα σχολεία µέσηςεκπαίδευσης.
γράφτηκανοι 60522. Δηλαδή λιγότεροιαπό ένας στουςδέκα (το
8650). Απ᾽ τούς φοίτησανοι 56464, ήτοιτο 8.2%. Ki an αυτούςτους,
Ἄγγους, το µεγάλο ποσοστό ήταν κάτοικοιτων αστικών και ἡμιαστικών
περιοχών,στις οποίες, όπωςεἴδαμεπιο πάνω (σελ. }, κατοικούσετο
314 ἃ και 145 % αντίστοιχα,του συνολικού πληθυσμού της χώρας,
EYRAIPIEE SNANIZAN ΠΙΑ Τους πολλους [05]

 



 

Αὐτό συνάγεται -στοιχεία ἀκριβή δε διαθέτω-- από το τι στις περιοχέςαἰπές οἱ κάτοικοιεἶχαν περισσότερες οἰκονομικές δυνατότητεςκαὶτὸσπουδαιότερο, σ' αὐτές κυρίως λεπουργούοαν σχολεία μέσης εκπαί-δευσης. Στις αὔροπκές περιοχές, σης οποίες κατοικούσετότε περίπουτο54,43 του συνολικού πληθυσμού, οι κάτοικοιστην πλειονότητά τουςεἶχον οἰκονομική ανέχεια και, το χειρότερο, σχολεία μέσης εκπαίδευσηςυπήρχαν μόνοσε μερικά μεγαλοχώρια, κι αυτά του τύπου των ἥμιγυ-μνασίων{με τις πρώτεςδύο µόνο γυμνασιακές τάξεις). Πα τα παιδιάτοὺ μεγάλου όγκου των χωριών της υπαίθρου η γυµνασιακή εκπαίδευ-ση ἦταν μάλλον απαγορευτική. Οι µεγάλες αποστάσεις απότις έδρεςτων γυμνασίων επέβαλλαν εγκατάσταση των μαθητών εκεί, κάτι πουσήμανε έξοδαενοικίουκαι διατροφής, πέρααπότις δαπάνες για βιβλίακαὶ εκπαϊδευπικά τέλη που αξωνε τότε το ελληνικό δημόσιο(ασόπῃαΕκπαιδευτικών ευκαιριών»),
To πλησιέστερο στο δικό µου χωριό γυμνάσιο ήταντου Λιδορικίου,σε απόσταση εφτά ολόκληρων ωρώνοδοιπορίας. Μια δεκαετία νωρί-Τερα ἦταν ακόµαπιο µακριά, στην Άμφισσα (διπλάσια περίπου από.-σταση). Όλοι κιόλοι τρεις µόνο νέαι από το χωριό µουείχανκατορ-θώσει να φοιτήσουν τότε στο γυμνάσιο της Άμφισσας, µε µεγάλες, µά-Ἄιστα, στερήσεις: σπιζόμενοι µε ψωμ. λίγο τυρί, τραγανά,πατάτες, φα-σόλια κά. όσπρια, όλα φερμένα απὀ το μακρινό χωριό -καιµε σαλωνίκες ελιές, βέβαια! Τα δύο απὀ τα πειδιά αυτά ἦταν του παπά του χω-Ριού καιτο τρίτο του µαγαζάτορα, ΑΤό δύο δηλαδή, µόνο, οικογένειες,ενώ το χωριό εἶχε πάνω από 100 οικογένειες καπερίπου 600 κατοῖ.Κους (1920). Για την ἱστορία, οι δύο ἔγιναν ἀργότερα καθηγητές πανε-πιστημίου και ο τρίτος γιατρός, Τέτοο ἀνθρώπινο δυναμικό, θαμμένοςστα εγκαταλειµμένα φτωχοχώρια!Οιγονείς των περιοχών αὐτών,στοσύνολό τους, ὄχι µόνο δεν είχαν χρήματα να ξοδέψουν για τα παιδιάτους, αλλ’ ανῄθετα προσδοκούσαν Ἰρήγορα να βοηθηθούν απ’ αυτά,Na τα βάλουν όσο γίνεται νωρίτερα στην εργασιακή διαδικασία,εἴτεστην καλλιέργεια cite στην ζρυπιά,γανα ενισχύσουντα οικονομικά της,οικογένειας,
Πέρα απ’ αὐτή την τεράστια, για τὸ µεγάλο ποσοστό των παιδιών,ΕλλαΨη εκπαιδευτικώνευκαιριών,καιολοιπές παράμετροιτης µέσης,εκπαίδευσηςδεν ήταν τότε καθόλου ικανοποιητικές. Στα ασηκά κέντραυπήρχε οξύ διδακτηριακό πρόβλημα, πολύ πριν προκύψει το µεγάλοΡεύματης αστυφιλίας. Συνηβιοµένη πρακτική ἦταν η ουστέγαση σχολεί-
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ὧνστο ἴδιο διδακτήριο καὶ ἢ διπλοβάρδια, με συνέπεια καιτη µείωση
του χρόνου διδασκαλίας.

H διδασκαλία, εξάλλου, βερμπαλιστική σε µεγαλύτερο βαθμό από.
ὅτι στὴ δημοτική εκπαίδευση, Σε καμιά φάση ενεργητική συµµετοχή,
των μαθητών στη µαθηοιακή διαδικασία, σχεδόν ανύπαρκτη καὶ η επο-.
πεική στήριξη των διδασκομένων. Η μαθησιακή διαδικασία, από την.
πλευρά του μαθητή, εξαντλείταν σε παθητική ἀκρόαση του μαθήματος
που “παρέδιδε" -χαρακτηριστικός ο όρος-- ο καθηγητής καὶ σε απο-
μνημόνευσή του απότο σχολικό εγχειρίδιο, προκειµένου va To αποδώ-
σειλεκτικά στην περίπτωση πουκατά το επόµενοµάθηµατρυἴδιου α-
vrxeipévou 8a Téyaive va Tov σηκώσει ο καθηγητής για εξέταση, Σεκά
θεδιδακτική ώρα,ο καθηγητήςτον περισσότερο χρόνο τον διέθετε ια
εξβταση όσο μπορούσε περισσότερων μαθητών στο προηγούμενο µά-
θημα και πολύ λίγο για τη διδασκαλία του νέου. Εξέταζε µετον κατάλο-
yo Kai βαθμολογούσε, Αὐτή ἦταν ἢ πεμπτουσία τῆς διδασκαλίας. Το.
πόσο τα παῑδιά καταλάβαιναν και αφομοίωναντα διδασκόµενακαι για-
τί αποτύγχανανδεν προβλημάτιζε.

Μεθοδολογική κατάρτιση οι καθηγηγές δεν είχαν,οὖτε γενικότερη,
ψυχοπαιδαγωγική, γιατί η κατάρτιση αυτή ουσιαστικά δεν υπήρχε στο
πρόγραµµα των πανεπιστημιακών σπουδών τους. Καιστις περιπτώσεις,
που διαλαµβανόταν, ἦτανισχνή θεωρητική και χωρίς υπόληψη από το
τότε πανεπιστημιακό κατεστημένο. Αυτό που ενδιέφερε ήταν η κατάρτ;-
ση των καθηγητών στις σπουδές της επιστημονικής τουςεἰδικότητας,
(στα φιλολογικά, στα μαθηματικά, στα φυσικά) και παραβλεπόταντο γε-
ονόςότιοιεἰδικοί αυτοίεπιστήμονεςπολύ λίγο προορίζοντανγια α-
Ψήστοιχα επιστημονικά εργαστήρια καὶ ότι κατά κύριο λόγο θα εργάζο-
ταν ὡς δάσκαλοι. Έτσιγια να ανταποκριθούν στη σχολική πράξη, κα-
Ἰάφευγαν στην ανάμνησητης πρακτικής τωνδικών Τους δασκάλων,Και
ανακώπτει πάλι το ερώτημα. πόσο, αλήθεια, έχουν αλλάξειστο θέµα αυ-
τό τα πράγματα, ακόµα και σήμερα,στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση;

Το ξεκίνηµα τωνδικώνµου γυμνασιακών σπουδών

Τελείωσα το δημοτικό στο σχολείο του πλησιέστερου χωριού,γιατί, ὁ-
πως έχω προαναφέρει, το σχολείο του δικού µου χωριού, στη µέσηε-
κείνης τῆς χρονιάς, έπαψε να λειτουργεί γιατί αρρώστησεβαριά ο δ-
οκαλόςµας. Ἤμουν 11 χρονών. Είχαμε αποφασίσει να συνεχίσωστο
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γυμνάσιο και χαιρόμουνιδιαίτερα γι αὐτό. Θυμάμαι, εκείνο το καλοκαί-ϱισ' ένα από τα χωράφια µαςόπουµεεἴχαν στεῖλει οιδικοί µου για κά:
ποια δουλειά, πάνω σε µια µεγάλη επίπεδη πέτρα, χάραξα µε μεγάλα καλ-.γραφικά γράμματα τη μελλούμενη ποθητή ιδιότηχα: Κων/νος Π Χάρης μα.θητῆς Α' Γιμνασίου. Ὅταν ὁμως ήρθε οκαϊρός των εισαγωγικών εξετάσεων,τα σχέδια αναγκασπικά ἀλλαξον. Ὁ πατέρας µουι υπερχρεωμένος γιαµια.«ασύμφορη αγορά κτηµαπκής Περιουσίας κάτω στον κάμπο,δεν µπορούαςὙα ανταποκρθεί σταἔξοδα, για τα οποία ἔγνε ήδη λόγος παραπάνω.Έχε περάσει η ημερομηνία διεξογωγήςτωνεισαγωγικών εξρτάσε-ὧν, όταν κατάφτασε, πολύ πρωί, στο σπίτι μου στο χωριό, ο δάσκαλοςτοὺ σχολείου του γεπονικού χωριού, από το οποίο, όπωςεἶπα παρα:πάνω»είχα αποφοπήσει. Ἠπήκεµε βία στοσπίτι,χαιρέτησε και, ὅπωςθυμάμαιεἶπε κάπως επιτµητικά στον πατέρα μοι: «ὐίωρέ Παναγιώτη,γιατί δὲν πήγες το παιδί για εξετάσεις στο γυμνάσιο;» Δε θυμάμαι ri a-κριβώς του ἀπάντησε ο πατέρας μου. Θυμάμαι ὅμως πως ο δάσκαλοςτουείπε: «Ανδεν έχεις Χρήματα, θα «ου δώσω εγώ, µωρέῷ Ο πατέραςμουτον ευχαρίστησεκαιτον διαβεβαίωσε πως θα τα βολέψει, Φύγαμετὴνἴδια μέρα για το Ευπάλιο (εννιά ὧρεςοδοιπορία)και το άλλο πρωίπαρουσιαστήκαµε στογραφείοτου ημηυμνασίου.µε την παράκληση ναµε δεχτούν εκπρόθεσµαγια εισαγωγκή εξέταση,Με δέχτηκαν ευχορί-στωςκαι τελειώνοντας -όπως θυµόμαι- εκφράστηκαν στον πατέραου εγκωµιασηκά γιατην κατἀρτισή µου. Αιοθανόµουν έκτοτε µεγάληευγνωμοσύνη στο δάσκαλό µου εκείνον. Γραμματοδιδάσκαλος ήταν,αλλά µε ψυχισμόπαιδαγωγού. Μαθανοντας πως δεν είχα πάειγια εἰ.σαγωγή στο γυμνάσιο, θεώρησε χρέος του να πεζοπορήσει περίπου ε-φτά Χλιόμετρακαινα ρθει γὲαυτήντην παρακίνηση, Κι αυτή

Ἡ

οικονο-
μική προσφορά,όσο Κι αν ἦταν απλώς φραστική (στα χωριά της περιο-χήςπουείχε υπηρετήσειτον θεωρούσανΚάτιπερισσότερο από οφιχτο-χέρη). έδινε µεγαλύτερη βαρύτητα στο διάβημά του.

Όπως εἶπα, το σχολείο του Ευπαλίου ἦταν ημιγυμνάσιο (με τις δυοπρώτες, μόνο,τάξεις), στελεχωμένο με δύο καθηγητές: ἕναν φιλόλογοαπό τον Πύργο, που ἦταν καὶ ο διευθυντής, και έναν φυσικό από το Ευ-πάλιο. Ίαν και οἱ δυο αξιόλογος αβοπρεπείς, εργαπκοίκαι καλοί δά.σκαλοι. Περισσότερο µεεἴχε εντυπωαίάσει ωςπροσωπικότητα ο δεύ-Ίερος(Άθαν. Κοτζαμάνης). Λυπήθηκε που τη δεύτερη χρονιά διέκοψατὴ φοίτησή µου, καιµε συγκίνηση µόθαινα ότι ρωτούσε τα μετέπειταΧρόνια για τηντύχη µουκαιτην πορεία µου. Ἡ συγκίνησή µου κορυφώ-
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θηκε, ὅταν, ύστερα από 33 χρόνια, ήρθε και µε βρήκε στο Ὑπουργείο
Παἰδείας. ως σύμβουλοπια του Παιδαγωγικού Ινσπτούτου.

Στο Ευπάλιο βολεύτηκα για προσωρινή διαμονή σ’ ένασυγγενικό
σπίτι Αυτό ως τα Χριστούγεννα που ἢ οικογένειά µου κατέβηκε στο
οπήτης κακότυχης(όπως εἶπα πιο πάνωκαι όπωςθα εξηγήσω πα-
ὑακάτω)κτηματικής ἀγοράς που εἶχε κάμει ο πατέραςµου στη Μα-
ούλα(μικρός οικισμός ανάμεσαστα χωριά Ευπάλιο, Μοναστηράκικαι
Κλήμα). Από εκείέπρεπενα διανύω το πρωί περίπου τέσσερα χιλιόµε--
πρα, διασῄζονταςτην κοιλάδα Ευπαλίου, για να φτάσω στο οχολείο,
αι να διανύω τηνἴδια απόστασηστην επιστροφή, µετά το απογευμα
πινό πρόγραµµα. .

Διημέρευα oro Ευπάλιο, παίρνοντας µαζί µου Το πολύ λιτό γεύμα,
βολεμένο µέσα στο ταγάριµου μαζ µε Ταβίβλία και τετράδια, Αυτό το;
πήγαινε-έλα το χειμώνα ήταν πολύ δύσκολο: πολλές φορές υπό βροχή
καιτη Μαντήλω (1ο ποτάµιτηςκοιλάδας) κατεβασµένη. Αυτό,εκτόςτων
άλλων,µετις παρακάµψεις, ώσπου να βρω τον πόρο του ποταμιού µε-
γάλωνετὴν απόσταση. Τις παρακάμψεις πολλέςφορέςτις επέβαλλε και
Ὁ φόβος από το συναπάντηµα οκυλιών που ακολουθούσαν τα κοπάδια
τοὺς στὴ βοσκή κατά µήκοςτῆς διαδροµής που ακολουθούσα.

Ὡστόσο,παρά τὴν ταλαιπωρία, κάθε άλλο παρά δυστυχοµένος ἐ-
Νώθα. Στο σχολείο ήμουν στο κλίμα µου. Συνέβαλε ο’ αυτό η άνετη α-
Ὑταπόκριση στις μαθησιακές µου υποχρεώσεις καὶοι επιδοκιµασίες.
τῶν δασκάλων µου,τις οποίες, ωστόσο,όπως θυμάμαιδεχόµουν µει-
κανοποίηση, βέβαια, αλλά χωρίς συναισθήματα έπαρσης",σαν κάτι φυ-
οικό και ουνηθιοµένο, αφού είχα εξρικειωθεί σ'αυτό καὶ από το δηµο-
κό, Σαννα είχα μείνει µετην εμπειρική εντύπωση όπι το ναέχεις σχο-

1 Ἐνοχορασηρισικό περσικό: μα µέρα ο φλόλο]ος σήκωσεwa eon eeve xaμα επίσης πολύ κομβήτρα τῆς τόης κόρη ἐγέρσου γιαιροῦ τὴς περιοχής,Το θέμα ταν τα Ἰρτόκλτατα χορᾶς «οσα εν, μέλας ava ὧν κα. Ζήτησε πρώτααπό τη oan pou va a eve a: oa pa Yen, xaSav excixaτοῦσι από μένο να διορθώνων Τυλειώνοντος ὁ καθηγεκής τῆς eave Kany -na.boy
γικά ομορτημένη, βέβαια-- ἐπιτιμητική ερώτηση, γιατί ἐγώ τα ξέρω κι αυτή όχ. Έσπευσα.να σπονήσω εγώ ονετετήδεντα. με οιπό που πίστει: kine Kod xv ξέρω οπό τι Brora uo a Guat ο παπάς δάνα]ς που ὠθμο. Διν ασίωσα τον ταὐτό μονὙἱοιπό, χωρίς μόλιστα να τὸ καλάβω,οὖτο οπέδωσα στον Bo Yo ran newσίσης μος τὰ δδοξε;
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λικές ἐπιδόσεις δεν ταν κάτι ασήμαντο, αλλ' όχι και το ἅπαντῆςαξιο-
σύνης ενός ανθρώπου. Ἔβλεπα ἄλλωστε ἄλλα παιδιά που, ενώ δεν τὰ
κατάφερνανκαι τόσο καλά στα γράμματα,εἶχαν σε μεγάλο βαθμό ἄλλα
χαρίσματα, αξιοζήλευτες δυνατότητες και εξυπνάδα.

Δυστυχώς, ἢ εὐτυχία από τὴ φοίπησή μου στο γυμνάσιοδενείχε συ-
ψέχεια, Το χρέος του πατέρα µου διογεώθηκε και αναγκαστήκαµεπρώτα
ο μεγάλος µου αδερφόςκαι στὴ συνέχεια εγώ να μκροξενπευτούµε,γα
τὴ δική μας προκοπήκαὶ για να βοηθήσουμετην πατρική οικογένεια.

το σηµείο αυτό θα χρειαστείνα αναφερθώ στην ασύμφορηαγορά
που αγροκτήματος από τον πατέρα µου καὶ στο συνακόλουθο οικονο-
μικό χρέος. που οδήγησετελικά στην ἀπώλεια του κτήματος,γιατί αὐτό
φωτίζει τα αµέσως επόµενα δύσκολα βήματα του οδοιπορικού µου. Η
ἀναφοράαυτή παραθέτεται στο παράστημα1 τουβιβλίου.
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2.ΟΤΑΝΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.
ΣΕΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.
ΗΤΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ "

ΠΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

21 ΜΚΡΟΞΕΝΠΕΜΟΣΠΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΗΜΟΡΑΤΗΣΠΙΛΕΙΟ:
ΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ. -Η
ΔΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Μετάτην αποφοίτησή μου, λοιπόν, απότην Α΄ γυμνασίου (καλοκαίρι του
1932). για τους οἰκονομικούς λόγους πουεἶπα πιο πάνω (εκτενέστερα
στο παράρτημα1), ωρίµασε η απόφαση να ξενπευτώ κι εγώ στην Αθή-
να, όπωςείχεκάμει καιο μεγαλύτεροςαδερφός µου δυο χρόνια νωρί
περα. Τα περισσότερα, άλλωστε, παϊδιάτου χωριού τηςἴδιας ηλικίας,
αν ήδη ακολουθήσει το δρόµοαυτόν. Η παραμονή στο χωριό δενεἰ
μέλλον. Ο δρόμος για τῆν Αμερκή, οποίοςὅνοτρεις περίπου δεκαε-
τες πριν εἶχε προσελκύσει µεγάλο αριθµόνέων συγχωριανών,είχε πια
κλείσει. Προκλητικά ανοιχτός ἦτανο δρόμος γα την Αθήνα.

Από παλιότερα είχανεγκατασταθείεκείαρᾳατοί συγκωρανοίκαιλίγοππο-
λύ εἶχαν κάμει προκοπή Πολλοί απ’ αιτούς επιοκέπτονταν το χωρίό F και
σελναν τς οικογένειές τους για παραθέρισµα Ἡ όποια οκονοµκή τουςἆ-
εσῃ, που εκφραζόταν ος ενίσχυση των δικών τους, στοδικό τουςντύσιμο,
στα δώρα που έφερναν,στα κεράσµαταστο καφενείο κα γενικά στο απλό-
Χέρο γατα μέτρα ζωής του Χωριού ἔόδεμαχρημάτων, δηµουργούσαν µα
εἰκόνα εὐημερίας γι αὐτούς πουεἶχαν πάρει το δρόµοτῆς Αθήνας, Και προ-
καλούσαν τους λοιπούς να τον ακολουθήσουν, Εξήλλου, κάθε νέος που έ-
παριε το δρόμο απτόν, πηγαίνοντας στην Αθήνα, έβριοκε ος κάποιον πα-
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λότερα εγκαταστημένο εκεί ουγγενή, ἡ ατλώς φιλόξρνογνωστό, μαεσίαυ-
ποδοχής και πρώτης βοήθειας σπην αναζήτηση εργσοιακής απασχόλησης,
Αιπό καθησύχαζε και τους γονείς που έστελναν σε νεαρή ηλικία τα παϊδιά.
Tous ora ζθνα, Χαρακτηρισηκό των παραδοσιακών δεσμών και ηθών ἦταν
το γεγονός ότι αν όχι οι πρώτες, οι δεύτερες απολαυές του νεοξεντεμένου
μετατρέπονταν σε έμβασμα προς τους γονείς, Γενικά, οἱ ἔρητεμένοι εἴρκο-
λουθηικά επχορηγούσαν την πατρική οκογένεια για να βεληώσειτῃ δια-
βίωσή της και να ανηµετωτίσει σοβαρές ονάγκεςτης, όπως η προίκαγιατις
αδερφές, οι σπουδές νεότερων μελών της οικογένειας, ταν ζήτημα τµής,

Σε αρκετέςπεριπτώσεις, όπως ήταν φυσικό,οι καινούργιοστην ἔεν--
πάνέοι απασχολούνταν σε εργασίεςτου επαγγελματικού κύκλου αυτών.
που τους φιλοξενούσαν παρεµφερείς. Έτσι, στην περίπτωση τωνδικών
μου συγχωριανών στην Αθήνα,είχαν γροκύφει, στις πρώτες δεκαείες
του περασμένου αἰώνα, δύο κύριοι επαγγελµαηικοίκύκλοςτων αμαξά-
δῶν, που μερικοί αργότερα μετεξελίχτηκαν σε αὐτοκινητιστές, και τῶν.
κρεοπωλών, ἀργότερα καὶ των ψητοπωλών. Ενώ, οἱ προερχόμενοι από
τα περί τα Βαρδούσια χωριά, των οποίων οἱ βοσκοί κατέβαζαντα κοπά-
δια τοὺς στην Απτική και εµπορεύονταν το γάλα, κυριάρχησαν στηντότε
Αθήνα ως γαλαποπώλες(εξού καιτο «Λιδορικώτηςγαλατάς»). Στο ση-
helo αυτό αἴζει να σημειώσουμε, ότι οι δημιουργοίδύο κορυφαίων, διε-
θνών πια, εταιρειών γαλακτοκομικών προϊόντων, της ΦΑΓΕκαιτης
ΔΕΑΤΑ είναι απόγονοι εκείνων των τσελιγκάδων των Βαρδουσίων.

H δική µου «προογείωση» στην Αθήνα (1932) διευκολύνθηκα πολύ
από το γεγονός ότι ήταν ήδη εκεί για δεύτερο χρόνο ο μεγαλύτερος α-
δερφός µου. Εργαζόταν σε ένα γκαράζ «οντά στον Άγιο Παντελεήμονα
Αχαρνών,κάτω από σκληρές συνθήκες. µε ωράριο απροσδιόριστο-από.
Νωρίςτο πρωί ως αργά το βράδυ, όσες και όποιες ώρεςεἷχεκίνησητο.
Ὑκαράζ και πρατήριο βενζνης, µαζ- ενώ παράλληλα διερευνούσετι θα
µπαρούσε να τον βγάλει οτο μέλλον απότο τέλµα. Στο πατάρι αυτούτου
Ὑκαράζ έμεινα κι εγώ, όσον καιρόχρειάστηκε να βρω δουλειά.

Στην Αθήνα, ύστερα από αρκετή αναζήτηση, κατέληξα υπάλληλος ε-
νός συνοικιακού καταστήματος ψλικών (από τοιγάρα, εφημερίδες, πα:-
χνίδια καὶ γλυκά, µέχρι κορδέλες,κάλτσες, ᾠτηνά µπιζούκαι καλλυντικά).
Συστήθηκα απὀ έναν γνωστό µου, κατα]όμενο απότο κοντινό στο δικό
μου χωριό,το ψηλό Χωριό, Αυτός είχε παλιότερα εργαστεί ο'αυτό το κα-
τάστηµακαι τώραέκανε τα πρώτα βήματα µιας προσωπικήςεμπορικής
σταδιοδρομίας (εμπορία αρωμάτων και τελικἁ παραγωγή μερικών από
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ταεἴδη αυτά).Κι αυτόν τον εἶιε συστήσει ὡς μκροὔπάλληλοστο ἴδιο μι.κρομάγαζο ένας συγχωριανόςτου, πουκιεκείνος είχε θητεύσει σ’ αυτό,Ύανα αναδειχτεί αργότερα σε ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά ονόματατης οδού Ερμού (ο Γ. Κοντώσης). Απόµια άποψη. ἦταν πράγματι η ερ-γασία σ᾽ αὑτό το μικροµάγαζο µετα Χλια δυο εἴδη µια αξόλογη μαθητείαόησης στα τεργίτια του εμπορίου,όπως ασκείταν Την εποχή εκείνη σταεἴδη αυτά. Ασκείσαν στο να πλασάρεις καὶ να πουλὀς, και συγχρόνως,
γνώρζεςτις πηγές προµήβειας όλων αυτών των εἰδών. Έκανες καλέςγνωρμίες µετους προµηβευτές, κ ανσου άρεσετο επάγγελμα, µπορού-εςνα υπολογίζεις σε πιστώσεις γα δική σου δουλειά,

Μπαίνω στον πειρασμό να αναφερθώ σύντομα στους όρους εργα-σίας µου σ' αυτό το κατάστημα, ωςδείγµα συνθηκών εργασιακής απα:
σχόλησης μικρών παιδιώντην εποχή εκείνη, που δεν ήταν και από τς
χαρότερες:

Διαμονήκαι διατροφή στο οπίττου εργοδότη και εκατό δραχμές τομήνα Καθημερινό ωράριό εργασίας συνεχές, από τς ότο πρωίως τις Π{τὸ βράδυ, το Σάββατο ως τη μία µετά τα μεσάνυχτα. Πρωίπρωίἔπρεπενα πάω στους εκδοτικούς οργανισμούς(περί την πλατεία Καρύτση) ναφέρω τις εφημερίδες, πριν τις φέρουν τα δυο πρακτορεία,γα να Πούλη-θούν περιοσύτερες, αφού δενθα τεςεἶχαν ακόµα τα άλλα μικρομάγαζαΚαι τα περίπτερα, ΊΜε όλο τοβάρος καιτον όγκοτους, τις κουβαλούσαποραμάσχαλα, πουλώντας κιόλας καθοδόν. Επιστρέφοντας. η πρώτηδουλειά ἦταν να µοιράσω. σε οριομένα σπίτια της στενότερης περιοχής,Tou μαγαζιού, την όποια εφημερίδα τους, όπως είχε συμφωνηθεί µε τονπελάτη που κατοικούσε οαυτό. Οἱ ουµπαβέστεροι απότους πελάτες αυ-τούς ήταν το ζευγάρι Μάρκος Αυγέρης και Γαλάτεια Καζαντζάκη, που έ-μεναν στην οδό Θερμοπυλών, πολύ κοντά στο μαγαζίΓιατο διανοού-μενο Μάρκο Αυγέρη δεν ήξερα τίποτε τότε. Ούτε για τον Καζαντζάκη,Γιατὴ Γαλάτεια όµως ήμουν προϊδεασµένος, έχοντας διαβάσει στα χρόνιαΊου δηµοπκού το αναγνωστικό «Ο Σεραπώτηο»-αν θυμάμαι Kaha tovτῖλο- ποὺ έφερετο ὀνομάτης ως συγγραφέα. Πήγαϊνα στο ζευγάρι au-τό,Κάθε πρωίστο σπίτιόλες τις πρωινές εφημερίδες. µερικές απότις ο-ποίες, αφού τις διάβαζαν,τς επέστρεφαν. Κατά καιρούς µε φίλευαν µε κά.ποιο χαρτζλί«,το οποίο την πρωτοχρονιάανερχόταν στο σεβαστό πο-οό των 25 δραχμών. Από τα χαρτζρίκια αυτά, όταν πεινούσα “εἶχα το ε-λάπωμανα μὴν τρώω πολλά από τα φαγητά που παρασκεύαζε ἡ σύζυ.
Ύοςτου αφεντικού-- αγόραζαµια δραγµή φρέσκο, ζεστό ακόµα,ψωμί α-

 



πό τον παρακείμενο φούρνο. Από το ταμείο του μαγαζιού, το οποίο τς,
ὧρες που έλειπε το αφεντικό διαγειριζόµουν εγώ, ποτέ δεν διανοήθηκα
να πάρωδραχμή για ένα κομμάτι ψωμί. Οὔτε πλωσα ποτέ στς βαρίνες
για μα σοκολάτα ἡ ἕναν κουραμπιέ. Δεν εἶχε σημασία το ὅτι δε θα Τοα-
ντιλαμβανόταν κανένας. Ἔνιωθα πωςμε βλέπει ἄτεγκτος ο ἑαυτόςμου.

Ρεπόστη δουλειά αυτή είχα µόνο δύο ώρεςτο απόγευματῆςΚυ-
ριακής. Εργαπκή νοµοθεσία ανύπαρκτη. Προσδιορισμόςκατώτατου µε
σθού, ωράριο, ασφάλιση, ήποτα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος, αλλά καιτι
μπορούσα να κάνω: Δεν ήταν καθόλουεύκολο να βρει κανείς δουλει
τότε, Ο εργοδότηςπάντωςήταν πολύ κανοποιηµένοςκαι δεν ήθελε µε
πίποτε να µε χάσει. Κάποτε που ήμουν αποφασισμένος να φύγω µε πα-
ρακόλεσενα μείνω ακόµα καὶ µου αύξησε το µηνάπικο σε 150 δρχ.

Ὑπηρετούσατη δουλειά αυτήµε ευουνειδησία και φιλόπιμο,αλλά δεν
μου πήγαινε. Ιδιατερα ανηπαθούσατηῳ καθιερωμένη τότε τακτική του
παζοριού. Οἱ πμέςγια κάθεεἴδος αναγράφοντανσε κάποιο σημείο µεἑ-
vay κωδικό καὶ θᾳ έπρεπε, σύμφωνα µετις οδηγίες του καταστηµατόρ-
η.να ζητήσεις από τον πελάτη πιο πάνω και όπουΤονπιάσεις, κάτιπου
µε αηδίαζε.Ιδιαίτερα επίσηςµε ενοχλούσε το γεγονός πικάθε Σάῤβα-
το απόγευμα καιβράδυ, ο καταστηµατόρχης µουέδινε ένα µάτσο σηµε:-
ὤματανα ειοπράξω χρέη από πελάτεςπου ψώνιζαν βερεσέ. Μερικοί ε-
ξοφλούσαν,µερικοί έδιναν έναντι άλλα δε µου ἔδιναντίποτα, εἶτε γιατί
δεν μπορούσαν να πληρώσουν εἴτε γιατίἦταν κακοπλήρωτές και µεα-
πέπεμπαν, κι άλλοιέπαιζαν κρυφτούλ. Κοντά στο κατάστηµα ήταντότε
το εργοστάσιο μεταξωτών «Βόμβυξ- Σῥωλόπουλοςκαι Κουτρουµπής».
Έναςμεγάλος αριθµόςεργατριών ψώνζαν από το κατάστημα διάφορα
εἴδη, από κάλτσες µέχρι καλλυντικά, βερεσέ, µε τη συμφωνία κάθεΣ6β-
Baro που θα πληρώνονταν να εξρφλούν το χρέος. Κάθε Σάββατο λοι-
πόν, την ώρα που θα οχόλαγανοἱ Εργάτριες.µε εντολήτου αφεντικού,
κρατώνταςτα σημειώματα µετα χρέη καθεµάς, πήγαινα στηνέξοδοτου
εργοστασίου κα ἔστηνα καρτέρι Γολλές δεν μπορούσανοὖτε έναντινα
πληρώσουν, Οι αποδοχέςτους ήταν πολύ φτωχέςκαι οι πιο πολλέςεἴ-
χανσοβαρές οικονομικές οικογενειακές υποχρεώσεις. Προσπαθούσαν
λοιπόνεκείνες να µου ξεφύγουν κι εγώνατις πετύχω. Κατανοούσατην
κατάστασή τους και ένιωθα δυσάρεσταµε αυτό το κυνηγητό.

Έμεινα στο μαγαζί αυτό περίπου ένα χρόνο και μισό. Έφυγαγια να
εργαστώ οε ένα περίπτερο στην πλατεία Κολωνακίου µε καλύτερους ὁ-
ρους εργασίας, Το ωράριο και εδώ υπερβολικό(12 το μεσημέρι ως
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230μετά τα μεσάνυχτα, ὡς τὴν ὥρα που μαζεύονταν στα σπίτια τουςοἱ ξενύχτηδες της κοινωνίας του Κολωνακίοι). Η εργασία δεν ήτανκουραστική καὶ η ἀμοιβή πολύ καλή: διομονή, φαγητό καὶ 500 δραχμέςτο μήνα, Καὶ κάτι ακόµαπολύ σηµαντικό. Ο ιδιοκτήτηςτου περιπέρου-ανάπηροςπολέμου ἦταν έναςπολύ καλός άνθρωπος. Ἠμουνμίζε-οςστο φαγητό. Αρκετά από τα φαγητάδεν µου άρεσαν. Χωρίς να ὄν-σανασχετήσω, βολευόµουνµεκάτι πρόχειρο. Όταντο διαπίστωσε, εἶπεστη οὐζυγό τοι: «Όταν δεν θέλει κάποιο φαγητό, να του δίνεις κάτι ἆλ-λοινα του τηγανίζις αυγά, να µημένει νηστικός».
Ύμουν πολύ ευχαριστημένος, αλλά µε έτρωγε ο καηµόςτου σχολεί-ου. Όταν δεν εξυπηρετούσαπελάτη,διάβαζα. Όπωςκαιστο προηγού-νο μαγαζ, διόβαζα από τα υπάρχοντα: περιοδικά, εκλαϊκευμένες εκ-δόσεις, εφημερίδες, Διάβαζα κα πολπικά ρεπορτάζ; Παρακολουθούσα,από τς εφημερίδεςτις συζητήσειςκαι διαµάχες στη Βουλή, καιείχα δια-μορφώσει σταθερή ποληική τοποθέτηση, μάλιστα στον ἀντίποδα τωνμετέπειταεπιλογώνµου. Λίγο αργότερα, ωστόσο,χωρίς κανέναν, ουνει-δητό τουλάχιστο, προβληματισμό, µετέπεσαστην πολική αδιαφορία,

31 ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣΝΕΟΥΣ. - ο EYNAYA-ΣΜΟΣΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΝΕΡΠΑΣ.ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Μόνη επιλογή τα νυχτερινά επαγγελματικά σχολεία,Φρούδεςελπίδες για νυχτερινό γυμνάσιο
Νοσταλγούσα αφάνταστα το σχολείο. Το αναθυµόμουν σαν τον χαµέ-νο παράδεισο, Οι μόνες σχολές που λεπουργούσαντότε για εργαζόµε-Ύους νέους ήταν διάφορεςβραδινέςγια µαθητευόµενους τεχνικούς και

Ἡ

Σχολή Εμποροὔπαλλήλων, Η τελευταία ταίριαζε στη δική µου εργα-σιακή απασχόληση, η οποία ωσιόσο ως επάγγελµα, όπωςεἶπα παρα.πάνω,δε µε προσέλκυε. Εκτός όµως απὀ το απαγορευτικό γα τη Σχο:λή αὐτή ωράριο εργασίας µου, γα μένα το οχολείο ήταν το γυμνάσιο,Νωχτερινό γυμνάσιο τότε δεν υπήρχε
Περνώντας ένα πρωινό απότην πλατεία Κάνιγγος. έπεσε το µάτιµουσε µια απρόσμενη, σαγηνευτική για μένα, ταμπέλα µεμεγάλα γράμματα:ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ἦταν στον εξώστη του τρίτου ο.
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 ρόφουενός γνωστού τότε µεγάλου φροντιστηρίου, κυρίως για υποψήφι-
ους ανώτατων σχολών. Ανέβηκα γρήγοραγια πληροφορίες, Μου εξῃ-
Ὑήθηκε ότι η νοµοθεσία δενπροβλέπει τη λειτουργία ούτε δημόσιων ού-
τε ιδιωπκών νυγσερινών γυμνασίων, αλλά επιτρέπει υπό ορισμένεςπρο-
Ὀποθέσεις να προσέλθειοιοσδήποτε στο τέλος τηςχρονιάς σε επιτρο-
πή κατατακτηρίωνεξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας «ως κατ ιδίαν
διδαχθείο» και εφόσον εππύχει µπορεί να καταταγείστην επόμενητάξῃ.
Ακόμη τι στην προκείµενη περίπτωση τα µαθήµατα του ᾠροιπιστηρίου
Προσφέρονταν έναντιδιδάκτρων για προπαρασκευή των ενδιαφεροµέ-
νῶν για τις ἐξετάσεις αὐτές, Δεν ἦταν βέβαια αυτό που προσδοκούσα,
αλλάἔστω κιἔτσι το ἀποφάσισα καὶ αμέσως δήλωσα συμμετοχή, αφού.
ὅπως μουεἶπαν,σελίγες μέρες θα ρμζαν τα μαθήματα.

Ὅμωςτὸ προαναφερόμενο ὡράριο τῆς εργασίας στο περίπτερο
αυτό δεν προσφερότον. Ἔπρεπε να βρω απασχόληση που θα συµβίβα-
ζόταν µε βραδινή φοίτηση,Ἡ αναζήτηρη άρχισε αµέσως, βγαίνοντας α-
πό το φροντιστήριο, µε ξαναμμένο το μυαλό µετά την Πληροφόρηση,
άρχισα από την πλατεία Κάνιγγος.συνέχεια Ακαδημίας και Κανάρη, ως.
το Κολωνάκιόπου εργαζόµουν, απὀ πόρτα σε πόρτα στα καταστήµα-.
τα ρωτώντας: «μήπωςχρειάζεστε έναν υπάλληλο µε το βρόδυελεύθε-
poΤίποτα, Συνέχσατις επόµενες μέρεςεντατικά το ψάξμο απευθυ-
νόμενος σε γνωστούς που υπήρχε πιθανότητανα ξέρουν.Για µια στιγ-
μή οιελπίδες µου αναππερώθηκαν: Στουςπελάτες Του περιπτέρου ου-
Ὑκαταλέγονταν και η σύζυγοςτουΚαθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών Λάμπρου,καθώς καιο γιοςτης, αξωματικόςτου Ναυτικού. Και οἱ
δυο, περνώντας από το περίπτερο,µουμιλούσανµε οικειότητακαι συ-
μπάθεια, Είπα στην κυρία Λάμπρου, μια συμπαθέστατη ηλικιωμένη κυ-
Ρία, το βάσανό μου. Γροθυμοποιήθηκε να το φροντίσει. Ἦταν αδελφή
τῆς Λίνας Τσαλδάρη, συζύγου του τότε Πρωθυπουργού Πιαναγή Τσαλ-
δάρη(1934), γνώριζε πολύν κόσµο και έλπιζα να έχειτη δυνατότητα
κάπου να µε βολέψει. Αξιώσειςδενείχα. Όπουκαι να ήταν, αρκεί ναεί.
χα ελεύθεροτο βραδινό, Περνούσαν οιµέρες, ρωτούσα,ζαναρωτούσα,
έψαχνα. τίποτα, Ἠταν, πραγματικά, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η α-
Νεργία, σε σύγκρισηµετη σηµερινή,ήταναφάνταστα υψηλή.

Ο ιδιοκτήτηςτου Περιπτέρου στο οποίο δούλευα, ο καλόςεκείνος.
άνθρωπος, στενοχωρήθηκεπου έψαχνα για δουλειά, αλλά έβλεπε µεκατανόηση και ουµπάθεια τη λαχτόρα µου για γράμματα, Σανεἶδε τς
δυσκολίες που ανηιμετώπιζα στο θέµατης απασχόλησηςµουείπε: «αν.
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δὲντα καταφέρεις, μείνε εδώ και πήγαινε τὰ πρωινά ποὺ έχεις ελεύθε-
pa yia λογιστικά καὶ ξένες γλώσσες,εἶναι κι αυτά καλά εφόδια», και
πρόσθεσε, κάνοντας την πρότασήτου πιο δελεαστική: «εγώ σε κάνα-δυοΧρόνια Ba αποουρθώ στο χωριό της καταγωγής µου, στο Μοριά, ο-
πότε µπορείς να κρατήσεις το περίπτερο ως δική σου επιχείρηση. Αςσημειωθεί ότι το περίπτερο αυτό, λόγω θέσῃς,είχε πολλά έσοδα. Εγώ
επέµενα στην επιδίωξῃ να ουνεχίσω στο γυμνάσιο.

Στην απελπισία µου, πήγα στο φροντιστήριο,όπου εξήγησα τοπρόβλημα απασχόλησης και την πιθανότητα να µην μπορέσωτελικάνα παρακολουθήσω αυτό το γυμνασιακό πρόγραµµα. Μου πρότειναν
να εργαστώ για το οικοτροφείο του φρονπιστηρίου,µε αµοϊβή τη δια-
ονή μου σ᾽αὐτό και Την απαλλαγή µου από την υποχρέωση διδά-παρων. Μισθό τίποτα, Δέχτηκα και αποχώρησα από την εργασία µου
στο περίπτερο.

Στο φροντιστήριο αυτό, πρωΐ-πρωΐ συγύριζα τα δωμάτια των οἰκο-
τρόφων-τιουδεν ἦτανκαὶ λίγα. Στη συνέχεια πήγαινα στην κεντρική α-γορά για τις σχετικές προμήθειες. Ζαλωμένοςτις έφερνα και βοηθούσατὴ μαγείρισσαστο καθάρισμα,σε άλλαμικροθελήµατα παρασκευήςτουφαγητού και στο σερβίριοµα. Ακολουθούσετο πλύσιμο τηςστοβας τωνπιαπικών ὡς αργά το απόγευμα, Το βράδυ

η

ἴδια διαδικασία γιατο δεί-πνο. Μόνον αυτά... Α. και κάτι άλλο: ᾠρονήζονταςοι εργοδότες µουκαὶ γιατην., ἠθικοθρησκειτική µου αγωγή, κάποιο μικρό χρονικό διά-στηµαμεταξύ των δυο διαδικασιών µε έβαζοννα µελετώ κάτι από τηνΆγία Γραφή, Τα γυμνασιακά µαθήµατα δεν άρχζαν. Γιθανότατα σεανα-μονή προσέλευσηςικανούγια οικονοµκή απόδοση αριθμού μαθητών.Εξάλλου, στο προαναφερόμενο πλαίσιο απασχόλησής µου,δεν έβλεπααιχρόνο διαθέσιµο νατα παρακολουθήσω, ανκαι όταν θα άρχζαν, ΓΠα-έμεινα εκεί, µε το πρόγραµµααυτό, πολύ στενοχωρημένος καὶ προ-βληματισμένος µια εβδομάδα. Κυριακή βράδυ, πήγα στον αδελφό µουκαιτουεξέθεσα την κατάσταση, Στενοχωρηµένοςκεκείνοςκι οργισµέ-νοςμοὺεἶπε να μην ξαναπάω, Δεν ξαναπήγα, αλλάκαι έμεινα άνεργος,
έχοντας χάσεικαι τη μοναδική, στα δυο χρόνια που ήμουν στην Αθήνα,με ικανοποιητικούς όρους εργασία στο περίπτεροτου Κολωνακίου,

Έμεινα µετον αδελφό μου στο δωματιάκι του, στο βάθοςτης αυλήςενός σππιούτης οδού Θερμοπυλών,κοντά στο Βοτανικό,κι αναζητού-σαἐργασία, Ο αδελφόςµου.οικονομικά, την εποχή εκείνη, βρισκόταν
κι αυτός σε θλιβερή κατάσταση. Εἶχε προσληφθεί μαθητευόμενος µηχα-
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νικός στην τότε "Ελληνική Εταιρεία Εναερίων Συγκοινωνών". Το επι-
δίωζε, προβλέποντας οε κάποιο µέλλον, παρότι υποχρεώθηκενα ερ-
Ὑαστεί πέντε µήνες άµισθος ως μαθηγευόµενος (εργατική νοµοθεσία)
καὶ στὴ συινέχρια μὲ 500 δρχ τὸ μήνα, ὅταν για ἕνα φτωχικό δωμάτιο καὶ
φαγητό χρειάζονταν περισσότερα. ΓΙολύ περισσότερο ὅταν από τις γλί-
σχρες αποδοχές του ἔόδευε τα μισά για καθημερινάεισπήρια στον Πει-
paid, όπου φοπούσε στη βραδινή Σχολή Μηχανικών του Πειραϊκού
Συνδέσμου. Ευτυχώς,το έξοδο αυτό το αναπλήρωνε παίρνοντας κάθε
χρόνο το Α΄ Βραβείο Επιμέλειας της Σχολής (2.500 ὅρχ).

Ἐππτέλους,το πρώτο νυχτερινό γυμνάσιο στην Αθήνα.
Οἱδυσκολίες του εργαζόμενου μαθητή

Σ΄ αυτή την κατάστασηβρισκόμουν,όταν συνάντησαµια µέρατον συγ-
Χωριανό µου φοπητή της Φιλολογίας Αθανάσιο Πλάκα, μετέπειτα στε-
νό φίλο.Του μίλησαγια το πρόβλημάμου. Mou ἕκαμε λόγο για ἕνα νέο
μαθημαπικό, ονόματι Άθαν. Θεοδωρόπουλο,ο οποίος έκανε ενέργειες.
για ἵδρυσηνυχτερινού γυμνασίου. Ο Θεοδωρόπουλος,φτωχός. εργα-
ζόμενοςφοπητήςο ίδιος-ιδεολόγοςαριστερός, όπως αργότεραπλη-
ῥοφορήθηκα-είχε ουστήσει έναν ἀιλέκπαιδευτικό όμιλοµε φοπητές ή
τελειόφοπους του Πανεπιστηµίου διαφόρωνειδικοτήτων (ανάμεσά
τουςκαι οἱ θεολόγοι αδελφοί Ματθαιάκη, μετέπειτα μητροπολίτες).
ποὺεἶχαντις ἴδιες κοινωνικέςευαισθησίες, και προσπαθούσε να απο-
σπάσει από το Ὑπουργείο Παϊδείαςτην άδεια λειτουργίας νυχτερινού
γυμνασίου για ἐργαζόμενα παιδιά σεκηῄριο ενός κραικού ημερήσιου
γυμνασίου.

Πήγα και βρήκα τον Θεοδωρόποιλο, o οποίος με πληροφόρησεὁ-
τι πολύ γρήγορα το γυμνάσιο θα λεπουργούσε. ΧαράςΕυαγγέλια! Το
αἴτημα σερνόταν κάπου δυοχρόνια, γιαή το Υπουργείο (1933-34,
Ὑπουργόςο Θ. Τουρκοβασίλης)εἶχε τη γνώμηότιγια τα εργαζόμενα
παιδιά ενδεδειγµένες ήτανοἱ επαγγελιατικέςσχολές καιόχι το γυμνά-
σιο.Τελικά παραχωρήθηκε η βραδινή χρήση του διδακτηρίου τουΕ΄ Γυ-
1μνασίου ἀρρένων(Μέτωνος 5). για φροντιστηριακού τύπου γυμνασια-
κά μαθήματα,το οποίο σήμαινε ότι στο τέλος της χρονιάς θα δίναμε ε-
ετάσεις σε emrpom rou ὙΠΕΓΙΘ «ὡςκατ᾽ ἰδίαν διδαχθέντες». Χαρα-
κτηριστική ἢ ἀστοργία και ἢ μιζέρια του δημοσίου: μας παραχώρησαν
τη χρήση του διδακτηρίου µε την υποχρέωση να πληρώνουμε το φως.
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καὶ τὴν καθαρίστρια! Δυσβάστακτο.... έξοδο για τη σχολική εφορία του
κφαπκού ημερήσιου σχολείου ή όποια άλλη δημόσια αρχή, το ηλεκτρι-
κό ρεύμα για το φωτισμότου νυχτερινού σχολείου!Οἱκαθηγητές του
Όμλου. ὡστόσο. θα δίδασκαν δωρεάν,

Περιχαρής, δραστηριοποιήθηκα ακόµαπερισσότερονα βρω ανάλο-
γη εργασία. Ύστερα από πολλές αναζητήσεις βρέθηκα υπάλληλοςσε ἐ-
ναβενζνοπωλείο στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο Θησείο. Τρια-
κόσιες δραχμέςτο µήνα, μεσημεριανό φαγητόκαι το βράδυ ελεύθερο.
yia 70 σχολείο.

Τοσχολείο άρχοε να λεπτουργεί (Νοέμβριος 1934) και αισθανό-
ουν πανευτυχής. Ωράριο προγράµµατος 7 ως 12 το βράδυ, αλλά ποι-
ος λογάριαζε το µόχθο: Καθηγητές αυτοεπιστρατευµένοιστοεκπαδευ-
πκό τους ἔργο σε πνεύμα άµισθης κοινωνικής προσφοράςαπό τη µια
μεριά καὶµαθητές θεληµαηικοί, µε κοινωνικό ρεαλισμό και λαχίάρα για
γράμματα, απότην άλλη, συνέθεταν µια Ιδανική εκπαιδευτική κοινότητα
σεένα ζηλειτόπαιδαγωγικό κλίμα.

Αἰσθανόμουν πανευτυχής, αλλά το καλό δεν κράτησε για πολύ, Μα
υγρή πλευρίιδα, µεέριξε στο κρεβάτι, µε συνέπεια να σταματήσω καιτη
δουλειά, Και νά πώς προέκυψε: ταν ἕνα χειμωνιάτικο απόγευμα. Έπε-
ῤτε ραγδαία βροχή. Η πλαπεία Ἁγίων Ασωμάτωνείχε πληµµυρίσει. Αυ-
ποκίνητα περνούσαν βιαστικά To ένα µετά το ἀλλοκαισταματούσανγια
βενζνη, Η αντλία χειροκίνητη του παλιού τύπου (ένα γαλόνι ανέβανε,
το ἆλλοκατέβαινε) και η τέντα του βενζνοπωλείου να ρίχνει τα νερά,
της βροχής πάνω στην αντλία, στην ἀκρῃ του πεζοδροµίου. Δουλεύο-
τας την αντλία μούσκεψα. Μισοστεγνωµένος, avti να πάω στο σπίτι
μουνα αλλάξω, τρόβηξα κατευθείαν στο σχολείο (η απειρία ουνεργός
της κακοτυχίας). Σε µια δυο μέρες, πόνος στα πλευρά και πυρετός.
Ὑγρήπλευρίιδα, η παρακέντηση έβγαλε έναλίτρο υγρό.

Διέκοψατὴν εργασία καιτη φοίτηση στο σχολείο. Γιατη φοίτηση, πή-
στευα, προσωρινά, Δενείχα ουνειδητοποιήσειτι σήμανε πλευρίηδα τον
καιρό που δεν είχε ακόµη φανεί η πενικλίνη. Ιδίωςγια ένα παιδί που
μόλις ἔμπαινε στὴν εφηβική ανάπτυξη,που ζούσε στην ξενπιά, χωρίς
καμιά περιποίηση και χωρίς πόρους, αφού, αρρωσταΐνοντας, σταµάτη-
σε και να εργάζεται. Όσογια τα µαθήµατα, πίστευα ότι γρήγορα θατα
αναπληρώσω. Στην έλλειψη ενημέρωσης, μόλις έπεσε κάπωςο πυρε-
τός, µια καιδυο στο σχολείο. Μόλιςµεεἶδε η φιλόλογοςτηςτάξης µου
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(Ζαβερδινού στο επώνυμο)µου είπε θορυβημένη: «Χάρη, yar! ήρθες».
Απάντησα ὅτιἔπρεπε να ἔρθω στο σχολείο, γιατί χάνω µαθήµατα, «Ία
δεν ἔχεις πλευρίπιδα; ἡ πλευρίπιδα, πειδί μου, είναι ο προθάλαµοςτης.
φυματίωσης, Φύγε να πας σπίτι σου, ὠσπουναβεβαιώσειο γιατρός ὁ
τιεἶσαι εκτός κινδύνου. Ας χάσεις µαθήµατα,είμαι σίγουρη πωςτελικά
θατα καταφέρεις». Έφυγαγια το δωμάτιό µου σε μαύρη απελπισία.

Mapéueva, έτσιγια αρκετό διάστηµα κλινήρης, στην αρχή σε ένα αν-
θυγεινόανήλιο δωµαπάκιστο βάθοςµιας αυλής (Θερμοπυλών 29), to
οποίο καὶεἶχευπενοικάσει στον αδερφό µου η ενοικιάστρια του Α΄ο-
ρόφου. Μια αξόλογη και καλλιεργημένη γυναίκα, Ζεπεσμένη αρχόντισ-
σα, κόρη παλιού δημάρχου του Ναυπλίου και σύζυγος υφασματέμπο-
ρουτης οδού Αἰόλου. που τώραεἶχε πτωχεύσει. ταν αυτή η οικονο-
ική καταστροφή που τους ανάγκαζε να υπενοικιάζουν δυοδωμάτιαα-
πότο νοικιασμένο διαμέρισμά τουςκαι να αντλούν απ΄αυτόκάποιο οι-
κονομικό όφελος.

Μετη δική µου αρρώστια, η σπιτονοικοκυράµας αυτή µαςανέβασε,
Εμένακαι τον αδελφό µου.σε ένα ευήλιο δωµάτιο και έναντι ενόςοι-
κονομικού τμήματος µας παρείχε και φαγητό, Έτσι βρεθήκαµε σχεδόν
έλη µιαςκαλήςοικογένειας. Ἡ κατάστασή μου βελτιώθηκε, αλλά ἔπρε-
πενα συνεχίσωτην αγωγή ανάρρωσης. Και βέβαιαεἶχα πολύ σοβαρό
οἰκονομικό πρόβλημα,αφούεἶχα σταματήσει να ἐργάζομαι.

Μια μέρα δέχτηκα µια απροσδόκητη επίσκεψη ενός άγνωστου σε
μένα ατόμου. Είχεένα περίπτερο κοντά στο σιδηροδρομικό στοθµόΠε-
λοποννήσου και ήρθε να µου προτείνει να ἐργαστώ σ᾽ αὐτό από το
πρωΐ ὡς τὴν ώραπου θα έπρεπενα φύγω γιατο σχολείο. Τη διεύθυν-
σή µου τη βρήκεστο νυχτερινό γυμνόσιο, όπου τον παρέπεµφανναµε
αναζητήσει οιιδιοκτήτεςενός πρατηρίου τσιγάρων πουµε γνώριζαν α-
πό παλιότερα, διαβεβαιώνοντάςτον γιατην εντιµότητά µου.

Ἡ μεγάλη οἰκονομική ἀνάγκη µε ὤθησε να το διακινδυνεύσω. Γιὰ να
αποφύγω ἕνα δεύτερο κρυολόγημα, κατά σύσταση τῆς καλής σπιτονοι-
κοκυράς μου, μέσα από το πουκάμισο περιέβαλα το κορμί μου με εφη-
μερίδα, Πήγαινα, λοιπόν, κάθε πρωίστο περίπτερο (παίρνοντας μαζί
καιτοκατσαρολάκι µετο μεσημεριανό φαγηΤόπου µουετοίμαζε η οπι-
πονοικοκυρό)κι από εκεί. το βράδυ,κατευθείαν στο σχολείο. Έτσιη κα:
τάσταση οµαλοποιήθηκε αρκετά ικανοποιητικά. Στο τέλος τηςχρονιάς.
έδωσακαιεξετάσεις στην Επροπήτου Υπουργείου και πέρασατην τά-
ξῃ (Βγυμνασίου).
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Μετά τις εξετάσεις γώρισα, έπεπα από τρία χρόνια στην ξενιτιά, στο
χωριό να περάσω το καλοκαίρι,να ξεκουραστώ και να βελπιώσω την κα:
τάστασητῆς υγείας µου. δεδοµένου ότι

η

πλευρίτδα έδειχνε ὅτι ἦταν σε
ύφεση αλλά καραδοκούσε καὶ κατά διαστήματα µε ενογλούσε. Εξαπίαςτης κατάστασηςαυτής της υγείας µου, ο πατέραςµουκαι ο αδερφός
μου αποφάσισαν να µη συνεχίσω στην Αθήνα στο νυχτερινό γυμνάσιο,αλλά στο ημερήσιο του Λιδορικίου. Άρχσα λοιπόνεκεί τ φοίτηση στην
Γ Γυμνασίου. Ἡ ευτυχία όµως,και πάλι δεν κράτησε παρά μόνο ένα δί-
μῆνο. Η πλευρίπιδα αναζωπυρώθηκε καὶ αναγκάσθηκα να διακόφω και
να αποσυρθώ στο χωριό για την κατάλληληπεριποίηση και ανάρρωση,
Μελετώνταςεκεί μόνος µου τα µαθήµατα,έδωσα στο τέλος ἵης χρονιάς
εξρτάσεις στην αρμόδια Επιτροπήτου Δημοσίου «ως καὶΙδίάν διδα-
tig» ra µαθήµατα τηςΓ΄ τάξῃςκαιπέρασα στην Δ' τάξῃ.

Κατά καλή µου τύχη,εκείνο το φθινόπωρο (1336) ἠρθε έναςθείος.
μου, αδελφόςτου πατέρα µου, από τον Καναδά,ο οποίος, για να μη δια.
Κνδυνεύσω πάλι την υγεία µου µε ημερήσια εργασία καινυχτερινόσχο-
λείο, επιχορήγησε Τη φοίτησή µου σε ημερήσιο σχολείο οτην Αθήνα,
Έτσιγράφτηκα και παρακολούθησα την Δ΄τάξη στο Γυμνάσιο ΓἼαγκρα-
τίου. Απόλαυσα την πιο ευχόριστη από άποψη ανέσεων γυμνασιακήµου
φοίηση. Ὁ θείος µου πλήρωνε τα τροφεία -οικότροφοςσε ένα συ]γε-
Νκό οπίτ- µε έντυσε µε δυο πολύ ωραία «επί µέτρωνκοστούμιακαι µε
Επιχορήγησε ακόµα µε ένα πενηντάρι το µήνα για προσωπικά µου έξο-
δα. Μάλιστα µε exriynoe Και µε συµπάθησε, και µου πρότεινε να µε κα-
λέσει στον Καναδά, Είχε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ήθελε, όπωςἑ-
Άεγε, να µε αφήνει στο πόδι του για να µπορείνα έρχεται στην πατρίδα,
Μου πήρε καὶ µια «μέθοδο Αγ]λικής άνευ διδασκάλου» και έκανα τα
πρώτα βήματα στην εκμάθηση της γλώσσας. Ότανέφυγε, εγώ δεν έδω-
σα συνέχεια στο θέµα της μετάβασης στον Καναδά. Αυτό που ἤθελα ἡ.
παν να συνεχίσω το γυμνάσιο και να σπουδάσω. Αργότεραείδα πόσο
πιο εὔκολα θα μπορούσα να ικανοποιήσω αυτή τη φιλοδοξία µου εκεί

Στην Ε΄ και ΣΤ΄τάξη,πάλι στο νυχτερινό γυμνάσιο. Από εργασία, ἑ-
να διάστηµασε περίπτερο, ένα άλλο αναπληρωτής στρατευµένου υ-
παλλήλου σε µια ανηπροσωπεία μηχανώννηζελ. ένα τρίτο διάστηµαἆ-
νεργος καὶµετά από αυτό εργάτης σε εργοστάσιο ἠλεκτρικών λαµπτή-
ρων Και στηλών, µε µερική απασχόληση(τρεις μέρεςτην εβδομάδα).
Την είχε θεσπίσειο |. Μεταξάςτο 1939 εξαιτίας τηςανεργίας, γιανα ε-
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Ἐοικονομηθούν περισσότερεςθέσεις εργασίας. Το εργοστάσιο ἦταν
στην πλατεία Απικής, Τις τρεις µέρες που δούλευα -θωροκαιτο µε-
ροκάματο πολύ Χαμηλό-.καιέβαινα από τὸ ΓΙαγκράνι που ἔμενα ὡς τὴν.
πλατεία Απιικής, όπου ήταν το εργοσιάσιο, µε τα πόδια, Οι λόγοι ευ-
νόητοι. Γευμάτιζα στὴ μεσημεριανήδιακοπή από το κατσαρολάκι με ότι
ἔβαζε σ' αἰπό η οππονοικοκυρά µουκαι σχολνώνταςαργά το απόγευ-
μα, κατευθείαν στο σχολείο,κοντά στην πλατεία Κουμουνδούρου. Σχολ-
Νώντας κιαπόεκείστις 13 τα μεσάνυχια, όσο ο καιρός το επέτρεπε, πί-
σω µε τα πόδια στο Γαγκράπ. Πρέπε, να σημειώσω ότι ανημετώπιζα
τὴν κατάστασημε ὑπομονή, ὡς δεδομένη. φυσική. Δὲν μεμφόμουνα κα-
νένανκαι ἥμουνεὐχαριστημένος που μπορούσα να πορεύομαι, ἔστω με
δυσκολίες, στο στόχο πουεἰχα τάξει. Σιναισθήματα κοινωνικήςαδικίας,
συνειδητά τουλάχιστον, δεν εἶχαν βλαστήσει μέσα μου, παρότι ο᾽ αὐτές,
τις δυο τελευταίεςτάξεις, ἕνας πολύ ξιαβασμένοςκαι προβληματισμέ-
νος σ'αυτά συμμαθητήςκαὶ στενός φίλος µου, ο [. Νάστος, μου μιλού-
σε ουχνά για τη ρωσική επανάστασηκαιΤα ουναφή.

Το νυχτερινό γυμνάσιο εἴχεπια αναβαθμιστεί.Δεν είχε αναγνωριστεί
ωςδημόσιο, αλλά απέβαλετο χαρακτήρα Του ᾠροντιστηρίου και θεσµ-
κά απέκτησετο οἰαίυς µη κερδοσκοπικού Ιδιωτικού σχολείου. Αυπό κυ-
ρίως σήμαινε ότι δεν ήταν ανάγκη να δίνουµεκάθε χρόνοεξετάσεις
στην Εππροπή για αναγνώριση τωναποτελεσμάτων σπουδών, αλλά
μόνον μετά την αποφοίτηση απότην ΣΤ΄ τάξη, Συγχρόνως τέθηκε υπό
την αιῄδα τηςΧριστιανικής Κοινωνικής Ένωσης(οργανισµού µε πρό-
εδρο τον καθηγητή της Θεολογίας Γον. Μπρατσιώπῃ) µε επόπτητο
διαπρεπή φιλόλογοτης αρχαίας ελληνικήςγραμματείας και Διευθυντή
του Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου αείµνηστο Δημ. Γουδή. Αυτό,
προφανώς, ωςεχέγγυο υγιούς φρονηματισιικού προσανατολισμούτου
σχολείου, προκειµένουναεπιβιώσει στο πλαίσιο τηςκατάστασης που
εχε στο µεταξύ δημιουργήσειτο καθεστώςτης 4ηςΑυγούστου.
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3.ΤῸ ΟΡΑΜΑ ΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΆΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

31 ΟΙΔΥΣΚΟΛΕΣ - ΜΑ ΑΔΚΟΧΑΜΕΝΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Πα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πα να σπουδάσεις, τα χρόνια εκείνα, στο Πανεπιστήμιο έπρεπενα έχεις ε-
ζασφαλίσεικατά πρώτο λόγο στέγη και διατροφή, αλλά και έξρδα διδά-
παρων και συγγραμμάτων. [ια τις οικογένειες που διέμεναν στην Αθήνα,
Καῑστη Θεσσαλονίκη -όπου τότε τα δυο Πανεπιστήμια»,από τη βασική
αὐτή άποψη τα πράγματα ήταν ευκολότερα. Από τις οικογένειες της υπό-
λοιπῆςχώρας πολύ λίγες μπορούσαν να ανταποκριθούν σε τόσα έξοδα.

Φοπτώντας,από το δικό μου δρόμο, στὴν ΣΤ΄ γυμνασίου προβληµα-
πζόμουν για τὴν παραπέρα πορεία. Ύθελα πολύ να ακολουθήσω σπου-
δές στο Πανεπιστήμιο. Όταν συνέβαινε να περάσω έξω από το κτίριο,
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µακάριζα τους φοπητές που µπαινόβγα-
ναν Καὶ κυκλοφορούσαν στο προαύλιότου. Οἱ σπουδές, όµως,αιπές,
στην περίπτωσή µου,θα έπρεπε οπωσδήποτε να συµββάζονταιµε πα-
ῥάλληλη εργασία για εξοικονόμηση των εξόδων διαβίωσηςκαι φοίτη-
σης, Καιβέβαια ναέχουνενδιαφέρον ὡς αντικείμενο.

Eixa πληροφορηβείότιστην Ανωτάτη Εμπορική δεν ήταν υποχρεω-
τική η παρουσία σεόλα ταµαθήµατα. Όταντο πρωτοσκέῴτηκα,δε βρή-
κα άμεσοενδιαφέρον για Το αντικίμενο. Επαγγελματικά το είχα ταυηί-
σειµετην ανιαρή -όπωςτη θεωρούσα- ρουτίνα των λογιστικώνκαι γε-
νικά των οικονοµικών υπολογισμών στον Τοµέα των επιχειρήσεων.
Όσοόµωςη ανάγκη για παράλληλη προς τις σπουδές εργασία απέ-
κλειε όλλεςπιο ελκυστικές για μένα επιλογές, ἄρχισα να συμβιβάζομαι.
Άρχισα να στοχάζοµαιτο αντικείµενο βαθύτερα και να αναζητώ ενδια-
ἘΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΠΑΝΙΖΑΝ ΠΙΑ τους HOAAOYE [33]
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φέρουσεςπλευρές του. Να βλέπω τις οἰκονομικές επιστήμες και ὡς μέ-σο κατανόησηςκαὶ αντιμετώπισης τῶν απίων τῆςανέχειας καὶ τῆς κοι.Νωνικής εξαθλίωσης,κι ακόµαβαθύτερατο ρόλο του οικονομικού πα-Ῥάγοντα στη διαχρονική ροή των ιστορικώνγεγονότων στον κόσµο.Μια ευχάριστη πληροφορία, ωστόσο, συγκεκριµένα ότι θα μπορούσανα ελπίζω σεµια υποτροφία για σπουδές στο πανεπιστήμιο, φάνηκε ναδιευκολύνει τη λύση του προβλήµατός wou: Me rm βαθμολογίατων εξε-τάσεων του Α΄ εξαμήνουτης ΣΤτάξης (ουνολικό «Μρισταν) και µε έναθερμό συστατικό έγγραφο της δεύθυνσηςτουγυμνασίου,υπέβαλα αἴη-η στο «Καθίδρυµα Όθωνος και Αθηνάς Σταθάτου» για µια υποτροφίαπανεπιστημιακών σπουδών. Στην κατάθεση της αἴησηςµε συνόδευσεστο Ίδρυμα και ο προαναφερόµενος επόπτης του νυχτερινού γυμνασί-ου. αείμνηστοςΔ. Γουδής, όπου συνηγόρησε θερµώςκαιπροφορικά υ-πέρ της ὑποψηφιότητάς μου για τὴν υποιροφία, Από ὁπι γνώριζα, τοΊδρυμα διοικείταν από ένα Συμβούλιο µε πρόεδροµια επώνυµηκυρία.Μέλος του Συµβουλίου ήταν και η παιδαγωγός Ζωή Φράγκου.Έπεπακαι απὀ µια επίσκεψη κυριών του Συµβουλίου στο onin nouἔμενα για πρόσθετες πληροφορίεςκαιδιαπιστώσεις,µου ανακοϊνώθηεςη απονοµήυποτροφίας. Πανευτυχής, αναχώρησατο καλοκάΐρι για τοχωριό µου και άρχισατη µελέτη για τιςεισαγωγικές εξετάσεις στη Φιλο-σοφική Σχολή, Φρονπστήριο οὖτε συνηβιζότανούτε χρειαζόταντότε.Όμως,στις 15 Αυγούστου, ηµέρα της Παναγίας, πήρα γράμμα andTov αδελφό µου στην Αθήνα, που µε πληροφορούοςότι η υποτροφίαδιατέθηκε αλλού. Έτσι χωρίς εξηγήσεις. Αισθάνθηκα µεγάλη απογοή-πευση. Βίωσατην παλινωδία αυτή σανπικρήκοινωνική αδικία,την πιοΕπώδυνη από όσες είχα γευτείστα χρόνια τῆς βιοπάληςτου εργαζόµε-νου μαθητή. Η πικρία µου ωστόσο µεταλλάχιηκε ἄμεσα σε λυτρωτικήὤθηση προς τὸ ἔμμονο -ρομαντικό ωστόσο- όραµα που έκλωθασταΧρόνια του μικροξενπεµού, Είχα βιώσει αυιό το όραμασε µια περίοδο.που είχε για δεύτερη φορά κλονιστείη υγεία µου, ενώ συνεχιζότανο δι.πλός µόχθος,της βιοπορισηικής εργασίας και του βραδινού σχολείου,Ανημετώπίζα Τότε το ενδεχόμενο να αναγκαστώ να διακόψωτη φοίτη-ση στο γυμνάσιο καινὰ αποσυρθώ ορισιικά στο χωριό µου, χωρίς, ω-τόσο,να βουλιόξω και στο τέλµατηςπολύπλευρῆς καθυστέρησηςστηζωή, Για την περίπτωσηαυτή λογάριαζα να καταπιαστώ µε Πρωτοπο-Ῥιακές αποδοπικές αγροτικές εκμεταλλεύσας, όπως: βελτιωμένες καλ.Ἀιέργειες, Ιδίως προηγμένη δεντροκοµία, συστηµατική μελισσοκομία
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  (ὕχα προμηθευτεί καιτο σχετικό εγχειρίδιο του Τριβιζά), πτηνοτροφία(πορογωγή µε. κλωσσοµηιανή,βέβαια) και ἄλλα οχετικά Ο κιοφο.ούμενος στόχος ἦταν διπλός. κ εγώ να ζήσω ανθρωπινώτερα αλλά,καὶ στους ἄλλους να δείξω το δρόμο της ανάδυσης από την ανέχεια, τημδέριακαιτη γενικότερη κοινωνική καθυστέρηση, Αναμφισβήτητα ήταν,ἐνα ουτοπικό όραμαπου παράβλεπε τις μεγάλες δυσκολίες πραγµατο.ποίῃσής του. Ὡστόσο,με πολλή δουλειά και αρκετή εγκαρτέρησῃμερι.κά βήματα οἴχουρα μπορούσαν να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτήΣτὴν περίοδο εκείνη -φοπούσα στην Ε' τάξῃ τοῦ νυχτερινού γυμνα.οἴου- διάβαζα και τὴν τότε (1938) εκδιδόμενη εφημερίδα Ελεύθερος.ἄνθρωπος, ἢ οποία παράλληλα εξέδιδε σεφυλλάδια και την ΑγροηικήΕγκυκλοπαίδεια, Ἡ εγκικλοπαΐδεια αυτή διαλάμβανε πολλά καλογραµ.μέναενδιαφέροντα θέματατηςαγροπικήςοἰκονομίας καὶ ζωής, ἀνάμεσαστο οποία παρενέβαλλε και αρκετά όμορφα διηγήματα και ποήµαια a.Ὑροπικής θεματολογίας, Εντρυφώντας στα θέματααιπής τῆςεγκυκλο.ταίδειας αντλούσα όχι μόνο τις σχεκές γνώσεις, αλλά καὶ ψυχολογικῆενοχυσηστα συναφή -σε µεγάλο βαθμό ουτοπικάσχέδιά µου, Ano raπορεμβαλλόμενα κομμάτια τῆς λογοτεγνίας που προανάφερα μου έχουνμείνει οι σήχοι του νοσταλγούτης ορεινής ὑπαίθρου ποιηπή Κώστα Κρι.oral«-. πάρε με, ατέ μου, πάρε με, πάρε µε απάνω στα βουνά, θε,με φάει ο κάμπος» -αν το θυμάμαι σωστά Η ψυχολογική μου κατάστα.σὴ συνηχούσε με αὐτήν του ποιητή, ἔχοντας άλλωστε κάποια κοινά,σποχείο, ὅπως της αγάπης για την ὑπαιθρο καὶ της κλονιομένης υγείας.λαβαίνοντας τώρα το γρόμμα µετην πληροφορία ὅτη υποτροφίαχάθηκε.το μυαλό μου πήγε αμέσως στὴ διετή, μόνο, φοίτηση στὴν Has.ξαγωγκή Ακαδημίαστα ἔξοδα της οποίαςυπολόγζα να ανταποκριθώ,Ταιπόχρονα ἢ επιλογή επενδύθηκε καιιδεολογικάΤο «όραμα» ξανα-ζωντόνεψε καὶ ενσωματώθηκε στην αποστολή του δασκάλου, Πίστεψαφέρ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ δασκάλου, σε ὅποια από τις βυθιομένες στὴνπόνο και την καθυστέρηση µικρές κοινωνίεςτης ελληνικής υπαίθρου,πππηβεριακά βρεθώ, θα μπορούσα, κάτωαπό ορισμένες συνθήκεςνου.τηρετήρω το ουτοπικό μου όραμα στις ρεαλισικές διαστάσεις του.‘Ero.χωρίς δισταγµούς, την δια μέρα πήγα στο διπλανό χωριό οςἕνα σπουδαστή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, προκειµένου νὰ πληρο-φορηθώ γα τα μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι στις εἰ-ταγωγικές εξετάσεις των Παιδαγωγικών Ἀκαδημιών καὶ να προμηθευ.Ἰώ τα σχεηκά βιβλία. Είχα χάσειαρκετό χρόνο και φοβόμουν ὅτιδε θα
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προφτάσω να προετοιμαστώ. Ὡστόσο,κι έτσιτα πράγματα πήγανπο-
λύ καλά. Πέρασα τις εξετάσεις και μάλιστα δεύτερος,

Ότανκατέβηκα απότο χωρίό γία τις εξρτάσεις πήγα στη Γραμματεία
του Καθιδρύματος Σταθάτου να ρωτήσωἸατίμοι αφαίρεσαν την υπο-
προφία, Ο γραμματέας µου πρόβαλεδιάφορεςαοριστολογίες. που στην
ουσία ήταν κατάδηλα προσχήματα. Από όσαµουείπε ο γραμματέαςτου
Καθιδρύματος, αὐτό που μου ἔμεινε ἦταν ὅτι μια ομάδα συμμαθητών
μου τουνυχτερινού γυμνασίου, υπέβαλαν ατήσεις για υποτροφίακαι στη
συνέχεια από κοινού υπόµνηµα,µετο οποῖο υποστήριζαντι ἔπρεπε να
προπμηθούν εξαπίας της ειδικήςτους µαῥηιικής κατάστασης(άποροι
εργαζόµενοιµαθητές). Το κοινό υπόµνηµα, στο οποίο,χωρίς να µε ρω-
τήσουν, συμπεριέλαβανκαι το δικό μου όνομα, κρίθηκε διεκδικητικά
στοχο καὶ κακοδιατυπωμένο. Παρατήρησα ότι πρώτη φορά πληροφο-
ρούμαιτην ύπαρξῃ τέτοιου εγγράφου και ὅτι δεν είχα λόγουςνα πάρω
μέρος σε µια τέτοια ενέργεια, αφού η υποτροφία εἶ(ε ήδηεγκριθεί για μέ-
να, ἔπειτα από όλη την προβλεπόμενηδιαδικασία. Μου απάντησε ὅτι τὸ
θέμαείχε λήξει πια καὶη υποτροφίαείχε ήδη δοθείσε άλλον.

Στιγμάτισατην αδικία, αλλά καιδενέκεµα καμία ενέργεια να βρω το.
δίκιο µου, όπως όφειλα. Γράφοντας αυπέςτις γραµµές προσπαθώ να ε-
ξηγήσω τὴ στάση µου αυτή, Ὡς ένα βαθµό ἔφταξε η απειρία ουγκερα-
σμένῃ µε µια ατολµία στο να διεκδικήσω μαχητικά αυτό που µου ανήκε.
Σίγουρα πολύ βάρυνε n ψυχολογική κόπωση από την Πολύµογθη προ-
σπάθεια του εργαζόμενου µαθητή στα πλαίσια µίαςκοινωνίαςπου ϕς
vate άστοργη γιατους αδύνατους.Καισὲ συνάφεια μ᾿ τό, αναρωπέ-
μαι µήπως απέφυγανα διεκδικήσω την απονεμηµένη υποτροφία. τηνο-
ποία καταφανώς αδικαιολόγητα µου στέρησαν, γατίαυτό βόλευε τη δν.
καίωσητὴςβαθύτερα κατασταλαγµένηςκαι σοβούσαςτότε ανήληψής,
μουγια «αστοργία τηςκοινωνίας Των κρατούντων».

  

33 ΣΤΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (1923931542). Οἱ ΣΠΟΥΔΕΣ.
ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ KAMA

Οἱ σπουδές µου στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία δε µε απογοή-
πευσαν. Οἱκαθηγητές από μέτριοιως πολύ καλοί και τα µαθήµατα πολύ
ενδιαφέροντα, Ιδιαίτεραµε έθελγε η ψυχολογία καὶη φιλοσοφία, Είχαμε
τηντύχη ναέχουµεέναν πολύ καλό καθηγητή στα µαθήµατα αυτά, Έμμα-
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νουήλ στο επώνυμο,που εἶχε έρθει στη Μαράσλειο απόελληνκή Σχολήτης Κωνστανπνούπολης. Εέχε σπουδάσεισε δυο-τρεις ευρωπαϊκές χώ.peκοντά σε διασηµόππες της εποχήςεκείνης, καβέβαια στην τότε«Μόκκα» των επιστημών τῆς αγωγήςγιὰ την Ελλάδα, τῃ Γερμανίαόπουεἰς παρακολουθήσει τους Ἠήωπάί, Spranger, Kerschensteiner. Eie ao-μοιώσει αυτάπου δίδασκε, ήταν σαφήςκαι ουσιασιικός. Κοσμείταν µεγνήσια ευγένεια και σεμνότητα,και αναπτύσσοντας κάθε φορά το θέµαὃς μετέδιδε απλώς γνώσεις,αλλά ξετόλγε βαθύ στοχασμό σχετικά μ'αυ-τό µε κρπική διάθεση, Π' αυτό και ενοχλείταν από άστοχεςδιακοπέςτουτιρμού των σκέψεών του, αλλά ἦταν πρόθυμος, όταν τέλειωνς,να Guth.τήρει κάθε ερώτησηκαι προβληματισμό. :Και βέβαια πολύ προσέλκναντο ενδιαφέρον µου τα παιδαγω/κά θέ-στα,τα οποία κατάκύριο λόγο πραγματευόταν µε εξαιρετική διδακτική,μεταδοπκόπγαοἴδιο ο Γεμκός Διευθυντήςτης Ακαδημίας. ο ΓεώργιοςΓολαιολόγος, µε έμφασηστα ψυχοπαιδαγωγικά και εκπαἰδευπικοκοϊνω.νκά προβλήματα. Εἶχε κ. αυτός µαθηγεύσει κοντά σε διαπρεπείς Γερμα-γούς δασκάλους των επιστημών της αγωγής, όπως 0 Spranger (Αδολο.Ὑκκή Ψυχολογία» Παιδαγωγική), ο Α. Αάῑογ (Ατοµική Ψυχολογία) και οKerschensteiner (Zyokcio epyaoiag), rwv οποίωντις απόψειςκατευθύν-σεις και ασπαζόταν. Ἠταν εφεκτικόςαπέναντι στη µπιχεβιορισική ἀντί.ληψη αναφορικάµε την κατανόηση της ανθρώπινης προσωπικότητας,δίως απέναντι στις ψυχομετρικές τεχνκές ως μεθόδουςκατανόησης καιαδολόγησης των ψυχοπαιδαγωγικών φαινομένων. Αὐτό υπήρξε το κύριοαπικείμενο Του συγγράμματόςτου «Ἡ ανιίθεσιςεντη ψυχολογική ερεύ-ην.που δημοσίευσε αρ]ότερα (1350). Περί πολλού είχε ο Γεώργιος Πα.λαιολόγοςτην Ατομική Wuyohoyia Tou A. Adler Ege μεταφράσει και δη-μοσιεύσει και βασικό ββλίοτης κατεύθυνσηςαυτής, την Αιθρωπογνωσίαγα σειράδιαλέξεων στη Μαράσλειο and τονκύριο εκπρόσωπο τῆςψιἈθλογικής σχολής του ΑάςΓ στην Ελλάδα, τον Δημήτριο. Μωραΐη,τρά-Βηξε Ιδιαπερατο ενδιαφέρον µου κα µε παρώθησε να προμηθειτώ καιναμελετήσω µασειρά ββλίων του Αάργκαι των συνεργατών του,
Ενδιαφέρον έβρισκακαι στα µαθήµατατων γεωπονικών και της µου-κής, Στο πρώτο γαή σχεηζόταν µε τα οράµατά µου αναφορικά µε τιςδυνατότγες βελτίωσηςτουβιοπκού επιπέδου των αγροπκώνπληθυ-.σμών, Γα να αποκτήσω, δηλαδή, γνώσεις καεµπειρίεςχρήσιμες στη δια-Φώτισῃ και παρώθηση των κατοίκων της υπαίθρου να επιδοθούν o& ano-Δοπκότερες γεωργικέςκαλλιέργειες (ανάμεσά ουςη δεντροκομία) και σε,

     



ἄλλους παράπλευρους κλάδουςτης αγροπικής οικονομίας(όπωςη συ-
στηµατική μελισσοκομία, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία) που θα µπορού-
σαν να τοὺς ανασύρουν από το τέλμα της καθυστέρησηςκαιτης µεζέριας.
Το δεύτερο,η μουσική, µε ενδιέφερε ως παιδαγωγικό εργαλείο αλλά καὶ
Ύμα προσωπική µου ευχαρίστηση. Το διαπίστωσα αργότερα στη σχολική
πράξη Το βρήκα χρήσιμο, αλλά και προσωπικά µου άρεσενα κλείνουμε,
μετα παιδιάτη µαθησιακή διαδικασία µιαςδιδακηκήςενότητας -στο βαθ.
μό που αυτόταΐριαζε-- ή να εκφράζουμε αια κοινή, παιδαγωγικά ενδιαφέ-
ρουσα, βωµαπκή κατάσταση, µε ένα ουνεφές άσμα. πορούσα ακόµα. µε
το μαντολίνο µου. να γλυκαίνω προσωπκές στιγμές κούρασης, ανίας ἡ
μοναξίόςστα αναχωρητήρια της υπηρεσιακής αποστολής,

Τοπρόγραµµα των µαθηµάτωνστις Γαιδαγωγικές Ακαδημίες, για
την εποχή εκείνη,ἦταν αρκετά εκουγχρονιοµένο. Αδικαιολόγητη ήταν η
απουσία ουστηµαπικής διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και
γραμματείας. Απία η κυριαρχίατου καθερευουσιανισµού.

To περιβάλλον στο σύνολό του και ἡ σπουδαστική ζωή στο Μαρά-
σλειο έδεναν αρµονικά µε τον προορισμό του ιδρύματος. Απότο επι-
βλητικό διδακτήριο (δωρεά του Γρηγ. Μαρασλή),το οποίο στη συνεῖ-
δησή µας φάνταζς επιβλητικός ναός μάθησης, ωςτην επιμελημένα ορ-
γανωμένη, από τους ἴδιους τοὺς σπουδαστές,ψυχαγωγία κατάτοτέλος
τοὺ κοινού μεσημεριανού συσσιπου (τραγούδια µεχορωδία και σόλο,
μαντολινάτα, πνευματώδης σάτιρα και αμέκδοτα)

Όι συσπουδαστές, εξάλλου, σε σεβαστό ποσοστό ήταν Syαπλώς.
καλοί αλλά αξόλογοι. Με μερικούς ουνδεθήκαµε περισσότερο,και µε
τουςλίγους επιζώντες απ᾿ αὐτούς διατηρούμε και σήμερα φιλική επι-
κοινωνία, Ἰδιατερα ουνδέθηκαµε έναν πολύ αξιόλογοκαιπολιπάλαντο
αυοπουδαστή µου, που Χάθηκε πρόωρα στα χρόνια της Κατοχής. Α:-
οθάνοµαιτην ανάγκη να αφιερώσω λίγα λόγια στον ακριβό αυτό φίλο,
θεωρώντας το θάνατό του γενικότερηαπώλεια γιατοντόπο.Κι ακόµα
για ναστηρίξω τὴν ἀποψηότι ἢ φτώχια τῆςελληνικήςεπαρχίας Τροφο-
δοταύσε τότετην πρωτοβάθμια εκπαίδευσημε αξιόλογουςλειτουργούς,
της, Με εξαίρετους σεεπιδόσεις και ήθος απόφοπουςεπαρχιακών γυ-
μνασίων, πουοιοικονομικές τους δυνατότητες μόλις επέτρεπαν σπου-
δές δύο µόνο ετών στην κοντινότερη Παιδαγωγική Ακαδημία.

 

 

Ὁ Φίλος ουσπουδαστής µου που προανάφεραήταν ο Γιώργος.
᾿Αρώνης από τα Κύθηρα. Ἦταν ἕνας σωματικά ασθενικός μάλλοντύ-
[58] 21a nponoAEMIKA xPONIA OTAN OF EKTALAEYTIKE:

 



πος, μὲ μια σπάνιᾳ για ἀπόφοιτο του εξατάξιου γυμνασίου πνευματικήκαλλιέργεια. Εγε κιόλαςε]κύψει στη φιλοσοφία και εχε οδηγηθεί

ο
ς

σα.βαρούς προβληματισμούς καὶ θέσεις. Εήξ μυηθείστη λογοτεχνία, τηνϑλληνκή καὶ την ξένη, καὶ εε διαμορφώσει απόψεις. Την ενασχόλησήτοὺ καὶ στὶς δυο αὐτές μαθήσεις ο ἴδιοςτην απέδιδε σε έναν αξιόλογοκαθηγητή του στο γυμνάσιο. Η αλήθεια είναι ὅτι ἢ παρώθηση αὐτή rouδασκάλου τοῦ εἶχε βρει στην πνευματική συγκρότηση του μαθητή εξαι.ρετικά γόνιμο ἔδαφος.Τὸν εἶχε ἀκόμη προσελκύσει ἢ καλή μουσική ι.δίως η κλασική,και αυτοδίδακτοςαγωνιζότανµε ένα βιολίνα αποδώ.ει εκλεκτά κομμάτιααπό το πεντάγραμμο. :Έκανε τα πρώτα βήματαενόςπολλά υποσχόµενουνέου διανοού-ενου µε γόνμεςανησυχέεςκαιευαισθησίες. Κάναμε πολλή παρέα µεα.Ίλειωτες συζητήσεις, που ξεκινούσαν με ἀπλά σχόλια για θέματα τωνμαθημάτωνµας -καιγα τους καθηγητές μας- και πολλές φορές ξεμά.κραιναν σταβαθιά νεράμε τὰ μεγάλα ἐρωτηματκά,Ἕνα απόγευμα στις 20 Μαΐου 1940, παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου,συναντηθήκομε στον Εδικό Κήπο και ὧρες περιπλανόµοσταν στα δροµά.κάτου καὶ σης ατέλειωτες ουζ/γήρειςµας, Το κεντρικό θέμα, το απόγευ.μα αυτό, ray née µεγαλύτερη αξία στη ζωή, ποιοι στόχοι καταξώνουνπερισσότερο τὴ ζωή ενός ανθρώπου. Ουσιασηκά αναλύαµε τις εκδοχέςης αξολογκής τυπολογίας του ὄριαηρος στα πλαίσια των διαφερόντωνποὺ προσωπικά περισσότερο πµούσαμε. Την άλλη μέρα το πρωί βρήκα,στὴνπόρτα μου ἕνα ποίημα με ημερομηνία «20 του Μάη», απότοκοτων α-ναζητήσεών μαςεκείνου του απογεύματος. αὐιερωμένο στην ονομαστικήμου γιορτή ευγενικά εγκωµασπκό των αξολογικών κρπηρίων της δικήςμου θέσης. που εἶχε ως έμφαση την ωφέλειατης κοννωνίαςΤου συνόλουMe my κήρυξη του πολέμου καιτο ταυτόχρονοκλείσιμο της Άκα.δημίας χωρίσαμε με το φίλο συοπουδαστή και ξανασυναντηθήκαµε, γιαAyo διάστηµα, έπειτα από ένα χρόνο (προχωρημένο ὀθνόπωρο του1241).ὅταν ξανάρχισε ἢ λειτουργία της Ακαδημίας. Στο µεταξύ διάστη-μα. ὁσολεπουργούσανοι ταχμδροµκές υπηρεσίες, ανταλλάξαµεµερι-κά Ὑρόμματα, Με την αλληλογραφία µας αυτή ἦτανσαννα συνεχζαµετις συζητήσεις µας, Κάθε γράμμα συνιστούσε ένα δοκίμιοπροβλημα.σμών καὶ διαλογισμών στα θέµατά µας, στα οποία εξέχουσαθέση ἕ-παφρνανπια αυτά που σχετίζονταν µετα προβλήματα που προκάλεσεοῬόλεμοςκαι µε τις προοπτικές που-κατάτην αντίληψή µαςδιαφαίνο-Ίαντώρα αναφορικά µετη µετά τον πόλεμο κατάσταση,

 



Στιςδιακοπές τωνΧριστουγέννωντου1941 (ήμασταν πια δευτε-
ροετείς στην Ακαδημία) ο Αρώνης έφυ]ε για την πατρίδατου, ταΚύθη-
ρα,καὶ δεν ξαναγύρισε. Αρρώστησε βαριά από κρυολόγηµα που Tov
γύρισε στὴ συνέχεια σε φυματίωση,κα µε Τη σινέργεια τηςκατοχκής
ανέχειας έφυγε από τον κόσµο αυτόνσε ηλικίαμόλις 2/ επών.Στην αρ-
χή αυτής τηςπεριόδου, μόλις προλάβαμε και ανταλλάξαµεένα-δυο
Ὑράμματα, Με την επιδείνωση των ουνέηκών της ξενικήςκατοχής, ητα-
χυδρομική επικοινωνία για πολλέςπεροχέςεἶχε εντελώςδιακοπεί. Ὡς.
εκεί ἦταν ἡ επικοινωνία µε τον ἀκριβό αυτό Φίλο, ο οποίος,αν ζούσε,
ἶμαι σίγουρος θα είχεεπίζηληθέση, µε ουσιαστική συμβολή στην επι-
στηµονική και πνευματική ζωήτης χώραςµας.

Τα γράμματά του, μαζί µε avriypaga Των δικών µου. τα φύλαγα σε
ένα φάκελο, Κατασχέθηκαν από έναν άξεστο χωροφύλακα,για χαρα-
κτηρισηικά γελοίους λόγους(επειδή ἦταν γραμμένα στη δημοτική). µα-
G pe to ποίημα «20 του Μάη». που ἔχω αναφέρει.και µε όλο µου το
λοιπό μικρό αρχείο, το φθινόπωρο του 1946, οἳ ἕνα μικρό χωριό όπου
υπηρετούσα, Στο περιστατικό αυτό θα επανέλθω παρακάτω, ότανθα α-
Ναφερθώ σε µια προσωπική περιπέτεια, χαρακτηριστική τηςδεινήςθέ-
σης Των δασκάλωνπου υπηρετούσαν στην ύπαιθρο χώρα,στα ταρα-
χώδη χρόνιατου εμφυλίου.

Ένα παράταιρο στοιχείο στο προαναφερόμενοκλίµα τωνσπουδών
και της ζωής µαςστη Μαράσλειο ήταν η υποχρεωτική ἑνταξή µαςστην
Εθνική ΟργάνωσηΝεολαΐας(ΕΟΝ)του δικτατορικού καθεστώτοςτης,
Άης Αυγούστου,που κυβερνούσε τότετη χώρα.Ακόμαχειρότερο ἥταν
η εκγύμνασή µας να αποτελέσουµε στελέχη της οργάνωσης, δεδοµέ-
νου ότι οι µαθητές µαςθα ἦταν κι αιτοῖ, υποχρεωπικά, ένστολα µέλη
της, Μαςεἶχαν ονομάσει «δόκιµουςλοχπες» (στρατιωτικού τόπου βαθ-
μός στην ιεραρχία) και κάθε Τετάρτη απόγευμα υποβαλλόµαστανσεε-
νταπκές τακηκές ασκήσεις στο Πεδίοτου Άρεως, Αυτό, βέβαια, κατάτο
πριν από τον πόλεμοΑ΄έτος φοίτησής µας1939-40.

 

Σημειώνω ότιτο πρώτο έτοςφοίτηρης στην Ακαδημία έληξ; για μέ-

1: Τα της αρρώσπαςκα τῆς ζωής του στην περίοδο εκείνητα ἔμοθα απότη δα
σκάλα οδελφήτου, τον συναντηθήκομε μετά τηλήξητου πολέμου. Χωρίς ἐκτληξ πλη
Ῥοφορήθηκα από την ἴδια ότι πορά τὴν κατόστοσῃ της υγείας του, εἶχε πόρει δραστήρια
μέρος στην εθυκῆ ονηίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ.

[60] στὰ προπολεμικα χρόνια ΤᾺΝ Οἱ ἘΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ,

 



να μὲ ἐπιβράβευσημιας ἐργασίας μου. Αναφέρω το στοιχείο αυτό για το
χαρακτήρατου θέματος καὶγα Την επεισοδιακή τύχη που είχε η απρὀ-
‘evr δημοσίευσή της, Το θέµα ήταν «Ένας δάσκαλοςοένα χωριό». Η
εργασία αυτή στην ουσία ήταν ένα ββλιοκρπικό σημείωμα αναφερόμενο
στο ομότηλοβιβλίο ενόςδασκάλου, του Λάζαρου Βαφειάδη. Στο σηµεί-
μααὐτό ξεδίπλωνατο -εν πολλοίς ροµανηικό, όπωςτο Χαρακτήρισα
παραπάνω - όραμά µου για Την αποστολή του δασκόλου στην οικονοµ.-
κά και πολπισµικά καθυστερημένη επαρχιακή ελληνική κοινωνία. Η εργα-
σία ανακοινώθηκε ενώπιον των οπουδασιών και των τριῶν τμημάτων
της Ακαδημίας και προκάλεσε πολύθετικά σχόλια. Τα πιο επαϊνετικά και
ευθουσιώδη ἦταντου ίδιου του Γενικού Δευθυντή Γ. Παλαιο)ὂγου,ο ο-
ποίος, τελειώνοντας, µου ζήτησε το χειρόγραφοκαι εἶπε πωςθατο έδινε
Ία δημοσίευση, Του το έδωσα, αλλά δεν το ξαναθυμήθηκα, Είχε ξεσπά-
σεῖο πόλεμοςκαιεἶχεέτσι διακοπεί η λεπουργίατης Ακαδημίας,

Πέρασαν τέσσερα χρόνια, όταν (1944) ένας φίλος καθηγητής των
φυσικών από το παρακείμενοτου δικού µου Χωριό, την Πενταγιού, κα-
τά σύμπτωση, εἶδετον αδελφό του να απλώνειστο παντοπωλείο του
να δίφυλλο απόσπασμα περιοδικού, προκειµένου να τυλίι ένα κοµμά-
τιτυρί Το µάτιτου φίλου καθηγητή έπεσεστον τίτλο ενός δημοσιεύμα-
τος µε το όνομά µου. Πρόφτασε το καταστροφικό τύλιγµα και µου έ-
στείλε αυτό το απόσπασμα. ταντο καταληκτικό µέροςτῆς προανα-
φερόμενης ἐργασίας στο μοναδικό στην εποχή εκείνη (1940) μεγάλης.
κυκλοφορίας εκπαιδευτικό περιοδικό Ερμής. Το ανήτυποτου τεύχους
του περιοδικού πουπεριέίχεκαιτο δικό µουδημοσίευμακαι πουεἶχε
καταλήξει στο µπακάλικο του προαναφερόμενου χωριού προερχόταν
από τη ββλιοθήκη του Γυμνασίου Λιδορικίου, n οποία, όταν µπήκαν οι
Ἰαλοίστο ΛΙδορία,διαλύθηκε καιτα έντυπα που περιείχε σκορπίστη-
καν εδώ κ. εκεί.

Μετηνκήρυξῃ του πολέμου (Οκτώβριος1940) η φοίτησή µαςστη
Β/τόξη διακόπηκε, πριν ακόµααρχίσει. και επαναλήφθηκετο φθινόπω-
ροτης επόµενηςχρονιάς, Η φοίτηση στο δεύτερο έτοςσπουδών µας
στο Μαράσλειο (1941-42) έγνε κάτω απότις άθλιες, τη χρονιά εκείνη,
ουνθήκες διαβίωσηςστην Αθήνα, που ήταν ἢ χειρότερητηςτετράχρο-
νης ξενικής κατοχής. Γιατις συνθήκες αὐτές γίνεται σχετικός λόγος
παρακάτω.

EYKAIPIES SIIANIZAN ΠΙΑ τους ΠΟΛΛΟΥΣ [61]
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Α.ΜΕΤΑ ΤΟΕΠΟΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΚΟ ΜΕΤΩΠΟ,
Η ΜΑΥΡΗ ΚΑΤΟΧΗ(1941-44)

HZQH KATO ANO TON ZENKOZYTO- "
H EONIKH ANTISTATH — TA EXOAEIA

41. TO HOKO TOY STPATOY KAI TOY AAOY(1940-41)

Τον πόλεμοτου 1940, οι κυβερνώντες και οιανώτεροι αξωματούχοιτης χώραςτονανέμεναν, ο λαός απλώςτον διαισθανόταν, Αυτό που.κυρίως ξάφνιασε και συγχρόνως εξόργισε το λαό το πρωί της 28:Οκτωβρίου, όταν ήχησανοι σειρήνες και κυκλοφόρησαν οι εἰδήσεις, ἡ-ταν ἢ παμότητα της παλικής αξίωσηςγια άµεση παράδοση. Η οργή α-ποδυνάμωνε το φόβο.Οι επιστρατευόµενοι έσπευδανγια το μέτωπο peαποφασιστικότητακαι οι δικοί τους τούς απογαιρετούσανµε θαρραλέαψυχική διάθεσηκι ευχέςγια τη νίκη,
Σπην Αθήνα οι φοπητές και οι µαθητές των σχολείων ξεχύθηκαν πρώ-τοι στουςδρόμουςµε ογκώδειςδιαδηλώσεις, Οἱ σπουδαστέςτης Άκα-δηµίαςµας κατεβήκαµε ουντεταγµένοιστο κέντρο, µε πατριωπκά άσματακαὶ συνθήματα. Κατάτις δέκα ὥρα, ἡμασταν στηνΠλατεία Συνιάγµατος.ὅταν εμφανίστηκετο πρώτο παλικό αεροπλάνοπάνω από τηνΑθήνα,Ἡ ΜαράσλειοςΓιαιδαγωγικήΑκαδημία. όπωςόλα τα εκπαιδευτικά"δρύματα, διέκοψε τη λειτουργία της και οι σπουδαστές αναχωρήσαµε.yan caries pac, Fro χωριό,ραδιόφωνο --οπάνιο ακόµα την ἐποχή εἰ-δος- δεν υπήρχε. Όσο κρατούσε ο πόλεμος. ξημεροβραδιαζόμαστεστο τηλεφωνείο για να πληροφορηθούμετα νέα Του μετώπου από έναμακρινό χωριό,τα Κρυονέρια,όπου ο γιατρόςΑλ. Αλεξόπουλος έτυχε.να έχει αυτήν τη «μαγική» ουοκευή. Τα οχεικώςαόριστα, τις πρώτες,
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μέρες, ανακοινωθέντα για τις ἐπιχειρήσεις στο μέτωπο τα διαδέχτηκαν
σύντομαοἱ Χαρµόσυνεςεἰδήσεις για την απώθησητου εχθρού µέσα
στο αλβανικό έδαφος.

Ζούσαμε όλοι τους ενθουοιασμούςγια τις διαδοχκέςνίκες του
στρατού µαςκαὶ νιώθαμε περήφανοι γα τα κατορθώματάτου. Ανάλο-
Ύασυναισθήματα διαβάζομεκαι στα γράμματα από το μέτωπο, απ΄ αι
τούς που πολεμούσαν, που βίωναν προσωπικά τις σκληρές κακουχίες
το καταχείµωνο στα κακοτράχαλα βουνάτηςΑλβανίας και ἀντιμετώπι-
Zav άμεσα τον κίνδυνο να σκοτωθούν ή να ακρωτηριαστούν εξαπίας.
ων κρυοπαγηµάτων στα πόδια τους,

Σεεκείνο το ψυχολογικό κλίμα Του πατριωτικού ξεσηκωμού, όσοι,
λόγω ηλικίας, δενεἴχαμε στρατευθεί. παραμένοντας άπραγοι, αισθανό-
μασταν άβολα. Στο χωριό,στις γιορτές των Χριστουγέννων,µε µια ο-
μάδα παιδιών του γυμνασίου, συγκροτήσαµε µια µικρή χορωδία για τα
κάλαντα, Σκοπός µας ήταντο ποσό που θα ουγκεντρώναµενα το δία-
θέσουµε για δέµαταπου θα αποστέλλοντανστο µέτωπο,στους στρα-
τευμένους νέους του χωριού µας. Έχοντας προαναγγείλει από την εκ-
κλησία την πρόθεσή µαςαυτή, την παραμονή τωνΧριστουγέννων, πε-
ράσαμε από όλατα οπίτα του Χωριού, ψάλλονταςτα κάλαντα καὶ δι
Νεργώνταςτον έρανο. Όλατα νοικοκυριά ανταποκρίθηκαν µε προθυ-
μία συγκινητική. Μαζέψαμε ικανό αρθθµό μάλλινων πλεχτών κι ένα σε-
βαστό χρηµαπικό ποσό. Τα στείλαμε,στη συνέχεια, στην Αθήνα, στον ε-
Κασύλλογο των ουγχωριανών µας, κι εκείνοι, έχονταςτις διευθύνσεις
πων στρατευµένων, έκαναν ανάλογα δέματακαι τα ταχυδρομούσαν.

Στοἴδιο πνεύμα ευρύτερηςπροσφοράς, προχωρήσαµε σε µα ακόµα
κίνηση; Από τα χρήματα αυτών των καλάνιων κρατήσαµεένα μικρό ποσό.
(60 δραχμές, όπως θυµάμα) καιτο διαθέσαµε για τη µεταφορά ενός ση-
μαντικού αρθμού δενδρυλλίων καστανάς από το κραικό φιπώριο «Κα-
ραπιστόλη Χάνυν κοντά στο Λἰδορίκ. Μὲ τα δενδρύλλια αυτά, που εἶχαν
διατεθεί δωρεάν, δενπροφυτέψαµε µια µεγάλη περιοχή ημικαλλεργούµε-
νῶν χωραφιών (στη θέση «Πόδη-Ρεματώπα», έκταση περίπου 400 στρεµ-
μάτων,για όποιουςγνωρίζουν την περιοχῇ).ανεξάρτητα απότην ιδιοκτη-
αἷα στην οποία ανήκαν,µε οκοπό νααξιοποιηθεί ἢ περιοχή εκείνη οικονο-
μιά αλλά και ασθηπικά. Την ἄνοιξῃ και αρέέςκαλοκαιριού, σε δύο µε]όλες.
εξορμήσεις (η ομάδα μας διευρυμένη τώρα και µε πολλά μικρότερα παι-
διά).ποπίσαµε τα δενδρύλλια και σχεδόν έλα βλάστησαν,«έπιασαν». όπως
λέμε. Μετη φαντασία µαςτα βλέπαµε να μεγαλώνουν και να συγκροτούν
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va πανέμορφο και αποδοικό δάσος, και το καµαρώναμε Αργότερα,προς το ἀθνόπωρο, δυστυχώς, κάποιοι τοοπάνηδες πήγαν νύχτα και τακατάστρεψαν ( «στρομπούληραψ» και τα έχωσαν στο χώμα όρθια σιςva in yiveraαμέσως αντληπτή η ζημιά). Ὁ λόγος: Πα να βόσκουν ελεύ.Άερα χωρίς απαγορεύσεις τα κοπάδια τους στην περιοχή ουτή, Ώπωσανλίγα μόνο δέντρα σε ένα, µόνο, μεγάλο χωράφι ενός που εἶχε προλάβεινατὸ περιφράξει Κι απατά, τελικά δυοτρία που ο ιδιοκήτης τα κράτησεστηνκυρολεζα µετην απαλή του τουφοκιο, ναma τώρα πολώρες πα.νέμορφες καστανές Τὶς βλέπω τώρα καὶ αναλογζομαι τὴν αναμἠιοβήπηπηαδατῆς προσπόθειας, που όµως αστόχησε δραµαιικά, Κι ήταγ η πρώτηἐνδεξη τοῦ πόσο έωλα μπορούσαννα είναι τα «οράματό» μου γα τα ο

χώρα είχε περιπέσει στην άναρχη.κατοχκή αποδιοργάνωση, γα τὴν οποία γένεται λόγος λίγο πιο κάτω,Αὐτά. ὡς τὴν ὄνοιξη του 1941 που κινήθηκαν ἐναντίον της χώρας.Μας καὶ οι γερμανικές φάλαγγες στα µακεδονικά ούνορά µας. Μετά τηναναπόφευκτη κατάρρευση του μετώπου αυτού, εἶδαμε τις μηχανοκίνη-τες φάλαγγες και των δύο στυγνώνουνεταίρων του. ολοκληρωτισμούνα κατακλύζουντη Χώρα. Το αναµέναµε πια, και γί΄αυτό στην αρχή δεαςέκαμε την ανάλογη εντύπωση, Η προσοχή µαςτις πρώτεςεκείνες.Ἠέρες ήταν στραμμένη κατά πρώτο λόγο στους δικούς Hag στρατιώτεςπου πεζοπορώνταςαπό τόπο σε τόπογύριζαν στα σπίπα τους. Τὸ εν-διαφέρον μας, ιδιαίτερα γι᾿ αυτούς που δε γύρισαν ἤ που γύριζαν σα-Κατεμένοι, Δεν αργήσαµε, ωστόσο, να συνειδητοποιήσουµετα δεινά,που γενικότεραµαςεπιφύλασσε η φασιστοναζιστική κυριαργα,

33 ΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΗΧΩΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ZENIKO ZYTO, EIKOTEPAΣΤΗΝΥΠΑΙΘΡΟ
Πρώτη χρονιά (1941-42): Το κράτος,αποδιοργανωµένο,στην υπηρεσία του κατακτητή,Αναρχία, πείνα και δυστυχία. Εμπειρίες απόΑθήνακαι Κεντρική Στερεά Ελλάδα

Ἡ ξενκή κατοχή βούλαξε τ χώρα στὴ σκλαβιά, στὴν καταστροφή, στηνερήμωσηκαιστη δυστυία.Ἡ πείνα το 1941-42 αφάνιος πολύ κόσµο,ν.
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δίως στα αστικἁ κέντρα. Οιαρχές κατοχήςπήραν όλα τα αποθέµατατης
χώρας καιτα µετάφεραν στιςδικέςτους χώρες, Ιδίως στη Γερμανία. Τα
εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ιδίως τα τρόφιμα, εξαφανίστηκαν από την αγορά.
πληθωρισμός κάλπαζε και η μαύρηαγορά οργίαζε. Άκρως δεινή ήταν
η κατάσταση των μισθοσυντήρητων. Τὸ κακό ἀπόγινε στὴ συνέχεια, όταν
η γερμανοδιορισµένη ελληνική κυβέρνηση, κατά διαταγή των αρχών κα-
τοχής, απαγόρευσε τη µεταφορά προϊόντων από τόπο σετόπο, ώσενα
διευκολύνεταιη συγκέντρωσήτουςκαιη αποστολή τους στη Γερμανία.

Ὅπως εἶπα παραπάνω,το Β΄ έτος φοίτησης στην Ακαδημία (1941-
42) ήταν κατοχκό και ουνδύαζε όλεςτις µελανέςπλευρές της θλιβερής,
excivng εποχής. Θα αναφερθώ σε λίγα µόνο χαρακτηρισικάστοιχεία α-
πό την άμεσηδική µου εμπειρία, αρχίζοντας απότις συγκοινωνίεςτην ε-
ποχή εκείνη, µε δείγματο ταξίδι µου στην Αθήνα για τη φοίτηση στην.
Ακαδημία.

Συγκοινωνία για την Αθήνα δεν υπήρχε ma. Κατέβηκαστο Λιδορίκι
(Οδοιπορία εἀτά ωρών) και περίμενα εκεί µε πολλούς άλλουςνα περά-
σει καµιά ιταλικήφάλαγγαστρατιωτικών αυτοκινήτωννα µαςμεταφέρει
στην Αθήνα, ΟἱΙταλοίείχαν ανθρωπιστική διάθεση για τέτοιες εἔνπηρε-
τήσεις, Ίημασταντυχεροί. Έπειτααπότρεις (μόνο!) µέρες αναμονής,
πέρασε µια φάλαγγα καὶ σταμάτησεσε κάποις απόσταση από το σηµείο
που περιμέναμε. Τρέξαµε του σκοτωμού να προλάβουμε. Κουβαλούσα,

μαζί µου ένα σάκο µεµερικά επισπιστικά εφόδια, Γήγαινα στην Αθήνα
τηςπείνας! Στηβιασύνη τηςεπιβίβασηςέχασε την καμπαριίνα µου. Δια-
Νυχτερέψαµετο βράδυσε κάτι χωράφιαπριν από τη Λἰβαδειά, Τηνἆλ-
λη μέρα οι Ιταλοίµας πήγαν ως τηνΕλευσίνα κι εκεί µας κατέβασαν.
Άρχίζε η αποκλειστικήεπικράτεια των Γερμανών, οἱοποίοιέκανανκα-
τάσχεση σε μεταφερόμενα τρόφιμα. Στὴν απόγνωσή µας, µια ουνταξ-
διώτισσα φοιτήτριακατάφερεένα Γερμανό οδηγόστρατιωτικού οχήµα-
τὸς να μας μεταφέρειστην Αθήνα(χωρίς έλερχοτροφίμων) έναντιχρη-
ματικής αμοιβής.

Ἡ Αθήνατο χειμώνα εκείνον ἦταν κόλαση. Κάθε ἄτομο ἦταν εφο-
διασμένο με ἕνα δελιίο, με το οποίο μπορούσε να προµηβειπεί 100
δράμια ψωμί την ηµέρα. Μερικέςµέρες, ωστόσο,τα αρτοποιεία δε διέ-
εταν ούτε αυτήν τη µικρή μερίδα. Πολλές φορέςτο ψωμί αὐτό ήταν
νοθευμένο με ἄλλες ἄσχετες με το καλαμποκάλευρο προσμείξειςἡ δια-
νεμόταν μισοψημένο,για να κρατάει νερό και να αὐξάνειτο βάρος του.
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Οι άνθρωποι, από τὴν ασπήα, ιδιαίτερα από την έλλειψη λαδιού στηφτωχή διατροφή, πρήζονταν και πέθαιναν. Συχνό το ουναπάντηµαστους δρόμουςτης Αθήνας οκελετωμένων ανθρώπωνπου σερνάµενοιάρθρωναν τη σπαρακτική κραυγή «πεινάω, πεινάω»!Στην Παιδαγωγική Ακαδημία µας πρόσφεραν ένα φτωχκό µεσηµε-ριανό συσοίτιο. Τα συνηθέστερα εδέσματα ήταν λαχανίδες,πλιγούρι.ὁ-πρι. Όλα νερόβραστα, Τα κουκιά, αραιό, μαζί με το βρούχο τουςε-πέπλεαν, δύσκολα διέκρινες κάποια σταγόνα λάδι. Οἱσπουδαστές πουΚατάγονταν από ελαιοπαραγωγκές περιοχέςεἶχαν µαζί τους ένα µπου-Καλόκιµε λάδι καἁρταιναν το νερόβραστοφαγητό, Σχετικά μ’ αιπώ µιαμέρα δοκίμασα µια πολύ συγκνητική εμπειρία: Είχαμετελειώσει το με-σηµεριανό µας ουσσίτο Και αποουρόµασταναπό την αἴθουσα. Συ.µππωµαπικάείχα μείνει ξοπίσω, Είδα για µια σηγµή τον εποπτεύοντατην ημέρα εκείνη καθηγητή µας να πλησιάζει το σερβίτοιο ενός σπου-δαστή απ΄ αυτούςπου πρόσθεταν στο πιάτο τους λάδι και διακριτικά,με το ίδιο κουτάλι, νὰ «κοινωνεῖ» το λαδωμένο ζουμίπου εἶχε απομεί.va oTo αδειασμένο πιάτο. Ἥταν ο καθηγητής μας τῆς ἐνόργανης μου-σικής Κι Λάβδας, ἕνας εξαιρετικός πρώτ' απ' όλα ἀνδρωπος, που εἷχεσοβαρό πρόβλημαδιατροφήςτης πολυμελούςοικογένειάς του. Εἶχε ε-φτά μικρά παιδιά στὴ σειρά, εφτά μικρές κόρες (σε καθεμιά, μάλιστα, α.πό τις οποίες, ὅπωςεἶχε διοδοθεί. είχε δώσει καὶ το προσωνύμιο µιαςαπό τις εφτά νότες του πενταγράμμου). Την άλλημέρα, έδωσαµε δια.Ἀρπικό τρόποστον καλό αυτό δάσκαλό µας ὄνο-τρεις γαλέτες πουεἴ-χε εξοικονοµήσει ο αδερφός µου.
Ἡ σπουδαστική χρονιά τελείωσε λίγο νωρίτερα, την ἄνοιξη (1942),‘art ee ενσκήψει µια πολύ σοβαρή ἐπιδημία τύφου με πολλά θύμα.τα Γήραμετα πτυχία µας Καὶεπιστρέφαµε στιςεστίεςµας, ενώ οκο-Ἠινό διαγραφόταν Το μέλλον µας, γενικά,και το επαγ]ελµατικό µας.ειδικότερα,

Στην επαργίαοι ουνθήκες ἦταν κάπωςκαλύτερες Ωστόσο και εκεί,'δίωςοιάγονες περιοχές, υπόφεραν. Αλλά και γόνμες περιοχές που δενπαρήγαν προϊόντα για ψωμί (οπάρικολαμπός) υπόφερανκι αιτές, ια.1! Bey μπορούσαν να ανταλλάξουν τα άλλοτε «ευγενήρ προϊόντα τους.θάδι σταφίδα, κροσἢµε οιάρι ἡ καλαμπόκι Όπωςεἶπα πιο πάνω, ηΚαποχκήελληνική κυβέρνηση, υπακούονταςστις εντολές των κατοχκώνϑρχῶν απαγόρευε τη µεταφορά προϊόντων από µια περιοχή ος άλλη. κά.
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τι πουθα διευκόλυνε την ανταλλαγή προϊόντων και θα ἀπέτρεπετο ἀμό.
Κι αὐτό για να µπορούνοι κατακτητές να βρίσκουν τα προϊόντα συγκε-
υπρωμένα και να τα φορτώνουν για τις χώρες τους. Θα αναφέρω δυο
χαρακτηρισηκές προσωπικέςεμπειρίες το καλοκαίρι του 1942.

νήσαµε. Τρεις φίλοι, με μουλάρια από τα χωριά μας στη ΒΔ. Δωρί-
δαγια τὴ Σπερχειάδα, 12 ώρες οδοιπορία, να προμηθευτούμε σιτάρι. Δια-
σελώνοντας μιὰ προέκταση τῆς οροσειράς των Βαρδουσίων, ἔπρεπε α-
ναγκαστικά να περάσουμε απότο χωριό Αργύρια, όπουη δηµόσια αρχή,
που ήτανένας αγροφύλακας, ει εντολή νε κάνει κατάσχεση των όποιων
φορτίων τροφίμων.Φύγαμεαπό το χωριό µου τα μεσάνυχτα, ώστε, περ-
Νώνταςτα ξημερώματα από τα Αργύρια, να επισηµάνουµε κανένα παρα-
καμπτήριο αυτού του χωριού δρόµογια τν επιστροφή, Φτάσαμε το µε-
σηµέρι στη Σπερχειάδα. Συγκεντρώσαµε, ώσπου να νυχιώσειένα µέρος
τῶν φορτίων μας, Το βράδυ, για νὰ μη μὰς κλέψουν τα μουλάρια(η κλο-
πή οργίαζε), τα βάλαμε σε ἕνα οἰκόπεδο κλειστό από τις τρεις πλευρές κι
εμεῖς ξαπλώσαμε στὴ σειρά ο ένας μετά τονάλλοστὴνανοικτή πλευρά, ὦ-
στε, αντὴ νύχτα επιχειρήσουν να μας κλέψουν τα μουλάρια, να περάσουν
πάνω μαςκαὶνα ξυπνήσουμε. Ὑπήρχε φόβος, αλλιώς, να μην το καταλά-
βουμε, αφού την προηγούμενη νύχτα, ταξιδεύοντας, δενεἴχαμε κοιμηθεί
καθόλου. Εγώ, από την υπερένταση, οὔτε αιπή τη νύχταἔκλεισα μάτι Τὴν
επόμενη µέρα αποσώσαµε την προµήθειατων φορήων µας και αποβρα-
δίς ὄρκνήσαμεγιατην επιστροφή, ώστε να περάσουμενύχτααπό τον πα-
ρακαμπτήριο δρόµοπουείχαμε επισημάνει έξω απότα Αργύρια, Τρίη νύ-
χτα άυπνος, Ακολουθούσα το ζώο στο ανηφορικό μονοπάτι πιασμένος α-
πό την ουρά (ήταν ἠσυχο). μισοκοιμισµένος. Όταν περάσαμετον κίνδυ-
νο, πάνω στο βουνό, ξεφορτώσαμε τα ζώα «αι πέσαµε ξεροί.

To ἴδιο καλοκαίρι πήγαμε µε ένα συγἸωριανό μου μετὰ ζώα µας.
φορτωμένα πατάτες (παραγωγή του χωριού μου) στὴ Γαυρολίμνη (χω-
ριό πριν από το Μεσολόγγ), 14 ώρες οδειπορία, σε συγγενείς µας, να
Ἆς ανταλλάξουµεµε καλαμπόκι. Πήγαμε καλά.Στηνεπιστροφή, περνώ-
vrag από τὴ Ναύπακτο, µας έπιασε η χωροφυλακή και µας οδήγησε
στο σταθμό, όπου Και µας ζεῥόρτωσαν ταφορτία για κατάσχεση. Περι-
μένονταςνα µαςδεχτείο διοικητής, άκουσα κάποιο χωροφύλακα va α-
Ναφέρει το επώνυμο Λαγιανδρέου. Ρώτησα ποιος Λαγιανδρέοι:Ο Θόύ-
ος. µου απάντησε. Ἡμασταν συμμαθητέςκαι φίλοιστηνΑ΄Γυμνασίου
στο Εωπάλιο,πριν από 10 ακριβώς χρόνια. ταν υπενωµοτάρχης, Τον
βρήκα στο γραφείοτουκαι τουεξῄγησατι µαςβρήκε. Χαμηλόφωνα και
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εμπιστευπικά, μου συνέστησε να παραμείνουμεεκεί καικατά τις 2:30,μόλις µας εἰδοποιήσεινα φορτώσουμε τα ζώα καινα φύγουμε γρήγο.ρα από τον κάτω δρόµο.Κι ἔτσι ἔγινε.
Τρία μερόνυχτα ταλαιπωρία για ανταλλαγή ενός φορτίου πατάταςκαινα σουκάνει κατάσχεσηη ελληνική αρχή για νατο πάρουνοικατα.κπητές! Αὐτή ἦταν η κατάσταση,

  Οικραπκές υπηρεσῖες, Ιδίωςστην επαρῄα, είχαν αποδιοργανωθείΕ;-δικότερα ἢ ἀσφάλεια και ἢ δικαιοσύνη. Οργίαζε κλοπή. Σε μεγάλη κλί.axa η ζωοκλοπή, Κλοπές αφύλακτων οικόσπων μικρών ζώωνκαὶ ὑπο.Guylav, αλλά και ολόκληρων κοπαδιών από οργανωμένα κυκλώματα κλε-τῶν καὶ κλεπταποδόχων. Κλοπή κοπαδιών ακόμα καὶ μέσα από το μα.νπρί, μπροστά στα μάτια του βοσκού, ὅταν ἥταν αδύναμος για ἀποτελε.σμαπική αυτοόµυνα, Κλοπές των γεωργικών προϊόντωντὴ νύχτα ἀπό ταχωράφια, διαρρήξεις σε σπίτια. Αστυνόμευση; αδύναμη ὡς ανύπαρκτη, Δι.καιοσύνη πεῖνα σε πολύ λίγες περιπτώσεις ἄφηνε ἀρωτὴ τὴ ουνείδησηκαὶ τῆν ηθκή ἀνπίσταση των δικαστικών λεπουργών. ΣΕ ἐπαρχιοκά εἰρη.νοδικεία, πολλές φορές. πριν από τη δίκη, μέσω μεσαζόντων, γνότανἐ-.νας συγκολυμμένος τυπος πλειοδοπκόςδιαγωνισμός, Απότουςανηδί.Χους, εκέίνος που θα πρόσφερε περισσότερα (σε εἶδος πάντα, δηλαδήτρόφιμα, γιατίτα χρήματαεἶχανεξευτελιστεἔβρισκε το «δίκιο» του, τοεἰςΧΕ δὲν τοeye Kat pe µια τέτοια δικαστική απόφαση μπορούσενα νομμο.ποηθεακόµα καὶ η κυριόπῃα ενός περιουσιακού στογείου,όπωςενός,Χωραφιού,ενόςδικαιώματος νερού άρδευσης που ανήκε σε ἄλλον κό.

  

Αὐτή την κατάσταση βρήκαεπιστρέφονταςστο χωρίό, µετά την απο-φοπηση από την Παιδαγωγική Ακαδημίατην Άνοιξη του 1942.Κι έχοντας.υποστεί τη φοβερή δοκµασία του χειμώνα 1941-42 omy κατοχκή Ἀθήνα,το πρώτο πράγμα που νοιάστηκα ήταν η καταμέτρηση των υπαρχόντωνποπισπκών εφοδίωντης οικογένειάςµας, και κυρίως του καλαμποκιού,Ἀιάρεσα το βάρος του αποθέµατοςδιά του χρόνου (σε ηµέρες) που απέ-μὲνς μέχρι τὴν προσδοκώμενη πρώτη νέα συγκομιδή καὶ ορίσαμε, μὲ τὴλοιπή οἰκογένεια. μια οριακή -χ, και χορταστική- μερίδα ψωμί κάθε μέρα,ὥστε να µη µαςλείψει Αφήσαμεμάλιστα έξω από το λογαριασμόαυτόνκάποια ποσότητα, υπολογίζοντας ότι οπωοδήποτε θα υπήρχαν ουνάν-θρωποί µας που θα βρίσκονταν στην έσχατη ανάγκη να µας Χωπήσουντὴν πόρταγια µια χούφτα αλεύρι (όπως και επανειλημμένα έγνε). Κι όλοι  ANATAPAXON 2TH XOPA MAE [  



μαζί ἀνασκουμπωθήκομε στην ενταπική καλλιέργεια όλων των χωραφιών.
μας, Πα την ὑπαρξῃ μερικών απ' αυτά μόνο ακουστά εἶχα ως τότε,

Ἡ κατάσταση αυτή; που ολοένα χεροτέρευεκαι είχε καταντήσει τη
διαβίωσηστην εὐρύτερη περιοχή µας σωστή ζούγκλα. σταμάτησε αμέ
σως μόλις εμφανίστηκανοι πρώτες ένοπλες οµάδεςτης Εθνικής Ανήί
στασης,

  

Οι πρώτες αντάρτικες οµάδες
στην καρδιά της Ρούμελης (1942-43).

Το σκηνικό αλλάζει

Οἱ πρώτες αντάρηικες οµάδες που εμφανίστηκαν στην ευρύτερηπεριο-
χή µας ἦταν της αντιστασιακής οργάνωσηςΕΑΜ.ΕΛΑΣ. Το ΕΑΜ, όπως
εἶναι γνωστό, συγκροτήθηκε ως πολική αντιστασιακή οργάνωση σχε-
δόναµέσωςµετά τὴν κατάκτηση ηςχώρας απότουςΙταλο-Γερμανούς,
το 1941. Το ένοπλοτμήµατης, ο ΕΛΑΣ. συγκροτήθηκε σελιγότερο απὀ
να χρόνο αργότερα στη Ρούμελη,το 1942,µε αρχηγό τον Άρη βελε
Χώτη, Στα µέσα Της ἴδιας χρονιάς συγκροτήθηκεκαιτο ένοπλοτµήµα
που ΕΔΕΣ στα βουνά του Ἀόλτου, µε αρχηγό τα Ναπολέοντα Ζέρβα,
Όπως εἶναι γνωστό,οἱ δύο αρχηγοί και ένοπλα τμήματά τους συνέ-
πραξαν,το φθινόπωρο του 1942, µε σαµποτέρ της Βρετανικής Απο:
στολής, στην ανατίναξη τηςγέφυραςτου Γοργοπόταμου. Τα µέλη της
ΒρετανικήςΑποστολής, µε επικεφαλήςτου ταξίαρχουςΕΟΝΝ, Μαγο.
xai CMWoodhouse, éneoav ye adefirmuara oro όρος ΓκιώνατηςΦω-
κίδας, το φθινόπωρο του 1942.

Τα πρώτα ακούσματαγια συγκρότηση αντάρτικων οµάδωνστα γει-
Ἰονικά ορεινά της Φθιώτιδαςκαι Ευρυτονίας έφτασανσ΄εμάς νωρίςτο
Φθινόπωροτου 1942. Οι φήμες πλεγµένες σε µια αχλύ μύθου έκαναν.
λόγο για ικανό αριθµό ανταρτών που µέρα µε τη μέρα πλήθαινε. Και
πως πρωτοκαπετάνιος ἦταν ο Άρης -κατάµια εκδοχή «καθηγητής Θε-
ολογίας». Λίγο αργότερα έφτασε η πληροφορία και γιατην ἀνατίναξῃ
τηςγέφυραςτουΓοργοπόταμου. Οἱφήμες αυτές µας προκαλούσαν, ι-
διαίτερα στουςνέους, ρίγη πατριωτικής έξαρσηςκαὶ ελπίδες ξεσηκω-
μού για λυτρωμό.

Στα µέσαΔεκεμβρίου του 1942. µια ομάδα από οχτώ-εννιά συγχω-
ριανούςµουδιασελώσαμετα βαρδούσις και κατεβήκαµεστα χωριάτης,
Ὑπάτης για να προμηθευτούµεκαπνό(τον οποίο θα ανταλλάσσαµε µε
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τρόφιμα στα εὔφορα χωριά του Μόρνου). Μοιραομένοι σε δυο ομάδες,σκορπιστήκαμε στα χωριά της Ὑπάτης, ἔχοντας συμφωνήσει να συνα.
ντηθούμε το βράδυσεκάτι ἀδειες βλαχοκαλύβες, να διανυχτερεύσουµεεκείκαὶ την ἄλλη μέρα να πάρουμε τὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, Οἱτῆςδικής μου ομάδας φτάσαμε πρώτοι στο σηµείο τῆς συνάντησης. Λίγοαργότερα, σούρουπο πιαἡρθανκαιοι ἀλλοι από άλλη κατεύθυνση Χαρούμενα αναστατωμένοιµαςεἶπαν ότι σιο δρόµο συναντήθηκαν µε µιαομάδα σαράνταπερίπου έφιππων ανταρτώνµε επικεφαλήςτον Άρη.Οιαντάρτεςσταμάτησανγια Χέγο, τουςεξήγησαν απλά για τον ξεσηκωμό,ρώτησαν Ὑια δυο-Ίρεις ουγχωριανούς µας έφεδρους αξιωματικούς,προφανώς για να τους προσελκύσουν, και ουνέχσαντην πορεία τουςΑκούοντας γι'αυτό το ουναπάντηµα ένιωσα ενθουσιασμό,µαζί και κά.ποια δόση απογοήτευσης, γιατί δὲν ήμουνκι εγώ τυχερός να τουςιδώαπό κοντά! Σε όλο το δρόμο της επιστροφήςτο µναλό µου ήταν κολ-λημένο σ' αυτόν τον ἔρσηκωμό, που µε τη φαντασία τον βίωνα σαν ἕνα,νέο 1821.

Κατάτο Φεβρουάριο του 1343, ἑνα τμήμα ανταρτών µε επικεφαλήςτον καπετάνιο Καπλάνη πέρασε από την Ευρυτανία στη γεπονκή και σὲ,μας Ναυπακτία καὶ στάθμευσε στο χωριό Ελατόβρυση, Σε μια ουγκέ:ηπρωση που έγινε εκεί πήγαμε κι από το χωριό µαςἐξ άτοµα να ιδούμε από κοντά πώςείχαν τα πράγματα. Η συγκέντρωσηγινόταν στην εκ-Κλησίατου χωριού, Ο καπετάνιος μίλησεστη συγκέντρωση γιατο ΕΑΗ,γιατις παράπλευρες οργανώσεις Εθνική Αλληλεγγύηκαι ΕΠΟΝ Καιγιατον ΕΛΑΣ. Ανάπτυξε τουςΊρεις σκοπούς του EAM: επιβίωση του λαού,δώζμοτου κατασητή, κατάθεση των όπλων µετά την απελευθέρωση και δε.δαγωγή ελεύθερων εκλογώνγια ανάδειζη κυβέρνησης της επιλογής του aod,Αναφέρθηκε στα κρατούντα χαρακτηρισιικά του ήθουςκαι τῆς πείθαρ.Χάας του ΕΛΑΣ και απείλησε µε σκληρά µέτρα κατά των κλεφτών καιπροδοτών. Έδωσε ακόµα τις πρώτες οδη/ες για τη ουγκρότηση τηςἸοπικής αυτοδιοίκησης και της λαϊκής δικαιοσύνης,και κάλεσετονκό:0μο να ουνδράµειτον αγώνα, Οἱ εντυπώσεις των µελών της παρέας.ας(6 παπάςτου χωριού, έναςγιατρός, ένας αξωμαπκός,ένας επαγ-Ὑελματίας, ένας φιλόλογοςκαὶ δυο δάσκαλοι) κυμαίνονταν από συ.Ὑκρατημέναθετικές έωςενθουσιώδεις,
Σελέγες µέρες, οι αντάρτεςαυτοί πέρασαν καὶ στη δική µας περιο-χή, τη Δωρίδα. Συνέλαβαν ἕναν καταδότη στουςΙταλούςκαιτον κρέµα-σαν ο᾽ἕνα σταυροδρόμι για παραδειγματισμό. Ο συνεργάτης αυτός
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τῶν Ἰταλών, ντυμένος µε παλική στραπωτκή στολή, είχε οδηγήσειπριν
από μερικούςµήνες στο χωριό µου ένα απόσπασμαΙαλών που έδρευε
στο Λιδορίκι γιανα συλλάβουν έναν Ινδότου Βρετανικού στρατού. Ο
Ἰνδός αυτός,ο «Εγγλέζος», όπως τον αποκαλούσανοἱ χωριανοί είχεα-
ποδράσει από το τρένο στη γέφυρα της Γκπαδιάς, ενώ οδηγείταν από
τους Γερμανούς, μαζ µε ἄλλους Βρετανούς στρατιώτες. αιχμάλωτος.
‘om Γερμανία. Από χωριό σε χωριό έφτασεστο δικό µας, όπου οικά-
τοικοιευχαρίστως τον περιέθαλπαν.Κι αυτήν τη φορά,ο Ανδρέας-έτσι
έλεγε πωςτονέλεγαν- εἰδοποιήθηκεκαὶ ξέφυγε από τους Καλούς.

Παράλληλα, οι αντάρτεςέπληξαν καΐρα την κλεψιά και οργάνωσαν
ένα περιστασιακό σχήμα τοπικής αυτοδιείκησηςκαὶ λαϊκής δικαιοού-
γης. τα όργανα τωνοποίων αναδεικνύονταν µεελεύθερες εκλογές από
τοὺς ἴδιους τουςκατοίκους, Ἡ ασφάλεια εδραιώθηκε απόλυτα, η οικο-
νομική δραστηριότητα αποκαταστάθηκε(ὖρυθμα καιη δηµόσια ζωή
στις μικρές αυτές επαρχακέςκοινόπγες, καθώςεπίσης η λεπουργία
τῆς δικαιοσύνης οµαλοποιήθηκαν’ Ἡ απήχηση ἦταν γενικά θετική και
άρχισενα εξαπλώνεται η οργανωτικήδιαξικασία τόσο στην τοπική αν-
ποδιοίκηση όσοκαιστην ἴδια την αντιστασιακή οργάνωση.

Ἡ ανάδειξῃ των οργάνων τηςτοπικήςαυτοδιοίκησηςκαι η ουµµε-
τοχή των πολπών σ'αυτά, καθώςεπίσης ο έλεγχος της λειτουργίας.
τουςστα Πλαίσια συνελεύσεων, πέρα απὀ τα άλλα ὠφελήματα, συνέ΄
βαλλαν και στη δημοκρατική διαπαιδαγώγησήτους. Στην αρχή.οἱεπι-
λογές των προσώπων, εκτός από την άγνοια, ενείχανκαιτο στοϊείο
τῶν προσωπικών σχέσεωνκαὶ της ιδιοτέλειας. Οἱτέτοιες επιλογές ὁ-
µως οδηγούσαν σε αδιέξοδα. Μέσω των συνελεύσεωνγνονταν ανα-
συγκροτήσεις των εππροπών. Μετις ανοσυγκροτήσεις,οἱ περισσότε-
ροι είχαν Την ευκαιρία κάποια φορά ή φορέςνα αναδειχτούν µέλη κά-
ποιαςεππροπήςκαινα διατελέσουνἔτσι άλλοτε κρίνοντεςκαι άλλοτε
κρνόµενοι. Στις συχνέςεξάλλου γενικές συνελεύσειςτουςµάθαιναν να
συζητούν. Και Χγο-λίγο,µε τη διαδικασία «δοκιµήςκαι πλάνης», ωρί-
uate om συνείδηση των περισσότερων η δημοκρατική αρχή ότι η κα-
λόπιστη συζήτηση, η επιλογή των κατάλληλων καὶ σωστών προσώπων,

 

 

1. Apyérepa n Επιροπή Εοωτερκών τῆς Κυβέρνησης των Βουνών. της ΠΕΕΑ. εἴί-
δωσε καὶ ένα συνοπτικό κώδικατοπικής αποδιοίηρης και λακής δικαιοσύνης, ο ο-
ποῖος κυκλοφόρηρε οὲ µεγάλη κίµοκα. Απλός και ος γλώσσαεύληπτη,μπορούσενα ο
ποτελέσαεγκόλπιο κόθεπολίτη,
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  καθώς επίσης ο σεβασμόςτηςκρίσης των πολλών, ήταν διαδικασίες
που ανταποκρίνονταν στο καλώς εννοούµενο συμφέρον όλων,Σε τέτοια πλαίσια ασφάλειας και ευνομίαςοἱ κάτοικοιτων ορεινών
χωριών, τωνοποίων είχα άµεση προσωπικήεμπειρία, επιδόθηκαν οςε-
νπατική καλλιέργεια ακόµακαι παρατηµένων από χρόνια χωραφιών
τους Και παράλληλα επιδόθηκαν, ελεύθερα πια, σε ανταλλαγές τωνπροϊόντωντους ἡ εμπορεύονταν ανταλλαγές προϊόντων ἄλλων περιο-
χών. Όιτου δικού µουχωριού, για παράδειγµα,που είχαν σε περίσσεια
παραγωγή πατάτας, ανταλλάσσοντάςΤην, προμηθεύονταν τα τρόφιμα
Καὶ ἀλλαεἴδη πουτους έλειπαν. Επιπλέον, προμηβεύοντανφορτία αλά-
τι από το Μεσολόγγιἡ σταφίδα καιλάδι προερχόμενα από τηύ απένα-
THY πελοποννησιακή πλευρά του Κορινθιακού. και µε αυτά έκαναν

Άλλες ανταλλαγές σε περιοχές που τα είχαν ανάγκη, διανύοντας µε τα,
υποζύγιάτουςπολλέςδεκάδες χλιόµετρα,Σε µεγάληκλίμακα επιδόθη-
καν οἱ συγχωριανοίµου στο εµπόριο καπνού. Τον προμηθεύονταναπό
τα χωριά της Υπάτης (διασελώνονταςγι'αυτό, ακόµακαιτο χειμώνα µε
Χόνια, τη Βὰ, προέκταση της οροσειράςτων Βαρδουσίων) και τον α-
ντάλλαζαν Κυρίωςµε σιτάρι και καλαμπόκιστην πεδιάδατου Μόρνου.
Μετη δραστηριότητα αυτή όχι µόνο ξεπέρασαντονεφιάλτη τηςπείνας.
του 1941-42 αλλά απέκτησανκαι υπερεπάρκεια. Μαζί τους,όχι µόνο
στη νομή αυτήςΤηςεπάρκειαςαλλά καιστο μόχθο που συνέβαλε οἱ αυ-
τήν, ένας ικανός αριθµός συγχωριανών µας από χρόνιαεγκαταστηµέ-νῶν κυρίως στην Αθήνα, οι οποίοι γύρισαν στις ρίζες των γονιών και
προγόνων για να αποφύγουν ταδεινάτης πόλης. ΚΙ όχι µόνο γιατον ε-
πιοπισμό, αλλά και για να αναπνεύσουν κάποιον αέρα λευτεριάς, µα-
κριάαπό τα χνότα του κατακτητή,

Κάθε καλοπροαίρετος πατριώτης, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε,
προσωπικές, δικαιολογηµένεςή αδικαιολόγητες, αρνητικές ή και εχθρι-
Κές διαθέσεις γιατις συγκεκριµένες οργανώσεις εθνικήςαντίστασης, θα.πρέπει, χωρίς αμφισβήτηση, να τους αναγνωρίσει τη µεγάλη συμβολήστην επιβίωση του ελληνικού λαού, στην εκπλήρωση δηλαδή του πρώ-
του από τουςτρεις σκοπούς πουείχε θέσει ωςβασικέςεπιδιώξεις του.το Αμ.

"Νωρίς την Άνοιξη του 1943, µέσω των τοπικών οργανώσεων που
εἶχαν ἤδη συγκροτηθεί, ήρθε μήνυμα που µας παρακινούσενα µετα-
Ρούμε στο χωριό Μουσουνίισα (τωρινό όνοµα ΑθανάσιοςΔιάκος).
στηνανατολική πλευρά των Βαρδουσίων, όπου ο ΆρηςΒελουχιώτης,
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καὶ µέλη της βρετανικήςαποστολήςθα μοίραζαν όπλα, Δημιουργήθηκε
ένα κλίμα ενθουσιασμούκαι ουνέρευσανγια το σκοπό αυτό πλήθος ἀν.
δρες, στην πλειονότηια νέοι, από όλητην επαρχία Δωρίδας. µε σηµαῖ-
ες -από µερικά χωριά µπροστάρηδεςοι ερείς. Από όσο θυμάμαιοιπιο
πολλοί καιπερισσότερο οργανωμένα προέρχονταναπό τα χωριά τὴς
περιοχήςτου Ευπαλίου. Συναντηθήκαµε στο χωριό Δάῤνος,στη δυτική
πλευρά τωνΒαρδουσίων και περνώνταςτο διάσελο της οροσειράς
Φτάσομε στη Μουσουνῄτσα, στην ανατολική πλευρά, Διανυχτερεύσαμε
εκείστην εκκλησία, σε αναμονή,και την ἀλλη μέρα οδηγηθήκαμε σ᾽ ἐ-
να παρακείμενο χωριό, το Μαυρολίθάρι όπου ήταν καταυλισµένο ένα
Τμήμα ανταρτών. Αλλά ούτε ο Άρηςούτε µέλητης βρετανικής αποστο-
λής εμφανίστηκαν. Οὗτε όπλα διανεµήθηκαν. Δόθηκαν εξηγήσεις ότι
κάποιο σοβαρό εμπόδιο συνετέλεσεσ᾿ από, Φαίνεταιότι οιεξηγήσεις,
ἦταναρκούντωςπειστκές, γιατίαυτοί που έλαβαν μέρος σ᾽αὐτή τὴν
πορεία, παράτην απογοητευτική έκβαση δεν έδειχναν ενοχληµένοι.

Ἄκόμακαι σήµερα που σκέφτομαιεκείνο το περιστατικό, πιθανολο-
γώ

ότι

οι Άγγλοι αρχικά υποσχέθηκαν,αλλά μετέπειταεπιφυλάχτηκαν,
δεδομένου ότι είχε εμφανιστεί και άλλη αντιστασιακή οργάνωση στην
περιοχή της Γκιώνας, η «Εθνική Και Κοινωνική Απελευθέρωση» (ΕΚΚΑ)
υπό τον ουνταγµατάρχη Ψαρρό,και µεταξύτων δυο οργανώσεωνείχαν.
αρχίσειοι πρώτεςπροστριβές,

Η

Βρετανκή αποστολή τηρούσε ακόµα,
την εποχή εκείνη -τυπικάτουλάχστον- ίσες αποστάσεις έναντι των
δύο οργανώσεων, Η άλλη εκδοχή ήτανότι οι οργανώσεις των ΕΑΜ.
ΕΛΑΣθέλοντας. ίσως, να κάµφουνυποθεικούς δισταγμούς της συµµα-
Χκής αποστολής, επιχείρησαν µε την κινητοποίηση αυτήµια επίδειξη
δύναμης, για να πείσουν τόσο για την επρροή τους όσοκαιγια τὴ θέ:
‘non του λαού να πάρει ὁπλα και να πολεμήσει τον κατακτητή, Ὁλαός,
πράγματιστη φάση αυτή, ενωμένος(δεν εἶχε ακόµα εμφιλοχωρήσειο
διχασμός)έδειχνε ότι ἦταν αποφασισμένοςνα αγωνιστεί.Ας δούµετην
πιο πέρα πορείατης Εθνικής Ανήίστασης,

 

 

 

43Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΜΟΥΕΜΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΗΣΤΑΣΗ.

Ἡ αναφορά µου στο θέµατης Εθνικής Ανίστασης αναπόφευκτα παίρνει
εδώκάποια έκταση. Αφορά ένα κορυφαίο γεγονόςτης ιστορικής πορεί-
ας τὴς χώρας µαςσε µια Περιοχή στην οποία πρωτοσργανώθηκε, ανα-
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ππύχθηκε και έδρασε, αλλά και στην οποία, πέρα από τα θετικά επιπεύγ-
ματα, διαδραματίστηκανκαΤα πρώτα διχασικά γεγονότα, που σηµατο-
δότησαν ανώμαλεςεξελίξεις καιτραγικάδεινάγια τις μετέπειταδεκαετίες.

Ἡ αναφορά µου αυτή έχει χαρακτήρα κατάθεσης αυτόπτη μάρτυρα
που πήρε µέρος στην εθνική ανιίσταση, όχιµόνο µετον ενθουσιασμό
που εικοσιριών ετώννέου, αλλά καὶ µεεύλογους προβλημαπσμοής και
κρπική διόθεση, ιδίως όταν, µετά την Οργάνωση του ΕΑΜ, έκαµαν την.
εμφάνισήτουςστην περιοχήκι όλλεςδύοαντιστασιακές οργανώσειςκι
άρχισανοιδιενέξεις,

Τακαταγραφόμενα αντλούνται απὀ την άµεση εμπειρία καιβίωση
Ίωνγεγονότων, όπωςαποθησαυρίστηκαν στη μνήμη µου κι όπως επα-
νειλημμένα στα μετέπειτα χρόνια, στο φως των συνεπειών τους, κριπκά
καὶ µε εἰλικρνή διάθεση ανπκειµενικόπῃας, κοσκμστηκαν και κατα-
στάλαξαν στη συνείδησή µου. Πρέπει να προσθέσω ακόµα ότι έρευνα.
Ἱστορική για την επιβεβαίωση μερικώνμικρολεπτομερειών δεν έκαµα.
Σεάθηκα στην ουσία όπωςτη βίωσα καιτη συγκράτησακι όπωςστην.
πορεία τὴν ἔκρινα.

1943: Οι οργανώσεις εθνικής αντίστασης
στη Φωκίδα και στηνευρύτερη περιοχή.

Κλιμάκωση αμοιβαίας καχυποψίας.
και συγκρουσιακής ατμόσφαιρας

Στα µέσα του 1943,οι οργανώσεις τουΕΑΜ είχαν ήδη σημειώσει µε-
όλη οργανωτική ανάπτυξη καιείχαν εδραιωθείσταθερά σε όλη τη Στε-
ρεά Ελλάδα. Παράλληλα,πολύ ούντοματα κατά επαρχία αρχηγεία α-
υταρτών, που είχαν νωρίερα συγκροτηθεί στην ευρεία αυτή περιοχή, α-
ναπτύχθηκαν σε τρία συντάγματα του ΕΛΑΣ. το 360 στην Ανατολική
Στερεάτο 390 στη Διπική Στερεά καιτο ἆ2ο στην περιοχή Ευρυτανίας
Φθιώπδας. Διοικητής αυτού του Ελασίτκου 42ουΣυντάγματος ήταν ο
παλαίμαχος συνταγματάρχης ΘεοχόρηςΣπαθής, Κερασιώτηςστην κα-
ταγωγή, υπασπιστήςτου Ν. Πλαστήρα στο 42ο Σύνταγμα Ευζώνων στη
Μικρά Ασία.

Την ἴδια εποχή (καλοκαίρι του1943) άρχισεκαι ο ΕΔΕΣ να εγκαθι-
στά. µε το ουνταγματόρχη Βέμο, οργανώσειςτου στη Φωκίδα, όπου.ε-
κτός από το εδραιωμένο ΕΑΜ. είχε αρχίσει να οργανώνεται και η ΕΚΚΑ.
Κι όπωςείπα πιο πάνω,μεταξύ των δύο οργανώσεων(ΕΑΜ και ΕΚΚΑ)

 

          



εἶχαν ἀρχίσει οἱ προστριβές. Ὑπό τὴν ἐπαπειλούμενη ἐμπλοκή και τῶν
τριών Οργανώσεων σε γενικότερη σύγκρουση,η οργάνωση του ΕΔΕΣ α-
Ναδιπλώθηκε προςτην περιοχή του Βάλτου και της Ηπείρου.

Ἡ ΕΚΚΑ πρωτοεμφανίστηκεµε ένα μικρό ένοπλο τμήμα, μετά τις δύο.
ἄλλες Οργανώσεις, νωρίς το 1943, στη Φωκίδα (περιοχή. όπως εἶπα
πιο πάνω. εαμοκρατούμενη). όπου επιδόθηκε στη συγκρότησητου δι-
κού τῆς 5,42 Συντάγματος. Στο ξεκίνημά του Το Τμήμααυτό αφοπλί-
στηκε από τον ΕΛΑΣ. αλλά στη συνέχεια εππεύχθηκεκάποια συνδιαλλα-
γή, ἢ οποία, όπως θα ιδούμε, σε κλίμα αμοβαίας καχυποψίας κράτησε
μέχρι τὴν ἄνοιξη του 1944, Νωρίτερα τὴν τύχη του αφοπλισμού από
τον ΕΛΑΣ τηνεἶχε άλλοένα αντάρτικο τμήμα που μόλις οργανωνόταν
από τουςΚωστόπουλοκαι Σαράφη κάπουστα όρια ΣτερεάςΕλλάδας
και Θεσσαλίας. Ο Άρης κάλεσετους Κωστέπουλοκαι Σαράφη να προ:
σχωρήσουν στον ΕΛΑΣ καιτους άφησανελεύθερουςνα το οκεφτούν,

Όιτου ΕΑΜ.ΕΛΑΣ. γιατις ενἐργειέςτουςαυτές, επικαλούνταντότε ε-
πιχειρήματα όπωςτο ακόλουθο,το οποίο αε πολλούς ηχούσε εύλογο:
«Φε αγώνα και θυσίες έχουµεεδραιώσει οργανωτικά µιαθετική ανηιστασιακή
δραστηριόπητα και σε πολλές περιοχές έχουµεκαταλύσει την κυριαρχία του
κατασητή, Σκοποί µας, ἐπίσηµα διατυπωμένοι απότις συμμετέχουσεςστην
οργάνωσή μας, στὴν ὀργάνωσητου ΕΑΜ, πολιτκές δυνάμεις,είναι (α) η εζα-
σφάλιση της επιβίωσης του εὐληνικού λαού. (Β) το διώξμο του κατακτητή καὶ
(0μετά τὴν απελευθέρωση κατάθεση των ὅπλων Και ελεύθερες εκλογές για
ανάδειξη ουσπήματος διακυβέρνησης της επιλοίήςτου ελληνικού λαού. Συµ.
φωναίτε; Ελάτε µαζί µας. Επιδιώκετε κάπι δισφορεηκό:Ποιο είναι αυτό»,
Όπωςκαι σήμερα επιβεβαιώνεται απότουςιστοριογράφουςτωνγεγο-
νότων τηςεποχήςεκείνης, οι πρώτοι συστήσαντες το ΕΑΜ (1941), πριν.
ακόµα συγκροτήσουντο αντάρτικο των βουνών, ζτησαν τη σύμπραξη
ὅλων τῶνπριν από τη δικτατορία τῆς 4ης Αυγούστου πολπικών κοµ-
μάτων, αλλά δε βρήκαν σοβαρή ανταπόκριση. Έχει ακόµαλεχθείότιεἴ-
χε προταθείη ηγεσία του EAM στον Γεώργιο ΓἸαπανδρέου.

Το επίμαχο, βέβαια,σηµείο ήταν ο τρίτος σκοπός. Έμπανε το ερώ-
Τηµα,ποιοςήταν ο λόγος νατεθεί αυτόςο σκοπός στην ἱδρυτική δια-
κήρυξῃ τουΕΑΜ. Η απάντηση που δινόταν ή-αν (α) Ότι στη χώρα πριν
and tov πόλεμοεἷχε επιβληθείη δικτατορίατης 4ηςΑυγούστου απότον
Ι.Μεταξά,µε κατάλυση του Συντάγματοςκαι Ἱς ευλογίες του εντεταλµέ-
νου για τηντήρησή του Βασιλιά, Επίορκος λοιπόν ο Βασιλιάς, (β) Όπι η
κυβέρνηση του Καΐρου, στην ουσία βασλική κυβέρνηση, παρότι µη ε-
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κλεγμένη αλλά διορισμένη από τὴ βρετανική κυβέρνηση, πλαισιωμένη μετὰ αφοσιωμένα σε αὐτήν ἔνοπλα τμήματα πουεἶχε οργανώσει για τὸσυμμαχικό ἀγώνα στη Μέση Ανατολή, θα ἐρχόταν μετά την απελευθέ-.ῥωσῃ στην Ελλάδα, µετην αὔωση νόμιμης κυβέρνησηςτηςχώρας. η ο-ποία θα έπαιζε τον ἀποφασισιικό ρόλο στις παραπέρα πολπικές εὔελίὃς. () Οι όποιες οργανώσεις Εθνικής Αντίστασης του εσωτερικού, µετα ένοπλα τμήματά τους και µετις όποιεςπεργαμηνέςτου αγώνα τους,φυσικό ήταν να έχουν ανάλογο λόγο στις μεταπολεμκές εξελίδεις,Όλοι,όμως,θα κρατούσαντότε όπλα (το µόνο,ίσως,που από την άποψη αυ-τήδεθα είχαν προβλέψει ήταν τα γερµανοοργανωµένα Τάγματα Άσφα-λείας, τα οποία,επίσης. θα κρατούσαν όπλα). Έτσιο κίνδυνος µας σὐ-Ύκρουσης ἦτανπερισσότερο από πιθανός. ΈκρινανλοιπόνοιΤου ΕΑΜ,πως,κατάσυνέπεια, θᾳ έπρεπε να υπόρχειεγγυημένη συμφωνία, ότιστοτέλος του αγώνα θᾳ κατατεθούν από κάθε πλευράτα όπλακαι θα εξα-σφαλιστούν ελεύθερεςεκλογέςγια το πολίτευμακαιτην κυβέρνηση. Αν.τόδηλαδήπου, δυστυχώς, τελικά δεν έγινε.
Ὁ Στ. Σαράφης,του οποίου η ομάδα όπως αναφέρθηκε παραπάνωαφοπλίστηκε από τον ΕΛΑΣ,κατέβηκε στην Αθήνα και έπειτα από δια-.βουλεύσεις που έκαµεεκεί, συμφώνησε µε τη λογική των σκοπών του.ΕΑΜ και προσχώρησεστον ΕΛΑΣ. τουοποίου και έγινε αρχηγός, ΜετουςΝ. Ζέρβα και Δ. Ψαρρό δεν κατορθώθηκε να εππευχθεί συµφω-.

via, όχι μόνογια ενοποίησηαλλά οὖτε για κάποιας µορφήςσυνεργα-.σία δράσηςέναντι του κοινούεχθρού. Ας σημειωθεί ὃς ότι τόσο οΖέρβας όσοκαι ο Ψαρρός είχαν αντιβασιλική δημοκρατική προέλευση;καὶ οἱ δηλωμένοι σκοποί των οργανώσεώντους ήταν η δηµοκραπκήδιακυβέρνηση, χωρίς βασιλίά. Και οιδύο, όπωςκαιο Σαράφης, ήταν α-πότακτοι του ἀποτυχόντος κινήµατοςΠλαστήρατο 1935, το οποίο α-ποοκοπούσεστην αποτροπήτης παλινόρθωσης,τότε, της μοναρχίας.Όιπολιτικοί στόχοι, µάλιστα,Του Μναρρού, όπωςκαταγράφονταν εἰσημα στο καταστατικό τηςΕΚΚΑ, απέπνεαν σαφή σοσιαλιστικό προσα-νατολισµό,
Όιοργανώσεις ΕΔΕΣκαι ΕΚΚΑ, καθώςκαι η κυβέρνηση του Καΐρου,μϕέβαλλαν για την ειλικρίνεια του τρίτου σκοπούτου ΕΑΜ και φοβού-Wray ὁτι το ΕΑΜ, ποδηγετούµενο από το ΚΚΕ, θα επιχειρούσενα κατα-λάβει τὴν εξουσία και να εγκαταστήσει ένα καθεστώς ανάλογης ιδεολο-Vlas, Έχονταςεξάλλουτις δικέςτουςβλέψεις στην εξουσία, ιδίωςη κυ-βέρνηση του Καΐρου, ἤθελαν να αποτρέψουν την ποληική επικράτηση
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τῆς εαµικής παράταξῃς, ακόµακι αν αυτό γινότανµε τηνψήφο του λα-
οὐ, Διάχιτη ήταν,επίσης, και η γνώμη ότι πίσω από τις διχοστασίες αὐ-
τές βρίσκονταν (απλώςτις επηρέαζονή και. άμεσα ή έμμεσα, τις καλ-
λιεργούσαν) οι εξαπίας του κοινοή εχθρού πρόσκαιρα ενωμένοι, στην
ουσία όμως βαθύτατα ὄιχασμένοι, μεγάλοι µας σύμμαχοιαπό τη µια µε-
pid η Σοβετική Ένωση και από την άλληη Δυτική Συμμαχία(Μ.Βρετα-
Ψία και ΗΠΑ)γιατο δικό τους γεωπολπικό συμφέρον.

Έτσι, στο εσωτερικό µέτωπο των οργανώσεωνεθνικής ανίστασης.
κυριάρχησε αμοιβαία καχυποψία,και το επάρατο, διαχρονικό, διχαστικό,
σύνδρομο του λαού µας κλιμακωνότανλίγο-λίγο σε εκρηκική ου-
Ὑκρουσιακή κατάσταση. Καλλιεργήθηκε φανατισμός ανάμεσαora avri-
μαχόμενα στρατόπεδα, τόσο στα ένοπλο Τμήματα όσοκαὶ στις πολπι-
ές οργανώσεις. Κατά συνέπεια και στα ποια απότα απλά µέλητηςελ-
ληνικήςκοινωνίας οι οργανώσεις αυτές επηρέαζαν. Τοπικά, ως τις αρ-
χές του 1944,δεν αποφεύγθηκαν και οἱ τρίβές ἡ μικροσυγκρούσεις µε-
ταξύ των ένοπλωντμημάτωντου ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣστην Ἤπειρο, του
ΕΛΑΣ και του 5/42 του Ψαρρού στη Φωδα.

Οι εαµκές οργανώσεις ήταν οι μαζικότερεςκαιείχαν απλωβεί σε ὁ-
λητη χώρα. εκτός and την απολύτωςελεγχόμενη απὀ τον ΕΔΕΣ περιο-
χή στην ηπειρο. ταν δραστηριοποιηµένες, συνωµοτκά στις ελεγχό-
μένες από τους κατακτητές περιοχές. ελεύθερα στις απελευθερωµένες.
Επικοινωνιακάτουλάχιστον, ενεργούσανµε πολπική μετριοπάθεια. Κα:
λούσαντο λαό να συστραπευθεί στον αγώνα ανεξαρτήτως πολιικών
φρονημάτων καιεπιμελώς απέφευγαν την κομματική πολιική προπα:
Ὑάνδα, Στην κοινή γνώµη, ωστόσο,επικρατούσε η άποψη ότιτο ΚΚΕ ὁ
Χ μόνο πρωτοστάτησεστην (δρυσητου ΕΑΜ αλλάκαιαποτέλεσετην κ.-
νηπήρια δύναμηστην περαπέρω πορεία «αιδραστηριότητάτου. Σε αν-
τό συνετέλεσαν: (ᾳ) το γεγονός ὁπι η πλειονότητα αυτών που βγήκαν
πρώτοι στο βουνό και συγκρότησαν τον ΕΛΑΣ ήταν στελέχη και µέλη
τουΚΚΕ, (β)το γεγονός ότι σηµαντικάστελέχη του πλαισίωνανκαι την
Κενπρική Ἐπαροπή του ΕΑΝκι ακόµα(/) το ὅτι ἦταν το μόνο από τα
προτου πολέμου κόμματα το οποίο σύποµα αναδιοργανώθηκε, που
ουνέχζε να λειτουργεί οργανωμένα ως κόμμα και να συμμετέχει επώ-
γυμα και δραστήριαστις εαµικές οργανώσεις,

Την άποψηπερί ποδηγέτησης του ΕΑΜ από το ΚΚΕ καλλιεργούσαν
κατά Κύριο λόγο οι ανίίθετες προςτο EAM οργανώσεις, παράγοντες,
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τῶνπροπολεμικών αστικών κομμάτων καιη εξόριστη βασλική ελληνι-κή κυβέρνηση του Καΐρου. Καιπίσω, βέβαια, από αυτούς,βρισκόταν ηαυθεντική πολιική βούλησητης Βρετανικής κυβέρνησης, η οποία ὃςστήριξε απλώςαλλά και διόριζς Και καθοριστικά κηδεµόνεμε την ελληκή κυβέρνησητου Καΐρου

-

άσχετα από την προσχηµαπκά, μάλλον, ᾱ-ερόληπτη συµπερφορά των αποστολώντης στην Ελλάδα, Την ἁποῴῃaurτην καλλιεργούσαν, επισείοντας τον κομμουνιστικό μπαμπούλακαὶ διεγείροντας τα όποια αντκομµοινισηκά αντανακλασιικά της κοι.Νωψίας προκειµένου να κάµφουντην απήχηση του ΕΑΜ σ᾽ αὑτήν καὶ ναην αποστασιοποιήσουν από τις οργανώσας του. Στην ύπαβθρο χώραΊπα το οκοπό αυτόν χρησιμοποιούσαν και λαϊάστικα κηρέγµατα, ὅπως«θα µας επιβάλουν την αθεῖα, θα µας πάρουντην περιουσία και θα τημοιράσουν» κπό. Ας σηµειωθείότιστα τοπικά µαςπλαίσια, πολλοί απ’ππούς. στους οποίουςεἶχον απήχ]ση αυτά τα λαϊκίστηκα κηρύγματα,είχαν τόση περιουσία που μόλις φυτοζωούσαν!Ἡ ἴδια

n

εαμική ηγεσία καιοἱ οργανώσεις της ανηδρούσαν στην εκ.σιρατεία αυτή με αυτοσυγκράτηση καὶ µεµα τασική που δέφειδε τις αιπάρεις Στις τοπικές οργανώσεις και στην αυποδιοίαηση, τὰ στελέχη καὶ οιαρμόδιοι στα διάφορα ὄργανα ἀναδεικνύονταν δημοκρατκά μὲ ψηφοῴο.pies Άλλωστε ἢ μέγιστη πλειονότητα των αθρόα οργανωμένων στὴν ὑπαι.Όρο χώραδενεἶχαν καμιάσχέση µε τον κομμουνισμό. Από το γενικό, ὦ.σιόσο,κλίμα της εποχής εκείνης, που το χρωμάτιζαν τα δεινά του πολέμουκαὶ τῆς στυγνής ξενικής κατοχής, στο λαό αὐτόματα αναδύονταν έντονα,ευοεβεῖς πόθοι γα ἕνα μεταπολεμικό κόσμο στον οποίο θα κυριορχούσε ἢΕρήνη η αμποδιάθεση και η πολπική ελευθερία των λαών, η κονωμκή δικαιοσύνη, με όλα τα ευεργετικά γα το σύνολο των ανθρώπων συνακόλου.ϑα Δε χρειαζότων εἰδκή κατηχητκή προσπάθεια να συσχεπιστούν αὐτές οὶτπθυμητές καταστόσεις με σοσισλισηκές πολπηκές. Και μέσα στο κλίμαΊων καρών, µεγάλο ποσοστό του λαού. την πρώτη τουλάχοτον περίοδο,πιστεύαμε στὴν ουτοπία, ότι οἱ εξελίξεις προς τὴν κατεύθυνση αυτή θα α.κολουθούσανεἰρηνκές δημοκρατκές διαδικασίες. Ο ἀπόηχος του αθέα.του, ακόµα τότε, ἀπό κοντά, «θρύλου» του «ωπαρκτού σοσιαλισμού» α-φἰούσε ος πολλούς κάποια γοηῃείακαι µερκοίσχεπκά πολύ λίγοι φυσικόἼπαννα προσέρχονται και στις αυθενηκές οργανώσειςτου κομμουμισηκού.κόμματος, Προσηλυτισμός πάντως δε φαινόταννα γίνεται᾿Ακόμα, στα πόστα των εαμικών εππροπών των στενότερων καιτῶν ευρύτερωνπεριοχών, γιὰ τὴν ἱεραρχική πρωτοκαθεδρία προωθού.
ANATAPAXON στὴν χῶρὰ μὰς [81]

 

       
 



 

vray στελέχη που δεν προέρχονταν από το κομμουνιστικό κόμμα. Στὴν
περιφερειακή Επιροπή του ΕΑΜ Φωκίδας, γα παράδειγµα, το κορυ-
φαΐο πόστο,του Γραμματέα,το εἶχον, την πρώτη περίοδο ο Βασ.Κου-
τοαγγέλος, ἔγκριτος δικηγόρος προερχόμενος από την Ένωση Λαϊκής
Δημοκρατίας(ΕΛΔ) των Σβώλου-Τσιρμώκου και στη συνέχεια, ως την
απελευθέρωση, ο Γεώρ, Παπαντωνίου, καθηγητήςπροερχόμενοςαπό
το συντηρητικό δημοκρατικό χώρο. Καιστην ΠΕΕΑ, την εαµική Κυβέρ--
γηση των Βουνών, που αργότερα ουγκροτήθηςε, στην πλειονότητα των
μελώντηςσυγκαταλέγονταν προσωπικότητες από τονκεντροαριστερό
και απλώς κεντρώο χώρο (όπωςπχ. οι Σβώλος, Τοιρμώκος, Α]γελό-
πουλος, Ασκούτσης, Μπακιρτζής, Γαβριηλίδης).

Ὡστόσο η συγκρουσιακή ατμόσφαιρα εξακολούθησε να είναι ῥορη-
σμένη. Ki ενώ µε ανακούφιση όλοιµαςπληροφορηθήκαμεότι εππέλους
συμφωνήθηκε μετάβαση ανππροσωπείας τῆςΠΕΕΑ στο Κάιρο να συζη-
τήρει µε τηνεκεί Κυβέρνηση τη ουγκρότηση ΚυβέρνησηςΕθνικής Ενό-
πππας, ξέσπασε στη δικήµας περιοχή, τη Φωκέδα, µια θύελλα που υπο-
νόμευε καίρια τη σωτήρια αυτή προοπηκή, Μία στραπωτικοπολπική
θύελλα προεξαγγεληική πολλών µοιραίων γεγονότων και καταστάσεων
γατὴ μετέπειτα πορεία των εθνικών μας θεμέτων.

Θαεπιχειρήσω μια συνοπτική ἀναφοράσ' αυτήν, ὁπωςτὴν εἶδα α-
πό κοντά:

Η σύγκρουση ΕΛΑΣκαι 5/42 Συντ/τος Ψαρρού
(1944). Μια ασύνετη αντίδραση του ΕΛΑΣ.

σε σκηνοθετημένη πρόκληση,

Ἡ θύελλα άρχισεµε µια ακατανόητη πρόκληση Τµήµατος του υπό τον
συνταγματάρχη Δημ. Ψαρρό 5/32 Συντάγματος. Όπωςεἴδαμε,το 542
εἰχε ουγκροτηβεί στα µέσατου 1943 στην εαμοκρατούµενη Φωκίδα και
είχε επανειλημμένες προστριβές με τις ελασίπκες µονάδες τηςπεριο-
χής, Στις αρχές του 1944, άρχισαν να κατατάσσονται σ᾿ αυτό αθρόα, κυ-
ρίωςαξωμαπκοί που ωςτότε, όπωςοἱεπικοπέςτουςέλεγαν, «λού-
Φαζαν» στα αστικάκέντρα, (Αλήθεια,αυτοίδεν ήταν κατά πρώτο λόγο,
που έπρεπε να βγουν στο βουνό για να πολεμήσουν τον κατακτητή)

Όι του ΕΑΜΕΛΑΣ µέμφονταντο 5/42 ότιδενείχε πραγματοποιήσει
καμιά στραπιωπική επιχείρησηκατά των κατακτητών κι ακόµα ότι οι α-
θρόα προσερχόμενοι αξωμαιικοί στιςτάξεις του αποστέλλονταν από
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ανπιεαμικά κέντρα, µε Κύρια αποστολή την αντιμετώπισητου ΕΛΑΣ. Κυ--κλοφορούσε η διάδοση όπι µεγάλοτµήµα της δύναµης Του συντάγµα-τος εἰχε πλέον καὶ ιδεολογικά διαφοροποιηθεί από τις δηµοκρατικές-σοσιαλισηκές αρχέςτης πολπικής του οργάνωσης,της ΕΚΚΑ.και πα-ρουσίαζς τάσεις αυτονόµησης έναντι του ἱδριτή της και διοικητήτου5,42 Συντάγματος συνταγματάρχη Δ. Ψαρρού,

Τον ΑπρίληΤου 1944,το πολυπληθέστερο τµήµατου 542.το τάγ-μα Καπετζώνη, κνήθηκε νοιοδυτικά και οχυρώθηκε στο Κλήμα ξυπαλί.ου. Ανέµενε άραγε αναμέτρηση; Μερικές μέρες αργότερα, µια διλοχία,του 5/42 υπό το λοχαγό Ευθ. Δεδούση βάδισε προςτη ΒΑ. Δωρίδα,μπήκε στο χωριό Πενπαγιού, όπου ήταν η έδρα τηςΠεριφερειακήςΕπι.Ἰροπήςτου ΕΑΜ Φωκίδας, άδονταςτο γνωστό βασιλικό θούριο «Τουατού ο γιος»,Και αιχμαλώτισε όσαµέλη της Επιτροπής βρήκεεκεί α-νόμεσά τους το Γραμματέα της καθηγηπή Γ. Παπαντωνίουκαι το μέλος,της Γώτη ϱζαρίλαο Φλωράκη). Στη συνέχεια προχώρησεγιανα ουνς-ωθεί µεΤο τάγμα Καπετζώνη στο Κλήμα, Πριν φτάσειεκεί, άφησεε-λεύθερουςτους αἰχμαλώτους του, αλλά το κακό εἶχε γίνει. Η θρυαλλίδατῆς σύγκρουσηςεἶχε ανάψει.

Ὁ

ίδιος ο Ψαρρός, προφανώς αναστατω-μένος απότις άφρονες αιπές ενέργειες, πήγε στο Κλήμα, γα να προ:λάβει τα χειρότερα, αποφασισμένος. όπωςλέγεται, να ξεκαθαρίσειτηνκατάσταση Των αυθαίρετων κινήσεωντων τμημάτωντου.Στις τοπικές οργανώσειςτου ΕΑΜείχε προκληθεί αναβρασµός, αλλάΕπικράτησε αυτοσυγκράτηση, Κατά ατυχή -θα έλεγα-- σύμπτωση, στηνκορύφωσητης κρίσης περνούσε από την περιοχή ο Άρης θελουχώτης,κατευθυνόμενος προςτην Πελοπόννησο, όπου τα ελασίτικα τμήματα,ουγκρούοντανµε τα πληβυνθένταεκεί Τάγματα Ασφαλείας της κατοχ-κής κυβέρνησης, Ο πρωτοκαπετάνιος του ΕΛΑΣ -προφανώςγια να µηναφήσει πίσω του εκρῃκαικές εκκρεµότηγες-- αὐθωρεί χωρίς διαβουλεύ-σεις µετις πολπικές οργανώσεις ή την ΠΕΕΑ, έδωσεεντολή στα τοπικάἸμήματα του ΕΛΑΣ να προελάσουν προς το Κλήμα, Μεγάλη ΤετάρτηΠρωίτου 1944 έγνε η επίθεση και το 5/42 Σύνταγμα καταλύθηκεκατά ἐ-νοντραγικό τρόπο, Οἱκυρίως υπεύθυνοι, Καπετζώνης, Δεδούσης κτλ.προετοιμασμένοι,διέφυγαν προς την παραλία (όπου-ὅπως ειπώθηκε-.ous παρέλαβαναναµένοντα πλοιάρια) και προς τα Τάγματα Ασφαλείας,Ναυπάκτου, Απότους λοιπούς, περίπου 209,οι περισσότεροι σκοτώ-ηκαν αµαπγί Όσοιδιέφυγαν το οκοτωµό στην κρίσιµησπγµήτης οὔ.  ANATAPAXON στὴ χώρα ΜᾺΣ 183]

 



γκρουσης σώθηκαν. Απ᾽ αυτούς, οἱ αξιωμαπκοί προσχώρησαν στον
ΕΛΑΣ και οδηγήθηκαν στο Γενικό Στρατηγείοτου. Ο Δημ. Ψαρρός, µετά
τη σύλληψήτου. δυστυχώς, εκτελέστηκε επιτόπου, όπως λέγεται απότον
πρώην συµφοπητή του στη Σχολή Ευελπίδων διοικητή του 36ου Συ-
ντάγματοςτου ΕΛΑΣ ουνταγματάρχη Στ. Ζούλα.

Οιτοπικές ποληικές οργανώσειςτου ΕΑΜ αναστατώθηκαν από τον
τρόπο ποὺἔγινε η διάλυση του 5/42. από το σκοτωμό τόσων αθώων
οπλπών,Οἱἴδιες οι εαµικέςοργανώσεις, πριν από λίγο καιρό, παρό-
Ίρυναν τους µη οργανωµένουςτης περιοχήςνα συστρατευτούν στονα-
γώνα, κι αν δεν προκρίνουν το ΕΑΜ να οργανωθούνστην ΕΚΚΑ-5/42.
Οιοπλίτες αυτοίουσιαστικά παραδόθηκαν. Τι σωστότερο,αλήθεια, α-
πό το να τοὺς αφοπλίσουν, να τους εξηγήσουν ανηκειµενικά τὰ συμ-
βαίνοντακαινα τοὺςστείλουν στα οπίτατους Γολλοίαπ’αυτούςίσως.
και να ζητούσαννα περάσουν στον ΕΛΑΣ. Θα μπορούσανοι του ΕΛΑΣ.
να Κάµουν την εξήγηση αυτή και στο λαότῆςπεριοχής, σε µια συγκέ-
Ὑτρωση, όπωςστην πλατεία του Ευπαλίου, που ἦτανΤο κέντρο τηςπε-
ριοχής. Απαράδεκτο,επίσης, να εκτελεστεί ο Ψαρρός παραδοµένος.
Πολύ περισσότερο που, όπωςπειστικά υποσιηρίχθηκε, πήγε στο Κλή-
μαγια να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Λένε μάλιστα όπ, απογοητευµέ-
νοςαπό την εξέλιξη των πραγμάτων, πρὶν and τη μοιραία σύγκρουση
είχε εκδηλώσει την πρόθεση ακόµηκαινα συνδέσει τις πιστές σ᾽ αὐτόν
δυνάμεις µετον ΕΛΑΣ.

Ἡ ακατανόητα θρασεία ενέργεια των Δεδούση και Καπετζώνη, να
αχμολωτίσουν, χωρίς αφορμήκαι σε άγνοια του Ψαρρού,την Περιφε-
ειακή Επιτροπή του ΕΑΜ Φωκίδας, πς παραμονέςτης συνάντησηςτου
Καΐρουγια σχηματισμό κυβέρνησηςεθνικήςενότητας, τι άλλο ήταν πα-
ρά µια οκότιµη πρόκληση για σύγκρουση; µια σύγκρουση που θα µπο-
odor va αξιοποιηθείεις βάροςτου ΕΑΜ στη συνάντησηαυτή; Αλλά και
πόσο απερίοκεπτα και πολιτικά άστοχα έπεσε στην παγίδα της πρό.
λησης αυτήςο ΕΛΑΣ. µετον απαράδεκτο τρότο διάλυσης του 5/42 Συ-
ντάγματοςκαιτη δολοφονία του Δημ. Ψαρρού! Σκόπιμη Πρόκλησηκαι
ἄστοχῃ θερμόαιμη αντίδραση. Να το μοντέλοτων μετέπειτα ολέθριων
εθνικών κρίσεων.
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᾿Αλυσίδα βραχυπιρόθεσμων καὶΜακροπρόθεσµων συνεπειών. χαμένεςευκαιρίες µε τραγικές απολῄδεις
Οι ουνέπειες αυτούτου τραγικού επεισοδίου στο Κλήμα Ευπολίου υ-πήρξαν μερα αλλά καιμακροπρόθεσμα καταστροφικές γιὰ τὴνπορείατῶν πραγμάτων στη χώρα μας, Θὰ επιχειρήσω μια στοιχειώδηεξήγη-5η µε ελεύθερηκρίση, ὅσο μπορώ πιο ξάσπερηΠροαναφέρθηκε ὁτιτο επεισόδιο αιτό έγινε λῄιο πριν από τῇ συμ.φωνημένη μετάβαση της ανπιπροσωπείαςτης ΠΕΕΑ στο Κάιρο. Ἡ ρῦνά.Fela url νε Ίο νά αναζητηθεί µετην εξόριστη εκεί ελληνική κν.Ῥέρνηση,λύση κιβέρνησης εθνικήςενότητας. Έγνς, όπως εἶι γνω-276. συνάντηση των δύο πλευρών στο Λβανο το Μάιοτου 1044 Emδιάσκεψηαὐτή, ἢ avrmmpoouneia tou EAM, avti να παρουσιαστεί μετὰεύσημα των αγώνωντου και των ενωπκών του διαθέσεων (πολύ πι;νά, ὅπως τα πράγματα εξρίσσονταν,και µε τον ψαρρό oro πλευρότον)Βρέθηκε στο σκαµνίτου κατη]ορουμένου, µετο Γεώργιο [απαν,ρέου, πρόεδρο της κυβέρνησης του Καρου, νατη μαστιγώνει Been,τῆγα μονοπώληση του αγώνα και εξόντωση των άλλων αντιστα-

 

αλλά και εξόφθαλμαεπιζήμιο γιατην ἴδια τηνΑγιπροσωπεία,ανείνα βρεθεί στο Κάιρο, στο σκαμνί του κατηγορου-μένου, θα δικαιούταν εκείνη να εἶναι ο κατήγορος, προβάλλοντας καικαταγγέλλοντας το φιλοβασλλικό πραζκόπηµα των Δεδούση-Καπετζώ-τα τῆς ἄλλης πλευράς καὶ τὴν αχμαλωσία της Περιφερειοκῆς ξππρο.πήςτου ΕΑΜ Φωκίδας.
Το κατηγορητήριο κατάτης Εομκής Αντιπροσωπείας oro Κάροε-Ἀιύθηχε κ. από το ασύνετο, επίσης, την ἴδια εποχή. ίνηµα προσκεί-ήκαι.πληρωμάτωντου ολληνκού ναυτικού στη Μέση Άνα.τολή κατά τῆς κυβέρνησης του Κάρου. Τα πληρώματα αγά εξωθήρη-νοὶ εὐκαγώση (βαθύτερα, από ποιους ἄραγε). Ὅπως ἦταν ἀναμενόμε.

ποκηρύξει το κίνημα αὐτό.
© ακαδημαϊκός ΆγγελοςΑγγελόπουλος, Γραμματέας (ὑπουργός)
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τῶν Οἰκονομικών στὴν Κυβέρνηση των Βουνών, στην ΠΈΕΑ, καὶ υφυ-
πουργός αργότερα στην υπό τον Γεώργιο ΠΙαπανδρέου Κυβέρνηση
Εθνικής Ἐνάτητας. ο οποίος δυμμετείχε στὴν εαμική αντιπροσωπεία κα.
τά τη διάσκεψη του Λιβάνου, χαρακτηριστικά γράφει στο βιβλίο του Από.
τῆν Κατοχή στον Εμφύλιο -- ἡ Μεγάλη Ευθύνη των Συμμάχων (Εκδ «Πα-
ρουσίαν, Αθήνα 1994, σελ75}:

«Ὁ Παπανδρέου,µετά τὴ συνάντησή µας στο Κάρο, έκανε απιχείς δηλώ-
ας εναντίοντου ΕΛΙΑ Αιπό έδωσε αφορμή στο υπόλοιποκλιµάπο της ΠΕΕΑ.
καὶ διαίέρα στο ΚΚΕ να προβά σε όπονες ὁηλώσεις κατά του Παπανδρέου,
σης οποίες ανταπάντησεκι αυτός µε οξύπητα, Δυστυχώς ἴδια τακική ακο-
λουθήθηκε κα κατά την έναρξη του Συνεδρίο,. Δεν μαβέῥαα σεθέση v' a-
πανπήσω με βεβαιότητα ανοἱ Ἄγγλοι βρίσκονταν πίσω απότὴ στάση αυτή του
Έλληνα πρωθυπουργού, αἱλά οφύλω να επισημάνω ὅτι ὅλες αυτές οι ανπι-
δράσεις άρχισαν να υπονομεύουν τους σκοπούς του Συνεδρίου του Λβάνου
γαεθνική ενόπγτω».

Κάτω από τις συνθήκεςαυτές. οἱ όποιες προσπάθειες συμφωνίας
ἀνάμεσαστην εαµικήαντιπροσωπεία και την Κυβέρνησητου Καΐρου
στο Λίβανο είχαν δυσμενείς εκβάσεις γα την Κυβέρνηση των Βου-
νών, τὴν ΠΈΕΑ. Ὡστόσο επιτεύχθηκεστη διάσκεψη µια καταρχήν συµ-
φωνία, η οποία ὅμωςδενέγινετελικά αποδεχτή από την ΠΕΕΑ στην
ολομέλειά της. Αναφερόμενοςστα αἴτα, ο Άγγ. Αγγελόπουλος, γρά-
Φει(σελ. 63-84:

«Αν προσπαθήσουμε να δούμετα πράγματα σφαρικά θα διαπιστώσουμε
ότιτα όσα ακολούθησαν το Συνέδριο Του Λἰβάνου έχουν τις απίες τους σε ὁ-
λες τες πλευρές, Και στο Βουνό και στη Δεξιὰ καὶ στους συμμάχουςκαὶ ιδιαί-.
Ἱερα τους Ἄγγλους. Τὰ παλαιά κόμματα, ποὺ εἶχαν ἀρχίσει να χάνουν έδαφος
στὴνκοινή γνώμη, ἐπεδίωκαν σεκάθε εὐκαιρία νὰ μειώσουν τὸ ἔργο των α-
νπστασιακών οργανώσεων. Από τὸ ἄλλο μέρος. οἱ Ἄγγλοι εκαν πάντοτε ὑπο-.
ψς για τις προθέσεις του ΕΑΜΙ, που τὸ ταύτζανμε το κομμουνιστικό κόμμα.
Ακόμα, ἤξερα τὴ σφοδρή αντίθεση του Βουνού στὴν ἐπάνοδο τοΓεωργίου.
‘Tov οποίο οἱ Ἄγγλοι θεωρούσαν τοποτηρητή τους. Οἱ κομμουνιστές γνώριζαν
πς διαθέσεις αιπές καὶ τὴ γνώμη του Τσώρταλ για το ΕΑ. Το Βουνό έγραφε,

2.Συυσιῶιδιοίτερα το βιβλίο ουτό, γιατί γράφτηκε από μα διοκεκρένη προσωπι-
κότητα σνομφισβήτητου κύρους, που, λόγω τῆς ιδιἝτητός τουἔζγος τα γεγονότα, πήρε
μέρος στο κένερο των εξελίξεών τους, τὰ ἀνπμετώπσε ο διος µε ούνεση κα αναφέρε-
τοὶ σ᾽ αὐτά με ἀνπκειμενκότητα,
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  κατά συνέπεια, δυσπιστία προς κάθε ἐνέργεια των Ἄγγλων, που ἐπιπάθηκε ο.πότον αποκλεισμό [σαα.απότους Άγγλους] κάθε επικοινωνίας µας μαζί τουμπάτην ἀβιζή μας στο Λίβανο. Το περίεργο, ὅμως, εἶναι πως οἱ κομμουνιστέςἔπεσαν σ' αὐτό ακριβῶς που επιδίωκαν οἱ ανήπαλοίτους, στο ναΤους παρα.σύρουν δηλαδή σε λάθη, ὥστε το ΕΛΜ να χάσει την απήχηση σηςλαϊκές µά.ᾧς, Σ᾽ αὐτό συνέβαλε, επός των ἄλλων,και η φοβία, που ὅπως εἴπομε καὶπριν, εδψαν οἱ κομμουνιστές της εποχής ἐκείνης, που διήυθυναν τὸ κόμμα, γακάθε τι που δὲν κατεύθυναν καὶ δὲν ἔλεγχαν οἱ ἴδιοι.
Γιο συγκεκριµένα: Οἱ ιθύνοντες τότε το κομμουνιστικό κόμμα και ΤοΕΑΜ. οι οποίοι ἦταν και σημαίνοντες μέσα στὴν ΠΕΕΑ καὶτον αντάρτικο ἃ.Ἰώνα, ενώ εαν όλες τις καλές διαθέσεις, ααίπου ένας ἄλλος ἔβλεπεὅτι υ.πήρχε κίνδυνος 10Ά, ἐκείνοι τὸν ἔβλεπαν 7036 ή 8036. ταν, ακόµα, ανθε.τοισὲκάθε π τὸ κανούργο, που ζέφευγεαπό τη στενή μαρῦσηκή άποφη καιἢ στάση αυτή καλλιεργείταν ἔντεχνα απότουςξένους. Βγαλμένοι οἱ περιασό.πέροι κομμουνιστές ηγέτες από τς φυλακές, ὅπου εἶχαν περάσει πολλά χρόνιατῆς ζωήςτους, καὶ διαποτισμένοι από μιὰ μονολιθική θεωρία του κομμουνι.μού, δν ήταν σεθέση νὰ σιλλάβουν τὸ νέο πνεύμα τῆς εποχής, νὰ ἐρμη.νεύσουν ορθά τὰ νέα προβλήματα που ἀνέκυπταν καὶ που δεν τανστενά ε.Δικά οὔτενα συλλάβουντην πραγματιή ἔννοια του συμμαχκού αγώνα. πουπαν αγώνας ενανιίον του φασισμού, αλλά και αγώνας για μια νέα πολπική,που θα βασιζόταν σε µια ευρύτερη εθηική συνεργασία, σ' αυτό που ἀργότεραονομάστηκε "συνύπαρξη". Δεν κατάλαβαν ὅτιαπό τη σπγµή που αποφάσισαννα πάνεστο Λβανο, ἄπρεπε να ακολουθήσουν µε συνέπεια τὴ γραμμή αυτή,να κάνουν τὶς αναγκαῖς υποχωρήσας για ν' αζοποήσουν την ἀπήχῃση πουἄ το κίνημα του ΕΑΜ στην περίοδο της Κατοχής. Αυτό,επαναλαμβάνω, επι.δωξε

ο

Σβώλοςστο Άβανο κα έκανετις αναγκαῖες παραχωρήσεις ya va Bia-σφαλιστείἢ ενόπητα του Έθνους και να προχωρήσα η Χώρα µετά την Απε.λευθόρωση στην ανασυγκρότηση κα κά στην πρόοδο µέσα στα ἠνήσια καιανανεωμένα, όμως, δηµοκραπκά πλαίσια. Αυτό, δυστυχώς,δεν μπόρεσαννατο συλλάβουν οἱ σχληροίτου ΚΚΕ της εποχής εκείνης και ὅπως εἶπα, ἔπεσανστὴν παγίδα που τους ἔστησαν οι αντίπαλοί τους καὶ οἱ διάφοροι πράπορεςποὺ τοὺς καλλιεργούσαν τὴν αδιαλλαξία και τους ὤθησαν σης axpémrec).
Ἡ εξήγηση του Αγγελόπουλουτα λέει ὁλα!
Λίγο ἀργότερα, όπωςεἶναι γνωστό, ὕστερααπόνέες επίπονεςδια-πραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων των Βουνώνκαὶ του Καῖρουκαὶ κάτω από την πίεση των πολεμικών γεγονότων, τον Αύγουστο
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1944, η ΠΕΕΑ αποφάσισενα πάρειµέρος σε Κυβέρνηση ΕθνικήςΕνότη-
αςυπότον Γεώργιο Γαπανδρέου, µε πόντε υπουργούς, Η εξέλιξη αυ-
τή χαιρετίστηκε απότο λαόµε ανακούφιση και θα μπορούσε ν᾿ αποβεί,
σωτήρια για τη χώρα,ανείχε εξουδετερωθεί και η αμοιβαία δυσπιστία
μεταξύ τωνδύο πλευρών,η οποία, δυστυχώς, με τον τρόπο που έγιναν
οι διαπραγματεύσεις, ανηί να καμφθείκαλλιεργήθηκε ακόµα περισσότε-
ο. παν,λοιπόν. η ενότητα αυτή εὔθραυστη και γ΄αυτό καταδικασµέ-
ΨηΝ΄ αποβείεφήμερη. Δεν προλάβαµε να γιορτάσουµετην περιπόθητη
απελευθέρωσηκαι μπήκαμε γρήγορα σε μια νέα πολεμική περιπέτεια,
εμφύλια αὐτή τὴ φορά,και γ᾽ αὐτό απεχθέστερη και καταστροφικότερη.
βραχυπρόθεσμακαι μακροπρόθεσμα,µε αφετηρία τα Δεκεμβριανά, Αυ-
τάεἶναι γνωστά και ἢ διαπραγμάτευσή τουςδεν εἶναι οὖτε δική µου αρ-
μοδιότητα ούτε αντικείμενο αυτού του βιβλίου". Ὡστόσο μπαίνω στον
πειρασμόνα αναφερθώ σ΄αυτά µε λίγα λόγια:

Καταρχήν µια βασική παρατήρηση: Η ΠΕΕΑ, κυρίωςοι σκληροί του
ΚΚΕ, αναμφισβήτητα υποτίµησαν πολιτικάτο ρόλο της Μ. Βρετανίας στα
Ελληνικά πράγματα. Α]νόησαντο γεγονός ότι η Ελλάδα είχε ήδη εκχω-
ρηθεί από τους συμμάχους στην εξουσιαστική επιρροή της Μ. Βρετα-
Μίακαι δεν πολιεύτηκαν µε την απαπούµενη πολική σύνεση µέσα
στο δεδομένο αυτό πλαίοιο. Και προκύπτουν αμείλκτα τα ερωτήματα,
ἀναφορικά με το Δεκεμβριανό κίνημα καιτις ευθύνες γαὐτό:

Αναμφισβήτηταδίκαιη ήταν η αγανάκτηση τηςηγεσίας του ΕΑΜ. µε-
πάτην απελευθέρωση, για την απαἴτησητῆς άλληςπλευράςνα αφοπλ.-
στεί παρά τα συμφωνημένα, μονομερώςο ΕΛΑΣ, καθώς επίσης γιατο
ύπουλα προκλητικό μακελειό του αθηναϊκού λαού, που εἰρηνικά,για το.
λόγοαυτό,διαδήλωνε στην πλατεία Συντάγματος. ταν όµωςκαι πο-
Ἀπικά συνετή η αντίδρασητης εαµικής πλευράςστις προκλήσειςαυτές
be To Δεκεμβριανόκίνηµα: Ἠταν δυνατό η Μ. Βρετανία, n κορυφαία νι.
κήτρια του μεγάλου παγκόσμιου πολέμου, να ηττηθεί στην Ελλάδα από
τα τμήματα του ΕΛΑΣ.όταν μάλιστα η ηγεσία του, µε υπογραφή Σαράφη
(δυμφωνία Γκαζέρτας),τα είχε υπαγάγει σιο Βρετανικό Στρατηγείο Μέ-

ἀΕξρρεική πραγμάτευση του θέματος των Δικεμβριοιώνολοκληρωμένη και ντο:
κουμεντορομένη σχεδόν απότο οὔνολο τῶν ern pe ovr ἐγώωρων πηγών.θα βρο,όποιος ενδιαφέρεταιστοσύγγραμμα τοῦ Χαρίλοου Μηχώώτη Δραμαπκή Πορεῷ. Απότην,σπλειβέρωση 1944 στρ τραγωδία του Διάρβο κα ση Βόροζα οἵδΚοσιωία, 2005
[88] στὰ χρόνια τὸν μεγάλον.

 



  

σης Ανατολής. Κι ακόµα-το σπουδαιότερο-, όταν ο Στάλιν, στὴ μοι-
ρασιάτου Κόσμου,µε µια µονοκονδυλιά(«τύχη αγαθή»,βέβαια,σε οχέ
‘on μ' αυτά που μεταγενέστερα ακολούθησαν) είχε εκχωρήσει, για δικά
του ἀνιοταθμιστικά Οφέλη,την Ελλάδα στη σφαίρα επιρροής της Δύ-
σης. και εἰδικά οτην κηδεμονία της Μ. Βρετανίας; Δεν έπρεπε η Εαμική
ηγεσία να γνωρίζει τις σχετικές συμφωνίες τωνΜεγάλων στην Τεχερά-
vn kat om Μόσχα;Κι αν κανέναςδεν τους το διαµήνυσε, ὅε θα έπρεπε,
va φροψιίσουνοι ίδιοι να μάθουν (ενδείξεις και φήμες κυκλοφορού-
σαν). να κάµουν τις επιβαλλόµενες προσαρμογές στην πολπική τους.
καὶ να μὴ ρίξουν τη µεγάλη πλειονότητα του λαού που Τους ακολου-
Bodie καιτη Χώρα ολόκληρη στη µεγάλη περιπέτειατου Δεκέμβρη: Δεν
ἦταν προημότερο, κάτω από τις συνθήκεςαυτές, να «καταπιούν».µε
κάποιες διασφαλίσεις, τον μονομερή απαξιωτικό αφοπλισμό του ΕΛΑΣ.
-αφού γινόταν αναπόφευκτος-- καταγγέλλοντας στην ελληνική και τῃ
διεθνή κοινή γνώμητην απόρριψη της µόνης σωστήςλύσης, που ήταν
ο αφοπλισμός του σιρατού όλων των ένοπλων σχηματισμών και η ᾱ-
μέση συγκρότησηνέου στρατού µε πρόσκλησηἨλικιώλ

Οὐτε ἦταν πολιικάενδεδειγµένο να αποχωρήσουνοἱ εαμικοί υ-
πουργοί από την κυβέρνηση Παπανδρέου,πριν διενεργηθούν εκλογές,
Αὐτό πουέπρεπε να αξώσουν ήταν να διενεργηθούντο συντομότερο,
Εκλογές για να δοθούν από εκείοι λύσεις, Θα μπορούσεέτσι η εαµική
πλευρά να κατεβεί µαχηγικά, αλλά ειρηνικά, στην ποληική κονίστρα, µε
τιςπεργαμηνές του πολύπλευρου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στα
χρόνια τηςΚατοχήςκαινα διεκδικήσειτην ψήφοτουελληνικού λαού.
Or npoormés µιαςτέτοιαςπορείαςδιαγράφοντανπαραπάνω από α-
οιόδοξες. Αμέσως μετά τὴν απελευθέρωση, πριν από τη ούγκρουση,
που Δεκεμβρίου η κατάσταση στη χώρα,παρά τα όποια σφάλματα κα:
τάτη διάρκεια του αγώνα,εχε το χαρακτήρα ενός περίλαμπρουεαμι-
Kol πανηγυριού. Οἱ συνεργάτες των κατακτητών, καταδικασµένοιστη
συνείδηση του λαού ως προδότες, περιδεείς λούφαζαν καιπολλοί, για
γα µηντουςλιντσάρειο κόσµος,εἶχαν φυγαδευτείκαι συγκεντρωθεί σε
διάφορα, ασφαλώς φρουρούμενα, στρατόπεδα, ακόµακαι στον Τάρα-
Μα της Ιταλίας, Μέσαοαυτήτην ατμόσφαιρα κι αυτοίπου δεν είχαν
πάρειενεργό µέροςστον µεγάλο αγώνα,οι περισσότεροι τουλάχιστον,
ἄτε το αποσιωπούσανείτε αναδείκνυαν στοιχεία που υποδήλωναν ότι
κι αυτοί δεν ήταν απόντες,

Στο ββλίο του ακαδημαϊκού Άγγ. Α]γελόπουλου σημειώνεταιότι ο
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ὑπουργόςτης κυβέρνησηςΓ. Παπανδρέου Κων. Ρέντης τον συνάντησε
στιςαρχές ἰουλίου 1944 επιπούτο στο Κάρο καὶτου εἶπε ότι η κυβέρ-
νησηείχε πληροφορίες από ασφαλή πηγή έτιοι Βρετανοίκαιοι Σοβετ-
ot έχουν καιανείµε: μειαζό τους ζώνες σρατιωτικήςδιοίκησης κατά
χώρα και ότι η Ελλάδαέχει υπαχθεί στη ζώνη διοίκησηςτηςΓ. Βρετα-
vias, Kat ζήτησε να διαββαστεί η πληροφορία αυτή στην ΠΕΕΑ. Ο Ayye-
λόπουλοςµε το από 8 Ιουλίου 1944 σημείωμά του µεταββάζειτην
πληροφορία αιτή στην ΠΕΕΑ (το σημείωμα παραθέτεται στὴ σελ.136
του προμνημονευόμενου βιβλίου τοι).

Στἴδιο βιβλίο ο Αγγελόπουλος(σελ. 86-09)κάνει λόγο και γιαε-
παφές ποὺεἶχε κάμει ο ἴδιος στὴ Ρωσική Πρεσβεία του Καΐρου στις 13
καὶ 14 Ἰουλίου 1944 με τον Σοβιετικόεπιτειραμμένο Σολόντ, ο οποίος,
μεταβιβάζονταςκαι τὴ γνώμη του πρέσβη Νοβίκωφ,τον προτρέπει να
κάμουν συμβιβασμούςκαι να συμμετάσχουν οπωσδήποτε στην Κυβέρ-
νηση Εθνικής Ενότητας, φέρνοντας και παράδειγμα τὴ συνεργασία τοῦ
Ντε Γκωλ μετοΒισύ και των Ἰταλῶν αριστερών με τον Μπαντόλιο (σχε-
τικό σημείωμα του Αγγελόπουλου προς την ΠΕΕΑ. στο ββΧίο),

Αλλά -μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος- πόσο ανεύθυνος για τις ε-
ρλίξις αυτές µπορεί να θεωρηθείκαι ο Γεώργιος Παπανδρέου Άραγε
δὲ γνώριζε από πρώτοχέρι για τη συμφωνία των Τσώρτσιλ καιΣτάλιν
αναφορικά µε την Ελλάδα, και την ανυποχύρητη πρόθεσητου Τσώρ-
τσιλ να αποκαταστήσειστην Ελλάδα το Γεώργιο, ώστε ναελέγχειan
υτα την πολική κατάσταση στη χώρα; Δε θα ήταν εθνικά αναγκαίς
πριν επιτεθεί σκληρά κατά της αντιπροσωπείαςτης ΠΕΕΑ στοΛίβανο,
να µεταββάσειο ίδιος, όσοπεισηικότερα μπορούσε, το µεγάλο μυστικό
της συμφωνίας των μεγάλων στους «συνέλληνες»της ἄλλης πλευράς,
στὸν ακραἰφνή δηµοκράτη Σβώλο, ακόµακαι στους σκληρούςτου ΚΚΕ:
Να τους προτρέψει να το διακρβώσουν κ εκείνοι από πηγές καὶ της
ρωσικήςπλευράς, κι όλοι μαζί,µε µια κυβέρνηση γνήσιαςεθνικήςενό-
τηχας, να πορευτούν,χωρίς αντιπαλότητα,το δρόµο της δηµοκραπκής
ομαλότητας, πουθα απέτρεπετα όσα ακολούθησαν; Κι ακόµα, στο κρί-
αμο θέµαΤου αφοπλισμού του ΕΛΑΣ μονομερώς: γιαή ν᾿ αφήσειτο
Βρετανόστρατηγό Σκόµπυ να δώσειεκείνοςτη λύση και να μην προ-
χωρήσειο ίδιος «πρωθυπουργός ήταν- ση σωστή απόφαση,που, ὁ-
πως έχει προαναφερθεί, κάτω από της συλθήκεςαυτές, δεν ἦταν ἄλλη
από τον αφοπλισμό όλων των ένοπλων τμημάτωνκαι ταυτοχρόνως τη
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συγκρότησηεθνοφρουράςµε πρόσκληση ηλικιών εφέδρων, απότο οὐ-
νολο τῶν ὑπόχρεων; '

Οι Εαμικοί αυτήν τη λύση, του γενικού αφοπλιομού,επιζητούσαν,στην οποία άλλωστε είχαν δεσμευτεί από την αρχή, και µε τον τρίτο,
σκοπό της Ιδρυτικήςδιακήρυξήςτους. Η Κυβέρνηση από την άλλη µε-ιά (Και οἱ Βρετανοίπίσω απ’ αιτήν) δεν δικαιολογείταν να φοβάταικομμουνισηκό πραξικόπημα, µετά το γενικό αφοπλισμό όλων τῶνένο-πλων ελληνικών Τμημάτων, αφού γνώριζε τη συμφωνία των Μεγάλων.Κάτω από τη βασική αυτή συνθήκη, µε τον ΕΛΑΣ αφοπλισμένον,µετην.Ἑλλάδα παραχωρημένη στη σφαίρα επιρροήςτης ΙΜ. Βρετανίας καιτο;βρετανικό στρατό εγκαταστηµένο στη χώρα, ἦτανδυνατό να αποτολ.μηθεί κομμουνιστικό πραξκόπηµα,

Εξόλλου,οι Εαμικοί -και πιο συγκεκρµένατο ΚΚΕ- αν εἶχαν τὴν
πρόθεσηνα επιβληθούν στη χώραµε πραβκόπημα, γιατίθα έστελναν,πριν ακόµα αποββαστούνοι Άγγλοι στην Ελλάδα, τον αρχηγό τουΕΛΑΣ στρατηγό Σαράφη στην Γκαζέρτα της Παλίας για να υπογράψειτην υπαγωγή τωνδυνάμεωντου ΕΛΑΣ στο Στρατηγείο ΜέσηςΑνατο-λής, υπό τον στρατηγό Ἠλ/ίκοη; Καικυρίως, γιατίθα περίμεναν να ἀπο.
ββαστεί πρώτα ο αγ]λικός στρατός στην Ελλάδα

-

μαζίτου καὶ ἢ ελλη-Νική ΚύβέρνησητουΚαΐρου µετην Ταξιαρχία Ρίμινι- καικατόπιν να κά:
μουν πραξικόπημα:

Motor, άραγε,δεν επιθυμούσαντη δηµοκραιική ομαλότητακαιποιοι
Επωφελήθηκανποληικά από τη σύγκρουση: Το ευτύχηµα που στη µοιρα-ιά του κόσμου βρεθήκαµεστην καλή πλευρά, το ακρωτηριάσαµεµετην
adver διχασπική µας πρακτική,γα µια φορά ακόµαστην ιστορία µας!

Το Δεκεμβριανό κίνηµακαι η αυτονόητη μοιραία απόληξή του έφε--
ε τα πάνω κάτω. Μέσα στο χάοςπουκυριάρχησε, Ιδίως στην Αθήνα,
με τη βοήθεια καὶ προκλήσεων,δεν αποφεύχθηκαν και τα έκτροπα. Ο.εὐνικοαπελευθερωτικός αγώναςσπιλώθηκε. Στο κλίµα της ήττας,εύκο-
λο ἦτανκαι να κατασυκοφαντηβεί. Οἱ κατοχκοί δοσίλογοιµετους γερ-
μανοοπλισµένουςτσολιέδεςτους ανακλήθηκανκι αυτοίστην εξουσία

4.0 Γεώργιος Παπανδρέου, ως πρωθυπουρ]ός, οςκάποια φάση των διαπραγµα.τεύσεων λίγο πριν από το Δεκέμβρη, κάνονταςμια μικροτροποποίηση σιο κείμενο τὴς,τομκής πλευρός, προσυπέγροψετη λύση αὐτή, αλλά. ουμμορφούμενος στην επταγήτου Βρετανού«υπερκυβερνήτη» στρατηγού Σκόµπυ, την εποµένη κιόλας υπανοχόρησε.Λεπιομέρωες βλέπε Μηχώνη Χαρ. ὁπι σελ105107.
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που προῆλθε από την καταστολή,σε θέση τιμητών και ρόλο ἀνελέητων
διωκτών τῶν αγωνιστώντῆςεθνικής ανηίστασης, Ἔτσι, πολύεύκολα α-
κολούθησελίγο αργότερα και η παλινόρθωση της Δυναστείας, κορυ-
φαΐος στόχος του Τσώρτσιλ, προκειµένου να διασφαλίσει την κυριαρχία
του στην παραχωρηµένησ' αυτόν για κηδεµόνευση χώρα µας. ᾽

Και το πάθημαδεν έγινε µάθηµαστους σκληρούςτου ΚΚΕ. ασύνε-
τη, µε παρωπίδες, πολιικήσυνεχίστηκε και στις εκλογέςτην ἄνοιξη του.
1946. βέβαια, οι εκλογές αιτές, µέσα στο ποὐπικό κλίμα της ήττας και
που οργίου των διωγμών από το παρακράτος που ακολούθησε τη Συµ-
φωνία της Βάρκιζας, κάθε ἄλλο παρά τὴ γνήσια δημοκραπκή έκφραση
της θέλησης του λαού εγγυώνταν. Ωστόσο, αποδείχηκε αµέσωςπως ἡ-
παν µεγάλο σφάλμαη αποχή απ΄ αυτές, που. ἠ]ουμένου τουΚΚΕ, μιοθέ-

5.0, Εὔα γράψει ουτό το βίο, ὅταν ἐτυχ ἕνας κολός φίλος να μου δώσει τοβε-
Bio τοῦ Χαρ. Μηρώτη «Δραμστκή πορεῖ - Από την Ἀπδευθέρωση 194στὴν τραγωδία
το Δυάμβρη xa. Bean tx. Κοστολία, 2005. Ἐκαμα ἡδὴ και πιο πόνων λόγο για τὴναἴοὐτοῦ του βδίου. Σ΄ αὐτό, om σιλίδα 428, παραθέττοι τὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα
από το ββλίο του Γ. ΠαπανδρέουΗ πθειθέρωση της θλάδος ABva 1945, το οποῖο
ev sho und

«οσυμπέροσμα εἶναι ὁπιο Δικέμβριος τμπορείναpf Bipov rou Yoru. Ald
να υπάρζι οtif, ὄτρεπε προηγουμένως vo couὅθει ες την Ελλάδα. Και τοῦτο το
δυνατόν μὲ τὴν συμμτοχήν τοὺ ΚΚΕ ες τιν Κυβέρνησιν. δηλ. με τον Λβανον. Καὶ δια νὰ ευρε-
ϑθωύν α ϑρπιανοίεδώ, οἱ οποίι ταν σποραίπτοι δά τν σηἔπρεπε προηγουμένως να ey
υποηραβάτο Σύμρωνον τῆς Κοζῴαρν.

᾿Αἰπή η δίλωσηομολογίτοῦ Γ᾿ Παπανδρέου ρῆνει ἅπλετο φως στο πώς, από ποι-
ους καγαή σηβηκὲοιπότο «δώρον του Ὑψίστου». Κόθι οναγνώστης μπορεῖνα βηόλει
τα συμπεράσματά του. Εγώ μπορώ μόνο να προσθέσω ἐτι αυτό το, κατά τον Γ᾿ Παπον.
δρίου, «δώρο του Ὑήΐστου», τόικό δεν ἔχε αποδέκτη τον ἰδιο. ἧς τοὺς Άγίλους και
τῆν ευνοούμενη απ' αυτούς παράταξῃ της Δεδόςμε επκεφολής τον ἀνθρωπό τους τοΏ
βοσλιὰ Ο βαοκός σινεργός στο «δώρο» αιπό Γ᾿ Παποιδρέου δὲν ἦπον πιὰ χρήσψος,στους κηδεµόνες της χώρας κο σπρώχηκε στο πολιπκότεριθώριο. Ὡσιόσο, ύστερα
πό δνο δικατες πολιικής κααπίεης, ο λαός µε πναῤαλής το [. Παπανδρέου, ὡς«ξροτης Δημοκραήας»π ανέδεᾶς (1262 κα1968 κβέριησητῆς δεµοκραπκής πα
Ράταξῃς, ο μεγαλύτερος όγκος τῆς οποίος προερλότανοπό τον-ηπημένοτου Bec
βρπ- ταμκό κόσμο. Και ὅπως εἶναι γνωσιδ, ο βασϑιός τον ούχο ϑέδ, με ανπόσυνταγ.
μαηκό τρόπο εζρνάγκωσε το. Ποπονδρέουνικγή τω» αλογών µε 543 ος παραΐηση
κα τὴν κυβέρνησῆ τοῦ σε δάλυση, τοι στὴ συνέχεια, μεθεομκά ανορθάδοξες κνήσας.
ποστοσία κιλ} δεικολύνθης« η κατάληψη τς εζουσίας από τὴν κυοφορούμενη ΑΠρι.
λονή Χούντα τοῦ 1967. Αὐτή τοι. ύστερα από µα οὐρά δρομαπκών δανών γα τηγώ.
α μεσοπρόθεσμα, ἢ απόληξη τοῦ «δώρου του Ὑϑίστου» του Δεκέμβρη1944,
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τῆσε ἢ εαμική πολιτική παράταξῃ, Μέσα στο κλίμα αὐτό ἕνα μεγάλο πο-
σοστό του λαού, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν αποτόλµησετην αποχή
κι έτοι θεωριγικά καταγράφηκεστη δύναμητης παντοδύναµηςπια συ-
νπηρηπκής παράταξης, Κ. αυτοί που την αποτόλµησαν σπγµαήστηκαν
καιφακελώθηκαν, Καταγράφηκαν οριστικά στις δέλτους των «μειωμένης,
εθνικοφροσύνης» πολπών, µε χαρακτηρισμόπουεύκολα οδηγούσε στη
στέρηση ζωπικώνπολικών δικαιωμάτων, για πολλούςδεκαι σεσκλη-
ῥότερουςδιωγμούς, σε εξορίεςκαισε καταδίκες φυλάκισης,

Αναμφισβήτητα,µια εκλεγμένη αντιπροσώπευσητηςεαµικής παρά-
Ίαξηςστη Βουλή, όσοκι αν. λόγω των συνθηκών, ἔβγαινε κολοβωμένη,
θα μπορούσε να αγωνιστεί,µε όση αποτελεσµατικότητα μπορούσε,εἰ.
ρηνικά για τα δημοκρατικά δικαιώµατα όλων των πολπών και να ἔε-
σκεπάζειστο ελληνικό και στο διεθνέςκοινότις απολιταρχικές αυθαι-
ρεσίες των κρατούντων. Έτσι θα εδραΐωνε την Εμπιστοσύνη του λαού
καὶ θα συνέβαλε σε µια εἰρηνική δημοκρατική πορεία του τόπου. Θα α-
πάμβλυνετις δυσμενείς εντυπώσεις από τα όσαδικαίως ἡ αδίκως της,
καταλόγισανγια τα Δεκεμβριανάκαι θα ανάκοβε την καλλιέργεια των α-
Νπεαμικών ψυχώσεων, Θα επανακτούσεη παράταξῃ αυτή την εµπιστο-
ούνη του μεγάλου λαϊκού ρεύµατοςπουπριν από Το Δεκέμβριο την α-
κολουθούσε, Κι αυτό, στην πορεία, θα μπορούσε, δημοκρατικά, να ανα-
δείξει έναν µεγάλο προοδειπικό πολπικό σχηματισμό εξουσίας, δηµο-
κρατικού σοσιαλισιικού προσανατολισμού. ια τοκαλό της χώρας και
του λαούτης,

Ακολουθώντας το ΚΚΕ τη γραµµή αυτή της σύνεσης. θα μπορούσε.
-όπωςεπιβαλλόταν- να αποφύγεικαι το επόμενο µέγα μοιραίο σφάλ-
μα. Όσοκ:αν εξωθείταν από την καταστρατήγησητης Συµφωνίας της,
Βάρκ[ζαςκαι τς άνοµες διώξεις αγωνιστών τηςεθνικής αντίστασης, θα
έπρεπε να αποφύγειτο δεύτερο αντάρηικο, τη µεγάλη θλιβερή περιπέ-
Ίειατου εμφύλιου πολέμου, ο οποίοςεπισώρευσετόσα δεινά στη χι
ρα: καταστροφές, δεκάδες χλιάδεςθύματα, θρίαμβο του δοοιλογισµού
καιτου ουντηρητιοµού, αλλοίωση του φρονήματοςτου λαού, απηνή κα-
τατρεγμό αυτών που πήραν µέροςστην εθνική αντίσταση, βάθεμα του
διχασμού. Ενός διχασμού που ακόµα Κασήμερα, ύστερα από εξήντα
τόσαχρόνια, συνεχίζει να επηρεάζει τις ποληικές εξελίδεις στη χώρα.
μας. Ο εἰρηνικός ἀγώνας στην πολιπκή κονίστρα,µε παράπλευρες θυ-
oles ἔστω, θα δικαιωνόταν. Δε θα χρεωνότανη ευρεία εαµική παράτα-
ἔῃ τα δεινά του εμφυλίου, και η πορεία της χώρας.χωρίς τραυµατικές.
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πολπικές ψυχώσεις, πολύ σύντομα θα οδηγείταν σε ήρεμη κατάσταση
δημοκρατικής δικαιοσύνης.

To μοντέλο. λοιπόν. που μέσα σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας καχυ-
ποψίας κυριάρχῃσε στις κλιμακούμενες συγκρούσεις των δύο πλευρών
ἦταν εκείνο που εγκαινιάστηκε στο ΚλήμαΕυπαλίου, στη σύγκρουση
ΕΛΑΣ και 5/42 Συντάγματος Ψαρρού, την άνοξῃ του 1944”«η οκόπιµα
στηµένη πρόκληση από τη µια πλευρά και ἡ εν θερμώ ασύνετη avri-
δραση της ἄλλης».

Η δική µου συµµετοχή στην εθνική αντίσταση.

Ἠ αναφοράστην κατάσταση και στα γεγονότατης Κατοχής, όπωςπρο-
σωπικά τα έζησακαι συνακόλουθα αξολόγησα, και όπως σήµερα τα
κρίνω, παρότι ήταν αδροµερής, πήρε όντως δυσανάλογη.γιαTo avn-
κείμενο αυτού του ββλίου, έκταση. Ένιωσατην ἀνάγκη να κάμω αὐτή
την κατάθεση καισε κατακλείδα να αναφερθώ και στη δική µου συµµε-
τοχή σ'εκείνη την εθνική ανίσταση. Κι αυτό ὄχιγιατί θεωρώ τῆν συμ-
μετοχή µουαυτή γενικότερα αξιομνημόνευτη -δεν ήταν τέτοιου µεγέ-
θους-- αλλάγιαγίκαταγράφηκε στιςδέλτουςτων κραπκών υπηρεσιών,
όπως ουνηβιζόταν στην άµεση μεταπολεμική περίοδο, και µε ακολού-
θησε, µε συνέπειες, σε όλατα παραπέρα βήματα της πορείας µου. ως
πολίτη Και ὡς εκπαιδευτικούεἰδικότερα.Πολίπερισσότερο, γιαη πε-
ρἰπτωσήµουεἶναι ενδεικτική ενός μεγάλου οριθμού περιπτώσεων εκ-
παϊδευπκών, καθώς επίσης και ἄλλωνκατηγοριών δημόσιωνλετουρ-
γών, Θεωρώ δηλαδή αυτόν τον στρεβλόπολτικοϊδεολογικό χαρακη-
ρισμό των πολιώνκαιτις υπηρεοιακέςτου σινέπειες στις µετάτον πό-
λεμοτρειςτέσσερις δεκαετίες, μια πολύ ἀδικ και επιζήμια πτυχή του
δημόσιουβίου, γενικά, και τῆς ελληνικής εκπαζδευσης εἰδικότερα.

Κρίνοντας, ὡστόσο, ότι ἡ ἀναφορά στὴν πτυχή αυτή τῆς προσωπι-
κής πορείας µου µπορείγια πολλούς να έχει µαωμένο ήκαι καθόλου εν-
διαφέρον,την καταχωρίζω στο παράρτηµα 2 του ββλίου (σελ. 12! κε)

  

6:8 γ᾽αὐτό πιο πάνω σελ,
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14 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στα ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΦΩΚΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

Οἱ εκπαιδευτικοίκαταφεύγουν σε σχολείαπεριοχών, στις οποίεςελπιζανστοιχειώδηκάλυψη τωνεπισιιστικών αναγκώντους,
Ἠἱκατοχικήκυβέρνηση,το φθινόπωρο του 194, έθεσε σε λεπουργίατασχολεία της χώρας͵ Οἱσυνθήκες ἦταν όθλες, Σης πόλεις πολλά οχολν.κα κίρια εχαν εππαχθεί και χρησιμοποιούνταν από τις κατοχκές αρχές,Οι αποδοχές τωνεκπαιδευπικών, όπωςκαι τωνλοιπών υπαλλήλων.ἡαν εξρυπεισηκές. και μέρα με τὴ μέρα, με τον καλπόζοντα πληθωρι,σμό, ἢ αγοραστική τοὺς αξία ἐπεῴτε κατακόρυφαΣτον φοβερό ἀπό ε.πισπιστική ἄποψη χειμώνα που ἀκολούθησε ἡ κατάσταση ἔγινε ἀπελπι.στική, Ιδίως στις Πόλεις, Λίγα δρόµια ψωμί καλαμποκίοιο µε δεληο,πολλές φορέςόχι και κάθε µέρα,ήταν ανεπαρκέστατο, πολύ περισού  

ατα από την πείνα, Στα χωριά και γενικά στην ύπαιθρο η κατάσταση ἥ.ταν κάπωςκαλύτερη, Όσοι ἶχανδικούςτουςστην επαρχα κατάφευγανεκείγια να επβιώσουν, Έχει νεήδηλόγος για την κατάσταση αυτήπαραπάνω,
ΟἹ εκπαιδευπκοί πεινασμένοι κι αὐτοί ἄφηναντιςθέσεις τουςκαι κα.Ἰάφευ]αν σε µέρη όπου θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στοχεώδη ς.πισπιστική επάρκεια, Το Υπουργείο, κατανοώνταςτην κατάσταση. ικανο.ποιούσετὶς απήσεις για απόσπαση.Έτσι µερικά σχολεία λοπουργούσαν,“νὦ το πολλά υπολεπουργούσαν ἡ είχαν διακόψει τη λεπουργία τους.ΛΟ ἀργότερα, σε περιοχές ὅπουοἱ γερμανικές αρχές αναγκάζο.μπα να αποσυρθούν. µε αποτέλεσµα να καταλυθούν και οἱ υπηρεσίεςτης κατοχικής κυβέρνησηςπου διέθεταν τον κρατικό κορβανά, εκείκ:αὐτή η ανεπαρκέστατη σε πληθωρικό χρήμα μισθοδοσία ὅλων των ὦ,πολλήλων διακοπτόταν, Οι ανηστασιακές οργανώσεις που καταλάμβα.μην Ἡς πόλεις Καὶ πς περιοχές αιπές δεν εἶχαν οικονομικές δυνατότη-τε για μισθοδοσία,Σπην περιοχή τη δική µου, τη Φωκίδα,αυτό έγινε α.πό το φθινόπωρο του 943. Οἱ άμισθοι εκπαδευπικοί των περιοχώννπών. μετακνούντανκαυτοί αιποβούλωςσε περιοχές όπου θα µπο.Ρούσαν να εξοικονοµήσουν τα στοηειώδη της διαβίωσης.
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Πα να αντιμετωπιστεί ἢ ἐλλειψη δασκάλωνκαι ν᾽ ἀνοίξουν τα σχο-
λεία στις απελευθερωμένες περιοχές, ἢ κεντρική ἀρχή του ΕΑΜκαι η
ΠΕΕΑ στη ουνέχεια οργάνωσαντο 943-4 δυο παιδαγωγικά φροντι-
στήρια στο Καρπενήσικαι στη Θεσσαλία, υπό τηδιεύθυνση δύο διακε
κριµένωνπαιδαγωγών,του Μιχ. ΠαπαμαύρουκαιτηςΡόζαςΙμβριώτη;
ἀνπίστοιχα. Από τοὺςἴδιουςεκδόθηκαν καδυο αναγνωσιικά, ένα για
τιςΓ'Δ' κι ἕνα για τις ΕἸΣΤ' τάξεις του δημοτικού. Τα περιεχόμενά τους
απηχούσαν το κλίμα των καιρών. Οἱ δάσκαλοι που αποφοπούσαν από
τα φροντιστήρια αυτά ήτανλίγοι και κάλυψανἕνα μικρό, μόνο, μέρος,
των αναγκών.

Αλλαγές σε οργανωτικά εκπαϊδευτικά σχήματα, αναλυτικά προ-
γράμματαἡ βιβλία, από τις επίσηµες κατοχικές κυβερνήσεις τα χρόνια
αυτά, όπως ήταν φυσικό,δεν επιχειρήθηκαν.

Εμπειρίες απότο ξεκίνημα,τηνεποχή εκείνη,
του οδοιπορικού µου ὡςεκπαιδευτικού

Όπως ανάφερα παραπάνω, από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία
αποφοπησατο 1942. Την ἀνοιζη τῆς επόµενης χρονιάς (1943) έγινε ο
διορισμός µου στο μονοθέσιο δηµοπκό ενός χωριού κοντά στα Bap-
δούσια (το Διχώρὴ,τρεις ώρεςµακριά από το δικό µου. Τα παιδιά ἦταν
Φλόημα αλλά µε πολλές ελλείψεις εξαπίαςτης ασυνεχούς λειτουργίας
του σχολείου. Κι αυτήν τη σχολική χρονίά µόνο δυο µήνες λειτουργίας
απόμεναν. Επιδόθηκα µε ζήλο, επικεντρώνονιας την προσπάθειά µου.
κυρίως στο γλωσσικό μάθημα, που ήταντο κλειδί τῆς μάθησης καιστο
οποίο η υστέρηση ήταντεράστια. Αυτό που θυμάμαιεἶναιότι δεν πρό-
φταινα μέσα στα διαδοχικά, από τάξη σε τάξῃ, ἡμίωρα {-Δ΄ και ΕΞΣΤ.
συνδιδάσκονταν) να εξαντλήσω τα µαθήµατα του ημερήσιου προγράμ-
ματος. Χωρίς να το καταλαβαίνω περνούσε η ώρα που θα σχόλαγαν το
μεσημέρικι έπρεπε νωρίς το απόγευµανα ξαναγυρίσουν στο σχολείο
Ύπατο απογευµατνό πρόγραµµα.

ἼΣο φρονεστήριο της μβριώτου υπηρέτησε ως δειθυντής του προσαρηηµένου ος
από πρόνσιου δηµσηκού οχρλείου καὶένας λαμηρός δάσκαλος. ο Νίκος Μούστος, µε
πέποτα ουµφοσηγής µου στη Μετοκπαίδευση Δοοεόλων στο Γανανστήμο ΑΒηνών κα.
ἀργότερα ὑποδαυθυντής στὴν Ποδαγωγκή Ακοδιμία Λαμίας (χε κόμαι μετοττυμοκές,
παδαγωγκές σπουδές στη Γενύη) όταν μουν διευθυντὴς αυτής τῆς Ἀκαδημίας.
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Πριν ἀρχίσει το νέο οχολικό έτος(1943.44)οἱ Γερμανοί, κάτω από
τῆν πίεση των ανταρτών, εγκατέλειψαντην Άμφισσα καιολόκληρη ἢ πε-
ιφέρεια του νομού περιήλθε στην επικράτεια της ελεύθερηςχώρας,
πουτελούσευπό τον έλεγχο τηςεαμικών οργανωτικών δομών. Μετην
αποχώρηση Των Γερμανών, πρώτα απ’ όλα έκλεισαντα δημόσια ταμεία
καὶδιακόπηκε η μισθοδοσία των υπαλλήλωνπου υπηρετούσαν στις πε-
ριοχέςαυτές. Με πληθωρικά χρήματα, βέβαια, πληρώνονταν, χωρίς ου-
αστικό ανγίκρισµα, αλλάκάτι ήτανκι αυτό, Πολλοί, µεταξύ των οποί-
ωνκαὶ εκπαἰδευτικοί, όπως εἶπα παραπάνω, αναγκαστικά αποχώρησαν.
καὶ κατέφυγαν εκεί όπου θα εξασφάλιζαντις στοηειώδειςεπισπισπικές
ουνθήκες,

Ἔτσι παρέμενε χωρίς δάσκαλο και το σχολείο του δικού µου χώρι-
οώ,τηςΚερασιάς. Πριν καταλυθείεντελώςη Επιθεώρηση σχολείωνΦω-
κίδας πήρα και τυπικά απόσπασηο’ αυτό και το λεπούργησα αμιοθί
Δύο γονείς, εκ µέρους καὶ ἄλλων,μια μέρα μουεἶπαν: «Δάσκαλε, εού
δὲν πληρώνεσαιπια από το Δημόσιο,να αναλάβουμεεμείς να ουγκε-
ντρώσουμε κάποια ἀμοιβή, όπωςγίνεταιστα κάτω χωριά». Τουςευχα-
ίστησακαιτουςείπα πωςδόξα τω Θεώ, κάτιµετις καλλιέργειες, κάτι
µε ταᾶδια ανταλλαγής προϊόντων, όπως κι εσείς, έχω αποκτήσει τη
στοιχειώδη επάρκεια. Και πρόσθεσαπωςο' απέςτις δύσκολεςστιγµές
αἰσθάνομαιιδιαίΐτερη χαρά που µπορώ να προσφέρω τις εκπαιδευτικές
μου υπηρεσίες.

Επιστράτευσα όλες τις παιδαγωγικές µου γνώσεις καιεµπειρίες,
στάθμισα τα επίπεδα απόδοσης των μαθητών, ουµπληρώσαµε όσο
μπορούσαμε τα µαθησιακά τουςκενά και πάνω σ' αυτό θεµελώσαµε,
την παραπέραπορεία. Δεθήκαμεμε τὰ παιδιά και χαιρόμουν μαζί τους
την κοινή προσπάθεια. Εξασφόλισακαι µερικά εφόδια τροφίμων και ορ-
Ἰάνωσαένα ικανοποιητικό συσσίτιο για δεκατρία παϊδιά που στα σπίτια
τουςδεν διατρέφονταν επαρκώς. Τα εφόδια ήταν καλαμποκάλευρο για
γγοψωμί και χυλός, όσπρια, πατάτες (αυτά µε προσφορές συγχωρια-
Νών),µερικά κουπιάσούπα απότη Βρετανική Αποστολή, που έδρευεστο
χωριό, και ένα-δυο δοχεία λάδι από την Περιφερειακή Επαροπή του
EAM, nou έδρευε στο παρακείμενο χωρίό,τηνΠενταγιού. Το ουσσίτιο
από, πέρα από την πολύτιμη συμβολή του στη διατροφήτωνπεινασµέ-
νων αὐτῶν παιδιών, αποτέλεσε και µια πρόσθετη µορφή αγωγής τους.
Το διαχειριζόταν µια επιτροπή μαθητών των μεγαλύτερων τάζεων. Με,
κάποια κατανοµή αρμοδιοτήτων που αποφάσισανοιίδιοι ζόγιζαντα µ.-
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κρά αποθέματακαιτις ποσότητες που κάθε φορά θα µαγείρευαν, κρα-
τούσαν κατάστιχα, μαγείρευαν, σέρβιραν και ἐἤλεναντα πιάτα, Μυού-
vray, έτσιφυσικά Και αβίασταστην αυτενεργώς οργανωμένη ουλλογική
προσπόθεια και εθίζονταν στην προσφορά και την ἀμοιβαιότητα, στὴ
σωστή κοινωνική ουµπεριφορά καιευταξία. Κι αυτό το χαΐρονταν.

Με στενοχωρούσετο γεγονός ὅτι τα σχολεία των γύρω χωριών ἡ-
τανΚλειστά,εξαπίας της απουσίας δασκάλων (εἶχαν αναγκαστικά ακο-
λουθήσειτογενικό κανόνα της μετακίνησης σε περιοχές που εξασφαλί-
ζονταν επισπιστικά). Σκέφτηκα καὶ βρήκα µα εξοικονομητική λύσηγια
τα οχολεία δυο παρακείμενων χωριών. Βρήκα δυο καλούς νέους απὀ-
φοπους. του εξατάξίου τότε γυμνασίου,τους καθοδήγησα στα τηςλει-Toupyiag rou οχολείουκαι στα στοιχειώδη της διδακτικής διαδικασίας,
καὶ τουςεγκατέστησα στα σχολεία αυτά ως περιστασιακούςδασκά.
λους, Αὐτόμε τὴ σύμφωνη γνώμη των γονέων αυτώντων χωριών.οἱ
οποίοι (σοι απ’αυτούςείχαντη δυνατότητα) αναλάμβαναντηνευθύνη
της διατροφής και κάποιας μικρήςαµοίβής των δασκάλων αυτών σε
τρόφιμα, O ένας απ' αυτούςτους νέους ήταν ο Κώστας Χαλκιάς, από
την Κερασιά (μετέπειτα ιερέας στην Αμερική). που «δασκάλεψε» στο
Διχώρι και ο ἄλλος -Αροσόπουλοςτο επώνυμο-- στο Ψηλό Χωριό,α-
πό το οποίο και καταγόταν. Η καθοδήγηση συνεχζόταν σποραδικά.
Τους εξήγησα από την ἀρχή ότι θα πρέπεινα έχουν κατανόηση για τις
μεγάλες ελλείψεις των παιδιών, εξαπίας της πλημμελούς λειτουργίας
των σχολείων.και να είναι υποµονεηκοίΙδιετερα τους τόνισα να απο”
φεύγουντις τιμωρίες, σε καμιά δε περίπτωσ] τον ξυλοδαρμό,που πα-
ραδοσιακά, κατά προτροπήκαι των γονέων. αποτελούσε συνηθισμένο
«παιδαγωγικό» μέτρο τον καιρό εκείνοσ'εκείνεςτις περιοχές.Στο τέ-
λοςτου σχολικού έτους, διενέργησα προσωτικά -και τυπικά- τιςπρο-
αγωγικές εξετάσεις, µε καταχώριση των αποτελεσμάτωνστα επίσηµα
Ἠβλία αρχείου τωνσχολείων αυτών.

Νωρίς, την άνοιξη του 1944, δόθηκε

η

εικαιρία για άλληµια εκπαι-
δευπκή προσφορά. Όπως έχω ειπείπιο πάνω,τα πιο πολλά σχολεία
στην ευρύτερη περιοχή ήταν κλειστά. Καιτα γυμνάσια, Την άνοιξη λοι-
πόνεκείνη, όσοι από τους καθηγητές του γυμνασίου Λιδορικίου είχαν
απομείνει στην περιοχή, ανακοίνωσαν πωςτο φθινόπωροθα διενερ-
Ὑούσαν κατατακτήριεςεξετάσεις, στις οποίες θα μπορούσαν να πάρουν
μέρος όχι µόνο οἱ µαθητές αυτού του γυμνασίου αλλά και όποιοι άλλοι,
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  Ὡς τανἰδίαν διδαχθέντες», ὅπως όριζε ο πριν από τονπόλεμο, νόμος,ργανώσαμε λοιπόν, τότε, μὲ το φλόλογο καθηγητή Θηνήση ἡγάνς(verénera ΓενΕιπθεωρητή ΜΕ), που έμενε κι αιπός στο χωριόένα e805ϑρονεστηρίου γα παιδιά που θα ἤθελαν να επωφεληθούν and ng εὐετάσειςαπύς Ποροιρύνομεμάλοστα καὶ τουςγονεῖς παιδιῶν που θα μπορούσαν,δὰ εγγραφούν στην Α΄ ιμνασίου,αλλά που υπό κανονις συνθήκες δεσχόπεναν να φοπήσουν στο γυμνάσιο. Σιγκεντρώθηκαν, ἐτοι ακσωπένεμαβίές δαφόρων γυμνασιακών τάξεων,απότους οποίουςοι εφιά (οέναςράνταχροιών) από δυο κονπνά χωριά Ο φιλόλογος κάλωπεῖα. μαθήμα:

πρήβηκε στους μήνες του καλοκαιριού, και το ἐθνόπωρο (194ο, μαθη-τές μὰς αὐτοί προσήλθαν στις εξετάσεις και κέρδισαν, τὴν τάξῃ.
Πολύ γεμάτη αυτή ἢ χρονιά: λεπουργία του δημοπκού, εξυπηρέτη-τὰ τον Ἰημνασιακού Τµήµατος, παράλληλη συμβολή στον επιοπιστικὸ,

ερμήνευε ουτογικά αισιόδοξα κάποια μηνύματα των καρώνκαμπίσεςτὰ μόνος αλλά καὶ πάρα πολλοί ἄλλοι- ὅτι αὐτός ο παράλογοςκαὶφοβερός πόλεμος οδη]ούσε,τια, στην κυοφορία μας κοσμογονίας-δρών καὶ αλλαγών, γα έναν ειπυχέστερο µεταπολιµκό κόσμο, απαλλαγ-μένον από πολέμους καὶ κοινωνκές αδιέος. Δεν όργησαβέβαια πολὀ τ-ως Κι πολύς κόσμος, να γευτώ την ἀπογοηγευπική πραγµαπκότγα
Αλλάτι ταν εκεῖνο που ἔκανε τὴ διαφορά αὐτή στις προσμονέςτῶν ανθρώπων για ένα διαφορεικό κόσµο, ἔπεπα απ’ aurov, οδικά.Ὑρ᾿ παγκόσμιο πόλεμοι Πρώτα πρώτα ήτανη -αϕελής ωστόσο- ἀπο;γῆ πως ἔπειτα απότὴ φρικτή εμπειρία αυτού του ολοιληρωκκού πο,λέμου, με τοὺς απέραντους σωρούςερειπίων, τα δεκάδες εκατομμύριαϑύματα και τῆν ἀπερίγραπτηδυστυχία, οιλαοίκαι οι ηγεσίες τους έκθυ-μα θα παγίωναντὴν εἰρήνη καὶ θα εξουδετέρωναν τις, απίες τῶν συ-
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Ὑκρούσεων. Διάχυτη ήταν ακόµαη Ιδέα ότι εμπλοκή στον πόλεμο αὐ-
τόν και της Σοβιετικής Ένωσης,µε τους υποθετικούςποληικούς προ-
σανατολισµούςτης, θα βάραινεθετικά στη διαµόρφωση της κατάστα-
σῆςστον μεταπολεμικό κόσµο.

ἨἩπραγμαπκή κατάσταση στ] χώρα αυτή, τη Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν
άμεσα γνωστή, Αναφορικά uemy ιδεολογία, αιπό που διάχυτα κικλοφορού.
σε ἤτονπως ἢ διακυβέρνησήτης εἶχε προέλθει απόµα επανάσταση, η οποία,
θεωρηικά τουλάῃστον, μακροπρόθεσμα αποσκοπούσε στην επικράτηση,
πης ειρήνηςσε παγκόσμια κλίµακα, στην κατάργηση της εκμετάλλευσης αν-
θρώπου από άνθρωπο,στοοεβασμότων ανθρώπινων δικαιωμάτων, σπ]νε-
Ἐροφόλιση ισόπγαςευκαριών σε κάθε ἄτομοτς κοινωνίας, Κι αυτά ὅλα ου-
νοψίζονταν: στην κατάργηση κάθε σκλαβιάς και στην εξασφόλισητης καλώς
Ἐννοούμενης ελευθερίαςγιατο σύνολο. Αιπόατηχούσανκαι µερκά απότα
αντάρπκα τραγούδια της εποχής ἐκείνης, όπως, «Ψηλά απ’ της Ρωσίας τα
Χόνα, που πάντα φυσάει ο βοριάς, στον κόσμο ξεχύνεται τώρα γλυκιά μια
πνοή λευτεριάς»» Το ίδιο και  επωδός «θέλουμε ελεύθερη εµείς πατρίδα και
πανανθρώπινη τὴ λειπεριά», του γνωστού ἀντάρπικου θούριου τῆς κατοχής,
«βροντάει ο Όλυμπος, αστρόφτει η Γκώνα».

πολύς κόσμος βέβαια δεν ἦτον σε θέση να γνωρίζει την ἐποχή εκείνη
πόσο οιιδέες αιτές εἶχον περάσεικαι σε εφαρμογή στη χώρα εκείνη. Ὠστό-
σοι κάτω από τις ουνθήκες σείνες, οι Ιδέες αισέςείχαναναδυθεί στο προ-
σκήμιο σαν ένα όραμα που ουνεπήρετους πιο ασιόδοξους, οἱ οποίοι και το
πίστεψαν,γιατους ἄρεσε να πιστεύουν κάτι τέτοιο. Η ἀποσαφήνιση τῆς ε-
κεί κατάστασης, μὲ τὴ σχετική απομυθοποίηση,ήρθε αρκετά ἀργότερα.

Προσωπικά, οἱ πρώτες αμφιβολίες μου προέκυψαν, όταν ο ηγέτης
της χώρας αυτής, μαζί με τους άλλουςδυο µεγάλους, στις διασκέψεις
τουςστη Μόσχα καὶ στὴ [Ιάλτα μοίρασαν τον κόσμο σεδικά τους τοι-
φλίκια κι ἀποφάσισαν αὐτοίγια τους λαούς των χωρών τους, Ἡ ἀμφι-
σβήτηση ολοκληρώθηκε βαθμιαία με προβληματισμούς μου, όπως: «α-
φού οι περισσότερες ζώσεςγενιέςτῆς χώρος αυτήςεἶχανβιώσειτα α-
γαθάτηςδιακυβέρνησής τῆς καὶ εἶχον γαλουχηθεί στὴν κοινωνικοπολι-
τική φιλοσοφία της, γιατί δενπείστηκανγια τς αρετές αυτής τῆς διακυ-
βέρνησης και χρειαζόταν ακόµα, ύστερα από τόσα Χρόνια, δικτατορία,
καὶ αστυνόμευση για να πειθαρχούν» Καικατέληγα συνήθωςστο ου-
μπέρασμα ότι, ακόµα καὶ οἱπιοιδανικές ιδεολογίες που έχουν ως κε-
Ὑτρικό στόχο την ικανοποίηση Των χαρακττριστικά ανθρώπινων ανα-
γκών (ὅπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η ειρηµκή συνύπαρζῃ, η ελευθε-
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pia Ms σκέψης και τῆς δημιουργικής της, ἐκφρασης, ἢ μέριμνα για καλ-λιέργεις καὶ προαγωγῆ της ατομικής προσωπικότητας των μελών της,κονίας, ο σεβασμός τῆς ανθρώπινης αξιοπρέπειας), στὴν πορεῖςτῆς εφαρμογής τους, διαστρεβλώνονται ἡ καταστέλλονται Εξαπίας τηςπϑκά απελούς ανθρώπινηςφύσης, τείνουν να ξεφτίζουν και να εκφυλ;οσα, ιδίως στοκρίσιµο επίπεδο αυτών που αναλαμβάνουντην εμθύ.'ητηςυλοποίησής τους, δηλαδή αιπών που ασκούν την εξουσία,Και µου ερχόταν στο μυαλό µια παρεµφερής-τηρουμέγων των α-γαλογιῶνιστορική πορεία. η πορεία του Χρισπιανιομού. Στοχοζόµουν,Giπερίπτωση αυτή,την εξαλλαγή του Χρισπανισμοί, ὁχ τόσο ωςὀρηρχευτικής πίστης όσο ὡς ερηνκής εφαρμογής του τόσο ριζροπα:σικού κοινωνκού του κηρύγματος, όταν και όπου περνούσε σταχέριατῆς εξουσίας, Της εκκλησιασηκής καιτης ποληικήςΚί οἱοκλήρωια συ.τῶν τὸ συλλογισμό μὲ τὴν παρῄγορη σκέψη όπιωστόσο, οι ιδεολογίες,µε στοϊχεία αντικεµενικής αξίας εμβολιάζουντην παγκόσμια KoosKonoοκέψη καὶ εμπνέουν ανηίστοιχες πρακηκές, Ὅτι από τὰ κα.ρύγματά τους πάντακάτι μένει.

          
ΑΝΑΤΑΡΑΧΩΝ στὴ XOPA MAE [wr]
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5.ΣΤΑΘΛΙΒΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ EMOYAIOY
ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΕΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΝΩΡΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.
Σε ΑΠΡΟΣΜΕΝΕΣΣΥΓΚΥΡΕΣ

54 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΖΑΣ (1945-16). - TA
ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥΠΟΛΙΜΟΥ

Αμέσωςπιο πάνω παρατέθηκαν µια σεὶρά από εµπειρίες και σκέψεις α-
ναφορικά µε την κατάστασηκαι Τις ιστορικέςεξελίἔεις στα χρόνιατης
Κατοχής, Αναφορικά µε την εθνική ανήσταση,τους διχασμούς και τα
μοιραία Δεκεμβριανά, που έκλεισαν -όπως έκλεισαν- µετη συμφωνία
τῆς Βάρκιζας.

Μετά τὴ συμφωνία της Βάρκιζας ἀκολούθησαν τα ἀναμενόμενα; ο εα-
μικός κόσμοςκλήθηκε νὰ πληρώσει τα ἐπίχειρα της ἧπτας της παράταξής,
τοῦ στην καλοστημένη παγίδα των Δεκεμβριανών, στὴν οποία πολιτικά ε΄
πιπόλαια η πολπική ηγεσία της οδηγήθηκε. Τα παράθυρα και οι ασάφεες,
της συμφωνίαςεκείνης αναφορικά µετις εξαιρέαεις από τη «γενική αμνη-
στία», έδωσε την ευκαιρία στη µεταδεκεμβριανή εξουσία να αρχίσειευρεί-
ας κλίμακας διώδεις εαµικών. Μετα Δεκεμβριανά καλλιεργήθηκε ἕνα ἀ-
φως δυσµενές κλίμα γιατην εαµκή πλευρά, Σης κραπκές αργές ἢ πρω-
ποβουλία πέρασε στους κάθε προέλευσηςφαναπκούςτης νικήτριας πλευ-
ράς, Κιαιπό διευκόλυνε την κλιμάκωση των διώξεων,

Ἡ κατάσταση αποκορυφώθηκε καιοι διωγιοίγενικεύτηκανµε την
οργάνωσηπαρακραπικών οµάδων. Οι οµάδες αυτές («Βουρλάκηδες»,
«Σούρληδες»,«Χίτες» κτλ) οργανώθηκαν µετην ανοχή και µετην εν-
θάρρυνση ακραίων στοηείων της κραπκής εξουσίας καὶ τηςἴδιας της.
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ακοσνκροτημένης Εθνοφυλακής, ταν στελεχωμένες από πρώην ray-ματαοφαλίτες, από φανατισμένους οπαδούς των avrinahuy oro EADY

μεῖς κόμα καὶ πρώην περιστασιακούς εαμέτες που ἤθελον γα mone,ποιηθεί εμπράκτωςἢ «μεταμέλειά» τους.Οι ορδές αιπές όργωναν ασύδοτες την ύπαθρο χώρα δέρνοντας α-Sous πολίεςκαὶ ρημόζονταςνοικοκυριό, Στόχοςτους κυρίως ἦτανπρώην στελέχη των εαμικών οργανώσεων-ονεξάργητα αγό το ον εἶχανἡ δὲν εἶχαν κάτι επβορυνηκό- αλλά καὶ ὄσχετοι πολῆες. ποὺ κανοᾶϊξονμὰν «επί εομισμώ», από ανεύθυνους πληροφοριοδότεςοι οποίοι απο.

φυλακής, ο νέοςστρατός. Τὰ τμήματα αὐτά, περιερχόμενα την ὑπαιθροιδίως χώρα, επιδίωκαννα επισφραγίσουντὸ τέλος των κάτα. τῆςΚατοχής καὶ να καταδείξουν τὴν εδραίωση της. ασφάλειας του επίση-μῶν,πλέον, Κράτους,ταν στελεχωµένα απὀ πιστοποιημένα «ακραφ-μείς εθνικόφρονες» αξιωματικούς -ανάμεσά τους και Ταγματασφαλίτες,Χῆες, δεσδες- οἱ περισσότεροι από τους οποίους ήταν παθιασμένοιπό τη συγκρουοιακή κατάσταση που είχε προηγηθεί Έχσιavnoe κη-Ῥόπουντὴν ενότητα καὶ τῆν ομόνοια, από τὴν οποία είχε ανάγκη οπο-λύπθος λαόςεπιδίδονταν σε λαϊάστικο κατηγορώ καιά του arncnnΦιακού ἀγώνα με χονδροειδείς διαστροφές της, πραγματικότητας, σεα-ελέςκαι σε διωγµό όσωνεἶχαν προγραφείΤὶ διωκόμενοιεζόλλου, καὶ δίως αιποίπου κινδύνευαννακακοπο.Ἠβούν από τους παρακραπκούςή και να σιλληῥθούν από, τῆν Εθνοφυ-
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ὁποιοιηγέτες της χώρας, ἀνεξάρτητα από παράταξῃ, εχαν τὴ δύναμηκαι
το χρέος, να την αποτρέψουν και δεν το έπραξαν ή καιτην επιδίωξαν ἢ

Άλια χαρακτηριστική
προσωπική µου εμπειρία

Eng 15 Αυγούστου 1945, γορτήτης Παναγίας ένα τµήµα εβνοφυλακής κα-
τάφτασε καὶ στο δικό μου χωριό. Ο επιαφαλής λοχαγός κάλεσε µέσαστο
πρωνό ορισμένους, που κατάτις πληροφορίες τους είχαν κάποια υπεύθυ-
νη ανάμειξῃ στο ΕΑΜ. Τους υπέβαλε ορισμένες ερωτήσεις που ουνοδεύο-
νταν από συστάσεις και απειλές, Κάλεσε και μένα και μου εἶπε ότι χα κρύ-
ψι στο σπίτι μου κάποιο στέλεχος του ΕΑΜ από τὴν πεδινή Δωρίδα,το ο-
ποίο καταζητούσαν. Του απάνπησα ότιτο πρόςωπο αὐτό (ήταν ο [. Μπερ-
roids and το Ευπάλιο) ταν ξάδερφός μουκαι ἦρθε πράγματι στο σπίτι μου
πριν από ὅνο βδομάδες, λέγοντάς µου τι στὴν περιοχή του κινδύνευε από
ορισμένους ανεύθυνους συγχωριανούςτου. Γρόσθεσα ότι τον φλοξένησα
πένπε ηµέρεςκαι ότι κατόπιν ἔφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση,

Το μεσημέρι,µετά τη λεπουργία,ο επικεφαλής λοχαγός, κάλεσε σε
συγκέντρωση όλουςτους χωριανούς στην πλατεία καὶ μίλησε. Ξεκίνησε,
πολύ ωραία µε µια σύντομη έκκληση να ξεχάσουμε ότιµαςχώριζε στο
παρελθόν και µε οµόνοια καὶ ενότητα να εργαστούμεγια Την ἀνοικο-
δόµηση της καταστραµµένης χώραςµας, Αισθάνθηκα ανακούφιση.
Αμέσως όµως μεταπήδησεσε ένα χονδροεδέστατα στρεβλό κατηγο-
ρώ κατάτου ΕΑΜ.ΕΛΑΣ. Μεταξύ άλλων, εἶπε πωςοι Ελασίες, όνταςἆ-
Όεοι και ασεβείς, λιάνιζαν το Κρέας πάνω σηςεικόνες, πως βίαζαν κο-
πέλες, πωςποτέ δεν πολέμησαντουςκαπακτητές αλλά µόνο τους
Έλληνες πατριώτες, πωςήταν προδότες. Ο κόσμος ἄκουε αμίλητος.

Όταν τελείωσε, δεν ξέρω πώς µου ήρθε -γιαήδεν εἶμαι ούτε τύπος.
γταή ούτε ανιρρησία που επιδιώκειεπίδειξη πνεύµατος--καιζήτησαευ-
γενικά από τον ομιλητή τον λόγο. Μουτον έδωσε. Ἠρεμαεἶπα:«κ.λο-
χαγέ αρχίσατε μὲ ἐνα ὡραΐο κήρυγμα λήθης, ομόνοιας καὶ ἐνότητας, που τόσο
πολύ τα ἔχουμε ἀνάγκη σήμερα. Τὰ όσα όμως εἴτατε στὴ συνόια κάθε ἄλλο
παρά υπηρετούν τις ανάγκες αὐτές. Αὐτός ο κόσμος, σ᾽ αὐτό εδώ το χωριό ἐ.
Shoe my κατάσταση εκείνη καὶ τη γνώρισε καλά Δεν εἶδε διωγμό της Εκκλη-
σίας αλλάτο ανπίϑετο. Στὰ πλαίσια της τοπικής αιποδιοίκησης λεπουργούσεεκ.
κλησιαστική ἐππροπή, που φρόντζε γα τις ανάγας των ϑιαλησιών καὶ γιὰ τὴν
καταβολή τὴς αµοβής του παπά από τους ενορίες (πολλοίγα χρόμιαδεν εἴ.
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χαν οσληρώσει τὴν υποχρέωσηαὐτῆ). Ἔκανε ακόµα διοκανονισμούς ὥστε οἱ«ρείς νὰ εξυπηρετούν και ὦλα χωριά που δεν εἴν δκότους παπά για να μὴμένειη ϑολησία τοὺς κλειστί. Σε θέματα ηθκής οἱ αντάρτες εἶχαν αυστηρές ε-Ὑπολόςκαι συµπεριῥέρονταν ἄβογα. Ένας αντάρηης, ὅ ένα κογινό χωριό, πουαπλά εκτέθηκε σε ένα συναισθηµαπικό δεσμό υποχρεώθηκε από τὴ μονάδα του(από εἧ συμβεί στο Κροκύλειο) να παντρευτεῖ τηκοπέλω». Και ουνέχσα.«ὅσογατις μάες εναντίον του καταιτηπ, σ᾽ αυτόν ακριβώς το χώρο που βρι.σκόμαστε, 120 Γερμανούς αγμαλώτους ἔεραν, ἔπεπα από μια σκληρή καὶ μὲπολλά θύματαµάχῃ στις Καρούτεο». Κοντοστάθηκαλίγο και απόσωσα «οκόσμος ξέρει γα προδότες αιπούς που υπηρέτησαν στα Ἰόγματα Ασφαλείοςῦ,Μόλις ξεστόμισααἰπήτη φράση, ἕνας υπολοχαγός που στεκόταν πλάιστο λοχαγό,χμηξε προς το μέρος μου, με ἁρπαξε με το αριστερό του χέ-ρ' από το γιακά και µετο δεξί τοῦ ἀνάσυρε το πιστόλι του, ξεφωνίζονταςμανιασμένος; «εομοβούλγαρου... -και ἀράδιασε μερικά συνοφή κοσμητκά,που από την Ταραχή µου δεν τα έχω συγκρατήρει- «τολμάς καὶ μιλάς»Ταραγμένος,διαµαρτυρήθηκα, επικαλούμενος την άδεια που µου ἔδωσε,9λοχαγός για να µλήσω. Ο τελευταίος δεν εἶπε τίποτε. Συµπέρανα αργό--τέρα πως ολοχαγός, το ανπεαµικότροπόριπου -άτονα άλλωστε- απάγ-Ύθλεµπορείκαι να µην το πίστευε. Ότι απλώς του το είχανυπαγορεύσειως υπηρεσιακή εντολή, Πα την ἐκρηζη του υπολοχαγού (Μπράβος ήταν.το επώνυμό του)υπήρχε εξήγηση, Όπως πληροφορήβηκα,προερχόταναπότα κατοχκό, οργανωμένα από τους Γερμανούς, Τάγματα Ασφολείος!Ἠ συγκέντρωση έληξε κι ο Κόσμος. που σιωπηλά παρακολουθούσε, το,ἴδιο σιωπηλά διαλύθηκε. Ένιωθα ὁπι ένωθε το [διοµε μένα. Μετά, ἐππιμή-σεις δέχτηκα από το µεγαλύτεροαδελφό µου που πρόσφαταεἷε επιστρέ.ἵει από τῃ Μέση Ανατολή -υπηρετούσε στην Αεροπορία- και από τουςφλους τηςκατοχκήςπαρέαςστο χωριό, γιατην οποία έχω κάμειλόγο πα.ῥαπάνω. Μου έλεγαν όχ.πως δεν εἶχᾳ δίκο, αλλά πως δεν ἦταν φρόνμο.κάτω απότις συνθήκες αυτές, Αναλύονιαςτην ψυχική μου κατάστασησ᾽ ε-κείνη την παρέμβαση δε βρίσκω στοιχεία ούτε αφροσύνης, οὔτε παρορμη.πκού παλικαρισµού ούτε και φόβου. Το κυρίαρχο στοηείο ἦταν έντονο δέ.ὃς από κάποια διάίσθηση των συμφορών που κυοφορούσε γιατη χώραας η κατάσταση ανπή, Καιοι συμφορές, δυστυχώς, επακολούθησαν,Την εποχή εκείνη ήμουνεκτός υπηρεσίας. όπωςόλοιοιεπί κατο-Χῆςδιορισθέντες, ταν µια τυπική διαδικασία. Σε μερικούς µήνες µας.Ἐρναδιόρισαν,
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92 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΟΔΟΣΠΡΙΝ ΞΕΣΠΑΣΕΙ Η
ΘΥΕΛΛΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ(1545-46).ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ χωρα.

Το φθινόπωρο του 1945άρχισε η κανονική λειτουργία των σχολείων
σε όλητη χώρα. Τα σχολεία όµως. Ιδίωςστην επαρχία, σε µεγάλοπο-
σοστό ήταν καταστραµμένακαιτο διδακτικό προσωπικό σκόρπιο και
λειψό. Την έλλειψη του προσωπικού επέτεινεκαι η απόλυση όλων των
επί κατοχήςδιοριοθέντων. Στις αρχές του 1946. ωστόσο, σχεδόντο
σύνολο των απολυθέντων ξαναδιορίστηκε και η κατάσταση άρχισε va
εξομαλύνεται.

Οἱ εκπαιδευτικοί δραστηριοποιήθηκαν διπλά: να κινητοποιήσουν.
τις σχολικές εφορίες για την αποκατάσταση των διδακτηριακών υπο-
δομώνKat va προσπαθήσουν οι διοιόσο πιο ευμέθοδα μπορούσαν να
καλύψουν τα τεράστιαµαθησιακά κενά των μαθητών. Κι ακόµανα πρω-
ποστατήσουν στην ανασυγκρότηση των τοπικών οικισμών Και κοινω-
Νών, στις οποίες ασκούσαντο λειτούργημά τους.

Στιςαρχές του 1946 έγνε κανονικά και 9 δικός µου επαναδιορι-
σµός στηνἴδια περιοχή, µε τοποθέτηση στο μονοθέσιο σχολείο του
Ψηλού Χωριού (απείχε περίπουἐξ χλιόμετρε από το δικό μου χωριό).
Όταν πήρα το διορισμό ήμουν στην Αθήνα. Το Ψηλό Χωριόείχε μια α-
Φόλογη-Ὕια Τα μέτραενός μικρού χωριού- παροικίαστην Αθήνα, Πριν
ἀναχωρήσω για Τηθέσηµου, πέρασα από το κατάστηµαεµπορίας καλ-
λυντικών ενός φίλου Ψηλοχωρίτηκαι τον παρακάλεσανα συνεννοηθεί
με όποιους άλλουςκρίνει οκόπιµο από την περοικία. να εφοδιάσουν ἆ-
μεσατο σχολείο µε τα στοηειώδη της λειτουργίαςτου. Και πρώτ' από.
όλα µε µια θερµάστρα, Είχα πληροφορηβεί, πριν ακόµα πάω, όπιτο δι-
δακτήριο -όπως άλλωστεκαισε όλατα χωρίά- είχε τα κακάτουχάλια.
Τέσσερις τοίχοι µε σαραβαλιασµένα κουφώμοτακαι θρανία. Τίποτε ἁλ-
Ao. Αμέσως µου έστειλαντη θερµάστρα που ήταν εντελώς απαραίτητη,
Έναν Φεβρουάριος µήναςκαιτο Χόνιένα μέτρο. Λίγο αργότερα συνέ-
ταξα µια καλοδιατυπωµένη έκκληση προςτο σύνολο των µελών της,
παροικίας,την έστειλα στηνΑθήνα και ᾠρόνισα να τοιχοκολληβεί σε
περίοπτο σηµείο ενός ψηλοχωρίικου καφενείου, κάπου κοντά στο Νο-
σοκομείο Συγγρού, όπου σύχναζαν. Το μικρό λιτό κείµενο το ακολου-
θούσε έναςπίνακαςµετις ανάγκεςτου σχολείου «στο οποίο οιἴδιοι ἕ-
μαθαντὰ πρώτα γράμματα». Υπήρξε ικανοποιηική ανταπόκριση. Την
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αποστολή των αναγκαίων σχολικών εἰδών τη ουνόδευε και έγγραφη.εὐχαριστία του νεοϊδρυμένου συλλόγου τους, με τὴν πληροφορία πι ηἐκκλησή μου ἔδωσε τὴν αφορμή για την ἱδρυσή του.Ἐπιδόθηκα με ὀρεξη στο έργο. Το σχολείο για τρία-τέσσερα χρόνιαονeye δάσκαλο -με την ολιγόµηνη, µόνο, παρεμβολή του «περιστα-σιακού» δασκάλου, το 1944, στην οποία έχω αναφερθεί παραπάνω, Κ:ὅπωςσε όλα τα σχολείατης περιοχής,και γα τονἴδιο λόγο,οι µαθητές,εἶχον τεράστια μοθησιακάκενά. Στάθμισα τα επίπεδά τους, επισήµανα,τὰ κενά κι ἕκανα το καλύτερο που μπορούσα. Στμεταξύ, ἀρκετά παιδεἶχαν ξεπεράσει τὴ σχολική ηλικία, δε φοιτούσαν πιακαι σχεδόνα.Ἰρόμματα ασχολούνταν -ὁσαδενείχαν ξενπευτεί- με τις αγροτικς epγασίες. Οργάνωσα ένα βραδινό τμήμα για τὰ ποιδιά και τους νέους αν.τούς καὶ ἔκανα καὶγιαυτά ότι μπορούσα,
Την ἴδια εποχή οι υπηρεσίες πρόνοιας έστελναν στα σχολεία ορι-μένα τρόφιμα(αλεύριτυρί κονσέρβες, ζάχαρη.κακάο και γάλα σκόνη).προερχόμενα από ἔένη βοήθεια, ια συσσίτο (ρόφημα και γεύμα). Οἱ ο-δηγίες. για σγολεία πουδενμπορούσαν ναπροσλάβουν προσωπικό γιατὴν παρασκευή καιεξυπηρέτηση του ουσοπίου,συνιστούσαν να αναζη-Ἰούνταιγια το σκοπό αυπό,οε συνεννόησηµε τη σχολική εφορία, «εὖε..λόντριες κυρίες» Στο δικό µου. όπως και σε πολλά ἄλλα μικρά σχολεία,από ήταν αδιανόητο, Καταφύγαμε λοιπόν µετους µαθητέςστη λύση της.αυτοεξυπηρέτησης Δίναμεµόνο, διαδοχικά, αλεύρι σε μητέρεςπαιδιών.καὶ μας ετοίμαζαν τοσχεπκό ψωμί Για το ρόφημα επνοήσαµε δικό µας.Ῥολικό υποκατάστατο, ὦστενα αξοοποείται και το γάλα σεόνη το οποίοὡςρόφημα τα παιδιά δεντο έπιναν, γιαήίἦταν συνηθισμένα στο κατσι-κίοιο ποὺ εἶχαν oro onin τους, Ανακαπεύαµε λοιπόν το γάλα σκόνη µεκακάο Και ζάχορη σε λήγο νερό καιαπό την πρόσµἐξῃ αυτήµας έβγανε.μα σοκολατοειδής Κρέμα, την οποία επίστρωναν τα παιδιά στὴ φέταΨωμιού την οποίαέτσιευχαρίστως έτρωγαν. Αιπά στην ώρατου πρω-'νού διαλείμματος, Το μεσημεριανό ήταν κάτι βολικά παρασκευαζόµενο,εςπιο πολλές φορές απλή διανοµή ψωμιού,τυριού, κονσέρβας. Ἡ ου-Νεννόηση γύρωαπ' αυτάκαιοιδιαδικασίεςπαρασκευήςκαι διανομήςα-πό τα ἴδιατα παιδιά αβοποιούνταν κιαυτά ωςµια µορφή αγωγής.Ἡ μέραμου ἦταν πολύ γεµάτι; πρωινό µάθηµα, συσσΐτο, απογευμα.Ἠνό µάθηµα, βραδινό µάθηµα των μεγάλων παιδιών και νέων. ΚατέληγαΑργά το βράδυ στην κατοικία µου, ένα συμπαθητικό δωμάτιο οένα 6.δειο σπήι πλάι στο σχολείο,που ευτυχώς διέθετε και µια µικρή σόµπα,
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Έπαρνα το λπό δείπνο µου και περνούσατο ὑπόλοιπο βραδινό, συνή-
θως ωςτιςδώδεκα,διαβάζοντας, στο φως της λάµπαςβέβαια, ότι µε
ενδιέφερε, στοχαζόμενος καὶ προγραμματίζοντας κατά τοὺςεμπίπτο.
ντες συνειρμούς, Και όταν µου ἔκανε ὀρεξῃ, ἐπαῖζα με το μαντολινάκι
μου κανένα σκοπό που μου ἄρεσε (σιγορουφώντας καὶἕνα ποτηράκι
κρασί ή τοίπουρο ζεσταμένο, με ζάχαρη, στὴ σόμπο). Διακοπές pod é-
κανε συχνά ο Πρόεδρος της Κοινότητας, που κατέφθανε φουριόζος, όπι
ώρα κι αν ήταν, για να του συντάξω κανένα έγγραφο,γα τις ανάγκες του
λεπουργήματόςτου. Εξάλλου τόσοεκείνος ως πρόεδρος όσο κιεγώως
δάσκαλοςείχαμε οχ οἥείο οριοθεί µέλη ενόςαριθμού εππροπών, που κι
αὐτές εἶχαν τὴν αλληλογραφία τους. Ο δάσκαλοςοριζόταν γραμματέας.
σε όλεςτις επιτροπές, Από την επιτροπή πρόνοίας ως Την επηροπή ε-
Ζαγωγής αμβύκων (ταγνωστά τοίπουρα) καὶ την επαροπή καταπολεµή-
σεωςἀκρίδων! Ἕνας δάσκαλος λίγο αργότεραείχε μετρήσει συµµετοχή
σε έντεκα διάφορεςεπιτροπές(φυσικά χωρίς αμοιβή).

Κούραση δεν ένιωθα, ούτε η µοναξά του χωριού μού στοίχζε. Σαν
να είχα ανάγκη αυτή την αυτοουγκέντρωση. Τις όποιες ελλείψεις και
στερήσεις τις αποζημίωνε πρώτα-πρώτα η ευχαρίστηση από αυτά που,
έκανα, σίγουρακαὶ η υποουνείδητη συναίσθηρη ότι αιτό δεν ήτανόλο
Κιόόλο,ότι, δηλαδή,έτσι θα περάσειόλη µου { ζωή. Ωρίμαζαν µέσα µου
σχέδια, προγράμματα και ὁράματαγια το μέλλον, θεμελιωμένα στην ψυ-
χοσυνθεσιακήαἰσιοδοξία μου που απέρρεε και από κάποια αὐτοπεπι
θηση. Πρώτος στόχος μου ήταν ἢ μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών (που εξωτερικού δεν εἰχε ακόµα θεσπιστεῇκαι εἶχα έγκαιραε-
νηµερωθεί για τα απαπούµενα χρόνια προὔπηρεσίας, προκειµένου να
Κόμω αυτό το βήμα. Σίγουρα δεν ήταν λίγοι αυτοί που θα έκαναν πα-
ῥόμοια σχέδια, αφού πολλοί είχαν ανάλογες δυνατότητες,

Πρέπει να προσθέσω ακόµα ότι στην ψυχκή µου ευφορία συνέβαλε
καὶ η οµορφίά του φυσικού περβάλλοντος όλης εκείνηςτηςορεινής
περιοχής. Ιδιαίτερα κάθε Τετάρτη και Σάββατο απόγευµαπου επέστρε-
φαστο χωριό μου, χάζευα στο διάβα μουτὴ φύση, ἰδίως στη μαγεία της
ἄνοιξης, που δεν άργησε να ρθει. και δεντη χόρταινα. Κ: αςτο γνώρι-
ἴα καλά εκείνο το σκηνικό,µε ταεπιβληπικά Βαρδούσια από τη µια µε-
ριά και τις χαμηλότερεςβουνοκορφές απὀ την άλλη,µε τους πυκνούς
ελαπάδες καιτα ξέφωτα λιβάδια, Κ:αςτοείχαν Χιλιάδες φορές χαϊδέψει
στο παρελθόντα μάπια μου!

Me my ἄνοιξη, τον περισσότερο καιρό κάναμε μάθημα έξω από την
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αἴθουσα του σχολείου. Το σχολείο ἦτον χηομένο στην ἄκρη τῆς μεγά-λης ὁμορφηςπλατείας στο κέντροτου χωριού. Η πλατεία, στὴ μέση, εἰ.γε ἕναν μεγάλο πλάτανο καὶ μια επίσης μεγάλη καρυδιά. Διάταξη, ταθρανία ημικυκλικά στον ίσκιο τουςκαικατά μέτωποο πίνακας(ια ὅτανχρειαζόταν, κανένας χάρτης ἡ ἄλλο εποπτικό διδακτικό µέσο]. Κάναμεκανονικά, χωρίς περίσπαση προσοχής, το μάθημά μας και αἰσθανόμα.σταν πολύ όμορφα, Κάναμε ακόµασυχιούςπεριπάτουςοε όμορφες το.ποθεσίεςέξω απότο χωριό, συνδυάζοντάς τους µε µαθησιακή εργασία(μεση εποπτείαστη μελέτη του περβάλλοντος και σε θέματα φυσικήςιστορίας). µε γυμναστική άσκησηκαι ψυχαγωγία. Τα παἰδιἁ χαΐροντανπολύ αυτούς τοὺςπεριπάτους.
Στα χρόνιαεκείνα κάθενέος δάσκαλοςδιοριζόταν ας κάποιο απὀ-μακρο χωριό στην ύπαιθρο χώρακέπρεπε να περάσουν πολλά χρόνιαανα μπορέσει να µετατεθείαπό εκεί κεντρικότερα, Μόνο ον, ὡς προ.σωπικότηχα,συγκέντρωνε σε ἱκανοποιητικό βαθμό το ζήλο τῆς κοινω.νικής αποστολής, τὸ ἐνδιαφέρον για διάβασμα του καλούβιβλίου καιτὴν ἀγάπηγιὰ τὴ φύση -όχ µόνο για το κινήγ]- µπορούσε να ανεείἥκαι, για ένα χρονικό διάστηµα, ναχαρεί τη ζωή κάτω από τις πολύ δύ-Φχολες συνθήκες διαβίωσης στι εσχοπές τῆς ελληνικής επαρχίας,

 

 

Κοινωνική προσφορά,
Το Ιδανικό των δασκάλωνεκείνατα χρόνια

Όι αναμνήσεις µου -πουµε κάποια ουναισθηµατική φόρτιση εκτέ-ηκαν παραπάνω” αναφορικά µε την υπηρεσία µου στο δημοτικό οχο-λείο του Ψηλού Χωριού εκείνη τη µεταπολεμική-προεμφυλιακή µεσο:περίοδο (Χειμώνας-Άνοιξῃ 1946), συνθέτουνλίγο-πολύ µια τυπική κα.Ἰάσταση καὶ λεπουργία των σχολείων στὴν ύπαιθρο την εποχή εκείνηΟχολεία ερειπωµένα, µαθητές µε τεράστιαµαθησιακά κενά, εκπαιδευπι.κοί γλισχρότατα αμειβόμενοι, αλλά σκληρά εργαζόμενοι µέσα κιέξω α-πό το σχολείο, στο μεγαλύτερότουςποσοστό,µε ιδανικά και µε απο;στολικό ζήλο προσφοράς στην κοινωνία,
Πρέπει να σημειωθεί ὁπισταχρόνια εκείνα η έξω απ'το οχολείο πο-λύπλευρη κοινωνική προσφορά Του δασκάλου, δίως στις μικρές κοι.γωνίες των αναπτυξακἁ καθυστερηµένων επαρχιακών οικισμώνστους οποίους κατοικούσε τότε το µεγαλύτερο πληθυσµιακό ποσο.στό τῆς χώρας- συνιστούσεσηµαντικό τοµέατης αποστολήςτου.  ΑΝΑΤΑΡΑΧΩΝ ETIEXOPA MAX [109]

 



τανμάλιστα αὑτό ἐμμεσα θεσπισμένο ως υπηρεσιακή του υποχρέω-
ση Στην έκθεση υπηρεσιακήςτου ευδοκιµότηχας, Την οποία ουνέτασσε
ο οικίος επιθεωρητήςκι απ’ την οποία εξαρτιόταν η υπηρεοιακή στα-
διοδρομία του, η εξωσχολική δράση, που αποσκοπούσε στην οικονο-
μική, µορφωτική και πολιτισμική ανάπτυξῃ της τοπικήςκοινωνίας, ήταν
ἕνα από τα κύρια αξολογούµενα στοιχεία. Έτσιοι δάσκαλοιτα χρόνια
εκείνα, προσέρχονταν στο λατούργηµαψυχολογικά προετοιµασμένοι
γματην αποστολή αυτή. Το πιο σηµαντικόείναι ὅτι ένα µεγάλο ποσοστό
δαοκάλων -κι ὄχι μόνο οἱλίγοι, οι χαρακτηρολογικά «πλασμένουγια
προσφορά στην κοινωνία- αὐτό το ὑπηρεσιακό χρέος το μετουσίωναν
σε φιλότιμο, σε ζήλο, σε ιδανικό.

Σ᾽ αὐτό συνέβαλαν ορισμένες συνθήκες και παράγοντες: Κατά κανό-
να προέρχονταν οι ἴδιοι από τῆν επαρχία και γ᾽ αυτό κατανοούσαν τον
κόσμοτῆς καιτις ανάγκες του,και τον πονούσαν. Σε μεγάλο ποσοστό ἥ-
ταννέοι µεεξαιρεηκές ικανόπηεςκαι σχολικέςεπιδόσεις, κατάσυνέπεια
με ευγενείς Φιλοδοξες ανάδειξης, µε οικονοµικέ, όµως.που δενεπέτρε-
παν ξανοίγματα οε πολικτείς σπουδές. Οἱδετες σπουδές στην Παδα-
γωγική Ακαδημία βόλευαν,ενώ το διδασκαλικό λεπούργηµα συνδυασµ
νο καὶ µετην ευρύτερη κοινωνική αποστολή συνέθετε ένα αξιακό περι-
χόμενο ικανοποιητικό για νέους ανθρώπουςμε ευγενικές φιλοδοξίες, δη-
μουργικές, Σ' αυτό, άλλωστε, κατέτεινε καιΤο όλοπρόγραµµα σπουδών
επαγγελματικής κατάρτισης των υποψήφιων δασκάλων. Το σκέλος, ε-
Ἕδλλου,των παδαγωγικώνκαὶ λοιπών ανθρωπισηκών σπουδών τους
καλλιεργούσε την κοινωνική ευαισθησίακαι Τη διάθεση προσφοράςόχ.
μόνο στα πλαίσια τῆςσχολικής µορφωηκήςδιοδικασίας, αλλά καὶ ευρύ-
Ἱερα στις κοϊνωήες των αγροτικών οικισμών, όπου υπηρετούσαν.

Ένας αρθµός, εξόλλου, άλλων µαθηµάτων τους εφοδίαζε µε στοψεία ἅλ-
λων χρήσιμων γνώσεων. προκομένουµε ενηµέρωση κα παρώβηση να βοη-
θήρουν τους κατοίκους των περιοχών αὐτών να ξεφύγουν από το τέλμα της,
οκκονομκής ανέχειας και τς κοινωνικοπολπισμκής καθυστέρησης, Πα παρά-
ξημα, όπως καὶ σε ἄλλο σημείο, παραπάνευ, ἔχει αναφερθεί το µάθηµα των
Ὑεωπονικών µε εφαρμογές στὴ συστημαπκή δεντροκομία, την ανθοκομία, τὴ
μελισσοκομία τὴν πτηνοτροφία τὴν κονκλοτροφία τλπ. δεν αποσκοπούσε μό-
νο σην κατάρηση γα εποπηκότερη διδασκαλία τον βιολογκών μαθημάτων,
στο σχρλίο. Εξόπλζς το δάσκαλο µε εφόδια µε τα οποία θα μπορούσε -σε
αινεργασία καιµε όλλες σχεπζόμενες µετοθέμα υπηρεσίες-να πείσειτουςα-
Ἱρότες να ἔρφύγουν από παραδοσιακές. µη προοοδοφόρες πια καλλέργεες.
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και να επιδοθούν σε ποραγωγκότερες αγροπκές εκμετολλεύσεις Θυμούμαι α.κόμα, από τὰ σπουδοσηκά μου χρόναα στὴ Μαράσλειο ΠΙαδαγωγκή Ακαδη.μία. τὴ φωνήτου καθηγηπή των γεωπονικών ἰωσήφ Χάμον, που, μας καλούσε.νὰ παρακολουθήσουμε καὶ να ασκηβούμε στο µπόλνασµα των δέηρων. StaἈωράπου θα πάς θαβρώ πολλάοπωροφόρα ὅβηρα σ]Εδόν ὄγρωνποδιών Πα.Ρακνήσπετους χωρικούς κα µάθτέτους ναταμπολάζον γανα τρώνε α ἴδοι καλάφραῖτα idea να εἰοκοιομούν γρήμκτα δαβέονπάς τὰ στὴν αγορώ.Πολλοί τανοἱ δάσκαλοιπου δραστηριοποιούντανµε πολύ φλόημοπρος τὴν κατεύθυνση αιπής της αναπτυξιακής καθοδήγησης µε πολύ α-Φόλογα εππεύγµατα Θα µου επεί κανείς (το λέω καιο διος στον εαυτό,09) κα ου π νεαγόλα αυτά σην πρόζη» Ἡ απάντηση ἄνας «πέραeld Mya», Και πολύ λυπάμαι γί αυτό. Φερόμουνστις υπηρεσιακές δελ.τους ὡς λεπουργός της δηµοπκής εκπαίδευσης περίπου δέκαχρόνιαΌπως θα φανείκαὶσα παρακάτω,απ’ ατό το χρονικό διάστηµα μόνοΤὸ ἕνατρίτο, περίπου,διανύθηκε σεσχολεία, μάλιστα και οἱ αιγά απο.γημομαπκά, σε ε{τά διαφορεπικά και σε καιρούς ανώμαλους (κατοχή εμ.φύλιος) Στο λοιπό χρονικό διάστηµα γα έναν περίπου χρόνοι λόγω τὸνSupuNou, ra σχολεία μας παρέμειναν κλειστάδυοχρόνια διατέθηκαν γατῇ στραπιωτική μου θηγεία και ἀλλα τέσσερα για μετεκπαιδεύσεις στο Πα.πηιστήμιο Αθηνών και Εδμβούργου Σκωίας, Επιστρέβοντας από τὸΕδμβούργο, διορίοτηκα Καβηγηγής σε Παιδαγω]ική Ακαδημία,

 

Ολιγόμηνη σγράτευση και µετηνέκρηξη του εμφυλίου ιδιότυπη αποστράτευση
Τον Ιούνιο του 1946, λίγο πριν λήξει  σχολική χρονιά, κλήβηκα στοστρατό για να υπηρετήσω τη θητεία µου.εἰ σιραπωτική µου κλάση, 1941, εξαπίαςτου πολέμουκατηςκα.Ὀχῆς που ακολούθησεδεν εἶχε προφτάσει να κληθεί γα θητεία Tovοὔμιο 1346 κληθήκαµε για κατάταξη όλοι οι οφείλοντες θηεία στοτρατό απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατωνοχολών των κλάσεων235-1941. Καταταγήκαμε καὶ αποτελέσαμε ένα τάγμα της ΤαξαρχίαςΊμψι που στρατοπέδεψε στην Εκάλη, οεσκηνές Η βασική εκπαίδευσητὰνπολύ οκληρή καὶ η πειθαρχία σκότιμα βασανιστική. Η κατηγορίαυτή των πορωχημένων κλάσεωνμε τὴν ἰδιότητα των αποφοίτων ονώ.ης εκπαίδευσης συγκέντρωνε όλη την καχυποψία των κρατούντωντὸ «πού», «πώς» Και «τω» στα χρόνια τηςκατοχής,
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Στο µεταξύ ἔέοπασε και ο εμφύλιος πόλιµος(προάγγελοςτο επει-
σόδιο του Λπόχωρου). Έτσι τα πράγµατα χεροτέρεψαν. Άρχισαν να κα-
ταφθάνουντα πληροφοριακά στοιχεία απότις κατά τόπους αστυνοµκές.
αρχές, να επισημαίνονταιοι χαρακτηριζόμεναι«αριστερού». να διαβαθμί-
ζρνται σε κατηγορίες «αντεθεικής δράσης» καταπώςτουςστόλιζον οἱ
τοπικοί πληροφοριοδότεςκαι να αφήνονταιστουςεντόςτης µονάδας.
μυστικούς πράκτορες για παρακολούθηση, Άρχισεκαι η πρώτη ουγκο-
μιδή. Παρατηρήσαμε όπι μερικοί συνάδελφοί µαςεξαφανίζονταν, Από.
στόμα σε στόµαδιαδόθηκεότι συλλαμβάνονταν και διακομίζονταν Ὑια
ανακρίσεις σε µια έπαυλη της Εκάλης,την «πράσινη βίλω» όπωςτην α-
ποκαλούσαν, από την οποία, όπως ἔλεγαν, ἔγαιναν σακάτηδες.

Στο τάγμα µαςυπηρετούσε ωςανθυπολοχαγός και ο πολύς Δημ.
Ἰωανήδης, ο γνωστός πιο σκληρός απὀ τηνΑπριλιανή Χούντατου 67.
Ένα µήνα τονείχα καὶδιµοιρίτη,Προερχόταν από τα κατοχικά τμήματα
του ΕΔΕΣ. ταν σκληρός, φαναπισμένος και ανισόρροπος. Ἦταν ωστό-
σο και.. ἀλόμουσος. Τις µέρεςπου παρέμενε στο στρατόπεδο ὡςα-
δωμαπκός υπηρεσίας, το βράδυ µετά το συσσίτιο µας συγκέντρωνεος
ένα σηµείο καὶ παρακολουθούσαµε µια περιστασιακή Χορωδία από ἄν.
ὄρες της µονάδας που τραγουδούσε τραγοίδιατηςπαλιάς Αθήνας και
καντάδες, Παρακολουθούσαμεόλοι-καιο διοςο Ἰωανήδης-- καθισµέ-
νοι όπως όπως. Το παράξενοεἶναι πως μερικές φορές,µέσα σ'αυτήτην
αἹμόσφαιρα χαλάρωσηςκαὶ ιλαρότητας, ο Ιωαννίδης. ξαφνικά, ἔδινε πα-
ράγγελμα va σηκωθούμε ὄρθιοι και κατόπιν να ξανακαθίσουμε. Μια Κυ-
ριακή που ήταν κι αυτόςµέσα ως αξιωματικός υπηρεσίας, αµέσως µετά
το μεσημεριανό ουσσίτο, χωρίς Καμιά προφανή αφορμή διέταξε ουγκέ-
ντρωση, σύνταξῃ και στη συνέχεια Τροχάδην στηνπλαγιά της Πεντέλης,
Τρέχαμεµε το στοµάγγεμάτο, αοθµαίνοντας, µέσα στο µεσημερίάπκο
λιοπύρι, τον γεμάτο πλακολιθιές καιθάμνους ανώμαλοανήφορο. Ο
διος -μικρόσωµος και γυμνασμένος-- ακολουθούσε τρέχοντας, ωρυό-
ενοςαν κάποιος κοντοστεκόταν να πάρει αναπνοή. Ας σημειωθεί ότι
δεν πρόκειταν για εικοσάρηδεςνεοσύλλεκτουςαλλά παρωχηµένων κλά-
σεων ανάσκητους «καλαμαράδες», σε μερικούς από τουςοποίουςείχε
σχηµαιιστεί και Το προκοῖλι. Αφού προχωρήσαµεκόµποσοανήφορο,
διέταξε µεταβολή και συνέχιση Του τροχόδην στονκατήφορο. Αυτό ήταν
το χειρότερο.Όπως ήμαστανεξουθενωμένοιι δεν ορίζαµε τα πόδια μας.
Ὥσπου ένας συνάδελφος γλίστρησεσεµια µεγάλη πλακολιθίάκαι σύρ-
θηκε κάμποσα μέτρα κάτω σπάζοντας τα γλευρά Του. Εκεί, σταμάτησε
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το τροχάδην, κάναμε ἕνα πρόχειρο φορείο, μεταφέραμε τὸν τραυματία,στο ιατρείοτης μονάδας, από όπουδιακομίστηκε στο νοσοκομείο. ΓΙούνα φανταστεί κανείς, ότι εἶκοσι περίπου χρόνια µετά, οι παραεξουσίεςπου έκαναν κουμάντο στην παχρίδαµαςθα αναδείκνυαν αυτόν τον ανε;γκέφαλο, παθιασμένο, ανισόρροπο στρατιωτικό σε παντοδύναμο κυβερ.νήτη, που θα οδηγούσε τὴ χώρα, και τὴν Κύπρο ιδιαίτερα, στον όλεβρο.Αρχές φθινοπώρου η βασική εκπαίδευση τελείωσε και άρχισανοιποοπάσεις για διάφορεςτακτικές µονάδες. Οἱ αποσπάσεις ολοκληρώ-θῆκανκι ένας αρκετά μεγάλος αριθµός από στραπώτες παραµέναμε σεἀδηλὴ γα τα περαπέρω αναµονή, Στο µεταξύ συνεῄζονταν σποραδικάοι συλλήψεις καὶ ἢ μεταγωγή στην «πράσινη βίλο». Ένα πρωνόἠρθε ηΕΣΑ και πήρεέναν συνάδελφο, έναν συμπαθηγικό, καλλιεργημένο νέο,απόφοποτης Ανωτάτης Εμπορικής, που ἔμενε στοδιπλανόαντίσκηνο,Παραδίπλα ἦταν η σκηνή Διοίκησηςτον λόχου. Με φώναξε ο λοχαγόςκαὶ σε τόνο αυστηρό μουεἰπε: «να προσέχεις, γιατί θα πάθεις και συ τα {,διῶ. Διαμαρτυρήθηκα ρωτώντας τι να προσέχω. Μου απάντησε: «ναπροσέᾳις τα λόγιασου». θεςβράδυ σγολίασες τις αποσπάσεις καιεἶπες γ᾽απούς που παραμένουνὅτι τα σκόρδα, όσο ἀραιώνουν, τόσοχοντραίνουν»,Το θυμήθηκα καὶ ἔκπληκτος εἶπα; «ναι, εἶπα αὐτή my άσχεπῃ κουπαµάρα,αλλά χωρίς κανένα υπονοούμενον. Συνειδητοποίησα τότε, ότι κατά τογνωστό τρόπο,με τ συνεργία των πληροφοριοδοτών τῆςγενέτειράςμου,είχα φακελωθεί από την τοπική αστυνομία κι ὅτι «τα χαρτιά»είχανέρθειΚ: ακόµαότι οι χαφιέδες στη µονάδαδούλευαν με ὑπερβάλλονταζήλο, Με το αζημίωτο,βέβαια, κάτι που τους έκανε, ίσως. ναστοιχειο-θετούν ενοχοποιητικές πληροφορίεςκαι απότο τίποτα, προκειµένου ναπαρουσιάσουν έργο. Τα κίνητρα:ποικίλα, Ακόμακαι το «ξεφακέλωμα»,στην περίπτωση ενός μειωμένης συνείδησης φακελωμένου χαφ,Σὲμερικές μέρες, όσους απομείναµε µας ῥόρτωσανσεκαμιόνια καὶμαςξεφόρτωσαν στον Κορυδαλλό, οτην πτέρυγα του αναµορφωτηρίουΤων Παραβαπκών παιδιών. Εκεί περνούσαµετην ώραµας διαβάζοντας,Λβλία, κυρίως λογοτεχνικά, που αλληλοδανειζόµαστε. Θυμάμαιότιµε:Ἰαξύ όλων,εκεί διάβασα την Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη,
Σε µερικές μέρες µας ξαναφόρτωσανκαὶ, χωρίς καμιά εξήγηση καιπάλι, μας οδήγησαν σε ένα στρατόπεδο µε avrioKnva,mo xérw από το;Άιόπεσι, στηντοποθεσία Καρελά. Εκεί πληροφορηθήκαµε ότι αποτελέ-σαµετο Α΄ Τάγμα Σκαπανέων, που δεν ήταν ποτε άλλο από την προ-.ακρόνησο σε προσωρινέςεγκαταστάσεις. Εκεί µας βρήκε καιτο δη-
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μοψήφισμα για την ἐπάνοδοἡ μὴ του βασιλιά Μας οδήγησανστο Λιό-
πεσι, όπου φηφίσαμε σε ξεχωριστή, εἰδικά για µας προοριζόµενηκάλ-
‘mm, Φαίνεται ότιτα αποτελέσµατασ΄αυτή την κάλπη αναμένονταν. προ-
κεένου να καταδειχεί αριθμητικά το ποσοστό των «εμμενόντων ἡ µη
εις αντεθνικάς Ιδέας». Αυτόσε οχέση µε τα όσα υπαγόρευαν τα πλη-
ροφοριακά στοιχεία των αστυνομικών αρχών γιανα προσδιοριστείέ
τοι. ἢ παραπέρα μεταχείρισή µας. Υπήρχαν τρία φηφοδέλπια: του ΝΑΙ,
του ΟΧΙ και λευκό. Όπωςἡµασταν συγκεντρωμένοιέξω από το εκλο-
γικό τρήμα περιμένονταςνα αρχίσει η ψηφοφορία,μερικοί ουνάδελφοί
µαςκυκλοφορούσαν ανάμεσά µας ἐκφέροντας, διακρπικά, σἱβυλλικά
φραστικά συνθήματα που περιείχαν τη λέξῃ «λευκό». Προφανώς ήταν
συγκεκαλυμμένη προτροπή να ακολουθηθείη γραμμήτου ΚΚΕ.που είχε
υιοθετήσει το λευκό ψηῥοδέλτι, προκειµένου να διαφοροποιηθεί από
το ΟΧίτης ευρύτερηςδημοκρατικήςπαράταξῃς --δεύτερο ατόπηµα,µε-
τά την αποχή από τιςεκλογές την άνοιξη της ἴδιας χρονιάς, Τα αποτε-
λέσματα από την ψηφοφορίαµας κάθε ἀλλο παρά ἀρεστά ἦταν στη
στραπωτική ηγεσία. η οποία αποφάσιοε να µας απολύσει µε το χαρα-
κτηρισμό των «ακατάλληλων». Προφανώςδεν είχαντι να µας κάμουν.
Το «αναµορφωτήριοτης Μακρονήσου»,κι αν ακόµαείχε ουλληῤθείως,
Ιδέα, δεν εἶχε ακόµα οργανωθεί

Mag ουγκέντρωσε.λοιπόν, ένα βράδυ στον καταυλισμόαυτόν ο δι-
οικητής, ένας ουνταγµατάρχῆς, πουπροερχόταν από τον κατοχικό
ΕΔΕΣ Παγκρατίου (γ΄αυτόν εἰδικά είχε διαδοθΣίτα χρόνιαεκείναότι ου-
νεργαζόταν µε τα Τάγματα Ασφαλείας),και αφού µαςέλουσε µετους.
χειρότερουςχαρακτηρισμούςτης κατηγορίας«αντεθνικά στοιχείο»,«α-
πάτριδες», µαςανακοίνωσε ότι µας αποπέµπουνκαι απειλώνταςμάς
ουνέστησε ν᾿ αλλάξουμε μυαλά. Την άλλη μέρα µας έδωσαντα σχετικά
«φύλλα πορείας».

Καταρχήν ένιωσα ενόχλησηκαι οργή για τῃ φραστική απιολογ/ακαι
μὲ τον τρόπο τῆς αποποµπής, Γρήγορα όµως αισθάνθηκα ανακούφιση,
Κι όταν συνειδητοποίησαότι ο εμφύλιος ουµείωνε κλµάκωση µε α-
πρόβλεπτη συνέχεια,θεώρησα την αποπομπή µου ευτυχή ουντυχία. Με
απάλλασσε από την επώδυνη ενεργό προσωπική συμμετοχή µου στον
αδελφοκτόνο πόλεμο κι ακόµα µε προφύλασσε, έτσι, απὀ το σοβαρό
κίνδυνο κάποια στιγμή να «βουλώσω κανένα χαντάκυ», δηλαδή να «πέ-
σω ηρωικώςμαχόμενος κατά των ολετήρων του Ἔθνους», παρασημο-
φορούμενος, ωστόσο!
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53 ἘΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠῸ ὙΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΌΛΕΙΑ KATA TH AIAPKFIA TOY ilEM@YAIOY (1946-49)

|Φθινόπωρο 1946: Σε σχολείο περιοχής.
|επιχειρήσεωντης εμφύλιας σύρραξης. |Επεισοδιακή εγκατάλειψη της θέσης, |

μαστε οτα µέσαὈκτωβρίου 1946, Μετά την ιδιότυπη «αποστράτευ- |σῇ», παρουσιάστηκαστην Επιθεώρηση των σχολείων. στην Άμφισσανα | |δηλώσω τη µεταβολή αναφορικά µε τη στράτευση και να επανασινδς.θώ µετην υπηρεσίαΟ. επιθεωρητήςείχεκαλύψειστο μεταξύ τὴν οργα- ἢ}νική μου θέση στο Ψηλό Χωριό και με ἀπόσπασεσ᾽ ἔνα ἀλλο μικρό κο. | |τό χωριό. το Κρίάτσι Έκανα εκεί πρώτα µια αναγνωρισηκήεπίσκεψηΟι Κάτοικοι µε υποδέχτηκαν µε χαρά, Με γνώριζαν και γνώριζα κι εγώ, |Μερικούς. Ανάμεσά τους ήταν εκεί κι ένας αξόλογος νέος, πουτον εἴ.χαπρωτογνωρίσει ὡς αντάρτη του αρχη]είου Δωρίδας,όταν το Ἰμήμα,gure 70 1943 εε περάσειαπότο δικό µου χωριό. παν νας ἔξυπνος, |“<aNEpInutvos Kaπροκοµμένος νέος, αποδοπκός επιχερηµαίας αρ; |Ἰότερα στην Αθήνα, µετον οποίο διαηρήσαµε δεσμούς φλίας όλα τα ῃμεάπεπα χρόνια. παν ο Βασ. Σαράμπαλος που μου συμπαραστάθηκεφάνταστα στὶς κρίοιμες περιστάσεις πουεκείακολούθησαν,Τὸ οχολείο τους ἦταν χρόνιακλειστό καὶ εἶχε τὰ κακά του χάλια Σπα.σμένο τζόμιο, σοραβαλιοσμένα κουφώματα, θρανία, καλ. ΗΙ σχολκή εφο.fa καὶ οι λοιποί κάτοικοι προθυμοποήθηκον να τὰ επιοκευάσουν ομέ.ως ὅλα Και πραγματικά σε τρεις μέρες που γύρισα για εγκατάσταση ἡ-- "τῶν ὅλα επιοκευσομένα, καθώςεπίσηςτο παρακείμενο σπιτάκι που πρας |θρζόταν γα κατοιέα του δασκάλου.Είχαν ακόμα διορθώσει και ἔνα κομ-μάπτου δρόμου που οδη]ούσε στο χωριό γανα τοβρω βαιότερο, Τους.πιχαρίστησα καὶ παΐνεψα το ἦθος των καλών αιτών ανθρώπων,Καταπιάστηκα αµέοως κιεδώ µε την επισήμανση των τεράσπωνμαθησιακώνκενών πουεἶχον τὰ παιδιά καὶ μὲ τῆν ἀνάλογα μεθοδευμέ,Μὴ φυμπλήρωσή τους στα βασικά μαθήματα. Τὰ παιδιά εὐχαρίστως α.ποδέχονταν το τέντωμα των ὡραρίων ἐργασίας (πρωινού καὶ ἀπογευ.μαηνοῦ) Το βράδυ μαζευόμουν νωρίς στο κελί μου, ἄναβα το τζόκ, ἐ.πᾶῖρνα το λπό μου δείπνοκι άνοιγακανένα βιβλίο για διάβασμα. Ἡ θαλ.πωρήτουτζοκιού καὶ η λάμψη της φωπάς σε ένα τέτοιο αναιωρητήρις
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δημιουργούσε κλίμα για διαλογισμό. Αναφορικά με τα διαβάσματά μου
στην.τελικά, δµηνη µόνο παραμονή µου στο χωριό εκείνο, στη ουνε:-
διμή θύμησή µου έχουν μείνει Τα ψυχολογικά παράδοξα του Μαξ Νορ-
ντάουκαι η Ασκηική -- αἱνοίοιοςὈοῖ του|Νίκου Καζαντζάκη, µε τις Ka-
ταδύσεις του στοχασμού του ουγγραφέα στη φιλοσοφία του βοτβεοη,
τις οποίες, θυμάμαι, διαισθηικἁ προοπαθούσανα συλλάβω. Την Ασκη-
πκή τὴν εἶχα βρει σ' ένα παλιό τεύχοςτου περιοδικού Αναγέννηση του
«Εκπαιδευτικού Ομίλου». Τα Σαββατοκύριακαπήγαινα στο χωριό µου,
ὅπου έμεναν οἱ δικοί µου. Κι αυτό ήταν µια ευχάριστη αλλαγή,

Ἔπεια απότις εμπειρίεςτου στρατού,δεν ήμουν δυσαρεστημένος.
από τη ζωή που άρχισα να κάνω στο απομακρυσμένο μικρό χωριό που
υπηρετούσα, Και ἥμουν ψυχολογικά προετοιµασμένοςνα διανύσω χω-
ρίς πλήζη όλη τη σχολική χρονιά. Είχα πάψει ναοκέφτοµαι(αδικαιολό-
γῆτα βέβαια) τὴ γενικότερα επικίνδυνη κατάσταση που απεργαζότανο
κλιμακούμενος εμφύλιος, ιδίως γιατις περιοχές όπως αυτή στην οποία
υπηρετούσα. Και δεν άργησα να τη ουνειδητοποήσω άµεσα.

 

Mia πολύ δυσάρεστη περιπέτεια

Ένα Σάββατο βράδυ (κοντά στα µέσα Νοεμβρίου) γυρίζοντας στο χω-
ριό µου πληροφορήθηκαότι µια ομάδαένοπλων πέρασαναπό το Κρο-
Κώλειο (ένακεφαλοχώριτης περιοχής). αχμαλώτισαν τους δυοτρεις
χωροφύλακεςτου εκεί σταθμού και έφυγαν κατά τα πάνω βουνά, Ταπά-
γω βουνά δεν ήταν άλλα από τα δικά µας. Κ: ακόµα, ότι αμέσωςκιή-
θῆκε ἕνα τάγμαχωροφυλακής, έφτασε στο Κροκύλειο, έκανε οε ευρεία
κλίμακα συλλήψεις κι άρχισε ανακρίσεις κατά τοναναμενόμενοσης τό-
τε συνθήκες τρόπο,Στενοχωρήθηκα ἀναλογιζόμενος τις ουνέπειες αὖ-
τούτου επεισοδίου για την περιοχή µας,

Γύρω στις 10 το βράδυ ἦρθαν στο σπίτιµου ο παπάςτου Κροκυλεί-
ου, ένας οδονιίατρος και κάποιος ἀλλος. Μουείπαν ότιοιτου τάγµα-
τοςχωροφυλακήςείχαν κλείσει στα κατώγιαµεγάλο αριθµό Κροκυλει-
ωτῶν καιτους έδερναν. Κι ότι αυτοί ἔράνησαν προςΤα πάνω αναζῃ-
τώνταςτους αντάρτες να τους παρακαλέσουν va ελευθερώσουντους
αχμόλωτους χωροφύλακεςγια να σταματήσει ο ζυλοδαρμόςτων ου]-
χωριανών τους. Δεντους βρήκαν όµωςπουθενά και ρωτούσαν μήπως
πέρασαν από Το δικό µας χωριό ἡ µήπωςείχαμε καµά εἴδηση. Εξήγη-
σαν πωςαυτόν που ανηλήφθηκαν ὡς επικεφαλής τηςεπιχείρησης ἦταν
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ο Τόκης Παπαϊωάννου, που τύχαινε να εἶναι και συμπέθερος του παπάπου Κροκυλείου. Καταλήξαμε, με τὴν πρεσβεία των Κροκυλειωτών, στοσυμπέρασμα πως, αφού δεν έδωσαν σηµεία ζωής στα χωριά, θᾳ ἔκανανλημέρι σε κανένα από τα ξωκλήσια της μεταξύ Κροκυλείου καὶ Κερασιάςπεριοχής, δεδομένου ότι ο καιρός ήταν βρογερόςκαι έκανεκρύο. Hie.ραν πως συνδεόμουνα φιλικά µε τον Παπαϊωάννου) και ζήτησαν vaτοὺς συνδράμω. Δέχτηκα, καὶ πήραμε μαζί το δρόμο τῆς επιστροφήςπροςτὴν κατεύθυνση του Κροκυλείου. Ανάψαµε φανάρια για να βλπουμε στο δρόµοκαι γα να είμαστε ανηληπτοίελπίζοντας ὁι κάπουθα µαςσταματούσαν και θατους συναντούσαµε. Ἔτσικι ἔγινε. Ὕστερααπόµιας ὥρας πεζοπορία, φτάνοντας κοντά στη θέση «Πρατά λάκκο»,ἕνα φυλάκιό τους στο δρόμο, αθέατο για μας (ἦταν νύχτα, γύρω στις11). µε ἕνα «αλτ, ποιοι είστε;»μας σταμάτησε. Δηλώσαμε ποιοὶ είμαστεκαὶεἴπαμε πὼςθέλουμε να συναντήσουμε τον Παπαϊωάννου. Μαςεἶπενὰ μείνουμε εκεί που ήμασταν και ὕστερα από λίγο γύρισεµε την πα-Ραγγελία να πάειγα συνάντηση µόνο ο παπάς. Έτσικι έγινε. Τον οδήγη-σαν στο ξωκλήσιτου ΑὔλΛια του Τριστένου, στην κορυφή «ψηλοτέρω»(600 μ. περίπου, πιο πάνω από το δρόμο). Βρήκε ο παπάς εκεί όχ. μόνοτον Παπαϊωάννου, αλλά κι άλλους καπεταναίους: το Γώτη (ζαρίλαοΦλωράκι)το Διαμαντή, τον Παπούα. Όλοιτους γνώριζαν καλά την πε-ΡΙοχή από την Κατοχή, Τους εξήγησετα διαδραµαπζόµενα στο Κροκύ-

 

1.0 ΤάκηςΠαπαϊωάννου ἡταν δόοκολοςαπότην Αμιγδολά Δωρίδας, Εἰχε πολἦρει ὡς έφεδρος ανθυπολοχο]όςστην Αλβανίακαι ἷχτραυµαηιστ(αριστεῖοοἱδραίο). Βγήκε από τους πρώτουςστο αντόρηκο και ἦτον καπετάνιος τοῦ Αρχηγείου Δωρί.δος (μετέπαπατου Ίου Τάγματος, του 76ου ουπάγµατος του ΕΛΑΣ), Στην ΚατοχήῬουμαίσηκε καὶ πάλι σε μόχη με τους Γερμανούς, κοπὰ στο Αγρήκα, Λίγους µήνεςκετῇ συμφωνία τῆς Βόραζας πήρεκαι πάλι τα βουνά. παν Σεπτέμβριοςτου 1945 ὁὋν πέρασεαπό το χωριό µου μαζ µετο δικηγόροΓ. Κουτρούκη, Μου εξήγησαν, τότ.ἄιτουςκυνηγούσαν να τους οκοτώσουνοι παρακραηκοί υποκνούμοιοι απὀ φθναῃ.μένους συντοτέες τους, Μουζήτησανμάλιστα, φεύγοντας, και τους ἔδωσα μα πλάκας»απούνι καὶ μια κορμοφόνελα μάλλιννηΓέροςτο τέλος τοῦ ἐμφυλίου ο Παπαϊωάννου συ.τλήφθη. Αποκεφαλίστηκε καὶ το κεφάλι τοῦ μεταφέρθηκε ὡς τρόποιο στο Λιδορία,Γραγκό τέλος ενός ἄζουδαοκόλου, αγνού πατριώτη καὶ παλικοριού, ενός λεβέντη στὴωρά και στο χορακτήρα. Έτοιτον χαρακήρισεκαὶ ο Γεν. Διευθυντής της Μαραολείοι,Ἰαδδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Γ. Γιολοιολόγος, εκφράζοντας τὴ βαθιά λύπη τοῦ για τὸ ον.τρό τέλος τόσο του Πιαπαϊωόννου όσο και ενός ἄλλου λομπρού μοθητήτον ἀπότο Εν.ὅλιο Δωρίδος, του Νίκου Τριανταφύλλου.
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λεῖο καὶ τοὺς παρακάλεσε να αφήσουν ελεύθερους τους χωροφύλακες,
Αὐτοί, χαρακτηρίζοντας τους επικεφαλής του τάγματος της χωροφυλα.κῆς ποὺ εἶχε καταφτάσει στο Κροκύλειο θρασύδειλοιις, τοι εἶπαν ὅτι δεν
εἶχαν πρόθεσηνα κάνουν κακό στους αἰχμαλώτους, ἀλλ᾽ απλώς να δεί.Ἔρυνστις κυβερνητικές αρχές πού οδηγείη κατάσταση, Δήλωσανότι θα
Tous άφηναν ελεύθερους, ὁπι το πρωί θα [ρίσκονταν στην τοποθεσία
«Θεοτόκο»,µεταξύ Κροκυλείου και Πενταγιούς (κιέτοιέγινε)και διαµή-
νυσαν στην ηγεσία του τάγματος ν᾿ αφήσει ελεύθερουςτους κατοίκους,
που Κροκυλείου που δεν είχαν καµιά σχέσηΚαιευθύνη γιατο επεισόδιο,

Πριν αποχωριστούµε, οι Κροκυλειώτες γα το χωριό τουςκι εγώ για
τοδικό µου, παρακάλεσατον οδοντίατρο του ήτανκαι προσκείμενος
στὴ Νέα κατάσταση, κάνοντας, όπωςήταν αναμενόμενο,την αναφορά
που στο διοικητή τῆς χωροφυλακής, να εξηγήσειτο πώςτης δικήςµου
συμμετοχήςστὴ διαμεσολάβηση, Φοβόμουν µήπως παρερµηνευθεί, Κι
ανκρίνει (ο οδοντίατρος) τι εγκυμονούνται κίνδυνοι να μου στείλειμήνυμα. Διαισθανόμουν την επιδείνωση της κατάστασηςκαι ἤμουν α-
ποφασιαμένος να καταφύγω στη Αθήνα, αὐηφώνταςτη βέβαιηουνέ-πεια να απολυθώ «επί εγκαταλείψει θέσεως». Ὅτι φοβόμουν ἔγινε.

Την ἄλλη κιόλας μέρα πήγα στην Αρτοήΐνε, κοντινό µεγάλο χωρίό,Ὕπροτης στενότερῆςπεριοχήςµας, να συναντήσω δύο γνωστούςκαι ἁἵ-
λους συναδέλφους που υπηρετούσανεκεί να πληροφορηθώ περισσότε-
ρα για την κατάστασηκαι γα τις δικές τους σκέψεις. Συµφωνήσαμε στη
διαπίστωση πως η κατάσταση Χαροτέρευε Καϊπως θα ήμασταν εκτεθειµέ-
νοι σε ἄμεσουςκινδύνους από το γεγονός όπ υπηρετούσαµε σε περιοχή
σεληρά ανηµαχόµενων εξουσιών. Συμφωνήσαμε ακόµανα εἶµαστε σε ε-
παφή, κ. αν χρειαστείνα φύγουμε όλοι µαζι στε ευκολότερα να κρίνει ἢ
υπηρεσία ὁπι δεν μπορούσαμε να μείνουμε ἀλλο. Γληροφορηθήκαμε ότι
σεχωριά μετις ἴδιες συνθήκες, οι δάσκαλοι εγεατέλειπαντα σχολείατους,
Συγχρόνως υπέβαλα στην Επιθεώρηση και µα ιατρική βεβαίωση ότιεἶχα
αναζωπύρωση παλιάς πλευρίιδας µε απηση να µου χορηγηθεί Ίδημερη
αναρρωτική άδεια. Και περίμενα --«οποία υπηρεσιακή αφέλειαω- να µου
έρθει η έγκριση προκειµένουνα κάµω χρήση της, δηλαδή να φύγω.Από τον οδοντίατρο του Κροκυλείου κανένα μήνυμα. Οἱ συνάδελ-
οιτης Αρτσίνας, παρά τη συμφωνία για αλληλεγγύη και αλλήλοενη-μέρωση, ὅπως ἔμαθα αργότεραείχαν φύγει. Κι εγώ περίμενα την «ἐ-
Ὑκριση» της αναρρωτικής άδειας! Ανείχα Φίγει, θα είχα αποφύγει τη
σοβαρήπεριπέτεια που ακολούθησε.
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Σε οχιώ περίπου μέρες μετά το επεισόδιο του Κροκυλείου, το ἴδιοτόνμα χωροφυλακής κνήθηκε προς ra δικά μας χωριά, ότανοι αντάρτες,τχαν πιὰ εξαφανιστεί από τὴν περιοχή, Προηγούντον οἱ ἄτακτοι παρα,κρατκοῖ ποὺ ζυλοκοπούσαν καὶ τρομοκρατούσαν ὅσους εἶχον ὑποδείξε,ψι μυσικοί πληροφοριοδότες και ακολουθούσανοι «τακτικού κραπικοῖ.Ἔφιαραν Και στο δικό µου χωρά,την Κωροιά Έκαναντα προαναφερό.θα ΚΑσυνέλοβαν το δόσκαλο Χρήστο Τριανταφύλλου που υπηρειού.σὲ εκεί. Συρρόνως ἔστειλαν δυο χωροφύλακεςκι ναν από τοὺς παρα.κραπκούς στο χωριό που υπηρετούσα (ο Κράτα) για την αφενιά µουὍλαν μεσημέριμόλις οχόλαγα τα παιδιά απότο πρωινό πρόγραμ.μα. Βλέπω απέναντιτην προαναφερόµενη τριάδα να έριεται Προςσθόνθηκα -τὰ γεγονότα πουεἶχαν προηγηθεί μὲ έκαναννα σκεφτῶ ὅτϑὰ με ἐπιοκέφτονταν, Πραγματικά ήρθαν κατευθείαν στο σχολείο καὶχεύπησαντῆν πόρτα, Ανοίγονταςεἶδα ότι ἦταν ένας. υπενωµοτάρχης, έ-μὰς χωροφύλακαςκι ἕνας ἆβλιος στο παρουσιασηκό παρακραπικός µεπολιικά. «Εσύεἶσαι ο ΚωνστανίνοςΧάρης» εἴπε µε έντονα, αυστηρόύφος ὁ Χωροφύλακας,«Νατου εἶπα αιὅπωςἔέρεις νωριζόμαστω»,Πράγματι γνωριζόµασταν, Τον έλεγανΒύρωνα, καταγόταν απὀ το χω-ιό Αμυγδαλιά (κοντά στο Λιδορίκ) και ήταν αντάρτης, υπασπιστήςιοχωριονού του καπετάπου του 136 Τάγματος του ΕΛΑΣ ΤάκηΠαπαϊωάννου. Τὸνεἴχα συναντήσει μερικές φορές κοντά στο ουνάδελ᾽9 δάσκαλο και φίλο καπετάνιο του, για τὴν προσωπικότητα τοῦ ork,τὸ ὁκάμει ήδη λόγο παραπάνω Σ΄ ἕνα κατοχκό,μάλιστα, συνέδριοTaw δασκάλων της Δωρίδας, στο Κάλλιο, στο οποῖο παραβρέθηκε καιϱ Παπαϊωάννου, η τοπική οργάνωση, κατανέµοντάς µας o¢ καταλύμα-ΤΆ γα διανυκτέρευση, κατά σύμπτωσηέστειλε εμένα κατο Βύρωνα στοἴδιο σπίτι Κι κοιµηβήκαµε στο ἴδιο δωμάτιο, Θυμάμαι όπιµου εἶχε δισείτην εντύπωση ενός υπερφίαλου νέου σεστολή αντάρτη “σε ἀνθε.ση µε το σεμνό αγωνισηικό φρόνημα τουκαπετάνιουτον,Χωρίς να απαντήσει στο δικό μου «γνωριζόμαστεν μουζήτησε α-πότομα νὰ τοὺ εἰπώ που μένω. Κι αὐτό ὡστόσο το ἤξερε, αφού περίπου.ἕνα μήναπριν εἧςς περάσει από το χωριό «υπηρεοιακάν. Δὲμε πλησία-σετότε Ὡστόσο τονθυμήθηκα και βλέποντάς τοντότε µε τη στολήτουἈρροφύλακα, για μα στημή δοκίμασα ἐκπληξη αλλ αμέοως κατάλαβαταν απ᾿ αυτούς που, µετην αλλαγή των καταστάσεων, μεταπηδούναι νέα καὶ υπερθεματίζουν σε φαναπομό,γα να πείσουν,ότι δεν έχουντα κομιᾷ σχέση με την προηγούμενη. Κι αὐτοίεἶναιοι πιο ἐπικίνδυνοι
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  Πήγε τώραεκείπου έµενα (ήταν ένασπιτάκ! πλάι στο σχολείο), ανα-
σκάλεψε Ta βιβλία µου κι ανέσυρε την αλληλογραφία µου µετο µακαρί-
πῃ συοπουδαστή µου στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Γ. Αρώ-
νη Σταμάτησεστο ποίημα «2Οτου Μάη» (για τον ακριβό φίλο καὶ την
αλληλογραφία κάνω λόγο στις σελίδες 56.57) και ανέκραξε «20 του.
Μάη,εἰ, του Μάη!»και πήρε μαζί του όλο το ὀάκελο, προφανώς ωςα-
ποδεικικό σιοϊείο μειωμένης. λόγω δηµοπικής γλώσσας, εθνικοφρο-
ούνης. Ὁ υπενωµοτάρχης,που ἦταν επικεφαλής του αποσπάσµατος.
καὶ που ὡςτότεδενεἶχε ειπεί κουβέντα, μουεἶπε πως έχουνεντολή να
με συνοδέψουν στην Κερασιά, όπουεἶχε φτάσει το τάγμα. Αμέσωςκα-
τάφτασανοἱκάτοικοι του χωριού, ἀραδιάζοντας εγκώμια για μένα και
ζητώντας να μη με πάρουν μαζί τους. Πρώτοι και καλύτεροι οἱ προ-
σκείμενοι omy παράταξῃ τῆς νέας εξουσίας, Εκεί και τα μαθητούδια
κλαίγοντας,

Ξεκινώντας, ο υπενωµοτάρχης µε τρόποµου ψιθύρισενα µην απο-
μακρυνθώ από Κοντά του. Κατάλαβα! Ἡ απόσταση ανάµεσα στα δυο
χωριά ΚριάτουΚερασιάείναπερίπου εφτά Χλιόµετρα, Στα μισάπερίπου
του δρόμου σταµατήσαµε για ξεκούραση. Τότε διαπίστωσα ότι µια µε-
γάλη οµάδα κατοίκων τουΚριατσιού ακολουθούσαν,κρατώνταςµια α-
πόσταση, προφανώςγια να παρέμβουνστη διοίκηση του Τάγματος να
µε αφήσουν ελεύθερο ναεπιστρέψω στο σχολείο, Μόλις καθίσαµε, ο
παρακρατικός µε τα πολπικά µου φώναξε «πάμε, εμείς, δάσκαλε, µπρο-
σιών Μαντεύοντας το σκοπότουκέχοντας κατά νου την κρυφή συµ-
βουλήτου υπενωμοτάρχη απάντησα:«δεν υπάρχει λόγος να πάμε χωρι-
στά θα πάμεὅλοι μαζν». Αργότερα πληροφορήβηκα ότι ο υπενωμοτάρ-
χης ἦταναυτόςπου είχαν αιχµαλωήσει-και στη συνέχεια ελευθερώσει
µιαεβδομάδαπριν οι αντάρτες,απότο σταθμό Κροκυλείου.

Διαβαίνοντας ένα διάσελο κοντά στην Κερασιά, συναπαντηθήκαµε.
µε µια οµάδα παρακρατικών µε πολιικά που πήγαιναν στην ανήθετη
κατεύθυνση, από την Κερασιά στοΚριάτσι. Καιάλαβα ότι εἶχαν τη γνώ-
ριµη αποστολή προποµπών,προκειµένουνα ακολουθήσειη επίσηµη
κρατική µονόδα χωροφυλακής, Μερικοί απ' ευτούς, εκτός από όπλα,
κρατούσαν και βούρδουλα, το κατεξοχήνµέσογιατην ειδική αποστολή
τους. επικεφαλής των παρακρατικών κατευθύνθηκεπροςτον υπε-.
Νωμοτάρχη καιοἱδυοτους προχώρησανλίγο παράµερακαι συνοµ.-.
λούσαν. Επωφελήθηκε απ᾿ αυτό ο πολύςΒύρωνας και φώναξε προς το;
᾽ασκέρι των παρακραπικών: «πιάσαµεένανκαπετάνιο». Κι αρπάζοντας
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μια γκλίτσα που κρατούσα για το βάδιομάμου, ἄρχισενα µεχτυπάει µεδύναμη κατακέφαλα. Ανασήκωσα ομέσωςτο παλιό, κάλυψα το κεφάλικαὶ διαμαρτυρόμενος ἔτρεξα κοντά στον υπενωμοτάρχη για προστασία.Συνοζσαμε την πορεία και φιάνωνιαςστην Κερασιά, από το δρόμοστην κορυφή του χωριού κατευθυνθήκαµε προς το σχολείο, Το Τάγμαὅμωςεἶχε μόλις αναχωρήσεικαι από τον κεντρικό δρόμο του χωριούονηφόριζε µε κατεύθυνσητο χωριό από το οποίο εμείς ερχόµασταν,τοΚρότοιἩ συνοδεία µου πήρετην εντολή να γυρίσουμε κιεμείς πίσωνα συναντήσουμε εκεί τη µονάδα, Πήραμετο δρόµο της επιστροφής.Προλάβαμε τη διοίκησητου Τάγματοςπερίπου στα μισά της διαδρο-μάς: Διαμαρτυρήθηκα έντονα στον ταγµαιάρχῃ διοικητή ζπώντας ναμου δικαιολογήσειτην απίακαιτο νόηµα αιπήςτῆςενέργεάςτουςὉἴδιος απάντησε αόριστα αλλά καθηουχασηκά. Ένας ανθυποµαίραρχοςπου τον ακολουθούσε άρχοε να φωνάζαι αρᾳδιάζογταςκατηγορίες ὁ-τι εἴμαστε τούτο καὶ κείνο καιότι ὑποθάλπουμε τους αντάρτες, Τὸνα.ντέκρουσα ψύχραιμα, επικρίνονταςτην τακτική τους,Ὅτανφτάσαμε στο Κριάτσι, ο ταγματάρχῃςμουζήτησε καὶ πήγαμεστο παρακείμενο μικρόσπιτο στο οποίο έµενα, Σε ύφος ἤρεμοκαὶ ευ-γενικό εξέφρασετη λύπη του για την «ενόχληση» απιώµενοςτη γεν.-κότερη κατάσταση που εἶχε δημιουργηθεί. Του αντέτεινα «απλή ενόχλη-σῇ θεωρεῖτε τὴ μεταχείριση που µου έκαναν τα όργανα που µε συνόδευανρ,Έδειξε να εκπλήσσεται και ζήτησε νατον πληροφορήσωτι ακριβώς ἑ-γίνε. Του απάντησα ότι η αναζήτησηευθυνών δε θα µου βγει σε καλό,Δεν επέμεινε. Είχα καταλάβει πωςτο εγχείρημα ήταν µέσα στο ευρύτε-9 πρόγραµµα. Κανά παρόμοιο τρόπο ζιλοκοπήθηκεκαιο δάσκαλος.τηςΚερασιάςΧρ. Τριανταφύλλου. Πρόσθεσα, µόνο, ότι έπειτα απ΄ αυτό,αναγκάζομαινα ἐγκαταλείψω τὴ θέση µου, µε συνέπεια να κλείσει τοσχολείοΚι εγώ να απολυθώ «επί εγκαταλείψει θέσεως». Η απάντησήπου, προφανώς υποκρπικά: «όχι εμείς ως κραπκοίλαπουργοί πρέπει ναστηρίξουμετο κράτος παραµόνοντες στθέσεις µας». Έφυγαν. Παρέμειναλίγες μέρες ακόµα καὶ τελικά, εγκαταλείποντας τη θέση µου, κατέφυγαστην Αθήνα, Στο µεταξύ όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτών Των αποµακρυ-ομένων χωριών εγκατάλειψαντις θέσεις τους καιτα σχολεία ἐπαῄαν ναλεπουργούν. Δηλαδή, μόλις άρχισαν να λειτουργούν. έπειτα από τηνπαρατεταμένη αργία στη διάρκειατης Κατοχής,ξανάκλεισαν.Από την Επιθεώρηση των σχολείων δροµολογήθηκε πράγματι γιαένα κλήση σε απολογίαγια εγκατάλειψηθέσης.
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πουθα οδηγούσε σε απόλυση δεν ολοκληρώθηκε. ΣΙην Αθήνα που κα-
τέφυγα, κατά σύμπτωση, ἐπαθα οξείας μορφής γαστρορραγία και δια.
κομίστηκα στο νοσοκομείο, όπουδιαπιστώθηκε ἕλκος του βολβού του
δωδεκαδάκτυλου. Πέρασα. ἔπειτα απ' οὐπό, από υγειονομική επιτροι
μου χορηγήθηκε δίμηνη ἀναρρωπική άδεια και στη συνέχεια για ένα α-
κόμα δίμηνο, Έτσι απέκτησε νομική κάλυψη η απουσία µου απότο σχο-
λείο, Στο µεταξύ,µε απόφασητου Υπουργείου Γαδείας, οιεκπαίδευτι-
κοίτης περιφέρειας Φωκίδας αποχώρησαν όχι µόνο απότα αποµα-
κρυσμένα χωριά, αλλά απὀ ολόκληροτο νομό. Έτσι βρεθήκαµεόλοι,
καιο Επιθεωρητήςπου εἴχετην έδρα του στην Άμφισσα,υπηρεσιακά δι.
καιολογηµένοικαι μισθοδοτούµενοι στην Αθήνα, Το φθινόπωροτης (-
διας χρονιάς (1947) υποβλήθηκα σε εγχείρηση στομάχου (γαστρεκτο-
μή) λόγω του έλκους, Την άνοιξῃ του1948 διατέθηκαγια τρεις µήνες,
στο δηµοπικό σχολείο Παιανίας.

Το καλοκάΐρικλήθηκανγια στράτευση διάβορεςηλικίες, µεταξύ των
οποίων καὶοἱ Οφείλοντες στραπιωτική θητεία τηςκλάσης µου. Napou-
σιάστηκα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Βόλου, όπουλόγω της γαστρεκτοµής,
μὲ έκριναν βοηθητικό και µου χορήγησαν αναβολή αορίστου χρόνου,

 

1948-49: Υπηρεσία σε σχολείο περιοχής.
ελεγχόµενης από το στρατό

Το φθινόπωρο (1348) ο εμφύλιος σε όλεςτις ορεινές περιοχέςτης χώ-
ρας έφτανε oro απόγειό του. Η κυβέρνησηπουέλεγχε απόλυτατα αση-
κάκέντρα, καθώςεπίσηςτις παραλίεςκαι πεδνές περιοχές, έδωσετην ε-
νπολήνα εκκενωθούντα ορεινά χωριά των ανιαρτοκρατούµενων περιο-
χών και οι κάτοικοινα συγκεντρωθούν στις προσφορότερεςγ! αιπούς.
σφαλείς περιοχές,Έτσι οι µαθητές των σχολέων Των περιοχών αιτών
αυξήθηκαν. Διατεθήκαµε τότεοι οπουδήποτε οχολάζοντεςεκπα!δευτικοί
που ανήκαμε στην εκπαἰδευτική περιφέρεια Φωκίδας στα σχολεία των
περιοχώναυτών Του νομού, προκειµένου να καλύψουμεόχιµόνο τις κε-
νές θέσεις αλλά καιτις αυξημένες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό.

Τοποθετήθηκα στο Δημοτικό Σχολείο Μαλαμάτων, σε ένακαταπρά-
Ὄινο πεδινό παραγωγικό χωριό, στις εκβολές του Μόρνου, κοντά στη
Ναύπακτο,όπου και επιδόθηκα µε όρεξη στο ἐργο. Το σχολείο αυτό, ὁ-
πως καὶτα λοιπάτης περιοχήςδεν είχαν διακόψει ποτέ τη λεπουργία
πους, Και στα χρόνια της κατοχήςπου τα σχολείατων άγονωνπεριοχών
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   εἶχον, όπως ἔχω ειπεί παραπάνω, διακόψει τὴ λειτουργία τους, αυτά λει.τουργούσαν, με ενισχυμένο μάλιστα εκπαιδευτικό προσωπικό. Η παρα.γωγικότητα τῶν χωριών αυτών έλυνε το επιοπισπκό πρόβληµα αυτών.που υπηρετούσαν αλλάκαι όποιων ἄλλων είχον καταφύ]ει εκεί(Παρ'όλα αυτά, τόσο στο σχολείο όπου τοποθετήθηκα εγώ doo Katστα λοιπά χωριά του κάµπουοι µαθητές παρουσίαζανσηµανηικήυστεΡηση στὴ μαθησιακή τους πρόοδο. Κι ατό είχεκαταντήσει παραδοσια.κό γνώρισμα γιατην περιοχή αυτή, Γιαρότι εἶχαν τα οικονομικά µέσακαὶ παρότι πολύ κοντά είχαν το γυμνάσιο της Ναυπάκτου, με το ζόριτε.λεέίωναντο δημοτικό και δὲν προχωρούσαν παραπέρα, Διαχροηκά σιςδάχτυλα του ενός χεριού μετριούνταν, σ᾽ αυτά τὰ καμποχώρια, cureπου είχαν φοπήσει σεανώτερο εκπαιδευτικό ἵδρυµα, Οἱ ἴδιοι αυτοσαρ-κάζονταν λέγοντας Gn ra rbd rou κάμπου(τα παιδιά του) ἦταν «ο-Ἠρρκάφαλο»και «δεν τα ἔπαιρναν τὰ γράμματα», σ᾽ ανίεση µε ταπαιδί των πάνω χωριών (ιων ορεινών) «που,αν καδτν χόρταιναντημπομπότα,ἦταν Εύπνια και ἔκαναν προκοπή».Τὰ παιδιᾷ βέβαια δεν ἦταν «ιοντροκέφαλα». τανσυνηθισμένων.κανοτήτων, όπωςσε κάθε άλλη περιοχή. Οἱ συνθήες ζωής ἦταν δια.φοροπκές Εαν επάρκεια στοιχειωδών μέσωνδιαβίωσης, δεν υπήρχανποιδευτικά ενδιαφέροντακαι στόχοι στην οικογένεια, οὖτε πρότυπα κ.παιδευµένων µελώνστη μικρή κοινωνία. Κ: αυτά κρατούσαν σὲ καιά,σταση νάρκης κάθε Κνητρο γα επιδίωξῃ της µάθησης ως μέσου προ.Seamus ανάπτυξης και ανάδοης, Οἱ γονείς αυτό για το οποίο κυρίως.ενδιαφέρονταν,αναφορικά µετα παιδιάτους, ήταν ναεἶναι πάκουα καιγα μὴν κάνουν αταξες που τους ενοχλούσαν. Σε μένα έρχονταν όχιγιαμα πληροφορηβούν για Τη σχολκήτους πρόοδο αλλά γα να παραπο.γεθούν ότι δεν τους υπακούουν κι ότι κάνουν ζημιές καὶαταζέςKaro.ὕωναν να τα πμωρήρω, mo συ]κεκριένα νατα δείρω, Και παραπο.Ἀόνταν, «δεν βαράς δάσκαλε, δε βαράς) Τουςεξηγούσα ὁσο πειση.Κότερα μπορούσα καιτους συμβούλευα. Καταλάβαινα όμως ότι λίγο ἕ.θα. Χρεαζόταν να γίνι πολλή δουλειά στο χώρο της μικρής εκείνηςἘθινωνίας, ιδιαίτερατης οικογένειας, για µεγάλο μάλιστα χρονικό διά.στηµα και από πολλούς αρµόδιους παράγοντες, µα πρώτα απ' όλα a.πό το δάσκαλο, προκειµένου να αλλάξειτο κλίμα.Προσωπικά, στον ένα Χρόνο που υπηρέτησα εκεί ερ]άστηκα στοσχρλείο µετα ΠαΙδόσογινότανπιο σωστό, ίνοντας έμφαση στη ου.πλήρωση τωντεράστιων κενών τους στα βασικά μαθήματα, καθώς ε.
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πίσης σε εξατομικευμένη βοήθεια και ενθάρρυνση, σε κλίμα ηρεμίας,
κατανόησηςκαιφιλικότητας, Δεν ήταν,βέβαια, κοθόλου «χοντροκέφα-
λαν.Εργάζονταν φιλότιμο, ὁσο ἡ μαθησιακή τους ὑποδομήεπέτρεπε,é
νωθαν ἄνετα στο οχολείο και σταθερά βιλτιώνονταν. Στο ίδιο κλίμα
ουζητούσαμεκαὶτο θέμα της συμπεριφορόςτους στο σπίτι σε συσχέτι-
ση µε τα παράπονα τωνγονιώντους.

΄ξερα όπι πολλά μπορούσανα κάνω καὶ προςτην κατεύθυνση των.
Ὑονέων, καιτο ήθελα. Όμωςοιεἰδικές ουνθήκεςτης περιόδουεκείνης,
δεν To επέτρεπαν. Στην μπερδεμένη λόγω του εμφυλίου εκείνη κατά-
σταση,τα πάντα παρακολουθούντανκαὶεὐκολα μπορούσαννα παρερ-
μηνευτούν γιαόσους είχαν καταγραφεί στ] λίστα των ιδεολογικά επι-
λήψμων, Έμενα σε δωμάτιο οικογένειας «εθνικά αδιάβλητης»,µετακ-
Νιόμουνα Kiyo και πρόσεχα αυτούς που θα ουναντούσα. Για μέρα ου-
ναντήθηκα µε ένα φίλο από το Μοναστηράκ., κι επειδή ήταν κι αυτός.
Ὑραμμένος στην ἴδια «λίστα». όπωςµε πληροφόρησε ἢ σπιτονοικοκυ-
ρά µου, έγνε αµέσωςτο σχετικό σχόλιο. Ἦταν Ἡ ηµέρα τωνΤριώνἰε-
ραρχών. η παραδοσιακή,γα τα σχολεία ιδαίτερα.«Εορτή των Γραμμά-
των». Μετο φίλο αυτόν ανταμώσαμε ουµπτωµατικά στην εκκλησία του
χωριού, όπου είχα οδηγήσει καιτα παϊδιό του σχολείου «ουντεταγµέ-
van, Ψάλλαμεμαζ µε το φίλο στο Ψαλτήρι.κι εγώ εκφώνησακαι τον
πανηγυρικό της Ημέρας, ουσιαστικά και απλά, ὧστε να μείνει κάτι στο;
απλό εκκλησίασµα που παρακολουθούσε “ηλειτουργία. Ὅταν σχόλασε
εκκλησία, καθίσαµεµε το φίλο στοπεζοίλιτου προαυλίου και κουβε-
νπάσαμεγια λίγο, όσο µαςπήρετο φάγωμα του ἄρτου ποὺ μας μοίρα-
σαν. Οἱ«εππηρητέο» τηςτάξης, όµως, εἶδαν αλλιώςτην καλημέρα µας.

 

Επιδίωξη συµµετοχήςστο διαγωνισμό
για μετεκπαίδευση στο ΓΠανεπιστήµιο Αθηνών.

Όμωςτοπιστοποιητικό «κοινωνικών φρονημάτων»...

 

Αφότου διορίστηκα δάσκαλος, οχεδιόζοντας Το μέλλον αναφορικά µε
την επαγγελματική µου σταδιοδρομία, ὡς πρώτο άμεσοστόχο είχα βά-
Det μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο, μόλις θα ουµπλήρωνα τον α-
παπούμενο χρόνο προὐπηρεσίας. Ὑπηρεώντας στα Μαλάματα είχα
συμπληρώσει αυτή την προὔπόθεση,Μαζίµετα ἄλλα δικαιολογητικά ἑ-
πρεπε να υποβάλω και απόδεΙζῃ ότι κατέθεσα στην αρμόδια αστινοµ-
κή ἀρχή αἴτηση για έκδοση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων.

[ea] ETA XPONIA TON MEFAAON

 



  ΤῸ πιστοποιητικό θα διαβιβαζόταν στο Ὑπουργείο ΓΙαιδείας, προκειμέ-νου να αποφανθεί αυτό θεπκά ἤ ἀρνητικά για την πρόσκληση στο δια.γωνισμό. Εἶχα βάοιμους φόβους, ὅτι εδώ θα οκόντατα... Ὡστόσο πή.ρα ην απόφαση να υποβάλω Τη οχετική αἴτηση. Πήγα

γ
'

αυτό στηνὙποδεύθυνσηΧωροφυλακής Ευπαλίου,στηνοποία ανήκε καιη περιο-χή όπου υπηρετούσα. Ο υποµοΐραρχος διοικητής µε δέχτηκε pe ave.Ἰήδευτηευγένεια. Όταντου είπα το λόγοτης επίσκεψης. µου εξήγησεµε απόλιτη ελικρίνεια: «πορώ να παραἰά[ω την αἴησή σας, αἰλά, ὃν.στυχώς, δὲν θα εκδοθεί θεικό πιστοποιητκό. Ὑπάρχει ἕνας φάκελος με oroγεία δυσμενή γα τὴν περύπωσή σος. Εὐικρινά λυπόμα.. θα σας συψβούλευα,τα υποβάλετε µα αἴτηση αποχαρασηριοµοά. Σας διαβεβαιώ ὅτι ἐμεῖς θα συ.Ψηγορήσουμο. Και πρόσθεσε: «44 υπηρεσία µας σας παρακολουθείκαι Geyὅμασηµαώσει κάἩ επβαρυνηκό, [γωρίουμε ὁπ εἴστε ἕνας πολύ καλός δά.σκῶλος κι ὅτι οι γονείς κα η τοτική κοινωνία σός έχουν µεγάλη εκήμησηρ, Ευ-τυχῶςδε μουζήτησε να επισυνάψω καὶ ἀπόκομμα δημοσιεύματος σεε.φημερίδα με τὴν αναμενόμενη «μετά βδελιγµίας» αποκήρυζῃτης αρι-στερῄςιδεολογίαςκτλ. κτλ. ιαλόγουςαβοπρέπειας θα µε έφερνε σεΔύσκολη θέση, µε KivBwvo ο φάκελόςµου να εμπλουτιστείµε ένα ακό-μα επιβαρυντικό στοιχείο,
Συνέταξα εππόπουτην αἴηση «αποχαρακτηρισμού»,στην οποία µεγα λόγια αναφέρθηκα στὴ συμμετοχή μου στην εθνική ἀνήοταση γιαλόγους πατριωπκούς, ότι δε βαρύνομαιγια τίποτε επιλήψιμο,ότι εἰμαιἕνας νομοταγής πολίτης και ότι δεν έχω αναπτύξει κάποια πολιτικήδραστηριότητα. Καταθέτοντας την αἰτήση, ο αξιωματικός εξήγησε ὅτιβαρύνουσα σημασία θα έχουν τα πληροφοριακά στοιχεία της αστυνο-μίαςΤου τόπου καταγωγής (που στην περίπτωσή µου ἦταν τὸ ἀστυνο.κό Ἰμήμα Αρτοίνας) Και µου συνέστησενα κάνω µια παρέμβαση εκεί,Απάντηρηστην αἴτηση «αποχαρακτηριοµού» ποτέ δενέλαβα, ΠήραῬέρος, ωστόσο, στο διαγωνισμό για τη μετεκπαίδευση δυο χρόνια ἀρ.Ὑότερα, µεπιστοποιηγικό από το στρατό, όπου είχα κληθεί και υπηρε:Ἰούσα. Π'αυπά θα ἥνει λόγος στο αµέσως επόµενο υποκεφάλαιο.

     

     

 



54 ΠΑΛΙ ΣΤΟΣΤΡΑΤΟ.ΕΝΩ Ο ΒΗΦΥΛΙΟΣΟΔΕΥΕΙΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ.
(1949)

Ὁ ρόλος των πληροφοριακών εγγράφων.
«εθνικοφροσύνης»για τους στρατευόµενους.

Μετο τέλος εκέίνης της σχολικής χρονάς(ούλος 1949), κοινοποιήθηκε
διαταγή του Γενικού Εππελείου Στρατού, µετην οποία καλούνταν οἱ «εγ-
γράμματοι βοηθηπικοῦ» για εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείαςτους.

Οφείλοντας ένα σηµαντικό υπόλοιπο θηπίας. παρουσιάστηκαστο
Κέντρο Κατάταξης Βόλου,από όπου θα µας εποσπούσαν σε διάφορες
μονάδες, ανάλογα µε τις ανάγκες. Ἡ έναρξῃ των αποσπάσεωνπαρου-
σίασε κάποια καθυστέρηση σε αναµονή των Γληροφοριακών στοιχείων
αναφορικά µετα ποληικά ἀρονήματα, που θαέρχονταν από τιςτοπικές
αστυνοθµικές αρχές. Ο εμφύλιος ουνεχιζόταν και n κρίση ἦταν αυστη-
ρή, Όταν έφτασαντα πρώτα στοιχεία, όσοι ήταν χαρακτηρισµένοι σα-
φώς "εθνικόφρονες"ή της κατηγορίας “Α΄ και “Β΄ “αρισεροφροσύ-
νης”,έπαιρνανφύλλο πορείας για κάποϊα µονάδα, ενώ οι χαρακτηριζό-
μένοι ὡς “Γ᾽ κατηγορίας αριστερόφρονες, αφού άλλαζαν το δίκοχοµε
µπερέ. φορτώνονταν στο αρµαταγωγό που λιενιζόταν στο Βόλο καιἕ-
παιρναν την άγουσαγια τη Μακρόνησο. Μέρα τη µέρα,µε βραδύτερο
ωστόσο ρυθµό, η διαδικασία αυτή του ξεδαλέγµατος συνεχιζόταν.
Όσοι από µαςεἴχαμετις "επιλήψιμες” κατοχικές ιστορίεςπεριμέναμε µε
αγωνία, Προφανώς ανέµεναν νεότεραστοιχεία. Τέλος ήρθε και δική
μου σειρά. Με απέσπασαν στη µονάδα του Κέντρου Διερχομένων Λά-
ρισας, πράγμα που σήμαινε πως τα ωςτότε στοιχεία δὲ με δρομολο-
Ὑούσαν προςτο απευκταίο, τη Μακρόνησο.

Σπῃ Λάρισα παρουσιάστηκα στον υποδιοικηή της µονάδας, τολο-
αγό [. Δήμου. Πρώτη του ερώτηρη σε ύφος σοβαρό, αυστηρό : «στ
Καποχή πού ήσουν εσύ δάσκαλερ(σταχέρια Του είχε ήδη τα πληροφορια-
κά στογχεία που συνόδεψαν την απὀσπασή µαν από το Κέντρο Καιάτα-
ξης Βόλου). Του απάντησα αναφέροντας τα πραγµαηκά στοιχεία,τα ο-
ποία, ἄλλωστε, ποτέ δεν είχα αποκρύψει καιτα οποίαείχα δηλώσει τόσο,
στο Ὑπουργείο αδείαςκατά την κλήση σε απολογία µετά την απελευ-
θέρωση όσο και κατά την κατάταξή µου στο Βόλο. Δεν έκαμε κανένα,
σχόλιο, µόνο µε ρώτησε αν ήμουν διορισμένος και ανβρισκόμουνστην
ενεργό υπηρεσία,για το οποίο καὶτον διαβεβαίωσα, Σε λίγες µέρες µε.
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κάλεσε να αναλόβω τη γραμμαπειακή ὑπηρεσία του γραφείου του, ἀντι-καθιστώντας ἕνα δικηγόρο δεκανέα πουεἰχε ἀπολυθεί Καταπιάστηκα μςτο έργο αυτόµε πολλή ἐπιμέλεια, πράγμα που δεν ἀργησε νὰ σχοάφειευμενώς, Τὸν ἀπάλλαξα καὶ από τὴ σύνταξῃ των κοινών ὑπηρασιοκῶνεγγράφωνκατά τρόπο πού τον ικανοποιούσε ἀπόλυτα. ΜΕ ἀγπμετώπι.ἅτπια μὲ µεγάλη οκήµηση, μπορώ να ειπώ και με φιχκότητα. Κάποια μά.Ῥὰ με Παρακάλεσε, αν μπορούσα να βοηθώ στα μαθήματα το μεγαλίγε.0 Wo τοὺ, ἕνα αγόρι που φοπούσε στην Δ' δημοτκού. Το ἀνάλαβα cu.χαρίστως, Πήγαινα στο σπίτι και χοιρόμουνα αὐτή τὴν ἀνάπαυλα πουμου έδινετν ευκαιρίανα ασχοληθώ καιµετο δασκαλί«µου,µε éva ner,ἕ μάλιστα, πολύ ευγενικό.ικανό και ῥλόημο Το παιδί αυτό ἦτανο με-έπειτα στρατηγός Δημ. Δήμοι,ένας στραπιωηκός µε γενικότερη μόρ-φωση Καὶ καλλιέργεια,που πριν από λίγα χρόνια διατέλεσε και Αρχηγόςτῆς Εθνκής Φρουράς Κύπρου. Μ'από,οι σχέσεις μας μὲ το. διοικητή ἐ-Ύναν ακόµαφιλικότερες.
Έτσιεναντα πράγµατααναφορικά µετη στραπιωπική µου υπηρεσίακαὶ δὲ θα μπορούσαν να εἶναι καλύτερα για τὴν περίπτωσή μου σα δύ.oxoha exziva Xpéwa. Ὥσπου ένα πρωινό, μπαίνοντας στο γραφεῖο, α.wikpioe ro διοικητή(είχε γίνει πια διοικητής του Κέντρου)συνοφριω.ένο, Μου ζήτησε να κλείσω την πόρτα και µε ύφος σοβαρό και ενα.  

ου επανέλοβα ότιτα σχεπκάµε τη δική µου συμμετοχή στην εθνική α-Ἠήστασητα έχω δηλώσειστοσχετικό ἔντυπο που μας ἔδωσαν κατὰ τηνἈαρουσίαοή μου στο Κέντρο Κατατάζεως Βόλου. Τίποτε περισσότερα.Ἄρχισε νὰ μου διαβάζει τα καταμαρτυρούμενα, ανάμεσα στα ἀλλά και67έχω απολυθεί από τη δημόσια υπηρεσία, Του παρατήρησα ὅτι αυτό,Αποτελεί καταφανή απόδεξῃ της κακοπιστίας των πληροφοριοδοτών,δεδομένου ότι μαι δάσκαλος εν ενερ]εία και μάλιστα µε πρόσφατηProstMou ζήτησε και του έφερα από το θάλαμό µου το σγεπκόἔγραφο τῆς εκπαδειτικής περιφέρειας Φωκίδας, στην οποία οργαν.κά ανήκα, Ανακουφίστηκε και οργιοµένος tine: “rijpa 6a, τους Kavovi-τα εγώ τους χωροφύλακες”. Τον παρακἆλεσα να µην προβείος καμίαἐιέργεια, γιατί στὰ πλαίσια τῆς ανεξέλεγκτης παντοδυναμίας τοὺς µπο:βείνα προσθέσουν στο φάκελο κι λλα χαρπά, Είπα, ακόµα, ὅτι η ευθύ.τα τῆς αστυνομίας εντοπίζται στο ποιουςεπιλέγειωςπληροφοριοδό-65 σε Κάθε χωριό και εξήγησα ότιστηνπερίπτωσητου δικού µουχω.
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ριού, δεν απευθύνθηες για πληροφορίεςσὲ φίλα προςτην κρατούσα
κατάσταση,σοβαρά όµως, υπεύθυνακαι αξιόπιστα πρόσωπα, αλλά
χρησιμοποιεί εξακολουθητικά ως πληροφοριοδότεςδύο κοινωνικά και
Ἠθικά κατακάθια. Και επανέλαβα αυτά ποκαι σε άλλο σηµείο. πιο πά-
ψωι έχω αναφέρει ότι τα πρόσωπααυτά απέκτησαν «πιστοποιητικά ε-
θνικοφροσύνης» από το γεγονός και µόνο ότι κατά τη διάρκεια της Κα:
τοχήςείχαν πράγματι συλληφθεί απότην ελασίτικη φρουρά της ΑΊηλι-
κής Αποστολής που είχετην έδρα τηςστο χωριό µας, Ο λόγος ήτανε-
πειδή είχαν κλέψει κβώπια εφοδίωνπουτα συμμαχικά αεροπλάναείχαν
ρίψειγια την Αποστολή στο παρακείμενο τεδίο ρίψεων. πράγματο ο-
ποίο υποχρεώθηκαν να οµολογήσουν Kat va παραδώσουν τα κλοπι-
μαΐα, προφανώςόχι απλώς µε.. έκκληση στο φιλότιµότους!

Εδώ η συζήτησηµετο διοικητή µου 6ληξε. Μουείπε να συνεχίσω
τῆν υπηρεσία µου ήσυχοςκαι πρόσθεσεὁτεν καιρώ εκείνοςθα φρό-
νηζενα αποκατασταθείη αλήθεια στα περιχόµενα του φακέλου µου. Η.
γέσηεμπιστοσύνης Kal εκήµησηςπαγιώθηκε ακόµη περισσότερο.
Προθυμοποιήθηκε μάλιστα να µου χορηγεί άδεια εξόδου από το στρα-
τόπεδογιατην πόλη, όπουείχα κάµειδιακανονισµούς για να παρακο-
λουθήσω ἕνα πρόγραµµααγγλικής γλώσσας,

Ένα ακόµα τραγελαφικό χαρακτηριστικό
της διχαστικήςπολιτικής υστερίαςτης εποχής,

Με τὴ λήξη του Εμφυλίου (φθινόπωρο του 1949). άρχισαν σε μεγάλη
Κλίμακααπολύσεις στραπωτών,μερικοί από τουςοποίους είχαν συ-
μπληρώσει ακόµακαιτέσσερα ὡςπέντε χρόνια υπηρεσίας, Στη µονά-
δα µας προσκόλλησανγια χορήγηση απολυτηρίου και τα διαλόμενα,
"Ελαφρά Τάγματα” που κατά τη διάρκεια των εχθροπραξών κατά κα-
νόνα βρίσκοντανστην προκάλυψη, στις παρυφές του Ολύμπου. Τατάγ-
ατα αυτά σε µεγάλο βαθμό ήταν επανδρωµένα µε οπλίες που εἶχαν
θητεύσει στη Μακρόνησο,αλλά που κάποτε δεν άντεξαν άλλο και "ανέ-
νηψαν". Η μεταβολή δε σήμαινε αποχαροκτηρισµό αλλάµόνο µετά-
πτωση από τὴν κατηγορία “Γ᾽ (του επικίνδυνου) στην κατηγορία "
(του ακόµα ύποπτουκαὶ κατά ουνέπεια «υπό παρακολούθηση»). Οἱ α-
πολυόμενοιλοιπόν περνούσαν από το γρεφείο µαςνα παραλάβουν τα,
απολυτήριάτους. Θυμάμαιαπό τη διαδικασία αυτή το ακόλουθοχαρα-
κπηριστκό περιστατικό:
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Ῥτοίμαζατο απολυτήριο ενός αποστρατευόμενουφοιτητή της ιατρι-κής: Ἦρθε στο γραφείο καὶ με παρακάλεσενα εἰσηγηθώ στοδιοικητή νακαθυστερήσει για λίγες μέρες ἢ απόλυσή του, προκειμένου να μεταβείστὴν Αθήνακαι να κάμει εγγραφή στη Σχολήτου με ἀπαλλαγή τελών,ὁ.πωςδικαιούταν, εφόσον ήταν επιστρατευµένος. Ο διοικητήςτο δέχτηκε,Εποιµάζοντας το φύλλο πορείας του,εἶδα ότι στα «παραµέσαχαρτιώντου ήταν χαρωπηρισµένος µε στοιχείοεὔνικοφροσύνης"Β΄", που σήµαι-νε ὅτι ἦταν από την άποψη αυτή «ύποπτος».και θα πρέπει να «πελεί υ.πό παρακολούθηση». Αναδίφησα τις διαδοχκές σημειώσεις της στρα-πωπικήςυπηρεσίας τοι: έχε περάσειαπό το “καθαρτήριο” τῆς Μάκρο.νήσου {όσο το ἀντεζι). δηλώνοντας «μεταμέλεια» εξέπεοε στην κατη-Ὑορία Β'και αποσπάστηκεσε ελαφρό τάγµατης προκάλυψης. Σε µια µά-Χη µε τους αντάρτες πληγώθηκε κα γ' αυτό εἶχε πμηθεί µε [χρυσό ἀρι.arelo ανδρείας", Φούνιωσα,πήγα στο διοικητή και υπογραμμίζονταςταΠροαναφερόμενα του εἶπα «Λ/' αυτόντο χαρακτηρισμό, επιστρέβοντας αυτός ο άνθρωπος ως πολίτς στον τόπο του, θα είναι στο στό(αστρο της ἄστυ.νομίας καὶ του πληροφοριοδότη τῆς, καιοἱ πόρτες του δημοσίου θα εἶναι κλει.στές για έναν σηµαντικό αριθμό δικαιωμάτων του. Με τὸ σταμπάρισμα αὐτό ἢΠολπεία ἄναισαν να του λέε: ι σημασία ἔει πως πολέμησες(και ποιους πο.λέμησελ, πως ἔθεσες τὴ ζωή σου σε κίνδυνο, πως τραυματίστηκες, εσύ δα ε.ζακολουθεῖς va toa ἐναςπολίτης δεύτερη κατηγορίας, ύποπτος, υπό παρα.κολούθηση, καὶ μόνο αν παλέψεις για μια ἄλλη κατάσταση, ὑπάρχει ἐλπίδα ναδες ἄσπρη μέρω». Ο διοικητής συμφώνησε καικίνησεμια διαδικασία α-ποχαρακτηρισμούτου πριν του χορηγήσει το απολιπήριο. Μα µήπως ή-ταν ἢ μόνη περίπτωση; πλήθος παρόμοιες, χαρακτηριστικές του ὅραμα.πκού παραλογισµού των συνακόλουθων του εμφυλίου πολέμου.

 

  

 

 

Avo ευτυχή προσωπικά εκπαιδευτικά συμβάντα,ενώ υπηρετούσα ακόµαστο στρατό (1950)
Την ἀνοιξῃ του 1950 υπέβαλα από τη µονάδα µου δικαιολογητικά γιαἾςεξετάσειςεισαγωγήςστη Μετεκπαίδευση,έχονταςπροσκομίσειandτο στρατό πλέον, Και πιστοποιητικό κοινωνικών ᾠρονημάτων θετικό,Και έγινα δεκτός, Τα αποτελέσµατα ήταν περισσότερο από ευχάριστα,Εισαγόµουναπρώτοςκατά σειρά επαυγας, Δεν μπορούσα όµως ναφοπήσωτην ἴδια χρονιά, γιαδενείχα αποπερατώσειτη θητεία µου στο;στρατό. Ευτύχησαόµως να υπηρετήσω το υπόλοιποτης θητείας ως.

 

ANATAPANON στὴ XOPA MAE [9]

 



 

  στραπώτηςδάσκαλοςσε σχολείο. Ο εμφύλοςεἶχελήξει και απότο Γε-
Νκό Εππελείο Στρατού ήρθε µια εγκύκλιος που ὀριζε, οἱ δάσκαλοι που
υπηρετούσανστο στρατό,εφόσον ήταν διορισµένοινα τεθούν στη διά-
θεσητου Επιθεωρητή της πλησιέστερηςεκπαιδευτικής περιφέρειας,
προκειµένου να καλύψουν κενές θέσεις στα οχολεία,

Μια αλησµόνητη περίοδος εκπαιδευτικής.
υπηρεσίας:στρατιώτηςδάσκαλος

στον Αμπελώνα Τυρνάβου

Μετην προαναφερόμενη διαταγή αναφορικέ µετουςεπιστρατευµένους,
δασκάλους, παρουσιάστηκα, στον Επιθεωρητή τηςΑ΄ Εκπαιδευτικής,
ΠεριφέρειαςΔΕ. Λάρισας, ο οποίοςµε τοποθέτησε στο Α΄ ὀθέσιο An
μοπικό Σχολείο Αμπελώνα Τυρνάβου. βίωσε εκείτο ωραιότερο κομµά-
τι τῆςδιδασκαλικής µου υπηρεσίας στο δηµοτικό σχολείο, Ἠμασταν
Ἶρεις δάσκαλοικαι Ίρεις δασκόλες. Επικρατούσε απόλυτη ούμπνοια,α-
Ὑάπη καιάριστη συνεργασία. Είχαμε τόσοδιθεί µεταξύ µας που τελικά
Οργανώσαµε καθημερινή ουνεσίίαση σε µα διαθέσιμη πτέρυγα του
σχολείου,όπου διέμενε και ο διευθυντής, δεδομένου ότιη οικογένειά
τοὺδιέμενε στὴ Λάρισαγια να φοπούνοἱΚόρεςτου στο γυμνάσιο. Οι
λοιποί ήμασταν µπεκιάρηδες. Στην ομάδαµας εἶχανπροστεθείκαι ἁλ-
λα δύο ζεύγη συναδέλφωνπου υπηρετούσαν στα σχολεία δύο εγγύςοι-
κιομών.Τις βραδιέςιδίως ουνεσπάσεις µαςτις ποικλλαµεµε ενδια-
Φέρουσες άτυπες συζητήσεις πάνω σε εκπαἰδευτικά και ἄλλα θέµατα,
Και -όταν αυθόρµητα προέκυπτε-- µε ευχόριστηψυχαγωγία.
Ὁ διευθυντής ήταν ένας πολύ ὥραίοςάνθρωπος,γαλήνιος, συνερ-

Ὑαηκός, µε πλούσιο εσωτερικό κόσµο, αλλά αρκετάκλεισμένοςστονε-
αὐτό του. Σανναεἶχε ἀρκετά μαράζ!α στὴν καρδιά του. Του όρεσελίγο
τὸ πιοτό καὶεἶχε στο κελάρι του ποικλία εκλεκτών κρασιώνκαι ταί-
πουρων της φημιομένης πια για τα ποτά περιοχής. Τα βράδια, όταν
πινε κανένα ποτηράκι παραπάνω, n εσωστρέφειά του παραμέριζε.
κλείδωνε την ψυχή του κι ανάτρεχε σεενδιαφέρουσεςεµπειρίες και πε-
βισταπικά της ζωήςτου. Έπιανε καιτο μαντολίνο κι έπαιζε σιγοτραγου-
δώντας όμορφουςπαλιότερους σκοπούς.

Ἡ παραγωγική συνεργασία µαςεἴχε ανγίερισµα και στη λειτουργία
του σχολείου. Ο επιθεωρητής(57. Λαζαρίδης),ένας φωπισμένος εκπαι-
δευτικός, είχε εκηµήσει πολύ την παραγωγική συνεργασία και την από-
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  δοσή μας. Χαιρόταν ακόμακαιτο "συμβιωτικό" χαρακτήρα της ουνυ-πηρεσίας μας, και πολλές φορές μας επιοκεπτόταν όχι υπηρεσιακά γιαεπιθεώρηση, αλλά για μια ευχάριστη συνάντηση καὶ συζήτηση, Γνώριζεακόμα Καὶτα "καλογερικά" µας ονόµατα (αποκαλούσαµε την οµάδαας “καλογερικό” και καθένας µας εἶχ και το καλογερικό του προσω.νύμιο). Ἐγώ εἴχα αναλόβειτην τετάρτη τόζη,η οποία στην πορεία εργά-στηκευποδειγµαπκά. Δεθήκαμεµε τα παιδιά µε αμοιβαία αγάπη καιλει-τούργησε σε µεγάλο βαθμό το φιλότιμο, ακόµακαι στον δακτυλοδει-πούμενοκαι "αποδιοπομπαίο τράγο” της τάξης, το Βύρωνα, έναν αμε-λέστατο και συνεχώς άτακτο μαθητή,
Ὁ Βύρωνας, χλευαζόμενοςκαι διαρκώς, καταμαρτυρούμενος για πα-απτώματα από τους συμμαθητέςτου, είχε γίνει άκρωςπροβληματικόποϊδίκαι πήγαινε απὀ το κακό στο χερότερο.Ερεύγησα το θέμα, και τοΠρώτο σηµανηκό που πληροφορήθηκα ήταν ότι προερχόταν από προβληματική οικογένεια. Ὁ πατέραςήταν µέθυσοςκαδημιουργούσεανώ,μαλη κατάσταση στο σπίτι Ξυλοκοπούσε κατά τις διαθέσεις του τη unre

ρα και κακοποιούσετα παιδιά Με πρώτη ευκαρία, αντί πμωρίαςστις α-πάσεις τῶν συμμαθητών του, κάλεσα τοπαιδί ιδιαπέρως, του ἔδειξα ειλι-.κρινή φιλικότητα και κατανόηση, παίνεψατβαθύτερη καλοσύνη και τιςδυνατότητές του και τον ενθάρρυναν' αλλάξει στάση. Τον ενθάρρυνα, γιαόποια παράποναἔχει για συμμαθητέςτου και για ὅποια ἄλλα, προβλήμα-Τὰ να καταφεύγει σε μένα. Συγκνήθηκε και ἔδωσε ἀνάλογες ὑποσχέσεις.Παράλληλα,μίλησα στους συμμαθητές του, να έχουν κατανόηση και όσο.Ύψεται φιλική διάθεση. Να τον βάζουν οτα παιχήδιατους καὶ πως αξζεινα τον βοηθήσουμε όλοι. Ἡ αλλαγή στο «φλλο µου» το Βύρωνα (έτοι τον
᾽αποκαλούσα, «με νόημα», στην τάξῃ), όπωςείναι φυσικό, δεν. έγινε αυ-τόματα, αλλά τελικά εππεύχρηκε σε ικανοποιηπκό βαθµό. Το σχολείοτουἐγνε τελικά ο προσφλής του χώρος. Είχαμεκαι τοαπόγευµα µάθηµα, Τομεσημέρι πήγαινε στο οπίιτου για φαγητό κι αμέσωςγύριζε στο σχολείο,Όταν πήγαινα το απόγευµα,τον έβρισκα στην πόρτα γελαστό να µε πε.Ῥψένει και να µε ακολουθεί ως τηντάξῃ ή το γραφείο,

 

Tov Anpitn (1951) συµπλήρωσατην υπογρέωση της στραπωπκής,θητείας µου και απολυόµουν, Έληξε έτσι και η ὑπηρεσία μου του στρα.πώτηδασκάλου στον Αμπελώνα, Ὁ αποχωρισµός ήταν αμοιβαία ου-Ὑκινηπικός,τόσο µε τους καλούς συναδέλφους όσοκαι -«ακόμα περισ-σότερο- µε τα παιδιά, Τα παιδιά µεκατευόδωναν µε λουλούδια αλλά
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καὶ με κλάματα, Μαζί τους απαρηγόρητος, και «ο φίλος µου ο Βύρω-
νας». Μερικά πιάστηκαναπό τον πίσω προφυλακτήρα του στραπωτ-
κού αυτοκινήτου που ήρθενα µε παραλάβει δείχνονταςπωςθα ήθελαν,
ἂν μπορούσαν, να το ακνητοποιήσουν. Φεύγοντας µουζήτησαν να
τουςγράψω από Τη νέα µου θέση, Τουςτο υποσχέθηκακαὶ το ἔκαμα.
Ανπαλλάξαμε ένα δυο γράμματα. Πα λογαρασµότης τάξης έγραφανέ-
νας μαθητήςκαι µια μαθήτρια, αναγνωριζόμενοι από τους λοιπούς ως.
τα Καλύτερα παιδιά. Πριν από λίγα χρόνιαεκκαθαρίζονταςαταζινόµη-
τα συσοωρευμέναχαρτιάµου, βρήκα ένα γρόμμαεκείνων τωνκαλών
παϊδιών Και νοερά ταξδδεψα κάμποσες δεκάδεςχρόνια πίσω. µεεύλογη
νοσταλγία,

 

To βράδυ της ημέραςπου αναχώρησααπό το σχολείοτου Αµπε-
λώνα, διανυκτερεύοντας στο ξενοδοχείο του σιδηροδρομικού σταθµού
Άάριοας, µε προορισμό την Αθήνα, δεν µπόρεσανα κλείσω μάτι απότη
συγκίνησηπου µουεἶχαν προκαλέσειτα παἰδίό, καὶεἶπα για μια φορά
ακόμα στον εαυτό µου "αὔζει να εἶσαι δάσκαλος”

[139] ΣΤΑ χρονια τῶν Μεέγαλων.

 



MEPOE TPITO
ΠΟΡΕΙΑ Σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΛΟΤερεΣ

ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝΕΦΕΛΕΣ.

 

 





  6 METEKNAIAEYSH ETO MANENISTHMIO AGHNON,YNOTPOSIA TOY IKY TA METANTYXIAKEEΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  

μπαλλευτούµε πολλές άλλες ευκαιρίες αυτοεπιµόρφωσης. Αξόλογητορφή εἰς πάρατο µάθηματης εδικής διδακικήςτου οποίου τηνευ-ium eixe 0 Γ. Ζομπανάκης, Είχαμε χωριστείoe ομάδες εργασίαςκαι κα.

καιδιανέμονταν, ἤταν αδόλογες, αλλ' ἀκόμα πιο ρήομηικαι παραγωγι-τῇ ἤταν ἢ σιζήτηση πάνω σ᾽αὐτές, κάτι που καπεξοχήν απουσίαζε απότ μαθήματα στην ακαδημαϊκού επιπέδου μεπεκπαίξευσή μας,
Τὴν ἀνοζη της ἴδαςχρονάς (1952) µα ἀλλη πολύ σπουδαία προο-δική βανοίπηςε Μὲς εμπνευομένη πρωτοβουλία τοῦ τόνε Ὑπουργοὐ μα΄

AAAA OXI Καὶ Ανεφελες.
[133]  



μα Κρατικών Ὑποτροφιών (ΚῪ). Πήρα μέροςστον πρώτοδιαγωνισμό που,
προκηρύχτηκεγια παιδαγωγικές σπουδές στο εξωτερικό καικέρδισα μια
‘and ng πέντε θέσεις που προόριζε η προκήρυῇῃ για δασκάλους, Τα εξρτα-
στέα μαθήματα ήτανγραπτά ος θέματα της παδαγωγκής,της ψυχολογίας,
της διδακτκής και τῆς νεοελληνικής λογοτεχίίας, Η ἐμφαση ήταν αρκετά
μεγάλη στὴ λογοτεχνία. Το θεματολόγιο για τς ἐξετάσεις ὀριζε για μεν τὰ
Ὑραπτάτρεις συλλογές: τους Καμούς της λμιοθάλασσας του Παλαμά, το
Σολωμό και τους Σκαραβαους καὶ τερρακότες του Γρυπάρη, γα δε τα προ-
φορικά όλη τη νεοελληνική λογοτερ/α απόταΑκρικά µέχρι την τότε οὐγ-
χρονη, Τα βασικά στελέχη του νεοϊδρυμένοιΙΚΥ. ο Γενικός διευθυντής
Κων. Δημαράς καὶ ο Σύμβουλος Αλ. Δελμούζος, µε τιςευλογίες του Γ. Πα-
πανδρέου,Ὑπουργού Παιδείας, καιτου Ευόγγ.Παπανούτσου,Γεν. Γραμμα-
τέατου ΥΠΕΠΘ. αποσκοπούσαν στην επιλογή υποτρόφων (και κατά συνέ-
πεια μελλονιικών στελεχών της εκπαίδευσης) εκπαδευπικών ικανών και
καταρτιοµένων, αλλά και µε καλλιεργημένη ευαισθησία στη νεοελληνική
γραμματεία και συνακόλουθα στη δηµοπκή γλώσσα,

Τογραπτό θέµαπου κληρώθηκε γιατη λογοτεχνίαἥταν το ποίημα τοῦ
[Παλαμά «Του βιολιστή του Μπαταργά το εἰκώμιο». Οἱ μισοί, σχεδόν,
διαγωνιζόμενοι(ήμασταν 45) απέτυχαν στο µόθηµα αυτό καικατά τον κα-
Νονισμό. δεν εἶχαν δικαίωµανα ουνεχίσουν. Πα τα προφορικά υπήρχε µα
κληρωπίδα με μεγάλο αριθμό θεμάτων και καθένας ανέπτυσσε το θέμα
πουο ἴδιος τραβούσε απ' αιτήν. Σὲ μένα ἔτυχε ἕνα ποίημα πάλι από τους,
Καμούς τῖς λμνοθάλασσας του Παλαμά. Φάνηκε πως τα κατάφερακαλά,
στην ανάλυση τόσοτων περιεχομένων όσοκαὶ των μορφολογικών στο--
χείων. Κι ενώ νόμιζα πωςτελείωνα, ο εκτων εξεταστών καθηγητής Λίνος.
Πολίτης µε ρώτησε, µε τ εκφράζειο ποιητής το υγρό στοιχείο τῆς λίμνης,
το οποίοείχα μνημονεύσεεγώ, κάνονταςτη μορφολογική ανάλυση. Του
απάντησαεπισημαίνονταςπάλι τις οχετκές λέξεις και φράσεις του ποιή-
ατος. Επέµενε: μετι ἀλλο». Δεν μπόρεσα σ᾽αὐτό να απαντήρω. Απά-
ντησεο ίδιος: «μετα υγρά σύμφωνα λ και σελέξειςκλειδιά»Λίγα χρό-
να αργότερα -ήμουν πια καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία της,
Τρίπολης- συναντήβηκα µε το ΛνοΠολίτη ετο ΙΚΥ, όπου είχακ εγώ ο-
ριστεί µέλος εξετασπκής επιροπής επιλογής υποτρόφων για σπουδές,
στοεξωτερικό. Του θύµισατην ερώτηση που μου εἰχε κάµει όταν ήμουν υ-
ποψήβιος υπότροφος. Γέλασε καὶµου είπε πως δεν εἶχ την αξίωσηνα ε-
μαι σε θέσην᾽ ἀπαντήσω σε τόσοεξειδικευμένη αἰσθητική ανάλυση.

[136] HOPEIA 28 KATAETAZEIZ OMAAOTEPED

 



   

  
   

 

   
   

 

Αμέσως μετά τις εξετάσεις υπέβαλα τα σχετικά δικαιολογηηκά στοὙΠῈΠΘ για νὰ μου χορηγηθεί η σχετική εκπαιδειγική άδεια και παράλ.Άηλα ζήτησανα γίνω δεκτός για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμ.βούργου, στο Τμήμα Πιαιδαγωγικής, για Το οποίο µουεἶχε δώσει ὁρι.στες συστάσεις ἕνας φίλος μου γιατρός ποὺ εἶχε κάμει Ιατρικέςpera.πυβακές σπουδές στο [διο πανεπιστήμιο. Πήρα τηλεγραφικά τηναπ.vymon ότι ευχαρίστωςγίνομαι δεκτός για το “Diploma in Educationτουρο” (πρώτος µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας διάρκειας, που ήτανπροβαθμίδαΤου δεύτερου μεταπτυχιακού τίἆλου -ΡΊαειετς degree- 61e-τούς διάρκειας) και ότι σης 7 Οκτωβρίου θα ἔπρεπε να ἤμουν εκεί για.τέθα όρχζαντα µαθήµατα του Α΄τριμήνου, ,Πέρασανδύο µήνες, αναζητώ την εκπαιδευτική ἄδεια, τίποτε᾽ Περ-νούσεΚαὶ ο τρίτοςμήνας, οπότε µε πληροφόρησανὁπιη αἴησηκαι τα,δικαιολογητικά είχαν χρεωθεί σε κάποιο µέλος του Ανωτάτου Έκπαι.δευτικού Συµβουλίου. για να κάμει τη νοµοτυπικά προβλεπόμενη εισή-Ύηση Εκίνοςισχυρίστηκε ότιδεν του παρέδωσαντέτοια αλληλογρα.ία. Ἡ πιο πιθανή εξήγησηεἶναι ότι το θέµα σκόνταψε στον γνωστό "εθηικά επιλήψιμο” φάκελο (το µέλος, άλλωστε,του ΑΕ5 που εἴχε αναλά,Bet my εισήγηση ἦταν από τους "σκληρούςπατριώτες”). Δεν µπορού-αν όμως φανερά να τονεπικαλεσιούν. ταν ακόµακυβέρνηση λα.grip, κατά τη διάρκεια της οποίος τα κρπήρια αυτά εἶχαν ατονήσει.Ἕνας φίλος μου πολιτευόμενος με παρακίνησενα επισπεύσω τηνἐκ.δοση της άδειας,γιατίστιςεκλογές πουσε λίγο ακολουθούσαν, οἴγου.ρα θᾳ κέρδιζε το κόμμα µετο στρατάρχη Παπάγο,µε το οποίο θᾳ ανα.Ῥωνανοιεθνικές "καθάροεις"(ὅπωςκαι έγινε)Έκαμα ένα έντονο διόβηµα στην αρµόδια υπηρεσία και υπέβαλα οχε-"x6 υπόμνημα, δηλώνοντας ότι θα προσφύγω σε ανώτερα αρμόδια κρα.πκά όργανα, Εππέλους µου χορηγήθηκεη εκπαιδευπκή ἆδεια και αναχώ.ησα αμέσως Ίπατο Εδιμβούργο. Στο µεταξύ είχα λάβει δύο μηνύματα α-πότον επικεφαλής του Τμήματοςτης ΠαιδαγωγικήςΚαθηγητή john Piley,μετα οποία ρωτούσε γιατί καθυστερώ και με προέτρεπε νὰ ἐπισπεύσω τῇμετάβασή μου γατί κόντευε να παρέλθει περίπου το plod του Α' τρμήνου(term), a¢rou ἄρχισαν τα μαθήματα. Πήρα τελικά my exraiSeurn ἄδειακι ἀναχώρησα αμέσωςγιατο Εδιμβούργο (μέσα Νοεμβρίου),

 

 

 

Άλλα Όχι καὶ ΑΝΕΦΕΛΗΣ. [3

    

  
   

    
   

 



7.01 METANTYXIAKEE ETOYAEE
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΠΑ.

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ(1952355)

7Η ΤΑΠΡΟΙΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΙΠΕΔΟΤΟΥΣ.

Τα παραθέτω ουνοπτικά, όπως ακρβώςπροκύπτουν από το επίσημο
πιστοποιητικό που συνόδευσε τη λήψη Των πτυχων,κατά Κύριο λόγο
Ύκαενηµέρωση, αναφορικά µετα αντικείμενα και Το χαρακτήρα των µε-
ταπτυχιακών ψυχοπαιδαγωγικών σπουδών την εποχήεκείνη, στα σκω-
τικά πανεπιστήμια.

Ma6rjpara yia To Diplomain Education
(πρώτοςμεταπτυχιακόςτίτλος, 1952-53)

Θεωρία και ἱστορία τῆς αγωγής: Η φύση της παδαγωγικής θεωρίας. Το dro-
μῪὸ σε σχέση με τὴν κοινωνία. Μερικοίκλασικοί της παιδείας. Η εξίλιξη των
παιδαγωγικών ιδεώνκαι θεσμώνσεσχέση µε τη σύγρονη κοινωνική ιστορία.
Παδεία και δηµοκραία. Το θεπκο-«πιστηµονικό πνεύμα στην παιδαγωγική.

Ψυχολογία Αντικέµενο και μέθοδοι της φιλολογίας. Εξωτερικοίκαι εσω-
Ἱερικοίκαθοριστές της συμπεριφοράς. Μάθηση. ἐππυχής και ανεππυχής προ-
σαρμογή. ΜΛέχρηση των ατομικών διαφορών. Η δοµή της προσωπικόπῃας,
Εἰσαγωγή στῖν κοινωνική καικλινική φυχολογία Δομή καὶ λεπουργίες του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος καὶ των αἰσθητηρίων ὀργάνων.

Περαματκή Παιδαγωγκή; Ανάπτυζη τὴς ἐρευνας στὴ διδασκαλία των
βασικών σχολικών µαθηµάτων. Διάγνωση ατοµκών δυσκολιών. Θεωρηπιή
καὶ πραιική διδασκαλία στην κατάρτιση κα χρήση ατομικών καὶ ομαδικών τε.
στ,και βασικές σταπσηκέςτεχµικές.
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Κοινωνικό πλαίσιο του μαθηπ: Σπουδή της κοινωνικής αλλαγής σηην οι.κογενειακή και κοινωνική ζωή σε σχέση με το παιδί Κατανόηση τῆς οµαλήςκαὶ τῆς αποκλίνουσας ουμηεριῤοράςτου παιδιού στο σπίη καὶ στο οιο]είοα-γπμετώπιση των προβληµαπκών περιπώσεων,Σύκρονα εκπαἰδευπκά συστήµατα και προβλήματα (Αγλίας, ΗΠΑ. Γαχ-λίας, Σοβετκής Ρωσίας).

MaGriwara y1a To Master of Education degree:(δεύτεροςµεταπτυχιακόςτίλος, 1953-55)
Προιωρημόη (ΑΦνακκοῦ) Παδογωμκή Σιζγήραςκαγραπτές εῥ]σοίς,Πάνω σε ῥλοσοφικά ιστορικά, κοϊνωµκά καμεβοδολογικά εκπαιδευτικάθὲ;bara, ue διαρκή αναφοράστα προβλήματα του σήμεραΗ εργασία ο'από τοπρόγραµµα αποσκοπείιδαίερα στην κατανόηση των ανπλήφεων ya myaγωγή κα παιδεία που εκφράζοπαιστα συγγράμματα μερικών από τους µε.γόλους παιδαγωγούς του παρελθόντος, καθώς επίσηςτων διαφορεπκών α-Ἱλήφεωνπου εκφράζονταισε σύγχρονα παδαγωγικά συγγράμματα,Προϊωρημένη Περαμαπικῇ Γαδαγω]νής Γενικές αρχές τῆς διαδικασίαςπων οµαδικών τεστ Καὶτων σηµαγπκώνγιατην εκπαϊδαικ έρευνα σταπση..κώντηνικών,

Οργάνωση και δρίκηση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ες.παδευσης
Προχωρημένη (Αόνσηκεν) Ψυχολογία
ΓΘεμελιώδη προβλήµατα της Ψυχολογίαςἃ. λινκή ψυχολογία Τθρικές ατομικών εκτιμήσεωνμι. Ψυχολογία του παιδιού καὶ rou εφήβου, και Παραβαπκότηταἦς, Κονωνική και Ἐπαγγελματική Ψυχολογίαν. Πρακπκή ἐργασία σε ατομικές εκηµήσεις καὶ στον εκπαδευπκόκαι ε-παγγελμαηκό προσανατολισμό.
ἐπί πτυχίω διατριβή σε πρωτότυπο θέμα των επισπμώντης αγωγής: «ΑCitcol Description ofModem Greek Education and its Major Problems»  Πρέπει va αποσαφηνίσω ότι οι οπουδές διαλάμβαναν µαθήµατα απόδύοara (Departments)του Πανεπιστημίοικτης Παιδογωμικής καιης Ψυχολογίας. Γ΄ αυτό Καιτο δεύτερο μεταπτυχιακό πτυχίο, τοMaster's degree in Education, ίσχυε, τόσο επιστηµολογικά όσο και ε-παγγελματικά, και ὡς Honors degree in Educational Psychology, ανα.
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γνωρισμένο από τὴ Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία. Σ' αὐτό οφειλόταν.
καὶ ἢ µεγάλη χρονική διάρκεια φοίτησης στα σκωτικά πανεπιστήμια για
ro Master's degree 840 ypdvia µετά το Ώρίοτνα in Education. ToDiploma, βασικά, ἦταν μεταπτυχιακόςτίχλος, αλλά η σπουδή γ΄ αυτόμπορούσε, καν εξαίρεση, να συνδυαστεί Καµετο τελευταίο έτος σπου-δών γιατο πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο.

Μεταξύ των δύο Τμημάτων υπήρχε και µια μείζων διάσταση θεώρη-σης και μεθοδολογικής προσέγγισηςτου κοινού ἀντικειμένου, που βα.σικά ἦταν η υχοφυσική ανάπτυξη, η συμπεριφοράκαιη παϊδειτική καλ-λέέργεια του παΙδιού και του εφήβου. Η Σχολήτης Γιαιδαγωγικήςήτανφιλοσοφικά προσανατολισμένη. Αυτό µετά το 1950 που ανέλαβε τηνπροεδρία τηςΣχολήςο |οΐνη ΡΙΟΥ.Για πολλά χρόνια πριν, µε πρόεδρο.Tov Καθηγητή Sir Godtrey Thomson, ro Tua auré eige avaBexyret oro
κατεξοχήν ἐργαστήριο της πειραματικής παιδαγωγικής στὴ Μ. Βρετανία,με ιδιαίτερες επιδόσεις στις ψυχομετρικές τεχνκές(εκεί καταρτίζονταν
τὰ διεθνώς yoword Moray House tests). To Τμήμα τῆς Ψυχολογίας ήτανμπιχαβιοριστικά προσανατολιομένο,στην ευρείς έννοιατου όρου, µεφασηστην πειραματική προσέγγιση. Αυτό, για µαςτους οπουδαστές, ἡ-ταν Και καλό και κακό, Καλό,γιαήµας βοηθούσε στη σπουδή και τωνδύο θεωρήσεων. Κακό, γιαήπολλές φορές µαςοδηγούσε σε διληµµαπ-κές καταστάσεις, προκειμένου να διαμορφώσουμε άποψηπάνω σε βα-οικά κοινά θέµατα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να προσθέσω όπιτο Μάκίουςἀερτος ήτανεπιπέδου Ηοπουν»,πουσήμανε ότι η βάση εππυχίας στηβαθμολογία ήταν«λίαν καλώς» (8). Το οδυνηρότερο: δεν προβλεπότανεπανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο µάθηµα, Δεν ἔπαιρνεςΤη βάσησε κάποιο µάθηµα, έχανεςτα πάντα,

 

Ἠ προσωπική πορεία σπουδών µου

Όπως εξῄγησαπιο πάνω, έφτασα στο Εδιμβούργο και παρουσιάστηκαστο πανεπιστήμιοµε µεγάλη καθυστέρηση. Ὁ πρόεδρος του Γαδαγωγ-κού Τμήματος Καθηγητής /οἶν Ρίο µε δόχηκε µε καλοσύνη, Απολογού-μένος γιατῆν καθυστερημένη προσέλευσήµου, αναφέρθηκαστη γραφειο-κφαπκή διαδικασία προκειμένου να χορηγηθεί η ἐκπαιδευτική άδεια καιμνημονεύοντας το καταληκτικό στάδιο τὴς υπογραφήςτου σχεπκού Βα-σιλικού Διατάγματος, κατάπληκτος με ρώτησε: «χρειάζεταινα ἀποφασίσεικαὶ ο βασιλιάς για να οπουδάσειµε υποτροφία ένας επιστήµοναςστο ε-
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ζωπερικόρ» Ο καθηγητής προσέδωσεεγκάρδιο τόνο. στη συνομλία μας, ἢοποία ὡστόσο, δυσκολευόταν κατά κύριο λόγο εξαιίας των πολύ ὁτω-Χων προφορικών αγγλικώνµοι, αλλά λιγάκι κι ἀπό το γεγονός όπιοίδιος.

νεα οραική μολέτη δύο ββλίων, Tou Aims of Edscaton τον επφανούςὄρειανοΑμερικανού παδαγωγούκαφλοσόφουΝο; Affed Whitehead
Πλάτωνα, προκειμένου να ουζητηθούν και να κριβοῦνος φροντιστηριακέςὁμάδες καὶ στην τάξῃ, ποράλληλες ἀπόψεις των δύο φιλοσόφων πάνω σε

 

ι τὸν υπάλλη-2o va κατοχωρίζα επίσημη εγγραφή, χωρίς να ῥοβόαι ος υπάλληλοςποιοντορεί να Κάµεικατάχρηση τῆς εξουσίας του και να εγγράφεικά.πονἡ κάποιους χωρίς τα νόμιμα προσόντα. Ἂς τὸ συγκρίνουμε αὐτόπόδραες διαδικασίες στην πατρίδα µας Ὅπως εἶναι γνωστό, έπεπαπό διαδοµκούς πολλές φορέςελέγχους -με μονογραφές.- που προο-ἥζονται να διασφολίσουν την εγκυρότητα τῆς ενέργειας, κρατούμε τὰ δι-ιολο]ηγικά στο αρχείο για πάρα πολλά χρόνιαγα τὸ ενδεχόμενο ναῬοκύψει θέμα παρανομίας, Και παρά ταύτα, Πολλές φορές ἀργότερα,fameoben ong Παιδαγωγικές Ακαδημίες, θυμόμουν τῇ διαδικα-τῆς δικής µου εγγραφής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, σε οὐ-PICT HE κάτι ανάλογο σης πρώτες. Οἱ προσερχόμενοι σηςεἰσαγωγι-« εἀρτάσεις σης Γαιδαγωγικές Ακαδηµᾶς κακέδεον έναν αριθµό δι-"Ολογγικών,µεταξύ των οποίωνκαι το πρωτότυπο τον απολυτηρίου
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Ίους του γυμνασίου. Αυτά τηρούντανεσαεί στοἀρχείο, ὡς στοιχείο έ.Ύκυρης συµµετοχής στις εξρτάσεις. Και δεν επιστρέφονταν οὖτε οςεκεί.νους που δεν εἶχαν εισαχθεί. Μαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατοπρωτότυπο του απολιπηρίου. Έρχοντανι λοπιόν, οι αποτιχόντες και ᾖγ.πούσαν τουλόχστοντο απολιπήριο που τουςἦτον ἀπαραίτητο για ἄλλες,Επδιώδεις Χρειάστηκε να στεῖλουμε (απότν ΓΙΑ. Τρίπολης) σε δύο ἡἾρεις διαδοχκές χρονιές υποµνήµατα στο Ὑπουργείο Παιδείας για ναδοθαη άδεια επιστροφήςτου απολιπηρίουστους αποτυγχάνοντες, µετον όρο να μείνει στο φάκελο «κεκυρωμένοavriypads του.
Την ἄλλη μέρα άρχσατηντακική φοίτησηστο Πανεπιστήμιο, Η α.πογοήτευσή µου δεν Περηράφετα,Εα ήδη χάσει τα µοθήµατα µιαςπε;Ριόδου σαράντα ηµερών,Μετα φτωχά προφορικά αγ]λικά µουδεν µπο..βούσα να παρακολουθήσωµε κατανόηση τις διαλέξειτων καδη]τπών,πολύ περισσότερο να κρατήσω και σημειώσεις, οὖτε να ανταποκρθώ,Ἡροφορικάστις απαπήσεις στα πλαίσιατων ομάδων ουζήτησης, Μου ἑ-ειπε ενηµέρωση για τοτι είχαν κάμει στο τμήμα στο διάστηµα που εγώδενείχα έρθειακόµα κατι ταν προγραμμαπιομένο γιὰ τὴ συνέχεια. Στὴναπελπισία µου, προσφέρθηκε ένας Σκωτοέζος συµφοπητής µου να µουδώσειτις σιεπκές πληροφορίεςκαι όσες σημειώσειςείχε ως τότε οδιοςκρατήσει.Με ενημέρωσεεπίσηςγια την άφθονη βιβλιογραφίαπουείχαν.συστήσει σε κάθε μάθημαοἱ καθηγητές, Στρώθηκα στο διάβασμα. ΟὐτεΚαταλάβαινα πώς περνούσανοι ώρες αυτές,

Τοµάθηµαστο οποίο δεν είχα κανένα πρόβλημα απὀ γλωσσική ἆΠοψη ἥταν τα στατισηκάτης εκπαίδευσης, στα πλαΐσια του ευρύτερου θέ:ματοςτὴς πειρομαπκής παιδαγωγικής. Ὁ οἰκείος καθηγητής μάς μοίρα.« πολυγραφημένα φύλλα εργασίας στα οποία οι ἀριθμοί και τα σύμβολαἨλούσαν πολύ εύγλωπταγιατο εκάστοτε θέµα Στα λοιπά µαθήµατα -μεεξαίρεσητη Θεωρία της αγωγής-είχα δυσκολα κατανόησης τῶν παρα-δόσεων, αλλά,μελετώνταςτο βασικό καικανέια άλλο συμπληρωμαπκό,σύγγραμμα,απ' αυτά πουεἶχε συστήσει ο διδάσκων, έβριοκατο δρόμο,Το μεγαλύτερο πρόβλημαήτατο µάθηµα «Θεωρίατης αγωγής» που.δίδασκε οίδιος ο Καθηγητής ΡΊεγ, γαή προσλόμβανε διαλεκηκή µορφή,Ὁ καθηππής έθετε ως αφετηρία της συζήτησης ἑνα πρόβλημα, το οποίο,βέβαια οχετιζότον (χωρίς ωστόσοναεἶναι ἁμισα πρόδηλο) µε κάποιοαπό τα θέματα του μαθήματός του, καὶ καλούσε τὴν τάξῃ σε ουζήτησηπάνω σ᾽ αυτό, τὴν οποία
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ἴδιος με μαεστρία κατεύθυνε σε παραγωγική
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πορεία. Hrav μια δική rou napaMay της σωκραπικής διολεκπικής. Φυ.σκός την προέλευση

o

Piley, στράφηκε αρ]ότερα στη φιλοσοφία καὶ τὴνπαιδαγωγική, στα πλαίσια των οποίων εἶχε μελετήσει σε μεγάλη ἐκτασῃηναρχαία ελληνική γραμματεία Εήε οε μεγάλη εκτίμησητὴ σωκρατικήΔαλοσική μέθοδο. κιαυτός ήταν ο κύριος λόγος που όρισετην Πολ.πα του Γλάτωνα ὡς ἑνα από τα δύο πρώτα βιβλία για μελέτη στοῬριοπὰ «ους. άλστα κατάτην πρώτη συνάντησή µου µαῇ του pe.ἃς ἔφτασα στο Εδιμβούργο, για τὴν οποία ἔχω ἤδη κάμει λόγο, ὅταν ου.νέστησε τὴν Πολπεία του Πλάτωνα, θέλοντας κι εγώ ναδείξω ὅτι δὲν ἧςμουν ἄσχετος, ἔκαμα ειδική μνεία για τη σπουδαιότητα το 7ου κεῴα.λαΐου της Γιολπείας, Εἴγομε ήδη ασιοληβεί μ' τό επί ένα χρόνο οτηΨεποκπαίδευση, στο Γανεπιστήμιο Αθηνών ((ωρίς, ωστόσο, νά µας έχειαπομείνει και κάτι βαθύτερα ουσιαστικό). Η άμεση απάντησή του ἦταν.| «or6Kai 7a réooepa πρώτακεφάλαια της Πολπείας, ὁπου βρίοκου.be mo ξεκάθαρατη µορφή του σωκραπκού διαλόγου».Me Tayευκαιρία θα αναφερθώ και σε ένα συναφές θέµα, το οποίο é-Χειτο δικό του ενδιαφέρονΈχονταςυπογρέωσηνα µελετήσω,µόλιστα,ςς Περιοριομένο χρονικό περιθώριο, την Γοληεία του Γλάτωνα, γρα.0 στην Ἀθήνα και µου έστειλαν μετάφρασή της από τις εκδόσεις Za.Χβρόπουλου. παν όμως η μετάφραση τόσοκολλημένη στο φρασγικό,του πρωτότυπου που η κατανόησητῆς ουσίας δεν ἦταν εὔκολη, Παρά,τα φτωχά αγγλικά μου, ἢ κατανόηση από την αγγλική μετάφραση(μεταπολύ ουσιασηικά σχόλια)ήταν ευκολότερη!ΣΙ αὐτή, λοιπόν, τὴ μορφή εργασίας του µαθήµατος «Θεωρίατηςα-Υωγής». η οποία απαπούσε επαρκή κατανόηση και ευχερή έκφρασηστον Προφορικό λόγο,οι δικές µου γλωσσικές δυοκολίς ήταν πολύμεγαλύτερες,

No πριν από τις χριστουγεννάπκες διακοπές ο kathyleyagδένεμε va Evruno pe Tov irho Freedom in Educa (H ehevéepia στὴνφιπαίδευση). Σ᾿ αὐτό ἥταν καταχωρισμένα,δαδοχκά, αποσπάσµαταµες..πιμέρους πτυχές του κύριου θέματος σε μορφή ἐρωτημάτων καὶ προβλη-μαπομῶν, με ενδιάμεσα κενά, στα οποία καλούµασταν να απαντήσουμεπκφέροντας κρίοις ἡ αναπτύσσοντας απόψεις, Συμπλήρωσα µε προσοχήἧς ἀπαντήσεις καὶ επέστρεψα το έντυπο. Λίγοαργότερα πήρα µια επιστ».λή από τον Καθηγητή που μου ὑπενθύμιζε ὅτι πρέπεινο υποβόλω κατο««μερολόγιου, ποὺ εἶχε οριστεί στὶς ὑποχρεώσεις rou ATpurvou, Ey

[19]

  

  

 
 

 

      
     
       
  

     
    

    

      

        

 

  
  

 

   
  

 

     

 

  

   

   

  
   

  
  
  

    



χόντας προσέλθει πολύ καθυστερημένα, δεν πληροφορήθηκα απόκανένα
γίαὐτήν την υποχρέωση. Ρώτησακαι πληροφορήθηκα ότι κάθε σπουδα-.
στής ὀφειλε κατά τη διάρκεια του Α΄ ἴαπτι να καταχωρίζει σε ἕνα τετράδι,
τους όποιουςπαιδαγωγκούς προβληματισμοήςτουαπότα μαθήματα τις
Φρονιστηριακές συζητήσεις καιτα διαβάσµαιάτου. όποτε αυποίτου προ-
έωπταν, οχολιάζοντας, κρίνοντας καὶ καταγράφοντας Τη δική του άποψη,
Κατέγραφακαιεγώ καθυστερημέναβέβαια, όσουςπροβληματιομούς µπό-
ρεσα να σταχυολογήσω από τα διαβάσματά µου εκείνης της περιόδου και
απότην εμπειρία µου και παρέδωσα το βιβλέριό µου Ιδιοχείρωςστον Κα.
θηγηπή, από τον οποίο είχα ζητήσει να µεδεχτεί,

Με δέχτηκεµε εγκαρδιότητακαι εἶχαμε µια συζήτηση πολύ ενδιαφέ-
ρουσα γενικότερα, αλλά και για την ψυχολογική κατάσταση στην οποία
βριοκόµουν την περίοδοεκείνη Εξῄγησα καταρχήν πωςδεν είχαενηµε-
ρωθείγια την υποχρέωσηαναφορικά µετο ημερολόγιοκαι µε Την ευ-
Καρία μίλησαγια τις γλωσσικές δυσκολίεςπου συναντώ στὴν παρακο-
λούθηση των µαθηµάτων. Ιδιατεραγια την ενεπαρκή κατανόησηκαι ὅν-
σχερή έκφραση στον προφορικό λόγο, Είπα πως κατέχοµαι από άγχος
γῇ αὐτόντολόγο, πολύ περισσότερο γιατί έχω επιλεγεί ως υπότροφος.
τοῦ ελληνικού κράτουςκαὶ οφείλω,για τον πρόσθετο αυτό λόγο,να α-
νταποκριθώ εππυχώς στις προσδοκίες εκείνων που µε επέλεξον. Καιµε
κάποιο δισταγμό, δειλά, πρόσθεσα: το άγχοςµου εππείνεταικαι απότο
γεγονός ότι δεν έχω ως τώρα δοκιμάσει την αποτυχίαστις σπουδασῃ-
ές επιδιώξεις µου. Πάντως, είπα. τα πάω καλύτερα με τὴ μελέτη των βι-
λίων καὶδιαθέτω πολλές ώρες σ'αυτό. Μουείπε: "λεν ναι ανάγκη να εἰ,
σαι διαρκώς σκυµµένος πάνω στα ββλία. Γιο πολύ έχουµε avdy να σκε-
φτόμαστε και σ'αιπότα καταφέρνεις καλά. Η ζωή γύρω µαςείναι ένα µεγάλο
ανογχό ββλίο µε πολλά σηµαντικά ερωτήματα κα ιαΤο αντικείμενο που σπου-
δόζουµε. Αρκείνα τα αντληφτούμε και να αοκήσουµε τη σκέφη µας πάνω σ΄
ωπά”. Καὶ πρόσθεσε: “πήγες στο τοῖρκα”(ᾖταν στην πόλη εκείνη τηνε-
ποχή). Στην -κάπως ξαῤνιασμένη- αρνητική µου απάντηση,µε παρό-
Ίρυνε να πάω (µε την έννοια ότιθα μπορούσα. κιεκεί ακόµα,να βρω εν-
διαφέρονταθέµατα για στοχασμό). Τέλος µου συνέστησενα επισκεφτώ
εκ μέρουςτου τον Καθηγητή Ὀτενετ, πρόεδρο του Τμήματοςτης Ψυχο-
λογίας, καινα τον παρακαλέσω να μουεπισημάνει, σε ένα ἀπό τα χρη-
σιμοποιούμενα για το μάθημα συγγράμματα, Τα κυριότερα θέµατατης
ψυχολογίας που εἶχα χάσει εξαπίας τῆς καθυστερημένης ἀφιξής μου α-
πότην Ελλάδα, πράγμαπου έγινε την επόμενη κιόλαςμέρα
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Ευχαρίστησα τον Καθηγητή ΡΙγ και έφυγα µε ἕνα αἴσθημα ἀνακού.dionκαι αἰσιοδοξζας, Στο μυαλό µου ξεχώρισε εκείνη η φράσητου «καιτα καταφέρνεις καλά». Αναρωπόµουν όμως,από πού κι ως πού οκαθη;γηής εἰς αὐτήν τὴ θετική εντόπωσηΠα τὴ σκέψη μου. Αὐτό που εγώ μεστενοχώρια καθημερινάβίωναήταν ότι, στὴ ουζητητκή μορφή του δικούτοῦ μαθήματος, δεν μπορούσανα πάρω μέρος, γιατί κι αν εἶχα κατά τησυζήπηση ἐγκυρη απάντηση ή άποψη δεν τολμούσα καιδεν τα κατάφερ.να ιδίωςτην Πρώτη εκείνη περίοδο, να την εκφράσω, Ουσιαστικά σαι.τήτην προσφιλή και αποκλειστική γ΄αυτόν µορφή µαθήµατος ήμουν µό-νο ἀκροαπής καὶ όχ, όπως από ὅλους ἤθελε, ἐνεργός συμμέτοχος,Κατέληξα, λοιπόν, στο συμπέρασμα ὅτι ἦταν ἁπλώςμια καλφουνά-τὴ ενθάρρυνση, τὴν οποία ἔκρινε πωςεἰχα πολύ ανάγκη, Όπως όµως.θα δούμε παρακάτω, η φράση αυτή ἦταν αυθεντική κρίση, που ο καθη;Ὑπγήςείχε ήδηδιαμορφώσει από το Soxi6 wou gro Bua “Freedom inEducation”.
Το άγχος, ὡστόσο, εξακολουθούσε να με ταλανίζει. Η “Δαμόκλειοςconn’, ané το γεγονός όπ, αν αποτύγχανες σε ένα μάθημα δενεἶχες δι.καίωμαεπανεζέτασης, εξακολουθούσενα επικρέμαται Πολύ περισσότεροαφού η βάση ήταν ή: (Nav καλώς). Σε ἑνα τέτοιο κλίμα αρχίσαμε το Μόρ.τῇ NG γραππέςεξετάσεις του Β' τριμήνου, με πρώτο γραπτό στη Θεωρίατῆς αγωγής, Καθόλου δεν ήμουν σίγουρος ὁπ έγραψα καλά, Τα θέματαπου έθετε ο καθηγπής ΡΠεγ ήταν τόσοελεύθερα που αναρωπόσουν αν éχες ποτέ διδαχτεί ευθέως κάτι σχετικό, Ἡ µορφή των ερωτημάτων Be SeuΚόλινε απαντήσεις µε καταφυγή σε κονοερβαρισµένη γνώση, µε αναπαρα-γωγή απομνημονευμένων πληροφοριών από σχεπκά ββλία ἡ διδακικέςσημειώσεις, Επιζηγούσε απαντήσεις που απέρρεαν από την προσωπική;Καβενός κρπική θεώρηση, κατανόηση και αφομοίωση των θεμάτων πουσπουδάζονταντόσο µε τη συµµετοχή στις εργασίες της τόζης όσο και µε,τν παράλληλη µελέτη ης σχετικής ββλιογραφίας,ΣῈλίγες μέρες, προσερχόμενος για διαγώνιομαστα σταπστικά της εκ-ποίδευσης, διασταυρώθηκα με ἕναν από τους βοηθούς του καθηγητή, ο ο.ποίος με χαρούμενο ὕφος με ρώτησε αν πήρα ἕνα μήνυμα απότον Καθη-γητή. Του απάντησα όχι Πρόκαπαιγια πολύ ευχόριστο μήνυμα, εἶπε. Τοκείμενο του μηνύματος που σε λίγο, με ηµεροµηνία 13 Μαργίου 1953, πή-ρα ήταν το ακόλουθο:
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«ἀγαπητέ κ. Χάρη,

Αἰπό εἶναι ἕνα σημείωμα που στῶνω ὡς ἐκφρασησυγχαρητηρίων για ὅτι
κατορθώσατε στὴν ἐργασία σας ya 7o Diploma ward τὴ διόρκαια των δύο τρι-
1μήνωνπου πέρασαν. Ὅταν ήρθατε δυσκολευόσασταν πάρα πολύ από την ὃ-
λεψη κατοχή της γκώσσας μας. Τώρα ἔχετε φτάσει ἐνα σημεῖο, ὅπου όχι μό.
vo KarahaBatvere πολύ καλά τι λέγεται καὶ γράφεται, αλλά και εκφράζεστε κα.
τά έναν ηρόπο που επαρέπει στον αναγνώστη σας µια σεβάθος θεώρηση
(insight) mg Biavonnurg cag nexBapyiag (mental discipline).

Το γραπτό σας τωνεἴπάσεων ἦταν αξοθαύμαστα βραίό κα δήμει µα α-
κρβολογία στὴ σκέψη, n οποία εἶναι πόρα πολύ καλύτερη από αιτήν πολλών
στην τάξῃ. Τα πήγατε επίσης πολύ καλά σ'εκάνη τιν άσκηση γα τν «Ελευθερία
στὴν ἐκπαίδευσην. Χρησιμοποιήσατε ηςλγγότερες λέξας από κόθε ἄλλον στην
τάζῃ, αλλά το κόµατεµε εντυπωοιασή αποτελεσµαικόπτα. Ελπίζω én Ba ava-
γνωρίσατε πως είχα εσάς πάρα πολύστο μυαλό µου, χτες, σχολιάζοντας στην τά-
ὄιτο η χα ανακαλύψει βάζοντας τα γραππά των εξπτάσεων μελών της τόζης

Ελλικρινώς υµέτερος.
John Pilley
ὙΓ. Εδώ, ένα περαπέρω σημείωμαπου αξζει ἐνα καλύτερο κιστυς από

ὅτι ἐνα υστερόγραφο, αλλά πιστεύω ὅτι δὲν θεωρεῖτε πως τὰ υστερόγραφα ο-
ρίζουν σπουδαιότητα. Ἐφτασε στὰ αὐτιά μου, ὅτι πρόκεπαι να χαρεῖτε μια Ἀις
Ίότερο αιεξόρτητη (ος ἀοίοελοο) ζωή" µετά το Πάσχα. Εκφράζουµεσε σας
και σπῃ σύζυγό σας τα ουγχαρητήριά µας. Ελπίζουμενα σας δούµε μόλις ε-
γκατασταθεῖτε στο νέο σας σπιπκόν.

Παράλληλα, ἔστειλε καιµια επίσης θερμή επιστολή για μένα στο
British Ξουπς]. μνημονεύοντας τα προαναφερόμενα δύο γραπτά, προ-
φανώς γιατίτο ἵδρυμααυτό εἶχε Ιδιαπερο ενδιαφέρονγιατους ξένους
σπουδαστές, ιδίωςτουςµεταπτυχιακούς, καιγα τις σπουδές τους.

Δυοµόνο λόγια ακόµα για τη µορφή διδασκαλίας του Καθηγητή:
ΡΙΝϱγ από απόσπασμα άρθρου μουγ᾽ αὐτόν στην Παιδαγωγική:Ψυχολο-
‘yu Εγκωκλοπαδεια,τ. 7, σελ. 1858-59.(εκδ. Ελληνικά Γράμματα,1991)

1. Εγε πληροφορηβάότι ανέµενα τη μνηστή µου από την Αθήνα, προκυµένου να
στεθανωβούµεστο Λοιδίνοι
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σμός και ἢ δραστηριοποίση τῆςκρπικῆς σκέβης γα βαθύτερη, κατανόηση καικυρόπρη μορφωπκή σιγκρόπηση καὶ παιδαγωγκή κατάρπση Ίου pon.ereτων συμμαοιόπωνσηη συζήτηση εύστοχα κατάἰδίως. προς τςshades amie: Nps ταχωρίς θεγχο αναμασήματα τα ἁλοσόμοταδεςἸδεογικά Οἰσέ ns νεκρές γνώσεις (Ἴπεπ [άδαφ, το σαθρά οἰκοδομημένο,και σιχνά βαθύτερα ανηφαπκό προσωπικό ούσημα οδών,την ἴδα χριική σιάση ενέπνςστους σπουδαστές του ταγα τη μελέπητίς σχαικς μὲ το θέμα ββλιγραφίς,σην οποία ῥρόνηξε να amnpoounπαύονται ες οι αόίομς δαῤορεικές απόψεις. Διαλεκπκά χεριζόαν και τςὙβαπτά δοκέμα (εκςση) των σπουδαστώντοι τα επέστρεθε µε γραπγά. ση-μείο προς σηµείο, σχόλια, που είχαν το Χαρακτήρα άλλοτε επιβεβαίωσης, c-λοτε αμφισβητητικής αντένδειξης κι ἄλλοτε παρότρυνσης για αποσαφήνισηήπροβλημαπσμό, με σκοπό τὴν περαπέρω σκέψη.01 ανηδράσες των σπουδαι

  

2 eresnro να ὀχθλό τοο µα ὄκή μου ερ]οσία αρ]όερα όνgoodlopeaeee. Hiayfa γραπτό τεοσόρων περοθίδων το οιόομα)επέστρεψε με εποικοδοµχγικά κρπικά σχόλια πέν

τῆ είναι μια εξριρεπκή ία, αλλό καττειτομκό στων). Τοnotawnavn ger μοκροπείοδη πρόταση ης κοθορεύουοός ας μην,909 ὤἼσμε σα σιολίαµος γολουχγβεῦῇ μεταφραομένη στα αγγλκα,  



τομοπαράδοτες" ἀπόψεις ξικάθαρα διατυπωμέκες, προκειμένου νὰ προσέι-
θοὺν με σιγουριά στις εξετάσεις, δυσανασχετούσαν...»

Ἐπανέρχομαι στη δική μου συνέχεια. Ἔπειτα και από την ἐνθαρρυνηική
Επιστολή, προχώρησα ὡςτο τέλοςτηςχρονάς, χωρίς να ἔχουν εκλεί-
ψει οι δυσκολίες,αλλά µετο ηθικό αρκετά αναπτερωµένο, Δώσαμε και
τις τελικέςεξρτάσεις γιατο Ὀ/ρίοπτα στα µαθήµατα και των δύο Σχολών
καὶ ἀναμέναμε τα ἀποτελέσματα. Τότε ακριβώςανέκυψε στη Γραμματεία
θέμα νοµότυπης εγγραφής µου για το Ὀρρίοιπᾶ, η οποία κατά τους κα.
Νονιομούς προέβλεπε την κατοχή ενός πρώτου πανεπιστημιακού ππυ-
ylou ong θεωρητικές ή θετικές επιστήμες (α [ει (οπηα! degree in Arts
fr Science). ἐγώ είχα τίλους σπουδών Παιδαγωγικής Ακαδημίας και
Μετεκπαίδευσης Δασκάλων στο Πανεπιστήμο Αθηνών. Παρουσιάστη-
κα στη Γραμματεία, επέδειξᾳ τα δικαιολογηπκά που είχα υποβάλεικαι
τόνισα ότι, αν υπάργει παρατυπία, θα έπρεπενα µουεἶχε δηλωθείστην
αρχή, κατά την αποδοχή και εγγραφή, ore va έχω κατευθυνθεί προς.
ἄλλα πανεπιστήμια, στα οποία εἶχα γίνει δεκτός. Το θέµα έφτασε στη
Σύγκλητο των τεσσάρων Σκωτικών πανεπιστημίων (ήταν κοινή],η ο-
ποία αποφάσισεότιστην περίπτωσηπου θα έχω περάσει στις εξετάσεις.
να νομιμοποιηθεί--κατά παρέκκλιση των κανονισμών-- εγγραφή καιη
φοίτησή μου.

Οιµέρες αγωνίας µου ήταν λίγες, γιαήτα αποτελέσµατα βρίσκο-
vray στην τελική φάση της δημοσίευσης. “How µέσα στους 60 που
πέτυχαν απότο ούνολο των 90 σπουδασιώντηςτάξηςγιατο Ώρίοπα.

Στο µεταξύ, το ΙΚΥ. ικανοποιηµένο από την εργασία που γινόταν,
στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, κατεύθυνε νέους υποτρόφουςσ'
αυτό, Τη διαπίστωση για την ποιότητα των οπουδών έκαµε ἴδιος ο.
Γενικός Διευθυντής του ΙΚΥ Κ.Θ. Δημαράς, µε επίσκεψη στο Εδιμβούρ-
Yo και συνάντησή του µε τον καθηγητή ΡΙογ Για την αποδοχή, όµως,
της αἴτησης των νέων υποτρόφωντου ΙΚΥ Ελλήνωνδασκάλων να φοι-
τήσουν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ανάκυψε καὶ πάλι το προ-
αναφερόμενο νοµοτυπικό θέµα. Μου ζητήθηκετότε και συνέταξα για το,
Πανεπιστήμιο ένα λεπτομερές αποσαφηνιστικό υπόμνημα, µε βάσητο
οποίο η κοινήΣύγκλητος των Σκωτικών Πανεπιστημίων πήρετην απὀ-.
φαση να πιστώνειτους Έλληνες δασκάλους απόφοπους των Παιδα-
γωγικών Ακαδημιώνκαιτης διετούς Μετεκπαίδευσης στο Γανεπιστή-
μιο Αθηνών µε ένα πρώτο πανεπιστημιακό πιυχο, το οποίο όριζαν ως.
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προὔπόθεση οἱ κανονισμοίτους, Έτσι στα µετέπεπα χρόνια, ένας ap-κετά μεγάλος αριθµόςΕλλήνων δασκάλωνέγιναν δεκτοίκαι σπούδαςσαν παιδαγωγικά στα πανεπιστήμια αυτά.
Το δεύτερο έτος οπουδώνµου, πρώτο γιατο περαπέρω διετούς.διόρκειοςΜ5ίοιΣ Φθβρος, κύλησε οµαλότερα. Διατέθηκε στην παρακο:λούθησηοριοµένων µαθηµάτων, στη δοκµιακή πραγµάτευση θεμάτωνκαὶ στην προεργασία για τὴν εκπόνηση µιας πτυχιακήςδιατρβής Η ἀ-νεση αὐτή μου ἐπέτρεψε να παρακολουθήσω και δυο πρόσθετα,µην.ποχρεωπικά μαθήματα που ήταν η «ΑΦναηεοό Κλινική Ψυχολογία» καιτο «Προβλήματακοινά της ψυχολογίαςκαιτης Φιλοσοφίας», Το δπερο παρουσίαζε ιδιαπερο ενδιαφέρον τόσογια το ανπικείμενό του ὁ-co kal πατη μορφή διεξαγωγής του. Προοριζόταν γι προχωρημένουςμεταπτυχακούς της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας. Είχε χαραιπήρασεμνναριακό ουζηπηγικό, στο οποίο, εκτός των φοπητών (ουνολικά πε.ίπου εἴκοσί. ουµμετέίχαν οι καθηγητές τηςΨυχολογίας καὶ της Φιλο.σοφίας, µε ορισμένους από το υπ αυτούς διδακηικὀ προσωπικό. Ταδέματα προέκυπταν κατά πρώτολόγο από τους προβλημαπομούς τηςθμάδας καγα Κάθε προρεχή ουιεδρίαση οριζόταν κάποιος εισηγητήςαπότους συμμετέχοντες οπουδαστές, Τηουζήτησηδιεύθυνε κάθε φο-ρά ένας απότουςκαθηγητές.

Μεργασία που γινότανσ΄αυτό το σενάριο ἦταν υψηλού επιπέδου,Ἰολλές φορές µε διστάµενες απόψεις και γ΄ αιπό πολύ ενδιαφέρουσαΠκρικώς φορές και µε σοβαρές ανηιπαραθέσειςόχι µόνο μεταξύ οπου.δαστών, αλλάκαιµεταξύ οπουδαστώνκαικαθηγητών. Θα µου μείνεια.Έχαστη µια χαρακτηρισική ἐμπειρία: ΣΕ κάποιο θέμα, ένας µεταπτυχα.κός σπουδαστής, Αμερικανός την Προέλευση, διατύπωσε τὴν ἀποψήTou πάνω στο συζητούμενοθέμα, η οποία απόκλινεσηµαντικά απ΄αν.τὴν που υποστήριξεο εισηγητής καὶ με τὴν οποία εἶχαν συνταχθεί καιΆλλοι από τους συμμετέχοντες στην οµάδα, µεταξύ των οποίων και ομρρεδρεύων τὴν ἡμέρα εκείνη καθηγητής τὴς Ἠθικής Φιλοσοφίαςμιόλαιτεγ. Ὁ καθηγηπής ΜεΜωπεγ ἦταν μια σεβάσμια, δεθνώςκατα;δωμένη µετο έργο του ακαδηµαϊή καιγενικότερα πνευματική προσω.τικότητα, εἶχε μάλιστα καὶ µια εμφάνιση, που, ανεπιτήδευτα, εξέφραζςἩραφικάτα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά: λεπτός, µε μικρή γενειά.Sa, φορώντας πάντα στην τάξη το παραδοσιακό ακαδημαϊκὀ ράσο(Θαβοιμη), σεμνά επιβληνκός, ἤρεμα εκφραστικός. Μετὴν παρέμβα.
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σήτου, ἄρχισε ένας διάλογος µε σοβαρά επιιρήµατακαι αντεπιχειρή-
ματα ανάμεσα οαυτόν καὶ στο σπουδαστή που διατύπωσε την «αἱρεῃ;.
ΚῄΡ άποψη, Ένας διάλογος τιου κράτησε αραατά λεπτά και μάλιστα σε,
σχετικά ζωηρό (αλλάσε καλό επίπεδο) τόνο ἀπό την πλευρά του σπου.
δαστή. Η «διαπάλη» κάποια στιγμή ἐληξε, ἔπειτα από περισυλλογή κά.
ποιων δευτερολέπτων του καθηγητή, µε την ομολογία του “Ithink you
ατα ἠβλι"“νομίζω έχεις δίκιο. Όπως όλοι, κιεγώ ἐτρεφα µεγάλο σεβα.
σµόκαι υπόληψη στην προσωπικότητα του ΜεΜυπεγ. Με την παρα.
δοχή του αυτή, όχι δε μειώθηκε,αλλ’ ανῄίθετα στη συνείδησή µου-είμαισίγουροςκαιστους άλλους-- εξυψώθηκε ακόµαπερισσότερο. Έλαμής.
σανιδανικά γνήσιος Δάσκαλος,

Το τρίτο érog (Bedrepo yia ro Master’s degree) πέρασε µε έντονη
εργασία επικεντρωμένη στὴ συμπλήρωσητου συνολικού προγράμμα-
τὸς, στὴν ὁλοκλήρωσητηςδιατριβής, στὴν προετοιμασία των πτυχια-.
κώνεξετάσεων και στὴν πρόσθετη ἐργασίαγια µια εἰδίκευση. Το θέματης δικής µου διατριβής rirav «A Critical Description of Modern
Greek Education and its Major Problems» (Kpinea θεώρηση της σύγ-
Χρόνης ελληνικής ἐκπαίδευσης καὶ τῶν μεγαλύτερων προβλημάτων της).Το παρέδωσα έγκαιρα πριν ἀρχίσουνοἱ γραπτές πτυχιακές εξετάσεις,
καὶ πολύ σύντομα πήρα ἕνα γράμμα απότον καθηγητή ΡΊΕΥ µε πολύθετικά σχόλια, που κατέληγαν: «ἂντα καταφέρεις το διο καλάκαὶ στις ε-
ἀπάσες, σίγουρα'θα πλεύσεις µε άσπρα πανιά" επιστρέφοντας στηνΕλλά-δῶ». Οἱγραπτές δοκιμασίες κράτησαν µια ολόκληρη εβδομάδα, µε
δύοτρίωρης διάρκειας εξετάσεις την ηµέρα(µια Το πρωίκαι µια το α-
πόγευμα), ἦταν δηλαδή εξουθενωτικές. Μεκατείχε µεγάλο άγχος, τοοποίο επιτεϊνότανεξαιπίας αυτού που σε ἄλλο σηµείο παραπάνω α-
ποκάλεσα «επικρεμάμενη Δαμόκλειο οπάθη». Από το γεγονός δηλα-
δή ὅτι σε περίπτωση πτώσηςτης επίδοσης κάτω του «λίανκαλώς».
(83).έστω και σεένα µάθηµα,δεν προβλεπόταν επανεξέτασηκαι δια-
κινδύνευες,έτοι,το πτυχο στο οὐνολό του. Το άγιος µου δημιούρ-
Ύησεπλήρη ανορεξίακαι προσπαθούσαµετὸ ζόρινα ρίξω κάτι στο
στομάχι για να µην καταρρεύσω.

Την έκτη µέρᾳ εξρτάστηκα στην ειδίκευση που πρόσθεταείχα επιλέ-
ει Συμβουλεική --Σολικός καὶ επαγγελµαπκός προσανατολισμός: Μουα-
νατέθηκε να διεκπεραιώσωµια πλήρηδιαδικασία επαγγελματικήςσυµ-
βουλευτικήςσε δύο τελειόφοπεςδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δια-
λάμβανε αξιολόγηση του ατομικού σχολικού τους δελτίου (με τις επι-
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  δόσεις και ἄλλες χρήσιμες πληροφορίες), δοκιμασία σε οριομένατεστ,
συνέντευξη με τὴν καθεμιά και ούνταξῃ σχετικής έκθεσηςµε τα ounράσματα. Παραδίνονταςτην έκθεση στον καθηγητή Μεμαβοη (εἷε δι-δάζειτο μάθημα καὶ επέβλεπε τὴ δοκιμασία τῶν εξεταζομένων) εκείνος.ἑρίς µια γρήγορη µατά στο γραπτό µουκαιπριν προλάβω να αποµα:κρυνθώ µουεἶπε Χαμογελαστός «πολύ καλά». Έφυγα οχεδόν σερνάμε.vos and To πολύ αδυνάτιοµα, αλλάκαι ενθαρρυµένος από την άµεση α-
Φολόγηση του καθηγητή,

Στις μεσα προσεχείς μέρες βγήκαν τα αποτελέσµατα που επιβρά-ευαν τοντριετή µόχβο και έβαζαν τέλοςστο άγχος,

  

72 ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΑΧΑΡΑΚΤΗΡΣΤΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΓΓΚΑΚΩΝΠαιλΑ.
ΓΩΠΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ.

Ποροθέτω τα ακόλουθα θετικά χαρακτηρισιικά,µετη σκέψη ότι µπορείνα έχουνγενικότεροενδιαφέρονγια τα «καθ' ημάς».

Εύρος,επίπεδο, µορφή προσέγγισης.
και κεντρικός οτόχος των σπουδών

Επιοκοπώντας το πρόγραµµα σπουδώνπου, σε γενικές γραμμές, εκτέθηκεπαραπάνω (σελ. 138-139). θα παρατηρήσει κανείς ότι διαλαμβάνει ένα ευρύφάσμα µαθηµάτων, κάτιπου δεν το συναντούμε σήμερα στα µεταπτυχοκάπρογράμματα Ηφιλοσοφίατου προγράµµατος αιπού αποσκοπούσε οξ µαολοκληρωμένη σπουδή όλων των κλάδων των επιστημών της αγωγής,προκειμένου οἱ σπουδαστές να αποκτήσουν µια σφαιρική θεώρησητου α-Ψπικημένου τους, πριν καταλήξουν σε κάποια εξρδίαυση. Η αντληψη αυτή
εκφραζόταν και ὡς ανήθεσηστην υπερεξεδίκυση που χαρακτήριζε τις µε-Ἱαπτυχακές σπουδές των αμερικανικών,ιδίως, πανεπιστημίων,η οποία ἁρ-Χενα εφαρμόζρταιτότε καιστα αγγλικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ἡ.ενρύτητα, εξάλλου, αυτή και ῃ ανάλογη χρονική διάρκεια σπουδών (132χρόνο) του προγράµµατος οφείλεται και στο γεγονός ότι όπως ἔχει προα-ναφερθείτο πτυχίο «Masters degree omy MaBaywyc εἴε την -ανα-Ὑνωρισμένη και από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταρεία- ισοδυναμία ενός,“Master ofArts with Honours omy Ψυχολογία"
Ὅπως καὶσε ἄλλο σημείο πιο πάνω ἔχει αναφερθεί ο σπουδέςαιπές ή-ταν υψηλού επιπέδου(οπου) µε βαθμολογική βάση «λίαν καλώς» και πο:
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λύ αυστηρές εξρτάσεις, χωρίς δυνατότητα επαυξέτασης σε περίπτωση απο-:
τυχίας σε κάποιο μάθημα (μια ρύθμιση, ὡστόσο, ακραία καὶ ἀδικη). Ο λόγος,
γατὴν αυστηρότητα αυτή ἦταν το ὅτι προορίζονταν για στελέχη τῆς εκπαί-
ρυσης, Π' αιπό καὶ ο αρθµός αιπών που ἕνονταν δεκτοί για τὸ πυχίο,
«ΦΊΑ. η Εάμαὕοη» ήταν περιορισμένος, δεν ἔρπερνούσαντις δύο δεκάδες,

Σημανπικό, επίσης, προσόν των σπουδών αυτών ήταν ότι υψηλού
επιπέδου θεωρητική κατάρτιση. όπου χρειαζόταν, συνδυαζόταν καµε
αποτελεσματική άσκησησε ανάλογες πρακικές εφαρμογές.Αυτές δια-
λόμβαναν άσκηση στη χρήση (σε µερικέςπεριπτώσεις και στην Karp
πιση) µέσων εκέήµησηςικανοτήτων-δυνατοτήτων, αβολόγησης επιδό-
σεων, διερεύνησηςτης προσωπικότημας, ὃ άγνωσηςκαι αντιμετώπισης.
μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς, καθώς επί:
σῆς εφαρμογέςστις διαδικασίες της ψυχοπαιδαγωγικής ἐκπαιδευτικής
καὶ ἐπαγγελματικής συμβουλευτικής,

Ἕνα ἀλλο πολύ σημαντικό χαρακτηρισιικό των σπουδών αὐτῶν ή-
τανη έμφαση στην εµπέδωση της ανάγκηςγιακρπική θεώρησητων θε-
μάτων και στη διαµόρφωση προσωπικής γνώμης, έπειτα από έλεγχο
των αξιόλογων συναφών απόψεων.

Καταρχήν η γνώση στα διάφορα µαθήµατα καὶθέµατα δεν ανιλείταν
μόνο από μα προοδιορισµένη πηγή -δηλαδή από τις διαλέξεις του καθη-
Ὑππή που το δίδασκε καιτις σχεπκές μ΄ αιπές σημειώσεις των σπουδα-
στῶν ἡ από το σύγγραμμά του- αλλά από αχετκή, πλούσια, διεθνώς κα-
παξιωµένη βίβλιογραφία,και μάλιστα διαφορετικών απόψεων. Αυτό, μαζί
μετην έμφαση στην κρηική θεώρηση των προβλημάτωνκαιστον ελεύθε-
ο Χαρακτήρα των θεμάτων των εξετάσεων,δεν επέτρεπαν στο οπουδα-
στή να ξεμπλέξει με μια στείρα, πολλές φορές, απομνημόνευση εφήμερα
αποκτημένων πληροφορίών,χωρίς βαθύτερη κατανόηση Τον βοηθούσαν,
να οικοδοµήρειουσιασική γνώση,οργανικό ενταγμένη στο επιστημονικό.
δυναμικό του,σε ετοιµόπηταΧρήσης, προκεµένου να ανημειωπίσει σ]ε-
πιά προβλήματα ἡ να οἰκοδομήσει περαπέρω γνώση, Αποκορύφωμα αι-
τής της τακικής στις οπουδές αποτελούσε Ἰ διαλεκηκή προσέγγιση των
καίριων θεμάτων από τον Καθηγητή ΡΊ]ογ καιτο εππελείοτου, την οποία
σκαγράφησα παραπάνω (σελ. 147). Ο κλοποµόςτῆςπεποίθησης σε ὁ-
ἆρπα διαμορφωμένες απόψεις, ο προβλημαισμός και η κρπική θεώρηση
τῶν νέων γνώσεων ασκούσαν στον καθένα. όσο του επέτρεπανοι δινα-
τότητές του,τὴ διανοηπική πειθαρχία πουδιασφάλιζε τὴ σωστή διαδικασία
δημιουργικής σκέψης και παραγωγικής μάθησης,
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Ἀπ’ αὐτήν τη μορφή μαθησιακής προσέγγισης μπορώ να εἰπώ πωςΜπολιάστηκα αρκετά κανοποιητικά Κι ὅσο μπόρεσα την εφάρμοσα στημεπέπεσα ἐπαγγολµαπκή µου ενασχόληση --και στη ζωή μη
Το ακαδηµαϊκό ήθος στη συνεργασίακαὶ στις σχέσεις διδασκόντων και διδασκομένων

 

τολισμένο, ενώ της Ψυχολογίας μι ε έμφαση στην πει-Ῥαμαπκή προσέγγιση καὶ στὶς ψυχομετρικές τεχνικές,Οἱ διαφορετέςεπιστημονικές προσεγγίοεις τῶνδύο Τμημάτων.or µελέτη των ψυχοπαιδαγωγικών θεμάτων δηλωνόταν ἀνοιχτά α-πότο διδακτικό προσωπικό τους, χωρίς ὅμως ποτένα διαταραχτούνδι σχέσεις μεταξύ τους. Το φθινόπωρο,μάλιστα, του 1952ΤΣ πρόε-ὅροιτῶν δύο Τμημάτων, οι Καθηγητές ΡΙογκαι Ότενα, με συμμετο-Χή και του λοιπού διδακικού προσωπικού τους, οργάνωσαν τριήµε-μον οτώσιο, κατά το οποίο εκτέθηκαν και συζητήθηκαν evans
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ΓΠολύ χαρακτηριστική του κλίματος αὐτούεἶναικαὶ ἢ ἐμπειρία μου
στο σεμινάριο «Προβλήματα κοινά τῆς Φιλοσοφίας και της Ψυχολο-
Ὑΐας»», που παράθεσα παραπάνω (σελ. 139-150),µε την έντονη διαφω-
Μία ἀνάμεσαοἱ ένανσεβάσμιο σοφό καθηγητήκαὶ σ᾽ ένα σπουδαστή, ὁ-
που στο τέλοςο καθηγητής ευθαρσώς αναγνώρισε όπι η άποψη του
σπουδαστή ήταν η σωστή,

ἣν Μία δεύτερη αξιομνημόνευτη εµπερία ήταν To ενδιαφέρον μερι-
κών καθηγητών να γνωρίσουν όσο γίνεται περισσότερο τους µαθητές
τους, να κατανοήσουν τα προβλήματά τους και νατους βοηθήσουν να
τα ξεπεράσουν. ταν πολύ ανοιχτοίσε κατ΄ Ιδίαν συζήτηση όταν υπήρ-
χε ανάγκη και σεκαλώς εννοούµενη συμπαράσταση. Μερικοί, όπωςγια
παράδειγµα ο ΡΙεΥ και ο καθηγχής της ΕπαγγελματικήςΨυχολογίας
καὶ Συμβουλευπκής Μο)άβοη, καλούσαν διαδοχικά οµάδες σπουδα-
στών στο σπίτι τοὺς«για ἕνα τσάι», με στόχο την καλή σχέση.αλλά και
τὴ διαμόρφωσηπληρέστερης γνώμηςγια τὴ συγκρότηση τῆς προσωπι-
κόπῃάστους, Αυτή η πληρέστερη ανήληνη ήταν ένα πρόσθετο στογείο
Ύατις εξετάσεις καὶ κυρίωςγια ο ουσταπκό έγγραφο αναφορικά µετον
απόφοποπλέον σπουδαστή, προκειµένουνα βγειστην αγορά εργασίας,
Τα συστατικά αυτά μετρούσαν πάρα πολύ στις αγγλοσαξονκές χώρες,
καὶ οι καθηγητέςτα χορηγούσαν µε υψηλό συναίσθηµαευθύνης, Οὗτε
παρ᾽ αἴζαν εύνοια ούτε αδικία.Σ’ αυτό ἦταν αξιοθαύµαστα απόλυτοι.

Mio πάνω (σελ. 138-139) παράθεσατο πρόγραµµα οπουδών µου,
ὅπωςκαταγράφεται στη οχετική βεβαίωση του προέδρουτου Τμήμα-
τος καθηγητή ΡΙκΥ. η οποία ουνόδευε το πτυχίοµου. Το έγγραφο αν-
τό τελείωνε µε το ακόλουθο ουσταιικό κείµενοπουείχε καταχωρίοειο
πρόεδροςτου Τμήματος:

«Σε όλη την εργασία του για το πτυχίο απέδωσε ἐπαινετά καλά και κέρδι-
σετὴν εκήµηση των δασκάλωντου. Κατά τη δική µου εκήµηση,ο κ. Χάρης,
μὲ τὴ διανοηική ικανότηταπου κατέχειµε Την παιδαγωγική κατάρησηπου ᾱ-
πόχτησε, με τῇ σημανπική διδακτική ἐμπειρία που φέρνει μαζί του, καθώς επί-
σης µε την αφοσίωσήτου στους ἆλους, θα μπορούσε να ἐργαστεί αποδοπκά
ως εξαρετος λόπορας[σα εισαγωγικός βαθμός στην ἱεραρχίατου πα-
νεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού]σε ένα Κολέγιο κατάρησης δα-
oxdheov (Teachers' Training (οἼοφο) ή ως μέλος του σώματος των επιθεω-
ρητών σχολέίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οἰοσδήποτε Βρετανός σπουδα.
τής, µετα δικάτου προσόντα, 6a συνιστούσε ἕναν πολύ ιοχυρό υποφήθιογα
τετοια επαγγελματική πρόσληφη στη Βρετανίω».
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  γε ανάλογο συσταπκό σημείωμα θεώρησε χρέος του να με εφο-δόσει παίρνοντας το πτυχίο μου, καὶ ο καθηγητής ΜΕΜαΠοη (χωρίς vaτο ἔχω ζητήσει, προφανώς γιανὰ το χρησιμοποιήσω κατά τὴν ἀναζής‘mon ανάλογης επαγγελµαπκής απασχόλησης, Όπως έχω ειπεῖπιο πᾶ-we χα επθέζαπρόσθετη σπουδήκαι πρωκική άσκηση στην «Ἐφαρ.μοσμένη Ψυχολογία» (στη συμβουλευτική και στον σχολικό καὶ επαγ.θλμαπικό προσανατολισμό) που ήταν θέματης δικήςτουευθύνης,Ἠπαίνω στον Πειρασµό νακαταχωρίσω εδώ το κολακαιπικό γιαµέ-να περιεχόμενό του:

\UNIVERSTY OF EDINBURGH
APPLIED PSYCHOLOGY UNIT
13th ay 1955;

«ρόνας

{νωρίζω τον κ. Χάρη εδώ καὶ δύο χρόνια που ήταν σπουδαστής για το‘MasterofEducation degree o'auré ro Πανεπιστήμιο. Τον ἕω γνωρίσει μάν.λον καλά στο διάστηµααυτής της περιόδου, καθότι ἐπέλεξε νὰ κάμει τὴν πρα.κπκή ἐργασία τοῦ για τὸ πτιγίο του κοντά μου.Erἀρχή, η θλείψη εξοικάωσής του µε τα καθομλούμενα αγγλικά (ιαιπκωτσέζκα) προκάλεσε κάποια δυσιολία καθώς η εργασία στην ὁποία συμ.ππῄε, στο σύνολό της, αφορούσε πραγµαπκές προβληµαπκές «περυπτώ.πιοστην εκπαιδευτικήκα επαγγελµαπκή συμβουλευτική, καστην επαγγελ.μαπκή επιλογή. Ὡστόσο, ακόµακι από τις πρώτες µέρες ἦταν φανερό ὅτι οκ. Χάρης ἦταν ένα πολύ κανό πρόσωπο, ὅτι εἰςτα προπερήματα ψ μόνο ε.

 

τάρπση καὶ τς σπουδές του. Ὅταν ra αγλικά του βολιώθηκαν, έδωσε πλή.ϑὸς αποδεΐζεων ὅτι ἢ ἀρμκή μας εκήµηση ήταν ορθή, Τα πήε καλά µε τιςπεριπτώσεις μᾶς εδώ, απόδαζε ὁπ εναι πραγµαπκά ικανός χαριστής τηςσυνέπευζης καὶ δὲν ὠφελήθηκε μόνον ο ἴδιος απότὴ οχεπκή ἐμπειρία, αλλάκατέστη ικανός va συνεισφέρει πάρα πολύ και σπς περιπτώσεις που μαςβοηθούσε.
πο τέλος αυτού του προγράμματος, εἰχε καταστεί. Ἱκανός να διεξάγει µό-νος Ίου µια Πλήρη διαδικασία επιλογής, ἦτοπαροχή τεστ, συνόντευζῃ. ολο.Ἀληρωπκή συσχέιση του δαγνωσικού υλικού κρίση και σύγερισηκαδιατύ.πωση πλήρων εκθέσεων.

 

     

 



   

   

  

    

  

   
  

  
   

  
  

   
   

  

   

  

  
  

   
  

 

    

Νομίζω én πρέπει να προσθέσωκάπ για τς προσωπικές αρετές του κ.
Χάρη -τις οποίες γνωρίζω πολύ καλά, καθώς έτιχε να µε επισκεφθεί μερικές
φοράς κα στο οπή! µου. Είναι από τη ῥύση του πολύ ευγενής και καέχεται α-
πό µια φυσική µετριοφροσύνη, Είναι ὁνα πολύ ειχάριστο πρόσωπο να συνα-
vid at va ἐργάζεται κανείς μαζί του, όνος πολύευφυής καλλιεργηµένος ἁν.
θρωπος, ἐνας που θα αποδεχτεί συνεργατικός, ψλικός, ευσυνεΐδητος καὶ ευ-
φυής συνάδοφος.

Θα χαρώνα απαντήσω οε οποιοδήποτε ερωτήσεις αναφορικά µετον κ.
Χάρη.

Ὁ Μομονοιν
Senior Lecture in Pachlogy

Dectthe AppedPyoy Unt
UniveofErbe»

Τὰ Ἡ τρίτη, πολύ ἐνδιαφέρουσα και για συγκρίσεις με τα «καθ'ημάς»» ε-
μπειρία ἦταν ἢ ἐντιμότητα καὶ η αξιοπρέπεια των σπουδαστών στο να
βασίζονται αποκλεισηκά στις δικέςτους δυνάμεις, προκειµένου να απο-
δώσουν στις οπουδέςκαιστις εξρτάσειςτους ειδικότερα. Ναπετύχουν
He Tn δική τους µόνοαξία και προσπάθεια, χωρίς τα γνωστά τερτίπιατης,
ανπγραφήςκατάτις εξετάσεις, ή της παρουσίασης γραπτών εργασιών
Εκπονημένων από άλλους. Όλοι µας ξέρουμε τι δυστυχώς γίνεται σε
πολλά απότα δικάµαςοχολεία µετιςαντιγραοές, Σεκάποιες χώρες -ᾱ-
νάμεσά τους καισε μερικές ευρωπαϊκές μερικοί ανεπρόκοποιξένοι κυ-
ρίως, σπουδαστέςκαταφεύγουνσε εἰδικούς «διατρβογράφουοκαι µε
Ἰέτοιες εργασίες γυρίζουν Τροπαιούχοι στην πατρίδα τους. Όχ. όµως.
στα οκωτικά πανεπιστήμια που ἤξερα εγώ τότε. Ένα χαρακτηριστικόπα-
ῥάδειγµα αυτής της εντιμότηταςκαι αξιοπρέπειας, τῆς οποίας είχα ἁμε-
ση εμπειρίαστο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. εἶναι το ακόλουθο:

Στα μέσατου δεύτερουέτουςγια Το πτυχίο εἶχε οριστεί µια γραπτή
εξέταση στην «Προχωρημένη εκπαιδευτική στατιστική» (Αάναηεοά
Εδιεαζοραὶ 5ιαύεζς). Παρασκευήαπόγευμα ήτανο προσδιορισµένος.
Ἰρόνος, Είχεανακοινωθεί χωρίς επαρκή περιθώρια προπαρασκευής καὶ
ἦταντο µόθηµαπου κατεξοχήν δυσκόλευεΙδίωςαυτούς που το πρώτο
τους πτυχίο ήταν σε καθαρά θεωρητικές σπουδές. Εκφράστηκαν σχετ:-
κά παράπονα αναφορικάµε τα στενά χρονικά περιθώρια για προπαρα-
σκευή, Για να διευκολύνει κάπως την κατάσταση,ο καθηγητής πρότεινε
να διαγωνιστούν κανονικά όσοι θέλουν την Παρασκευή, ενώ οιυπό-
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   λοιποινα προσέλθουν το Σάββατο πρωΐ. Εξηγήθηκε ὅτι στὴ δεύτερη πε-
ρίπτωση -επειδή κανένας από το διδακτικό προσωπικό δε θα βρισκό-
ταν εκεί- κάποιος από τουςδιαγωνιζόµενους Oa ἕτιρειιε νὰ πάρει αὐ
τη γραμματεία το σχετικό ένπυποµε το θέμα (ἦτανΤο ἴδιο της Παρα-
σκευής) καὶ το λοιπό υλικό και να το μεταφέρει στην προσδιορισµένη
αἴθουσα. ἕκεί να To μοιράσει στουςδιαγωνζόµενους, να τηρηθεί το ω-
όριο 9-12. και σπις 13 να ουγκεντρώσειτα γραπτά και να τα επιστρέ-
ειστη γραμματεία. Προσωπικά, παρότι δεν εἶχα πρόβλημαστο µάθη-
μα αυτό {10 γραπτό µου βαθμολογήθηκεµε 80 στα 100), προτίμησα va
Ἐπωφεληθώ και από την Παρασκευή για καλύτερηπροετοιµασία, και
προσήλθατο Σάββατο. ,

Όλαέγιναν στηνεντέλεια, όπωςεἶχαν προγραμμαπιστείχωρίς κα-
μά επιτήρηση,καθένας εργάστηκεµόνοςτου. καµά προσφυγήσε βοή-
θεια άλλου καιτο ωράριο τηρήθηκε απόλυτα, Μόλιςτο µεγάλορολόι
του τοίχου έδειξε12, όσοι είχαν απομείνει (γιατί μερικοί είχαντελειώσει
νωρπερα) άφησανκι αυτοίτα γραπτάτουςστο σηµείο τηςουγκέντρω-
σήςτους,κι από εκείτα γραπτά μεταφέρθηκανκαι παραδόθηκαναπό
έναν από τους διαγωνιζόµενους στη γραμματεία, από ὅπου ο καθηγη-
τής προφανώςτα παρέλαβε τη μεθεπόμενη, δηλαδήτη Δευτέρα. Δενεἴ-
ναι αξιοθαύμαστοαυτό το ήθος των οπουδαστώνκαι η άνετη εµπιστο-
ούνη,γ᾽ αὐτό, του καθηγητή στους µαθητέςτου:

Και το καταπληκτικότερο: Μεταξύ των διαγωνιζόµενων ἦταν και
δυο φίλοικαι συγκάτοικοι ουµφοπητές, ένας Ουαλός μαθηματικός καὶ
ένας Σκωτοέζος φιλόλογος. Ο Ουαλός, καθότι µαθηµαπκός δεν είχε
πρόβλημα προπαρασκευής για τη σταπισηκή, προσήλθε και διαγωνί-
στηκετην Παρασκευή, ο Σκωτσέζος το Σάββατο, Το θέµα, όπωςείπα,
ἦταντοἴδιο (μια «ανάλυση πιθανοτήτων αξοπιστίας και εγκυρόπητας των.
πορισµάτων µιας υποθετκής παιδαγωγκής έρευνας). Οὗτε ο Ουαλός
διανοήθηκε να γνωσιοποίήρει την Παρασκευή το θέµα καὶ τη διαδικα-
σία διερεύνησης και υπολογισμών του στο ουµφοπηγή του, αλλά οὖτε
και ο Σκωτσέζοςνα επωφεληθεί(να ρωτήσει δηλαδή ογεηικά το συμ-
φοπητή και ουγκάτοικό του) και να προσέλθειτην ἄλλη μέραμε εξα-
σφαλισμένη τὴν επιτυχία. Και απέτυχε µε βαθµό 30 ora 100. Καταπλη-
TKS κιόµωςαληθινό!

Μια χαρακτηρισιική, σχετική,μεταγενέστερη εμπειρία µου στην πα-
τρίδα μας:

Την ἄνοιξῃ του 1962, λίγο πριν από τις προαγωγικές και πτυχιακές
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εξετάσεις μετατέθηκα ὡς υποδιευθυντής απότην Παιδαγωγκή Ακαδη.
μία Τρίπολης στη Μαράσλειο ΠΙοιδαγωγκή Ακαδημία, Ακολούθησε,προαγωγή και τοποθέτησή µου ωςδιευθυντή στην Ακαδημία της λα.
μίας, κι ἔτσι στη Μαράσλειο παρέμεινα μόνο στην περίοδο των εξετά.
σεων. Τόσο στην Τρίπολη που προὔπηρέτησα όσο καιστη Λαμία αρ.
ότερα αυτή την κάκιστη συνήθεια της αντηραφήςτην είχαμε εξουδετε.
βώσει πείθονταςτους σπουδαστές στο πόσο απαξιωτική ήταν αυτή
κόλπικη συμπεριφορά, ιδιαίερα για μέλλοντες δασκάλους, Πολύ πε.
Ρισσότερο αφού διαβεβαιώσαμε ότι πάντα θα υπήρχε κατανόηση γα.
κάποιον που. από κάποια παρανόηση ἡ άλλη ατυχία, θα ἐπεῴτε ἕξω σε
κάποιο θέµα, Στη Μαράσλειο όμωςτην εποχή εκείνη η αντιγραφή εἷχε
Yiver καθεστώς, Κατά τη συνηθισμένη επιτήρησηµόνο εγώ και άλλοι
δύο καθηγητές προοπαθούσαµε να αποτρέψουµετην αντιγραφή, Ση-
μειώσαμε Και δυοτρία γραπτά,Οι σπουδαστές µάςαντιμετώπιζονε-
Ἀθρικά. Τελειώνοντας µια µέρα, μερικοί σπουδαστές ἔέμεινανκαι συζη-
τήσαμετο θέµα. Εξήγησα για πολλοστή φοράότι αυτή δεν ήταν µόνο
μια πράξῃ ανένηµη, Ιδίως γιαμέλλοντες δασκάλους. αλλά συγχρόνως,
καὶ ὁδικη για άλλους συσπουδαστέςτους,οι οποίοι, ενώ κοπίαζαν͵ ἡ-
ταν ενδεχόμενο να υπολειῤτούν σε βαθμολογία σε σχέση µε τουςανπι
γράφοντες. Με κατάπληξη ἄκουσα ένα οπευδαστή-που τόχαινεναεἰ
ναι Καὶ αστυφύλακας-- ο οποίος, συνηγορούµενος και από τουςλοι-
πούς που παρευρίσκονταν, µου εἶπε: «κ. Καθηγητό,εμείςαδικούµαστε,
Ὑπαήοι λοιποίστις άλλες αἴθουσες ανπγράφουν χωρίς περιορισμούς».

 

Τι νομίζω πως προσωπικά αποκόµισα
απότις σπουδές µου στο ΓΠανεπιστήμιο

που Εδιμβούργου

Αδολογώ τις σπουδές αυτές πολύ θετικές. Μπορώ να ειπώ πωςτρύ-
Ύησα Και αφομοίωσα σε ικανοποιηηκόβαθμό τα πλεονεκτήματα που
παραπάνω προαναφέρθηκαν, Ίσωςκαι γιαή, µαθησιακά καὶ χαρακτη-
Ῥολογικά, προσωπικά μου ταίριαζαν. Ιδιάτερα ωφελήθηκα από τη µα-
θηπεία µου κοντά στον πρόεδροτου Παιδα[ωγικού Τμήματος. τον κα-
θηγητή ]οδη Pilly, µετον οποίο συνδεθήκαµε και µε Ἱμητική για μένα
στενή φιλία που κράτησε ωςτο θάνατότου.

Συναντηβήκαµε, αργότερα, επανειλημμένα και στην Ελλάδα,τηνο-
ποία επισκεπτότανσυχνά από τα φοπηγικά του ακόµα χρόνια. ταν λά-
[8] πορειακε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜλλοτερεν



  του πολπιομού που άνθησε στα κλασικάχρόνια ο' αιτήντὴ γωνιά
Thc γῖς και παρόπι φυσικός επιστήμονας στὴν επιστημονική του προέ-
Ἴννοη, ἤτον πολύ καλά διοβαομένος στα πνευματικά δημιουργήματα
της εποχής ἐκείνης. Εἶχαμε, ὅταν «πέστρεψα στην Ελλάδα, τακτική αὰ-
ἐμλογραφία και πολλές φορές, ταν δεχότον απήσεις Ἑλλήνων εκπαι-
δευτικών για μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή του, τους παρέπεμπε,
δε μένα για συνέντευξῃ, προκειμένου να γνωμοδοτήσω για τὴν ἀποδο-
χήτους, Τα τελευταία χρόνια (165. 67). συνταξιούχος πια, διέθετε με-
Ῥικές μέρες στην Αθήνα καὶ συνανπιόμασταν καθημερινά μαζί και με λ-
ους Έλληνες µαθητέςτου. Είχαμε έτσι τη χαρά να ουζητούμε μαζ του
καινα συνεῄζουµενα αντλούμε από την παιδαγωγική -και όχι µόνο--
σοφία του. Και παρά την οργανική αναπηρία που του εἴχε προκαλέσει ἐ-
γα εγκεφαλικό επεισόδιο, το μυαλό του δενείχε καθόλουχάσει τη ζω-
γτόνιατουκαι λεπουργούσεόπωςτον παλιό καλόκαιρό.

Ὑστερόγραφο για ένα απρόσμενοπεριστατικό
εκείνηςτηςπεριόδου:

Στα µέσα της περιόδου των σπουδώνµου στο Εδιμβούργο,το ελ-
ληνικό «βαθύ κράτος» ξαναθυμήθηκε -ὕστερα από δέκα χρόνια- το
«κατοχικό μου αμάρτημα» καιµε κάλεσεκαι Πάλι σε απολογία, Το πε-
ρισταικό αυτό ήρθε να µου θυμίσει προγενέστερες θλβερές καταστά-
σεις,οι οποίεςνόμιζα πωςανήκανπια στο παρελθὀν.

Ἔτην προαναφερόµενη,λοιπόν,περίοδο των σπουδών µου,πήρα έ-
να ἔγγραφο του Υπουργείου Παἰδείας, χαρακτηριστικό της πολιτικής,
κατάστασηςπουείχε επικρατήσει µετά τις εκλογές στατέλη του 1952.
Με τις εκλογές αυτέςη βραχύχρονη δημοκρατική παρένθεση έληξε.
Έτσι «4δοζε» στους εξωελλαδικούς κηδεµόνεςτης χώρας. Η υπό το
στρατηγό Ν. Πλαστήρα υπονοµευμένη δημοκρατική κυβερνηγική παρά-
ταζῃ, κάτω από τις συνθήκες του αστυνοµοκρατούμενου δηµόσιου βί-
ου, ἠπήβηκα.

Η υπότον στρατάρχη Γαπάγονέακυβέρνηση αναζωπύρωσεταµε-
Ἰεμφυλιακά πάθη, τις αντεαµκέςψυχώσεις καιτις συναφείς διωκικές
πρακτικές, Ιδίωςστο χώρο των δημόσιων υπηρεσιών. Άνοιξανπάλι οἱ
υπηρεσιακοί φάκελοι και ήρθαν γιαµια φορά ακόµα στην επιφάνεια,ὁ-
στερααπό δέκα οχεδόνΧρόνια,Τα πληροφοριακά στοιχεία των αστυ-
Ὑομικών αρχών γιαδημόσιους υπαλλήλουςπουείχαν πάρειµέροςστην
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  εθνική αντίσταση στα πλαίσια των οργανώσεωντου ΕΑΜ. Γα όσους,
Ἓκβαια,είχαν απομείνει από τις προηγούμννεςεκκαθαρίσεις, ένας από.
τοὺς οποίους ήμουνκι εγώ. Έφτασε,έτοι, και σε μένα, για μια φορά α.
κόµα, στο Εδιμβούργο πια, στα µέσατων σπουδών µου.το 1954, ἢ στε.
ρεότυπη κοινή για όλους «κλήση σε απολογίαλἩ έκβαση, τελικά, ἦταν
χωρίς δυσμενείς ουνέπειες για μένα, Στις λεπτομέρειες, ωστόσο, της,
πορείας καιτης διαδικασίαςτης µπορεί κανείς να βρει οριοµένα ενδια-
φέροντα στοιχεία. Γίαυτό και θα αφιερώσωσ' αυτήνμερικές αράδες

Απάντησα και πάλι στο κατηγορητήριο, µε ευθύτητα και αξιοπρέπεια,
υπογραμμίζοντας πως, κάτω από τις συνθήκεςτης ξενικής κατοχής. έκα.
να κάτι που υπαγόρευε η συνείδηση του χρέους προς την υπόδουλη πα-
τρίδα, ΓΠαρόλληλα ενηµέρωσα καιτο σεβαστό µου δάσκαλο,το Γενικό Δ.-
εὐθυντή της Μαρασλείου Γαδαγωγικής Ακαδημίας [. Παλαιολόγο, που
µεεκημούσε Ιδιατερακαι µετον οποίο Ἡ επικοινωνία κρατούσε απότα
σπουδᾶσηκά µου ακόµα χρόνια Όπως έχω πεί σε προηγούμενο ση-
μείο, τον ΓἸαλαιολόγο τον εἶχα ενημερώσειαµέσως µετά την απελευθέ-
ρωσηγιατη δική µου συµµετοχή στην εαµική εθνική ανηήσταση. Στην em
στολή µου αυτή απότο Εδιμβούργο προςτον Παλαιολόγο, εξέφραζα, µε
καλοζυγιοµένα λόγια, όλη µου την οργή και τὴν πικρία για τη συνοχζόµε-
νη άδικη υπηρεσιακή δίωζῃ. έπειτααπό αποδειγµένα εξαιρετικά ευδόκµη
δεκαετή εκπαιδευτική πορεία και προσφορά. Σκεφτόμουν ὁπι το πιο τιθα-
νδήταν να µη φτάσουν σε απόφαση απόλυσης, αλλ΄ ότι ὃς θα δίσταζαν να
μουδιακόψουν την εκπαιδευική άδεια γιατη συνέχση των σπουδών µου
iva µην την ανανεώσουν για τοντρίτο χρένο. Στὴν περίπτωση αιτή ἡ-
ουν αποφασιομένος να παραπηθώ, να συνεχίσω τις σπουδέςκαι να a
ναζητήσω εργασία στο εξωτερικό. Η έκβαση της κρίσης, ωστόσο,ἥταν.
καθ' όλα θετική, Πρέπει οἱαυτόνα έπαιξε σηµαντικό ρόλο η παρέμβαση,
τουΓ. Παλαιολόγου στην αρμόδια Επαροπή Νομιμοφροσύνης,

Δέκα περίπουχρόνια αργότερα, όταν ήμουν τια Σύμβουλοςτου ΓΠαι-
δαγωγικού νσππούτου, εντελώς συμπτωµαικά, εἶδατο σχεπικό φάκελό
μου στο ΥΠΕΠΘ.µέσα στον οποίο μαζ µε ταλοϊπά πληροφοριακά στο
χεία-τα γνωστά των αστυνομικών αρχών, γα τα οποία ἔγινε λόγοςπιο
πάνω, αλλά κατου Στρατού που ήταν θεικά-- βρέθηκε και η επιστολή,
μου στον Γ. ΓἸαλαιολόγο,την οποία. φαΐνετα, χρησιμοποίησε υπέρ εμού,
παρά το ενογληικόίσως, γιατουςκρπές µου φραστικό ύφος της,

Στο σηµείο αυτό αξίζει να εξηγήσω πώςέλαβα γνώση Του αυστη-
Ρώςαπὀρρητου περιεχοµένου αυτού του φακέλου:
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  Όταν το 965 επιλέχτηκα Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινσητού-
τοῦεἴχαμε πια κυβέρνησηΓεωργίου Παπανδρέου,με Γενικό Γραμματέα
τον Ευάγγελο Παπανούτσο. Ὡστόσο, παρά τον ἀναμφισβήτητα δημο-
ρατικό χαρακτήρα τῆςκυβέρνησης αυτής, οἱ φάκελοι νομιμοφροσύνης,
τῶνεκπαιδευτικών καὶ των ὑπαλλήλων του Υπουργείου εξακολουθού-
σαν να φυλάσσονται επιμελώς, σε ουνθήκες απόλιτης ασφάλειας, στον
8ο όροφοτου Ὑπουργείου. Σίγουρα μαζί μὲ τους άλλους θα ήταν καιο.
σχετικός φάκελος τουίδιου του Ευάγγ. Παπανούτσου. Ποιοςτολμούσε,
νατουςκαταργήσει καινα τους καταστρέφει. Το «βαθύτερο κράτος» α-
Ἰρυπνούσε. Αυτό, άλλωστε, ἦταν εκείνο που,γα λίγο μόνο, «ανέχτηκε»»
καὶ µε πρώτη ευκαιρία ανέτρεψε τη δημοκρατική αυτή κυβέρνηση, που,
ὅπωςεἶναι γνωστό,είχε αναδειχ(εί µε ποσοστό 538. Φρουρός αυτού
του «θησαυρού» τωνφακέλων Του 8ου ορόφου ήταν από τα προηγού-
ενα χρόνια ένας έμπιστος γιατο θέµααυτό, ἄξιος, ὡστόσο,εκπαιδευ-
πικός,που έτυχε να εἶμαστε παλιότέρα ουσπουδαστές στὴ Μετεκπαί-
δευση των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

δάσκαλοςαυτόςεἶχε λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμόεπιλογής
τριάντα επιθεωρητών δημοτικών σχολείων. ητανεξοργισμένος ενα-
νπίον µελών τηςεξεταστικής επαροπής.ιδίως ενός του Ανώτατου
Ἐκπαιδευτικού Συμβουλίου,γιατί εκτοπίστηκεαπό τονπίνακα ἐπιτυχίας,
τοῦ διαγωνισμού, με σκανδαλώδη ἔνταξη σ᾽ αυτόν ενός άλλουδιαγω-
νζόμενου. Αὐτός ο ἄλλος, παρά τον κανονισμό. με τις οδηγίες του «ι-
σχυρού προστάτη», χρησιμοποίησε πράσινη μελάνη ora yparτου,
προκειμένου να αναγνωριστούν από τον ήτους εξεταστές κα να βαῦ-
μολογηθούν κατά τρόπο που θα του εξασφόλιζαν την ένταξῃ στον πί-
νακα ανεξάρτητα από την απόδοσήτου. O πρώτοςέκαμε ένστασηκα-
τάτης παρατυπίας καιτελικά κατέφυγε στη δικαιοσύνηµετα γραπτά τό-
σοταδικά του όσοκαι του άλλου µε την πράσινη µελάνη,καταγγέλλο-
ντας τὴν παρανομία και ζητώντας ανηκειµενική βαθμολόγησηκαι δν
καίωση, Ὅτανεξέθετε σε μένα, φιλικά, το πρόβλημάτου,το θέμαδενεἰ-
χε λήξει. Ο ίδιοςαπέδιδε -και το διακήρυσσε--Τη σκανδαλώδηεύνοια
στο γεγονός τι ο ευνοηθείς ανήκε στην ΚΥΓΙ,στο τότε «βαθύτεροκρά-
τος» που μνημόνευσα παραπάνω.

Κάποια μέρα, πολύ αργότερα, ο καλός αυτός συσπουδαστής µου α-
πέσπασετο δικό µου φάκελο από τα απόρρητα αρχεία του 8ου ορόφου,
Καιµουτον έφερε στο γραφείο pou, Aéyovraµου,«Κάνε τον ότιθέλεις».
Τον έβαλα στο συρτάριτου γραφείου μου καὶ κάποια μέρα που βρήκα
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καιρό τον ἀνοιξα καὶ περιεργάστηκατα περεχόμενά του στὴ διαχρονκή
τοὺς διἄταξῃ.Εκείτα πρώτα µαργαρπάρια των αστυνομικών υπηρεσιών
που τόπου καταγωγής µου,εκεί καιτα μεταγενέστερα πληροφοριακάέγ-
Ύραφα του Στρατού που πιοτοποιούσαντη «νομιμοβροούνηρ µου -που
όµωςδενείχαν αποτρέψει την κλήση σε απολογία όταν ήμουν στο Εδιµ-
βούργο, Εκα[καιη προαναφερόµενηεπιστολή µου προςτο Γεώργιο Πα-
λαιολόγο, από την οποία πήρα αφορμήνα αναφερθώ και στην ενδιαφέ-
ρουσα, νομίζω, ιστορία της «πράσινηςμελάνης». Έχετε καμιά αμφιβολία
για την παραπέρα λαμπρήσταδιοδρομία του ήρωατηςπράσινης µελά.
γης, μόλις ανέλαβετην εξουσία η Χούντα: Διορίστηκε μέλοςτου Ανωτά-
που Εκπαιδευτικού Συµβουλίου,το οποίο επονασύστησεη Χούντα, αφού

κατάργησε το Παιδαγωγικό Ινσπτούτο, Τα προσόντα του; Ένα καὶ καλό!
Σεμερικέςµέρες, αφού ξαναπεριεργάστηκατο περιεχόµενο του φᾳ-

Κέλου, κάλεσα το φίλο φρουρό αυτών τωνθησαυρώνκαιτουείπα: «Λη-
μήτρη,σ' ευχαριστώ πολύ για τη φιλική χειρονομία σου. Όμωςδε θα
τονκρατήσω αυτόν το φάκελο. Γάρ'τον κα τοποθέτησέτον στη θέση.
που. Ανήκει στην πορεία τῆςπροσωπικήςιετορίας µου,όποια κατάλη-
Έη κι αν θαέχει».Πολύθα ήθελα ναείχαένα αντίγραφο των περιεχομέ-
Νωνεκείνου του φακέλου-Ιδίως τηςεπιστολής µου προςτον Παλαιο-
λόγο-- αλλάδυστυχώς,δεν υπήρχε ευχέρεια για φωτοτυπίες τότε. Βρή-
καν, λοιπόν, άθικτο τον φάκελο οι Απρίλιανοίκαι δεχρειάστηκε να ἕα-
ναμαζέψουνστοιχεία,προκειµένου ναθεµελιώσουν το κατηγορητήριο.
της απόλυσής µου απότην υπηρεσία, η οποία έτσικι αλλιώςθα γινό-
ταν. Αλλά γί αὐτά θα γίνει ἀναφορά παρακάτω, όταν θα φτάσουμεσ᾽
αὐτό το σημείο του οδοιπορικού.
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8. ὙΠΉΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ(1956-1965).
ΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΕΣ ΕΜΠΈΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΉΣΕΙΣ ᾿  

 

Τελειώνονταςτς οπουδέςστο Εδιμβούργο και παίρνοντας τὸ πτυχίο,χα περθώρια υποτροφίας να μείνω ακόµα δυο prveg om M.BperaviaEi.χα προγραµµαίίσει να τους διαθέσω γιαεπισκέψεις σε εκπαιδευτικάδρύματαΙδίως σε κολέγιαδασκάλων, και σε άλλα αβόλογα µορφωπικά-πολπισμικά κέντρα. Να κάμω,ἔτσι, κάτι σαν στοχαστική ανακεφαλαίωσηκαὶ ὀργάνωσητῶν εμπειριών μου στὴ χώρα αὐτῇ, πέρα απότὴ διατεταγ.μένη από το πανεπιστημιακό πρόγραμμα γνωσιοκή κατάρτιση πουεἶχααποκομίσει. Πήρα όμως ἕνα γρόμμα από τον «εν παντί συμπαραστότημου»λίαν ἀγαπητόκαι σεβαστό Δάσκαλό µου Γενικό Διευθυντήτης Μα-Ρασλείου Γιαιδαγωγικής Ἀκαδημίας Γεώργιο Πααλαιολόγο,να επισπεύσω,
Την επιστροφή, προκειµένου να υποβάλω αἴτησηδιορισμού µουσε θέση, |καθηγητή των παιδαγωγικών σε ΠΙαιδαγωγική Ακαδημία, δεδομένου ότιεἶχαν προκηρυχθεί τρεις τέτοιες θέσεις (μία σε καθεμιά από τις Ακαδη- |μες: Τρίπολης, Ἰωανννων και Ῥόδον). Γόρισα, λοιπόν, υπέβαλα αἴηση, |καὶ διορίστηκα καθηγητής στην ΠΙαιδαγωγική Ακαδημία της Τρίπολης, |ΣηςΓαιδαγωγικές Ακαδημίες υπηρέτησα συνολικά περίπου εννέαἈρόνια {1356-65} ἐξ και μισό στην ΓΙΑ. Τρίπολης, ωςυποδιευθυντῆς,Καὶ δύο και μισό στην ΓΙΑ. Λαμίας, ως διευθυντής, µε µια ενδιάμεση,περίοδο τριών µηνών στη Μαράσλειο, ὥσπου να μου κοινοποιηθεί ἢπροαγωγή και τοποθέτησή µου στη Λαμία,

    
    
    
  
   
   
    

       

   

 

      
   

Στην Γαιδαγωγική Ακαδημία της Τρίπολης υπηρέτησα στα χρόνια 1956-ϐὲ Ἡπερίοδος αυτή της ζωής µου.πέρα απὀ ορισμένες γκρίζες πλευρές,τῆς, υπήρξε δημιουργική και αρκετά ευτυχισμένη, Αντλούσα µεγάληικα.Νοποίηση από το γεγονός ὁπ είχα επιδοθεί σε ένα έργο το οποίο πολύ
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Εκιμούσα και αγαπούσα, που ήταντο αντικείμενο ευγενών φιλοδοξιών
μουκαὶπου για Την εξυπηρέτησή του τ κόπωση δε µέτραγε’

Οἱαρνηικές πλευρέςτης περιόδου αυτής ήταν η συνέχιση του µε-
πεμφυλιακού πολεικού κλίµατοςµετις συνακόλουθες επιπιώσεις στο
δημόσιο βίο της χώραςκαι η ελλιπής θεσμική οργάνωση των ΓΠαιδα-
γωγικών Ακαδημιών, που δυσκόλευαν πολύπλευρα το έργο µας, Δυ-
σκολίες προέκυπταν την εποχή εκείνη και από τις γλίσχρεςδημοσιοῦ-
παλληλικέςαµοίβές, που µαςανάγκαζαννα κάνουµετα ψώνια µας από
το παρακείμενο παντοπωλείο µετο «δεφτέρυ) καιναεξοφλούμετοχρέ-
ος µε τη λήψητου μισθούτου δεκαπενθήµερου(αλλ' αυτό λίγο µέτρα-
γετότε, ἀπέναντι στην ικανοποίηση από την Ἰμήπου περιποιούσετο α-
γτικείμενο της υπηρεοιακής προσφορός).

81 OPFANATKEE AAYNAMIEE,— TO TENKOTE®O KAMA ABTOYERAE
ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ’

ΟἱΠαιδαγωγκκές Ακαδημίες, ως θεσμός, από άποψη οργάνωσης Kat
λεπουργίας την εποχή εκείνη βρίσκονταν σε παρακμή, Κι αυτό κράτησε
μέχρι την αναδιοργάνωσή τους µε το Ν. 4379/1964,που πραγµατώθη-
κετο 1965 σταπλαίσιατουΠαιδαγωγικού σηπούτου. Τακυριότερα χα-
ρακτηριστικά της κατάστασης αυτής, Του, ας σημειωθείτην περίοδοε-
κείνη δεν ἦταν μόνο αρνηικἆ, µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

Το πρόγραµµα σπουδών εχε διετή µόνο διάρκεια και ήταν παρα-
φορτωμένο µε εξωπαιδα]ωγικά µαθήµατα,µε το παιδαγωγικό του μέ-
ρος λειψό καὶ ξεπερασμένο. Οἱ σπουδαστές υποχρεώνονταν να παρα-
κολουθούν µαθήµατα ὁ ως8 ώρεςτην ηµέρα(καιτο Σάβῥατο), χωρίς
χρονικά περιθώριαγια αυτοτελή σπουδή. Βφλιοθήκες-όπου υπήρχαν-
ἦταν φτωχές καὶ λεπουργικά απρόσφορες. Οι σπουδαστές αδυνατού-
σαν να αγοράσουντα βασικά από τα λίγα συγγράμματα που κυκλοφο-

  

πηνίδαεὔβλλου περίοδο βῶωνοκατν οοραήρα ῥόσητης οκο]ενοοκήςµου ζω"
ἧς, ἢ οποία πονειτυμομένη, Εἰχα σιο πλι μου ὅταν πήγομε στὴν Τρίπολη, συντρόφιοσα,
αἰπήν που χο αγαπήρεικαμοῦ το πρώτο µας τοιδί Εκεί αποκτήσομε και τα ἄλλα δύο.

2 Τα βασκά στογεία αυτού του υποκεφαλαίου, καθώς καὶτοῦ επόμενου (8.2, από
σχεπκό απόσποομα εἰσήγησήςμου σετιμητκή εκδήλωση που οργάνωσε γιαμένα και
γα τρὸς άλλους συναδέλφους ἢ Ποιδαγωγκή Ἑταιρεία Ἑλλόδας, το Δεκέμβριο τοῦ
30901, στα πλαίοια Γενικήςτῆς Συνέλευσης,
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ρούσαν,µε αποτέλεσµακαι οικαθηγητές, για οἰκονομικούς λόγους, να
μην αποτολµούντην έκδοσηενός ββλίου,

Το παιδαγωγικό προσωπικό ἦταν τρομερά λιγοστό, Στηδιτμήματη
ΓΑ. Τρίπολης, όπου πρωτοδιορίστηκα το 1956, υπηρετούσε µόνο &-
νας παιδαγωγός,ο διευθυντής, και προστέθηκακι εγώ δεύτερος. Τις 18
ὧρες διδασκαλίαςτην εβδομάδα που µε υποχρέωνε ο Κανονισμόςτις
έκανα 24, στεγάζοντας κάτω απότουςτίτλους του επίσημου Προγράµ-
ματοςότι σύγχρονο,και χρήσιμογια Το δάσκαλο,εἶχα αποκομίσει από
τις επιστήμεςτηςαγωγής,µετις σπουδές στο εξωτερικό.Τέσσερις ὦ-
ες την ηµέραακαδημαϊκή διδασκαλία σε µαθήµαταόλου του φάσμα-
τος των κλάδων τῆς παιδαγωγικήςκαὶτης ψυχολογίας -εἴππρόσθετα
καὶ τῆς φιλοσοφίας, Ξενύχπ, ιδίως τα πρώτα χρόνια, γιὰ προετοιμασία,
προκειμένου να σιγουρεύομαιότι απομένει στους σπουδαστές μου κά-
τι σαφέςκαὶ συγκεκριμένο κι όχι θεωρητικά νεφελώματα,

Κι ἐπιπλέον, γραμμανειακή ἐργασία. Ο νόμος δὲν πρόβλεπε γραμματει-
ακή ὑποστήριξῃ, οὔτε μα θέση δακτυλογράφου. Ευτυχώς, από τα χρόνια
της κατοχής, που διευθυντής στην ΓΙΑ. Τρίπολης ταν ο Εν. Παπανούτσος,
η Επθεώρηση δημοτικών σχολείων άτυτα εἷχε διαθέσειµια δασκάλα, η ο΄
ποίᾳ δακτυλογραφούσε και διακινούσετην αλληλογραφία, Κατάταλοιπά,
ούνταζῃ των εγγράφωνκαι,γενικά, η ευθύνη της αλληλογραφίας είχε ανα-
ληφθεί από μένα. Ὅσιαπό τὰ γραμματειοκά δεν προλάβαινα κατά το κα-
ελημμένο από µαθήµατα πρωνό, το συµπλήρωνα το απόγευµα, Έτσι κι
αλλιώς κα τα απογεύματαέπρεπε να εἶμαι παρών στην Ακαδημία ταν
ἀποψη και αξωση του διευθυντή, Απότις πρώτες ηµέρες που ανάλαβα υ-
πηρεσία µου είπε: «Κοϊαξε η Ακαδημία λεπουργα΄ κα το απόγειµα που ἔρχο-
va ya µόθημα ο αποσπασμένοι καθηγητές. Εμάς [δηλαδή εγώ] πρόπα ναμοστε πορόγτε». Έτσι, µετά το μεσημεριανό, πάλι στην Ακαδημία, κουβα-
1λώνταςκαὶ κάποια από τα βοηθήματα προπαρασκευής μου για το διδακτι-
κό ἔργο τῆς ἐπόμενης μέρας, μετὴν ελπίδα να αβοποιήσω για τὸ σκοπό
αὑτό τα όποια κενά αυτήςτῆς απογευµαπνής απασχόλησης,

Ἡ δοµή, εξόλλου, στελέχωσηςκαιοιδιατάξεις λετουργίας των ΓΑ.
προσφέρονταν για αυταρχική εκτροπή. Ο Διευθυντής είχε απόλυτη ε-
Ξουσία διοικητικού προϊσταμένου. Συνέτασσε υπηρεσιακέςεκθέσεις για
τοὺς καθηγητές και τουςδασκάλους των Προτύπων, απόρρητες για
τουςίδιους, από τις οποίες εξαρτώντανοἱ προαγωγές στιςλιγοστές
παραπάνω θέσεις. Αν ο διευθυντήςδεν ήταν σωστός ως χαρακτήρας,
ένας αξιοπρεπήςκαθηγητής

ἡ

δάσκαλοςδιακινδύνευε την καριέρα του.
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Επικρατούσε έτοι µια κατάσταση που υπέθαλπετη δουλικότητα, την κο-
λακεία, ακόµακαιτη οπιουνίά, γενικά τη διχόνοια, Δυστυχώςεἶχαμετέ.
τοια παρατράγουδαστις περισσότερες Ακαδηµί

Και στη δική µας Ακαδημία η κατάσταση δεν ήτανκαλύτερη, Το1961. ἔπειτα από ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά τις εισαγωγ.κὲς εξετάσεις και καταγγέλθηκε για σκάνδαλο,η κατάσταση αποκορ.
φώθηκεσεμια κρίση,δίχασε το σύλλογο των διδασκόντωνκαὶ προκέλεσε τὴν αποστολή του προέδρου του Ανώτατου Ἐκπαιδευτικού Συμ.
βουλίου Δημ. Χατζή, για διοικητικές ἀνακρίσεις, Ο πρόεδρος του ΑΕΣἔθεσε στὴ διάθεση του Ὑπουργείουτο γενικό διευθυντή της Ακαδημίας(αυτός,λίγο αργότερα,έχονταςσυμπληρώσει και χρόνια συντάξα, πα.
ραπήθηκε) και ανάθεσε τη διεύθυνσητου ιδρύματοςσε μένα.

Οι ανακρίσεις διάρκεσαν περίπου μα εβδομάδα. Όταν τελείωσαν,ο πρόεδροςτουΑΕΣ.πριν φύγει. σχολιάζονταςτη δική µου αντικεµεν.-κή στάση στην αναταραχή µε ρώτησεαν έχω κανένααἴτημα από την υ-πηρεσία καιτο Συμβούλιο. Του απάντησα πως έχω υποβάλειαἰτηση γιαμετάθεση στην Αθήνα, στη Μαράσλειο και πωςέχω Το υπηρεσιακόπροβάδισμαγι’ αυτό, αλλά, πρόσθεσα, ουτό που κυρίως επιθυµώείναινα µετατεθώ σε µια Ακαδημία που το ἑιδακτικό προσωτικό εἶναι µο-νοιασµένο,πουδεν έχει διχαστικέςαναταραχές, κι αςεἶναι στα σύνορα,Ἠ απάντηση ἦταν; «βρες μου ἐσύμίαν», με τὴν έννοια ότι παντού επικρα-Τείη ἴδια κατάσταση. Μερικά χρόνια αργότερα,έχοντας, ωςσύμβουλος.του Παιδαγωγικού Ινσητούτου,την ευθίνη της εποπτείας των Παιδα-γωγικών Ακαδημιών,διαπίστωσατην κατάσταση αυτή σε πολλέςπερι.πτώσεις και χρειάστηκε να πάω σε µερκές απ' αυτές, µε εντολή τουὙπουργείου, για διοικητική εξέταση. Και ούγκριναττις καταστάσεις αυτές.με την αγαστή συνεργασία, σε εἰδυλλιακό κλίµα, που εγώ τουλάχιστονέζησαωςαπλόςδάσκαλοςσε δύο πολιθέσια δηµοτικά σχολεία, στηνΠαιανία Απικής και στον Αμπελώνα Τυρνόβου,
Επιστρέφονιαςο πρόεδροςτου ΑΕΣ στην Αθήνα,συνέταξε καιεξαί-ρεπῃ υπηρεσιακή έκθεσηγια μένα,την οποία πληροφορήθηκαπολύ αρ-Ὑότερακαι στην οποία θα χρειαστεί να αναφερθώ πιο κάτω,στα περίΠαιδαγωγικού Ἰνσπτούτου,
Καιτα χρόνια εκείνα,του μετεμφυλιακού κλίµατος, δύσκολακαι πο-νηρά. Ἔπρεπεναδιδάσκεις τα κατά συνείδηση επιστημονικώς σωστά,αλλά να προσέχεις και τα λόγια σοι] Προσωπικά, γνωρίζοντας ότι ο

Φάκελος αναφορικά µε ταφρονήματαµε ακολουθούσε, όσο μπορούσα,
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«πρόσεχατα λόγια μου». Ἔτσι, για παράδειγμα, διδάσκοντας, στα πὸ
σιτου μαθήματοςτῆςΓενικής Παιδαγωγικής, τα οχετικά με τους σκο.
πούςτης αγωγής, Κέχοντας χρέος να αναφερθώ στην καλλιέργεια δη-
μυκρατικών προσωπικοτήτων (µε ότι ανιό εσήμαινε), στα ανθρώπινα
δικαιώµατα, στην ελευθερία του λόγου κτλ.τα σέρβιρα µέσα σε Παρα-
θέματα σχεικών διακηρύξεωνδιεθνών οργανισμών αναμφιοβήτητου
κύρους. Τέτοιες διακηρύξεις ήταν του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συνδέ-
σμου των ΗΠΑ (1944), της Γαλλικής Επιτροπής Μεταρρύθμισης στην
Εκπαίδευση (υπό tov Langevin, 1944), του Οργανισμού Ενωμένων
Εθνώνετης ΟΥΝΕΣΚΟ. Οἱδιακηρύξεις αυτές είχαν διατυπωθείέπειταα-
πό τὴ φρικτή εμπειρία των δεινών που προξένησε στον κόσµοο ναζ-
σικόςολοκληρωτισµόςµετον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Με τήλήξη του,
οι οργανισμοίαυτοί υπερθεµάτιζαν στα θέµατα των δημοκρατικώνε-
λευθεριώνκαὶ στὴν καλλιέργειά τους με μέσοτην παιδεία,

Ὡστόσο,το άγρυπνο µάτι της αστυνομίας παρακολουθούσε τα πά-
νταµε καχύποπτη προκατάληψηκαὶ εύκολα μπορούσες για το τίποτα,
να βρεις τον µπελάσου. Σχετικό είναι το ακόλουθο περιστατικό:

Miaμέρα (το 1960πρέπει να ἦταν) πέρασε από την Ακαδημία, στην
Τρίπολη, ο παλιός παιδαγωγός Μη, Παπαμαύρου. Ο Παπαμαύρουεἷ-
χε χρημαήίσειστη δεκαεγία του 1930 Διευθυντής του Διδασκαλείου Λα-
μίας, Μαθητέςτουπουείχα συναντήσει αργότερα είχαν πολύ αγαθέςε-
Ἠπυπώσεις γιατην προσωπικότητά του και την προοδευτική τοποθέτη-
σή του στα θέματα της παιδείας. Ἦταν δηµοτκιστής και συνέπραπε
στο κίνημα του Εκπαιδευτικού Όμίλου.Είχε ασχοληθεί Ιδιαπερα µε τα
διδακτικά θέµατα,µε µια προσέγ]ιση απλή και ουσιαστική,χωρίς περι-
τές θεωρηηικολογίες, Αυτό το πνεύμα απηχούσε και στο σύγγραμμά
του Είκοσιγράμματα στον Έλληνα δάσκαλο. το οποίο eigeεκηµηθεί ως µια
αξόλογη ουµβολή στην εκπαιδευτική πράξη, Στα χρόνια της Κατοχής
εἶχε βγει στο βουνό, όπου και διεύθυνε το «Παιδαγωγικό φροντιστή-
ριον ταχύρυθµης κατάρτισης δασκάλων στο Καρπενήσι (ῥλ. παραπάνω,
σελ. 94). Μεταπολεμικάεἶχε υποστεί διάφορες διώξεις ουσιαστικά για
τον εαμισµό του, αλλά προσχηµατικά για δήθεν «συνεργασία µετον κα-
πακτητήρ, επειδή, όπως λέγεται,πριν βγει στο βουνό, οι Γερμανοίκάπου
τον χρησιμοποίησαν (προφανώςυποχρεωτικά) ως μεταφραστή,

Όταν πέρασε από την Ακαδημία µας στην Τρίπολη, αναζητούσε, α-
όμεσα στους σπουδαστές, αγοραστές παιδαγωγικώνββλίων,καιβέ
Άαια κάποιου δικού του. Το πληροφορήθηκα από σπουδαστές, οι οποί-
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  οι ήρθαν να µε συμβουλευτούν αναφορικά µε την επιστημονική αξία
τῶν βιβλίων. Τον συνάντησακαι συστήθηχα. Η κατάστασή του ἦτανα-
Βοθρήνητη, Καθόταν σε µια καρέκλα σκυότός, πολύ γερασµένος, σω-
µαπικά και ψυχολογικά πολύ καταβεβληµένος, ὁτωχοντυμένοςκαὶ µετη,
θλίψη βαθιά χαραγμένη στο πρόσωπότου. Γιλάι του είχε ακουμπήσει
την πραμάτεια, που προφανώςµεπολλή δυσκολία την κουβαλούσε,
Δενεἶχε κανέναν πόρο ζωής και προσπαθούσε να εξρικονοµήσει κάτι
μ'αυτό το τόσοδύσκολογια την κατάστασή του μικροεµπόριο.

Ἡ κατάστασήτου µου προξένησεπολλή θλίψη. Μιλήσαμε πολύλίγο.
Δεν είχε καθόλου διάθεση ή κουράγιογια συνομιλία. Μουεξήγησε µε ή-
ρεμη ἀξοπρέπεια, λακωνκά, τι δέθετε και συνέστησειδιαίτερα κάτι παι-
δαγωγικά φροντισμένους, πράγµαπ, γεωφυσικοπολιηκούς χάρτες της,
Ελλάδας, που στο πίσω µέρος εἶχαν ταξνομημένα κατά περιοχή τα ση-
μαντικότερα στοιχεία του µαθήµατος της γεωγραφίας(γεωφυσικά,πολ.
τικό, θικονοµικό, ιστορικά, πολπισμικά). Του συνέστησα να συναντήσει
Έναν απότουςδιευθυντές τωνπρότυπωνδημοτικών σχολείων που ήταν
προσαρτηµένα στην Ακαδημία γιανα τα διαθέσει σεµαθητές που θα το.
ήθελαν.

Την άλλη µέρα κάλεσαν τηλεφωνικά από το γραφείο του Ανώτερου.
Διοικητή ΧωροφυλακήςΠελοποννήσου πρώτα το διευθυντή του προ-
τύπου Καὶ στη συνέχεια εμένα, αξώνοντας απολογία «πώς ουστήσαµε
στα παιδιά χόρτη µε ανπεθνικό περιεχόμενο»!Στην απορία µου. ποιο ἤ-
ταν αυτό τὸ περιεχόµενο,αναφέρθηκε σε δύο υποσηµειωµατικέςπλη-
ροφορίες,από το πλήθος των γεωγραφικώνστοϊείων που αναγράφο-
νταν στο πίσω µέροςτοῦ χάρτη. Η µία αναφερότανστη Νάξρ ὡς«πα-
Ἰρίδα του ήρωατς εθνικής αντίστασης ΜΑαιόλη Γλέζου»καιη άλλη στην
Ευρυτανία (στουςΚορυσχάδες). ότιεκεί «συγκροτήθηκε στην Κατοχή το
Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ».Καιπριν προλέβω να απαντήσω, µου διαβ-
Base σε αυστηρό ύφοςτηνεντολή του κ. ΑνώτερουΔιοικητή Χωροφυ-
λακής Πελοποννήσου, να φρονήίσουμε να αναζητηθούνκαὶ να επι-
στραφούν πάραυταοι Χάρτες από τα παιδιά. Ας σημειωθεί ότι ο συγκε-
κριμένος“κ. Ανώτερος᾽εἶχε τότε τον ἀέρα της εξουσίας καὶ το ύφος

Ἐν πανη’ Ανωτέρου στην Πελοπόννησο.
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  Β2ΕΝΑΠΟΛΥ ΘΕτκο ΣΤΟΙΧΕΙΟΣΠΣ ΤΟΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ.

Γιο πάνω παρατέθηκε µια σειρά μειονεκτηµάτωνστὴ λειτουργία των
Παιδαγωγικών Ακαδημιών τα Χρόνιαεκείνα, Υπήρχε, ωστόσο,και ένα.
πολύ σηµανιικὀ θετικό στοιχείο. Κι αυτό ήταν η ποιότητα των σπουδα-
σιῶν. Γερά μυαλά, µε πολύ καλή γυμνασιακή κατάρτιση. Παιδιά της ε-
παρχίας που ἢ οικονομική κατάσταση των οικογενειών τουςδεν Τους.
επέτρεπε να διανοηθούν πρόσβασησε άλλη σχολή µε περισσότερα
χρόνια φοίτησης. µακριά απότην οικογενειακή εστία που τουςεξασφά-
λιζε άμεσατη διατροφή,

Χαιρόσουν να Κάνεις µάθηµα µετέτοιους σπουδαστές. Κ: αν κατέ-
Άνες την αχρείαστη παραδοσιακήαπόσταση ανάμεσα στην έδρα καιτα.
σπουδαστικά έδρανα και συζηούσεςελεύθερα τους προβληματισμούς.
πους-από θέση ενηµερωμένου οδηγού κι όχι δογµαπικού παντογνώ-
στη- ένιωθεςότι συνοδοιπορούσεςµαζί τουςσε µια πορεία κατάρτισης.
καιμόρῥωσης, πολύ ενδιαφέρουσακαι αποδοτική,

Τερά μυαλά αλλά και ἥβος, Το γνωστό -και λιγάκι µεγαλόστοµο--
κήρυγμα ότιτο εκπαιδευτικό επάγγελμαεἶναι λειτούργημα ἔβρισκε τότε
άμεσο αντίκρισμα στο χαρακτήρα αιτών των νέων.ο οποίοςεἶχε δι
μορφωθεί στις μικρές επαρχιακές κοινωνίες, όπου τα θετικά αξιακά
πρότυπα ἦταν εμφανή και προκαλούσανγια μίμηση. Συνειδητοποιείταν
τότε το επάγγελµα του δασκάλου ως υψηλό λεπούργημα ὁχ µόνο για
το μορφωτικό του έργο στη σχολική τάξη αλλά και για την προσφορά
που στο γενικότερο κοινωνικό περἰβάλλον, Γιαή αυτό υπαγόρευαν οι
τότε ανάγκες των βυθισμένων στη φτώχεια και την καθυστέρηση µ.-
κρών κοινωνιών της επαρχίας, όπου αναγκαστικά υπηρετούσεκάθεδά-
καλος τα πρώτα μισά,κατά κανόνα, χρόνια τῆς ουνολικής υπηρεσι
κήςθητείαςτου. Χρειαζόταν να προσφέρειεκ«ί άμεσα συμβουλέςαλλά
καὶ υπηρεσίες σεθέµατα υγείας, αγροηκήςοικονοµίας, κοινοπικής ζω-
ἧς, σχέσεων μετο δημόσιο.Να υποκνεί καινα καθοδηγεί την κοινων-
κοοικονοµκή και πολιιοµική αναβάθμιση αυτών των υποανάπτυκτων.
μικρών κοινωνιώντου αγροτικού χώρου, που κάλυπτε τότε ακόµα πά-
γω από το μισό (54428)του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Ὁ ενστερλοµός του ρόλου απού λεπουργούσε στο δάσκαλο και ως.

αξακό αντιστάθµισµαµας µειονεκτικότητας που έντονα βίωνε. Ἡ µειονε-
κπκότητα αὐτή προκαλείταν από τη λαθεµένη κα άδικη ανηληΜη ενός µε-
Ὑάλουτμήματοςτης κοινωνίας, αναφορικά µετην επιστημονική βαρύτητα
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που ἔργου του δασκάλου. Μία ανηληψηπου στοιχειοθετείταν από τὴ μικρή
διάρεαια των σπουδών του, σε σχολές θεσμικά υπολειπόµενεςτου πανεπι-
στηµιακού επιπέδου, κάτι που οφειλόταν στηῳ άγνοια ή καιτην αδιαφορία
τῶν κρατούντων στο δημόσιο βίο, αναφορικάµε το εὖρος και το βάθος.
τωνεπιστημονικών γνώσεων που απαπείτο ἔργοτηςαγωγήςκαι µορφω-
κής καλλέργείας των αναπτυσσόµενων νέων μελώντης κοϊνωνίας,

Το. συναίσθημα µειονεκηικότητας, αυτός ο καηµόςτου Έλληνα δα-
σκάλουτῆςεποχής εκείνης, προβάλλεται έγ-ονα σε µια έρευνα που έκα-
μα στα χρόνια εκείνατης Τρίπολης(1360-61), προκειμένου να συνθέσω
το επαγγελματικό προφίλ Του Έλληνα δασκάλου: κοινωνικοοικονοµιή
προέλευση.κίνητρα επιλογήςτου επαγγέλματος. ικανοποίηση απ΄ αυτό,
επαγγελµαπικά πλεονεκτήµατα-μειονεκτήµατα, µέτρα βελτίωσῆς-ανα-
βάθμισηςκτλ. Ηῇ έρευνα αυτή έγνε σε ένα ικανοποιητικά ανιπροσωπευ-
τικό δείγμα δασκάλωντης χώρας, στα πλαίσια µιας ευρύτερης«διαχρο-
νκής μελέτης (κρπικής θεώρησης) της καάρησης των Ελλήνων δα-
σκόλων»,τηνοποία δεν αξώθηκανα ολοκληρώσω για δημοσίευση, γα-
τίστομεταξύ διορίστηκα σύμβουλοςστο ΓΙσιδαγωγικό Ινσπτούτο και ο
χρόνος μου ήταν, μέρα νύχτα, όλος δοσµένος στιςπάμπολλες νέες υ-
ποχρεώσεις µου(βλ. σχεπικάπιο κάτω στοθέμα για το ΠΙ).

Kpivovrag én Ta ευρήματα της έρευναςαιπής έχουν.ιστορικό τουλά-
χσστον,ενδιαφέρον, τα έχω εντάξει, συνοπτικάδιατυπωµένα,μαζί με To
σιεικό ερωτηματολόγιο, στο παράρτηµα 3 απού του ββλίου, ΕΑδιαφέ-
ρουσα θα ήταν µια ανάλογη έρευνα σήμερα γα ναδιαπιστωθεί πώς έχουν
τα πράγματα τώρα, καθεαυτάκαι οε σύγκρισηµε την κατάσταση τότε

Β3 Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΣ ΠΑΙΔΑΓΩΊΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Ὑπήρχε κι ένα άλλοθετικό στοιχείο στη λεπουργία τωνΠαιδαγωγικών
Ακαδημιώντης εποχήςεκείνης: Ἠταν Ἡ εκτων πραγμάτων στενότερη
σχέση αµοβαίας γνωριμίας και κατανόησης μεταξύ διδασκόντων και
διδασκομένων. Διδάσκοντεςκαι διδασκόμενοι, ὡς ἕνα βαθμό, συμβίω-
νανσανμια μεγάλη εκπαιδευτική οἰκογένεια. Η οχέσηαυτή,στα πλαίσια
μιας σπουδαστικής κοινότητας, συλλογικά πολύπλευρα δραστηριοποι-
ημένης, δημιουργούσε προὔποθέσεις για ἀμεση φυσική μαθητεία, πρό-
σφορη σε αδιοσημείωτα ευεργετικά μορφωτικά ἀποτελέσματα. Γνώρι-
ζες τοὺς σπουδαστές και τα προβλήματά τους, και μπορούσες ἄμεσα
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να τοὺς βοηθήσεις, Σε γνώριζανκι εκείνοι άµεσακαιείχαν το θάρρος
sat my άνεση va μοιραστούν pat} σου τους όποιους σοβαρούς προ-βλημαπσμούστους. Κιαν είχες, συνολικά, ως προσωπικότηχα,κάιι GEO
λόγου ναδώσεις, καθένας μπορούσενα πάρεικάτι απ' αυτό και να το
ενσωματώσειστη δική του παιδαγωγική προσωπικότητα,

Πολύ βέβαια μετρούσε η αποδοτικότητα τηςκαθηµερινήςδιδασκα-
1Λίας, τι θα αποκόμιζαν και πόσοθα ωφελούντανοι σπουδαστέςαπ᾿ αυ-τήν. Έχοντας κατά νουτα αυτονόητα γίατη σωστή διδασκαλία, αλλά και
πςδικές µου θετικές ἡ αρνητικέςεµπειρίες τουτρόπου που δίδασκαν,σὲ ακαδηµαϊκό επίπεδο,οιδικοί µου δάσκαλοι, στα οπουδασηκάµοὺ
χρόνια, φρόντιζα η παρουσίαση των θεμάτων στα µαθήµατα Ευθύνης,
μουνα γίνεται από Κάθε άποψη αποδοτική,

Καταρχήν. ᾠρόνιιζα να κατέχω εγώ ο ίδιος Καλά το θέµα, ὦστεη πα-
ρουσίαση ναεἶναι από κάθε πλευρά ολοκληρωμένη. Γέρα όµως από την
πληρότητα,ιδιαίτερα φρόντιζα τη σαφήνεια κατά την παρουσίαση κάθε.
θέματος. Επέτρεπακαὶ διακοπέςγια αποσαφήνιση σηµείων,τα οποία δεν
εἴχαν γίνει ἀρκούντως κατανοητάκαι διέθετα οριομένο χρόνο µετά την
παρουσίασητου θέματος για άνετη συζήτηση. Τους παρότρυνα να κά-
νουν ερωτήσεις, να εκφέρουν κρίσεις και να µορφώνουν γνώμη σε κάθε
θέμα και πρόβλημα, Η ανταπόκριση σ΄αυτό ἦταν πολύ θετική. Μερικοί α-
ποκτούσαν γνήσια ισχυρά ενδιαφέροντα σε ορισμένους κλάδουςµάθη-
σης, µου διατύπωναν τους προβλημαπσμούς τους, ακόµα καισε ώρες ε-κτός µαθήµατος, και ζητούσαν πηγέςγιαπεραπέρω µελέτη Είχαμε όμως,
πως εἶπα πιο πάνω, ο µεγάλο μειονέκτημα της έλλειψης ββλιοθηκών.

Ιδιαίτερα έντονη προσπάθεια κάναµε από κοινού στο να απαλλα-
γούν από την πνευματοκτόνο συνήθεια τῆς στείρας αποµνηµόνευσης,
την οποία δυστυχώς καλλιεργούσαν(κι ακόµακαλλιεργούν)τα σχολεία
της χώραςµας. Πέρα απότις υποµνήσεις σε κάθε σχετική ευκαιρία, οἱ
αὐτό κατέτειναν καιοι γραπτές τους εξετάσεις στα δικά µου τουλάχ-
στον μαθήματα. Φρόντιζα, Τα θέµατα που έµπαιναν να είναι ελεύθερα,
σε µορφή προβλήματος, και η πραγμάτευσήτουςνα απαπεί στοχασμό
καὶ κρίσηΚι όχι αναπαραγωγή απομνημονεύσεωναπό τις σημειώσεις ή,
απότοβιβλίο. Τὴν εποικοδομητική κρπική διάθεση καλλιεργούσαµε και
στιςδιδακτικές Τους ασκήσεις, Όι σπουδαστές παρακολουθούσανδι-
δασκαλίες των ουσπουδαστών τους κατανεμημένοι σε οµάδεςκαι κα-
θένας ήταν υποχρεωμένοςνα καταγράψει τουλάχιστοτρεις ουσιώδεις,
παρατηρήσειςγια τη συζήτηση πουθα επακολουθούσε.
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Era Mainaτων δικών μου μαθημάτων, επέμεινα Ιδιαίτερα στην ψυχο-
παδαγωγική κατάρηση των σπουδαστών. γα ναανταποκρίνοντα!ικανοπο..
pied, and mydrain aur, ce Shes nig Meus rou έργουτους. διαίτρα ε
πέμενα στὴν ανάγκη να εἶναι ος θέση να κατανοούν τις βᾳσκές διαστάσεις
της ατοµκής προσωπικότηταςτου μαθητή καὶ τοὺς παράγοντες που συμ᾽
βάλλουν σπὴ διαμόρφωσή της, ὥστε οε κάθε αοµκή περίπωση να µπο-
ρούν να επιδρούν παιδαγωγικά και κατά την Ιδιοπερότηά της. Η κατάρτιση
απή στόχευε ακόµα στην εικισθητοποίησήτους να επισηµαΐνουν τα όποια
προβλήματα µόθησης ἡ ουμπεριφοράς, νατα διερεινούν και να προβαίνουν,
στην κατάλληλη ανημετώπισή τους, Και πρώτα αἲόλα να ενεργούν προλη-
πηκά, Πα προκική ἀσκησή τους στο θέµα αυτό, κάθε δευτεροετής σπουδα-
rig αναλάμβανε την ψυολογκή παρακολούθηση ενός μαθητή των προ-
σαρτημένων στην Ἀκαδημία πρότυπων σχολείων και κατέγραφε σε ένα το.
ποποημένοδελτίο ατομικότητας του μαθητή τα συμπεράσματα των παρα-
τηρήρεων καὶ των αβολογήρεώντου. Το δελίς αυτό εἷς ενδεῖξειγα ου-
νοπηική καταχώριση όλων των ενδιαφερόντων στοβᾳίων της ατοµκόπῃας.
που μαθητή καστήλες γιακαταχώρισή Τουςος όλα Τα χρόνιατης ἀοίησής,
που στο σχολνίοι Ἡ πρόβλεψη ἠταν.το δελήο από να ακολουθείτο µοδητή
απότάξῃ σε τάξῃ και κάθε φορά ο δάσκαλος της τάξης να καταχωρίζειτις δι-
κές του αξιολογήσειςκαιτα δικά του συμπεράσματα. ΜΕτις διαδοχκές αυ-
τές καταχωρίσεις απεικονζόταν το ψυχοπαδα]ωγκό προφίλ του μαθητή
στην αναπτυδακή του πορεία. Ἡ τήρησή του προορίζόταν κυρίως γιατιςπε-
Νιπιώσεις παιδιών που χρειάζοντανκάποια ιδιοίρη φροντίδα. Σὲ συνάφεια.
με αυτό εἶχα συγγράψει και ένα βοήθημα με τον τῖλο Η ψυχολογικ κατανάηση
και περηραφή της ατομικής προσωπικότητας του μαθητή (Τρίπολη, 1960).

Στην περίοδο που εἶχα την ευθύνη του διυθύνοντος την ΠΙαιδαγω-
γιήΑκαδημία της Τρίπολης (1961-62), οργάνωσασυζητήσεις με τους,
δασκάλουςτων προσαρτηµένωνσ' αυτήν πρότυπων σχολείων, στα ο-
ποίᾳ ασκούντανοι σπουδαστές, γα να εναρµονίσουµεσ' αυτά τη ὅϊδα-
Κική καὶ τη γενικότερη εκπαϊδευτική πράξη µε τα διδασκόµενα στὴν
καδημία, Συστηµατοποιήσαµε ακόµατη σινεργασία του διδακηκού
προσωπικού των Προτύπων µε τους γονείς, Προσδιορίσαµε γενικές.
συγκεντρώσεις γονέων, κατάτις οποῖες γίνονταν ομιλίες, ενημερώσεις,
συζητήσεις αλλά και κατ'Ιδίαν συναντήσεις κὀθε ενδιαφερόμενου γον-
οὔ με το δάσκαλο του παϊδιού του. Επιπρόσθετα οργανώσαμεκαὶ τις,
κατά τάξεις συναντήσεις και ουζητήσεις γονέωνκαι δασκάλων,οι ο-
ποίες αποδεήχηκαν πολύ εποικοδοµηπκές.
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  Τηνἀνοιξη του 1962 μετατέθηκα από την Τρίπολη σεκενή θέση υ-
ποδιευθυντή τῆς Μαραολείου ΓΙαιδαγωγικής Ἀκαδημίας, Παρέμεινα ε-
κεἰ μόνοτρεις μήνες, γιατί ἀκολούθησε προαγωγή και τοποθένησή μου
ωςδιευθυντή στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας.

Στὴν Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας υπηρέτησα δύο και μισό χρόνια
(1962-69). Έχονταςεκεί θεσμικά τον πρώτολόγο,το πρώτο πράγµα που.
φρόντισα ήταν η ἐµπέδωσηενός καλού κλίματος συνεργασίας καὶ ουµ-
Ρίωσης (αυτό που βρήκα κάθε άλλο παρά(δανικό ήταν), ώστε όλοι, κα-
θηγητές, σπουδαστές, δάσκαλοι των προτύπων να αισθάνονταιάνετακαι
να συμμετέχουν µε τον καλύτερο εαυτό τουςστοκοινόέργο. Το ἕλίμα
από ολοκληρώθηκε µετην τοποθέτηση στη θέση του υποδιευθυντήενός,
εκλεκτού πα!δαγωγού και εξαίρετου ανθρώπου, του Ν. Μούστου.

‘Eva µεγάλο µειονέκτηµαπου εἴχε η Ακαδημία αυτή ἦτανη διδακτη-
ριακή υποδοµήτης, Στεγαζόταν στο διδακτήριο του δημοτικού οχολεί
οὐ τῆς οδού Αινιάνων, το οποίο ήτανανεπαρκές και για τοδημοτικό,
οχολείο, Δύο αἴθουσες κι ένα μικρό γραφείο ήταν όλη κι όλη η διδα-
κπηριακή υποδομήτης Ακαδημίας. Το σχολείο αυτό λεπουργούσεθε-
σµικά ως πρότυποπροσαρτημένο στην Ακαδημία (στηνουσία η Ακα-
δημία ἦταν προσαρτηµένη σ' αυτό). Καταπιάστηκα αµέσωςµε την προ-
πάθεια ανέγερσηςενόςεπαρκώς άρπιου διδακτηρίου. Υπήρχε κάποια.
παλιά µελέτη στιςΤεχμικές Υπηρεσίες του Ὑπουργείου Παἰδείαςπουεἷ-
χε καταρτιστεί πριν από εὐτά-οχτώ χρόνια, αλλά είχε παραμείνει ανε-
γεργή, Την ανέσυρα στην ενέργεια, ἀρόνιισανα αναθεωρήβεί, γιαήίt=
ταν ανεπαρκής και αναχρονιστική, και αγωνιζόµουν στη συνέχεια για
την έγκρισητης δαπάνης. προκειµένου να αρχίσει n ανέγερση. Το θέµα.
ωστόσο χρόνζε και ανασύρθηκε από το τέλματο 1964, µε απόφαση,
του αείμνηστου υφυπουργού ΠαϊδείαςΛουκή Ακρίτα,

 

ΑξίΟνα αναφερθώ στην απόφαση αυτή και συναφώςστιςεντυπώσεις,
μουαναφορικά µε την προσωπικότητα του πρόωρα χαμένου Λουκή
Ακρίτα, Δεν εἷχε περάσει πολύς καιρός από την ανάληψη των καθηκό-
Ψπων του κι άρχοε να περιοδεύειτη χώρα κατά νομό, ακολουθούμενος
από τα κατά θέμα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου,να ενημερώνεται Ία,
τα σοβαρά εκπα!δευηκά προβλήματα και νααποφασίζει επιτόπουγια την
αντμετώπισήτους, Πέρασε και από τη Λαμία. Συγκεντρωθήκαµε οιπροῖ-
στάμενοι των εκπαιδευτικών υπηρεσιών καιιδρυμάτων στη Νομαρχία.
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Μόλις ήρθε, χωρίς καθυστέρηση, ἄρχισε να ακούει από τον καθένα τασχετικά με τα θέματα αρµοδιόπηχάςτου, νατα αποσαφηνζεινα αποφα.σῖζητο επιβαλλόμενο και εφικτό σεκάθε περίπτωσηκαι να δίνει εντολήστο αρμόδιοστέλεχος του Υπουργείου (απ' αυτά που το ουνόδευαν) γιαἆμεοες περαπέρω ενέργειες, Έκανα αµέσως σύγκριση µε τον αμέσωςπροκάτοχό του, που στην ἴδια ουγκέντρωσ, μερικούς µήνες νωρίτερα,μας άκουσε χωρίς ενδιαφέρον,µας βομβάρδισεµε μερικά µεγαλόστοµα,λόγα τύπου πανηγυρικού και έφυγε χωρίς ουσιαστικά να ανημετωπίοειΚανένα θέµα. λέγοντάς µας να υποβάλουμε οχετικές αναφορέςΣπ] ουνάντηση µε το Λουκή Ακρίτα του υπέβαλα κα εγώ δύο απήµα-
τα; το ένα γιατο διδακτήριο της Ακαδημίαςκαι το ἆλλο για την πλήρω-ση της Κενής θέσης καθηγητή των γεωπονικών µαθηµάτων, δεδομένουὅτι ο καθηγητής που υπηρετούσεεἶχε αποσπαστεί στο κέντρο, σιο Ύδρο.βιολογικό ξρευνητκό Μσπτούτο. Μου απάντησε αμέσωςγατο δεύτερο:«ματιλέτε κ. Χάρη να σας αφήσω εδώ ένα γεωπόνοεξαδικευμένο στοεξωτερικό για ἑνα πολύ σοβαρό θέµα, για λίγεςώρες γεωπονικών µαθη-μάτων» Εξήγησα én Sev έχω τέτοια απαίτηση,ότι όμως, έχω ζηπήσεια.πό το Ὑπουργείο να εγκρίνει την πρόσληψη,µε ωρομισθιακή αμοιβή, ε-Νός γεωπόνου της γεωπονικής υπηρεσίας του νοµοή, αλλά απάντησηδεν έχω πάρει Έδωσεαµέσως εντολή να ικανοποιηθείτο αἵημαΚαιστησυνέχεια αφού εξήγησα λεπτομερέστερα το ἔδακτηριακό πρόβληµατης,Ακαδημίας, έδωσεεντολή στον παριστάμενο διευθυντή των ΤεχμκώνὙπηρεοιών του ΥΠΕΠΘ,επιστρέφοντας, να προωθήσει άμεσα το θέμα, µεέχκριση ενός πρώτου κονδυλίου 1.900 000 δραχμών.Οι θεπκές εντυπώσεις µου γιατο Λουκή Ακρίτα κορυφώθηκαν ὁ-ταν To απόγευµατηςἴδιας ημέρας μίλησε σε ένα πυκνό ακροατήριο εκ-παϊδευτικών, άλλων δημόσιων λεπουργώνκαι παραγόντωντης πόλης,σε μεγάλη αἴθουσαδιαλέξεων, Άρχοε, εκφράζοντας πρώτα πρώτα τηΜεγάλητου συγκίνηση που αξώνεται να απευθυνθεί σε ένα εκλεκτό α-Κροατήριο στην καρδιά της Ρούμελης, στον τόπο που ξεκίνησε «τοπρώτο ἀντάρτικο, ἢ ἔνδοξῃ ἐνοπλη εθνική ανηίστασηκατά των ταλώνκαὶ Γερμανώνκατακτητών».Αυτό. όσοκ: αν φαίνεται απλό σήµερα,τηνΕποχή εκείνη ηχούσε παράτολµο. Ἡ ομιλία του Ακρίτα ἦτανμεστή, ἄνε-τη, εύγλωπηῃ και ουσιασηική. Το κύριο µέροςτης αφιερώθηκε στα εκ-παϊδευτικά οράματα της τότε κυβέρνησης, που βρίσκονταν στο οτάδιοτῆς διαµόρφωσήςτουςσεδιατάζειςτης γνωστής εκπαιδευηκής µεταρ-.Ρύθμισης που θεσπίστηκε µε το ΑΝ. 4379/1964, Τα επαγγελλόµενα, δια-
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     τυπούμενα πειστικά και αποφασισηκά, προµήνυαν το ξημέρωμα μιαςαλλιώπκης μέρας,
   

      

 

ὅιιοῦ μὲ πλημμύρισαν, καὶ για πρώτη φορά, ἔχοντας υπόψηκαι την κα:ορισική βαρύτητα του αρχτέκτονα της μεταρρύθμισης εκείνης,τουἘν. Παπανούτσου, αισθάνθηκα τη σιγουριά dnve μεγάλο θέματης εκ-παίδευσηςβριοκόταν σε καλό δρόμοκαὶ σε ἆδα χέρια

  
         

 

τοῦ Αγίο  χανώθηκς προς τμήν τοὑπουργοῦ στο κένερο τοῦ λόφουTou Αγίου Λουκά, Είχα τοποθετηθείπλάι του, κι έτοι βρήκα την ευκαιρίαδασκώννςπόζω την ἄποφη µουγιατην αναβάθμιση των σπουδών τωάποψη αυτή την έκλωβα για χρόνια στο μυαλό µου καιην χα δημοσιύσε,µάλστακαι στο Διδοσκολκό θήμα,πρόταση ἦταν για ένα σχήμα τριετούς τακτικήςἀκίησης σε ένα πρόγραμμα τετρακιών οπουδών, σης Παιδαγωγικές

  

Ὁ υπουργός µε άκουσε µεκατανόησηκαι µου εἶπε ee τὴ θέσπισηΤριτούς φοήησης σπς Παιδαγωγκές Ακαδημίες, κάνουμε το πρώτο βήμα«την αιαβόθμιση της κατάρπιης των δασκάλων. Προσωπικά Φλοδοξώ γιαδι ογίμα καϊόρησῆς των εσπαδευπκώνπου θᾳαποπλίκομς τόπο συνά-ἔχίσῆς δασκόλων τοῦ δηµοπκού κα καθηγητών του γομνασίο, ὃς μου ἐ-δῶσε περιοσότερες εξηγήσεις, Τὸ ερμήνευσα ὡςθέσπιση από τὴ μιαμεριά κάποιας εἰδίκευσης των δασκάλωνσε δυοιτρεις ομάδες γνωσια-Κά συγγενών κλάδωνκααπό την άλλη ως ουσιαστική κατάρτισηστις“πιστήμες τῆς αγωγής καὶ στὴν εκπαιδευπκή πράξη των καθηγητών της

 



τριετούς γυμνασιακής βαθμίδας, κάτι δηλαδή σαν σύγκλιση αυτών τῶν
δύο κατηγοριώνεκπαιδευτικών σε μία (θυμίζω ότι ο ἴδιος ο Λ. Ακρίτας,
ξεκίνησε τὴ σταδιοδρομία του ὡς δάσκαλος). Ίσως έδωσατην ερµη-
γψεία που συμφωνούσεκαι µε τις δικές µοιι απόψεις, τις οποίεςεἶχα εκ-
φράσει καισε διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Κάτι τέτοιο ἔδειχνεκαι ἕνα συναφέςμέτρο για τὴ μέση επαγγελματι-
κή ἐκπαίδευση που ἔρίνησεο Λ. Ακρίταςλίγο αργότερα. Συγκεκριµέ-
να; Κατά το τέλος του 1964, αρχές του1265, προκήρυξε διά του ΙΚΥ.
να διαγωνισμό γα επιλογή 300 δασκάλωνµε σκοπό να τουςστείλει με
υποτροφία στο εξωτερικό για τρία χρόνια, να οπουδάσουν τα τηςε-
παγγελματικήςτεχνολογικήςεκπαίδευσης, Είχε συμφωνήσειγι αυτόµε
ἕνα σχετικό ανώτερο ἵδρυμαστο Ισραήλ. προκειµένου οἱεκπαιδευτικοί
να στελεχώσουν τη μέση τεχνολογική-επαγγελµαπική εκπαίδευση στη
χώρα µας, Θυμίζω ότι. εκτός από το νομοσχέδιο για τη γενική εκπα.
δευση,το οποίο, όπωςείναι γνωστό, ψηφίστηκεκαιτέθηκε σε εφαρµο-
YY µε το Ν. 4379/1964,η ἴδια κυβέρνηση, του Γ. Παπανδρέου,είχε προ-
Ὑραμμαηίσεικαι άλλαδύο μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια, το ἕνα για τὴν
επαγγελµαπική εκπαίδευση Και Τὸ άλλογια την ανώτατη εκπαίδευση. Ο.
Ακρίτας έδινε µεγάλη σημασία στην επαγγελματική εκπαίδευσηκαὶ.
νόψειτῆς κατάρτισης του σχετικού νομοσγεδίου,επιδίωκε να ἔχει ἕτοι-
ους τοὺς εκπαιδευτικούς που θα τὴ στελέχωναν, ώστε να µην καθυ-
στερήσειΠ εφαρµογή. Στο διαγωνισμόαυτόνείχα κι εγώ οριστείµέλος.
τηςεξεταστικής εππροπής. Το πρόγραµµα αυτό του Λ. Ακρίτα, παράλ-
ληλα πρόβλεπε,για τον ἴδιο σκοπό,καιεπιλογή 200 τεχνολόγων για
παιδαγωγική-εκπαϊδευτική κατάρτιση. Ἡ επιλογή αυτή καὶτο όλο οέ-
διο δενεἶχε συνέχεια,γιατί ο φωτισμένοςαυτός υπουργόςαρρώστησε
βαριά και πέθανε. Το δε νοµοσγέδιο για την Τεχνολογική εκπαίδευση,
συζητήθηκε αργότερα µεκυβέρνηση των «αποστατών»,σε διαφορεη-
κό πολικό κλίμα.

  

 

 

Πέρα από το θέµατης ανεπάρκειαςτου διδακπηρίου, για Το οποίο
ἔγινε ήδη λόγος, όλατα λοιπά στοιχεία, αναφορικά µε την κατάσταση
καὶ λεπουργία τῆς ΠαιδαγωγικήςΑκαδημίαςΛαμίας, θετικά και αρνηπ-
κά (τα δεύτερα κυρίως θεσμικό). ἦταν παρόµοιαμ’ αυτά που εκτέθηκαν.
παραπάνω για την ΓΙΑ. Τρίπολης: Το ίδιο αναχρονιστικό πρόγραµµα
οπουδών, ανεπάρκεια διδακτικού προσωπικού, μηδενική γραμματειακή
υποστήρἰζη, αλλά το ἴδιο καλό ποιοτικό επίπεδο σπουδαστών κι ακόµα
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καλύτερο κλίμα συνεργασίαςκαιδιαπροσωπικώνοχέσεων, στο οποίο.
προσωπικά πολύ πίστευα και το οποίο εἴχατην ευχέρειαως διευθυντής,
πια, να καλλιεργήσω και να εδραιώσω. Είχε δημιουργηθεί το κλίμαμέ-
σαστοοποίο καθένας. στο ρόλο τοι. έδινετονκαλύτεροεαυτό του.

Απότην Ακαδημία αυτή αποχώρησατο Φεβρουάριοτου 1965. έχο-
ψποςεπιλεγείκαὶδιοριστεί σύμβουλοςτου νεοθεσπιομένου ΓΙαιδαγωγι-
κού νσππούτου,του κορυφαίου εππελικού εκπαιδευτικού οργάνου, που
προοριζόταν να υλοποιήσειτα µέτρατης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
του Ν. 4379/1964. Αποχωρώντας,βίωνα το μελαγχολικό συναίσθημα
που ἀποχωρισμούαπὀ κάτι που πολύ εἶχα αγαπήσει. που µου έδινε το
επιθυμητό περιεχόµενοστηνεπαγγελματική µου ζωή,

 





    

   

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

    





  9. ETO MAIAATONKO INETITOYTO TOY N. 4372/1961 (1965-67)

33 Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥΚΑΙ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ.
ΕΝΑΝΤΟΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΚΟΠΟΛΤΙΚΟΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ.
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ.

Τον Οκτώβριο 1964, έπεπα από θυελλώδεις ουνεδριάσειςτης Βουλής,
ψηφίστηκε ο νόμος 4379/1964 για την εκπαἰδευπκή μεταρρύθμιση Ὁ υ-
φυπουργός Παιδείας Λουκής Ακρίτας, οε σχεπκή εγκύκλό του προς.
πουςεκπαιδευπκούς. αναφερόμενος στο Παιδαγωγικό νσππούτο,το χα-
Ρακτηρίζει «απιστέγασµα» όλων των μέτρων της μεταρρύθμισηςεκείνης.

Οι πρώτοι που επιλέχτηκαν απὀτο Υπουργικό Συμβούλιο να ουγκρο-
τήρουν τον πυρήνατου ΓΙ. ήταν µια ολιγάρθµηομάδα. αποτελούμενη α-
πό τον πρόεδρο,τον αντιπρόεδρο και 17 µέλη (συμβούλουςκαι παρέ-
ὅρους), κατανεμημένη σε τρία τμήματα. Πρόεδρος του ΠΙείχε οριστείο
διαπρεπής καθηγητής του ΓἹανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Θ. Κα-
ἀρίδής, µε αντιπρόεδρο το διακεκρµένο επίσης οµότµο καθηγτχή του
Πολιπεχνείου ΝικόλαοΚραικό, δυο φωτεινές προσωπικόπῃες του προ-
οδευτικού ακαδημαϊκού χώρου. Τότε επιλέχηηκα κα εγώ σύμβουλος στο
Τμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του οποίου ορίστηκακαι πρόεδρος,

Ἡ ουσιαστική κρίσηκαιεισήγησηγια την επιλογή µας έγινε από τον
πρόεδρο καιτον αντιπρόεδροτου ΠΠ], και από τον Ευάγγελο Γαπα-
νούτοο. Σημαντικά,πιστεύω, συνέβαλε και ο γενικός διευθυντήςτου ΙΚΥ
Κωνστανίνος Θ. Δημαράς, δεδομένου ότιτο σύνολο σχεδόν των υ-
ποψηφίωνείχαν διατελέσει υπότροφοιτου ΙΚΥ γιαμεταπτυχιακές σπου-
δές στοεξωτερικό, Το ΙΚΥ µε συμβούλουςτου παρακολουθούσε την
πορεία σπουδών των υποτρόφωνκαι ο ίδιος ο Δημαράς, διατηρώντας,
FENIKOTEPHE KAI MEFAAYTEPHS HroxoMiKHE EveYNNE [181]       

 



επαφή καιµε τα πανεπιστήμια στα οποία φοπούσανοἱ ὑπότροφοι, α-
Δολογούσε και διαµόρφωνε γενικότερηγνώµη για την επιστημονική
συγκρότησηκαιτην προσωπικότητακαθενός, Προσωπικά, είχα πολλά
δείγματα της εκήµησηςτου Κ.Θ. Δημαρά Αφότου γύρισα από το Εδιµ-
βούργο, ώσπου απολύθηκααπό τη Δικτατορία, το ΙΚΥ εξακολουθητικά
µε καλούσεως εξεταστή στουςδιαγωνισμούςτου για παιδαγωγικές και
ψυχολογικές σπουδέςστο εξωτερικό,ενώ παράλληλα µε όριζε και ούμ-
βουλοοπουδώνυποτρόφων. τανμάλισταο ίδιοςο Κ.Θ. Δημαράς
που, µε τηνευκαιρία που βρέθηκα κάποια µέρα ωςεξεταστής στο ΙΚΥ.
υπαινικικάµου προανάγγειλε την επιλογή µουστο ΠΠ, πριν ακόµαα-
Νακοινωθούνοι κρίσεις.

Καθοριστικό ρόλο στη δική µου επιλογή έπαιξε καιη γνωριμία µου
μὲ τὸν Ευάγγελο Παπανούτοο στα Χρόνα πριν ἀπό τὴν ἐκπαιδευτική
μεταρρύθμιση,

ΓΠαρενθετικά. δυο λόγια για τη γνωριμία µου
µετον διακεκριμένο παιδαγωγό και διανοούµενο

Ευάγγελο Γαπανούτσο

ΤονΓαπανούτσο τον γνώριζα και πολύ τον εκτιμούσα, από παλιότερα,
απότὴ φήμηπουεἶχε ὡς προσωπικότητατου προοδευτικού χώρουτης
εκπαίδευσης, από τα δημοσιεύματά του, ιδίως από το ἐκπαιδευτικό πε.
ριοδικό Παδεία πουεξέδιδε κι and τα μαθήματά του στο «Αθήναιον»
To 1951-52.

Για πρώτη φορά τον συνάντησατο 1258,όταν ὑπηρετούσα ὡς καθη-
Ὑπτής στην Γιαιδαγωγική Ακαδημίατης Τρπολης, και να πώς: ηταν εκεί
αποσπασµένη ὡς γραμματέας, απότα χρόµατης κατοχής, που ο ΓΠαπα-
νούτσος ήτανδιευθυντής της Ακαδημίας. ια αξόλογη και πολύ εργα"
κή δασκάλα.Ἡ δασκάλα αυτή,κατά καρούς, τον επισκεπτόταν στην Αθή:
να, δεδομένου ότι διακνούσεκαιτο περιοδικό Παδέα γιατους συνδρο-
μητές του στὴν Τρίπολη, µεταξύ των οποίων ήμουνκι εγώ. Μεταφέρο-
vrag, Κατάτις επισκέψειςτηςαιπέςκαιτα νέα σχεηικά µε την Ακαδημία,
προφανώς οχολίαζε καιτη δική µου παρουσία Και εργασία εκεί. Κάποια
φορά µου είπε όπιο Παπανούτσος θα χαιρόταν να συναντηθούμε. Αντα-
ποκρίθηκα ευχαρίστωςκαιµε πρώτηευκαρία που πήγα στην Αθήνα του
τηλεφώνησα και τον επισκέφτηκαστο σπήι του, στην οδό Αρτονίνης,τ
τε,στο Παγκράπ. Συζητήσαµε για πολλάθέµατα, κυρίως γή αυτά που τα-
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λάνζαντην ελληνική εκπαίδευση, αλλά καὶ για τις παιδαγωγικές σπουδέςστα σκωτικά πανεπιστήμια. Μουεἶπε μάλιστα ὅτι σε ένα φιλοσοφικό συ.
νέδριο το 1954 στην Αθήνα είχε συναντηθείκαιµετον καθηγητή Ρο)στον πρόεδρο του Τμήματος Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου του
Εδμβούργου, για τον οποίο έχω κάµει εκτενή λόγο παραπάνω.

Στην πολύ ενδιαφέρουσα ουζήτηση πουεἶχαμε, διαπιστώσαμε ταύ-
on απόψεων αναφορικά µετουςιδεολογικούςπροσανατολισµούςτης,
σύγχρονηςαγωγής, καθώς επίσηςµε την παθογένειατης ελληνικής εκ-,
παΐδευσης Καὶ την κατάλληλη ανηµετώπιση των προβλημάτωντης,

Δύοπερίπου Χρόνια αργότερα έλαβα στην Τρίποληµια σύντομηε-
πιστολή Του, στην οποία µουέγραφε πωςείχε να µου προτεῖνειµια α-
βόλογη θέσηµε ενδιαφέρουσες προοπηκές καµε καλούσεµε πρώτη
ευκαιρία να τον επισκεφτώ στην Αθήνα για ουγκεκριµένες εξηγήσεις,
Όταντον επιοκέφτηκα µου είπε ότι η προτεινόµενη θέση ἦταν του Γε-
ηκού Διευθυντή της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων (ΧΑΝ) Ελλάδας,
Ύδερα πωςη ΧΑΝ ήταν παράρτηµα της Διεθνούς ΥΜΓΑ (Ύουηᾳ Μον
Christian Association), nov, rapé Tov ritho mc,δεν ήταν θρησκευτικό
κίνημα,αλλά ἕνας μεγάλος οργανισμός πουεἶχε ανπικείμενο την opyd-
νωση μορφωτικῶν προγραμμάτωνκαι γενικότερα δημιουργικών δρα-
στηριοτήτων για νέους᾽ ένα ἵδρυμα κοινής ωφέλειας προικοδοτούµενο
από Χορηγίες μεγάλων, αμερικανικών κυρίως, επιχειρήσεων.

Ο

Ευ. Πα-
πανούτσος µου εξήγησε ότιπέρα απότα περιουσιακά στοιχεία και τς
εγκαταστάσεις τηςστην Αθήνα (Κηῥισιά) και Θεσσαλονίκη, η ΧΑΝ
Ἑλλάδας είχε αποπερατώσει το πολιώροφοκήριο στην οδό Ακαδη-
μίας και Ὁμήρου,κι ακόµηὁτι είχε υπόσχεσητηςΛιεθνούςΧΑΝ για
Ἡρόσθετη, γενναία χρηματοδότηση, προκειµένου να οργανώσει σε εὖ-
ρεία κλίμακα ένα φάσμαεπιµορφωτικώντμημάτωνγια νέους, από τα
οποίαείχε τόσο ανάγκη η χώρατην εποχή εκείνη. Μουείπε πωςθα ή-
μουν από Κάθε άποψη ελεύθερος στον προγραμματισμόκαι στην ορ-

μμπρώτη γλωραµου µε τη ΧΑΝ Αθηνών ὡς νιστο χρόνο τς φοίτησής,στην Ε΄τόδη του νιχτερνού γυμνασίου, σεµα περίοδο που ὧμα μάνα ὄνεργος Πήγα:να σης εγκατοσιάσεις τῆς στο υπερώο του παλιού εγκαταλεµμένου τότε καὶ κατεδοψι.μένου μετέπεπο, Δημονκού θεάιρου, ἀπέναντι από το Δημαρχέίο, στη ββνοθήση τὴςXAN, όπου ἔβριοκες πολλά λογοπεχνκά καὶ ἄλλο βλία. Εα θυμάμαι πρωτοδάβοσατὸν Ποδηκερμεν 100M. Kopayéron

τενικότερης καὶ μεγλαυτερης προσοπικης ἐγοννης [183]

 



Ὑάνωση αυτής της επιµορφωπκήςδραστηριότητας και πρόσθεσε πως
οι μηνιαίες αποδοχές µου θα ἦταν 10000 δραχμές.

Στὴ συνέχεια πήγαμεμαζί και συναντήσαμετον καθηγητή Αμίλκα Αλι-
βιζάτο που ἦταν ο εκπρόσωπος της Διεθνούς ΧΑΝ στη χώρα µαςκαιεἴ-
χε παρακαλέσειτον Παπανούτσονα του συστήσει ένα κατάλληλο εκπα.-
δευπικό στέλεχος γιατο έργο αυτό. Άκουσακαι από τον Α. Αλῄβίζάτο σε
περισσότερες λεπτομέρειες τα σχετικά µετην πρόταση, τους ευχαρίστη-
σὰγια τὴν τιμή που μου έκαναν και υποσ[έθηκα νατους απαντήσω πο-
1λύ σύντομα. Η πρόταση ἦταν πράγματι δελεασηκή, Βρέθηκα μπροστάσε
δίλημμα;Απότὴμια μεριά με συνέπαιρνε ἢ δυνατότητα να επιδοθώ δη-
μιουργικά σ'αυτό το έργο µεελευθερία πρωτοβουλιών. Η φαντασία κάλ-
παζε -ρεαλισιικά ωστόσο-- ως προςτο τιθα μπορούσενα γίνει. Και ἢ α-
λήθεια είναι πως πολλά θα μπορούσαν ναγίνουν. Θετικά για τη θέση αυ-
τή μετρούσε καιη εγκατάσταση στο σπίτιµου στην Αθήνα και βέβαια οἱ
αποδοχές που θα ἦταν σχεδόν τετραπλάσεςαπὀτς ισχνότατες που πα-
είχε Τότε το κράτος στο διδακικὀ προσωπικό τωνΓἸαιδαγωγικώνΑκα-
δημιῶν. Από την άλλη µεριά, ψυχολογικά, µου κόσπζε πάρα πολύ να α-
ποσπαστώ απόένα έργο µετο οποίο είχα ταυήσει το σκοπότης ζωής
μου. Τελικά κυριάρχησε το δεύτερο. Έστει]α ένα γράμμαστον Ευ. ΓἼαπα-
νούτσο, ευχαριστώντας για µια φορά ακόµα καιεξηγώντας τὴ θέση μου
καὶ τὴν απόφασή µου.Έκτοτε δενέτυχε νο τον ξανασυναντήσω.

Στις 10 Ιουλίου 1364, ηµέρα πουτελείωνετο εκπαιδευτικό έτοςγια
τιςΓαιδαγωγκές Ακαδημίες -ήμουν τότε διευθυντής στην Γαιδαγω]
κή Ακαδημία Λαμίας- κιενώ ετοιμαζόμουν να αναχωρήσω οικογενεια-
κὠς για την Κερασιά. πήρα,µέσωενός κοινού γνωστού, ένα τηλεφω.
κό μήνυμα από τον Ευάγγελο Παπανούτσονα τον συναντήσω. ΜΕ
Sepa Την οικογένεια στο χωριό, κατέβηκα στην Αθήνα καιτονεπισκέ
φτηκα στο Υπουργείο. ταντότε ΓενικόςΓραμματέας του Υπουργείου
Παδδείας, µε Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Το νομοσχέδιο για τὴν
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που απέληξε στοΝΝ.4379/64 δενείχε ακό-
μα συζγγηθείστη Βουλή. Μιλώνταςγι΄ αυτήν µου πρότεινε, αν το ήθελα,
να υποβάλω αἴηση για το Παιδαγωγικό Ησηπούτο και πρόσθεσε, πως.
αν, ὡστόσο,θέλω να παραμείνω στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, κι εκεί
υπάρχουν ανάγκεςκαὶ µέλλον, δεδομένουότι με το νέο νόµο κι αυτές
αναβαθµίζονται, Τον ευχαρίστησα για την τιµή της πρόσκλησης,εἶπα
πως θεωρώ τον εαυτό µου στρατευμένο στην εκπαίδευσηκι ὅτι θα α-
νταποκριθώ ευχαρίστωςστην πρότασή του.
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Ἐπανέρχομαι στα τοὺ
Πιαιδαγωγικού Ινστιτούτου  Στὶς 42.1965, τα πρώτα μέλη του νεοπαγούς θεομού ορκιστήκαμε στανέα µαςκαθήκοντα ενώπιον του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέ-ου Καὶ του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας ΕυάγγελουΠαπανούτσου καὶ επιδοθήκαµεµε ζήλο στο έργο µας, κάτω απὀ πολύδύσκολες συνθήκεςκαι κυρίως κάτω από την αδίστακτη,σεµέσα, πο-λεμικήττης ανηπολίευσης,

Όπωςείναι γνωστό, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του N. 4379/64,μόλις έγνε ανεπίσηµα γνωστό το περιεχόμενό τηςκαι Ιδίως κατά τη διάρ-
Keia me συζήτησήςτης στη Βουλή, δέχτηκε µύδρους επιθέσεωνµέσα στηΒουλή από τους βουλειτέςτης τότε ανηπολίτευσης (808) αλλά και έξω-εἰδικότερα στο φιλικό τηςτύπο-- από το ισχυρότατο συντηρηηκό εκπᾳ-δευικό κατεστηµένο, µε επιαφαλής πανεπιστηµακούς και ἄλλους παρά-γόντες, με ομιλίεςκαι δημοσιεύματα, Στην ἀρχή σιόχοι των πολεμίων, κα.
τά πρώτολόγο, ἦταν οἱδιατάξεις του νόμουοἱ σχεπκές με τὴ δημοτικήγλώσσαστο σχολείο, τη διδασκαλία αρχαίωνελληνικών και από μετά.
ὀραση το μάθημα «Στοιχεία του δημοκραπκού πολπεύµατος»,οι οποίες,
μετα σημερινά δεδοµένα, κάθε άλλο παρά επανασταπικές ἦταν. Οἱ πολέ.
μοι όμως διέβλεπαν σ' αυτές να υφέρπειο αριστεριοµός καιο κίνδυνος,γάτα «ερά και όσιατου Έθνους». Καιβέβαιαστόχος μέγας ο εμπνευστής.εκείνης της μεταρρύθμισης, ο Ευ. Παπανούτσος, και κατά δεύτερο λόγο,
στη φάσηεκείνη, ο πρόεδροςτου ΠΙ. Ιωάννης Κακριδής, Τον Παπανού.το, µεταξύ άλλων,τον χαρακτήριζαν ἆθεο και στρατολόγο τουΕΑΜ κα.
τάτη δάρεαιατηςΚατοχής, Βασικός «κατήγορός»του υπήρξε στη Βουλήο βουλευτής Αρκαδίας Κ. Αποσκτης, ο οποίος, όπως εἶπε (συνεδρίαση
της 31 31965}αντλούσε το κατηγορητήριο από στοιχεία απόλυτα αξιόπι-στης πηγής, της... τότε Υπηρεσίας Ασφάλειας Τρίπολης,

Όιστόχοι διευρύνθηκανμόλις ανακοινώθηκεο διορισμόςτωνπρώτων µελών του ΓΙ, τα οποία αποτελέσαµε τον πυρήνα του οργά-vou. Βουλευτές της ανηπολίευσηςκαι φλικόςτης τύπος, αμοιβαίως
Τροφοδοτούμενοι, βομβάρδιζαντην κοινή γνώμη µε απίθανεςκαταγγε-
Χες και σπίλουςγιατον καθένα µας, Για παράδειγµα,στον Κωνστανη-νουπολίτη διακεκριμένο φιλόλογο και εκλεκτό συνάδελφο Δημ. Μάνο,
οι πολέμιοιτης μεταρρύθμισηςκαταλόγιζαντηνΤουρκική υπηκοότητα,την οποία, ας σημειωθεί, υποχρεωτικάείχε αφού είχε γεννηθείκαι διέ-
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  μένε εκεί. «Κι ἕνας Τούρκος στο Παιδαγωμικό ἱνστιτούτο» ἔγραφαν τα
φερέφωνατὴςαντίδρασης. Ὁ Μάνος υπηρετούσε στη Ζωγράφειο Σχο-
λήτης Κωνσταντινούπολης, ὅτανοἱ τουρκικές αρχές τον ἀνάγκασαν να
εγκαταλείψει την Πόληκαι ουγχρόνωςτου απαγόρευσαν την επάνοδο,

Ιδιαίτερη «τιμή» περιποίησαν σε μένα; με «ανέδειξαν... Ταξίαρχο
τοῦ ΕΛΑΣΟΙ Αν ήταν δυνατό. Ὅπωςεπανειλημμένα χρειάστηκε να δη-
λώσω, απότο 1943 πουεντάχθηκαστο ΕΑ7ΊστονΕΛΑΣ -τον εφεδρικό
Kat Tov µόνμο- υπηρέτησα ἐξ µήνες,µε το στραπωπικό βαθµότου α-
πλού οπλίτη (βλ. σχετικά και στο παράρτηµα 2 του ββλίου).

Παραθέτω αποσπάσματα από το σχεπκό κατηγορητήριο στὴ Βουλή καὶ
τῆν απάνπησητου κοινοβουλευπκού εκπροσώπου τὴς Κυβέρνησης (συνεδρία-
ση31.3.1965 -κατήγορος ο πρώην ὑπουργός Ἴαδείος της ERE K Βογαιζής),

«Κ. ΒΟΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ το θέμα είναι ότιµεταξύ πολλώνεκπα--
δευπκῶν, ἐπελέξατε διά τὴν υψίστην αὑτήν θέαν ταξίαρχον Του ΕΜΑΣ.

»Α. NAMASTTYPOY(Yi Προεδ. Κυβ) [...] Επαναλομβάνω ὅτι επίτων ημε-
Ῥώντου Συναγερμού, επ/των ημερών τῆς ΕΡΕ, ο οσπαδευπικός αιπός, κατά κα.
ήν ομολογία καὶ αναγνώρισν, ως φωπισμένον εκπαδευικόν στλεχος δωρί.
σθη, ἐπήρε υποτροφίας, επήγε εἰς το Εξωτερικό: έκαμε περίαµηρες σπουδές,
που τς ανεγνώρισε ο ἴδος ο κ. Βογιατζής καιτον ετοποθέπησε Διευθυντήν Πα.
Say Ακαδηµάς, Του ανεγνώρισε ήθος κα επιστηµονικήν κατάρπσν. Κα
ἔρχεται σήμερον και λέγει ὅλα. Ἀπευθύνομαι εἰςτῆν ευθυκρισίαν σας, κύριοι συ-
νάδελφοι, διά να ιδήτε κατά ποίον τρόπον μεθοδεύουν τὴν ἀνωμαλίαν, τὴνσι
χνοιν καὶ προσπαθούν να επιφέρουν τὴν διαιώνιαιν του δχασμού και του εμφυλέ-
ου σπορᾳγµοά Ευρίσκω την ευκαρίαν τώρα. να «άμω αιπήντην καταγγελίαν εἰς
τὴν εθΙκήν ανππροσωπείαν, αλλά και πέραν αυτής προς τον ελλημικόν λαόν, γε.
κά προς κάθε καλόπιστον Έλληνα, εἰς οιανδήποτε παράταῦνκα αν ευρίοκετα,
‘id va ἰδητε µε ποῖας απαροδόσους κα αήθας μεθόδους προσπαθούν να δημι-
ουργήσουν ανωμαλίαν, να νοθεύσουν την δημοιραπκήν ζωήν και να προκαλέ-
σοὺν αναταραχήν.[...] ἀναγκάζομαι να ἐπαναλάβω ὅτι τρία Διατάγµατα. µε υ-
πογραφήν ως Υπουργού Γαδείας κ. Βογιαιζή, έχουν εκδοθείµε προαγωγός και
τοποθετήσεις του [Κ. Χάρη] εςτας πλέον σοβαρός και μπιστευπικάς θέσεις Πέ.
αν τούτου ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Εκπαδεσικού Συμβουλίου κ. Χατζῆς, ε-
πίυπουργίας κι ογαιζῇ" έκαμε την εδής εσήγηφιν δάτον κ. Χάρης: ὍΧάρης

 

   

2 Μερικούς µήνες οργότερα. ο Κ. Βογιατζής, προς Ἠμήν του,τηλεφωνικό, µου ζῇ-
τῆσε συγγνώμη,

[186] οοο  



   να σλοσός απότους πολύ ολήγους ειλειτούς ἐπιστήμονας που διαθέτομεν εἰς
τας Παδαγωγικάς Ἀκαδημίας, κατά δε το ήθος ο μεταξύ αἰτών κορυφαίος"».

92 ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟΙΝΣΠΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΤΗΝ «ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ» ΤΗΣ Ίδης
ἸΟΥΛΙΟΥ1965

Το Παιδαγωγικό Μσητούτο χωρίς περιορισμούς λεπούργησε µόνο ως
τις15 Ιουλίου 1365,που αναρριχήθηκανστην εξουσίαοι «αποστάτες».
Δηλαδήλιγότερο από πεντέμισιμήνες (και μάλιστα μετο μικρό αριθμό
τῶν πρώτων μελών του). Ο Παπανούτσος παραπτήθηκε από Γενικός
Γραμματέας του Ὑπουργείου τὴν ἴδια μέρα. Δεν περίμενε καν την ανά-
ληψη καθηκόντων ωςὙπουργού του ωςτότε φίλου του -και Πρωθυ-
πουργού πια τώρα-- [. Αθανασιάδη-Νόβα, Ο τελευταίος, αναλαμβάνο-
τας το Ὑπουργείο, αναζήτησε τον Γαπανούτοο καιεκδήλωσε την λύ-
πητουγια την παραίτησήτου.
Ὁ Νόβας μάςδιαµήνυσενα συνεχίσουμε το ἔργο της μεταρρύθμι-

σῆςγια τῆν υλοποίησητων στόχων της. Θέλησηήταν καὶτου Παπα-
νούτσου να µην εγκαταλείψουµε τα µετερίζαµας, παρά µόνο στην πε-
ρίπτωση που θα µας καταργούσαν. Κιόχιµόνο εμείς πουείχαμε οργα-
Ψκκές πια θέσεις αλλά και οι µετακλητοίΚακριδής και Κρπικός,

Μετις πρώτες βραχύχρονες διαδοχκές κυβερνήσεις των αποστα-
Ϊ τών,οἱ φαιδροί Σαββόπουλος και Διαμαντόπουλος,πουγια λίγο κάθι-

σαν στὴνκαρέκλα του Ὑπουργού Παιδείας, υποκινούμενοι κυρίως από
εκπαιδευτικούς που εποφθαλμιούσαν θέση στο ΓΙ, φάνηκαν εχθρικά
διακείμενοισεµας. Ιδίως ο Σαββόπουλοςπου έκαµετις γνωστές δη-
λώσεις για ταβιβλία (ενα καούντα νέα βιβλία»). Αὐτό που σταμάτησαν
αμέσωςήταν η συνέχισητηςδιαδικασίαςεπιλογήςεπιθεωρητών και γε-
νικῶν επιθεωρητών εκπαίδευσης, κατ’ απαίτηση, βέβαια,της ΕΡΕ που
τους στήριζε.

Με τὴν τελευταία και διαρκέστερη Κυβέρνησητων αποστατών υπό
τον Στ. Στεφανόπουλο, ΥπουργόςΓαῑδείας ανέλαβε ο Στέλιος Άλαµα-
γής, Ο Αλαµανήςµας παρότρυνε να συνεῄσουµε«ακώλυτω» το έργο
ας. Ναολοκληρώσουµε και την κατάρτιση των πινάκωνεπιλογής επι-
θεωρητών. Χαρακτηρισπκό είναικαι το ακόλουθο περισταπικό; Ἤμουν
Πρόεδρος του Συµβουλίου ΕπιλογήςΕπθεωρητών καὶ Γεν. Επθεωρητών
Ύατην Πρωτοβόθμια Εκπαίδευση καὶ μέλος για τὴ Δευτεροβόθμια. Μεκά.

καὶ μεγαλυτεριις προκοπίκης ὐϑυνης [187]

  



λεσε ο Αλαμανής στο σπίτι του να συζητήσουμε αὐτό το θέμα. Από τὴν
ἀρχή φάνηκεφιλικάδιατεθειμένος. Του εξήγησα τεκμηριωμένα τι ἔχουμε
κάμει τις αξιολογήσεις µαςµεπολλή επιμέλεια, ευσυνειδησία καὶ αντίκει-
μενικόπητα, Και ότι δενείμαστεδιατεθειμένοι να ενδώσουµεσε καµάπίε-
σηΑν. αθέλητα, έχει γίνει καμιά αδικία, στη δευτεροβάθμια κρίσηπαρέχε-
ταὶ εὐχέρεια να αναθεωρηθεί. Ὅτι ἢ κατηγορία πως πριμοδοτούμε κρυ-
πποαριστερούςεἶναι ψέμα. Ὅτι τὴ δημοκραπκότητα, ὡστόσο, όχι ως κοµ-
μαπκή τοποθέτηση αλλά ὡς ποιότητα τῆς προσωπικότητας ψυχολογική,
ὅπουτὴ συναντούμε τὴν ὑπολογίζουμεθετικά. Και πρόσθεσα ὅτι, ἐπειδή
προσωπικά έχω δεείδημόσια βολές γιατ] συµµετοχή µου κατάτην Κα:
τοχή στην Εαμκή Εθνική Ανήσιαση, θα µτορούσανα τον διευκολύνω µε
παραίτηση από την προεδρία αυτού του Συμβουλίου Επιλογής, Σε απά-
ντηση επιδοκίμασε την εργασία Του Συμβουλίου και πρόσθεσε: «Πρέπει
Να αισθάνεσαι περήφανος για τη συμμετοχή σου στην Εθνική Ανήσταση»
(όπως µάθαµε, στην ἴδια οργάνωση είχε συµµετοχή και ο ἴδιος-- παρά
ταύταϊ.). Ωστόσο, ὅπως θα Ιδούµε τιο κάτω,τουςπίνακες αυτήςτηςεπι-
λογής δεντόλμησε(δεν τον άφησαν) νατους προωθήσει για κύρωση,

 

Μετην κατάσταση αυτή, σταμάτησεπρὶν ολοκληρωθείκαιη διαδι-
κασία διορισμού των 14 νέων µελών του ΠΠ. τα οποία είχαμε ήδηεπι-
λέξει Επειδή όµωςη διαδικασία, στο σηµείο πουεἴχε προχωρήσειδεν
μπορούσε νομικάνα ακυρωθεί ύστερα and αρκετή κωλυσιεργία͵τον
Οκτώβριο του 1965, ολοκληρώθηκε. Οἱ μισοί απὀ αυτούς ήταν σύμ-
βουλοικαι πάρεδροι για το Τμήματῆς πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης.

τα µέσατου 1966, διά του Συμβου)ίου της Επικρατείας, εντάχθη-
κανστο ΠΙ και πέντε πρώην ούμβουλοιτου καταργηµένου Ανώτατου
Εκπαϊδευπικού Συµβουλίου, καταλαμβάνονταςδύο θέσεις που ήταν α-
κόμα κενέςκαιεκτοπίζοντας άλλα τρία επιλεγμέναµέλητου ΠΙ. Ας ση-
μειωθεί όπμερικά από τα µέλη αυτά τουτέωςΑΕΣ. χολωμένα επειδή
δεν είχανεπιλεγεί κατά τη συγκρότηση του ΠΙ.ἡεξασίας εκπα!δευικο-
πολπικών πεποιθήσεων της αντίπερα όχῥης, επιβάρυναν ακόµα περισ-
σότεροτο δυσµενές κλίμαλειτουργίαςτου ΠΠ, που προήλθε απότη µε-
παϊουλιανή πολαική κατάσταση. Έτσι, «μετά βασάνων» πορεύτηκε το
Π.τολλοιπό βραχύ χρονικό τµήµατου βίου του, ωςτην κατάργησήτου
από τη δικτατορία της 2/3 Απριλίου 1962.

Εἰδικότερα για τις συνθήκες λειτουργίας του ΠΙ. κατά την κρίσιμη πε-
Ρίοδο από 15.7.1965μέχρι 21.4.1967, γίνειαι λόγος σε σημείωμά μου κα-
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ταχωρισμένο στν υπό την εποπτείατου καθηγητή Σήφη Μπουζάκη ἐ-
ρευνα Γεώργιος Α. Παπανδρέου, ο πολικός της ΠαδείαςτόμοςΒ. σελ. 121
που Κέντρου Εκπαιδευτικών Ερευνώντου Γανεπιστημίου Πατρών(εκδ.
Ομἱεηῦοηρ, Αθήνα 1999). Στηνέκδοση αυτή γίνεται ολοκληρωμένη ανα-
φορά στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου,
ue To ΑΝ.4379/1964. Εἰδικά για το ΓΙ. εἶναι αφιερωμένεςοι σελ. 46 µέχρι
θ8.ενώ γίνεται λόγοςγίαυτό καὶ σε Πολλά άλλασηµεία του έργοιι

9370 ΕΡΓΟ TOYMAIAATONKOY INETITOYTOY,EIAKOTEPA ETO TMHMA,
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-

ΜΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΠΚΗ.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΑ. ΑΛΛΑΒΡΑΧΥΒΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΜΠΟΔΙΩΝ.

Τα θέματα που καλούμασταν να ανηµετωπίσουµε ήτανεπείγοντα. Ιδίως.
ταθετικά µε την αναθεώρήση των αναλιπικών προγραμμάτων,την ἐκ-
δοση νέων σχολικών ββλίων,την οργάνωση των σπουδών στιςτριετούς.
πια, φοίτησηςΓΙαιδαγωγικές Ακαδημίες, την επιλογή ενόςσημαντικού a-
ρθμού επιθεωρητών και γενικών επιθεωρητών, την ενηµέρωση του εκ-
παιδευπκού προσωπικού γιατις αλλαγές καιτο πνεύματης εκπαιδευτικής,
μεταρρύθμισης, Οἱ δυσκολίες, εξόλλου,πολλές, Είχαμε όµως συμμάχους,
τον εκπαιδευτικό κόοµοτηςχώρας µετις ηγεσῖεςτων ομοσπονδιών τους,
αλλά και την κοινή γνώμη στο μεγάλο ποσοστότης, Αὐτό ενδυνάμωνε τῇ
διάθεση καιτη θέλησήµας, ώστε, παρά την αδίστακτη πολεμική Kat Ta TOK
Κλα εμπόδια, να συνεῄζουµεσταθερά την επίμοχθη προσπάθειά µας.

Ιδιατερα δύσκολη ήταν η προσπάθεια στο Τμήματῆς πρωτοβάθμιας.
Εκπαίδευσης, εξαπίας της έλλειψης µελών. Από τα τρία µέλη που αρχικά
αριθμούσε, ο ΑΒ. Παπακωνσιανήνουκαι 9 Αρ. Βουγιούκας αποσπάστη-
καν για ένα χρόνο, όπως όριζε ο νόµος, στη διοίκηση του Ὑπουργείου,
γα να προεδρεύουν στα αντίστοιχα Διοικηικά Συμβούλια, Έτσι, ὡςτο
Φθινόπωρο που επιλέξαµετα νέα µέλη που προανάφερα, στο Τμήμα πα-
έμεινα μόνος, επιφορτισμένος. μάλιστα,εκτός από τις ευθύνεςτου προ-
έδρου του Τµήµατος, και µετα πρόσθετα καθήκοντα του επόπτητου ép-
Ύου των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και -όπως πιο πάνω ανάφερα--του
προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής Επιθεωρητών και Γενεπιθεωρητών.

FENIKOTEPHE KAI MEPAAYTEPHE npoxomiKHE eveYNIE [189]

 

  



Η περιπέτεια επιλογής επιθεωρητών.
και γενικώνεπιθεωρητών

  
Ἰδσπερα κοπώδης και χρονοβόρα υπήρῇ: η επλογή αιπή γατους,

λουβουςλόγους, Δεν εἴχομε όλλα στοηείαγα αὔολόγηση των υποψήφιων.
ρα από τους ατοµκούς υπηρεσιακούς φακέλουςτους, Οι εκθέσεις των επθε-
ωρητών, όπως εἶναι γνωστό, µετη βαθμολογίατης μεγάλης πλειονότητας των
υποψηφίωνεξωθημένη στοΆρισταδεντους δαφοροποιούσε αόπιστα Όιη-
θκές αµοβές επίσης ήταν αμφισβητούµενης αὔας, Σε µερκές περιπώσεις γα
ποποίες εἴχομε ὁμεση ανπληῄη τα εὔσημα ήταν κραυγαλέα εκμαευµένα ενώ
από άλλες που επίσης εἶχομε άμεση ανπλη/η παρότιτα ἀξζαν, δεν ὑπήργαν.
Ἠσεμνόπῃακα η αξοπρέπειασε πολλούς τῆς δεύτερης καπη]ορίας απέβα-
νε συγκρπικό μειονέκτημα. Ὑπήρχε, βέβαια ως αξολογήσμµο σιοχείο η συγ-
Ἰραφική δρασπρόπῃατων υποψηβίων Κιόπου υπήρχε. αιλστούσε ένα δεί--
μὰ συγκρόπησης σε μερικές περιπτώσεις θεπκό, αλλ' όᾳ καὶ σε Χγεςσρνηκό
(κολύτερα δηλαδή νατους ἐλειπεῆ. Είχομε, ἄλλωστε, δια ἀνήληψη και πολλών
ὑποψηφίων με αδόλογη κατάρτιση καὶ συγκρόπηση που δεν εἴχαν φιλοδοξήσειἡ οιμεγέλες αξώσεις από τον εαιπό τους τοις αποθάρρυναν από τονα επι.
Χερήσουν συγγραφική παραγωγή, Σε µερικές περππώσεις σχηµαήζαµε, επι-
Κουρικά γνώμη και από τα αιτόγραφα βογραφκάτους σημειώματα,

Δυστυχώς, η προκήρυξῃγιατην επιλογἠ αυτή δεν πρόβλεπεκαιγρα-
ππή εξέταση, µια ελεύθερη πραγµάτευσηενός κοννού για όλουςθέματος,
που θα µας παρείχε ένα αντικειμενικά συγκρίσιμο «δείγµα γραφής» των
υποψηφίων (κάτι που εγώ, έχοντας την ευθένη προέδρου του Συµβουλί-
ου επιλογής για την ΠΕ.το ζήτησα, αλλά, γα λόγουςεπείγοντος, δεν ἡ-
ταν πια εφικτό). Είχαμε, ωστόσο,τη δυνητικ/ ευχέρειανα διενεργήσουµε
μα συνόπευξη µε κάθε υποψήφιο. Θα ήταν πολύ χρήσιμη.κι εμείς για κα-
γένα λόγο δε θα κάναμεκατάχρηση.για την οποία προσφέρεται η συνέ-
Ψτευξη. Στο βαρύ όμωςεκείνο κλίµατηςπολεµκής κα της ουκοφαντίας.
εναντίον µας. την αποφύγαμε,γα ναµην καηγορηθούμεότιτη χρησιµο-
ποιήσαµεγια να επιλέξουμε τους «δικούς µας». Βασιστήκαμε, λοιπόν,
μόνο στιςυπηρεοιακέςεκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του υπηρεσιακού

 

3. Εἴχρμε, ἄλλωστε, μέλος τοῦ Συμβουλίου επλογίς το οποίο,δυστυχώς, συστημο-
πκά ὑπονόμευετὸ ἔργο μας, κωλυσεργώντος καὶ διστυπώνοντος μειοψηρίες Γαρόπή,τον επιλεγμένο µέλος τουΠΠ. οοκούσε ουνεδητάπολεµκήστο έργο του Κ ολόγος ή-
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φακέλου τους, Παράτις δυσκολίες αυτές οιπίνακες επιθεωρητώνκαιγε-
νκών επιθεωρητών ποὺ καταρτίσαμε καταξώθηκαν στην κρίση της µε-
γόλης πλειονότητας τωνεκπαἰδευτικών, ως ανγκεµενικοί και αξοκραπ-
oi (DA mo κάτω σχειική διακήρυξης Διδαοκαλικής Ομοσπονδίας).

Ἡδιαδικασίατης επιλογής, στιαρχέςΝοεμβρίου 1966, παρά τα πολ-
λά προσκόµµατα, ουσιαστικάολοκληρωμένη, έφτασε στο τελικό στάδιο
της δευτεροβάθμιας κρίσης. Κι ενώ δεν απέµεναν παρά µόνο μία ή δύο α-
κόμα συνεδρίεςγιανα κλείσειτο θέµα,το ΥΠΕΠΘ, ἔαφνικά, κατάθεσε στην
Εππροπή Εξουσιοδότησης διάταξη νόµου που ανέστελλε την ισχύ του ἁρ-
θρου Ίθτου Ν 4379/64, το οποίο αφορούσετη διαδικασία επιλογής επι-
θεωρηίών. Η αναστολήτης ισχύος του άρθρου,ουσιασπικά,ανέστελλε και
την ισχύ των ουνταγμένων ήδη πινάκων επιλογής. λίγο πριν κυρωθούν. Κι
αυτό για να εξουδετερώσουντη δυνατότητατωνεπιλεγέντων να καταφύ-
Ύουν στο Συμβούλιο Επικραιείαςκαι να διεκδικήσουν νομικά την κύρωση
τῶν πινάκων, Τη σχετική διάταξη νόµουτην προώθησε ο ἴδιος υπουργός.
(Αλομανής), παρότι ὡς την τελευταία στιγμή διαβεβαίωνε τον πρόεδρο
του ΠαἰδαγωγκούΙνσπτούτου Θ. Κακριδή ότι η επιλογή θα ολοκληρω-
θα. Πιστεύω ότιη πραγµαιική πρόθεση του Αλαμανήήταν να κυρωθούν
οἱ πίνακες, αλλά του επιβλήθηκετο ανηθετο, Όπως είναι γνωστό, η κυ-
βέρνηση Των αποστατών δεν ήταν αυτοδύναμη. Στηριζόταν στην ανοχή,
της ανηπολίευσης {της ΕΡΕ), η οποία υπαγόρευε τις κατά τη θέλησή,
λύσεις. Η προώθηση αυτήςτης διάταξης νόµου (η οποία, ας σημειωθεί,
Ύνε γνωστήµόνο απότις εφημερίδες) ανάγκασε τον πρόεδρο του ΓΠα.-
δαγωγικού ἱνσπτούτου |.Θ. Κακρδή να απευθύνει στον υπουργό επιστο-
λή έντονης διαμαρτυρίαςγια Το θέµα αυτό και γα την άρνηση να του επι-
Ἰρέψει να δηµοσιογραφήσει τόσογια τη διάταξη αυτή όσο καιγενικότερα
γάτα προσκόμματα στο ἔργο του Παιδαγωγικού νοπτούτου. Σε απάντη-
ση οἱ, Θ. Κακριδής κλήθηκε... σε ἀπολογία και στὴ συνέχεια του επιβλή-
θῆκε από τον υπουργό ἢ ποινή τῆςεπίπληξῃς! Τὰ ἑκατέρωθεν πολύ ση-

  

παν ὁπιδεντου εἷχ δοθάη θέση του γενκού γραμματέα του Ὑπουργέίουἡ του προέ-
δρου τοῦ ΠΙ. όπως φιλοδοξούσε (βέσαςπουδόθηκαν στους Εν. Παπανούτου και |.Θ.
Κακριδή, ανείστοιχο). Μειαπήδησεγ᾽ αυτό στους πολέμους τῆς εκπαιδευπκής μετορ.
ρύθμσης και της γενκότερης noms xardoraong Kaμε τὴν κατάληψητῆς εξουσίας,
απότη Χούντα, ανέλοβε το πόστοτου γεμκού γρομματόα του Υπουργείου Παδείας,

PENIKOTEPHE KAI μεγαλυτέρης προσωπικης evevNHE [191]

 



 

   
1μαντικά αὐτά ἔγγραφα τα δημοσιεύει στο βιβλίο της Εκπαδευπκά-Τὰ αὐτο.
γόπτα κα ανεπήευκτα(εκδ. Κέδρος, 2007) η εκλεκτή ουνάδελφος στο Πι
Έλλη Γωτοπούλου-Σισιλιάνου.

Άμεση ανηίδρασησ' αυτήτην ουσιασηκά πραξικοπηµαιική ακύρω-
ση των πινάκωνεκδήλωσε η Διδασκαλική Ὁμοσπονδία Ελλάδαςµε α-
νακοίνωσήτης στις 711.1966. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα απο.
σπάσματα της ανακοίνωσηςαυτής:

«Δερωτώνται οἱ Έλληνες δάσκαλοι, διατίτά(α αντικαθίστανταιτα µέλη
του ΣυμβουλίουΕπλογής Γεηκών Επιθεωρητώνκαι Επθεωρητών Πρωτο-
βαθμίου Εκπαιδεύσεως, αφού εἶναι γνωστόν εἰς ὅλους ὅτι εἶναι ἅπαντες ανε-
ξαρέτως ἆδοι των καθηκόντων και της υψηλής αποστολής τωνδιακεκρµένοι
πανεπιστημιακοί δδόσκαλοι, παιδαγωγοί φυ]ολό]οιλογοτναι και ἆλων et
δικοτήτων διαπρεπείς επιστήμονες; Δον ἀποτελεί τούτο προσβολήν διά τα κα-
ταργούμενα μέδη αλλά και διά τοὺς κριθέντας καὶ κατ᾽ ἀρχήν ἐπιλεγάτας διά
τῆν θέσιν γεκκού Ἐπιθεωρητού ή Επιθεωρητού,των οποίων αμφισβηείταη
εὐθυκρισία (τωνμεν) ή ποιότης (των δε); [-..] Εἰμεθα εις θέσιν να γνωρί-
ζῶμεν, καλύτερον παντός ἄλλου, ότι υπήρξεν ακουμάπιστος η κατ’ αρχήν γε-
νομένη ἐπιλογή των Επιθεωρητών. Αυπά ταύτα ταονόματα Του πίναιος το
μαρτυρούν ευγλώπως. Υπήρχον, άλλωστε, ἕως τώρα τα ένδικα µέσα διά την
περαπέρω κρίσιν η οποία θα διώρθωνεν ενδοιοµένας αδείας. Τώρα ὅμως,
πού βαδίζομεν; [.] Ο δδασκαλκός κόσμος ειλόγως και ζωηρότατα ανησυχεί
δί όσα εγένοντο. Μη έχων ἆλλον τρόπον ανηιδράσέως, εκφράζει6ντονον δια-
μαρτυρίαν,δίόι διαβλέπει ζοφερήν την κατόστασν...»

αναστολή του προαναφερόμενου άρθρευ 18 του Ν. 4370/64δεν
εἶδε το φωςεπίσηµης δημοσιότητας, ούτε σε µας,τα µέλη του συµβου-
λίου,κοινοποιήθηκε έγγραφο,ότικατόπιν αυτού απαλλασσόµαστε από
αυτά τα καθήκοντα. Κ: ακόµα,οὖτε άλλο συμβούλιο ουστάθηκε και η
διαδικασία της επιλογής ουσιασπικά αδρανοποιήθηκε. Επί ἐὔ, περίπου
μήνες που ἦταν ακόµα στην εξουσία η Κυβέρνηση αυτή (των αποστα-
τών) δεν προέβησε καµά άλλη ενέργεια αναφορικά µε το θέµα αυτό.
Προσωπικά έμεινα µετην εντύπωση ότι πρόκηταν για αναστολή της ι-
σχύος του προαναφερόμενου άρθρου 18 του ΑΝ. 4379/64, κατά συνέ-
πεια καὶ για απλή διακοπή της ωςτότε διαδικασίας επιλογής.

  

Έπειτα από αρκετόκαιρό ο ΥπουργόςΓΙαδείαςΓρ.Κασιμάτης(Κυ-
βέρνηση Κανελλοπούλουτης ΕΡξ, πια). ξαφνικά, κατά ούµπτωσηστις
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Γ
παραμονές του Απριλιανού πραζκοπήματος των ουνταγµαταρχών, α-
γαάνησετο θέµα: Με τηλεγραφικές διαταγέςκάλεσεεκαπιδευπκούς, ε-
πιλοκικό, να προσέλθουν στο Συμβούλιο Επιλογής Επιθεωρητών για

τεύξῃ, Διαθέτωκαι παραθέτω µια τέτοια πρόσκληση,

 

ΔΑΣΛΕΙΟΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΗΣΑΒΑΘΑΝΟΥ ΕΙΠΙΣΕΩΣ. Ey Abjvag m 194.1967

ΖΈΚσι ΠΕΡΙ. ΑΘΗΝΩΝ
Ao pur. 1268
Προς τον κ (ὄνομαν
Δίδλον τοῦ 12ου Σγρλέίου Αθηνών ᾿
Evrae

 

Κατόπιν της un’api. 53528/ 18:4.1967 mpeypasur Δ/γήςτου Υπουρ-
γείου Εθνικής Παδδείας, κοινοποιηθείσης ημίν διά της υπ’ αριθ. 335]
1.4.1967 ομοίας του Γεν. Επιθ/τού Αἱβαθμίου Εκπαιδεύσεως Α’ Περιφερείας,
παρακαλείσθε όπως προσὤθητε την 24" 1ρόχ. µηνός, ημέραν Δευτέρανκαὶ
ώραν3 μμ. εἰς το Εθµκόν ΜετσόβιονΓολυτεχνείον Αθηνών, προς συνέντευ.
ὧνµετά του Συμβουλίου Επιλογής Επιθεωρητών.

Ολναδηρωής Επβωργοι
Nc Mpa 

Ὅλα ἔγινανβιαστικά, τηλεγραφικά, δυο μέρες πριν από το προξκόπημα
τηςΧούντας, εξρπίαςτου οποίουκαιη διαδικασία της παράξρνης αυτής ε-
πλογής ματαιώθηκε. ατον ἰδιο λόγο δεν πληροφορηθήκαµε τίποτε γ᾽ αυ-
τήν. Ούτε γιατο περιεχόµενο της σχεπκήςθεσµικής απόφασηςτου ΥΠΕΠΘ.
νατη δροµολογήσειοὖτε γιατο Συμβούλιο Επιλογής που θα έκρινετους.
υποψήφιους µόνο µε ουνέντευξῃ Εμείςτα µέλη του νόμμου Συμβουλίου
Επιλογής, που εἶχε αδρανοποιηβεί κοινοποίηση απαλλαγής από τα καθή-
κοντά µας δεν πήραμε. Γεμκά, προκήρυξῃ για πλήρωση θέσεων Επιθεω-
ρητώνδεν κυκλοφόρησε. Έγινε, άραγε, κάποια άτυπη (παράνομη βέβαα)
προεπιλογή µε κρπήρια κοµµαπκά, η οποία, µε τη συνέντευξῃ των υποψη-
φίων σε ένα αά ος διορισµένο συμβούλιο, θα αποκτούσε νοµιµοφανές,
ρος; ΣΕ μια πολιπκά διαταραγµένη περίοδο. όπως εκείνη, όλα μπορούσαν
να δουν, Πάντως πολλοί αξόλογοιδάσκαλοι του δικού µας αδρανοποι-
Ἠμένουπίνακα που είχαν καταταγείσε καλύτερη σειρά ἐπιτυχίας από αὐτήν
που καλούµενου µε την πιο πάνω παραπθέµενη πρόσκληση (αξόλογου ε-
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πίσης εκπαιδευπικού) δεν προσκλήθηκαν για συνέντευξῃ. Αλλά, ὅπως προ-
ανάφερα, καὶ  ἐπιλογή αυτή δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.

Ἕισιτις θέσεις διακόσιωνπερίπου επιθεωρητώνκαι γενικῶν επιθε-
ὡρητώντις βρήκε ἢ Χούντα κενές καιτις κάλυψε με εκπαιδευτικούς της
Επιλογήςτης, Από τους διαλαμβανόμενους στουςπίνακεςτης δικής
μᾶςεπιλογήςλίγοι συμπεριλήφθηκαν,

Η πολεμικήκατά των νέων οχολικώνβιβλίων

Ἕνα ἄλλο σοβαρό θέμα που ταλάνισι το ΠΙ, όπως πιο πάνω σημει-
ὥθηκε, ἦταν ἡ ἔκδοση σχολικώνβιβλίων. ἕνα από τὰ πρώτα μελήματα
τουΓΙ ἦταν η αναθεώρηση των ἀναχρονιστικών ἀναλυτικών προγραμ-
μάτων καὶ παράλληλα η προώθηση της ἐκδοσης αντίστοιχων σχολικών
βιβλίων καὶγια τις δυο βαθμίδεςτης γενκής εκπαίδευσης,Επειδή η ἐκ-
δοση µερικών από τα iBαυτά ήτανεπείγουσα, δεδοµένουότι θα ἑ-
πρεπε να εἶναιέτοιμα για χρήση je Thy έναρξη ου νέου σχολικού έτους,
(Φθινόπωροτηςίδιας χρονιάς, 1965].δεν έγινε προκήρυξῃ συγγραφής,
αλλά ανάθεση σεδιακεκριµένουςεκπαιδευτικούς. Τα βἰβλία που προω-
θήθηκαν ήταν δόκιµες μεταφράσεις για τα αρχαία ελληνικά του γυμνα-
σίου, μεταφράσεις οριοµένων ξένων, κυρίως γαλλικών,ευμέθοδωνβ.-
βλίων για τα φυσικοµαθηµατικά των δύο βαθμίδωντῆς μέσης εκπαί-
δευσης, καθώςεπίσης βιβλία της ιστορίας για τάξεις του γυμνασίου καὶ
λυκείου. Εγκρίθηκε επίσηςγια σχολική χρήσηη επιζοµήτης γραμματι-
κῆς τῆς δηµοπκής γλώσσας του Μ. Τριανταφυλλίδη.

Ανπδράσας κα μάλιστα σφοδρές προκλήθηκαν σχεδόν γα το σύνολοτων
αλλαγών απών στα σχολικά ββΧα τιο πολύ όμως γατη χρήση µεταφράσεων
στη δδασκαλίατων αρχείων ϱλληµκών κα κιρίως γατο ββχοτης Β Ἰωμναςί-
ου βωμᾶσί κα Μκσαωνκή Ιορί του Κ. Καλοκαρνού. Το ββλίο αιπό κατηγο-
Bre από τον πολπικό και ακαδηµαϊκό χώρο της συντηρητικής παράταξης γα
ποραλείχεις λάθη και εθνικά επήµεµπτη παρομσίασῃ οριοµένων ιστορικών γεγο-
νότων Απότην ἁλλη μεριά νας μεγάλος αρέμός διλακρμένων πανεπιστημα-
κῶν καὶ λογίων, με δημόσες συζητήσεις και όρθρα στον τύπο, απέκρουσε τις
καπηγορές και πιογρόμµοε τς αρετέςτου ββλίου. Τελικά, οὙπουργός Γαδεί-
ας Στ,Αλαµανής (αβέρνηση Arora)Karu andmy πἰοσητης ΕΕ προχώ-
ρησε (Νοέμβριος 1965) στην απόσυρση ου ββΝοι, Ας σημειωθεί ὁπτο ββίο
από εγκρθηκᾳ αρ]ύτερα (οιολκό έτος 1981 82)γα χρήση στη Βλικέίου.
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Σύνοψη των σημαντικότερων έργων
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έτσι, “μετά βασάνων’, όπως και πιο πάνωείπα,πορεύτηκετο Πι το
λοιπό βραχύ χρονικό διάστηµα, ωςτην κατάργησήτου, που ήταν ένααπό τα πρώτα µελήµατα της στραπωπικής δικτατορίαςτης 2Ίης Απρι-Niou 1967. Ωστόσο, στο βραχύ αυτό χρονικό διάστηµα, και παρά τις α-
vrigoes συνθήκες λεπουργίαςτου, κατά αντικειμενική κρίση, επιέλεσε.
έργο αξιοσημείωτο. Το παραθέτω συνοπτικά:

1. Προχώρησε σε άμεση αναθεώρησητωνιοχυόντων αναχρονιση-κών αναλυτικών προγραμμάτων και των τριών βαθμίδων τῆς γενικής.
εκπαίδευσης,και προγραµµάτισε τη βαθμιαία αντικατάστασή τους µε
νέα, σύμφωνα µε σύγχρονες αρχές του «Curriculum Developments (é-
πεια από πειραµατκή δοκιμασία σε σχολεία), κάνονταςαρχή από τις
τάξεις Α΄και Β΄ δηµοπικού.

2 Καθοδήγησε την άµεση συγγραφή και έκδοσηορισμένων διδα-
κπικώνβιβλίων, έκρινε άλλα κυκλοφορούντακαι συνέταξε προκηρύξεις,
µε οδηγίεςγια συγγραφήνέων.

 Κατάρησε νέα εκσυ]χρονιοµένα προγράµµατα σπουδών ya ng PlaδαγωγικέςΑκαδημίες της τριετούς, πλέον,φοίτησης, που διαλάμβαναν (0)
Σύγφρονες µαθήσεις από τις επιστήμεςτης αγωγής, στην απαπούµενη έ-κταση Καὶ επίπεδο για το έργο των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, (ἢ) Συμπληρωμαπκές και σε ανώτερο επίπεδο γνώσεις των γυ-
μνασιακών τους μαθήσεων, που αφορούν τα μαθήματατα οποία θα χρεια.
στείνα διδάξουν. (γ) Προχωρημένα προγράμματα στα ιστορικοφιλολογκά
καὶ στα φυσικομαθημαπκά, προκειμένου ο κάθε οπουδαστής να επιλέγει τημία ἤτην ἄλλη σειρά και να αποκτά έτσι επιπρόσθετα μια σχεπική ειδίκευση,
χρήσιμη σε πολυθέσια κυρίως σχολεία, (δ) Ειδικές γνώσεις, ὅπως οἱ πρα.
πκέςγεωπονκάς, υγεινολογικές κά, για διδασκαλία στη σχολική τάξῃ,
αλλά και γα να ανταποκριθούν στην αναπτυξιακή αποστολήτους,στις ο.
Κονοµκά, κοϊνωνικά Και πολπισµικάαποτελµατωµένες. τα χρόνια εκείνα,

4 Περισσότερα σε εισήγησήμου μὲ τίλλο Παιδαγωγικό νστπούνο, τὸ σπτελεό ὄργανοπῆς σσπαιδευπκής μπορρύθμσης του 1964, στο Συμπόσιο «ξκποιδευπική μεταρρύθμιση1964 - Τριάντα χρόνια µετώ».που ορ]ανώθηνε απότην Ένωση Φίλων του Πνευμαπκού,Ιδρύματος Γεώργιος ΓΠαπανδρίου,στις 12-13.11.1994, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.(Ἀγαιές εεδόσας, Γάχρα 1235, οελ. 139193.

ΤΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑῚ ΜΕΓΑΛΥΤΈΡΗΣ NPOZOMIKHS EYOYNHE [195]

 

        



μβκρές επορχιακές κοινωνίες τὴς Χώρας, όπου αρκετά χρόνια εργάζονταν
οι δάσκαλοι (κατὰ µέσο όρο τα μισά της υπηρεσιακήςθηγείαςτους)

Ἢ φιλοσοφία του προγράµµατος οπουξών δεν αποσκοπούσε µόνο
στη γνωσιακή επαγγελµαπκή κατάρτιση του δασκάλου, αλλά και στη
µορφωπική του καλλιέργεια, «41 κατάρηση µόνη δεν αρκεί Ο δάσκαλος,
πρόπα να αποβεί πραγματικά μορφωμένη κα φλοσοφημένα προσανατολ.-
σμόη προσωπικόπῃα, ὦστε σε κάθε του ενέργειακαι µε την όλησυµπερίφο-
ράτουμέσακι έξω απότο σχολείο, να ακτνοβοὶεί πνευματική καλλιέργεια. αν-
θρωπιά και ορθοφροσύνη, Π' αυτό χρειάζεται να εγκύπτει Επιπρόσθετα, µε
σπουδή κα βίωση,στους ανθρωπισηκούς κλάδους, µετην κοινωνιολογία και
τη φλοσοφία της εκπαΐδευσης ως επιστέγασμον»

4. Ορῄάνωσε και λεπούργησε, ὡς φορέας, ς διτεῖς µετεκπαδεύσεις
των οκπαδευτικών λεπουργών τὴς πρωτοβόθµας:κα δειπεροβόθµας εκ-
παδδευσης. µε προγράµµατα πλήρως ανανεωμένα. Σ' αιπές δίδασκαν σύμ-
βουλοι καὶ πάρεδροι τοΓΙαιδαγωγικού ντιτούτου, καθηγητές των ΑΕΙ καὶ
ὅλοι διακεκρμένοι ἐπιστήμονες και προσωπκότητες των Γραμμάτων.

5, Οργάνωσε μεγάλο αριθμό σεμιναρίωνγια εκπαιδευτικούς σε όλη
τη χώρακαι κατάρτισεπιλοτικό πρόγραμμα μελέτης γιὰ οργάνωσηκαι
εφαρμογή αποκεντρωμένης μαζικής, ταχύρυθμης και περιοδικής, επι-
μόρφωσηςτου συνόλου τῶν ἐκπαιδευτικών.

6. Κατάρτυσε, σε συνεργασία και με τον ΟΟΣΑ, σχέδιο ΝΔ για τὴν ἐπαγ-

5.Απότη γενκή οσήγησή μου για το σνολυτκό νοι ὠρολόψεο πρόγραμμα των Πα
δαγογκῶν Ἀκαδημιών, στὴν ολομέλεια τοῦ Παιδαγωγκού Νσιπούτου ἰούος1ϑεδ.

Σχέδιο BA µε τον οργομομό λατουβος τς δετούς Μετεκπαίδωσηςτων εκ
παδενπκών τῆς πρωτοβόθμας εκφοΐδευσης, εγακρµένο από την ολομέλεια του ΠΙ.
ἐς υποβηνβεῖ στο ΑΣΔΥ, σε μὰ συνεδρίοση του onciou καὶ ουζητήβηκε, αλλά δον πρός
λαβὲ να κυρωθεῖ Μεοολάβησε η ονάληψη τῆς ἐξουσίαις από τη Χούντα τῶν συνταγμα-
ταρχῶν, ἢ ὁποία, ὅπως ἦταν επόμενο, καόργησε τη μετεκποίδευση αιτή, Ὑποχρέωσε.
Bora, rous φοπούνπες ἡδη σ᾽ αὐτήνδασκάλους να διονύσουν ἐνον ακόμα χρόνο ση
μετοπαίδευση που η ἰδὲ θέστισε, προκειμένου να «οποκαθορϑοῦνν, αφού πρώτα ἀπέ:
λυσε μερικούς, οι οποίο κατά πληροφοριοδόες συσπουδοσιές τους, κρίνονταν ονεπὶ.
Άωποι «κάθαρσης». Μα οἠρσημάωηη δά1οζη αυτοτου σχξίου 8Δ. γα τη μετοκποῖ
‘evo (ὄρθρο 8. παρ. ) χορακτηρίρ τὸ πιυχοτηiho µεταπευχοκού επιπέδου. µε
ὁπιουπό συνεπάγεται (δεδομένου ὅτι οι σπουδές γ᾽ ουτόν ακολουθούντοι μετά τὴ λήψη
ου πηνίου τς τρατούς πλέον φοίτηρης σας Παιδαιωγκές Ακοδημίες) ἃς σημειωθε
ὅποι τῖλο, οπουδών των πριν οπό τοΠαδογωγκό νσητούνοδετών Μμετεκπαιδεύσε-
ὡν τῶν δοοκάλων δὲν ἔχον κομά νομκή οναγνώριοη, ὡς πρόσθετο προσόν. πίσηµα
μερήομο, σης ὑπηρεσιακές αιδώδαςτους,
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  γελμαπκή εκπαίδευση (το δείτερο πολύ σηµαντικό σκέλος τς εκπαιδευτι-κής μεταρρύθμσης), που όµως δεν πρόλαβε να προωθηβείστη Βουλή.7. Κατάρτισε στα πλαίσια επιτροπών επιλογής, µε αντιαιµενικά αὔθλο-γκά κριτήρια, πίνακες επιθεωρητώνκαι γενικών επιθεωρητών δημοτικῆς καιμέσης ἐκπαίδευσης, για την τύχῃ των οποίων ἔγινε ἤδη λόγος παραπάνω,
8. Πήρε μέρος ενεργητικά, με μέλη του,σε διάφοραδιεθνήεκπαιδευ-πκά συνέδρια και οργάνωσε ένα στην Αθήνα (1966)για τη διδασκαλίατων ἔένων γλωσσών, σεσυνεργασία µε το Συμβούλιο της Ευρώπης,
3 Μεεγκύκλιοκάλεσε τους ενδιαφερόμενους -και έχοντες σχειική κα-

τάρτιση- για δεξαγωγή έρευνας εκπαιδευπικούς να υποβάλουν στο ΠΙσς-
τπκή πρόταση, Ὑια έγκριση και εποπτεία. Συγκρότησεγια το σκοπόαυτό εἰ-
δική εππροπή, η οποία προχώρησε και σε διεξαγωγή ορισμένων ερευνών,

10, Εξέδωσετο Δελτίο του Γαδαγωγικού Ἰνσππούτου, μηνιαίο ὄργανο
ενημέρωσηςτων εκπαιδευτικών καὶ της κοινής γνώμης. µε εκπαίδευι-κά ὀρθρα, μελέτες, οδηγίες και πληροφορίες. Σ' αυτό και οἱἐκπαιδευτι.
ού περιεχοµένου ομιλίες των µελών του ΠΙ που µεταδίδονταν ἀπό τοΡαδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών, στην ώρατης «σχολικής εκπομπής». Το
Δελτίο διανεµότανδωρεάν στα οχολεία και στους εκπαιδευτικούς,

Ἡ Αικτατορία,µέσα στις πρώτεςκιόλαςμέρεςτῆςεπικράτησήστης,ανέστειλε καιτυπικά τη λειτουργία του ΠΙ και στη συνέχεια το κατάργη-
σε. Στα µέλη του -με πολύ λίγες εξαιρέσεις- επιφύλαξε άκρως δυσμενήυπηρεσιακή μεταχείριση,η οποία απέληδε σε υποββασµόἡ απόλυση ήκαὶστα δύο. Προσωπικά γεύτηκακαι τα δύο. Και βέβαια οἱ καινοτομίεςτῆςεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ἀναιρέθηκων. Η παιδεία, ὅπωςεἶναι
Ὑνωστό, παλινδρόµησεπολλές δεκαετίες πίσω,στιςπιο σκοταδιστικέςπεριόδουςτηςνεότερηςιστορίας της.

Ὡστόσο, n εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 σημείωσε τη µεγά-λη προοδευτική καμπήστην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας. Προφη-πκά ο Γεώργιος ΓἹαπανδρέου, αµέσως µετά την ψήφισήτης στη Βουλή,
δήλωνε: «ωςνόμοςπλέοντου Κράτους, παραδίδεταειςτην δόξαντης,
Ισιορίαο». Πρώτη έσπευσε,µετά τη μεταπολίτευση, να την εφαρμόσει η,παράταξη η οποία κατεξοχήντην είχε πολεμήσει κατά τη θἐσπισήττης, Ἡ
παράταξη αυτή της Νέας Δημοκρατίας. ωςΕΡΕ τότε, όπωςεἴδαμε, τὴν
πολέμησελυσσαλέα, Το 1976 ουσιασπκά την αναβίωσεκαι μάλιστα σεἐκδοση βελτιωμένη, Αναμφιοβήτητα παραμένει πηγήέμπνευσης γιακά:θε μελλοντικήεκπαιδευτική µεταρρυθµιστική προσπάθεια,
τενικότερες Καὶ Μεγαλυτερης neozomIKks EveYNHE [102] 

         
 



10. H @AIBEPH MAPENOESH: TO OAOINOPIKO
ΣΤΑ ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ (1967-1974).

10.1 ΔΥΟ ΛΟΠΑΠΑ ΤΗΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πολύλίγοι ἦτανεκείνοι που είχαν την υποψία ή το φόβο γιατοενδεχό-
μενο να επιβληβείτέτοιο καθεστώς στη χώρα. Κι ελάχστοτο ποσοστό,
εκείνων πουτο εὔχονταν.

Κυκλοφορούσαν, βέβαια, όπωςείναιγνωστό,φήμεςγια συνωµοτικές
νήσεις στρατηγών, αλλά στη μέγιστη πἰειονότητα των πολπών φανό-
ταν αδιανόητονα πραγµατοποιηθεί ένα τέτοιο πραξκόπημα, Πίστευαν
ὁπι και στην περίπτωση που μερικοί ανε]κέφαλοι θα το αποτολµούσαν,
το κίνηµά τους θα καταπνιγόταν αμέσωςκι αιποίθα παραδίδονταν στη
Χλεύητης κοινωνίας καιστη νέµεση της Πολιτείας, Κι ότι το πολύ πολύ
να είχε εφήμερηδιάρκεια. Όμως άλλα µας επιφύλασσανοι στόχοι των
συμφερόντων ισχυρών εξωελληνικών παραγόντων και η ασινεϊδησία
ντόπιων οργάνωντους, καθώς επίσης η τυφλή μικροποληική διόθεση,
καὶ πρακτική ικανού αριθμού πολπικών "αγώντης χώρας.που άφησαν
τα πράγματα να πάρουντην κατεύθυνση αυτήκαι να φτάσουν ως εκεί

Έτσιόχι µόνο ενέσκηψε η λαίλαπατης βίαιης κατάλυσης των ελευθε-
ριών του δημόσιουΡίου, αλλά και κράτηᾳε εφτά ολόκληρα σκοτεινά χρό-
νια, στη διάρκεια των οποίων επισώρευεε πλείστες όσες ουµφορές στη
χώρα και το λαό:Όπωςεἶναιγνωστό,τα στοηειώδη ανθρώπιναδικαιώ-
ματα καταλύθηκαν και μεγάλο μέρος των πολιτών διώχθηκαν. Πολλοί φυ-
λακίστηκαν ἡ εξορίστηκαν(όχι λίγοι απ’ αυτούς και βασανίστηκαν). Πάρα
πολλοί απ’ αυτούςπου υπηρετούσαν σε δηµόσες υπηρεσίεςἡ οργανι-
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προμεγάλος στόχοςκαιτο γέρας των ιοχυρών ξένων που ὑποκίνησανό Τη δικτατορία,  
       



Κατοχή και του μέλους του Πιαιδαγωγικού νστιτούτου δύο δεκαετίες
Μμεταγενέστερα. Αναμενόμενη ἡ μεταχείρισή μου!

Ἡ µεθόδευσητηςδικής µου απόλυσηςκαιτο οξύ βιοποριστικό
πρόβλημα που ανέκυψε µετά την απόλυση µπορούν να χαρακτηριστούν
αντιπροσωπευπκά της κατάστασηςενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτι-
κῶνκαὶ ἄλλων δημόσιωνλεπουρ]ών.που.για παρόμοιους λόγους, εἴ-
χαν Τηνἴδια μοίρα.

102ΗΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝΥΠΗΡΕΣΑ.

Ὅταν εκδηλώθηκε το πραξκόπηµα τωνουνταγµαταρχών, ἥμουν στο
Λονδίνο, Την προηγούµενηείχε λήβι ένα ]θήμερο ουνέδριο του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο του Leeds yia Thy εισαγωγή
ων ἔδνων γλωσσών στο δηµοηκό σχολείο. Εκπροσωπούσα στο ουνέ-
ὅδριο αυτό το Ὑπουργείο µας. Για µετά τη λήξῃ του συνεδρίου είχα προ-
Ὑραμμαήσει, ύστερα από συνεννόηση µε το βρετανικό Υπουργείο ΓΠα--
δείας, να επισκεφτώ ένα διαπολπισµικό σχολείο, όπου φοπούσαν παιδιά
από διάφορες χώρες της Κοινοπολτείας. και δυο Κολέγια Δασκάλων.
Μπαίνοντας(ΓἸαρασκευή) λίγο πριν από το μεσημέριστομετρό γιατο
σχολείο, εἶδα στα πρωτοσέλιδα µεσημεριανών εφημερίδων, που κρα;
πούσαν ουνεπιβάτε, µε πηχναίουςrirhoug my εἴδηση «Πραξικόπημα
που Βασιλιά στην Ελλάδα» (έτοι νοµίστηκε). Ξαφνιάστηκα και το πρώτο
που ένιωσα ἦταν ντροπή, Κυκλοφορούσανβέβαια Τον Τελευταίο καιρό
Φήμες όπ ετοιμαζόταν κάποια κννησ] των στρατηγών, αλλά µου φανό-
ταν απίστευτο. Βγήκα στην πρώτη σιάση, αγόρασα εφημερίδα και πήρα
το επόμενο τρένο γιατον προορισμό µου. Εἶδα εκεί ένα καταπληκτικό
στοεἴδοςτου σχολείο, αλλά το μυαλό µουεἴχε κολλήσει στα ενΕλλάδι

Ματαίωσα τις άλλες επισκέψεις κιένα σύντομο ταᾶδι στο Εδιμβούργο,
Ύασυνάντηση µε τον καθηγητή ]ο]η ΡΙκγ. και βάστηκα να γυρίσω στην
πατρίδα. Θεώρησα γελοίο τοκίνηµαουτό καὶ πίστευα πως σύντομα θᾳκα-
τέρρεε, Πού να φανταστώ τη διάρκεις της περιπέτειαςτης χώραςµας, τις
συμφορέςπου θατην ακολουθούσαν και το τιβέβαια,περίμενεκιεμένα.

 

Μια από τις πρώτες ενέργειες του Ὑπουργού Παιδείας του καθε-
σιώτος ήταν n εντολή να σταµατήρει κάθε υπηρεσιακή ενέργεια και
δραστηριότητα του Παιδαγωγικού νσπτούτου και να ζηπηθεί από τα
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έλη του να καταθέσουν δηλώσεις αναφορικά µε τα αντικεῖμενα µε τα
οποία είχαν απασχοληθεί Στις ϐ:71967 δημοσιεύτηκε η απόφασητηςκατάργησης του Παιδαγωγικού Ἱνσιπούτου. σύµφωνα µε την οποία τὰμέλη του. σε πρώτη φάση. επανερχόµασταν στις πριν από το διορισμό
αςσ΄αυτόθέσεις µας, Από κει και πέρα µας ανέμενε η γενική κρίση ὁ-
λῶν τῶν δημοσίων υπαλλήλων απὀ άποψη νομιµοφροσύνης, µε επιµέ-
Ίρηση Καὶ του πρόσθετου. κατά την αντίληψη των κρατούντων, επίβα-
Ρυνπικού στοιχείου, ότι είχαμε επιλεγεί και υπηρετήσει στο -κατ' αυ-
τούς-- αμϕιοβητούµενηςεθνικοφροσύνηςΓαιδαγωγικό Ινσππούτο.

Έτσι, σε πρώτηφάση επανήλθα στην προ του ΓΙ.θέση µου τουδι-
εωθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Λαμίας. Επειδή όµως ήταν ήδη
τοποθετημένος και εγκαταστηµένος εκεί άλλος διευθυντής. µη θέλο-
νας να γίνω ἀφορμή µετακίνησήςτου, παρέµεινα προσωρινά εκείως.
υπεράρθµος και ζήτησα από το Υπουργείο να τοποθετηθώ όπου αλ-
λού υπήρχε κενό. Ἠδερατι µε περίμενε και κοίταζα να κερδίσω χρόνο,
Απαπούνταντέσσερις περίπου µήνες ακόµαγια να κατοχυρώσω δικαῖ-
‘eta ενός μικρού κλάσματος ούνταξῃς. Στη Λαμία παρέµεινα στην κα-
τάσταση αυτήςτης προσωρνότητας περίπου Τρεις µήνες,

Στο μεταξύ, µόλις άνοιξαν τα σχολεία, κοινοποιήθηκε και σταεκπα-
δευτικά ἱδρύµατα µια εντολή του Νομάρχη Φθιώηδας, µε την οποία κα-
λούνταν οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσἰών, να πάρουν ενεργό μέ-
ος στη διαφώτιση του κοινού αναφορικά µετη «σωτήρια» γιατο Έθνος,
παρέμβασητου Στρατού. Οἱπροϊστάμενοι υπογρεούνταν να καταρήίσουν.
καταλόγουςμε τους ομιλητές καιτον τίτλο του θέματος που καθένας θα
πραγματευόταν. Ὅταν ήρθε ἢ εγκύκλιος στην ΓΙαιδαγωγική Ακαδημία, εἰ.
πα στο συνάδελφο διευθυντή ὁτι εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ὑπο-
βληθώ σ᾽αὑτόν τον εξευτελισμό. Και πρόσθεσα ότι θα μποροῦσε να δη-
λώσει στο Νομάρχῃ εἶτε ευθέως ότι ἀρνήθηκα, εἰτε ότι δεν μου πρότεινε,
επειδή παραμένω προσωρινά, ὡς υπεράριθμος, ἀναμένοντας από μέρα
σε μέρα τοποθέτηση σε ἄλλη Ακαδημία, ότι νόμιζε. Δεν ξέρω τι εἶπε. ΣΕ
γγότερο από µήνα, άλλωστε, έφυγα µε µετάβεσηστην Παιδαγωγική Ακα-
δηµία Τρίπολης, Αυτό πάντως που γινόταν µετη διαφώπση αυτή δεν ἡ-
ταντίποτε ἄλλο παρά εξευτελισμός της ανθρώπινηςαβοπρέπειας. Οἱο-
μιλητές, με βάση έτοιμο υπηρεοιακό μνημόνιο, απάγγελναν το συνηθι-
αμένοτροπάρι γιατην «εθνοσωτήρια επανάσταση». µε ακροατήριοτους.
ἴδιους τους δύστυχους υπαλλήλους, οι οποίοι προσέτρεχανγια να μὴ χα.
ρακτηριστούν ανιίθετοι και χάσουν το ψωμίτης φαμελιάς τους.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑῚ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗΣ nPOLOMKHE EYeYNHE [201]

 

      



ΤονΔεκέμβριο ήρθε έγγραφο τοποθέτησής μου στὴ θέση του διευ-
θυντήτης Παιδαγωγικής Ακαδημίας τῆς Τρίπολης, ἢ οποία εἶχε κενωθεί.
ἔπειτα από απομάκρυνση του ὡςτότε διευθυντή εξαπίας ενδοῦπηρε-
σιακών ιρίβών, για τις οποίες του καταλόγισανευθύνη, Την τοποθέτησή
μου αυτή, ὡστόσο, σύντομα ἀκολούθησε απόλυση, Η διαδικασία αὐτή
είναι χαρακτηριστική τηςκατάστασηςπου επικρατούσε στο χώρο των
δημόσιων υπηρεσιώνκαι αἴἴεινα διαθέσωγίαυτήν µερικές αράδες,

Καταρχήν δυο λόγιαγια Την τοποθέτηση, όπωςµου τα µεταβίβασαν;
Ότανκενώθηκεη θέση της Τρίπολης, ο γενικός γραμματέας του Ύπουρ-
γείου, ο πρώην «δηµοκράτης» Θεοφύλακτος ΠΠαπακωνστανήνου, κόλε-
σε τον αρμόδιο διευθυντή του Ὑπουργείου καιτον ρώτησετι θα γίνει με
τη θέση αυτή στην Τρίπολη, Εκείνοςαπέντησε να σπείλουµε τονκ. Χάρη,
Ναιείπε ο Γαπακωνστανήνου, αλλά ο Χάρης... Ο διευθυντής τουεἶπε:
«Δενξέρω αν σεις ἔχετε κάτι λλο υπόψε,εμείς ως υπηρεσία δενέχουµε
τίποτε να τοῦ καταμαρτυρήσουμε. Αντίθετα, καὶ στο παρελθόν, σε περίο-
δο που ἡ Ακαδημία αυτή βρισκόταν σε αναταραχή, του ανατέθηκε

ἢ

δι-
εῴθυνσηκαι γρήγορα αποκαταστάθηκε η ηρεμία». Ο διευθυντήςαυτός
του υπουργείου ἦταν ο Γιαν. Μόλλιαρης, ένας υπάλληλος χοµηλώντό-
Νων, αφοσιωμένοςστην ὑπηρεσία, αλλά συνεσταλμένος, από τον οποίο
δενἀνέμενε κανείς αυτή τὴν τολμηρήγα τὴν ἐποχή εκείνη στάση. Παρά,
ταῦτα! Ο Παπακωνσταντίνου του ζήτησε τον υπηρεοιακό φάκελο, Φιλ.
λομέτρησε το περιεχόμενο, σκέφτηκε για λίγο και ἔδωσε εντολή στο δι-
εὐθυντή να προχωρήσει στην απόφασητηςτοποθέτησης,

Μόλις πληροφορήθηκατην τοποθέση, πριν ακόµαπαραλόβωτην.
Κοινοποίηση του εγγράφου,πήγα με τὴ σύζυγό μου στην Τρίπολη σε α-
ναζήτησηκατοικίας, Δε βρήκαμε και δύσαµε µια προσωρνή λύση, Ma-
ῥάλληλα ενοικίασατο διαμέρισμα που έµενα στην Αθήνα. Παίρνοντας.
σε μερικές μέρες την κοινοποίηση από το Υπουργείο, ένας υπάλληλος
πουείχε προσβάσεις και στις «παραµέσο» υπηρεσίες, αλλά πουµε γνώ-
ϱιζὲ απότις μέρεςτης Λαμίας, φιλικά καὶεμπιστευτικά,µου έκαµε υπα--
ψκκτικά λόγο για κάποιες δυσμενείς εξελίὄεις, αναφορικά µε την υπηρε-
σιακή µου κατάσταση, καιµουεἶπε να Περάσω τηνεπόµενη μέρα να μου
πει πιο συγκεκριµένα. Την επόμενη µέρα µε πληροφόρησεὅτιείχε φτά-
σει στο Υπουργείοεις πολλαπλούν ένα τηλεγράφημααπό τον Πειραιά
με το ακόλουθο περιεχόµενο: «Απαράδατος ο Κωνστανίνος Χάρης ως ἃ-
ωθυντής τῆς Παδαγωγικής Ἀκαδημίας Τριπόλεως, πρώην σύμβουλος του
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Παδαγωγκού Ινσππούτου καὶ συνεργάτης του Γαπανούησου»και µε ὑπο-γραφή «Κουτρουμάνης» (αν θυμάμαικαλά το ὀνομα). Δεν εἶχα συνα.ντήσει ποτέ άτομο µε από το όνομα. Μπορεί να ήταν και ανώπαρκτο,Αὐτό ποὺ ἔμαθα ήταν ότιυπήρχε στον Πειραιά ένας ολιγοµελήςσύλλο-γος ταραξιών «υπερεθνικοφρόνων» εκπαιδευτικών(έβγαζαν μάλιστακαὶ μια φυλλάδα), ο οποίος χρησιμοποιείταν απὀ Χαλκεία διώξεων εκ-παϊδευπικών στο να φέρνει στη δημοσιότητα καταγγελίες που έδιναν τοπρόσχημα στην αρμόδια αρχή να προβαίνει στις σχετικές αποφάσεις;
Με πληροφόρησε ακόµαο προαναφερόμενος φίλος του Ὑπουργεί

ου ότικατόπιν αυτού,ο στρατιωτικός επόπτηςτου Υπουργείου (σε κά-θε Υπουργείο ἦταν τοποθετημένος ένας στρατιωτικός κομισάριος τουκαθεστώτος) κάλεσετο γενικό γραμματέαγια εξηγήσεις και αποφάσι-
σαννακινηθεί η διαδικασία της απόλυσης.

Χάρη σἱ αυτήτην ἐγκαρη εµπιστευπική πληροφόρησητου ὀίλου Πε-ρικλή πήγα στην Τρίπολη, χωρίς, ευτυχώς,μετεγκατάστασητης οικογέ-
νειας; γνωρίζοντας ότι ακολουθεί απόλυση, Παρέλαβα την Ακαδημία
καὶ ανάφερα στο Ὑπουργείο ανάληψη καθηκόντων. Ύστερα από λίγες.μέρες, µετά κα τηνεπιβεβαίωσηότι το θέµα ακολουθείτη γραφειοκρα-πική πορεία του, ζήτησα τηλεφωνικά από το στρατηγό νομάρχη άδειανα μεταβώ το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για οικογενειακή µου ανά-
γκη. Δὲν εππρεπόταν η απομάκρυνση από την έδρατηςυπηρεσίας µας.οὗτε τα Σαββατοκύριακα, χωρίς άδεια. Έφυγα, υπέβαλααπό την Αθήνα
μια αἴησηγια αναρρωπική άδεια καπερίμεναεκείτο έγγραφο της α-Ἰόλυσης. Πριν φύγω παρακάλεσατο φίλο υποδιευθυντή της Ακαδη-

1.01 δωβόπες τότε µε απόλυση ἡ δυοµή µαόθεση που τροερ]όμασταν οπό τις,Ποδογωγκές Ακοδημές Ἰνωρζομε τον ασγητή τῶν προγροφῶν μας. Ἦτον συνόδων405, ποδευθιντής Γιοιδαγωγκής Ακοδημίος, πράκτοροςτοῦ τότι «βοθίπερου κρότουρα,© og απόκτησε μεγάλη δύνομη μόν eve omy εξουσίο η Χούντα, οπότε καὶ αν.chor«μέσως σε ούμβοιλο του ΑΕΣ Ἤϊον, εξοκρβωμένο, ο ἴδιος που, ὅταν επλόπη,κΩγαΤΟΠΙ.. διοχίτευοε σὲ βοιλειτές τς ΕΡΈ καὶσης εφημερίδες τῆς εποχής ἐκείνης τὴνκαιοσκανοσμένη πληροφορία bn ἡμουν τοβορ]ος του ΕΛΑΣ. γα ην οπσί έχω κόμαλά-ὙΟ ποραπόνο Δὲν εἶχα ποιέκόποια σχέση ἡ δοφορά με το σινάδελφο αιτόν. Το μόνο ἡτον πιεῖ καὶ οιτός υποβόλο αἰηρη γα το Ποιδογωμκό Μσιπούιο. ολλά δν επλέχηκε,Εφ. ὠσίόρο το θρόσος, ὁταν, μετά τῆν απόλυσή μου από τῇ Χούστα, οιμπωμαικά οννοστβήκομε σιο δρόμο, να έρϑει από το απόνασι πεζοδρόμο να µουαφρό tn adτοῦ λύπη Τίνα τοῦ πος Του απόντηρα, βέβαια καταπώς τοῦ ἔπρεπε,
ΤῪΕΝΙΚΟΤΈΡΙΙΣ ΚΑῚ ΜΕΓΑΛΥΤΈΡΗΣ ΠΡΟΣΘΠΙΚῊΣ ἔγϑυνης [993]

 

 



μίας, ὅταν λάβουν το έγγραφοτῆς ἀπόλυσης, να καθυστερήσουν τὴν
κοινοποίησήτου, όσο μπορεί αυτό ὑπηρεσιακά να δικαιολογηθεί Σκο-
πός μου ἤνων νὰ ζεπεράσω ἄνετα τὰ εἰκοσιτέσσερα χρόνια καιἐξ μή-
νες υπηρεσίας (ήμουν κοντάστο ὁριο), ὥστε να θεµελιώσω.όπως πιο
πάνω δικαίωμα κάποιας ούνταζης, που ὁριότης ἦταν η 25ετία. Τέ-
λος, ήρθε η κοινοποίηση. πήγα στην Τρίπελη,παρέδωσα το αρχείο Kat
τολοιπό υλικό της Ακαδημίαςκαι επέστρεψααυθημερόν στην Αθήνα,
µε ένα αἴσθημα ανακούφισηςκαι λύτρωσης από τον εφιάλτη, Έχοντας,
υπηρετήσει από ηγετικό πόστο τη μεταρρύθμιση του 1964 και έχοντας.
απολυθεί και γ’ αυτόν τολόγο, µου ήταν αδιανόητο να υπηρετήσωτην
αναίρεση της μεταρρύθμισηςεκείνης, αναθεµατίζοντάς την,

Ἡ απόλυση έγινετον Φεβρουάριοτου1968, µε βάση τη γενική Συ-
ντακτική Πράξη (/1267) του καθεστώτος, Στο σχετικό έγγραφο ανα-
γράφεται««-απελύθητετῆς υπηρεσίας, καθότον δεν κέκτησθε το απαπούµε-
νον ηθικόν κύρος διά την ἄσκησιν των καθηκόντων σας». ἰδιαίτερα με ενό-
χλησε ἢ διατύπωση«δεν κέκτησθετο ἀπαγούμενον ηθικόν κύρος» στο
κατηγορητήριο, Βέβαια ήξερα ότι η διατύπωση αυτή ἦταν ἴδια για ὁ-
λους Τους απολυόµενους από την υπηρεσία καιότιγια το καθεστώς ο
ὅρος «ἦθοςκαὶ ηθικόν κύρος» σήμαινε τη; κατά τη δικήτους αντίληψη,
εθνικοφροσύνη. Όμως µε εξαγρίωνε, γιαή/ ταντο ήθος,στην ορθόδο-
ἔῃ σημασία του ὅρου.το οποίο κατεξοχή/ πάοχζα να έχω κα του ο-
ποίου εἰδική μνεία εἶχε κάμει ο πρόεδροςτου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου σε ανύποπτο χρόνο (βλ. παραπάνω σελ... 186).

Ἡ απιολόγηση της απόλυσης μου κοινοποιήθηκεδέκα µήνες αργό-
τερα (έγγραφο 18064/7.12.68). Η οχετική απόφαση, αφού καταρχήν
μνημονεύει -μετις συνηθισμένεςδιογκώσεις-- τη συµµετοχή µου στην
Εθνική, αντίσταση.εἰδικότερα στον ΕΛΑΣ,καταλήγει «Ότι κατά την προ
της21.467τρισίαν εξεδηλούσθε υπόρ της αριστεράς ππέρυ]ος της ΕΚ, δη-
μουργήσας την ἐντύπωσιν ότι εξακολουθείτε να εμένητε εις τὰς κομμουνιστι-
κάς σας πεποιθήσεις. Ὅτι υπήρξετε ὄργανοντου Γεμκού Γραμματέως του
Ὑπουργείου Παιδείας οργανωτού της ἐκπαιδειτικής μεταρρυθμίσεως καὶ ἐρ-
γάσθητε μετά φανατισμού υπέρ της εκπαδευπκής µεταρρυθµίσεως και όπ ως
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινσπτούτου προωθήσετε συστηµαπκώς τους.
αριστερούς» (η ούνταξῃ, του εγγράφου).
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103 ΤΟ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενδιαφέρουσες προσφορές, στο ἐξωτερικό
(δελεαστική η πρόταση του ΓΙανεπιστημίου

Simon Fraser rou Bavkoupep.
Διαβατήριο:

Έχα τια σοβαρό οικονομικό πρόβληµα, Το κλάσμα σύνταξης που ἐβγαλασὺν το ενοίκιο ενός μικρού παλιού διαμερίσματοςτης γυναίκας µου έκα-ναν ένα ισχνό μηνιαίο εισόδηµα ανεπαρκέστατο γιαµια πενταμελή οικογέ-
ψεια. Όπως είπα, είχα νοικιάσει το διαμέρισμαστοοποίο έµενα Αλλάτοε--γοίκό του μόλις επαρκούσε για Τη µηναία δόση του δανείου στο Ταχν-δρομικό Ταµευτήριο, µε το οποίο εᾗε αγοραστείΑναγκάστηκανα στεγά.01 την Οκκογένειά µου στο τρίόρι όπου έμενε η οικογένειατου πεθερούμου-τρία άτοµαεκείνοι καὶπέντε εμείς, οχτώ. Καλοί άνθρωποι εκείνοι. Καιη γυναίκα you, my εποχή εκείνη, παλικάρι Μη στενοχωρέσαι, µου έλεγε. θα,ζήσουμε και με τα λίγα, Ένιωθα ήρεμη τη ουνείδηση καὶ είχα απαλλαγεί α-πότον Εφιάλτη γιατον οποίο έκαμα λόγο παραπάνω.Σκέφτηκα σοβαράτημετάβαση στο εξωτερικό και μάλιστα βάστικα, µην υπολογζοντας πως.αυτό δεν ἦταν καθόλου εύκολη υπόθεση, όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια,

Ἠόλις απολύθηκα,έλαβα δύο προσκλήσεις,ενδιαφέρουσεςγια τηνκατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Η μία ήταν για το Σάο Πάουλο(Θραζλίο). από το μικρότερο αδερφό µου,που είχε ιδρύσει εκεί εργοστάοιο για οριοµένα εξαρτήματα αυτοκινήτων, µε ραγδαία εξελισσόµε-νο κύκλο εργασιών.Ἡ ἄλλη ἦταν από το στενό μου φίλο καὶ κουμπάροΝικόλα Λαιμό, γιατο Λονδίνο, µε προοπτικήτην απασχόληση για όσονκαιρό ήθελαἡ και μόνιμα στην εφοπλιστική εταιρεία τους. Προύίμησατην περίπτωση του Λονδίνου που µου ήταν πιο οικείο καιπιο κοντά,"Νόμιζα, άλλωστε,όπωςκαι πολλοί άλλοι-αϕελώςβέβαια. ότιτο στρα-πωπικό καθεστώςστη χώρα µας δεν µπορεί παρά να ἦταν βραχύβιο.Μετον Νικόλα Λαιμό είχαμε συνδεθεί στα χρόνια των σπουδώνμου στο Εδιμβούργο, Εκείνος έκανε εκείµετά την αποφοίτηση από τηΝαυτική σχολή του Λίβερπουλ. επιχειρησιακές σπουδές,πριν µπαρκάρει-ε ένα από τα καράβιατης εταιρείαςτους (12, τότε, στον αρἰθµό), προ-εμένου να καταρτιστεί πλήρως για το κουμάντο της, Στην περίοδο γιατην οποία μιλούμε, ήταν ο γενικός διευθυντήςτης. Ἡ εταιρεία ήταν η.
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Lemos & Pateras Lmtd. Ero γράμμα µε το οποίο µε προσκαλούσε ἐ-
Ύραφε πως θα μπορούσε να µου προσφέρει πολύ ικανοποιητική απα-
σγόληση στην εταιρεία τους και πρόσθετε:«ξέρω πολύ καλά το μεράκι
σουγια την εκπαίδευση, αλλάστην περίπτωση που αποφασίσεις να µεί-
νεις μόνιμα στο δικό µαςχώρο,οἱ οικονοµκέςαποδοχές σου θαεἶναι
πολύ µεγάλες, Ξέρω τις δυνατότητές σουκαι μπορείς να υπολογίζεις
σεμια θέση, τὴ δεύτερη µετά από μένα!»

Πήγαστο Ὑπουργείο Εσωτερικών να υποβάλω αἴτησηγια έκδοση
διαβατηρίου, γιατίτο Κανονικό διαβανήριό µου για το εξωτερικό δεν.
σχυε, δεδομένου ὁτείχε παρέλθει πενταεήα από την ἐκδοσή του. Είχα
Κ:άλλοπολύ πρόσφατο, πουείχε εκδοθείΝγο πριν απότο πραξικόπη-
μαγια να πάω στο συνέδριο του Leeds, ya to omoio έκαµα λόγο πα-
ῥαπάνω, αλλά ήταν υπηρεσιακό µιας χρήρης. Κακοτυίακεδώ. Είχα
Φύγειγιατο συνέδριο αυτό, χωρίς περιθώριαχρόνου να ανανεώσω την
ιΟχό του κανονικού µου διαβατηρίου.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε τη νέα κατάσταση.µου ζήτησανἆ-
δεια της υπηρεσίας, προκειµένου να µου εππραπεί έξοδοςαπό τη χώ-
ρα. Στην απάντησή µου ότι δενεἶμαι ma στην υπηρεσία καὶ én έχω κα-
ταστεί ουνταξούχος. µου ζήτησαν ανγροφο της πράξηςσυνταξιοδό-
Ίηρης. Η ουνταβοδοτκή απόφασηαυτήδεν είχε ακόµαεκδοθεί. Κι αντί
να περιμένω τὴν ἐκδοσήτης και να επανέλθω,εἶπα στον υπάλληλο πως.
ἕχω απολυθεί, ὁπότε εκείνος μου εἶπε να προσαγάγω αντίγραφο τοῦ
εγγράφου απόλυσης. Εγώ, ακόµα αφελέστερα, πήγατὴν ἐπομένη με το
σχετικό αντίγραφο. Σε δυο μέρες, πουμοιεἶπε να περάσω για το δια-
βανήριο, µου δήλωσεότι θα έχει κάποια καθυστέρηση, γιαήκρατήθηκε.
στο γραφείο Ασφάλειας. Τότε κατάλαβατην γκάφα που έκανα. Όταν
Ζρναπέρασα,µου είπε να αποταθώ στο προαναφερόμενο γραφείο. Εκεί
9 αρμόδιος υπάλληλος(αστυνομικός) µουεἶπε να συντάξω µια δήλω-
ση στην οποία να αναφέρω πού θέλω να πάω καὶγιατί, και να ξαναπε-
ράσω ὕστερα από δύο εβδομάδες. Ύστερα από δυο ακόµα αναβολές,
εγκατέλειψατην προσπάθεια. Πείστηκαότιεἶναιτια μάταιη

 

Λίγο αργότερα πήρα την ακόλουθη (από 2. Δεκεμ. 1368) επιστολή
από τοΠανεπιστήμιο Simon Fraser rou Βανκούβερ Καναδά:

«Αγαπητέκύριε Χάρη,
θωλλάβει οδηγίες από το ΤμήμαΚοινωνικώνκαι Φλοσοφικών Σπουδών.
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τῆς Αγωγής, της Παιδαγωγικής Σχολής, va σας καλέσω να αναλάβετε ὑπηρε-σία σ'αἰπό το Πανεπιστήμιο, ὡς Αξεοκίοιε (Εταίρος καθηγητής) του ΚέντρουΘεμελιακών Σπουδώντης Αγωγής. Η θέση σας αὐτή θα συνεπάγεται τὰ ακό.λουθα καθήκοντα:
1. Βοήθεια στὴ διδασκαλία μερικών μαθημάτων των Κοινωνικών καὶ Φι-λοσοφικών Θεμελίων της Αγωγής. (Ὁ εἰδικός προσδιοριομός των θεμάτωντοὺ προγράμματος θα εξαρτηθείαπό τὴ σπουδαστική περίοδο,τὴν οποία θααλέᾷσε γα να προσῶθσεστη Σχολή)

2.Συμµαοχή, σε συνεργασία µε ἄλλα µέλη τμημάτωνστο Κάπρο Θεμε.
λιακών Σπουδών της Αγωγής, σε μερικούς τομείς της εκπαίδευσης τωνδα.
σκάλων, στα πλαΐοιατου Προγράμματος Επαγ]ελµαπκής Ανά

3. Απασχόλησηµε έρευνα σχετκή µε το ἀργο του Κάπρου Θἐμελιακών.
Σπουδών τῆςΑγωγής.

0 Biopioysc wg Associate eivar για δύο περιόδους, α)λά µπορεί να ανα:
νεωθεῖ Ὑπάρχα Πρόβλεψη για µια πλήρη αναθεώρηση της θέσης σας κατά τη
Δάρκειατης δεύτερηςπεριόδου σας κοντά µας. Ἡ ἀμοιβή σας για τις δύο πε-
ριόδουςθα εἶναι8000 δολάρια. Παρακαλώ,σημειώστε ότι το ποσόν από ᾱ-
γππροσωπεύει quoi 8 µηνών. Η αναθεώρηση κατά τη δεύτερη περίοδο θα
Δαλαμβόνει καθοριοµόμελλονικής αµοθβής, Επιθυµώνα πληροφορηθώ απόὀ
σας αναφορικά µεβοήθειατην οποία θα χρεαστεῖε για τὴν ανημετώπισηε-
φόδων ταξίδιου.

Εάν ενδιαφέρεσθε γιαµια τέτοια θέση, θα σας παρακαλούσανα επικοινω-
νήσετε μαζί μου το συντομότερο. Ὑποθεπκώς αποβλέπουµε ανόληφη υπηρε-
σίας σας τὴν Ἰη Μαῖου 1969.

᾿Αντήραφο της επιστολής αυτής ἀποστέλλω στον Καναδό Πρεσβευτή στην
Ελλάδα ΗΕΒ. ἔρανετ, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 31, Αθήνα, ὥστε η καθυ-στέρηση εξαπίας μεταναστευτικών ζητημάτωννα περιορισθεί στο ελάχιτο.

Edens viens
AR Modine

een ofEaton

ΤΙεἶχε συμβεί: Ὅταν απολύθηκα, ἐγραψα ένα γράμμαστον καθηγητήPilley, ue τον οποίο είχα συνεχή επικοινωνία από τα χρόνια του Εδιµ-
βούργου. Του έγραφα Ὑια την απόλυση και πρόσθετα ότι εἶμαι αδια-
ομένος από την κατάσταση καιθα ἤθελα να ἐγκαταλείψω τη χώρα,Εκεί-
νοςτὸ πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να καταγγείλει, διά του β8ς,τη Χούντα για τῆν απόλυση, αλλά τον απέτρεψε ο κουµπάροςµου στο
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Λονδίνο Ν. Λαιμός, λέγοντάς του ὁτιαιτό, κάτω απότις συνθήκεςε-
κείνες, θα ἀπέβαινε εἰς βάρος μου. ΓΙαράλληλα,με δική του πρωτοβου-
a, ο Ρί!εγ ἔγραψε σε φίλουςκαι πρώην µαθητέςτου που εργάζονταν
σε ΑΕ! στην Αμερική, εκθέτονταςτα οχεικάμ’ ἐμένα και ζητώντας μια
θέση απασχόλησης. Πήρε τρεις θειικές απαντήσεις, απότις οποίες.
προήμησε αυτήντου Πανεπιστηµίου Του Βανκούβερ. από το οποίο πή-
ρατην παραπάνω επιστολή. Πρέπει να προσθέσω ότι ο πρύτανηςπου
την υπογράφει δεν µου ήταν άγνωστος ούτε εγώ σ'εκείνον.Είχαμε συ-
γυπάρξεικαι γνωριστεί στα μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου
του Εδιμβούργου. Εκείνος βρισκόταν ένα χρόνο µπροστά από μένα.
Απάντησα αμέσωςστο Πανεπιστήμιο εωχαριστώντας θερµάγια την
πρόσκληση, εξήγησα ότι ουναντώ δυσκολία να πάρω διαβατήριο και
παρακαλούσα να µου δώσουν κάποια πίστωσηχρόνουνα ετιχειρήσω.
καὶ πάλι στις αρμόδιεςελληνικές υπηρεαΐς.

Έπειτα από την πρόσκληση αυτή ζαναπήγα οτον αρμόδιο του
Ὑπουργείου γιατο θέμα του διαβατηρίου Μουείπε ότιτοθέµαέχει πα-
ῥαπεμφθεί στην ΚΥΤΙ. Μου δόθηκε τότε Ἡ ευκαιρία να κάµω ἕνα διάβη-
μα ψηλότερα. Ἕνας συμπατριώτηςκαι φίλος, νέος αξιωματικόςτης
Αστυνομίας,υπηρετούσε ωςυπασπιστήςτου διοικητή της Γενικής.
Ασφάλειας Αθηνών, ο οποίοςκαι τον εἶχε στεφανώσει. Ἡξερε ο φίλος
μου αυτόςτο θέµα και προθυµοποιήθηκ«µε ειλικρίνειανα µε βοηθήσει
Μλλησειλοιπόν, στον προϊστάμενότου καιµουέκλεισε ένα ραντεβού. Εκεί.
νος μεδέχτηκε με προσήνεια, συζητήσαµε το θέµα και έδειξε κατανόηση,

Στη συζήτηση, αναφέρονταςτις προσκλήσεις που εἶχα από το ε-
ξωτερικό για απασχόληση, υπογράµµισα την προτίμησήµου στην
πρόσκληση του Ν. Λαιμού, µε τη σκέψη ότι αυτό θα ἦταν θετικότερο
Ύμα μένα, αφού, κατά τεκμήριο, όπωςεχώ τουλάχιστον υπέθετα, ο ε-
φοπλιστικός κόσμοςδιάκειταν συµπαθώςπροςτο στρατιωτικό καθε;
στώς. «Μα!» µου παρατήρησε εκείνος. «αυτός [δηλαδήο Ν. Λαιμός]
είναι κομμουνιστής» Αδύνατον, απάντηρα έκπληκτος.Καιεξήγησαὁ-
πιστο Εδιμβούργοπουκάναμεπαρέα, πολπικά βέβαια ὅε ουζητούσα-
με, αλλά σε όλεςτις εκδηλώσεις του έδειχνε αυτό που λέμε «φανατι-
κός εθνικιστής». αφού και στο καινούριο αυτοκίνητο πουτου είχε α-
Ὑοράσει ο πατέρας του, από εθνικούς ουναισθηµατισµούς, άλλαξετο
χρώμακαιτὸ ἔβαψε μπλε-ἄσπρο. Μήπως πρόκειται περί συνωνυμίας,
παρατήρησα, Όχ,εἶπε, και ἀπαρίθμησε όλαταβασικά στοιχεία που α-
φορούσαντο πρόσωπο αυτό. Έμεινα µε την εντύπωση ότι θα πρόκε-
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ταν για κάποια παρεξήγηση, ια έναν χαρακτηρισμό απ’ αυτούς πουεύκολα χαλκεύονταντα Χρόνια εκείνα, γα λόγους άσγετουςµε τηνπραγµαπικότητα,
Αργότερα.όταν συνάντησατο Ν. Λαιμό του διηγήθηκατο Πκριστα-πκό, καιγια μεγάλη κατάπληξή μου, γελώντας, μου εἶπε πωςγι αιπόνπρόκειταν, ότι τοῦ εἶχαν φάκελο στην Ασφόλεια. Ti exe ουμβεῖΜετά τς,πουδές του στο Εδιμβούργο, ο πατέρας του τον µπάρκαρε ως ανθυ:ποπλοίαρχο σε ένα από τα πετρελαιοφόρα του µε τον πιο σκληρό κα.πετάνιο «γινα ψηβείστη δουλειό». Σε κάποια διεκδικηγική κίνηση τουπληρώματος, ο Νικόλαςτάγτηκε µετο µέροςτου,γιατίθεωρούσετα αι-τήµατάτουςδίκαια. Οι ναυτεργάτες ήταν προφανώςµέλη του ΚΚκαικι.Νούντανοργανωμένα. Έτσι απόκτησεκι αυτόςτο χαρακτηριθμό και τοφάκελοτου κομμουνιστή,
Τελικά ο διοικητής µου ζήτησε να του φέρω ἕνα ὑπόμνημακαι υ-ποοχέθηκε να βοηθήσει Σε Νέγες μέρεςµε πληροφόρησεὅτι το Θέμαθε παραπεμφθεί στη Γενική Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας(ΓΛΕΑ). Εκείπόλι κόλλησε.
Έγραψα, λοιπόν, µια επιστολή στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου,στο Βανκούβερ λέγονταςότι δεν έχω ελπίδες να µου χορηγηθεί διαβα-τήριο. Πολύ σύντομα πήρα την ἀκόλουθη δική τους ἐπιστολή, με με.pounvia 31.1.1969:

Ayarmré Ke Xdon,
Επισυνάππεται απἠραφο της επιστολής την οποία έλαβα από το ΓραφείοΔεωρήσεων της Καναδικής Πρεσβίας Αθηνών. Στενοχωρήθηκα(διατερα α-πό την τελωταΐα πρόταση«. δὲν μπορεί να γίνει τίποτεν. Κατά τη δάρεεια αυ.τούτου μήνα προσπάθησα να βρω τι θα μπορούσε να γίνει στο θέμα αυτό, γιανα ξεπεραστείτο πρόβλημα.
Κατεληξα σε δύο τρόπους ενέργειας: (1) Γράφω κα πάλι στον ΚαναδόΠρέσβη να κάμει, αν εἶναι δυνατό. περαπέρω παραστάσεις για λογαριασμό.σας, καὶ (2) οχιδιάζω να γράφω κατευθείαν στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας,Γεώργιο Παπαδόποιλο, να ρωτήσω Πατ΄σας αρνήθηκαν διαβατήριο, πράγμαΤὸ οποίο σας εμπόδισενα καταλάβσε την ακαδημαϊκή θέση στο Γανεπιστή-Mo Simon σεν.
δεν επιθυμώ µεκανέναν τρόπονα σος φέρω σε δύσκολη θέση µε τς ε-νέργειές μου. Συνεπώς, θα σας παρακαλούσα να µε συμβουλεύσετε εν θαἨρέπει να στελω την επιστολή στον Κο Παπαδόπουλο.
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Ἐλπίζω ὅτι το θέμα αὐτό συντόμως θα Δευθετθάκαι ότι θα μπορέσετε
να μαςπείτε ότι σας εἶναι δυνατό να αποδεχβείτε τώρα το διορισμό.

Epsoes,
AR Modkonon

eon of Educators

Πήγα, σύμφωνα µετη οὐστασήτους, στον μορφωτικόακόλουθοτης Ὁ
ΚαναδικήςΠρεσβείας, ο οποίοςεἴχε λάβει κοινοποίηση τουεγγράφου,
καὶ συζητήσαμε το θέµα. Μουείπε πωςδεν κρίνει οκόπιµο να κάνουν
διάβημα στην κυβέρνησηγια να µου επιτρέψουν τη μετάβαση στον Κα:
ναδά, γιατί αυτό σε µια παρόμοια περίπτωσηείχε δυσμενείς συνέπειες
Ύύαυτόν γιατον οποίο είχαν μεσολαβήσει

Ὕστερα από κάµποσο καιρό µε κάλεσαν στο αστυνομικό τµήµατης,
περιοχής πουέµενα. Ο νουςµου πήγε σε κάτικακό, αλλάπρόκαταν για
κάπι απλό, Μου επέδωσαν ένα έγγραφο του Ὑπουργείου Εσωτερικών
που µε πληροφορούσε ότι η αἰτησή µου [ια διαβατήριο απορρίῥτηκε,
αλλ΄ ότι, αν ήθελα,θα μπορούσα να υποβάλω ένστασηκαι να παρου-
σιαστώ να την υποστηρίξω ενώπιοντου Υπουργού Εσωτερικών ΣΙ.
Παπακού. Δεν ἔκαματίποτα. Καιτι να ἔλεγα στον Παιτακό; Αὐτό που
θᾳ ήθελε ν᾿ ακούσειεκείνος: Έτσι έληξε κατο ὄνειρο του ΓΙανεπιστηι
ου Simon Fraser. Apyérepa πληροφορήθηεαότι µέσω τέτοιαςδιαδικα-
σίας ἐπέτρεψαν σε δυο καθηγητές του Πανεπιστηµίου (ο έναςήταν ο
Ἀριστόβουλος Μάνεσης, ξεχνώ το ὄνομα του ἄλλου) να φύγουν για το
Παρίοι. Γιθανόννα πίεσε περισσότερο η [αλλική Πρεσβεία,

  

Λλια χαρακτηριστική των καιρών συνάντηση.
για απασχόληση στην «ΓΠειραϊκή-Γανραϊκή»

Το οικονομικό πρόβλημα γινόταν ολοένα κα πεσπκότερο. Τα παἰδίά µου
μεγάλωναν,είχαν τα διαβάσµατά τους και,αν όχ. ἥποτε άλλο, χρειάζονταν
μια στοιχειώδηάνεση χώρου. Είχαν ήδη περάσει τρία χρόνια καιη Χούντα, α-
Μένα ἔρφήσει, όπως νομέζαµε, εδραιωνόταν ακόµαπερισσότερο. Όταν κά.
ϐς ελπίδα γα το εξωτερικό διαψεύστικε, επιδίωξᾳ να βρω κάποια δουλειά,
χωρίς αδώσεις, Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ σεένα περισταπκόαυτήςτης
αναζήτησης, γα νομίζω έχεικάποια Ιδιαζόντως ενδιαφέρουσα σημασία,
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Συνδεόμουνα φλικά, και στα χρόνια της Δικτατορίας πήγαινα ουγνάστο δικηγορικό γραφείο του πρώην υπουργού Μιχάλη ΓἸαπακωνστανή-νου, Γνωρίζοντας το πρόβλημά μου, μουεἶπε μια μέρα ότι θᾳ μπορούσε
νακάμει κρούση για καμιά απασχόλησηγια μένα στο βιοµήχανο Χριστόφορο Σηράτο, τῆς γνωστής Εταιρείας «ΠειραϊκήΓΠατραϊκήρ, που βρισκό-παν τότε σε µεγάλη άνθηση, Τον ευγαρίστησαγιατο ενδιαφέρον καὶ πρό-
σθεσα ὁτικάποτε υπό άλλες συνθήκες, εἶχαμε γνωριστεί µετον κ. Στράτο,

Notafray η γνωριμία: Όταν ἥµουν διευθυντής στην ΠαιδαγωγικήΑκαδημία Λαμίας, ήρθαν στην πόληοι καθηγητές του Πανεπιστηµίου
Γεώργιος Βουρβέρηςκαι Καΐσαρ Αλεξόπουλος µε το ΧριστόφοροΣχράτο, ως προεδρείο της ΕλληνικήςΑνθρωπιστικήΕταιρείᾶς, γιαµια.
ημερίδα που είχε αντικείµενο ένα-δυο θέματα και Τους σκοπούςτης,
Εταιρείας. Με αναζήτησαν ως διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας
Καὶ προθυµοποιήθηκα να ουστήσωκα στουςσπουδαστές µαςνα πα.
ρακολουθήσουν τις ομιλίες, Το βράδυ τους κάλεσακαι για δείπνοσ΄ἑ-
να παραθαλάσσιο Κέντρο στην Ἁγία Μαρίνα, ηρθανοι άλλοιδύο µε
τους ακολούθουςτους,γιατίο Χρ. Στράτος γύρισε νωρπεραστην Αθή-
va. Πριν φύγει µε ευχαρίστησε για τη συμπαράσταση στην εκδήλωση
καὶ εκφράζονταςτην εκήµησήτου µε παρότρυνε va νω µέλος καινα
πάρω ενεργό µέροςστις δραστηριότητεςτης Εταιρείας,

Στην Προκείμενη περίπτωση, ο Μ. Παπακωνσταντίνου µλησεσχετικά
στον Χρι Στράτο, έκλεισε ένα ραντεβού και πήγαμε µαζί στο γραφείο του.
Με δέχτηκε πολύ τυπικά. Του υπενθύµισαδιακρπικά τη γνωριμία µας στηΛαμία, αλλάδεν έδωσε ανάλογη σημασία, Του εξέθεσα το πρόβλημά µου
καὶείπα ότι σε µια βιομηχανία όπως η «Πειραϊκή,ΓΠατραϊκή» θα µπορού.
σαν εἶμαι χρήσιμος στην οργάνωση εφαρμογών της επαγγελµαηκής κα-
Ἱάρτισηςκαι της βιομηχανικής ψυχολογίας, κατά το πρότυπο των ούγχρο-
νῶν βιομηχανιών στη Δύση. Γνώσειςτης κατηγορίας αυτήςείχα αποκοµί-ει από το µόθηµα«Επαγγελματική Ψυχολογία»,σε συνάφεια καιµε την
πρόσθετη εἰδίκευση στις εφαρμογές του σχολικού και επαγγελματικούπροσανατολισμού. που εἶχα κάμει στο Πανεπιστήμιοτου Εδιμβούργου.

Μετηβοήθεια και ενόςδιαγράμματος που είχα συντάξειεξήγησα στο
συνομιλητή μου ότι θα μπορούσα να συμβάλω, από την εκπαιδευτικήπλευρά, στην οργάνωση ταχύρρυθμων προγραμμάτων για επανακατάρη-
ση ἡ αλλαγή ειδίκευσηςτου προσωπικού, κατά τις ανάγκες που επέβαλ-
αν η διαρκώς ανανεούµενη τεχνολογία και οιεπιχειρησιακοίεκουγχρο.ΝομοίΚι ακόµα én Ba μπορούσα να οργανώσω, για µέλη τουεργατικού

 



δυναμικού που θα το ἐπιθυμούσαν,μια λεπουργία συμβουλευτικής, πρό-
νοιας καὶ ἀρωγής, ἀναφορικά με προβλήματα σταδιοδρομίας τους ἔργα.
αιακά, διαπροσωπικών σχέσεων. ψυχολογκά. Ότι έτσι θα επιδίδονιᾳν
στο έργοτουςµεκαλύτερηδιάθεσηκαι ουγχρόνως αποδοπικότερα. Εκαί-
νος με άκουγε μάλλον αδιάφορα Και πρὶν ολοκληρώσω την πρότασή
μου, µεδιέκοψε. Δε θυμάμαι το ἀκριβές φραστικό που, ωστόσο, ισοδυ-
ναμούσε µετο: «Δηλαδή νατους ανοίξουμε τα µάτα να γίνουνπιο απα.-
πηικοῦν Έτσιέληξ; η συζήτησηµε έναν υποθετικά φωπιομένοβιοµήχανο
µε σύγχρονες απόψειςκαι µε ανθρωπιστκές ευαισθησίες!

Επιτέλους,µια δημιουργική απασχόληση:
σεένα φιλόδοξο σχέδιο

Δοξιάδη-ΓΠαπανούτσοι, (1969-70)

Στα προπολεμικά χρόνια, τις ανάγκεςτης επαγγελματικής εκπαίδευσης.
μέσου εκπαιδευτικού επιπέδου τις εξυπηρετούσαν διάφορες σχολές,
Κυρίως βραδινές, ια εργαζόμενουςνέους, κηδεμονευόμενες από ἀντί.
στοιχα επαγγελματικά σωματεία (Σχολή Εμποροὐπαλλήλων,τεχµκές.
oyohéc, όπωςτου «Πειραϊκού Συνδέσμου», «Ο Αρχμήδηοκά). Με-
ταπολεµικά,ιδρύθηκανκαι άλλες, γιαδιάφορες εἰδικότητες, Από τις κα-
λύτερα οργανωμένες ήταν οι σχολές του Αθηναϊκού Τεχνολογικού
Ἰνσηπούτου (ΑΤΙ).γνωστές ως «Σχολές Δοξιάδη». κηδεµονευόµενες.
από τον«Αθηναϊκό Τεχνολογικό Όμιλο»(Α.Ο).του οποίουιδρυτής.
και πρόεδρος ήταν ο διεθνούς αναγνώρισηςπολεοδόµος Κωνστανήί-
νος Δοξάδης, Οι οχολές αυτές εποπτεύονταν από τονEv. Manavod-
τοῦ, ποὺ ἦτανκαι αντιπρόεδροςτου ΑΤΟ

Σκοπός του Κ. Δοξάδη ήταννακαλύψει το κενό της ανυπαρξίας,
τότε, σχολώνκατάρτισηςστελεχώνανωτέρου επιπέδουγιατηνποικλία
τωνεἰδικοτήτων που είχαν ανακύψει στους χώρουςτης οικονοµίας και
τηςτεχνολογίας. Εξασφάλισε για το σκοπό αυτό ένα σηµαντικό κονδύ-
ϊτουγνωστού αμερικανικού ιδρύματος Ford Ρουπάκίοη, καθώς επί-
σης την υποστήριξη κορυφαίων επιστημόνων της χώραςµας (καθηγη-
τών Γιανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και άλλων διακεκριμένων ειδικών).

Με ούσταση του Ευ. Γαπανούτσου, µου ανατέθηκε από τον Αθη-
ναϊκό Τεχνολογικό Όμιλο να κάµωµια διερεύνηση αναφορικάµετις α-
νάγκες τῆς χώραςγια εκπαιδευτικά προγράµµατα(σχολές) ανωτέρου
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πππέδου στον τοµέα τῆςεπαγγελματικήςεκπαίδευσηςκαινα µελετήσω
πρώτα πρώτα την οργάνωση µιας Σχολής ΠρογραμμαπιστώνἨλεκτρο-
κῶν Ὑπολογιστών (πρόγραμμα. οργανισμό λεπουργίας. διδακτικό
προσωτικό), καθώςεπίσης Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησηςἔπιχει-
ρήσεωνµε Ἱς επιµέρους εἰδικὀτηκέςτης. Οι σχολές αντές θα λεπουρ-
Ἰούσαν στα πλαΐοια του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Μνσπτούτου (ΑΠ). το
οποίο, πως προαναφέρθηκε,ήταν οργανισµόςθυγατρικόςτου ΑΤΟ.

Ὃιηλεκτρονικοί υπολογιστές ήταν Τότε ευμεγέθεις συσκευέςπολύ
δαπανηρές,τις οποίεςεισήγαγε γιαπρώτη φορά -νομίζω- στην Ελλά-
δαο ΑΤΟ, δηλαδή ο Κ. Δοδάδης. Τις είχεεγκαταστήσει στο εκπαιδευ-
τικό συγκρότηµάτου τηςοδού Στραπωπικού Συνδέσμου,στο Κολωνά-
a, 11g εἷχε στελεχώσει µε προσωπικό ειδικευμένο στην Αμερικήκαι τις,
Ἰρησιμοποιούσε για τις δικές του εργασίες αλλά καὶ γιὰ εργασίες ἁλ-
ων,κατά παραγγελία. Σκέφτηκε.λοιπόν, ο φωτισμένοςεκείνος Πολεο-
Βόμος να οργανώσει Καὶ µια σχολή κατάρπισης αναλυτών και προ-
γραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβλέπονταςκαι διευκο-
λύνοντας τη διάδοση αυτών των θαυμαστών νέωντεχνολογιών πληρο-
Φόρησης, που προορίζονταν να αλλάξουντην όψη του κόσμου. Τέτοια.
προγράμματα σπουδών δεν είχαν τότε τα ΑΒ: τῆς χώραςµας. Τα Ké-
Ύπρα Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΚΑΤΕ). που μετεξελίχτηκαν
αργότεραστα γνωστά ΤΕ,δεν είχαν ακόµα ιδρυθεί.

Ἔργο δικό µου ήταν να αναζητήσωτέτοια προγράµµατα σπουδών
Ἐένων ανώτερων εκπαιδευτικών ἱδρυµάτων, να συμβουλευτώ δυο
Ίρεις,Τουςπιο αξόλογους, από τους ελάχστους τότε σχεικούς µετην
πληροφορική εἰδικούς στη χώραµας (κορυφαίος ο Γεώρ. Φιλοκύπρου
του Δημοκρίτου), να σχεδιάσω ένα ενδεικτικό διετές πρόγραµµα σπου-
δών καὶ να αναζητήσω εκείνους που θα μπορούσαν να διδάξουν τα
σχετικά µαθήµατα.

Σε εὔλογο χρονικό διάστηµα αποπεράτωσα τη µελέτη Καιτην παρέ-
δωσα, Κρίθηκε ικανοποιητικήκαὶ µου ανατέθηκενα Τη συνεχίσω για µια
σειρά επαγγελματικών καιτεχνολογικών σχολών ανωτέρου επιπέδου,
των οποίων είχε τότε ανάγκη η αγορά εργασίας στη χώραµας. ταν
μια πολύ ενδιαφέρουσαεργασία, στην οποία επιδόθηκα µε ζήλο. βασι-
κές πηγέςγιατην κατάρτιση των προγραμμάτων οπουδών ἦταν αντί-
στοιχα προγράµµατα διαλαμβανόμενα σὲ εκδόσεις αμερικανικών κυ-
ρίως πανεπιστημίων, που τις έβρισκα στην Αμερικανική Ββλιοθήκη
στην Αθήνα, Αυτή ήταν η µία πλευρά. Παράλληλα, για κάθεεἰδικότητα,

FENIKOTEPHE KAT MEPAAVTEPHE προσωπίκης ἐνούνης. [513]

 



ἀνάτρεχα σε αξιόλογους επαγγελματίες και, βάσει ενός ἐρωτηματολογί-
ουτο οποίοεἶχα συντάξει, κατάρτιζα ἕνα προφίλ του ἐπαγγέλματος, μια
επαγγελματική μονογραφία, με όλες τις παραμέτρουςτῆς, Μετὴ δια-
σταύρωση αυτώντων δύο πηγών προσδιόριζα τα περιεχόμενα του
προγράµµατος οπουδών για κάθε σχολή. Ο. επαγγελµαπικές αυτές µο-
Νογραφίες αποτελούσανκαι ένα πολύτιμο µέσογια εφαρμογή επαγγελ-
μαπικού προσανατολισμού,χρήσιμο στηνενηµέρωσηαυτών που υπο-
άλλονταν στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να επιλέξουν την επαγ-
Ὑελματική κατεύθυνση, που τουςενδιέφερεκαιτουςταίριαζε, και βέβαια
τις σπουδές πουθα τους οδηγούσανσ' αὐτήν.

Περατώνονταςτις μελέτεςαυτές, υπέβαλα,στις 23 Ιανουαρίου
1970, στον ανηπρόεδροτου ΑΤΟΕυ. Παπανούτοο έκθεση για τις ερ-
γασίες αὐτές, κάτω απότα κεφάλαια:

|. Πρώτη διερεύνηση αναφορικά µε ανάγκες έρευναςκαὶ εκπαἰδευ-
πικών προγραμμάτωνστοντοµέατης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΊιΟργάνωσηΣχολής Στελεχών Επιχειρήρεων
ΙΙ. ΟργάνωσηΣχολήςΗλεκτρονικών Υπολογισιών
ΊΝ. Οργάνωσηελεύθερων επιµορφωτικών µαθηµάτων και σεµνα-

ρίων

Στὴ συνέχεια, ἔπειτα από δική μου πρότασγ, που εγκρίθηκε, σχεδίασα,
καιτην Οργάνωση,στα πλαίσια τουΑθηναϊκού Τεχνολογικού νστιτού-
του, µιας λειτουργίας επαγγελµαπικού προσανατολισμού και επιλογής,
μὲ αναφορά σε όλα τα µέσακαιτα βήματα απτών τωνδιαδικασιών,κα:
θώς επίσης µε πρόβλεψη προσάρτησης ενός γραφείου που θα δευκό-
Ἄυνετην εξεύρεση απασχόλησης των απόφοπων των σχολών. Παρα-
θέτω εδώ το διάγραµµα περιεχομένων αυτής τηςµελέτης,

Εκπαιδευτική και επαγγελµαπικη καθοδήγηση,
στις σχολέςτου ΑΤΟ.

ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ:
Εκπαιδευτικός και επαγγωµαπκός προσανατολισμός των υποφηφίων

σπουδαστών.
Ἐπιλογή των υποψηφίων για ηςδιάφορες Ῥολές
Πορακολούθηση κα υποβοήθηση της προόξου των σπουδαστών.
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-ᾱ Ἰαπική περιοδική εκήµηση τῆς απόδοσης
β. Κατάρτιση ατομικών φακθωνκα δελτίωνπροόδου
Ὑ Ψυχολογκή καὶ εκπαιδευπκή καθοδήγηση σε περιπιώσεις προβληµά-

ὃ. Προαγωγή των πνευµαπκών διαφερόγτωντων σπουδαστών
ε Επαγγθλµαπκή τοποθέτηση Των αποφοίων

Πασῄζοντας γιατην ἁρπια οργάνωσητων σχολών αντών κατά τα ξένα
πρότυπακαὶτη στελέχωσή τουςµε διδαχικό προσωπικό υψηλών προ-
οόνων, ο Κ.Δοδάδηςεπιδίωξε και την κρακή τους αναγνώριση. Έκα-
μὲ κρούσεις γ᾽ αυτό στην τότε κυβέρνηση, χωρίς όμως άµεση ανταπι
κρίση από το χουντικό καθεσιώς,το οποίο φαίνεται δεν τον συµπαθού-
σε αλλάκαιδεντολμούσε νατον βλάψει. Ο Κ. Δοξάδης.εξασφαλίζοντας,
επιχορηγήσεις από το Εοιά Εουπάαίοη, ενίσχυε οικονομικά απολυµένους.
από τη Δικτατορία επιστήμονες να επβιώσουν, αναθέτοντάς τους στα
πλαίσια του ΑΤΟ ερευνηγικά έργατης εἰδικόπῃάςτους. Την ἴδια περίοδο
με μένα, ερευνητικό ἔργο, για τους ἰδιουςλόγους, ες ανατεθείκαι στους.
επίσης απολυµένους απότη θέσητους [. Καρακώστα, ούμβουλο του ΓΙ.
καὶ Δ΄ Ν. Μαρωνίτη, καθηγητή του ΑΤΙΘ. ταν κι άλλοι,που εγώ δεν
τους γνώριζα. Έτσι, γα το καθεστώς, ο Δοδάδης υπέθαλπε πρόσωπα
που διώχηηκαν απότη Χούντα, Κι ακόµα, εἴχε στενό συνεργάτη Καεπό-
πτητων σχολώντου τονΕυ. Παπανούτοο,τον εισηγητήτῆς «επάρατης».
γ᾽ αὐτούς, εκπαιδευτικής μεταρρύθμισηςτου 19ά4.

Ἀρχικά, η κυβέρνηση Των συνταγματαρχών, παρενέβη. αξώνονταςα-
πό το Εοπᾷ Εουπάαύοη τη συμμετοχή της στο εγχείρημα αυτό, πράγµα το
οποίο ο Κ.Δοβάδης αρνήθηκα. Θυμάμαι ότι στη φάση αιπή, σε µια σύ-
σκεψη των Δοξιάδη και Παπανούτοου µε τον εκπρόσωποτου Ford
Εουπάκύοη ΜΑΙ! Α. Βοὐίηκοη, στην οποία παραβρέθηκακι εγώ, ο Δο-
Βάδηςείπε µε Euxpaonorov Robinson: afthey stepin, we step oub» (av
παρέμβουν αυτοίδηλ. οἱ κυβερνώνπεςτης Χούντας, εμείς αποχωρούμε)

Λίγοαργότερα, ωστόσο,το Υπουργείο Παιδείας συµβλήθηκε µε ο-
μάδα Αμερικανών εμπερογνωµόνων, η οποία οεδίασετην ἵδρυση
τωνΚΑΤΕ,τα οποία έρχονταννα καλύψουντο ίδιο κενό, ιατο οποίο
προορίζονταν οι σχολές του ΑΤΙ. Δεν εἶμαι σε θέση να γνωρίζω, πολύ
πιθανό ωστόσοεἶναι ότι η κρούσητου Δοξάδη να εξασφαλίσει κρα;
κή αναγνώριση ιατις οχεδιαζόµενες σχολές Του ΑΤΟ (Και η ἀρνησή
του,βέβαια,να συμμετάσχειστο ἐγχείρημα αὐτό και το χουντικό Ύπουρ-
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γείο Παιδείας) ήταν εκείνο που ὤθησετο Ὑπουργείο να κάμει με αμε-
ρικανκή βοήθεια το -σωστό ωστόσο- βήμα της ἵδρυσηςτωνΚΑΤΕ

Έπειτααπ’ αυτό, το Εοτά Εουπάαὔοῃ ανέστειλε τις επιχορηγήσεις για
τα προγράµµατα αυτά των σϊολών του ΑΤ. Έτσιµαιαιώθηκε η ἵδρυση
πων σχολών αιτών.οοποίεςµετς ποιοτικές αξιώσειςτων οργανωτών
τους Δοξάδη-Παπανούτσου, θα μπορούσαν να αποτελέσουντέλεια
πρότυπα υψηλού επιπέδου «μη κραπκάν µη κερδοσκοπικών»ιδρυμά-
των ανώτερηςεπαγγελµαπκήςεκπαίδευσης, τα οποία θα χρησίμευαν ὡς.
ὑπόδειγμακαὶ για τῆν Οργάνωση κραπκών σχολών ανάλογου επιπέδου.
Ὀργανώθηκαν καὶ λοπούργησαν µόνο Σχολή Προγραμμαπσιών λε-
κπρονικών Υπολογιστών,γιαΤην οποία έχε άμεση ανάγκη ο ΑΤΟ.καὶ ο-
ρισμένα Τμήματα της Σχολής Οργάνωσηςκαι ΔιοίκησηςΕπιχειρήσεων.

Ἡ απασχόλησή μού αυτή στα πλαίσιατων ΑΤΟ-ΑΤΙ ἠταν,την περίο-
δο εκείνη της καταχνιάς, πολύπλευραευεργεηκή; Εα καταπιαστεί µε
κάτι πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον,είχατη χαρά να συναντώμαι σχεδόν
καθημερινά και να συνεργάζομαι ὄμεσα μεΤο μεγάλο Δάσκαλοι τον Ευ,
Παπανούτοο,και, βέβαια, να έχω µια αμο/βήπου ουνιστούσεµια οικο-
νομική ανάσα,

Σκέφτηκα να παραθέσω, σε παράρτημα,τις προαναφερόμενεςδύο
βασικέςεκθέσεις προςτους Ευ. Παπανούτου και Κ. Δοξήάδη, αναφορι-
κά µετις μελέτεςαυτές γιατον Αθηναϊκό Τεχνολογικό Όμιλο (µαζ:και
δείγμα των επαγγελµαπικών µονογραφιώνπου καταρήίστηκαν).αλλά η
οικονομία της έκτασης αὐτοῦ του βιβλίου δεν προσφέρεται. Θα ήταν
χρήσιμο να δημοσιευτούν τόσογια το περιεχόμενό τους ὅσοκαὶ γιατί
ἀναφέρονται στὴν ἱστορική προσπάθεις των προαναφερόμενων φωτ-
μένων προσωπικοτήτωννα καλύψουν, κάτω απότις εἰδικές εκείνες.
πολικές συνθήκες, τις ανάγκεςτωνεπικιρήσεων της χώρας σετεχνο-
λογικό Και ευρύτεραεπιχειρησιακό προσωπικό ανώτερης στάθµης(κά-
πι µεταξύ του επιπέδου Των µέσων επα[γελμαπκών σχολώνκαιτης α-
νώτατης εκπαίδευσης). Κι ακόµα γιαή. όπωςεἴδαμε, η προσπάθεια αυ-
τή αποτέλεσεκίνητρο να ιδρυθούν στηθέση τουςτα κραπκάΚΑΤΕ(που
εξελήσηκαν στα σηµερινά Τε)

[16] ἘΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΕΣ ἘΜΠΕΥΡΙΕΣ ἈΠῸ ΘΈΣΕΙΣ

  



Εμπειρίες από εργασιακές απασχολήσεις
έωςτην πτώση της Χούντας (1970-1974)

Είμαστεστα μισάτης εφταετίας, Κι ενώ τα πρώτα χρόνια πιστεύαμε πως,
η πανούκλα αυτή ήταν επιδηµία εφήμερη, τώρα, γνωρίζοντας περισσό-
Ἱερα γατους οχυρούς προστάτες που παρασκηνιακά την επέβαλαν και
τη στήριζον, ουνειδητοποιούσαµετην πραγματικότητα, ἡ οποία υποδή-
λῶνε πως η διάρκεια θα ἦταν αόριστη και μάλλονµεγάλη. Η εργασία
στον ATO.AT, όπωςειπώθηκε, ήταν ορισμένου χρόνου(για ένα χρόνο,
πουεπεκτάθηκεγια μισό ακόµο).

Μετη λήξη της εργασίαςαυτής, αντιμετώπιζακαι πάλ το φάσμα
της ανεργίας. Σκέφτηκα τότε (127//να επιδοθώ σεκάτι που πολύ ἡ-
θελα,για το οποίο είχα την απαπούµενηκατάρτιση,και το οποίοείχα
διδάξει, καὶ κατά μία έννοια εφαρμόσει,στα πλαίσια τῆς υπηρεσίας.
μου στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Ἦταν η ψυχοπαιδαγωγική συµ-
βουλευτική. Στην παρούσα ουγκυρία σκεφτόμουννα την ασκήσω ως.
ελεύθερο επάγγελµα, στα πλαίσια ενόςψυχοπαιδαγωγικού συµβου-
λευικού κέντρου Έναςεκλεκτόςφίλος,καθηγητήςτωνΑγ]λικών, οΚ.
Ῥώμπαπας, µου παραχώρησε έναν βολικό για το σκοπόαυτό χώρο
του ᾠροντιστηρίου του στουςΑμπελοκήπους, Την προσπάθειά µου
θα την εστίαζα στη διάγνωσηκαι ανημετώπιση μαθησιακώνδυσκο-
λιών και προβλημάτων συμπεριφοράς,και συνακόλουθα στη συµβου-
λευτική γονέων.

Ὑπήρχε θέµαδιαγνωστικών βοηθημάτωνττεστ ικανοτήτων,διάγνωσης.
μαθησιακών δυσκολιών. προσωπικότητας, Είχα πλήρη επήνωση των πε-
ριοριομών των µέσων αυτών από ἀποψη αξιοπιστίας και εγκυρόπῃας,
αλλά θεωρούσα και χρήσιμες τις ἐνδείξεις τους, Τα μέσα αυτά, όπως εἶναι
Ὑνωστό, ἔχουν καταρτιστεί από ξένα πανεπιστήμια καὶ ινστιτούτα. Σταθμι-
σμένα για τὴν ελληνική πραγματικότητα ουσιαστικά δεν υπήρχαντότε.
Έκανα επιλογή αιπών που χρεαζόμουν, συµπλήρωσα αυτάπου δεν είχα,
επιδόθηκα στην εµπειρική προσαρμογή µερικώνστα ελληνικά δεδοµένα ή,
καὶ στὴν εξυπαρχής κατάρηση άλλων (όπως στην περίπτωση της δια-
Ὑνωσηκής αβολόγησης μαθησιακών δυσκολιών).Σχεδίασα επίσης ἔντυ-
πα για συνοπηικά πρωτόκολλα τηςδιαδικασίας, µε ενδείξεις για καταχώ-
ριση των βημάτων της πορείας, των ευρημάτων τῶν διαγνωστικών μέ-
σων, σημαντικών σημείων των συνεντεύξεων και των συμπερασμάτων,
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Πίριν ακόμα ολοκληρώσω αὐτή τὴν προπαρασκευαστική εργασία,
μὲ σύσταση φίλων και γνωστών άρχισαννα προσέρχονται γονείς µε
παιδιά που είχαν κάποιο πρόβλημα, Ακολουθούσατη διαδικασία που
εἶχα σχεδιάσεικαιπου στην πρώτη φάση διαλάµβανε: (α) ουνέντευξῃ µε
τουςγονείς, (β) διαγνωστικές δοκιμασίες με μέσα και µε ουζήτησηµε
τὸ παιδί, (γ) συναγωγή πρώτων συμπερασμάτων,(δ) συμβουλευτική με

i, (€) συμβουλευτική με τοὺςγονείς, Αρκετά χρονοβόραδιαδι-
κασία (η οποία, βέβαια, σε επόμενες προσελεύσειςθα συντομευόταν).
Όταν ερχόταν η ώρα να µε ρωτήσουντι µου οφείλουν, ερχόµουνα σε
πολύ δύσκολη θέση. µετριότερηαποζημίωσητου χρόνου που διέθε-
τα για µια ολοκληρωμένη διαδικασίασυνιστούσεµια αμοιβήτην οποία
δίσταζα να ζητήσω. Είχα εξάλλου συνηθίσειτις υπηρεσίες αυτέςνα τις
προσφέρω, όποτε χρειαζόταν, στα πλαΐίοια των υπηρεσιακών καὶ συνα-
κόλουθα ηθικών υποχρεώσεώνµου, χωρίς αμοιβή. Οἱδιοιοιγονείς, σε
μερικές περιπτώσεις, διαμαρτύρονταν γα τη σχετικάευτελή αμοιβή που
διστακτικά τους ζητούσα, Δεντα κατάφερνα να αξιοποιήσω και οἰκο-
Νομικάτις υπηρεσίες µου αυτές. Στην πορεία ίσωςΚαινα άλλαζα, αλλά
δεν πρόφτασα να κάμω τέτοια διαπίστωση, γιαμεσολάβησαν, όπως
θα ειπώ στη συνέχεια, ἄλλες προτάσεις, που έλυναν άµεσαΤο οικονο-
μικό πρόβλημα.

Την περίοδο αὐτή, ο φίλος καὶ ἐκλεκτός γενικός επιθεωρητής της,
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θόδ. Γιαννόπουλος, απολυμένοςκιεκεῖς
νος, μου ζήτησε, αν ἤθελα,να διαθέσω λίγο χρόνοτρεις φορές τὴν ε-
βδομάδαγια τη συντασσόµενη τότε εγκυκλοπαίδεια Δομή, Συγκεκριµ
να, να αναζητώ επίλεκτους, εἰδικούςγια κάθεθέµα,συνεργάτες κανα
συμφωνώ µαζίτους την ανάληψη από μέρουςτουςτη συγγραφή ληµ-
μάτων για τῆν εγκυκλοπαίδεια. Ἡ αμοιβή ὙιαΤΟ χρόνοπου θα διέθετα
ταν στοιχειωδώςικανοποιηηκή και δεν θα µε εμπόδιζε να συνεχίσω.
την προσπάθεια του γραφείου της παιδαγωγικής ουμβουλευτικής,

Σε µερικές µέρες, ο διευθυντής σύνταξῃς τῆς εγκυκλοπαίδειας με
παρακάλεσε να ανασυντάξω μερικά λήμματα. Όταν τα επέστρεψα καὶ
εἴδετι δουλειά είχα κάμει µου πρότεηε πλήρη πρωινή απασχόληση
στὴν επιμέλεια λημμάτων, με διπλάσια ἀμοιβή, Δέχτηκα γιατί επιτέλους,
μου ἕλυνε το οἰκονομικό πρόβλημακαὶ πρώτ᾽ απ᾽ ὁλα μου επέτρεπε va
ξενοικιάσω το διαμέρισμά µουκαι να επανεγκαταστήσω εκείτην οικο-
γένειά μου, ἢ οποία εξακολουθούσε να συγκατοικεί µετα πεθερικά µου
στομικρότριάριτους. Πίστευαότι. και µετην εργασία αυτή, έχονταςτα
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απογεύματα ελεύθεραδε θα εγκατέλειπα το προσφιλές μου ἐγχείρημα,τῆνψυχοπαιδαγωγκή συμβουλευτική. Φαίνεται ὅμως πως ἤτον γραῤτόνὰ τὸ ἐγκαταλείψω, ἔπειτα από µια νέα πρόκλησης
Ἔπεπα απόδυο περίπου μήνες, ο εκδότης της Δομής Χρ. Τεγόπου-Ἂοςο μετέπειτα εκδότηςτης Ελευθερουπίας -και ὁχ.μόνο., εᾗε ου.μπήζει ετοιρεία µε άλλους δύο εκδότες, γα την έκδοση στην Ἑλλάδατης κορυφαίας δεθνούς εγκυκλοπαίδειας Encylopedia Britannica we 6.εὐθυντή οὗπαξηςτο δημοσιογράφο Κώστα Τριανταφιλλίδη Μου πρό.Tevay va Epyaorγα το έργο αυτόµε ευθύνες αρχσυντάκᾳῃ και µεµαμηνιαῖο αμοιβή πολύ υψηλή για την εποχή εκείνη(25.000 δέχ). Η πρόςασῃ ἥταν δελεασιική, τόσογια την αμοιβή ὅσο καὶ για το αντικείμενο,καὶ δέχτηκα. Η ευθύνη του αρχισυντάκτη απαπούσε και απογευμαπνήΕργασίαδεδομένου ὅτι εἰχομε και εξωτερικούς συνεργότες που προϑέρχοντανγια κάθε λογής συνεργασίατα απογεύµαταΈτοιαπό το εγ.χείρημα τὴς ψυχοπαιδαγωγικής συμβουλειπικής µου έμενε μόνο ὁ κα.μός, για την περίοδοεκείνη τουλάχιστον.Ὁι εκδότες της νέας εγκυκλοπαίδειας είχαν πάρει τα δικαιώµαταναἨεταφράσουν Και να διασκευάσουν τα λήμματα της Βήϊσπηίζο, αλλά καινα προσθέσουν άλλα, ελληνικού ενδιαφέροντος, τόσο εγκυκλοπαιδικάὅσο και απλώς γλωσσικά, Καταπιαστήκαµε άµεσα µε την κατάρτισης.νός πλήρους λημματολογίου. Πα το σκοπό αυτό ουγκροτήσαμε μαμε.γόλη ομάδα εργασίας από ἱκανούς νέους συνεργάτες, οἱ οποίοι επιδό.θηκανστην αποδελτίωση λημμάτων από τὴΒπϊαπηΐςἃ, αλλά καὶ από GA,λες ἔγκυρες εγκωκλοπαΐδαες (ὄένες και ελληνικές) και λεῆκά, Παρόλ.Ἄγλα, αφού προσδιορίσαµε από επιστηµολογικ άποψη τους τοµείςπων περιεχομένων,επιδοθήκαµεστην αναζήτηση πρώτα πρώτα κορυ:φαίων κατά τοµέα ἡ κλάδο ειδικών που ὃᾳ αναλάβαναν την εὐθύνητους, Καθένας απ' τούς συνεργαζόταν μαζί µας στο θέμα του ληµµα-Ἰθλογίου του Τοµέα ευθύνηςτου (προσθήκη λημµάτων, δόκµη απόδο.ση Των πίλων, ἔκταση κτλ). στην αναζήτηση αὔόλογων συνεργατώνὙα ανάθεση λημμάτων κα στον έλεγχο της ποιότητας των ληµμάνωνΜετά την παράδοσή τους, Εξασφαλίστηκεγιατο έργο αυτό η συνεργα-για κορυφαίων εκπροσώπων των Επιστημών, των Γρομμάτων και τηςἸέχνης, Ανάμεσά τους, όσο θυμάμαιοιπανεπιστημιακοί Φάνης Κακρι.δής, Δημήτρης Μαρωνίης, Αριστόξενος Σκιαδάς, Ειρήνη Δηλάρη, Γε-βάθμοςΛεγάτος, προσωπικότηχες των Γραμμάτων όπωςοἱ Άμιας
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Χουρμούζιος, Πέτρος Χάρης, Ἄγγελος Τερζάκης, Αλέξανδρος Κο-
τῷάς, Κώστας Κυριαζής, ΓΙαύλος Ζάννας. οἱ συνάδελφοιτου Παιδαγω-
γικοῦ Ινστιτούτου Δημήτρης Μάνος, Γιώρχος Καρακώστας, Ἀριστείδης,
Βουγιούκας, Γιώργος Μαραγκουδάκης, Αντώνης Μπενέκος κά. ἰδίως,
αξιοποιήθηκε το ἔγκριτο ακαδημαϊκό και γενικότερα επιστημονικό δυ-
ναμικό των απολυµένων από τη Δικτατορία.

Το γεγονόςαυτόείχε ως ουνέπεια τη Ουνεχήπαρακολούθηση αν-
τών που µπαινόβγαιναν στα γραφεία µας στηνοδό Λουκιανού 2, στο
Κολωνάκιαπό τους µυσικούςτης Ασφάλειας τηςΧούντας. Ο Τρια-
νταφολλίδης τούς αναγνώριζε,γιατί τους ἴδιους, όπωςμας ἔλεγε, τοὺς,
ἔβλεπε καὶ γύρω από το σπίτι του. Ο Κ' Τριανταφυλλίδης ήταν ἔγκρι-
τος δημοσιογράφος, τοποθετημένος πολιτικά στον δημοκρατικό συ-
ντηρητικό χώρο. Ὡς άτοµο ἦταν έντµος, αξιοπρεπής, γνήσια δηµο-
κρατικόςκαι κατάσυνέπεια αντιχουντικός. Τον Τριανταφυλλίδη πιθα-
νόν va τον παρακολουθούσανεπειδή το ὀνομάτουείχε συνδεθείµε
τον Κωνστανήνο Καραμανλή. Όπως είχεδιαδοθεί. όταν ο Καραμανλής,
έφυγε ινκόγντοτο 1963για το Παρίσι, η θέση στο αεροπλάνογιατο
ταξίδιεχε κλειστεί στο όνοματτου Κ. Τριανταφυλλίδη. Φαίνεται όµωςὁ-
πιο Τριανταφυλλίδης σταχρόνια της Χούντας όχι μόνο δενεἶχε επαφή
με τον Καραμανλή, αλλ’ αντίθετα έδειχνε Χολωμένος. Είχεμάλιστα κυ-
κλοφορήσει αργότερα η φήμη ότι ο Καραμανλής, επιστρέφονταςµετά
την πεώσητης Χούντας απότο Παρίσιτον αναζήτησετηλεφωνικά, αλλ’
αὐτός δεν ανταποκρίθηκε (του έκλεισετο τηλέφωνο). Πόσοεἶναι αλή-
θειααυτό,δεν ξέρω.

Όταν αρχίσαμε να παραλαµβάνουµε τα πρώτα επεξεργασμένα λήμ-
ματα ανέκυψαν δύο βασικά προβλήµατα,τα οποία προκάλεσαν και ση-
μαντική επιβράδυνσητης πορείαςτου έργου. Καιτα δύο ἔχουν ἐκπαιδευ-
τικό ενδιαφέρον. Το ένα ήταν η εκφραστική ποιότητα των λημμάτων που
μας παρέδιδανοἱ συνεργάτες μας (γραμματικοσυντακτική ορθότηρα,λ.-
τότητα, σαφήνεια τῆς διατύπωσης). Ο Κ. Τριανταφυλλίδης ἦταν πολύ α-
παπητικός στο θέμα αυτό, τελειοµανήςθα έλεγα. Έπαιρνε λήμματα δου-
λεμένα από αξιόλογους τεχνίτες του λόγου, πανεπιστηµιακούς και άλ-
Doug, και επισήμανε ατέλείες που περνούσαν απαρατήρητες, ίσως, από
τον κοινό αναγνώστη, υπαρκτές ωστόσογιατον απαπητικὀ αναγνώστη,
Τα επέστρεφε ἥτους καλούσε και ἕκανε τις παρατηρήσεις του. Πολλοίτις
δέχονταν,όσο ἐπώνυμοι κιαν ήταν,ἄλλοι διέκοπταν τὴ συνεργασία.

To ἄλλομεγάλο πρόβλημα που ἀνέκυψεήταν η γραμμαπκή γλωσσική,
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Echoaon, Εἶχε βεβαίως αποφασιστεί n ούνταξῃ τῆς εγωικλοπαίδειος eto-λοκλήρου στὴ δημοτική, γεγονός καίριας σημασίας για την ἐποχή ἐκείνη;Δημοπική της γραμµαιικής Μανόλη Τριανταφυλλίδη (194/],βέβαια, αλλά,ὅπως εἶναι γνωστό,η γραμματική αυτή, ακόµα και τότε που πρωτοκυκλο:θδρηρε, ες πολλές εξαρέσεις Και εναλλακικάς εκδοχές, Στο χρονικό,διάστημα ποὺ εἶχε περάσει όποτε η χρήσηκι αιπές τι διαφοροποίηρε κ:Άλλες δημιούργησε. Η δηµοιικήεξάλλου, ελάχστα κα µόνο κατεἰρίρεσηεἶχε δοκιμαστεί στον επιστημονικό λόγο. Οἱ μεταφραστές, ουγγραφείς καιΕπιµελητές των λημμάτων χρειάζονταν να έχουν µια κωδικοποιηµένη εκ.δοχήτης δηµοπικής, Στο εππελείο των συνεργατών υπήρχε και µια τριµε:λῆς ομάδα φιλολόγων, µεεπικεφαλής το συνάδελφο ούμβουλο του κα.ταργημένου Γιαδαγωγικού Ινσπτούτου Δημ. Μάνο, που είχαν επιδοθεῖστὴν σποδεληωση γλωσοικῴν λημμάτων κι από τις πιο απίθανες πηγές,Ἀνατέθηκε, λοιπόν, σ' αυτούςνα καταπιαστούν αµέσως µε τα αδόκιµα πιασημεία της γρομμαπκής Τριανταφυλλίδη και να προτείνουν λύσεις, Οἱπροβλημαπικές περιπτώσεις που τελικά επισηµάνθηκαν ἦταν πάρα πολλέςκαὶ οἱ λύσεις καθόλου εύκολες, Οι προτάσειςτων φιλολόγων ουζητήθη:Kav oF πολλός διαδοχκές ουναντήσειςτης ομάδας, διυρυµένης καιµεπουςσυνεργάτες καθη]ητές Φάνη Κακριδή,Δημ. Μαρωνίτη και Αρισιόϊὼν Σκιαδά Ἡ εργασία αυτή πήρε αρκετό χρόνο και οιλύσεις που τελικά α.ποφασίστηκαν αποτέλεσαν ένα τεύχος οδηγιών που τέθηκε στη διάθεση,τῶν συνεργατών. Δυο περίπου χρόνια αργότερα,οιαναθεωρήσεις αιπές,παρουσιάστηκαναπό τον Κ. Τριανταφυλλίδη σε ένα συνέδριοτου αἰδρύ-σπος Μανόλη Τριανταφυλλίδη»,στ Θεσσαλονίς για τις εἴρλίξις στη,Νεοελληνική γλώσσακαι αναγνωρίστηκαν ὡςμια. “σηµαντική συμβολή στις,εργασίεςτου συνεδρίου.
Ἔνο τέλος του πρώτου έτους ἦρθε από την Αμερική εκπρόσωποςτου οργανισμούτης Εποχκ]οροθα Βήαπηίκαιέθεσε στη διάθεσή µας.το υλικότης προετοιμαζόμενηςνέας έκδοσης του έργου. Ενημερώθη:««γιατο σχεδιασμόµαςτηςελληνικής έκδοσηςκαι γα την ως τότε ερ.Ἰασία µας καεκφράστηκε πολύ επαινετικά, Προχωρούσαμε µε κάποιακαθυστέρηση,εξοπίας κυρίως των δύο προβλημάτωνπου προαναφέρ.θηκαν, αλλά ήμασταν πολύ ικανοποιημένοιµε τη οκέψη ότι µοχθούσα-με για ένα πολύ σηµαντικό έργο.

Σπην πορεία όμως φάνηκε όπκάπ δεν πή]ανε καλά. Άρχοανορισµέ-YES προστρφές µεταξύ των εκδοτών και του δευθιντή ούνταζης, του Κ.
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Τριανταφυλλίδη, Αργότερα, κάποια μέρα ξέσπασε ἕνας δυνατός κοβγάς με-
ταξύτου κύριου μετόχου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας των εκ-
δοτών Χρ. Τεγόπουλου και του Κ. Τριανταφυλλίδη, στο ἀποκορύφωμα του
οποίου ο δεύτερος παραπήθηκε καὶ αποχώρησε. ΤΟ πλήγμα ἦταν σοβαρό:
ανακόπηκεη πορεία έκδοσης ενός πολύ σημαντικού έργου, ίχαν ἔοδευπεί
ὡς τότε περίπου 14000000 δραχμές (ποσό αρκετά μεγάλο για την εποχή
εκείνη) καὶ έχαναν τς αποδοχέςΤους ένας αρκετά μεγάλοςαρθθµός εργα-
ζομένων. Περίπου σαράντα ἦταν οι εσωτερκκοί, πλήρως απασχολούµενοι,
συνεργάτες, και οχεδόν διπλάσιοι οιεξωτερικοί (συγγραφείς, μεταφραστές).
πολλοί απότουςοποίουςείχαν απόλιπη ανάγκη των αποδοχών αιπών,ι-
δίως αυτοί πουείχανχάσειτη θέσητους από το ὄικτατορικό καθεστώς.

Αμέσως µετά την αποχώρησητουΚ. Τριανταφυλλίδη, µε κάλεσαν οι
εκδότεςκαὶ µου πρότειναν να αναλόβω εγώ τη διεύθυνση σύνταξηςτης
εγκυκλοπαίδειας, µε ανάλογα αυξημένες αποδοχές, Τουςευχαρίστησα
καὶ επιφυλάχτηκα να τους απαντήσω την επομένη. Το βασάνισα στο
μυαλό μουκαι τελικά δεδέχηκαΣ΄αυτό βέρυνανδυο τρία πράγματα Το
ἕνα ἥταν ὅτι το κλίμα εἰχε χαλάσει. Μουεἶχε δημιουργηθεί  εντύπωση ό-
τιεἶχε χαλάσει και μεταξύ των εκδοτών. Ἴσως να ανέμεναντὸ ἔργο λιγό-
τερο δαπανηρό. Εἶχαν ξοδευτεί πολλά χρήματα κι ο Χρ. Τεγόπουλος που
ολοκλήρωνετότε τὴν ἔκδοση της Δομής, δε θα πολυνοιαζόταν να επιµεί-
νει, ξοδεύονταςκι ἄλλα για μια νέα εγκυκλοπαίδεια, ανταγωνιστικήτης Δο-
μῆς. Αὐτά δημιουργούσαν κάποια αβεβαιότητα στο κατά πόσο θα ἦταν
σταθερήκαι ἢ δική μου θέση. Το ἄλλο ἦταν η σχέσηµου µε τον Κ. Τρια-
νταφυλλίδη, Εἶχε οἰκοδομηθείμεταξύ μας μαφιλία και μια αμοιβαία εκτί-
μηση, Δε θα ἤθελα νανομίσειότι ἢ δική μου παρουσία διευκόλυνε τους,
εκδότες να τον εξωθήσουν σε παραίτηση, Μέτρησε κι έναςακόµα λόγος.
Τοὺςτελευταίους μήνες εκείνης της περιόδου δεχόμουν πιεστική πρότα.
ση για θέση παιδαγωγικού συμβούλου σε ἕνα νέο και με πολλές φλοδο-
δες ιδεωπκό εκπαιδευτήριο,με τις ίδιες υψηλές ἀποδοχές, Δεν εἰχα δηλα-
δή πρόβλημα ἐργασίας στην περίπτωση πουδε θα συνέχιζα στὴ Βηϊαππίςα.
Θα περνούσα αµέσως στην προτεινόμενη θέση, μάλιστα σε έναν εργα-
σιακό χώροτόσο οικείο Και προσφιλή για μένα.

Έτσιδιακόπηκε η προσπάθεια για την ἐκδοση Της εγκυκλοπαίδειας,
Οιεκδότεςδεν αναζήτησαν άλλον για τη συνέχιση. Πολλές φορές, αρ-
ότερα, αναλογίστηκα ότι ἴσωςνα ήταν λόθος η µη αποδοχή της πρό-
τασήςτους. Βριοκόµασταν στην πορείαενός πολύ αξιόλογου έργου µε
ευρείες προοπτικές, ηξερα καλά τη µορφή που έπρεπε να πάρει και τι
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ἔπρεπενα γίνει γιαὐτό,κι ακόμα ἤμουνσε θέσηνα κάμω κάποιο οἰκο-
γομικό νοικοκύρεµα -που Το χρειαζόταν- ώστεοιεκδότες να µηβρε-
θούνσε δύσκοληθέση απὀ την άποψη αυτή, Έτσιεκτόςτων ἄλλων. θα
συνέχίζανα χαίρομαι και τ δημιουργική συνεργασία τόσων αξόλογων.
ἀνθρώπων,πολλοί μάλιστα από τους οποίους, κάτω από τις ποληικές,
συνθήκες τῆςεποχήςεκείνης, ανημετώπιζαν σοβαρό βιοποριστικό πρό-
βληµα, Αυτότο τελευταίο θα έπρεπε να το είχα νοιαστεί περισσότερο.

Πέρασα λοιπόν ἄμεσα στον νέο µου ρόλοτου εκπαιδευτικού ουμβού-
λου στα Εκπαἰδευτήρια «Μορφωπική». Τα σχολεία αυτάείχαν ιδρυθεί α-
πό µια ομάδα νέωνοικογενειαρχώνµε πνευματικές ανησυχέες. Τα µέλη
τηςομάδαςαυτής συνδέονταν µεταξύ τους οικογενειακώς ψιλικά και
φλοδοξούσαννα ιδρύσουν ένα πρότυπο εκπαἰδευτήριο, στο οποίο θα
φοιτούσανκαι τα παιδιά τους. Αθροιστικά, διέθεταντην απαιτούμενη οι-
κονομική δυνατότητα. Είχαν οικοδοµήρειτη διδακτηριακή υποδοµήσε
μια έκταση δώδεκα στρεμμάτων στο Χαλάνδρι, µε προβλέψειςγια νη-
πια]ωγείο, δηµοπικό, γυμνάσιο καιλύκειο µε τους βοηθητικούς τους
χώρους και είχαν κάµει έναρξη λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου το
1971-72. Διευθυντή είχαν ορίσει έναν απὀ τη ουντροφιά τους,που ήταν
εκπαδευπικός κατον οποίοείχαν οι λοιποί πριµοδοτήσεισε ποσοστά
συμμετοχής. Προςτο τέλοςτης χρονιάς, εκείνος, έχονταςκαλλιεργήσει
στενούςδεσμούςµετους γονείς, αξίωσε εκβιαστικἁ από τους λοιπούς.
μετόχους--ι οποίοι ήταν επαγγελματικά άοχετοι--νατου µεταβιβάσουν
την πλειοψηφία των µετοχών. Στην ἀρνησή τους, αποχώρησεµε απο:
Ὀημίωση των ποσοσιών που Του εἴχανπαραχωρήσεικαι έχοντας εξα-
οφαλίσει ἀλλουςχρηματοδότες, προχώρησε στην ἵδρυση νέου σχολεί-
οὐ -με υποδοµή προκάτ στην ἴδια περιοχή-- «συναποκομίζοντας»και
το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών της «Μορφωτικής».

Στὴν κρίση αιτή, µε εισήγηση μελώνΤου διδακτικού προσωπικού,
οι οποίοιµε γνώριζαν, απευθύνθηκανσε µένανα αναλόβω την ευθύνη
του εκπαιδευτικού συμβούλου. ταν στην έναρξη της δεύτερης χρο-
vids λεπουργίαςτων εκπαιδευτηρίων(1972-73).

Ἐπιδόθηκα αµέσως στην αναδιοργάνωση των σχολείων. Κατάρησα
πρώτα πρώτα έναν οργανισμό λαπουργίας, στον οποίο διαγράφοντανµε
σαφήνεια οἱ επιδιωκόµενοι παιδαγωγικοί κα µαθησιακοί στόχοι, καθώς ε-
πίσης οιµορφές καὶοι μέθοδοι σχολικής εργασίας και ζωής, Τα περιε;
μενα τοῦ οργανισμού αὐτού εντάχτηκαν κατάλληλα σε ἕνα γραφισπικά επι-
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μελημένο ενηµερωπκό φυλλάδιο,το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το ΑΣ.
τῶν μετόχων και γα προβολή (κονώς διαφήμση) των σχολείων. Στο φιλ.
λάδιο αυτό, µε φροντίδα των Ιδιοκπγών, «ἀιγουρόριζο»και η ένδειξη
«ὔπότην παἰδαγωγκή καθοδήγηση καιεποπτείατου Κων. ΧάρητέωςΔι.
εωθυντή ΓΠαδαγωγ. Ακαδημίας τέως Συµβούλουτου ΠαΙδαγ.Ινσητούτου».
Εκτός από τους τίτλους, πρόσθετο κύρος για την εργασία του σχολείου
προσέδιδε τὴν εποχή εκείνη καιη Ιδιότηχά µου του απολυµένου από τὴ
σκοταδισική Χούντα, Κύρος στη συνείδηση της μέγιστης πλειονόπηας
ων γονέων, αλλά σκάνδαλογια Ta όργανατεςΧούντας, ['αυτόκαι δεν
άργησαν να επιληφθούν. Αὔῑιν᾿ αφιερώσω λίγα λόγιαγια το δεύτερο:

 

Μιαμέρα ενέσκηψε στο εκπαιδευτήριο ο επιθεωρητής της περιφέ-
peiac, ἄνοιξε ἀπότομα την πόρτα του γραφείου μου και σε ύφος βλο-
συρό ξεφώνιοε: «εκπαιδευτικόςούμβουλος»(ήτανη ένδειξη στην πόρ-
ταὶ, «τι εἶναι αὐτό εδών Και ξανάκλεισε το ἰδιο απότοματην πόρταΡώπη-
σα καὶ µου είπαν πως εἶναι ο επιθεωρητής Μπ... Κάτι μου έλεγε το όνοµα
καὶ κάπι μου θύμιζε η φάτσα του. Όταν πήγαστο οπίι µου,βρήκα το ὀνομά
τοῦ στους πίνακεςτων υποψήφιων επθεωρητώντου συμβουλίου επιλογής
που 1965-66, του οποίου είχα την ευθύνη του προέδρου. Κοῄαξα τις σηµει
(Gog wou σχεπκά µε αιπόν Καὶ εἶδα ότιπέρα από τα γενικά στοηεία ανα-
Φόπηπάςτου εἶχ κα «το εὔσημο της κατάτοξής τοῦ στα κατοχκά γερμανοορ-
Ὑανωμένα Τάγματα Ασφαλείας, Τον είχαμε απορβίχει κατάτην επλογή εαίνη,
Με ἠξερελοιπόν καλά, και όταν πληροφορήθηκε ὅτι εἴχα πατήσει το πόδι µου
σε οιθλικὀ χώρο η «εθική του συνείδηση εξανέσπη. Δεν αρκέστηχε στην εκ-
φοβισική επιδρομήτου στοσχολείο, αλλά προχώρηρεκαι σε υπηρεσιακή α-
Ναφορά προς το Υπουργείο, καταγγέλλοντας την «εροσιλίω!Μεριές μέρες,
αργότερα, επιοκέφτηκε το εκπαδειπήριο ο προϊσιάμενός του νοµαρχακόςε-
πθεωρητής Κ. Θεοδοσόποιλος, Αιτός συγκένρωσε το εκπαδειπκό προ-
σωπικό και σε ανίθεση µε τον υὐμστάμενό του, ὄλεξε ε]κώμο γαμένα τους,
καλοτόχοε που µε ἔχουν ούμβουλο στο ἔργο τους κι αποτόλμησε να ειπεί én
κακώς έχω απολυθεί Εγώ ἔλειπα τις μέρες εκείνες ΓΙολύ ἀργότερα πληροφο-
ρήθηκα ὅτι οΘεοδοσόπουλος, όταν η καταγγελτήρια αναφορά του υφισταμέ-
νουτου, που αφορούσε το πρόσωπό µου, πέρασε απ' αὐτόν, προκεμένου να
προωθηβεί εραρχκά προς το Υπουργείο,την απέρριψε ως νόµωαβάσµη Το
τόλμηρε! Μετο Θεοδοσόπουλο γνωρζόμασταν από παλιότερα, Έναν δηµο-
κραπκός κα στα χρόνα της Κατοχής ενταγµένας σηην εθική ανήσταση του
ΕΑΜ Η παραµονήτου στην υπηρεσία στα χρόνιαΤης Λικτατορίας έχει κάποια
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ιστορία, αλλά δεν είναι τοῦ παρόντος, Αρκεπά ἀργότερα (στα χρόνα της Χού-γτας ακόμα), ἔπιγξ νὰ συνανπηβούμε. Μου περέγραψε με ἀπόγνωση τὴν κα.τάσταση σιο χώρο τῆς εκπιαΐδευσης καὶ πρόσθεσε: «να νιώεις ειτυχής πουἨσαι απολιµένος Γερέσωσες την αδοπρέπειά σου. Σε ζηλεύωήν
Δυο λόγα αναφορικά µε την προσπάβεια στὴ «Μορφωπκή»για τὴνΟργάνωση ενός σωστού σχολείου. Καταρχήν. σε δύο διαδομκές κονές συ.ναντήσεις γονέων καὶ εκπαιδευτκού προσωπικού ὅλων των βαθμίδων, ἐγνς,με ανάπτυξη καὶ συζήτηση, πλαπά ἐνημέρωση, γα τοὺς επιδιωκόμενους παι.

δαγωγικούς και μαθησιοκούς στόχους, καθώς επίσης για τις μορφές και με-θόδους της σχολικής εργασίαςκαι ζωής, σε όλο το εὖρος κατς παραµέ-
Ίρους τους. Τονίστηκε συγχρόνως και ἢ ὑψιστη σημασία της συνέργασίας,σχολάου καγονέων καµεθοδεύτηκε η υλοποησήτης,

‘Bra and ra πρώταμλίματα ήταν οιεπµορφωπκού χθραπήρα ορ]ανωµόνεςσυζηέρες με το ὅδακκό προσωπικό Κατορχήν καταπαστίκοµε µε βασκά τα.δαγωγκά θέματα. όπως το σωστό παδα]ω/κό κίμα κα η εζμοφόλσή του σε ὁ-
Άες τς πηνχές της οχθλκής εργασίας κα ζωής κα σε συνάφεια με αὐτό n OUTED
φορά των µαβηίών κα η σωστή παδαγωιική ανημετώπισή της, Στη σινέχρια α-Φρληβήκαμεμετακᾶρα θέματα µίθηρης κα οδκότερα µε τα καάμόημαboδολογκά προβλήματα Η προσπάθεια condom στον προγραμμαπομό κα στὴναπόκάθε ἀποψη προετομοσίατου εκπαδευπκού καθώς επίσης σπς κύρες πορο-
µέτρουςτηςµαθηρακής διαδκοσίας µε έμφαση (ϱ) στην ενεργηική συμμετοχήτου.both) omy εμπράγματη γνώση με τὴν κατόλληλη εποππεία () στὴν αποφυγή
του βερμπολισμού κα πῇς στείρας απομνημόνευσης (δ) στην καλλέργεια της κρπη-aheinenonamgβωμσπκής ασθανηκόππας (όπουφύσηκα οι στόχοι
τοῦ μαθήματος απατούσαν) (ἢ) στὴ διαγνωσπκή αβολόγηρη της απόδοσης των.μαθηών (οκοδόµηση μάθησης ος ετοµόπῃαχρήρης ἡ ἑφρασης (ο) σην πρό.
ληήηκαισην ανημετώτιση μαθηρηκών προβλημάτων κα προβληµάων µπερ.-φοράς Κι απά προσπαθήραμε, σε στενή σινεργοσία με το διδακακό προσωπικό,
να ἐφαρμοστούν στὴν πρόξῃ.

Σε αυτόντον επαγγελματικά οἰκείο και προσφιλή γιαµένα σχολικόχώρο, εργάστηκα δύοχρόνια, ωςτη μεταπολίτευση:
Έτσι είχαν τα πράγματα στα πέτρινα εκείνα χρόνια, ώσπου ήρθε ησυμφορά της Κύπρου να µας απαλλάξει από τη Χούντα,
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Π.ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ(1974-1976)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

111 ΠΕΡΕΡΓΗ () ANTIOATIKH ΣΤΑΣΗΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.
ΤΟΥΚΑΤΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑΠΑΙΔΑΓΩΠΚΟΥΙΝΣΤΤΟΥΤΟΥ

Το ΥΓΙΕΓΙΘ, αµέσως µετά τη µεταπολίευση, µου.
αναθέτει την οργάνώση άµεσης αντικατάστασης,

των σχολικώνβιβλίωντηςΔικτατορίας

Όπως εἶναι γνωστό, µετά την πιώση της Χούντας (ιούλιος 1974) σχηµα-
τίστηκε Κυβέρνηση υπότον Κωνσιανήνο Καραμανλή. Ὑπουργός Παϊδείας
είχε οριστεί ο καθηγητής Νκόλαος, Λούρος, µε υφυπουργό τονκαθηγητή
Δημήτρη Τοάτσοκαι σύμβουλοτον επίσηςκαθηγητή ΔημήτρηΜαρωνίτη,
Στς 8 Αυγούστου, ο ΔημήτρηςΜαρωνίτης µε αναζήτησετηλεφωνικά στο
χωριόµου(Κερασιά). όπου βρισκόμουν εκένεςτις µέρες, καὶ µε πληροφό-
Ῥῆσε, μεταβιβάζοντας πρόσκληση του Ὑπουργοή, να κατέβω επεἠόντως.
στην Αθήνα γιατοθέµατης αλλαγήςτων οιολικών ββλίωντης Χούντας,

Ύηρθα αµέσωςστην Αθήνα,όπου οι Μαρωνίηςκαι Τσάτσοςµε πα-
ρουσίασαν στον Υπουργό,ο οποίος µου ενάθεσετην οργάνωσηάμεσης.
αντικατάστασηςτων σχολικώνββλίων της δικτατορίας: ἁλῄέσα σεµα βδο-
μόδο», εἶπε. Σε παρατήρησή µου ότι αυτά δεν µπορείνα γένει αυθωρεί,
μουείπε; «δε ένα µήνα τα σχολεία ανοίγουν κ.Χόρη.μετα πουλιά τῖς Χούντας,
α πάμεΕίχε δίκιο. Κάλεσα αµέσως τουςπαλιούς συναδέλφουςτου κα-
ταργημένου Γκιδαγωγικού ΙΜσππούτου. Βασικά Τους συναδέλφους της
πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσηςΑρ. Βουγιούκα,Αντ. Μπενέκο,Γ. Μαραγκου:
δάκη,Θ. Γέρου -ο τελειπαΐος λίγοέμεινε μαζ µας, γιασυνταβοδοτή-
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Bret) καλγο αργότερα την Καλλιόπη Μουστάκα καθώςεπίσηςτο σύμ-Άθυλο τηςδειπεροβόθμας εκπαΐδευσης µοθημσπκό Ν; Παναγάκη κα,παταπιαστήκαμε αµέσως µε το έργο. Με δική προκήρυζῃ ζητήσαμε απόΕκδότες συγγραφείς ἡ άλλους κατόχους των δκαωμάτων να υποβάλουν«μέσως στο Ὑπουργεῖο τὰ όποια βιβλία τουδὲδὰ εἶχαν στὴ διάθεσήτους (κδομένα παλότερα ἥ μεταγενέστερα, ἡ α.νέκδοτα χειρόγραφα, κόμα καὶ ημπελή), που πληρούσανοριομένες βα.τικές προδιαγραφές, προκειμένου να κριθούν για χρήση στα σχολεία Ζήςπηρα Και αποσπάσεις εκλεκτών εκπαιδευτικών από ra σχολεία Συγκρο;τήθηκαν ἔτσι ομάδες εργασίας για καθένα από τα µοθήµατατου δημο.Κού του γυμνασίου και τουλυκείου,οι οποίες λεπούργησανΚαι ως επι-Ἰροπές κρίσης-έγκρισης των ανπίστοιχων σχολικών βιβλίων.ΣΕ χρόνο ρεκόρ κρίνομε περίπου πεντακόσια ββλία, Μερικᾷ εκδόβη.μον ὅπως εἶχον, ἄλλα διοσκευάστηκαν, ἄλλα (των τάξεων Εἰ καὶ ΣΤBn,μοπικού ποὺ ἦταν γραμμένα στην καθαρεύουσα) µεταγλωπίστηκαν. Πα ταλλημικά των µεσίων και ανώτερων τόδεων του δηµοπκού, παράλληλαἼροςτα αναγνωσικά,καταρήίστηκαν δύο τεύχη «Ανθο]όματηλοφορήθη-κῶν, μὲ συλλογές αναγνωσμάτων επιλεγμένων από τα καλύτερα της νεο.ληνκής γραμματείας.Τέλος από ββίίαιδίωςτηςµέσης εκπαδευσης,τα οποία δεν υπήρ]ε οὗτε ευέέρεια οὗτελόγος άμεσης ανικαπόστασης 6,τς τὰ ἠυσικομαθηµαικά. απλώς οφαρέθηκε ο θυρεός της διτατορίας,Τὸ «πουλίποὺ εἴπε ο ὑπουργός, Γα λόγους κύρους, οἱ ἀποφάσεις των ε΄Ππροπών αυτών, χωρίς καµχρονοτρβή, κρίθηκαν τυπικά και απὀ επι.ροπής δεύτερου βαθμού, συγκροπιµένες από καθηγηγές πανεπιστημίου,τα ββΧία που ε]κρίθηκαν πέρασαν αμέοως στην εκδοτική διαδικασία κα,διανεμήθηκαν έγκαιρα για χρήση στα σχολεία τηςχώρας,Ὡςσημειωθεί ότι μουεἶχε ανατεθείη ευθύνη αιπή και συνέχζα τηδααδικασία, Χωρίς να έχω ακόµα επισήμως επανέλθειστην υπηρεσία.μαζί μου καὶ ἡ προαναφερόμενη µικρή ομάδα συναδέλφωνµου ουμ.ῥούλων του πρώην Παιδαγωγικού νσππούτου, από τες θέσειςπου εἴ,γῶνπριν ἐπιλεγούν Ἡ' αυτόκαι σης οποίες µειωτικά τουςεἷχε επανα.φέρει η Χούντα,καταργώνταςτο,

ΨΗ κατόρση του ανθολογέου έγνε από σπηροπή εκλοσών οκπαδοικών πουγῶν δαίερα ασχρληβά µε τοθύμο τῆς ντοιλληνικής γρομμαίαςµε πρόεδρο τον οὐσὲ οπολιµένο από τ Χούπαπρόεδρο του Συμβομίου τς Επκρατέοςκareneμάνηπροσωπικότητα των Γρομμότων Π. Στασινόπουλα,
ΤΡκότερης καὶ Μεγααυτερης προσωπικης evovNHE [239]

 



Ὅλοι μας περιμέναμετην ἐναρξῃ ισχύος του ΝΔ. 76/1974 να αποκα-
πασταθούµε στις πριν απὀ τη Δικτατορία Εέσεις µας,ή -αν δεν υπήρχαν
πια-σε ανηίστοιχες προςαυτές, όπως ρητά όριζανοι διατάξρις του. υ-
πόρχουσα θέση ήταν του Ανωτάτου Ἐκπαιδευτικού Συμβουλίου (AED), με
το οποίο είχε αντικαταστήσει η Χούντα το “Ἰαιδαγωγικό Ινσππούτο,

Ὡστόσο,το ΥΓΙΕΓΙΘ (υπόνέα ηγεσία) αρνείται
το αναμφισβήτητο δικαίωµα των διωχθέντωναπό
τη Χούντα µελώντου Γιαιδαγωγικού Ινστιτούτου

να αποκατασταθούν υπηρεσιακά

Στις 24978, επανήλθαστην υπηρεσία, στη 3έση Διευθυντή Παιδαγωγικής.
Ακαδημίας, Σηη θέση, δηλαδή, πουείχαπριν από το Παιδαγωγικό on
τούτο, στην οποία με εἶχε επαναφέρει η Δικτατορία µετάτην κατάργηση
του Παδαγωγικού Μσπτούτου --κι από την οποία,στη συνέχεια,µε απέ-
λυσε. Ἡ πλήρης υπηρεσιακή αποκατάστασή µου, όπωςκαὶ όλων των
πρώην συμβούλων του Παιδαγωγικού νσητούτου, εντελώς αδικαιολόγη-
τα, κάπουεἶχε οκαλώσεικαι σερνόταν,  νία ηγεσία του ΥΠΕΠΘ.µε νοµ-
kionka teprima, επιδίωκε να την ακυρώσει. Υποστήριζε ότιτο Γαιδαγωγι-
κό Νσππούτο δεν υπάρχεικαι ὁπ το ΑΕΣ. µε το οποίο η Δικτατορία το α-
νπκατέστησε, εἶναι διαφορετικός οργανισµός. Ἠταν ένας σκανδαλώδης
παραλογιομόςτης νέας ηγεσίας του ΥΓΕΠΘ. σε περίοδο που εἶχε, υποή-
Berar, αποκατασταθεί η Δημοκρανία Γιατα µέλητου ΑΕΣ. το οποίο εἶχει-
δρύσει και στελεχώσει η Χούντα, κανένα πρόβλημα, Τα µέλη του Γαίδα-
γωγκού ἹνσπτούτουτουΝ.4379/1964 (υπενθυµέζουμε του νόµουτης εκ-
παδδευτικής μεταρρύθμισης των ΠαπανδρέουΓΠαπανούτσον), παρέμεναν
στον αξρα, στην τιμωρία που τουςεἶχε επιβάλει η Δικτατορία.

Αναφερόμενος στα µέλη του ΑΕ5 οφείλω να δηλώσω ότι δεν τα βά-
ζωμε αυπούς. Ανάμεσάτους, άλλωστε, υπήρξανμερικοίοι οποίοι οὖτε.
οπαδοίτηςΧούντας ήταν οὗτε µε ζήλοτην υπηρέτησαν. Κάνωτη σύ-
Ύκρισηγια νακαταδείξω την παράλογα παράνοµηκαι άδικη μεταχείρι
ση, απότο τότε ΥΠΕΠΘ,των µελών που προέρχονταν από το ΠῚ

Ἡ προσπάθεια αυτή της εξαίρεσήςµας από τις διατάξεις του νόμου
ya THY αποκατάσταση όλων των διωχθέντων απὀ τη Δικτατορία δημ.
σιων λεπουργώνναυάγησε, έπειτα από ρητή,θετική γα µας. γνωμοδό-
τησητου Νομικού Συµβουλίου του Κράτους(απόφ. 6.11.1974).

Στο σηµείο αυτό θα χρειαστεί να αναζητηθούν κάποιες εξηγήσεις α-
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ναφορικά με τῆν περίεργη αυτή στάση του μεταδικτατορικού, πλέον,Ὑπουργείου ΓΙαιδείας:
Η πρώτη, μετά τὴ μεταπολίτευση, φωωνιομένη καὶ σαφῶς προοδευτι-κή δημοκραπκή ηγεσία του Ὑπουργείου Πιαιδείας, Ν, Λούρος ὑπουρ.γός, Δ. Τοάτσος, ὑφυπουργός. και Δ. Ν. Μαρωνίτης, υπουργικός σύμ.βουλος, πολύ σύντομα αντικατασιάθηκαν από τους Γ. Ζέππο ως υ-

πουργό και Κ. Αποσκίτη (γνωστό, προδικτατορικά, διώκτη rou NanaΝούτσου: βλ. πιο πάνω, σελ. 185), ως υφυπουργό, τον οποίο σύντομαδιαδόπηκε ο Χρυσόστομος Καραπιπέρης. Ο υπουργός ήταν αδιάφο-ρος,γενικά -καιστο θέµα το δικό µας, φυσικά. Ο Χρυσόσι, Καραπιπέ-ης διατηρούσετις πριν από τη Χούντα προκαταλήψεις τού για την εκ-παϊδευτική μεταρρύθμιση του 1964 καιγια το Παιδαγωγικό Ινσητούτο,οιοποίες, ὠστόσο,στην πορεία αμβλύνθηκαν, Σαφώς δυσμενώς απί-ναντι Καὶ σταδύο, καιπριν από τη Χούντα και µετά, εἶχα την εντύπωση,πωςδιάκειτανο Γεν, ΓραμματέαςΚ. Κυριακόπουλος, ο οποίοςείχε καικατεξοχήν βαρύνοντα λόγο, Ιδίως στα νομικά θέµατα του Ὑπουργείου..Βρεθήκαμε, έτσιγρήγορα ανηµέτωποιµε το διαγρονικά (πριν,κατάκαι µετά τη Χούντα) εχθρικά διακείµενο προςτο Παιδαγωγικό Ἰνσηπού.το κατεστημένοτου Υπουργείου Παιδείας καὶ των εκτόςαυτού ισχυρώνσυντηρητικών ερεισµάτων του (ποληικών, πανεπιστημιακών, εκκλησια.σικών Κά. θεσμικών παραγόντων).Ας σημειωθεί ὁπ πολλοί απ' αυτούς,στα χρόνια της Δικιατορίας ήταν -το λιγότερο- συμββασμένοιµε αὐ.τήν. Στόχοςτου κατεστημένου αυτού ήταντο πνεύμα εκείνηςτης προο.δευτικής εκπαιδευτικήςμεταρρύθμισηςτου 1964.Ακόμαδεν ήξεραν ότι9 Κ. Καραμανλήςτου 1975, προς τιµήν του, ουσιαστικά εκείνη τη μεταρ-Ρύθμιση θα αναβίωνε µε τη δική του,του 1976. Θυμίζουμεότι τ µεταρ-ρύθμιση εκείνη, που τώραη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ἀναβίω.νειΠ ἴδια παράταξη,προδικτατορικά,ως αξωµαπική αντιπολίτευση (κόµ-μα Ε08)εὖᾳ λυσσαλέα πολεμήσει(βλ. παραπάνω,σελ. 145)Αὐτή ἢ ἀλλαγή στάσης του κόμματος τῆς συντηρητικής παράταξηςσταθέματατης παιδείας οφείλεται μετά τὴ μεταπολίτευση του 1974 κα΄τά κύριο λόγο στονἴδιο τον Κ. Καραμανλή -καιστο Γ. Ράλλη, βέβαια,που ήταν τότε Ὑπουργός Παιδείας. Σύμφωνα µε μαρτυρία του Παπα-νούτσου, στην ιστορική σύσκεψη για τα εκπαιδευτικά θέµατα που ου-Ὑκάλεοε τότε ο Κ. Καραμανλής. οι επιφανέστεροι από τους συνέδρους,ὅπωςοι καθηγητές Θεοδωρακόπουλοςκαι Ζακωθηνός, εναντιώθηκαν,στην Πρόταση Γαπανούτσουγιαδιδασκαλία τηςαρχαίας ελληνικής,
FENIKOTEPHE KAI MEFAAYTEPIE npozoriKis EvevNE [229]

 



γραμματείας καὶ από δόκιμες μεταφράσεις, ὦστε να επιτυγχάνεται εὖ-
ύτερη και ουσιαστικότερη ἀρχαιογνωσία, Ο Καραμανλής ὑπερθεμάτι
σε στην πρόταση Παπανούτσου, λέγοντας: «ἐμένα από τα αρχαΐα ελ-
ληνικά μου του γυμνασίου, δε μου ἔμεινε τίποτε ἄλλο, παρά µόνο οι
φράσεις άνδρα μοι ένεπεµούσαν και έρως ανίκατε μάχαν». Και στο θέμα
της χρήσηςτης δημοτικής ως γλώσσαςτης εκπαίδευσης, ενώ ο ΓἼαπα-
νούτσος, διστακτικά, για το φόβοτης απόρριψης,πρότεινε -τουλάχ-
στο-- μέ]ρικαι το γυμνάσιο, ο Καραμανλήςπλειοδότησε, λέγοντας; «ἴια-
τπίόχι και στο λύκειον. Η αλήθεια ναλέγεται

Το πιο περίεργο, ωστόσο,εἶναιότι πρωτεργάτης, μάλιστα ανοιχτά,
κι ὄχι μόνο παρασκηνιακά, στὴν προσπάθεα ναεξαιρεθούντα μέλη του
Παιδαγωγικού νσηπούτου από την αποκαάσταση.που ο νόμος ρητά
ὀριζε για όλους τους διωχθέντες υπαλλήλους, ἦταν πρώηνσυνάδελφός
μαςτου Παιδαγωγικού Ινσππούτου, ο Αλ. Καρανικόλας.

Ὁ συνάδελφός µας αυτόςεἴχεεπιλεγά σύμβουλος του ΠΙ του Ν.
4379/1964 µε τα πρώτα µέλη, που αποτελέσαμετον πυρήνα του θε-
‘ood, To 1965. Απώλεσε όµωςτη θέση αιπή,ύστερα από κάποιοχρο-
κό διάστηµα,έπειτα απὀ απόφασητου Συµβουλίου Επικρατείας, στο
οποίο είχαν προσφύγει µέλη του καταργηθέντος µε Tov (610 N.
4379/1964 Ανωτ. Εκπαίδευτ. Συμβουλίου. Κατά την απόφαση του Συµ-
BouNiou Emxpareiag, ένας από τους προσθυγόντες κέρδιζε µια από τις
δύο θέσεις φιλολόγων συμβούλων του Πι. χωρίς ονομαστική αναφορά.
Άφηνε στην κρίση του Υπουργείου το ποὶος θα εκτοπιζόταν. Η ηγεσία
του Ὑπουργείου έκρὶνε πωςαυτός θα ήταν ο Αλ. Καρανικόλας, ο οποί-
ος, έπειτα απ’ αυτό,επανήλθε στην πριν ατό Την επιλογή του για το ΠΙ
υπηρεοιακή του κατάσταση, διατηρώντας ωστόσοτις αποδοχέςτου
συμβούλου. ἴδιος πίστευε πωςἢ εκτόπιση αὐτούκαὶ ὄχι τοῦ ἄλλου
φιλολόγου συμβούλου, από το ΠΙι, ἦταν εισήγηση τῆς ηγεσίας του ΠΙ
(πρόεδροςο |. Θ. Κακριδής), και γ᾽ αὐτό έκτοτε (αδικαιολόγητα, Bé-
βαιο) ἔπνεε μένεα κατά του ΠΠ] και των μελών του, τα οποία, ωστόσο,
δενεἶχαν καμιά ἀπολύτως οχέσηµε την απώλεια της θέσης του. Μαζί
εἴχαμε καλές σχέσεις και πολλές φορές κατά τη διάρκειατης Δικτατο-
ρίας συναντόµασταν και µε άλλους απολυµένουςκαι ουζητούσαμετην.
επικαιρότητα σεσχέση καὶ µετο µεγάλο µας καημό,

Μετά τη μεταπολίτευση, ο Αλ. Καρανικόλας επιδίωξε και απόκτησε,
αμέσωςπρόσβαση στο Υπουργείο Παιδείαςκαι χρησιμοποιήθηκε ως.
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βασικός σύμβουλος στο νομοθετικό εκπαιδευτικό ἔργο της τότε κυβέρ-γιῆς, ὅπως στην κατόρτιση του νέου νόμου για τη γενική εκπαίδευση( 30011976) και διατερατουΝὶ 196/1975 για πῃν Ίδρυσηκαι στελε-

ε µεγάλη exriunon στην εκλεκτή παιδα.γενό (παλιότερα ούμβουλο του ἈΕΣ) σύζυγο του Καραγικόλε, ΜαρίαΓεδεών. Ἔτσι ο Καρανικόλας απέκτησε ισχύ στο Ὑπουργείο Παιδείας,ἡκαὶ από το γεγονός ότι μέσῳ αυτού, το Ὑπουργεῖςψυμβουλευότον τον Παπανούτοο -κάνοντος πολύ καλά, βέβαια. yangΡυθμίσεις του νέου νόμου ΟΘΙ976 γιᾳ τὴ γενική εκπαϊδευσῆ(του γνω-

παράμερα καὶ φιλικά (υπενθυμίζω ότι διατηρούσομι καλές σχέσεις) μεἐἀιμβούλεψε να εξασφολίσω τὴν προηγούμενη θέση μου του διευθυντή

Δ δῶ το πράμαη ὑποβόλει δύο ατήσας αποκανάσιρης. μὰ γι. τὴν Παδαγω-regunonoia xavoneonc audaus raya dn war hoarse συμβούλουτοῦ Παιδαγωγκού μσππούου, ἢ οποία, nus cna mo nv extok
μμ.[on]

 



112 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ
MAPONAIEMENOY AEE. KAI TOY KEM. MOY AEN ELXE AKOMA
EYIKPOTHOEI(1974-1976)

Ἡ σύστασηκαι ἡ άτυπη στελέχωσητης.
Διεύθυνσης Γρογραμµάτων-Μελετών

Μετά τη μεταπολίτευση,το ΑΕΣ. ωςστελιχωμένο από τη Δικτατορία,εἴ-
χε παροπλιστείκαι παρέμενε χωρίς ανπκείµενο, Στην ἴδια κατάσταση
παρέμενανκαι οι πρώην σύμβουλοι του Παιδαγωγικού νσπτούτου που
εντάχθηκανστο ΑΕΣ. µετά την αποκατάσιασήτους (Νοέμβρ. 1974). Οι
μόνοιπου βρεθήκαµε απασχολημένοι. και μάλιστα εντατικά, ἡμαστανη
ομάδα πρώην συμβούλων Του Παιδαγωγικού Ινσπιπούτουπου εἶχαμε
καταπιασπεί (χωρίς ακόµα να έχουµε υπηρεσιακά αποκατασταθεῇ) µε
την αντικατάστασητων σχολικών ββλίων.

Στομεταξύ η ηγεσίατου Υπουργείου σεσυνέχεια της ανάθεσηςτου
θέματος των Ββλίων, εξακολουθούσενα παραπέμπει σε µένα γνωμο-
δοτήσειςγια κάθε θέµα λειτουργίας των σχολείων. Για τα θέµατα αυτά,
σε επίπεδο εφαρμογής, υπήρχαν στο ΥΠΕΠΘ τρία ανεξόρτητα μεταξύ
τοὺς υπηρεσιακά τμήματα Προγράμματος-Μελετών. Ένα για τη στοιχει-
ὥδη εκπαίδευση, ένα γιατη µέση καὶ ένα γιατις οχολές κατάρτισηςεκ-
παϊδευπκού προσωπικού ((Ἰαιδαγωγικές Ακαδημίες, ΣχολέςΝηπιαγω-
γών καιΟικιακής Οικονομίας). Στην αρχή, προσωτικά,εκ των πραγ-
μάτων, χωρίςνα υπάρχει θεσμική πρόβ]εψη,ενεργούσα ὡς προϊστάμε-
νος αιτών των Τμημάτων. Για οργανωπκό ουντονιοµό και νοµοτυπική
κατοχύρωση αυτήςτηςλειτουργίας, εισηγήθηκα Τη ούνδεση αυτών των
πριών Τμημάτων καιτηνυπαγωγή Τουςσεμία υπηρεσία, τη Διεύθυνση
Προγραμμάτων.Μελετών, όπωςκαὶἔγινε. Ἔχοντας στο µεταξύ επανέλ-
θεὶ στην ἐνεργό υπηρεσία ϱ.Ί074), µε υπουργική απόφαση ορίστηκα
καὶ τυπικά προϊστάμενοςαυτής της υπηρεσίας,

Στη διετία 1974-1976,που, όπωςεἶπα, το ΑΕΣ ἦταν παροπλισμένο
καὶ ὑπό κατάργηση,και πουτο διάδοχς ἐππτελικό όργανο, το ΚΕΜΈ, δεν
εἶχε ἀκόμα ουγκροτηβεί, όλατα θέµατα του σημερινού ΠΙαιδαγωγικού
νσπαούτουκαι Πέντε σημερινώνδιευθύνσεων της Υπηρεσίας Προ-
γραμμάτων και Μελετών εδυπηρετήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφε;
ρόµενης Διεύθυνσης ΠρογραμμάτωνΜελετών. Δηλαδή, η άτυπαστε-
λεχωμένηαυτή Διεύθυνσηλεπούργησε. στη μεταβατική διετία 1374-76.
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Ὡς βασικό ἐππελικό όργανο του ΥΠΕΠΘ και συγχρόνως ὡς ὙπηρεσίαΕκπαιδευτικών Εφαρμογών.
Σπ Διεύθυνση αυτή, εκτός από την προαναφερόμενη ομάδα ουμ.ούλων του πρώτου Παδογωγικού Μνσππούτου (K. Χάρης, Αρ. Βουγ.ούκας, Αντ. Ἡπενέκος, Γ. Μαραγκουδάκης,Καλλ. Μουστάκα και Γ: Πα,ναγόκης), που αποτελέσαµε και τον πυρήναλεπουργίας της, εργάστη-Καν, µε απόσπαση, έπειτααπόεισήγησή µου,και άλλοιεπίλεκτοι εκπαι.δευπικοί. οι περισσότεροι µετεκπαιδευµένοι στο εξωτερικό. Ανάμεσάπουςοἳ Κ. Κήσος, ΑΛτήςΓαΙδαγ. Ακαδημίας, Δ. Ανδριόπουλοςκαι Δ.Καισμάνης, μετέπειτα σύμβουλοι του ΚΕΜΕ (και στσυνέχεια καθηγητέςΠανεπιστημίου), Θ. Μπλούνας, ΓΙ. Μπάρδηςκαι Κ.Παζαρτζς, µετέπιτὰ καθηγητές [Ιαιδαγ. Ακαδημιών, ο κορυφαίος, τότε, ειδικός στα θέ.ματα τῆς εἰδικής αγωγής Κ. Καλανιζής, ο φιλόλογος και λογοτέχνηςΓιῶργος Ιωάννου, ο γενικός επιθεωρητής ΜΕ. Κ Παπαγεωργίου, ο ε΄παιδευτικός καὶ συγγραφέας Χ. Σακελλαρίου κά, τὰ ονόματα τωνο.ποίων μου διαφεύγουν.

Συνεργάστηκαν, επιπρόσθετα, ἕνας ἱκανός ἀριθμός επιθεωρητώνκαὶ ἐπίλεκτωνεκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης στην κατάρτι.ση καιτην πειραματική δοκιμασία των ἀναλυτικών προγραμμάτων τωνΆ]καιΒ΄ τάξεωντου δηµοηκού σχολείου, γα την οποία γίνεται λόγοςπαρακάτω.

Το έργο που επιτέλεσε η ΔιεύθυνσηΠρογραμµάτων-Μελετών κατά τη μεταβατική
διετία 1974-1976

Θα αναφερθώ στη συνέχᾳα σε µερικά από τα σηµανικότερα θέµατα. µε.τα οποία Καταπιαστήκαµε, κατάτη μεταβατική αυτήδιετία, Τα περισσό-Ίερᾳ από τα θέµατα αυτά αντιμετωπίστηκαν,µε δική µου πρωτοβουλίακαὶ εισήγηση προςτην ηγεσία του υπουργείου.

-ᾱΆμεσαμέηρα για τα σχολικά ββΝία.τὰ αναλυτικά προγράµµατακα τη γλὠσσα διδασκαλίας
Συνείσαµε την ἐργασία ολοκλήρωσηςκαι βελτίωσηςτων σχολικών βι-βίων, τὴν οποία εἴχαμε ἀρχίσει ὑπό συνθήκες κατεπείγοντος. Συντάξα.με ἕνα τευχίδιο με οδηγέες για τὴ χρήση τῆς νεοελληνικής γλώσσας στα
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σχολεία, ούμφωναµε τη γραμμαπκή Μ. Τρανταφυλλίδη, επιφέροντας.
σηµείο προς σηµείο τς ενδεικνυόµενεςδιαφοροποιήσεις µεπιο δόκµες.
σύγχρονεςεκδοχές, τις οποίεςείχε επιβάλει έκτοτε η χρήση της γλὠσ.
σαςστην εξελικηκή πορεία της. Οἱοδηγίες αυτές στάλθηκαν στα σχο-
λεία της χώραςµε εξαιρετικά επείγουσα υπουργική εγκύκλιο στην αρχή,
της σχολικής χρονάς(1.11.1974). Έφερα στον τότε Υπουργό Ν. Λούρο
το Τευχέδιο των οδηγιών µετο σχέδιο της συνοδευτικής ἐγκυκλίου, τὴν
οποία θα υπέγραφεο ἴδιος. Την είχα συντάξειστην υπηρεσιακή καθα.
Ρεύουσα, σύμφωνα με τα ἰσχύοντα ακόµατότε γιατην υπηρεσιακή αλ-
ληλογραφία, Μόλις τηνεἴδε, µου εἶπε: «Ρα. θα στείλουμεεγκύκλιο Yea Th
χρήση της δηµοτικής γραμμένη στην καθαρεύουσα» Κί εγώ σε απάντη
ση υπερθεµάτισα. Την ξαναέφερα συνταγµένη στη δηµοτική. Ίσωςεἶναι
ἢ πρώτη εγκύκλιος υπουργού γραμμένη στη δηµοτική. Την παραθέτω:

“ἜΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Αθήνα 1 Νομβρίοι 1474,
ὙΠΟΥΡΓΕΚ) ΕΘΝΚΗΣ ΠΆΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩ͂Ν.
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KAI MEAETON

Αρθθ. ΠρωτΦ3092/212/10107
Βαθμός προπραόπῃπαςΕξ Επείγον

Tay. Alvon : Ερμού 15
ΠΡΟΣ: Τους κκ. Δλπές των Δημοσίωνκαι Ιἑωπκών Δημοπκών Σολείων.

πηςΧώρας.
(Διά τῶν κκ. Επιθγτών Δημοτ. Εκπίσης)
ΘΕΜΑ: «λιδασκαλία δηµοπκής γλώσσας».
KOIN.
Ίνκκ Επόπτες Εκπαδωσης.
2Γεν Επθῃές ΔΕ.
3 Δ]νση Μ. Επίσης
4Νομαρχίς Κράτους,
ἃ) Δίνσεις δημ. Εκπίσης
βΕπθπές ΔΕ.
5Περαματκά Σχολεία Πανίμίων
ὀδιδασκαλείο Δημ. Εκπίσης
7:Παδαγωγκές Ακαδημίες
ΒΣιολία Φλεκπαδευπκής Εταρείας
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ΜῈ την καβέρωση τῆς χρήσης καὶ της διδασκαλίας της δδαμης νεολλη.γῆς γλώσσας (δημοτικίς) σε όλες τις κάξες του Δημ. Σχολείου. πρμαπζα,ἀα )λωσοικό χάος που ἐπερατούσε ὡς τώρα στῃ βαθμίδα αυτ me Extδευσῆς. Καθήκον τώρα των δασκάλων εἶναι νὰ τὴ διδάξουν συστημακά καὶμεθοδικά αφού προηγουμένως τὴν κατασήσουν οἱ ἴδοιδὲ ous τοὺς δασκάλους τῆς χώρας αποστθλετα σχίδο Ανολιτκού Προ.Ἰράμαος δδασκαλίας τὶς Πραμαπκής γα δες πς τάξες του Δνμοηκού yokeγμικαι μεθοδοὶογκές οδηγῖς γα την «ῥαρμογ του Τα ομπιά βοηηπιά ββία,Γραμμικής για ης [-4΄ κα Ε-ΣΤ τάξαςέχουν ήδη ειδοθάκα στολάΠολύθα δευκολύνουν το ἔργο του δασκόλου καιτα νέα αναγιὠσηκά πουουν εκδοθείσε εναΐ γλωσσικό rina, αυτόν που προβλέπαη. εγκεκριμένηγα δδοσκωία Γραμμαική, Στου ἴδο ]λωσριό rio exerτα η [ὉΑνθολογία νεοθληνκών κεμένων (3 τόμοι γα τὰ ρήματα

Α

Β

,

Γ᾿ΔΊ και ΕἾΣτ τόξων. που θα σταλεῖ σύπομα στα σχολεία, γα να χρησμοποιηθείπο.άλληλαμετα αναγνωσπκά ως συμπλήρωμάτους στὴ διδασκαλία τον yhoo,σικού μαθήματος.
ξυός απ' απάτα βαοικά γα το γλωσσκό μάθημα ββλία στὴ δημοτικ ἐ.ρων γραβείκαι τα νέα βοηθηπκά (στορία Γεωγραφία κπ).Η χρησμοποησήτοὺς, a. μόνο θα εἶναι εὐκολόπερη, λλά και θα βοηθήσει πολύ στὴ λωσ.one κατάρπση των μαθητών. Μκρό πρόβημα ὄημιουρ]εία µε τ χρήση πο.λύλίγων βοηθηπκών βιβλίων παλαιότερων. εκδόσεων, που δεν ήταν εύκολο νααπκατασταθούν με τὴν ἐνορξη του νέου οχολκού έτους. Επαδήτα ββλία αιπάΔατηρούν τους παλαιούς τύπους τῆς γρομμσπκής, παρακαλούμενα αποφεύγε-Τὰ ὅσο εἶναι δυνατά,  χρησμοποίησήτους σε γραπτές ἐργασᾶς των μαθητών,(Δαίτρη προσοχή πρέπεινα δοθεῖστὴ διδασκολία τοῦ μαθήματος τῶν ειθέσεων. Οἱ μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, που διδάχηκαν και καθαρεύουσα. εἶναι δὲςγατόν να χρησμοποιούν στς εθέσεις τοὺς καὶ τύπους τῆς μορφή αυπής.χρήση παρόμοιωντύπων σης αθίσας διν πρέπει va θεωρέται σφάλμα.ποϊλές φορές μπορεῖ να χρησμοποιεῖται σαν ευκαρία για τὴ διδασκαλίᾳ τοῦαμτίστοιχου τύπου τῆς δημοπκής.

ἆτους γονς που ανησυχούν τι τὰ παιδιά τος σις εσαγωγκές εζετάσειςτῶν Γυμνασίου ϑα ἔχουν ν' αντμετωπίσουν ἄλλες γχωσσικές απαπῄσες, πα.

 

ὅπως καὶ σεGta70 µοθήμστα θα γνα στην ύλη που δδάσηκαν στο ΔημοτκόΣχολεῖο,Ὁ. ξπιθεωρηνές των Δημοπκών Σχολείων παρακολούνται να παρακολου.
TENIKOTEPHE KAI MErAAYTEPHE HpoxonUKHE EveYNHE [285]

 



θήσουν με ενδιαφέρον το ἔργο τωνδιδασκάλων και να τους δώσουν τις ar
ραίπητες οδηγίες.
Ἡ Διεύθυνση Μέσης Ἐκπαίδευσης, προς τὴν ὁποία καὶ κοινοποιείται ἢ ε

γκύμιος αὑτῇ, παρακαλεῖται να ρυθμίσει το θέμα των εισιτηρίων εξετάσεων
στο Γυμνάσιο, αναφορικά με το γλωσοικό μάθημα, σύμφωναμε τὸ πνεύμα αν.
τό, ενημερώνοντας σχετικά κα τςενδιαφερόµενες υπηρεσίες.

0Yves
Ν ΛΟΊΡΟΣ»

ὋΟι προερχόμενοι από το Παιδαγωγικό Ινσητούτο ούμβουλοι δηµοτ-
κής καὶ μέσης, κατανεμημένοι σε οµάδες εργασίας,αναθεωρήσαµεσε
γενικές γραμμές τα ἰσχύοντα ἀναλυτικά προγράμματα ὅλων τωντάξε-
ὧν των ανῄστοιχωνβαθμίδων, για άµεση αντιμετώπιση του θέματος,
Με την έναρξη του σχολικού έτους 1375-76 συντάξοµεκαι αποστείλα-
µε στα οχολεία λεπτοµερέστερεςοδηγίες γιατην ορθότερη χρήσητων
Ιοχυόντων αναλυτικών προγραμμάτων.

Β. Συστηματική, με πειραματική δοκιμασία, κατάρτιση
σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων.
Ξεκίνημα µετα προγράµµαταΑ΄καὶ Β΄

τάξεων δημοπκού

 

Παράλληλα προςτην εξοικονοµηπκή οναθεώρησητῶν ισχυόντων α-
ναλυτικών προγραμμάτων, ἢ ομάδα συμβούλων της δημοτικήςεκπαί
δευσης επιδοθήκαμε σε συστηματική προσπάθεια για κατάρτιση νέων,
οὐγχρόνων σε περιεχόμενα και δοµή, σύμφωνα µετις προδιαγραφές
που εφαρµόζοντανστο θέµα αυτό στις προηγμένες χώρες (Οωπήευίυπι
development).

Πατο σκοπό αυτό, ανασύραµε το ογέδιο αναλιπικού προγράμμα-
ποςπουείχαμεεπεξεργαστείγα τις τάξες Α΄και Β΄ δημοτικού στο ΓΠαι-
δαγωγικό Ἰνστπούτο το 1965-67,πριν απὀ την κατάργησή του από τὴ
Ἀικτατορία (βλ. παραπάνω σελ. 195, τα αναθεωρήσαµε όπου χρειαζό-
ταν και το θέσαµε σε πειραµατική δοκιμασία στις αρχές του σχολικού ἑ-
τους1975-76. Η δοκιμασία αυτή έγινε σε ένα ανηπροσωπευτικόδεί
μα 62 δημοτικών σχολείων του κέντρου καὶ τῆςπεριφέρειας καὶ διάρ-
άσε µια σχολική χρονιά, Στην προσπάβειά μας αὐτή ενισχυθήκαμεκαι
µε ἐξ επιθεωρητές δημοτικώνοχολείων της Κύπρου που διατέθηκαν
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στην υπηρεσία µας (τανέα προγράμματα προορίζοντον καὶ για τα κυ-πριακά σχολείο), καθώςεπίσης με έναν ἀριθμό επιλεγμένων εἐκπαιδευ.τικών της χώρας που αποσπάστηκαν για το σκοπό αὐτό, Ὅλοι ὅσοιπήραν μέροςσ᾽ αυτή τὴν πειραματική εφαρμογή παρακολούθησανπρώτα ἕνα Ἰδήμερο ἐνημερωτικό σεμινάριο.Οἱκατά μάθημα διδακτικές ἐνότητες, με προσδιορισμούς στόχων,επιμέρους θεμάτων, μεθοδολογκών οδηγιών καὶ μορφών αξιολόγη.σῆς, δοκιμάζονταν στα 62 σχολεία του δείγματος, διαδοχικά σε κάθεμάθημα, από τους δασκάλους των σχολείων αυτών, υπό την εποπτείς,ϑυνεργατών μᾶς, Πα κάθε ενότητα χρησιμοποιείταν προσδιορισμένοδιδοκηκό υλικό, κείμενα, εποπτικά μέσα, φύλλα εργασίας ᾗε τις ανάλο.γες μορφές επεξεργασίας, εφαρμογές, ασκήσεις, Το υλικό αυτό προ.Ριζόταν να αποτελέσει τὴ βάση καὶ γιὰ τῆ συγγραφή αγηίστοιχωνσχολι.κὠν ββλίων, Οἱσυνεργάτες µαςπου επόπτευαντῇ δοκµασία, αζιολο.γούσαν βάσει εδικού οχεδίου το αποτέλεσµα, καταγράφοντας καὶ τιςπαραπηρήσειςτους, Οι αξιολογήσειςαιπές θέτονταν υπόψη µας, της,κεντρικής ομάδας ανάπτυξηςτων προγραμμάτων, η οποίακαι διαµόρ.φωνε την τελική µορφή,

παν Ἡ δεύτερη φορά που επιχειρήθηκε στη χώρα µας ουστηµαιικήΚατάρτιση αναλυπικού προγράµµατος µε προκαταρκική πειραµαιικήδοκιμασία (η πρώτη από το ίδιο εππελείο, στο Παιδαγωγικό Ἰνσητού.το, στα1265-67).Καπ’

ό
τ
ι

ξέρω ήταν οιµόνες, Δυστυχώς κι ουπό τοΟχέδιο αναλυπικού προγράµµατος-που προοριζόταν µε την ἴδια διαδι.κασία να προχωρήσει προς τὰ πάνω καὶ να καλύψει όλες τςτάξειςτης.γενικής εκπαίδευσης.- ἔμεινε στα χαρτιά, χωρίς να ολοκληρωθεί. Θὲ,σμοθετήθηκε στο μεταξύ το ΚΕΜΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών καὶΕπιμόρφωσης) καστις αρχέςτου 1976 συγκροτήθηκεσε σώμα.Ἡ ερ.ασία αυτή του αναλυπικού προγράµµατος παραμερίστηκε καὶ εγκατα.Ἀείφθηςα από τον πρόεδροτου νεοϊδρυµένου ΚΕΜΕ, για τον οποίο έχειγίνει ἤδη λόγος παραπάνω.
Adige να σηµειωθεί

ό
τ
ι

η εργασία αυτήγιατο αναλιπικό πρόγροµ-μα ανασύρθηκε καιπάλι στην επιῥόνεια, µετάτο 198/, και αποτέλεσε τβάση κατάρτισης των νέου τύπου αναλυπικών προγραμμάτων καὶ σχο.λικῶν βββλίων. Τὴ συνέχισαν οι ἴδιοι σύμβουλοι του πρώτου Παιδαγω.Ὑκού Ἰνοππούτου-- όσοι είχαν απομείνει ἀκόμα σε ὑπηρεσία. Kat ornσυνέχεια αυτής τῆς περιόδου έγνεκαι η πλήρης αποκατάστασή τους

 



στο βαθμό πουεἶχαν πριν υποβιβαστούν ή απολυθούν απότὴ Δικτατο-
pia (N. 1566/85, ue Tov οποίο επανιδρύθηκε το ΓΠ. του Ν. 4379/64, στη
θέση του καταργούµενουΚΕΜΕ).

ΧΕνέργειεςγια αναβάθμιση των σπουδών
των δασκόλων κατων νηπιαγωγών

Αναθεωρήσαμετα προγράµµατα σποιδών των Παιδαγωγικών Ακαδη-
μιών kal Taw Σχολών Νηπιαγωγών κα ύστερα από µελέτη εισηγηθήκα-
µε οργανωτική αναβάθμιση των θεσμών τους. Συγκεκριµένα: Ύστερα
από σχετική έρευνα, διαπιστώσαμεότιµετοιοχύον σύστημα εἰσαγωγι-
κῶνεξετάσεων,οἱεισαγόµενοιστις σ]ολές αυτέςεἶχανκατά µέσο όρο
πολύ χαμηλό βαθμόαπολυτηρίου του λυκείου,το οποίο αξιολογήσαµε
ως ένδειξη και Χαμηλής µορφωηικής στάθµηςγια το λεπούργηµα. Ειση-
Ὑήθηκα λοιπόν(υπηρεσιακό σημείωμα από 15.12.1974) να θεσπιστεί
διάταξη µε την οποία να επιτρέπεταισὲ κατόχους απολυΤηρίου µε βαθ-
μό λίαν καλώςκαι άριστα ναεισάγονταιστις σχολέςαυτές χωρίς εισα-
γωγκέςεξρτάσεις, Η πρόταση αυτή ἔγινε με την προσδοκία ὅτι αὐτό
-μαζί και µε ἄλλα κίνητρα-- θα προσέλκυε γιαεισαγωγή μεγάλο ποσο-
στό οπουδαστών κατά τεκμήριο ανώτερηςποιοτικής στάθμης,

Στη ουνέχεια, µε αφορμή και υπόµνηµα της Ένωσης Καθηγητών
Σχολών Εκπαίδευσης Διδακικού Προσωπικού, υπέβαλα στοντότε υ-
ΦυπουργόΧρυσ. Καραπιπέρη ενημερωτικό σημείωμα (21.1 1975) ue ar
τιθλογηµένηεισήγησηγια αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Γαιδα-
γωγικών Ακαδημιώνκαι των Σχολών Νηπιαγωγών σε ανώτατες σχο-
λές 4ετών σπουδών. Στο σχεικό απιολογικό σκεπηκό παραθέτονται
αναλυτικά οι λόγοιπου στηρίζουν αυτήτην πρόταση, Ὡς κυριότερος α-
πό τουςλόγους αυτούς προβαλλόταν η σύγχρονη ανήληψηγια το Ep:
Ύο του λειτουργούτης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης(σε ανηδιαστολή µε
ἀντιλήψεις του παρελθόντος) και συνακόλουθα ἢ τεράστια ανάπτυξῃ
των επιστημών της αγωγής, ἡ συστηματική σπουδή των οποίων απαι-
τεί ανάλογη άνεση χρόνου.

Μετο σημείωμαζητείταν σύσταση επιτροπής για να μελετήσεικαὶ
να εισηγηθεί προτάσεις που θα αποσκοπούσανσε ριζκή αναδιοργά-
‘vegan Καὶ ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδώντων Παιδαγωγικών
Ακαδημιών.
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Με «πόφαση τοῦ Ὑπουργού ΠΙαιδείας Πανογιώτη Ζέπου (ρ. Φ.3004/19/9211 29.1.1975) συστάθηκε, πράγματι, για τὸ ὁκοπό ἀετὸςπαροπή µε Πρόεδρο τον ὑφυπουργό Χρυσόστ. Καραπιηέ,Teaco ταῖν ἐναρκτήρια μόνο συνεδρίαση, Ταλοιπά µέλη οινογσαµςεὐπάζοντας ra επιμέρους θέματα καὶ διοτυπώνονταςτις κατὰ πλειοψη-Φίααποφάσεις µας στη µορφή ρυθμίσεων ενός ολοκληρωμένου σχεδί.ου Νομοβετικού Διατάγματος, Κρίσιµες υπήρξαν οι συνεδριάσεις της10: και 17: Φεβρουαρίου 1975, κατάτις οποίες ουζητήθηκαντα βασι.κά θέματατης διάρκειαςκαι του επιπέδου σπουδώντων. Παιδαγωγι-κώνΑκαδημιών, καθώς επίσης η

5η του Ν4379/64Καιπου καταργήθηκεαπό τη ΔικτατορίαΕγώ, πέρα από την προὔπηρεσία µου στις Παιδαγωγκές Ακαδη-

ἢ τότε κυβέρνηση το
ιζε ωςένα πρώτο βή-

α στα µέλη της επιτροπήςκαιἀεια κόλουθο σχεικό σημείωμα με τα κύρια -σε αδρές γραμμές, onUsa τῆς πρότασης, το οπρίο καὶ karéBcoa ya Karaxspion ora tact:δὰ Παραθέτω το κέµενο αιπής της πρότασης, γαήνομίζω πως ανά-cage τότε τη σωστή λύση, η οποία, όλλωστε, ἁοθετήθηκε τόσο coe osπαπά Μέλη τῆς οπγροπής όσο και από την Ένωση Καθη]ηγών τωνΓΠαιδαγωγικών Ακαδημιώνκαιτων Σχολών Νηπιαγωγών.

ΛΆΜΚΌΤΈΡΗΣ ΚΑῚ ΜΕΓΑΑΎτΈρης προσοηίκης EveYNHE [239]

 



«ΟΜΑΔΑΕΡΙΆΣΙΑΣ ΠΑ ΜΈΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΤΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΏΠΚΩΝ ἈΚΑΔΗΜΩΝ,
ΚΑΠ ΟΜΟΒΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (1. Απόῥ οἱ $0011199211729.1-1975)

Συνεδρία 17275. Σημείωμα µε πρόταση Κων. Χάρη

-«Διάρκεια σπουδώνΓαιδαγωγικών Ακαδημιών: ϑετής φοίπησις, αλλά 4ε-
τής σπουδή

Eig τὸ τος του 3ου ἔτους ο σπουδαστής θα ὑφίσταται τας Τεικάς του ε-
Gerdoeεἰς δια τα μαθήματα, εκτός 2.3 τῆς εδικόπῃός του. Το 40ν έτος θα δια.
νύεται ὡς ὑπηρεσία δοκίμου επ' μοιβή διδασκάλου εἰς οργανικήν θέσιν σχολεί-
ου, κατά προήµησιν πολιθεσίου. υπό διευθυντήν διακεκριμένης υπηρεσιακής ε-
πιδόσεως, ὥστε να γίνεται αποτελεσµαπκή, υπό φωπσμόην καθοδήγηοιν,ἆ
σκησιςεις το διδασκαλικόν ἔργον. Παραλλήλως θα διεξάγη μικράν ἔρευναν και
θα προπαρασκευάζετα διάτας απομενούσας πτυχιακάςεξετάσεις του.

Ἐς το τέλος του 4ου ἔτους, ἔπεπα από επιθεώρησιν του εποππεύοντος.
καθηγητού τῆς Παιδ. Ἀκαδημίας θα αξιολογείται ο βαθμός ευδοκιμόπητος της
ὅλης παδαγωγικής του πράξεως εἰς το αγθλείον, θα υποβόλλη την ἐρευνηπ.
κῆν ἐργασίαν του καιθα προσέρχεταιεις τὴν ΓΙΑ. διά τας ὑπολειπομένας επί
πτυχίω ἐξετάσεις του.

= EnineBov σπουδών των Παιδαγωκκών Ἀκαδημιών
Προσόρτησις των Γαῖδαγ. Ακαδημιών εις τα πλησιέστεραΠανεπιστήμια

καὶ αναγκώρισίς Των ως ανωτάτων σχοἰών. Ἡ προσάρτησίς των θα συντε-
λεστή ες δύο στάδια:

Κατά το πρώτον,αι Πιδαγωγικαί Ακαδηµίαι θα τελούν απλώςυπό κηδε
μονίαν τωναντιστοίχων Πανεπιστημίων,εκάστη µε επόπτην τον καθηγηπήν
Παιδαγωγικής τού υφ' ου θα κηδεµονεύεται Πανεπιστημίου. Κανά το δεύτερον,
μετά τετραετίαν, ἡ προσάρτησις θα ολονληρώνεται. Ὁ Διευθυντής σπουδών
θαενα Καθηγπήςτης Παδαγωγκήςτού εις ο υπάγεται Γανεπιστημίουκαι
θα εκλέγεται κατά τους κανονιοµούςτου.

-- Οργανωπκή διάρθρωσις του διδακτικού προσωπικού.
Διωθυντής σπουδών.
ΚαθηγηταίΔιυθυνταί σπουδαστηρίωνἡ ἐργαστηρίων
Διδασικόν προσωπικόν κατά σπουδαστήριονή ἐργαστήριον
-- Σπουδαστήρια

-

Εργαστήρια ΓΠαἰδεγωγκήςκαιΨυχολογίας,Εἰδκής,
γωγής,ἱστορικοφιλολογικών µαθηµάτων, Φυσικών επιστημών, Μαθηµατε«
ΤεχικώνΚαλλιτθρικών,Μουσικής αγωγής, Φυσικής αγωγής, και Νηπιαγω-
ών (Εφόσον Ba expivero σκότιµος n Arabic Tuw Σχολών Νηπιαγωγών, ως.
ειδικόπῃος, ες τας Γαιδαγ. Ακαδημίας):
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υπόψη τηςηγεσίας του Υπουργείου,Ανταυτού όμως, και χωρίς να ενηµερωθεί η ομάδα, υπόψη τουὙπουργού τέθηκε and ro Σπ. Παματάκη -που ήταν και προϊστάμενος τηςΔιεύθυνσης ΕκπαδεύσεωςΔιδακτικού Προσωπικού του Ὑπουργείου-νο-

Το δικό µου avremyeionua én ya pia χρόμια θᾳ δδδεως γαίστο πέταρ-ο μφωνα µετν πρόταση,θα αμοβόταν κόλας µε μοθό δόκιμουδε.oxdhou (αφού θᾳ κάλυππε µα κανονική οργανική θέση), ev éneide Oeat70 πρόσθετο επιχείρημα ότιόταν µε την εκπαδευτική μεταρρύθμισηTOU N. 4379164 n goimon στιςΓΙΑ. έμνε rpg, προσήλθαν γα εἰσαγω-γή σ᾽ αἰπές περισσότεροι από πριν υποψήφιοι και µε ανώτερουςβαθμούςor νμνασιοκό τους απολυτήριο. Αὐτή ἥταν η νοοτροπία. ἢ οποία διατήςξφῆνε τις διτιείς Γιαιδαγωγικές Ακαδημίες σχεδόν άλλη µια ἸΟσία, ὥσπουθεσπίστηκαντα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα,Προσωπικά δοκµασα µεγάλη απογοήτευση, ὁχ γιαήίδεν εὐδοκίμη-Pap Ont Μου άποψη,αλλάγιατί χάθηκε µια ακόµα ευκαιρία για ανα.Ῥόθμιση τωνιδρυμάτωνκατάρησης δασκάλων, και μάλιστα -σίγουρα-απο owen Kat πραγµατοπιοήσιμητην εποχ/ ἐκείνη. Ακόμᾳ καὶ σήμε.Ἀπουβέκσους η κατάρισητων δασκόλων γίνεται µετετραµτείςρπουδές στο πανεπιστήμιο, όποιος έχει εμβαθόνει στο θέμα μπορεί vaδραοεκίνο το σχέδιο ενδιαφέροντα σηµεία. όπως, μεταξύ όλλων, πε
ΤΡΚΌΤΈΡΗΣ ΚΑῚ Μεγαλυταρης προσωμικης ὀνθννης [αμ]

 



παρκής άσκηση στην εκπαιδευτική πράξη, µε ανάληψη ευθυνών υπηρε-
σῖας οξσχολική τάξῃ για ικανό χρονικό διάστηµα, κάτω από ουνθήκες
κατάλληλης εποπτεῖας και καθοδήγησης, καθώςεπίσης η ὠφέλεια από
την αµεσότερη προσωπική σχέση μεταδή διδασκόντων και διδασκοµέ-
νῶνστο οργανωτικό σχήµα των ΓΠαιδαγωγικών Ακαδημιών.

ᾱ- Ενέργαες για εφοδιασμό των σπουδαστών/στριών.
των Παιδαγωγικών Ακαδημιών κατων Σχολών
Νηπιαγωγών, καθώς επίσης των εκπαιδευτικών.

γενικότερα,µε ἀξιόλογα συγγράμματα
των επιστημών της αγωγής,

Καταρχήν κάµαµε µαεπιλογή απότα πολύ λέγα κυκλοφορούντα τότε, ελ-
ληνικά συγγράμματα, τα οποία και ανάλαβετο Ὑπουργείο να διαθέσει
δωρεάν στους σπουδαστές τωνΠΑ. και ΣΝ. για άµεση εξυπηρέτηση του.
θέματος. Στη συνέχεια, αφού εξασφαλίσαµετη συγκατάθεση του Υπουρ-
γείου, προχωρήσαµε στη διαδικασία επιλογής ούγχρονων, διεθνούς ανα-
γνώρισης, ξευόγλωσσων συγγραμμάτων των επιστημώντης αγωγής,για
μετάφρασηκαιχρήση των σπουδαστών και όποιων άλλων ενδιαφερόµε-
νῶν εκπαιδευπικών. Ζητήραμεγίαυτό καιαπιολογηµένες προτάσεις παι-
δαγωγώνπουεἶχαντα τελευταία χρόνια σπουδάσει τις επιστήμες αυτές
στο εξωτερικό. Επιλέξοµετα πρώτα και προχωρούσαμε στιςαναθέσεις,
Μετὴ συγκρότηση του ΚΕΜΕκαὶ η διαδικασία αυτή εγκαταλείφθηκε.

ει Προώθηση πρότασης για πρόσληψη
σχολικών ψυχολόγων.

Ἡ πρόταση αυτή έγινε µε τεκμηριωμένη υπηρεσιακή µουεισήγηση στην
ηγεσίατου Υπουργείου,έπειτα από προφορική παρουσίασηου θέματος.
Αναφερόταν στην ανάγκη επιλογήςκαὶ διορισμού σε πρώτη φάση 150
περίπουσχολικών ψυχολόγων, έναν σεκάθε εκπαιδευτική περιφέρεια της
πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης, Στην εισήγηση παρέχοντανστοιχεία για Την
ἐκταση των περιπτώσεων προβληµαιικών μαθητών.τα οποία έκαναν at
σθητή τη χρησιμότητα του θεσμού, καθώςεπίσηςγια το κόστοςτηςυλο-
ποἰησήςτου. Και εισήγηση αυτή επανέθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε.
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στ Προώθηση σχεδίου νόμου για την ειδική αγωγή
Με κύρια ευθήνη του σχεδόν μοναδικού τότε στὴ χώρα μας παιδαγω-Yoroo χώρο τῆς εἰδικής ayaKora Καλατζῇ (ἡ ΣυντάχθεκαΟΣδηγέςαναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμματῶν σχολείωις εἰδιής a-fig. Kup Ιστερημένων παιδιών.

ᾧ Προσπάθεια για οργάνωσηεκπαιδευτικήςτηλεόρασης.
To θέμα αυτό υπήρχε πάντα στη σκέψη µου, μάλιστα σε μια ευρύτητα,που 6a μπορούσε να κανοποιήσεισυμπληρωµαπκά ή καινα καλύψει ἐ-νὰ ευρύ φάσμα αναγκών της αγωγής και τηςεκπαίδευσης. Οραμαπζό.(ορμςσηημσπκό μελετημένα προγράμματα, µε εκπομπές για παδιᾳμορφωηικέςψυχαγωγκές µοθησιακές σε σχέση µε βασικά θέματα πουΔιδάσκοντα! στο σχολείο)αλλά και σε ευρεία κλίμακα: επιµορφωπκές.γι εκποιδευπικούς, ιδίως σε καίρια θέματα παιδαγωγικής καὶ eres?τικής πράξης͵ καθώς

Πρέπει να ήταν

εκπαιδευτικός πουεἶχε κι
στὴ Γενεύη καὶ μόλις εἰχε
TENINOTEDIE: KAT MEFAAYTEPHE HPOROMKuEE EveYNHE [243]
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καετή ἀπόσπαση στὴν Ουνέσκο. Κατά σύμπτωση, σεκάποια από τις χώ-
εςπουείχεσταλεί από την Ουνέσκο ὡς ἐμπειρογνώμοναςεἶχε ασχο-
ληθείµεταξύ ἄλλων, και µε την εκπαιδευτική τηλεόραση, Ζήτηρα την α-
πόσπασή του στη Δ/νση Προγραμμάτων'Μελετών και άτυπα ανάλαβε
‘va κάμει µια προκαταρκτική µελέτη γιατο θέµαµας, να μεταβείκατόπιν
στο 880, να μελετήσει τὴν οργάνωση του θεσμούεκεί και να κάμει την
τελικήεισήγηση, Ο Κ. Παζαρτζής έκαμετη οχεπική προερ]ασία, αλλά η
μετάβασή του στο Λονδίνο οκόνταψεγιατίο Άγγ. Βλόχος αντικαταστά:
Όηκε στην ΕΡΤ καιτο σπουδαιότερο, γιατί στο μεταξύ ϑεσπίστηκε το
ΚΕΜΕ, το οποίο δεν ἔδωσεσυνέχεια στοθέμα. Ἔτσιξέμεινε κι αὐτό,

Μετη συγκρότησητου ΚΕΜΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετώνκαι
Επιμόρφωσης) οἱ εππελικές αρμοδιότητες της ΔιεύθυνσηςΠρογραµ-
μάτων και Μελετών, όπωςήταν επόμενο, πέρασανσ᾽ αυτό. Η Διεύθυν-
ὅσηδιατήρησε το οκέλος Της εφαρμογής Των εκπαιδευτικών προγραµ-
μάτων και αναπτύχθηκε σε ἄλλεςπέντε Διευθύνσεις, υπό ενιαία Υπηρε-
οἷα Εφαρμογών. Έτσιέληξε καὶ η δκή µουΙδιότητα και αρµοδιόπγα
του προϊσταμένου αυτής της Διεύθυνσης, Οἱ σύμβουλοιπου προερχό-
µασταν από το προδικτατορικό Παιδαγωγικό Ινσηπούτο περάσαμε αν-
τοδικαίωςστο νέο όργανο, τοΚΕΜΕ. Προσωπικά δεν εργάστηκαπλέον
ο από, γιαήµε υπουργική απόφαση αποοπάστηκα στη νεοπαγή θέση
του Επόπτη Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ελληνοπαίδων Δυτικής Εὺ-
ρώπης,στην οποία και παρέμεινα μέ]ριτη συνταξιοδότησή pou. fia my
υπηρεσία µου στη θέση αὐτή θα γίνε. λόγος παρακάτω,

 

Αξιολόγησητουέργουτης Διεύθυνσης
Προγραμμάτων.Μελετών στην κρίσιµη διετία

(1974-76).σε σχέση και µετηντύχη των πρώην
συμβούλωντου Γιαιδαγωγικού Ινστπούτου

| ποὺ τη στελέχωσαν

Ὅπωςἔχω εἰπεί (σελ. 232 κε) καὶ όπωςφαίνεταιαπότις όσεςενέρ-
Ύειες απαριθµήθηκανπαραπάνω,η Διεύθυνση Προγραμμάτωνκαι Με:
ετών, κατά τη μεταβατική, μετά τη µταποΝτευση,περίοδο1974-76.εἰ
χε επιφορηιστείκαι καταπιάστηκε µε Το σύνολο των θεμάτων τῆςγενι-
Κάςεκπαίδευσης και των σχολών κατάρτισης εκπαιδευτικού προσωπι-
κοῄ, τόσοσε επίπεδο επιτελικό (μλέτη, γνωμοδοτήσεις, σχεδιασμοί
προγραμματισμός) όσο καισεεπίπεδο εφαρµογήςτων αποφάσεων και
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εγκρίσεων. Τὸ ἔργο της θα πρέπει να κριθεί στο πλαίσιο των συνθηκώνκάτω απόττις οποίες εππελέστηκα.

Ἠ Χούντα αυποανατράπηκς «χάρη» στη µεγάλη ουµφορά πουπροἔένησε στη µαρτυρική Κύπρο, Αποχωρώστας, έπειτααπό εὐτά χρόνιαΚατοδυνάστευσης της Χώρας, άφησε πίσω τῆςερείπιασε όλους τουςἸοµείς Καιτην εκπαίδευση βιασμένη και σε πυκνά σκοτάδια, Ὑπήργε α-νάγκη για μεσες σωστές παρεμβάσεις.
Γενικά. οἱ αλλαγές στην εκπαίδευση, από τὴ φύση των θεμάτων της,αργοκυλάνε, Στην περίπτωση ὅμως της µεταπολίευσης, οι αλλαγές ἡ:ταν επείγουσες

.

Σε λιγότερο από ένα μήνα τα σχολείἃ της χώρας θα.ἀρχίζαν να λεπουργούν. Και οι άνθρωποιπουετιφορηστήκαμε να διεκ.περοιώσουμε τις αλλαγές αὐτές πολύ λίγος μια ολιγάριθμη ομάδα ουμ.Λούλων του προδικτατορικού Παιδαγωγικού Ινσηπούτου.µε όσους ἁλ.λους εμείςοι ἴδιοι επιστρατεύσαµε, Δουλέψαμε µε την εμπειρία της ερ.Ὑασίαςµας στο εππελικό όργανο της μεταρρύθμισηςτου1964, and Toοποίο και προερχόμασταν, κι ακόµαµε το φιλόημοκαι το πάθοςνα α-Ναστήσουµε το πνεύμα καιτο έργο της μεταρρύθμισηςεκείνης,το ο-ποῖο εἶχε ξεθεμελιώσειη δικτατορία, Η συγκυρία µε έφερε επικεφαλήςτης προσπάθειαςεκείνης,Αισθάνομαι τιμή και ικανοποίησησυνείδησηςγα ότι προσπαθήσαμεκαὶ μπορέσαμε να κάμουμε.Αλλά πι απέιναντα βασικά στελέχη που σήκωσαντο βάρος αυτήςτης προσπάθειας, οι πρώην σύμβουλοι του ΠΙ; Όπως εἶδαμε παραπά:γω, όταν δημοσιεύθηκε ο νόµοςγιατην αποκατάστασητων δημοσίωνυπαλλήλων που διώχηηκαν από τη Δικτατορία, η ηγεσία του Ὑπουργεί.ου, πρωτοστατούντος του Αλ. Καρανικόλα, προοπάθησε να εξαιρέσειαπότὴν αποκατάσταση αυτή τους πρώηνσυμβούλους του ΓΠΙ. Ανάμε-σα σ'αὐτούς ήμασταν, βέβαια, κεμείς, που απότις πρώτες µέρεςτηςμεταπολίτευσης, άτυπα, είχαμε κληθεί και ανημετωπίζαµετο ούνολο,τῶν θεμάτων, τόσο σε γνωμοδοτικό επίπεδο όσο καὶσε επίπεδο εφαρ.μογής. Και, όπωςἔχω εἰπεῖ πιο πάνω,χρειάστηκε ἢ ἀπόφαση του Νο.µκού Συµβουλίου του Κράτους για να αποτραπεί η αδικία αυτή,Κιαφού η εξαίρεσηαυτή δενέπιασε, ο παντοδύναµοςπια «νοµοκά-νονας» του Ὑπουργείου, συντάσσοντας το Ν,. 186/1976 ya ro Geom.ζόμενο νέο εππτελικό όργανο,το ΚΕΜΕ,στη θέσητου καταργούµενουΆΕΣ. βρήκε τον τρόπο να μειώσειτους πρώην συναδέλφουςτου.θρόντισε,στις διατάξεις του νέου νόμου, οι οποίες, στην ουσία, ανα.
ΤΕΝΙΚΟΤΈΡΗΣ ΚΑῚ Μεγαλυτερηις προσωπικης ἐγουνης [6]

 



βίωναν το Παιδαγωγικό Ινσητούτο, όχ µόνο να παρακάμψειτον Ἴμη-
ένο προχουνικό τίλλοτου νέου οργάνου,αλλά καινα εντάξει σ'αυ-
τό (στο ΚΕΜΕ) τα πρώηνµέλητου ΓΙ]. βαθμολογικά μειωμένα. Εκτός
από ελάχστες εξαιρέσεις, τα ενέταζε, μαζίµε τουςσυμβούλουςποὺ
προέρχονταν από το ΑΕΣ της Δικτατορίας.σε δεύτερη βαθμίδα συµ-
βούλων,µε τον τήλοτων«εἰδικών συμβούλων».Γιατον εαυτότου
πάντωςδιασφόλισε τη θέση Του προέδρου Του ΚΕΜΕ. Κι αυτά τεκταί-
νονταν στη διάρκεια τηςδιετίας,κατά την οποία, όπωςπροαναφι
θηκε, οµάδα των παραγκωνιζόµενων τώρα πρώηνσυμβούλωντου
ΠΙ.. μόνη σήκωνε, στα πλαίσια τῆςΔιεύθυνσηςΠρογραμμάτων-Μελε-
τῶν, το βάρος της αντιμετώπισηςτου συνόλου των θεμάτωντης εκ-
παΐδευσης,τόσοσε µελέτη και σχεδιασμόόσοκαισε εφαρμογή. Κατά
κοινή δε ὁμολογία επιτυχώς,

Προσωπικά δεν κινδύνευα. Πριν κατατεθείτο νομοσχέδιο αυτό στη
Βουλή, µε κάλεσε ο υφυπουργός Χρυσ. Καραπιπέρης και µε ρώτησεαν
Καλύπτοµαι από τιςδιατάξεις του για κατάληψη θέσης συμβούλου Α΄.
Τουαπάντησα ότι µε καλύπτει απολύτως, ανεξάρτηχααπό άλλα στοι-
yeia, n διάταξη της υπερδεκαετούςπροὔπηρεσίαςσεθέση συμβούλου
τοῦ ΠΙ καὶ τοΑΕ,αθροιστικά, την οποία είχα.Μου είπε πωςήθελε να
ενταχθώ σ᾽ αὐτήν τὴ βαθμίδακιόχι του εἰδικού συμβούλου.

Ἂς σημειωθεί ότι ο Χρυσ. Καραπιπέρης ἦρθε στο Ὑπουργεῖο Παι-
δείας (φθινόπωρο του1974) με τις εχβρικές, ἔναντι του ΠΙ. καὶ των με-
Adv Tou, προκαταλήψεις όλων των πριν από τὴ Χούντα πολιτικώντὴς,
δεξιάς, Η πρώτη μάλιστα επικοινωνία μας υπήρξε, κατά μία ἔννοια, ε-
πεισοδιακή. Ἦταν ανενηµέρωτοςή και στρεβλά ενημερωμένοςγια τοτι
κάναμε. Του ανάπτυξα τα θέµατα µετα οποία έχουµε καταπιαστεί και τα
προβλήµαταπου αντιμετωπίζουμε, εξήγησατι κάνουµεκαιτι πρέπεινα
γίνει, Φάνηκε ικανοποιημένος.

Στη ουνέχεια εἶχαμε καθημερινή σχεδόν συνεργασία, αφού, όπως ε-
ξήγησαπιο πάνω, στὴ διετία αυτή (974-76) τα θέματα γενικής παιδείας,
αντιμετωπίζονταν από τη νεοσύστατη Διεύθυνοη Προγραμμάτων.Μελε-
τών. Σταπλαίσια αυτά οικοδομήθηκε σταθερή εκήµηση στο πρόσωπό
μου, τῆν οποίαµε κάθε ευκαιρία εκδήλωνε. Λίγο αργότερα,όταν αποφα-
aiGérav n απόσπασή µουστο εξωτερικό µε αποστολή την αναδιοργάνω-
ση της εκπαίδευσης Των παιδιών Την Ελλήνων μεταναστών στις χώρες,
της Δυτ. Ευρώπης, ο ίδιος θέλησε να µε αποτρέψει, λέγοντας ότι θεωρεί
πολύ χρήσιμες τις υπηρεσίες µου στο ΚΕΜΕ. Είχα ενταχτεί αυτοδικαίως.

  

  

[546] ἘΚΙΚΑΙΑΕΥΤΙΚῈΣ ἘΜΠΕΊΡΙΕΣ ἈΠῸ ΦΈΣΕΙΣ



στο ΚΕΜΈ, αλλά επέλεξα την αποστολή γι την εκπαδευση των παιδιώνη μεταναστών µας, στὴν οποία αφιερώνω το επόμενο κεφάλαιο,φαάστης ναπεράσουν ἆλλα δέκα χρόναγα να αρθε[νομοθεηκά ηκατάφωρη υδικία εἰς βάρος των πρώην συμβούλων τον Πι Αὐτό πραγ:66/1985,με τον οποίο καταργήθηκε τος

FONINOTHPHLS WAI MErAAvTEpH: npoxoniKit: EveYNHE [247]

 



ἸΖΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΤΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ(1576-1580)

12, 1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΗ
ΑΥΤΕΥΡΩΠΗ.

Οι κενπρικές και βόρειεςχώρεςτης ΔυτκήςΕυρώπης αμέσως µετά τον
πόλεμο καταπιάστηκαν ουστηµαπικάκαι εντατικά µετην τεχἠκοοικονοµ.-
κή τους ανάπτυξη. Ἡ ανάπτυξῃ αυτή πρεχώρησεγρήγορα με ἐπιταχυνό-
ενους ρυθμούς, Προςτοτέλοςτης ]0πίας του 1950 και ηςαρχές του
1960 βρέθηκαν στην ανάγκη να αναζητήσουν ἔένα εργατικά χέρια γιανα,
ανταποκριθούν στηνεξυπηρέτησητῶν αναπευξακώντους ρυθμών. Με-
τανάστευση συμπατριωτών µαςστις χώρες αντέςεἶχε σημειωθείκαιος
παλιότερεςπεριόδους, Κατά τη διάρκεια όµωςτηςἸθετίαςτου 1960 πή-
ρε µεγάλεςδιαστάσεις, Το κίνητρο ήταν η φυγή από την ανεργίακαι την
οικονομική μιζέρια που µάσηζε τη χώρα µας και η αναζήτηση εργασίας.
Ύπ µιας καλύτερη ζωή καὶ προκοπή σ᾽ αὐτές, Το μεταναστευτικό ρεύμα
επιτάθηκε ἀκόμα περισσότερο στα χρόνι Της δικτατορίαςκαιγια πολπι-
κούς λόγους, Μετην τουρκική εἰσβολή στὴν Κύπρο, προστέθηκε,κυρίως.
στη Μ. Βρετανία, κι έναςσηµανπκός αρθµός Κύπριων ομογενών. Έτσι,
στα µέσατης Ἰθετίαςτου 1370, ο αρθµόςτωνΕλλήνωνμεταναστώνστις
χώρεςτης Διπ. Ευρώπης πληρίαζετις 700000.

γι Δεξοδική ονοφορὰ στα πεπραγμένα τὴς αποστολής αιγήςσε όλεςτςποροµέ
τροὺς τῆς μελέτες, ενέργειες, ποτελέσµατα, σιµπερόσµατακαι Προτόσας αναδιοργό
γωσης)στο ββλίο µου Ελλημιό Nava wa tov Ελληησμό της Διοσπορός, ἐΜδ. Εληνκά,
Γρόμιστα, Αθήνα 2004,
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Ὁ αρθµός των οχολικήςηλικίας παιδιών των ομογενών µαςαιτώνἦταν περίπου 60000, Η εκπαϊδευσή τουςβρισκόταν σε ἆθλια κατάστα-ση, Πα τὴνκατάσταση αυτήγίνεται λόγοςπιο κάτω,Στα χρόνιατης διπατορίας. όταν, ὅπωςεἶπα πιο πάνω, ανοκορυφώ-θηκε το μεταναστευτικό πρόβλημα, επηγιρήθηκαν από το τότε ὙπουργεῖοΠαιδείας κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, οιοποίες κυρίως αναφέροντανστην αποστολή εκπαιδευτικού προσωπικού καὶ τῶν διδακτικώνβιβλίωντῶνσχολείων του εσωτερικού. Οἱεκποιδευτικοί ἀκαθοδήγητοι. Στὴ Δυτ.Γερμανία, όπου ήταν ο μεγαλύτερος ὄγκος τωνμεταναστών μας στὴ Δ᾽Ευρώπη,κατά συνέπεια και των Ἑλλήνων μαθητών, το καθεστώς τοποθε-τούσε ἕναν προϊστάμενο που ασχολεῖταν κυρίως με θέματα διοικητικήςPourivas και προπαντός µετον έλεγχο της«εθνικής» συμπἐρφοράς καιδράσης των δασκάλων. Σε ένα τέτοιο κλίμα, όπως ἦτανεπόµενο, ευδο.κιμούσε καὶ ο χαφιεδιομός, με όργανα, δυστυχώς, και δασκάλουςπουπροσφέρονταν -ή που τους έστελναν- για τον επαἴσχυντο ρόλο του φᾳ-Κελώματοςσυναδέλφων τους αλλά και μεταναστών.Με τη μεταπολίτευση rou 1974, εξουδετερώθηκαντα όποια µέτραε-Ἐυπηρετούσαν τιχουνηικές οκοπιµότηπες, αλλά από άποψη οργάνωσηςαι αποτελεοµαπκότητας η κατάσταση παρέμενε σχεδόν αμετάβλητη,Σης αρχές του 1976, το Ὑπουργείο Παϊδείας, πιεζόµενο και απότουςμετανάστες µας στις χώρες αυτές, κυρίως της Γερμανίας, αποφάσιαενα,μελετηθείτο θέμα εππόπια και να αναληφθούν κατάλληλα οργανωτικάμέτραβελτίωσηςτης κατάστασης. Έτσι αποφασίστηκε η αποστολή µου
ΕΙ κατάστασητης εκπαίδευσης των.

παιδιών και η απόγνωσητων γονέων.
Το σύστημα εκπαίδευσης των Ελληνόπουλων-όπωςκαι τωνπαιδιώντων λοιπών µεταναστών-στις χώρες της Δυτ. Ευρώπης έπασχε απόκάθε άποψη.Καιοι συνθήκεςγια βελτίωση της κατάστασηςδεν ήταν κα.θόλου πρόσφορες:

Οικυβερνήσεις των χωρών αιπών,µε πολύ λίεςεξαιρέσεις, δενπρό-σφεραν Τότε λύσεις άλλες από την άμεση ἕνταξῃ των ξένων παιδιών σταΚανονικά σχολεία τους και τὴ ουµφοίησή τουςµε τα ντότια παἰδά, πα-ότι δεν κατείχαντότετην ἔένη γὲαυτά γλώσσα. Δεν κατείχαν δηλαδή το,Ἀπελώς απαραίτητο εργαλείογια, τοηειωδώς έστω,αποδοτική μάθηση,Τα παιδιά βίωνανκαθημερινά µε απόγνωση την κατάσταση αυτή
PENIKOTEPHS KAI MEPAAYTEPHE posamIKHE EYeYNHS [49]

 

 



στο σχολείο της χώρας υποδοχής. Καὶ ἔπειτα από τῆντόσο επίμοχθη
καὶ απογοητευτική ηµερήρια προσπάθεια στο σχολείο αυτό, αναγκάζο-
vray να μεταβούν και να φοιτήσουν σε ένα δεύτερο, βραδινό συνήθως,
σχολεῖο. στὰ «τμήματα μητρικής γλώσσα», όπου πιέζονταν να abo.
μοιώσουν, μέσα σε πολύ λίγες ώρεςτην ἑβδομάδα,την ὕλη του προ-
γράμματος του τυπικού ελληνικού σχολείου. Ὅπως ήταν επόµενο, α-
ποτύγχανανκαι στις δύο ἄχαρες προσπάβειες,

Σε µεγαλύτερη απόγνωσηβρίσκοντανοι γονείς, Αβέβαιοι ὡς προς
τὴν εξασφάλιση ἐργασίας και κατά ουνέπεις παραμονής στηνξένη χώρα
(ἢ χώρα µαςδεν είχε ακόµαενταχθείστην τότε ΕΟΚ),ζούσαν µε τὴν
προοπτική τῆς παλιννόστησης. Ωστόσο, µη μπορώντας να αποχωρι-
στούν τα παϊδιά τους κανα Ta αφήσουν γα το ελληνικόσχολείο στην
πατρίδα, τα έφερναν στη χώρα υποδοχήςπου τώρα ζούσαν. Βλέποντας.
όμως την αδυναμία των παιδιών να παρακολουθήσουντην εργασίαστο
σχολείο τῆς χώρας υποδοχής, στο οποίο υποχρεωτικά φοπούσαν,εν-
διαφέρονταν κυρίως για το ισχνό βραδινό ελληνόγλωσσο πρόγραµµα
ων τμημάτωνμητρικής γλὠσσας, παρά την αναποτελεσμαπικότητά του.

H ελληνική πολπεία, εξάλλου, αμήχανη,χωρίς καµά σοβαρή µελέτη
του προβλήματος, αρκείταν στο να αποστέλλει δασκάλουςγια το όποιο
Ελληνόγλωσσοπρόγραµµα και τα χρησιμογοιούμενα στην Ελλάδα διδα-
κτικά βιβλία, χωρίςοδηγίες προσαρμογήςή άλλη σχολική καθοδήγηση,

Ἡ προσπάθεια να ανηµετωπιστεί ατή ηκατάστασηκαταξωνε την α-
ποστολή, κι αυτό ήτανπουκατεξοχήν βάρυνε στην απόφασή µου νατην
αναλάβω. Στο ΚΕΜΕ,εξάλλου,στο οποίο αυτοδικαίως περνούσακιεγώ
ὡς σύμβουλος. δε διέβλεπα συνθήκες ευτυχούς ουνεργασίας, εξασίας.
που κλίματος που δημιουργούσε η αδικαιολόγητα απαξωτκή στάση του
προέδρουτου ΚΕΜΕ έναντι των συναδέλφων Του που προέρχονταν από
το. Παιδαγωγικό Ινσππούτο, Αναλογιζόµενοςτο πώς εργάστηκα καιτι
μπόρεσα υπηρεσιακά να προσφέρω στο πρώτο Παιδαγωγικό Ινσπτού-
το στη διετία 1965-1967 καστη μεταβατική περίοδο 1974-76 (που τώ-
ρα έληγε),σε ούγκριση µε τις προβλεπόμενες ουνθήκες εργασίας µου
στο ΚΕΜΕεκήµησατην αποστολή µουγιατην εξυπηρέτησητουθέµατος.
της εκπαίδευσης των παιδιών των ομογενών µας μεταναστών στο χώ-
ροτηςΔυκ. Ευρώπης, ως ευκαρία γιααξολογότερη προσφορά.

To µειονέκτηµαµιας οικογενειακής μετακίνησηςγια τη θέσηαὐτή
το ανπιστάθµιζε η σκέψη ότι έτοι δινόταν η ευκαιρία στις δύο µικρότε-
ρες κόρεςµου, που τελείωναντότε το γυμνάσιο, να σπουδάσουν μια

  



  

  

  
    
  
   

                

  
   

    

καὶκαλή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ὡστόσο,τελικά, και οἱ δύο,φοίτησαν, ἔπειτα από εἰσαγωγικές εξετάσεις, σεελληνικά πονεπιστήμια,
Αναπάντεχη αντίδρασητου Βαυαρικού ΥπουργείουΓΠαιδείαςγια µαταίωσητης αποστολής you

Πριν ακόµα ανοχωρήσω για τη Γερμανία, µε κάλεσε ο Υπουργός (Γεώρ.ος Ράλλης) καµε ρώτησεαν θα ήθελα να αποσπάσει γα βοηθό µου ἕ.νὰνεπιθεωρητή (Tov κατονόμασε) που γνώριζε καλά τὴ γερμανική γλώσ.σα, δεδομένου ότι εγώ καιείχα την αγγλική αλλά δε γνώριζα καθόλου γερ. |μανικά. Του απάντησα ότι γνωρίζω τον προτεινόμενο πολύ κλλά, δεδο.. |μένου ότι πολιότερα, ὡς διευθύνων τὴν ΠΙαιδαγωγική Ακαδημία τὴς Τρί. |"ong roἔφερα με μετάθεση απότην Καλομάτα που υπηρετούσε ὡς δά. |σκῆλοςστα πρότυπα δημοπκάτης Ἀκαδημίας, Ὅτι, παρότι μου ἦτανκα,συμπαθής, τώρα δεν τον εγκρίνω για συνεργάτη µου, γενκό, και ιδιαπερα,στο χώρο της Γερμανίας, γιαή σταχρόνια της Δικτατορίας στάλθηκε εκείως προϊστάμενος των σχολικών μονάδων µας στη χώρα αιτή καιέδρασε.ανάλογα Ἡ επανεµφάνισήτου εκαἴθα αποτελούσε πρόκληση γατη µεγά-λη πλειονότητατων ομογενών µας μεταναστών. Και πρόσθεσα ότι θα ἠ- ]παν πολύ ἄστοχο για το Ὑπουργείο να στεῖλει ένα τέτοιο πρόσωπο εκεί.Όσο Ίνατη γερμανική γλώσσα, παρατήρησαότι δεν αποστέλλοµαι µόνογια ηςσχολικέςµος µονάδες στΓερμανία αλλά καὶγ᾽ αὐτές σπὴ λοιπή |Διτική ξυρώπη,Και ἔσπευσα να προσθέσω: «Κύριε Ὑπουργέ αν βρίοκετεκάποια δυσκολία, µη διστάσετε να αναθέοετετην αποστολή σὲ κάποιον |Gon.«Όχι ὀχ»εἶπε, «σεις ἔχετε επιλεγεία. Με ρώτησε ακόµα, αν ἔτυχε ]νὰ γνωρίζω κάποιον εκπαιδευτικό στο όνομα Φθενάκης, Απάντησα ὅτι iκάτι μου λέει το όνομααλλά δε θυμάμαι τίποτε περισσότερο. Δεν ἀνάφε-
Ρετίποτε για το λόγο που μνημόνευσε το όνομααυτό;

Οι νύξεις του Ὑπουρ]ού έγινανµε διακρηικότητακαι δεν µου προ-κάλεσαν ἐρωτηµαικά αναφορικά µε τυχόν απίεςτους. Ότανὅμως πή;Ya om Γερμανία πληροφορήθηκα ότιστη Βαψαρία εἴχε δημιουργηθεί |

|

 

2. Ὅταν πήγαστη Γερμανία συνάντησα τον εκτδειπικό αιπόν στο Μόναχο. τανεγκατεστημένος εκείαπό χρόνα, χε κόµελαμπρές σπουδέςκακαεί πολύ σηµανικήθέση σῖο εκποιδευπκό οὕστηματης Βαυαρίας, Ύνανγενικός διευβυντής του στιἸούτου Προσχολικής Αγωγής καεεισχιρέςπροοβόσεις στο Υπουργείο Παιδείας οντούτου κραπδίου.    
       [25

 



σοβαρό θέμα γιατην εκεί μετάβασή μου. Αξίζει να αναφερθώ με λίγα
λόγιαστο θέμα αὐτό:

Πήγα στη Γερμανία στις αρχές Φεβροναρίοι (1976) και επιδόθηκα
αμέσωςστη µελέτη της κατάσιασῆς µεστόχο να διαµορφώσουμε µια ἑ-
Ύκυρη Πρόταση κατάτην ελληνογερµανκή, σε επίπεδο υπουργών, ου-
νάντηση, πουεἶχε προσδιοριστεί για τις 23376 στη Βόννη. Η µελέτη αν-
τή µε οδήγησε στη διαµόρφωση του σχεδίου για µια δίγλωσση αμϕιδύ-
ναμη εκπαίδευση των Ελληνόπουλωνπου ζούσαν στη Γερμανίατο ο-
ποίο αποτέλεσετο κεντρικό στοχείο της εκπαϊδευπκήςµας ποληικής
στο Χώρο της Δυτικής Ευρώπης. Κατά τη συνάντηση αυτή ο υφυπουρ-
γός Χρυσ. Καραπιπέρῃςαναφέρθηκε στο σχέδιο αὐτό και, μεταξύ ἀλ-
aay, ανάγγεῖλεκαι τη δική µου απόσπαση για την οργάνωσητῆςἐκπα-
δευσης των Ελληνόπουλωνστη Γερμανία καστη Δυτική Ευρώπη, γεν.
κότερα. Στο σηµείο αυτό o εκπρόσωποςτου Ὑπουργείου Παιδείαςτης
Βαυαρίας (ήταν γενικός διευθυντής του βαυαρικού Υπουργείου Παἰδεί-
αςγια τα θέµατα της εκπαίδευσης των ξένωνπαιδιών) ζήτησε τολόγο
Καῑσσε αδικαιολόγητα έντονο ύφοςπαρατήρησε ότιτο Υπουργείοτου δε.
θαδεχτεί παρεμβάσεις στο έργο Των σχολείων του, στα οποία φοπούν
τα Ελληνόπουλα, Ο Έλληνας Υπουργός απάντησεότι δεν πρόκεπαι για
παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε µετα καλύτερα λόγια στη δική µου Ιδιότητα
καιτο υπηρεσιακό µου οἰδίωςστην εκπαίδευση στην Ἑλλάδα καὶεξῄγησε
πωςη αποστολή µουεἶναι να συνεργαστώ µε τις εκπαδευπικές αρχές,
των Χωρών υποδοχήςκαι να βοηθήσωτοιςΈλληνες εκπαιδευπκούςνα
«νταποκριθούν καλύτερα στο ἔργοτους, ἃς σημειωθείότι στὴ Βαναρία
είχαμε τις καλύτερεςεκπαιδευτικές παροχές, Είχαμε σχολεία ελληνικά, ε-
πιχορη/ούμενασχεδόν εξολοκλήρου απότη βαναρική κυβέρνηση.

Μου έκανε εντύπωση n παρέμβαση αιπή του Βαυαρού αξωμαιούχου
καὶ Ιδιαπερα ο έντονος τόνος της. Η απία ἀποσαφηνίστηκε δυο μέρες
αργότερα,όταν, µετά το τέλος της συνάντησης στη Βόννη, περάσαμεμε
τον υπουργό μας από το Μόναχο. Εκεί ο γενικόςπρόξενοςτης χώρας.
μας(κ. Κουντάκης) µε πληροφόρησεπως, όταν κοινολογήθηκς η δική
μού απόσπαση στη Βόννη, δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας της
Βαυαρίας ένα θέμα που πήρε απίθανες ποληικέςδιαστάσεις, Το θέμα ή-
ταν ὅτι η ελληνική κυβέρνηση έστελνε στη Γερμανία έναν «κομμουνιστήρ
(αυτός ήμουνεγώ)για τα ελληνικά σχολεᾶ κι ότι οι ομογενείς µαςστη
Βαυαρία ήταν για To λόγο αιπό αναστατωμένοί Η «ανησυχίωαυτή του
βαυαρικού Ὑπουργείου Γαϊδείας διαββάστηκε (κατά το γενικό πρόξρνο.
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πάντα) µε υπογραφή του πρωθυπουργού της Βαυαρίας Strauss ory eke
ληνική πρεσβεία στη Βόννη, µε το αἴτημανα προωθηθεί στο ελληνικόὙπουργεία Παιδείας. Κατά τις πληροφορίες του κ. Κουντώκη, τὸ θέμα
Χαλκεύθηκα και υποκινήθηκεαπό ένανκύκλο χουνπικών παραγόντων της
Ομογένειάς µας στο Μόναχο (µου ονοµάπισε δυοττρεις) πουεἶχαν στε.
νότερες-και ιδεολογικές--οχέσεις µε το γενικό διευθυντή του βαυαρικού.
Ὑπουργείου Γαϊδείας, µε σκοπό, µαταιώνονταςτη δική µου αποστολή,
να καλυφθεί η θέση αυτή µε κάποιο πρόσωποτης επιλογήςτους. Κι αν
αὐτόδεντο κατάφερναν, τουλάχστον να κολλήσουν πλάι µου κάποιον
τῆςεμπιστοσύνης τους. Κατά τις πληροφορίεςτου γενικού προξένου, ο
αξωματούχος αυτός του βαυαρκού Ὑπουργείου Παῑδείας σἵο µεγάλο
πόλεμοείχε πάρει µέρος στη Μάχη της Κρήτης, ως αξωµαπκός τωνεπί-
Άεκτων γερμανικών μονάδων και ήταν νοσταλγός εκείνης τής -κατ' αυ-
τόν- «ηρωική» για τη Χώρα του εποχής. Στα χρόνια της Χούνταςουνή-
ψε στενές φιλικές οχέσεις µε τον τότε προϊστάμενο της Διεύθυνσης,
ΕκπαίδευσηςΕλληνοπαίδων Εξωτερικού του ΥΠΕΠΘ.Πρόκειται για το.
χουνπκό εκποιδευτικό στέλεχος που έχω οκιαγραφήσει παραπάνω (βλ.
υποσηµείωσητης σελ. 203. Κατά... σύμπτωση, το πρόσωπο που υπο-
δείκνυαν για βοηθόµου ήταν κουµπάροςτου προαναφερόμενου επί
Χούντας προϊσιάμενουτης Δ/νσης Εξξ καιεἶχε απ᾿ αυτόν τοποθετηθείτα
χρόνια εκείνα, υπεύθυνος για τα σχολεία µας στη Γερμανία,

Οιπληροφορίες αυτέςεξηγούσαντις διακρπικές νύξειςτου υπουρ-
γού Γ. Ράλλη,όταν µου ζήτησε να τον ιδώ πριν αναχωρήσω για τη Βόν-
νη, Κάτι έπρεπε να κάμει ο άνθρωπος, προκειµένου να απαντήσειστο
τόσης επισηµότητας βαυαρικό αἴτημα! Πρέπει να σημειώσω ὁτι ο υ-
πουργός µε περιέβαλλεµε µεγάλη εκήµηση, η οποία αυξήθηκε ακόµα
περισσότερο όταν διαπίστωσετο έργοπου εππελείταν, Το 1977, έπει-
τὰ καὶ από µια σηµαντική εππυχίασε διαπραγματεύσεις µε το Υπουρ-
γείο αδείας της Βάδης-Βυρτεμβέργης, µου απεύθυνεκαι συγχαρητή-
ριο τηλεγράφηµα,το οποίο καταχωρίζω παρακάτω, στη σελ.258

1. 2 ΣΚΑΙΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥΕΠΕ.
ΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 1976-1980

Στόχος βαοικόςτης προσπάθειας και γνώμονας τωνενεργειώνγια το
έργο αυτό ήταν πάντα: () η εξασφάλιση,στο µεγαλύτεροδυνατό βαθ-
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μό, τῆς ἐκπαιδευτικής προόδου αυτών τῶνπαιδιών, ανεξάρτητα από
Άλλες σκοπιµόπῃες και. συγχρόνως, (ὴ η καλλιέργεια της ελληνικής
παιδείας τους, ὡς βασικού συνθετικού τῆς κοινωνικοπολπισμικής τους,
ταυτότηταςκαι, συνακόλουθα, θεμελιακού ουντελεστή της µορφωτικής
τους αναπτυξῃςκαι εκπαιδευτικής προκοπής,

Οι ενέργειες που έγιναν καιτο έργο πιου εππελέστηκε στα πλαίσια
της αποστολής αυτής στο οὐνολότου καταγράφονται στο πρώτο µέ-
ος του ββλίου µου «Ελληνική Παδεία γιατον Ελληµσµότῆς Διασπορά»
(6.8. Ελληνικά Γράμματα, 2008). Στο πόγηµααυτόεδώ απλώςθα κα-
τονομάσωπεριληπτικό, για τον αναγνώστη,τις κυριότερες ενέργειες
-και τα αποτελέσματά τους-- στις βασικές παραμέτρους του θέματος.

Ενέργειες για οργάνωση.
κατάλληλωνσχολικών σχημάτων

«ἀιδικότερα στη Δυτική Γερμανία καιτη Σουηδία)

Πρώτ'απ' ὅλα ἔγινε, έπεπα απὀ ουστηµαική µελέτη, σχεδιασμός των κα:
τάλληλων μορφών εκπαίδευσης, δηλαδή τύπων σχολείων που λάβαινανυ-
πόψη την Ιδιότυπη κατάστασηαὐτών των παἰδιών καιτις ειδικές µορφωπ-
κές ἀνάγκας τους, Ἀκόμα τις προοππικέςκαὶ επιθυμίες τῶν γονέων, και βέ-
βαῖα τὴ σχετική εκπαιδευτική πολπική τῶν χωρών υποδοχήςµε τα πιθανά
ὅρια κατ᾽ ευχήν επηρεασμούτης, Τα σχολικά αυτά σχήματα ἔπρεπε να εἶναι
παιδαγωγικώς θεμελιωμένα καὶ ολοκληρωμένα. Νὰ προσδιορίζουν τις
πρόσφορεςσε κάθε περίπτωση οργανωτκές δομές, τα κατάλληλα εκπαι-
δευτικά προγράμματα και διδακπικά μέσα, τὰ προσόντατων εκπαιδευτικών.

Καρπόςτηςμελέτης αυτής ἦταν ἡ ἐκπόνησηενός σχεδίου (μοντέλου)
δηλωσσικήςδι(α)πολπισµικής εκπαίδευσης, ὡς πιο κατάλληλου για τὴν
περίπτωση των παιδιῶν των ομογενών μας μεταναστών στο χώρο τῆς,
Aur ξυρώπης-ὅπουβέβαια υπήρχαν οι απαπούµενεςπροὔποθέσεις γ΄
από. Θυμίζουμεότι πρόκεταν για παιδιά μεταναστών πρώτηςγενιάς. µε
ἄγνοια τῆς γλώσσαςτης χώρας υποδοχής καιµε αβέβαιες προοπηικέςε-
Ὑκαπάστασηςκαι παραμονής των γονέων. Δεν είχαμε ακόµα ενταχθεί
στην ΕΟΚ. γίαυτό καὶ η πιό σίγουρη καὶ ἢ πιο πιθανή προοπτική ἦταν τό-
τεη παλινόστηση:

 



-ᾱ- Έναρξη της οργανωπκής προσπάθειας.
-από τη Δυτ. Γερμανία: Το ελληνικό σχέδιο

«Δίγλωσσεςτάξεις ἐκπαιδευτικά αμφιδύναµες».

Για πρώτη φορά κάμομελόγογ' αὑτό το σχέδιο στις. ελληνογερµανικέςσυνομιλίες της 233:1976 στη Βόννη,
Στις 265.1976 υποβόλαµε, από την Ελληνική Πρεσβεία της, Βόννης,στη Γενική Γραμματεία της Μόνιμης Επιτροπής Υπουργών. Παιδείας.τῶν γερμανικών κραπδίωνκαι στα Ὑπουργεία Παιδείας, καθενόςαπαυτά χωριστά, ολοκληρωμένο το σχέδιο εκπαίδευσηςτωνΕλληνοπαί.δων, που συγκεκριμενοποιούσετις ελληνικές προτάσεις αλλάκαι εξέ-φραζε Το γενικότερο πνεύμα των διαπιστώσεων και απόψεών που επι-κράτησε κατάτις ελληνογερµανκές συνομιλίες της23.3 1976.Το σχέδιο αυτό πρόβλεπε τάξρις των 20-30 Ελλήνων μαθητών ε-υταγμένεςστα γερμανικά οχολεία,µε ένα πρόγραµµαδίγλωσσο, Οι τά-ὄλις αυτές προβλεπόταν να καλύψουνόλο το μήκοςτης ϑχρονῆς ὑπο.Ἰρεωπικής εκπαίδευσης, µε πρόγραµµαπου θα ἄρχιζε στις µικρές τά-

ζεις µε έµφαση στο ελληνόγλωσσο µέρος (3/5 έναντι 2/5 περίπου)το.οποίο όµως, στην πορεία, θα μειωνόταν, γα να υπερκερασθεί στις τιSuZ: H. 8 2/5 προς30) and To γερμανόγλωσσο μέρος. Το πρό.Ύραμμα αυτό, ενιαίου τύπου για όλα τα παιδιά, πρόβλεπε διαφοροποίη-ση στηνΘ΄ τάξη,Στην τάξῃ αυτή το πρόγραµµαπαρείχε στο µαθητήτηνΣυχέρειανα επιλέξει πρόσθετα γερµανόγλωσσαή ελληνόγλωσσαµαθή-ατα, ανάλογα µε τις προοπτικέςτης περαπέρωπορείαςτου.
Στο σχέδιο αυτό, και εἰδικότερα στο πρόγραμμά του προσδιορίζο-τὰν Ποια µαθήµαταθα διδάσκονταν στην ελληνική και ποια στη γερ-µανική γλώσσα, καθώς επίσηςοιεβδομαδιαίες ώρες κατά µάθηµα, Τα.στοὶχεία αυτά φαίνονταικαι στο σχετικό ωρολόγιο πρόγραµµα,το ο-ποίο και παραθέτεται:
Για το πρόγραµµα αυτό συνηγορούσαν -και καταγράφονταν στοσχετικό κείμενο-- λόγοι παιδαγωγικοί, κοινωνικοπολιιομικοίκαι οἰκο.νομικοί. Απ' αὐτούςοι κυριότεροι ήταν ότι
««0) Η γλώσσα εἶμαι το βασκό ὀργανο μάθησης, κα μάθηση αποπλεσµαική΄ἡίνετα στὴ γλώσσα που τὸ παδίκατέχει Όταν παραμελεία η μητρική γλώσσα καισάγεται πρόωρα ως γλώσσαµάθησης µιαἆΆλη, τότε και οι δύο γλώσοις κινδυ-νεύουν να αναππυχθούν απλώς κα η όλη µάθηση να παροκωλυθαί Κα ἢ συνα-

σθημαπκή καὶ δανοηπκή. ανάπτυξη του παιδιού ανακόπτεται εάν. διακοπείη κολ-
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λέργεα της µητρικής του γλὠσσας καὶ της πολπισμικής παράδοσης τὴς πατρίδας,
τοῦ Η ὅλη προσωπικόπγά του κινδυνεύει να καταστεί ψυχολογκά ανάπηρη,

20) Ὅμως,ἕνα αμιγές εθνικό σχολείο στ] Γερμανίαξεκομμένο από το φυ-
σικό καὶ κοινωνικοπολπισμικό περιβάλλον τῆς χώρας στὴν οποία λειτουργεῖ,
δεν µπορεί να θεμελιωθεῖ κοινωνικά, ψυχολογικά, παιδαγωγικά Στο κενό οὖτε
μάθηση ούτε προετοιμασία για τὴ ζωήοικοδομείται

24/) Η Ὁμοσπονδιακή Δημοκρατία τῆς δισ. Γερμανίας δεν εναιχώραμό-
νμς μετανάστευσης [σημ:η Ελλάδαδεν ἦταν τότε ἐνταγμένη στὴν ΕΟΚ]
at 01 διαγραφόμενες τάσεις στον τομέα τῆς απασχόλησης σ΄ αυτήν μάλλον
δεν ευνοούν προοπηκές για μακροχρόνια διαμονή μεγάλου αριθμού αλλοδα-
πών εργαζομένων. Οἱ Ἐλληνες ἐργάτες ζουν συνεχώς την αβεβαιότητα της
παραμονής. Κατά συνέπεια ἡ πλήρης ἐνσωμάτωση των ξλληνοπαίδων στο
γερμανικό ἐκπαδευτικό σύστημαοὐτε εφικτή είναι οὔτε σκόπιμην.

Το σχέδιο αυτό, που φέρει τον τίτλο «Δίγλωσσεςτάξεις εκπαιδευτι-
κά αμφιδύναμες», παραθέτεται ὁλόκληρο στο βιβλίο μου ξλληνκή πᾶ:
δεία γα τον Ελληνισμό τῆςΔιασποράς. Εδώ παραθέτω µόνοτο ωρολόγιο
πρόγραμμάτου. Εἶναι Το αρχικό, ελαφρώς τροποποιημένο µεταγενέ-
στερα(1978), στο οποίο γίνεταιλόγος«αι για εκδοθέντα ή υπό έκδο-
ση διδακτικά βἰβλία µε δίγλωσσηορολογία βασικών εννοιών.

  

Δίγλωσσεςτάξεις, εκπαιδευτκά αδύναµες
Ὡρολόγιο πρόγραµµα

μαθηματα ταξες.
a er wk Ew ZH Och OY

Στα Ελληνικα.
ΜΕλληνκή γλώσσα ὁ 6 ὁ ὁ 5 ὁ 6 6 4: 4
2. Θρησκευπκά wae a 2
3 Σπουδή
περβόλοπς 3.3 3 3

Ατεωγραφία
5.loropia 16
6 Κονων.- Πολτ. αγωγή - :
7. Μαθημαπκά “4.4.4
8. Φρονπιστηρ. μάθημα

στα Φυοιμοθημαπικά. 1
9. Μαθήματα emoytig - - Ἂν
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μαθήματα. ΤΆΞΕΙΣ

ΣΤΑΠΕΡΜΑΝΚΑ.
Γερμανική γλώσσα, 6
Kowa. Mohr. Aya 1
Φυσ.

-

Χημ. Βιολογία 3
Μαθημαπκά ον 44 4
Μουσική ῳ ὦ ὦ ὦ ὦ ὦ ow @
Γυμναστική Φ09 999 9 9 9 ὦ
Teen ὦ ὦ, ὦ ὦ ὦ) ὦ ὦ
Χαροτεχν, Τεχνολογία (1) (1) (1) 9 ϱ 2 ® @Μαθμαιαεπλοής - - : ...

3. 3

Σύνολο ωρών. 3 3 MoM 4
Κατανομή ὡρών:
Εληνκά 17 17 4 17 8
Περμανικὰ 1616 220 17 76

ΠΑΡΆΤΗΡΗΣΕΣ
1. Θὲ καὶ Θγ: Τμήματα τῆς Θ' τόξης µε πρόγραμμαβασκάελληνόγλωσσο
(Θ.γερμανόγλωσσο (Θγ) Ανάλογα μὲ το τμήμα που θα επιλέζει ο μαθητής,
διδάσκεται στην τάξη αὐτή 9 επιπλέον ώρεςστα ελληνικά ή στα γερμανικά, Οἱ,
ώρες αυπές σημειώνονταιµε αστερίσκο. Τα Φυσικομαθημαιικώ,στο Τμήμα Θε,θα ἦτον προπμόνερο να διδάσκονταισια ελληνκά.
2. Φρονπιοτηριακό μάθημα; Σ᾽ αὐτό ο Ἔλληνος δάσκαλος ὑποβοηθεί τουςμο;
θητές στα Φυσικομαθηματικά και, παράλληλα, τους μαθαίνει τῆν. Ελληνική ορο-.
Aoyia των μαθημάτων αιπών. ότανδιδάσκονται στα γερμανικάἡ τη γερμονκή:ὁρολογία,αν διδάσκονται στὰ ελληνικά.
Σς τάξεις Δ΄ δεν όχι προβλεφθεῖ ῥρομτιστηριακό µόθηµαγαη γερμονική ὁρολογία τῶν μαθημοκών ὑπάρχει στα ανήστοιχ. µεταφροσμόια στα ελ.Ἀηπκά γερμανικά διδοκικά βφλίαΕξάλλου. ἡ γερμαμκή ορολο]ία προβλέηε.
ταὶ γα ὅλες τις βαοκές ὄμνοες στα υπό εκπόνηση ββλία της σπουδήςπερι.
βάλλοντος για τις τάξεις ous,
Ά Συνδιδασκολία μεΓερμονόπουλᾳΠρόβοεψη να γένεταισε μεκπές τάξεις στὰμαθήματα μὲ τις ὥρες σὲ πορένθεση.
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Πα το διγλωσοικό σχέδιο που προτείναμε προχωρήσαμε σεδιαδο-
χικές διαπραγματεύσεις με τα Ὑπουργεία Γαϊδείας των επιµέρουςκρατ.-
δίων. Το κρατίδιο που ἀποδέχτηκε καὶ εφάρμοσε ἄμεσα το σχέδιο αὐτό
ἦταν της Ρηνανίας:Παλατινάτου. Μετῇ Βαναρία δεν εἴχαμε πρόβλημα.
Εἴχαμεεκεί και πλήρη ελληνικά σχολεία με βαυαρική επιχορήγηση, ΣΕ αυ-
τά επιδιώξαμε ἱκανοποιητικότερη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας.
Μετομεγάλο Kpari6io mg B, Ρηνανίας Βεστφαλίαςπετύχαµεσηµαντικές
βελπώσεις ενός δικού τους οχεδίου δγλωσσικού προγράµµατος, προς
την κατεύθυνσητου δικού µας, Κάποιεςανάλογες διευθετήσεις κάναµε
καισστο κραῄδιο της Έσσης,και υποσγέσεις καλής θέλησης αποσπάσα-
με στα κραῄδια της Κάτω Σαξωνίαςκει Σλέσβιχ-Χολστάιν. Εκείπου συ-
ναντήσαμε απόλυτη απροθυμία ήταν το κραήδιο του Βερολίνου. Ένα
χρόνο αργότερα κάναµε µια καλή διευβέτησηστο ἀλλο µεγάλοκραίΐδιο
της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Έπειτα από αυτήτηνεπιτυχή διαπραγμάτευση
έλαβατο ακόλουθο ουγχαρητήριο τηλεγράφημα(Αρ. Πρωτ. 8217/21
40888/2/22.4.1977) από τον υπουργό Γεώργιο Ράλλη;

«Έχοντας υπόψη
πς συνεχείς και αξόλογες προσπάθαές σας για την επαυχή προώθηση

πων θεμάτων Εκπαἰδεύσεως τωνΕλληνογαΐδων τῆς οµόσπονδης χώρας Βά.
δης.Βυρτεμβόργης καὶ τηςΔυτικής Γερμαίας γενικότερα,

Σας εκφράζουμε
πα θερμά µος συγχαρητήρια καὶ την πλήρη ικανοποίησή µας

ΟΥΠΟΙΡΙΟΣ
ΠΟΡ ΡΑΛΛΗΣ.

Μεττις προοπάθειες αυτές,µέχρικαιτο 1979,το ένα τέταρτοπερίπου
τοὺ µαθητικού µας πληθυσμού στη Γερμανία βαθμιαία πέρασε σε δι-
Ὑλωσσικού τύπουτάξεις,µε διάφορες. αλλού περισσότεροκι αλλού λι-
Ὑότερο ικανοποιητκές, ποσοστώσεις του ελληνόγλωσσουσκέλους τοῦ

᾿ προγράµµατος, Άλλο ένατέταρτο, περίπου, του μαθητικού μας πληθυ-
σμού, που φοπούσε στα ελληνικά οχολεία Βαυαρίαςκαι σε προπαρα-
σκευαστκέςτάξεις, κρατήθηκε σε πλαίσια ελληνόγλωσσηςδιδασκαλίας,
µε ικανοποιητική, πια, διδασκαλία της γερμανικήςγλώσσας, Τα υπόλοι-
πα δύο τέταρτα εξακολουθούσαννα ἀοπούν σε κανονικές γερμανικές
τάξεις (πρωινές) και σε απογευµαπνά µαθήµατα στα τμήματα μητρικής
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γλώσσας, Πα το µετασχημαπσµό αυτούτου κοπιώδους, άχαρου καις.Ἀάχιστα αποδοπκού διπλού σχολείου εξακολουθούσα κι εγώ να μόχο-μαιὡς τὴν ἡμέρα που ἔφυγα από τη Βόννη (µέοα Σεπτεμβρίου 1980),
β. Από την αρχή και η προσπάθειαγα αντιμετώπιση τωνθεμάτων µαςστη Σουηδία

31χώρα αυτή βρήκαμε άμεση κατανόησηκα θεηκή ανταπόκριση στααπήματά µας.
[Πήγα εκστα τέλη Μαρήουτου 1976. Σε µια τρήμερῃ συνερ]ασίαbe To γενικό διευθυντή του Σουηδικού Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευ.σῆςκαι το εππελείο του εξετάσαμε ὅλες τιςδουμε τα θεμόλια µιας πολύ αποδοπικής ουγερῃασίας, Συστήσαμε μιαἈληνοσουηδική επαροπή και ουµφωνήσαμε δύο ουναντήσεις της τοἈβόνο,τη μία στη Στοκχόλμηκαιτην άλλη στην Αθήνα; Στην τεηραεία1276-1979 είχαμε εὐτά ουναντήσως, κατά τις οποίες, σε πνεύμα ομοςβαίας κατονόησηςκαὶ μὲ γνώμονα τα ἀνθρώπιναδικαιώματα, δώσαμε,9 σχεδιοομό καὶ εφαρμογή, τις καλύτερες δυνατές λύσεις.Το έργο µας διευκολύνθηκε απόξιινήσουμε τὴ οινερ]ασία µας εἶε δηµοσειπεί ο νέος νόμος γιὰ πησουηδική πολιική στο θέμα των ξένων μεταναστών καὶ συνακόλουθαπριν Εκπαίδευση των παιδιών τους, ταν,θα έλεγα, ο πιο Πρωτοπορια.ὸς τότε, στον κόσμο νόμος, προῖϊόν των συμπερασμάτων μιας πολύ.Ἕλογης έρευνας της «Ἐπηροπής γιατους Μετανάστες» (πιπήσαηιCommission, 197475). Avarvesrav από γνήσιεςανθρωπιστικές, αξεςἁορακπηρισικὀτης σουηδικής κοινωνίας στο σύνολό της)οιοποίεςοςΕπίπεδο εφαρμογής, εκφράζονταν µετιςαρχές; (Α) της πλήρους ισότηταςἐν μεταναστών µετους Σουηδούς πολίες ({) του δικαιώμαπός τοὺς ναδιατηρήσουν και να καλλεργήσουν την πολπισμκή τους ταυτόπεγα καὶ

 



(0 της αδελφότητας των εθνοτικών μεταναστευτικών οµάδων µεταξύ
τοὺςκαὶ με το σουηδικό λαό. Ο νόμος όριζε έναρξῃ εφαρµογής των δια-
τόδεών τουγα την εκπαίδευση το σχολικό ἐτος197778.

το χρονικό διάστηµα 1976-79 ουµφωνήσαμε και προωθήσαµε τα
ακόλουθα

(ϱ) Οργάνωση διγλωσσικώντάἔκων σουηδικού τύπου.µε Σουηδούς.
και Έλληνες µαθητές µαζ. (ϱ) Συνεργαστήκαµεστην κατάρηση κατάλ-
ληλων ἀναλυτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικού χαρακτήρα.
(«0Ύστερα από πολλές διαβουλεύσεις, κατολήξαμε σε λογικές διευθετή-.
σεις στοδύσκολοθέµα τωνδασκάλων του ελληνόγλωσσου προγράμ-
ματος. Οἱ σουηδικές εκπαιδευτικές αρχές στα χρόνιατης Χούνταςδὲ
δέχονταν Έλληνες δασκάλους αποσπασµένους από το ελληνικό
Ὑπουργείο Παιδείας. Πίαυτό στρατολόγησαν105 περιστασιακούς δα-
σκόλους µεταξύ τωνεκεί Ελλήνων μετανασιών, από τουςοποίους πολύ
λίγοι ἦταν απόφοποιτων Γαιδαγωγικώνµας Ακαδημιών. Κατά κανόνα
ἦταν απόφοποι του εξατάξιου ελληνικού γυμνασίου (μερικοίλίγοι, οὔτε
αυτότοπροσόνεἶχαν) ή φοπητές, Συµφωνήσαμε σε µιαεκκαθάριση και,
ακόµα, στην οργάνωσητμημάτων διετών παιδαγωγικών σπουδών για
την κατάρηση δί/λωσσων δασκάλων στα πανεπιστήµιατης Στοκχόλμης.
kai tou Aouvig, ra οποία λειτούργησανµε εξαιρετικά αποτελέσµατα.

Περαιώνοντας το κομμάτι αυτό του «Οδοιπορικού» αἰσθάνομαι
την ἀνάγκη να ἀναφερθώ μελίγα λόγια, επιγραμματικά,στις εντυπώσεις,
που αποκόμισα από τη χώρααυτή τις πέντε φορές που την επιοκέῴτη-
καιστα πλαίσια της συνεργασίας µας στο θέµατῆςεκπαίδευσης των
παιδιώντων εκεί μεταναστώνµας. τανκαιεἶναιµια χώραµεκατάδη-
λητην ευημερία όχι µόνο στην οικονομία αλλάκαὶστις λοιπές βασικές
παραμέτρουςκα εκφάνσεις της ζωής: στην κραπκή οργάνωσηκατη
γενικότερη θεσμική θωράκιση, στην κοινωνική πρόνοια, στη συνειδητή
ευνομία των πολιτών και στον ήμεροκαιήρεμο δηµόσιο βίο, καθώςε-
πίσης στην πολύπλευρη πολπισµική ανάππυξῃ, µε αποκορύφωματην
ανθρωπιστική καλλιέργεια καιευαισθησία του κοινωνικού συνόλου.
Ὁ σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων καὶ η γνήρια ανθρωπιση-

κή διάθεση τηςσουηδικής κοινωνίας εκφράζσαι εἰδικότερα στη στάσητης,
σουηδικής πολπείας απέναντιστους ξένους μετανάστες, που αθρόοι ου-
νέρρευσαν στη χώρα αιτή, Ιδίως κατά τη Ἰθτίατου 1960. Δεν τουςαντι-
μετώπισε απλώς ως ανθρώπινο δυναμικόεκμεταλλεύσιµογια την εἔνπη-
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βέτηση της οἰκονομίας τῆς χώρας, αλλά ὡς συνανθρώπους μὲ δικαιώματαjoa ue aurraw yeni, ya TOU οποίους αἰσθανόταν τὴν υποχρέωσηναλόβει πρόσθετα μέτρα, προκειμένου να προαχθούν οι ἴδιοι κοινώμικοπιὼς.ομκά και να ἐνταχθούν στὴ σουηδική κοινωνία σε πνεύμα ιοόπῃας καια.δελφοούνης, Na εναχθούν,µάλστα, διατηρώντας και καλλερ]ώντας τῃλώσοο τους και γεικότερα την πολπισµκή τους ταιτόπα, ὡς υμέςστογξίοτου πυρήνα της προσωπικόπάςτους. µε την πεποηση ὁπιοιπαραδοσιακοί πολπιομοί των χωρών προέλευσης των μεταναστών δεν“λλοιώνουν αλλά εμπλουτίζουν τον πολπισμό τῆς χώρας υποδοχής,Ἰδιαερα γενναιόδωρες ἦτον οἱ εκπαιδευτκές παροχές, γα τς σποίεςἔνε λόγος παραπάνω. Οἱ παροχές αιπές γνωστοποιούντανστους γο:νεῖς καὶ µεΕδικό εκλακαιπικό πληροφοριακό φυλλάδιο,που «γε το χα.Ρακτηρισκότέλο Τὰ παδτων μπιαναστών ὅρυν ὅκαΐωμα στὴ μηπρικτοὺς γλώσσαστα προσχολικά ἱδρύματακα τα σχολεία (το φυλλάδιο αυτό πα-Ραβέτεται στο ββλίοµου Ελλημκή Παδία γα τον Ελημισμότης Δασπορός)Πλούσια καὶ ἁρτια οργανωμένη ήταν στη Σουηδία η επιμόρῥωσηαὶ επαγγελµαπική κατάρτιση των ενήλικων μεταναστών. Ενθάρρυναν,Καὶ επιχορη]ούσανκάθε μετανάστη που παρακολουθούσε κάποιο πρό.Ύραμμα επιμόρφωσης ακόµα και για χόμπι,Διατηρώ τιςκαλύτερες αναμνήσεις από το κοινωνικοπολισµικό ε-Ἠίπεδοτου λαού της χώραςαυτής και από την ελικρινή και αποδοτικήΦυνερ]ασία µε τους ἁρµόδιους παράγοντες στα εκπαιδευτικά μας θέ.ματα, Πολύ Beri αζιολόγηρεκαι η σουηδική πλευρά τη συνεργασίαμαςαυτή, Χαρακτηρισιικόείναι το ακόλουθο έγγραφο, που απεύθυνε9 Σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας προςτο δικό µας ΥπουργείοΠαιδείαςδιά τῆςΕλληνικής Πρεσβείας Στοκχόλμης, μαθαίνοντας ότια.ποχωρούσα από την ενεργό υπηρεσία:
sZOYHAKO EONIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΕΑΣΓοική Δωβύηρα
196.1979

Εξοχότατο Πρέοβη της ΕλλάδαςΚύριο Γ. Σόαρη
Riddargarten 60
11453 Stockholm
Ἐκ μέρους τοῦ Εθηκού Συμβουλίου ΠΙαδείας σάς παρακοαλώ να διαβιβά-σσε στο Ελληνικό Ὑπουρ]είο Παιδείας την υφηλή οσίµηση από µένα καὶ τους
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συνεργάτες μουγια τὸ ἔργο που ἐπιπελέστηκε απότον κι Κ᾿ Χάρη στὴνΕλλη.
νο-Σουηδιή Επιτροπή Συνεργασίας. Οἱ προσπάθειές του έχουν πολύ εσιµη.
θεῖ, καθώς ἐπίσης οιΠροσωπικές του αρετές. Λυπούμαστε πάρα πολύ που Be
θα συμμετέχειπια, εξατίας της αποχὠρησής του από την υπηρεσία τοι.

Ελκρνώς ἐμότρη,
Bigtto Usremmany

Ενέργειεςγιατηνποιοτική αναβάθµιση της.
εκπαιδευτικής πράξης σε όλουςτους τύπους,
ελληνόγλωσσωντμημάτωνστη Δυτική Ευρώπη

Οι ενέργειες αυτές εστιάστηκαν στην κατάρτισηκατάλληλων αναλυ-
πικών προγραμμάτων και στη συγγραφή κατάλληλων διδακτικών βι-
βλίων, καθώς επίσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην
καθοδήγηση του έργου τους.

Μετῃ μικρή οµάδα συνεργατώνπου διέθετε το γραφείο μου’
i Karapricaye ωρολόγια καὶ αναλιγικά προγράµµατα («Θεματολόγιο».

τα ππλοφορήσαμε) µε προσαρμογέςανάλογαµε τις ώρες πουδιέθεταν ε--
βδοµαδιαίως για ελληνόγλωσσηδιδασκαλία τα διάφορα σγολικά µας σχή-
Hava, Ἰδιαπερη σημασία δόθηκε στα ωρολόγια και αναλιπικά προγράμµα-
τα διδασκαλίαςτης ελληνικής γλώσσας, καθώς επίσηςτης μελέτηςτου πε-
βάλλοντος τῶν τάξεων Αἴ Δ' δημοπκού, στο οποίο εντάσσονταν τα πε-
ρισσότερα μαθήματα των τάξεων αὐτών. Τὰ προγράμματα αὐτά, που
προήλθαν από την ἐμπειρία τῆς ανάλογης προσπάθειάς µας στο πρώτο
Παιδαγωγικό Ινσπτούτο (1965-67) και της περιόδου 1974-76,γα τςο-

1.Μετημ ευκαιρία παροθέτω-μοζ µε ηςευχοριστίες μου- κατ᾽ ολφαβητκή σειρά ταςονόματα ὁλώντων ἐκποιδευτικῶν δημοταής καὶ μέσης εκπαίδευσης, που, κατά καρούς,
ονεξαρπήτως βοθμού, χρονικής διάρκειος καὶ δικόκαθηκόντων, πρόσφεραν τς UTMῬεσίες τους σ' αυτό, κατά myπερίοδο 1976-00, γα την οποία γίνεται λόγος, Αλεδόδης,‘Any. Αφαντινός Νἰκ, Γκερεδότης Γκώρ. ΖόρραςΧρ. Ζο[ορενόκης Κων, ΖωγρόφοςΆδαν. Κοβολέρου Φωτεινή, Καλαϊζόκη Τασούλα, Καραγιανύδης Δημ.Κατοιμαννόπου»
ος Κων. ΚαμοδόηΕλπίδα, ΚοτοµαήδηςΘεοῥ. Μαθάς Γιώρ. Μαρούση Μαρία, Μπε-έπος Κων, ΜπλούναςΘόνος, Γοποδογαννάκης Νικ, Ποπιώτου Στέλλα, Περπερίδου,ᾱ. Ρόμμος Mav. ΣκλήρηςΑν. Σήζρς Ηλ. Σχοινοχυρίτου Ἰωόν. Χωλός Γιῶρ.

3Ιδιτερα συνέβαλε στην αβοποίηση τῆςεμπειρίος μαςεκείνηςτου 1974-76, ava-φορικά µετὰ αναλυτικά προγράµµατα, 9 στενός οινερ]άτης µουτότε στη Διεύθυνση,Προγρ Μελετών, τώρα στο Εεπαιδωικό Τμήμα της Πρεσβείας Βόννης, εκλεκτός πα.
αγωγός, µαέπατα καθηγητής Γαδογωγικής Ακοδημίας. Θάνος Μηλούνας,
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ποίες γίνεται λόγος στα οικία κεφάλαια παραπάνω, ήταν πραγμαπκά ανα-Ἀπικά Τα περεχόμενά τους ἦταν διαρθρωμένα ος τοµείς, θεμε

ος ὥστε να κανοποεῖται και ἢ ανάγκη τῆς δίϱ)πολαισμιής. παιδείας.ἡ Στο ἴδιο πνεύμα ἐγνε καὶ προσπάθεια στον τοµέα των διδακπκών

θόθηκαν από τον ΟΕΛΒ. Προκηρύξαμε επίσης διά tou HENS va, ββλίαΕλληνικής γλώσσαςγια τις λοιπέςτάξεις του δημοτικού κι «κόμα τα βι-βλία μελέτης του περιβάλλοντος για τς τάξης Α΄.Δ' του δημοχκοῦ, ΣΝά τς ρείς οδηγίες συγγραφής, καὶμε έγκριση" του

Ἴση της γλώσσαςτο θέµα αυτό και

νὰ μίνμουμ απόδοσηςπ᾿
γνώσητῆς ξένης γλώσοι
ποκριθούν σωστά στο

οο.

 



διδάσκει µε εκείνα που διδάσκονται στη γλώσσα της χώρας υποδοχής,
ἵν. Πέρα απ΄ αυτό, συµβούλευα,αυτοί πουεἶχαν έφεση να επωφελη-

θούν από την υπηρεσία Τουςστις εκπαιδευτικά προηγμένεςχώρες της
Δυτ. Ευρώπης να επιδιώξουνκα πρέσβαση σε μετεκπαιδευτικά προ.
γρόμματα ΑΕίτων χωρών αυτών,γιανα επαυξήσουν τα επαγγελµαπκά
ους προσόντα,Σαυτό διευκόλυνανδύο µέτρα(πουεισηγήθηκακαιτο
Ὑπουργείο ενέκρινε). Το ένα ἦταν η αὔξηση των ετών απόσπασης από
τρία σε πέντε χρόνια για όλους τουςεκπαιδευτικούςπου υπηρετούσαν
στο εξωτερικό. Το ἄλλο ήταν n παράτασητης απόσπασης κατά έναν a-
κόµα χρόνο,εἰδικάγιαεκείνουςπου, σύμφωνα µεπιστοποίησητου Πα-
νεπιστηµίου στο οποίο φοιτούσαν, βρίσκονταν στο τελικό στάδιο οπου-
δών γα λήψη πτυχίου. Αρκετοί έτσι έκαµαν πανεπιστημιακές σπουδές
καὶ μερικοί έφτασαν έωςκαιτο διδακτορικό δίπλωμα.

v. Népa ακόµακι απ΄ αυτό, όπου βρήκαπρόσφορο έδαφος, επιδίω-
ἔα καὶ μαζκότερη επιμόρφωση των εκπαἰδευπκών µαςσε µετεκπα-
δευτικά σεµάρια διετούς διάρκειας, ot AEI Tew χωρών υποδοχής. Τη
διετή διάρκεια την επιδιώξαµε τόσοΊιε να καταστούν οι σπουδέςαυτές
επαρκώς αποδοπκές όσοκαι για να θεμελιωθεί η επιδίωξῃ αναγνώρι-
σηςτου πτυχου ὡςισότμουκαι ιοοδύναµουτης διετούς µετεκπαίδευ-
σηςτων δασκάλων µας στο Μαράσλειο Διδασκαλείο (το οποίο και é-
γινε), ὥστε να μετράει ὡς προσόν γιατη σταδιοδρομίατουςκι έτσινα
ουνιστά κίνητρογια φοίτηση καιεπιδίωξη τουπτυζου.

Το πρώτοτέτοιο σεµνάριο που οργανώθηκε συστηµαπκά ήταντο1977
στην Ανώτατη Παδαγωγική Σχολή του Έσλινγκεν,στη ΒάδηΒυρτεμβέργη
Την πρώτη επαφή µετις Αρχέςτης Σχολήςγιατη σύμπηξῃ αυτού του σεμι-
ναρίου έκαµαν ο µακαρίτης τια Κύπριος φοπηγής, τότε, στη Σχολή γιαδι-
δαιπορκό Νἱκ Βέτσης καιο Σύλλογος τωνΕλλήνων Εκπαδευικών Βόάδης-
Βυρτεμβέργης «Ὁ Αριστοτέλης» (πρόεδροιδιαδοχικά οι εκπαδειπικοί [.
Φορλίδας καὶ ΑΒ. Φυσικούδης). Η συμφωνία ἐγνε με μένα Καταλυπκός πα-
ράγοντας ήταν οικαθηγητέςτηςΣχολής Κίαυ»«εἰ(που ορίστηκε και Λευ-
θυντής του Σεμναρίου), ωβο βίᾶς Ἠδηςθνοίζονκαι ο σοφός οµόημος κα-
θηγηπής του Πανεπιστημίου του Τῶδήρεῃ ΟἵίοΒοΐπον, οι οποίοι, αρχκά,
ανέλοβαν να διδάξουν ακόµη καὶ στην περίπτωση που το Ὑπουρ]είο ἔπι-
στημών της χώρας δεν ενέκρινε έμμισθη ανόθεση, Το Ὑπουρ]είο, ωστόσο,
τῆς ΒάδηςΒυρτεμβέργης δεν άργησε νε αναγνωρίσειτο Σεµνάρο και να
το επχορηγήσει πλήρως, Τη σχετική σύμβαση µε το Υπουργείο την υπέ-
Ὑγραψα τὸ 1977. Το Σεμινάριοαὐτό λεπούργησε συστηματικά απότότε ὡς,

[264] Εκπλιλεντίκες ἘΜΠΕΙΡΙΕΣ ἈΠῸ ΘΈΣΕΙΣ
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χουν αποφοπήσει αρκετές εκατοντάδες Έλληνες εκπαιδαπικοί,Άνάλογα σεµνάριαλεπούργηραν στα πανειποιήµα-της, Φρανκφούρτης,Ἡς Κολωήας καὶ τοῦ Νιόριμουνν͵ επίτρία, δύο καὶ να χρόνο, αίστοιχα.

«Ὡς Πρύτανης τῆς Ανώτατης Παδαγωκής Σχολής Ἔσλινγκεν, ἔχω την.πμή νὰ σας γνωστοποιήσω ότι η Σύγκλητος της Σχολής αποφόσισε κ. Χάρη,ή ἱοξενούμενου καθηγηπή στην Avesram Mat.

δως εξαπίας της ευρύπητας των γνώσεων κα εμπαριών σας επί θεμά.Τῶν καὶ σχεδιασμών που σιετζονται µε ὅψλωσσα εκπαδευπικά συστήματαYea ry Θληνική ασπαίδιυση στῃ Δυτ. Ευρώπη, πράγμα που επαναληµμόνακατοφόνηκεσε διάφορες δαλέζας σας στη Ἐθλή μας, η τακική συμμετοχήσας ὡς φλοξενούμενου καθηγητή στη μετεκπαίδευση των Ελλήνων δασκά.ων στα πλαίσια των ταπικών οπουδών της Ανώτατης Γαδαγωγικής τουEohwycv θα σήμαινε ουσιαστκή συμβολή γιὰ την επιστημονική καὶ τὴ βασι.σμένη στην πράζη εμβάθυνση της ἐργασίας αυτού του πολυπληθούς σε σπου.δαστές σεμιναρίου μετεκπαίδευσης.
»ο Ὑπουργεῖο Επιστημών κα Τόψης της Βάδης.Βυρτεμβέργης, κατά τὴδάρκια προσωπικών συζητήσεων, ει κφράσατη βασική του συγκατάθεσηὰΑνώτατη Σχολή θα υποβάλει τώρα αἴηση στο Υπουργείο Επιστημών κα;Τόνης γιανα εγκρίνει την ἵδρυση της έδραςτου φιλοξενούμενου καθηγητή.1Ανώτατη ΓΠαδα/ωγκή Σχολή του Έσλεγκοι, αζόημε κ. Χάρη, σας α-πευθύνει το ερώτημα αν μπορεῖε να αναλάβατε τὴν έδρα του φιλοξενούμενου.καθηγητή µετην ἔναρξη του χεμερινού εξαμήνου 1979.80,

Μεφλκοὺς γαραιομούς,
Ὑμότρος

Katy. toANSSENy

PENIKOTEPHS KAI MEFAAYTEPHE HPOZOMIKHE evOvNHE [65]

 

    



Πιο πάνωἐχειγίνει ἤδη λόγοςγια τα παιδαγωγικά τμήματα στα Πα-
νεπιστήμια Στοκχόλμης καιΛουντ (Μάλμε)τηςΣουηδίας, που ιδρύθη-
καν στα πλαίσια της ουνεργασίας µαςµετις σουηδικές εκπαϊδευτικές
αρχέςγια κατάρτιση και επιμόρφωση 5ίγλωσσων Ελλήνων δασκάλων.
καθώς επίσηςγια ἵδρυση σχολήςδίγλωσσωνελληνίδων νηπιαγωγών
oro Michaelshoven me Prvaviag (Aur. Γερμανίο).

ἵν. Μαζκή επιμόρφωση με αξιοσημείωτη εππυχίαεπιδιώχθηκεκαι
μὲ το θεομό των «Ομάδων ουνεργατίας τῶν εκπαιδευτικών». Οργα-
νώθηκανσε εθελοντική βάση, σε όλες τις περιοχέςτης Δυτ. Ευρώπης,
πάνω σε συγκεκριμένες οδηγίες. Έπαρναν µέροςσ΄ αἰτέςτο μεγαλύ-
Ἱερο ποσοσιότωνεκπαιδευτικών µας, κατά περιοχές υπηρεσίαςτους,
Πολλές απ᾿ αυτές τις οµάδες εργάστηκαν πολύ αποδοπικά και αναδεί-
χτηκαν,έτσι σε έναν πολύ αξιόλογο θεσμό αυτοεπιµόρφωσης,

ν Ἰδιατερη προσπάθεια καταβλήθηκε για τῆν παιδαγωγική καθοδήγη-
σὴ τοὺ ἔργου των εκπαιδευπικών με συστημαπικές γραππές, κατά θέμα, ο-
δηγίες που ἔφταναν σ᾽ όλους τους αποδέκτες στους οποίους απευθύνο-
νταν. Ἀφορούσαν προσαρμογές ἀναλιτικών προγραμμάτων, διδακτικάς
μέσα, µεθοδολογικά διδακτικά και άλλα παιδαγωγικάθέµατα. Πολλές an’
αυτές αποτελούσαν και αντικείμενα ουζητήσεων στα πλαίσια των εργα-
σιών των ομάδωνσυνεργασίας που προαναφέρθηκαν. Ένας αρθµόςτων
οδηγιών αυτών έχουν καταχωριστείστο Α΄ µέρος του ββλίου µου Ελλην.
κή Παδεία γα τὸν Ελληνισμό της Διασποράς, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2004

Ενέργειες για ενηµέρωση των γονέων.

Ἡ ενηµέρωσητωνγονέων ἦταν πρωταρχκής σημασίας θέμα. Ἦτανα-
vaykaio να ενημερωθούν οι γονείς, σε όλεςτις περιοχές όπου ζούσαν,
αναφορικά µε τις προσφερόμενες μορφές εκπαίδευσηςτωνπαιδιών
πους, προκειµένου να κάµουντις σωστές επιλογέςκαὶ επιπλέον να ὅρα-
στηριοποιηθούν προςτην κατεύθυνση των αρχών τωνχωρών υποδο-
Χής για να θεσμοθετηθούν οι επιβαλλόµενες ρυθμίσεις,

Ze χώρες όπως το Βέλγιο, η Ὀλλανδία, η Ελβετία, η Γαλλία, η Μ.
Βρετανία, οι Έλληνες γονείς, αλλού περισσότερο κι αλλού λιγότερο,εἰ
χαν συμβιβασιείμε τ φοίτηση των παιδιῶντουςστο κανονικό σχολείο
τῆς χώραςὑποδοχής καὶ παράλληλα στα ἀπογευμαπινά τμήματα μητρι
κής γλώσσας, Στιςτέσσερις πρώτες από τις χώρες αυτές βάρανετογε-
ονός ότι τα παιδιά, απὀ άποψη διαµονής. ἦταν διασπαρµένα,καυτό
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ἦτανεμπόδιο για συγκέντρωση μαθηνών και συγκρότηση τάξεων τουτύπου τῶνδηλωσσικών ποὺ οργανώσαμε στὴ Γερμανία

ή

τη Σουηδία,Στὴ Μεγάλη Βρετανία δε συνέτρεχαν τέτοιες δυσκολέες. Τὸ ἀγθετο,ὁ μεγάλος ὄγκοςτοῦ ελληνόγλωσσου μαθηπκού πληθυσμοῦ στη χώραour ἦταν συγκενερωμένος στο Λονδῖνο. Ὅμως, οἱ εκεί ὁμογενεῖς μας,στὴ μεγάλη πλειονότημά τους Ελληνοκύπριοι. ατολάντευτα πρόκριναν τῇolan των ΠαΙδιών τους στο κανονικό βρεταμικό σχολείο και αρκού.ψπαν στην επιπρόσθετη ολγγόωρη ελληνόγλωσση διδασκαλία στα απο.γευμαπινά καὶ σαββαπιάτικα τμήματα μητρικής γλώσσας, Δενείχαν, ἄλλω.στε πρόβλημα αγγλομάθειας για τη φοίτηση στα βρετανικά σχολεία Εἴχον"ακόµα τα προνόμια των µελών τηςΚοινοπολιτείας, και η πίο πιθανή προ-οπτική ἦταννα παραμείνουν και να σιαδιοδροµήσουν στη χώρα αυτή,Γενικά, σε όλεςτις περιπτώσεις όπουτα παδιά φοπούσαν στο κα.Ῥογικό σχολείο της χώρας υποδοχής, εἴε υποχρεωτικάεἶε με επιλογήΤων γονέων.επιδίώκα την ἐνταξῃ του επαχθούς οληόωρου απογευμα.Ἠνού ἡ σαββαπάτικου ελληνόγλωσσουπρογράµµατος στο πρωινόἸρόγραμματου κανονικού σχολείου τηςχώρας υποδοχής. Δημιουργεί.ταν έτσι µα µορφή δήλωσσων τάξεων µε περιορισμένο ελληνόγλωσ-0 πρόγραμμα Γίατη ρύθμιση αυτή δεν ήτανπρόθυµες οι σχολικές αρ.Χέςτων χωρών υποδογῄς, γιαήτουςδημιουργούσε κάποιεςοργανωι.κάς δυσκολίες. ὁχ αξεπέραστες, ωστόσο,Τέτοιες λύσεις πετύχαµε στηνΟλλανδία ϱζάγη).στη Γκενκ του Βελγίου, µε την αρωγή της ΕΟΚ.Όπως πιο πάνω εἴπαμε τέτοιες λύσεις επιδιώκαµεκαι στα σχολείατης,Γερμανίας καὶ τῆς Σουηδίας, που τα παιδιά, ire ἀναγκαστικά (γιατί δὲνυπήρχον οἱ προὔποθέσεις για διγλωοσικέςτάξει) εἶτµε επιλογή τωνγονέων, φοπούσον στις κανονικές τάξεις της χώρας υποδοχής.
Σῖο Λονδίνο, όπου θα μπορούσε πιο εύκολα va επιδιωχθεί αιπήη λύ-σηδεν επιχειρήθηκε καν προσέγγιση µε τς αγ]λικέςαρχές, γιατί ἢ ἐκείἙλληνική Εκκλησία, που έλεγχε το μεγαλύτερο ποσοστό των Ἱμηµάτωνlenis γλώσσας, δεν ήταν καθόλου διαιεθαμένη να παραχωρήσατοἔργο αὐτό σε άλλο φορέαΑρμόταν ακόµα και εποικοδοµηπκές παρε.Άάσειςτης Ελληνικής καὶ της Κυπριακής Γολπείας που αποσκοπούσανστη βελίωση της λεπουργίας αιτών των τμημάτων. Χαρακτηριστική γαη στάση της Εκκλησίαςήταν η ακόλουθη σύσκεψηστο Λονδίνο:Το φθινόπωρο του 1976 οργανώθηκε στο Λονδίνο µια ευρεία ούσκε-Ἡπγµε συµµετοχή των υπουργών Παιδείας της Ελλάδαςκαι της Κύπρου,

PUNIKOTEPHE RAL METAAYTEPHE προσωπίκης ἐγϑυνης [507]

 

      



τῶνπρέσβεων των δύο χωρών στο Λονδίνο, του Ἀρχεπισκόπου Θυατεί-
ρων µετους δύο βοηθούςεπισκόπουςτου,καθώς επίσης των εκπροσώ-
πων των οὐλλόγων των Κόπριων γονέων, Κύριο αντικείμενο ήταν η ουν-
διαλλαγή τωνδύο φορέων των τμημάτων μητρικής γλώσσας, της Αρχε-
πιοκοπής και των κυπριακών ουλλόγων γονέων,µε στόχο την υπαγωγή
τῆς εκπαἰδευτικής τουςδραστηριότηταςσε ένανενιαίο θεοµικό φορέα,

Τοοργανωτικό σχήμα του φορέαπουείχα εκπονήσει προέβλεπεἑ-
να Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, µε πρόεδροτον Αρχεπίσκοπο
καὶ µέλητουςδύο πρέσβεις (ϐλλάδαςκαι Κύπρου), εκπροσώπουςτων
συλλόγων γονέων, και από την πλευρά του ΥΠΕΠΘ το συντονιστή των
συμβούλων εκπαίδευσηςΔυτ. Ευρώπης(αυτόν που θα κατείχε τη δική
μουθέση), καθώςεπίσης τον τοπικό σύμβουλο εκπαίδευσης, τον οποίο
όλισταείχαμεεπιλέξει (ήταν ο Κύπριος επιθεωρητήςσχολείων Ανδρέ-
ας Καραγιώργῃς, έναςάριστοςσε κατάρτιση. ικανότητακαιήθος εκπαι-
δευπκός). Πρόβλεπε επίσης µια εκπαιδευική υπηρεσία µε επικεφαλής,
τον τοπικό σύμβουλο εκπαίδευσης γιατη M. Βρετανία,η οποία θα ἑ-
ρευε στο Λονδίνο, καθώς επίσης σχολική εφορία για κάθε σχολική µο-
νάδα, µε πρόεδρο προερχόμενοαπό τον ανηίστοιχρ σύλλογο γονέων.

Την προηγούµενη της συνάντησης, καὶ' ιδίαν, είχαν όλοιοι ενδια-
φερόμενοι παράγοντες(και 9 Αρχεπίσκοπος)δηλώσειστον υφυπουρ-
γόΧρ. Καραπιπέρη ότι συμφωνούν για το προτεινόμενο σχέδιο. Κατά
την επίσηµη όµωςσυνεδρία, που ἔγινε τῆν επόµενη µέρα,πριν προλά-
Ρω να ολοκληρώσω την πλήρη παρουσίασητου οχεδίου. ένας από
τουςβοηθούς επισκόπους, ο Τράλεων, κατά ανοίκειο μάλιστατρόπο,
δήλωσεότι σε κάθε περίπτωση διευθυντήςτου σχολείου καπρόεδρος.
της σχολικής εφορίας δεν μπορούσενα εἶναιἄλλος από τον ιερέα, ο ο-
ποίος μόνοςθα έκανε κουμάντο, χωρίς παρεμβάσεις άλλων. «2τοδικό
μου σχολείο άλλοςδιευθυντήςκαι άλλος πρόεδροςτηςσχολικήςεφο-
ρίας» εἶπε και κνήθηκε προςτην ἐξοδο. Κανένας ὃς μίλησε,ούτε ο αρ-
Χεπίσκοπος παρενέβη. ως όφειλε τουλάχιστον έναντι των δύο Υπουρ-
γών που μετείχαν στη ούσκεψη. Προφανώς, ο επίσκοποςείπε αυτάπου
θα ήθελε να ειπεί ο αρχεπίοκοπος.Έτσι ἐληξε ἡ σύσκεψη! Ο ἄλλος,
πό τους δύο επισκόπους της σύσκεψης εκείνης ήταν ο σημερινός
ΑρχεπίσκοποςΘυατείρωνΓρηγόριος, ένας σεμνός ιερωμένος, ο οπο-
οςπροφανώς ενεἶχε καμιά σχέσηµετην ιστορία εκείνη.

Γενικά, έδωσαµεγάλη σημασία στην ενηµέρωση των γονέων. Η ενη-
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μέρωση γινόταν σε κατά τόπους συγκεντρώσεις τους, σὲ ουνεργασίες
ουµετα διοικητικά συμβούλιατων συλλόγωντουςκι ἀκόμα με πολυ.Ὑραφημένα έντυπα που έφταναν στα χέρια όλωνδιά των εκπαιδευτικών,

Ενέργειες προςτις εκπαιδευτικές.
αρχές των χωρώνυποδοχής

Το πιο σηµαντικό -και πιο δύσκολο- εγχείρημα ήτανοιενέργειες προς.
τιςεκπαἰδευτκέςαρχές των χωρών υποδοχής, προκειµένου να θελή-
σουν να κάνουν θεοµικές ρυθμίσεις για οργανωπικάσχολικά σχήματα
πουθαικανοποιούσαν τις ανάγκες των δικών µαςπαϊδιών. Τὸ πρόβλη-
μαήταν κυρίως µετη Γερμανία καϊτη Σουηδία, αφού, όπωςεἴδαμε,στις
λοιπές χώρεςοἱ γονείςείχαν αναγκαστικά συμββαστείκαι τελικά βολευ-
τείµε ότι προσφερόταν. Όπως εἶπα πιο πάνω, στη Σουηδία βρήκαμεευ-
νοῖκές θεοµικές ρυθµίσεις καιοι εὐτά συναντήσεις που είχαμε µε τους.
αρμόδιουςσουηδικούς παράγοντες αφορούσαν αγαστή συνεργασία για
να αξιοποιηθούν οι προσφορέςτης χώραςσταδικά µας δεδοµένα,

To πρόβλημά µας ήταν µε τη Γερμανία, για πολλούς λόγους, Στη
χώρααυτή είχαμεΤον πιο µεγάλο μαθητικό πληθυσμό. Κατεξοχήν σ΄ αυ-
τήν οἱ συμπατριώτες µας μετανάστες ζούσανµε την αβεβαιότητα παρα.
μονής (υπενθυμίζουμε ότι δενείχαμε τότε ακόµαενταχθεί στην ΕΟΟ.
Είχαν έτσι διπλό πρόβλημα αναφορικά µε την εκπαίδευσητων παιδιών.
τους; τὴ µεγάλη δυσκολία να ενταχθούν και να προκόψουν στο γερµα-
κό σχολείο και τηνεπίσης δύσκολη επανένταξῄ τουςστο ελληνικόεκ-
παιδευτικό σύστημα κατά την πολύ πιθανή παλιννόστησή τους.

Ηγερμανική εκπαϊδευπική νοµοθεσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο εἴ.
χε τη µορφή καιτο κύρος ουστάσεων, µόνο, Γενικού πλαισίου οδη-
γιών, δηλαδή, προςτα ομοσπονδιακά κραῄδια, τα οποία ήτανελεύθε-
ρα να διαμορφώσουνκατάτὴ δική τους θέληση την εκπαιδευτική τους
πολπική, ἢ οποία στα περισσότερα από αὐτά αξίωνε την ἀμεση ἀνα.
Ὑκαστική ένταξη των παιδιών των μεταναστώνστις κανονικές γερμα-
νκές τάξεις. Ὁ μόνος τρόπος να αποσπάσουµε από τη γερμανική
πλευρά,στο θέµα των σχολικών σχημάτων, παραχωρήσεις ευνοϊκές
Ύπατις εκπαἰδευτικές ανάγκες των παιδιών µαςἦτανοι επίμονεςκαιε-
πιμελώς μεθοδευµένες διαπραγματεύσεις Και συνεργασίες,σε όλα τα
επίπεδα των εκπαιδευτικών αρχώνκάθε κραπδίου.

Καταρχήν, για το οκοπό αυτό γινόταν µια φορά το χρόνοµια ελλη-
τενικότερης καὶ μεγαλυτερης HPOxoMIKHE EveWNIE [269]

 

        



νογερμανική συνάντηση σεεπίπεδοκορυφής. Επικεφαλήςτης ελληνι-
Κής αντιπροσωπείας ήτανο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας. Τη γερμαν-
κή αντιπροσωπεία την αποτελούσανοιεκπρόσωποιτων ΥπουργώνΠαἰδείας τωνκραπδίωνµε επικεφαλήςτον Υπουργό του κραπδίου που
χεκατά το συγκεκριµένο έτοςτην εὐθύνη της προεδρίαςτης «Λιαρ-
κούς Συνόδου των Ὑπουργών Παιδείας» όλων των κρατδίων
(Kultusminister Konferenz ~ KMK). Zuyvés συναντήσεις για τα θέματα
µας εἴχαμε με τους αρμόδιους παράγοντες ora Ὑπουργεία ΓΙαιδείας,
των επιµέρους κρατιδίων. Εκεί κατά κανόνα δίνονταν οι όποιεςλύσεις,

Στις ουναντήσεις αυτές πήγαινα ουνοδευόµενος από ἕναν ἄριστα
γερμανομαθή βοηθό µου(ἦταν ο Κώστας Μπενέκος) και προσπαθούσα
να είμαι πολύ καλά προετοιµασμένος. Έξερα τι διαθέσεις θα βρω από
την άλλη πλευρά,τιθα μπορούσανα βγάλω σε κάθε ουνάντησηκαι πώς,
Φρόνηζανα επιχειρηματολογώ µε αποδεικηκά στογεία καὶ πειστικότηα,
με επιμονή, αλλάκαὶ ευελιζα, σε πνεύμαεθύτηταςκαιευγένειας. Ὑπήρ-
ἔον και περιπτώσεις που ουγκρουστήκαµ:, αλλά σε επίπεδο αμοιβαίας
κατανόησηςκαι σεβασμού. Με ανημετώπζαν με εκτίμηση και με μερι.
κούς απ᾿ αυτούς είχαμε αναπτύξεικαι φιλικές σχέσεις. Έτσι εξοντλούσαν
τα περιθώρια προκεένουνα ικανοποιήσουν απήµατά µαςκαι δεν ήταν
λίγες οἱ περιπτώσεις πουεἶχαν επηρεάσει τις ηγεσίες των Υπουργείων
τοὺς να προβούν οε ευνοϊκές θεσμικές αλἰαγές. Όταν αποσπούσακάτι
θεπκό, προσπαθούσα να το κατοχυρώσω µε την υπογραφή ενός ούντο-
μου πρασικού των συνομιλιών, Αν η άλλη πλευρά, για να µη δεσµευθεί,
το απέφευγεµε τη δικαιολογία όπι δενεἶναι απαραίητο, επιστρέφοντας
ὀρόνηζα να ουντάσσωκαινα αποστέλλω µια ευγενική επιστολή, στην ο-
ποία, μετά τις «ευχαριστίεςγια την καλή συνεργασία».εὔσχημα παρέθετα
καὶ τὰ συμφωνηθέντα. Ἔτσι ἀποκτούσαν γραπτή υπόσταση και σε περι-
πτώσεις ὑπαναχωρήσεων(συνέβαινεκι αὐτό) μπορούσαμε να τα επικα-
λούμαστε σε ὑπομνήσεις καὶ ἐνέργειες που θα χρειάζοντανναγίνουν.
Στις περιπτώσεις που συνομιλητής σε κάποιο υπουργείο χρειαζόταν να
είναι ο ἴδιος ο υπουργός, απαραίτητα επικεβαλής τηςδικήςµας πλευράς,
έπρεπενα εἶναι ο πρέσβης, Κατά καλή µουΤύχη. στη Βόννη, πρέοβης της
Ἑλλάδας ήταν 9 Αριστοτέλης Φρυδάς, ένας πολύ ικανός διπλωμάτης, α-
Φερωμένοςστην αποστολή του, µεΙδιαίερο ενδιαφέρονγια τα εκπα.-
δευπικά θέµατακαι µεκύροςστα υπουργεία τηςχώρας, στην οποία ἦταν
διαπιστευµένος. Έέχαμε άριστη συνεργασίακαιπολλές φορέςη παρέμβα-
σητου σε υπουργικό επίπεδοήταν αποτελεσματική,
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Ενέργειες προςτο δικό µας ὙπουργείοΠαιδείας -- Συνεργασία µετηνηγεσία του
το δικό µας Ὑπουρ]είο[Ἰιδείας, η αρμόδια δηλαδή υπηρεσία που δια.Ἀνούσε τα θέματα και ἡ ηγεσία του που έπαιρνε τις αποφάσεις,δενεἰ-γῶν άμεση ανΤΛηΨΗ της κατάστασηςκαὶ των προβλημάτωνκαι δεν ἡ-ταν σε θέση ναεκπμήσουν τις ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούνμαναπτῶς ἔπρεπε σ' αἰπές. Χρειαζόταν γή ατό σωστήκαεπαρκής enμέρωσηαπό τὴ δική μου πλευρά, η οποία, εξαιίας τὴς απόστασης,δεναν και εύκολη Γα να διευκολύνεταιη λεπουργία αυτή καὶ να μὴ ῥολ.Ἰώγουν ταθέµαταστα γραφειοκραπικά γρανάζα του Υπουριείου, φρό-Ἠιζα µεσαφείς και τεκμηριωμένες εισηγήσεις ος εκθέσεις και ὑπηρε-κά σημειώματα να πεβθω κα ναεξασφολίζω τις απαπούμενεςon Σεπεριπτώσεις θεμάτων Που χρειάζονταν περισσότερες και αμε-φότορες διαβουλεύσεις, ερχόµουν στην Ἀθήνα, oro Υπουργείο, Πά,Ἠπολλες ωστόσο ήταν οι περιπτώσεις κατά τις οποίεςχρειαζόταν να ς.γεργώ με δική µου πρωτοβουλία άμεσα Είχα γ’ αυτό, από την apyeS.Aas πλήρητὴν εμπιστοσύνη της ηγεσίαςτου Υπουργείου. Ίναη ἴδιαπου µουείχεαναθέσει αυτή την αποστολή, [' αυτήκρίση καὶ ἀποδοτικότητα ἥταν δεδομένη. Εἶχε δοκιμαστεί και εκτιμηθείomδιετία 1974.76 ποὺ είχε προηγηθεί γιατην οποία γίνεται λόγος στοεφάλαιο 11. Αλλά καὶ τώρα, κανοποιημένη η ηγεσία του Ὑπουρ]είουαπό τον τρόποκαι την έκβαση των ενεργειών µου, ενέκρινε ὁποια εἰ,Φήγηση ἡ ενέργεια κ αν έκανα, Στην ουσία, οκ των πραγμάτων. πῆρεςσιακά, σε μεγάλο βαθμόεἰχα αὐτονομηθεί.Γενικά η σχέση µου αιπή και

η

συνεργασία µε την ηγεσία τοῦ Ὑπουργεί-ῥα τόσο ἀρμκά με υπουργότον Γεώργο Ράλλη ὅσο καὶ στὴ συνέχεια μετονἸωάννη Βαρβπσιώτη, ταν πόρα πολύ καλή, Κι αιτό δευκόλινε πολώfed

μ

ο

υ

,

Χοραιηρισηκή της σχέσης μου μὲ τον pio ei

Με τον 1. Βορβησιώτη, στην ἀρχή, είναι αλήβεια, ξεανήσαμε με μιαλρουση και πορότι κατοδείηκε πως δεν εἶκε δίο,για ἐνα Χρον.κό διάστημα τηρούσε επιφυλακηκή στάση ἀπέναντί μου, γα να αλλάξειΕντελώς όταν ἀργότερα γνώρισε από κοντά το έργο που επιτελούνταν,Ἀφίνω σκότιµονα αναφερθώ σε αυγή την πορείατης. υπηρεσιακής µας
οοςο[271]
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σχέσης, γιατί απεικονίζει ἕνα χαρακτηριστικά ἐνδιαφέρονκλίμα πουεπι-
κρατούσε στις δηµόσιες υπηρεσίες µαςτα χρόνια εκείνα, πίσω από τα
υπουργικά γραφεία

Η πρώτη µου συνάντηση µε τον υπουργό |. Βαρβιτσιώτη ήτανσηςαρχές Tou 1978. Ἡμαστανσε µια σύσκεψηστο υπουργείο για τα θέµατα
της εκπαίδευσηςτων Ελληνόπουλων στη Γερμανία, Συμμετείχανσ' αν-
τήν ο υφυπουργός Βασ. Κοντογιαννόπουλος, ο πρέσβηςστη Βόννη Αρ.Φρυδάςκαιοιγενικοί πρόξενοιστη Γερμενία. Γροσήλθεγια λίγο και ουπουργός. Καθώςµε οὔσταιναν (πρώτη φορά τον συναντούσα), πρινκαλά καλά καθίσει, μου έκανε επίθεση, ότιτου διαλύω στη Γερμανία τονπροσκοπιομό. Ὁ λόγος για κάποιον ομογενή που είχεχριστεί έφορος.ων Ελλήνων προσκόπωνΓερμανίας. Του απάντησαευθαρσώς ὅτι έχεικακόβουλη πληροφόρηση, Ότι πρόκεπαιγα ένα αγράμµατο καὶ ανυπό-ληπτο άτομο που παῖζι το ρόλο του εφόρου προσκόπωνστη Φρα-
Ὑκφούρηη,το οποίο, κατά την κρίση µου, προσφέρει αρνητικές υπηρε-ies στον προσκοπισµό, Όπιτο πρόσωποαυτό εξέδιδε εγκύκλιες εντο-λές στους εκπαιδευτικούς, άστοχες, δίκην υπηρεσιακού προϊσταμένου,που προκαλούσαν τη θυµηδία αλλά καιτην οργή, Κι ότι εγώ ἔστειλα ε-Ὑκόκλιο στους εκπαϊδευπικούς, µε την οποῖα υπογράμµζα την σημασίατου προσκοπιοµού ως αξόλογης οργάνωσηςεξωσχολικής αγωγής,στὴν οποία θα μπορούσαν,αν ήθελαν,να εγταχθούνκαι να προσφέρουν
τις ὑπηρεσίες τους, αλλά με σχέση που ορίζει ο κανονισμόςτῆς καὶ ἐπι-
βάλλει  αξιοπρέπειά τους, ὡς εκπαιδευτικών. Και πρόσθεσα: «Κύριευ-πουργέ, εάν κρίνετε την προσπάθειά μουεπιζήμια, σας διευκολύνω υ-ποβάλλονταςαυτήτὴ στιγμή τὴν παραϊτησή μου απότῇ θέση αυτή».

Παρενέβη αµέσως ο πρέσβης Αριστ. Φρυδάς,λέγοντας; «Κύριε υπουργέ,ο κ. Χάρηςενέργησε σωστά, καιμε δική μου σύμφωνη γνώμη».

Ὁ

υπουργόςδενεἶπε τίποτε ἀλλοκαι σε λίγο ἀποχώρησεαπό τὴ σύ.σκεψη. Ὅτανδιακόψαμε για το μεσημέρι, μὲ πλησίασε ένας σύμβουλόςΊου που παρακολουθούσετις εργασίες τηςούσκεψηςκαι µου είπε; «Κύ-ριε Χάρη,εγώ κατανόησα πλήρωςτην προσπάθεια πουκάνετε. Κάποι-οι σαςέχουν διαβάλει στον υπουργό, µη στενοχωριέστε, η αλήθεια θαΚαταδεησε, συνεχίστε, και γιαόποιο θέμα χρειάζεστε την παρέμβασηπου υπουργού, να απευθύνεστεσε μένα».
Κατάλαβα ότιτο θέμαεἶγε δημιουργηθεί από παρατρεχόµενουςτωνυπουργικών γραφείων, κυρίωςτου υφυπουργού κύκλου (με τους οποί-ους. όπωςθᾳ αναφέρω παρακάτω,είχα έλθεισε σύγκρουση), καθώς επί-
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δῆς από τον νεοτοποβετημένο προϊστάμενο της Δ/νσης ΕλληνοπαίδωνΕξωπερικόύ, ἔναν εκπαιδευπικό μειωμένης ὑπηρεσιακής συνείδηση, κυ-βαριούμενο από κομµαηκά πολιικά καπροσωπικά πάθη Βασική ακίᾳτῆς δυισαρέοκειας αὐτῶν που ὀνόμασα παρατρεχάμενους ἦταν τὸ ὅπ ανπό μένα δεν τοὺςγίνονταν τα ρουσφέτια. Μετασκεύαζαν λοιπόν το πα.ράπονό τοὺς σε ειλογοφονή εναντίον μου κατηγορία καὶ τὴ σερβίριζονστον υπουργό όχι ἁπλώς με το «δεν εἶναι και δικός μας», αλλά μὲ το eeγαι κααριστερός», κάτ που στα πριν απότο 198] χρόνια στὴν «καθε.σπηκυία τάξη» συηστούσε μεγάλη κατηγόρια. Και πάντα οἱ διαβολεῖς εἰ.γῶν διαθέσιμο κι έναν «καθαρόαµο» ανηικαιαστάτη µου που θᾳ ήταν τουγεριούτους, Σημειώνω ὅτι από το γραφεῖο του υπουργού ουδέποτε µουΦπήθηκεεύνοια (κοινώς ρουσφέτ) ια κάποιον εκπαιδευγικό,Έτοι όταν το 1379 ἠρθε στη Βόννη ο υπουργός για µα ημερήσιαδημόσια συζήτηση µε τον Υπουργό Παιδείαςτης Β. Ῥηνανίας-Βεστφα.λίας, στὴν ἀκολουθία τοοἱ παρατρεχάμενοιεἴχαν φροντίσει νὰ ουμπε.Ῥλλάβουν και τον υποψήφιο ανπκαταστάτη μου! Τὴ συνάντηση αυτή,που Eye oro Mulheim, my είχα προκαλέσει καιεπιμελώς προετοιµά.ὅει. Εἶχα συντάξειεισήγηση του υπουργού στα γερμανικά (ο ἴδιος μι.λοῦσε τη γλώσσα) και εἶχα κατορθώσει να συµπαραιάξω στο πλευρό

  

 γανα, κυρίωςγια πολπικούςλόγους, έπαιρνανδιαφορετικές θέσεις στοΕκπαιδευτικό µας πρόβλημα, βρίσκονταν σε διαμάχες μεταξύ τους, καὶ9ὲ τελευταία ανάλυση καθένα, ιατους δικούςτου λόγους, τα έβαζε µετο Ὑπουργεῖο, H ημερίδα αυτή εἶχε θετικά αποτελέσματα γα τηνπλευ.ρά μας, γιατί αποσπάσομε από τον ὑπουργό παιδείας αυτού του κρατ.δίου (δόρεια Ρηνανία -- Βεστφαλίο) υποσχέσεις για ευνοϊκές, ρυθμίσειςων θεμάτων µας, Στο τέλοςτης ημερίδας,όταν ο υπουργός | Βαρβι,ἀσιώτης κατακλύστηκε από τα απήµατα εκπροσώπων των συλλόγωνγονέων, τοὺς συγκέντρωσεκαὶ τοὺςεἶπε: «θα εγκρίνω τις όποιες λύ.σεις δώσει ο κι Χάρης στα αἰτήματάσας».Τις επόμενες μέρες. βλέποντας ο υπουργός από κοντάτα πράγματα:τῶν αγώνα για πρόσφορα ορ]ανωπκά σχολικά σχήματα, αναλιπικά προ.γράμματα ανάλογα µε το εφισό σε κάθς περίπωση ωρόριο ελληνό,Ύλωσσης διδασκαλίας, προχωρημένη εργασία στην έκδοση κατάλληλωνσχολικών ββλίων,µαζκή επιμόρφωση τωνεκπαιδευπκώνκαι µόλιστα σε,ad hoc οργανωμένα πανεπιστημιακά τμήματα γερμανικών πανεπιστη.
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μίων, σχολή κατάρτισης δίγλωσσων Ελληνίδων νηπιαγωγών σε γερμανι-
κό ἵδρυμακτλ, ἄλλαξε εντελώς άποψη και στάση απέναντίµου. την οποία
με κάθε ευκαιρία οκδήλωνεανοιχτά. Κι επειδή σε μερικούς µήνες θα απο-
χωρούσα απότην υπηρεσία λόγω Ἰδεήςς, µου πρότεινε ναεκδώσειεἰδι-
κή απόφαση να παραταθεί η υπηρεσία μού για ἄλλα δύο χρόνια Στην αρ-
χή επιφυλάχηηκα καὶτελικά δέχτηκα τηνπαράταση για έναν ακόµαχρόνο,

Τον ἀλλο χρόνο, πάλι στη Βόννη, όπου ήρθε για την ελληνογερµα-
νική συνάντηση µετη ΜόνιμηΣύνοδο των ΥπουργώνΠαἰδείας, µετά το
αποχαιρετιστήριο γεύμα στην πρεσβευιική κατοικία, µε κάλεσε Ιδιαπέ-
ρωςκαιµου eine: «Τώρα,σειςκ. Χάρη, βγαίνετε οριστικά σε ούνταξῃ.
Ότανέρθετε στην Αθήνα να κανονίσουμενα αναλάβετε το ΚΕΜΕ. Η
προσπάθειαεκεί χωλαίνει.Σεις, µε τόσα οργανωτικά προβλήµατακαι µε
τόσο ολιγάρθµοπροσωπικό, κάνατε τόσα πράγματα». Η πρότασηµε
Ἐάφνιασε”. Τον ευχαρίστησα για την τιµή και τουείπα τι καταρχήν αὖ-
τό δεν μπορεί ναγίνει, γιατί αποχωρώ απὀ την ενεργό υπηρεσία. Μου

ΕΩσιόσοι κλωϑογυρζοντὸςτὴν ἀργότερα σιο μικλόμου. θυμήθηκα το οκόλουθο πε-
ρσιαικό Άγους μήνες νωβέτερα, τὸ ὁποῖο, κανονκᾶ θα μπορούσε να με ἐχῃ προϊδεάσος
Τὴν ἀνοίξη τοῦ 180 οργονώσομεένα λημοβαυπρκό σιλέδροστην Αθήνα που σεόφθη.
κε από μεγάλη ἐπαυχῶγα τὰ απήματά μος. Μάλιστα, oe ένα σημείο της εσήγησής μου, πα;
ραπονέθηκα πως, «ενώ οι ἆλλα Ἱρμονκάpriἀποδόπηκαν το αττμό μὰς καὶ συνορ.
γοκώρομε σε γρμονκό πονεπιστήμα. δεπέςµποσαδεώοοςγατους Ἑληνες εσταδω.
τούς, ποῦ ὑπηρετούσον εκεί στὴ βουορία, ἢ οποία μος ἐχ' προσβέρα Ὡςκαλύτερεςα-
παδευτκές παροχές μος ορνήβηκον τὸ αἡτμα γαανάλογημετεκπαίδευση των οαποδειτ.
κῶνμονα. Σε μεση ἀπάντηρῃ, ὁ επικεφαλής τῆς βουορκής αντιπροσωπώαςὉΒοδόι(ο
δὸς ποὺ εἶχε πρωποσιοτήρει γα ματοίωσῃ της αποστολής νου στη Γερμανία βὰ ποραπόνων
συλ. 252), απειθενόμενος προικηκά σε μένα. ἐκθυμα δήλωσε ὁπαποδέχρχα τώρα οα-
πμοοπὰ μετονα ουνδοργονώσοιμε ἐνον τέτοιο θτομό, σὰ πλαῖοια τὰς «Ἀκαδημίας ΜΕ
πασναδευσης των βοιορών οσιαδεσπκών» στο Diegen

Σιηλήζη απτούτου συνεδρίουο ὑπουργός περέθοεσιο κένερο «ὐνουρηάν ἕνα δάπνο,
γᾶν πμήρα τὴ ονορκή σνππροσωπόα Εἴ κολέσει καὶ ἕναν ρθμό σχεπκῶν μετο θὲ:
μα προσωπκοτήτων καὶ ανύπερων σιοεχών τς κποίδευσης, ανδμεσά τοὺς τον κστοπο-
ϑετεμίνο πρδεδρο τοῦ ΚΕΜΕ καθηγητή ΓΙ Σοαλλαρίδη και μερικούς συμβούλους Προσήν.
ὅα μὲ μκρή καθυστέρηρη, Μπαίνοντος, ζζτηρα σιγγνώμη γὰ τὴ μκρή κοθυσιέβηρη, Ο υ
πουργός καθομένος στο κένηρο μος ὁμήγυρης τῶν δκώῶν μος (οι βαισρῖ δν ὧνέρβα,
cx) in: eneXp, ya ong μλούσαμετώρα Αναφέρθηκῶ στο πόσα μπορέσανε είς
va eure yi ra Ελληνόπουλαστη Δυτ. ξυρώπη, κάτω από ἐλάχιστα πρόσφορες ουνθήκεφα.
Εἶπα δυο λόγια µε αλικρινήµετριοφροσύνη, ενώ ο καθηγητής Σακελλαρίδης, που πριν από.
μερικοὺς ίνες οπλώς εἰς Εποτροτενθ γα τν προςδρα ow KEME, raparfpnoe: Tere
art, bay spare το ΚΕΡΕπροηµήραιε τον Κ...... γα πρόεδρου,

  



απάντησε ότι ὑπάρχει νοµότυπη φόρμουλα, Είπα να το δούµε όταν ἑρ.8a excivn η ώρα. Δε χρειάστηκε ωστόσο να το ξανασυζητήσουμε, γιατίσε λίγο οἱ Βαρβησιώτης μετατέθηκε σε ἆλλο Υπουργείο. Η ἀλήθεια εἰςγα ότιγια περισσότερουςαπό ἕνα λόγους,δὲν το επιθυμούσα, Κι ο κυ.Ῥιότερος ἦταν γιανα µηνομιστεί τι, συνταξιούχος πια, το επιδίωξα εκ.αιεύοντας εύνοια µε πολπικοϊδεολογικές ανηπαροχές, Το µόνο, dh.ωστε, πράγµα που θα ήθελα µετά τη συνταξιοδότησή μου ἥταν να πά.Ρω εντολήκαι διευκολύνσεις να περιέλθω όλες τις εκπαιδευτικέςπερι;Φέρειες της χώρας, για να οργανώσω επιµορφωτικά σεμινάρια διδακη..κής μεθοδολογίας, µε κύριο στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση.τηςΠνευματοκτόνου λογοκοπίας και στείρας απομνημόνευσηςπουεν.δηµούσε-και που δυστυχώςκυριαρχεί ακόµα- στη διδακική πράξ,τωνσχολείων µας.

Με τον υφυπουργό Χρ. Καραπιπέρηείχα συνεργαστείκαι κατά τηνπερίοδο 1374-76, που εἶχατην ευθύνη της Δ/νσης ΠρογραμμάτωνΜε.λετών. Ὅπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί πιο πάνω, στο µέρος πουαφορά την περίοδοεκείνη,η συνεργασία µαζί του ἦταν άριστη, Το διοΚαὶ στο μικρό χρονικό διάστηµα που ήταν ακόµαυφυπουργός,όταν ε-γώ υπηρετούσα πια στη νέα µου θέση,στη Βόννη.Αντθετη, δυστυχώς, πορεία διέγραψανοιοχέσεις µου µε τον υφυ-πουργό που διαδέχηηκε το Χρ. Καραπιπέρη,τον Βασ Κοντογιαννόπου-λο. Ξεκίνησαν σε πολύ καλό κλίμα, στη συνέχεια διαταράχιηκαν και κα:Τέληξαν σε σύγκρουση.Με πολλή λύπη αναφέρομαιστο θέµα αυτό--πλώς,το θί/ω, παραλείποντας θλίβερέςπτυχές του- γαήαπεικονίζεια-παξωτικές,καταστάσεις, όχι αουνήθιστες σε ποληικἁ παρασκήνια:Κατά την πριν απότις εκλογές του 1977 περίοδοτης θητείας του, ταπηγαίναμε πολύ καλά. Αναπτύχτηκε αμοιβαία εκτίμηση καὶ συμπάθεια, καιἢ συνεργασία ήταν πολύ ἄνετη, Παραμονές -αν θυμάμαι καλά--των ε-Κλογών,συνέστησεένα γραφείο ουμβούλου µέσης εκπαίδευσης στο Μό:ναγο και βόλεψε εκείµε απόσπασητους βοηθούς πουεἴχστο γραφείοπου στο υπουργείο Γαϊδείας, Η Βαυαρία ήταν από πολλές απόψεις, καιπρώτ'απ᾿ όλα οικονομικά, ο υπηρεσιακός παράδείσος των Ελλήνωνεκ-παδευτικών. Επικεφαλήςτους όρισε έναν μαθηματικό. διοικηικὠς ακα-Ἰάλληλο, υπηρεσιακώς αδιάφοροκαι ήθους αμφισβητούμενου, Πιστεύω,ότιοιβοηθοίτου υφυπουργού τον επέλεξαν ακριβώς για τα «προσόντα»Ίου αυτά, προκειµένου να κάνουν εκείνοι κουμάντο, όπως και γινόταν,

 

       



Ἡ κυβέρνησηπου προήλθε απότις εκλογέςτου 1277 όρισε και πά-
Tovἴδιο υφυπουργό. Ύστερα απ᾿ αυτό,ταµέλη τηςομάδαςτου γρα-
Φείου µέσηςεκπαίδευσηςτου Μονάχου αυτονοµήθηκαν και αποθρα-
σύνθηκαν. Ενεργούσαν αυθαίρετα, προσωποληπτικά κα άστοχα, διαδί-
δοντας ότι εἶχαν άµεση επικοινωνίαµε τον υφυπουργό και εξέφραζαν
τη βούλησήτου. O προαναφερόµενος σύμβουλος, χωρίς ναέχει ἰδέα τι
προσπαθούσαµε να κάµουµε στα σχολικέ µαςθέµατα στη Γερμανία και
χωρίς να φρονίίσει στοηειωδώςνα ενημερωθεί, περιερχόταν διάφορες
Περιοχές και απερίσκεπτα παρακινούσετους γονείς να αξιώνουνΙδιω-
τικά ελληνικάσχολεία και µόνο. Τον κάλεσα στη Βόννη, τον πήρα μαζί
μου σε ουγκεντρώσεις γονέων μερικώνπεριοχών, τον ουμβούλεψα,αλ-
λά ήταν ανεπίδεκτος και σε τελευταία ανάλυση υπηρεσιακά επιζήµιος,
Με πρώτη ευκαρία που κατέβηκα στην Αθήνα, ενηµέρωσα τον υφυ-
πουργό γιατα συμβαίνοντα στο Μόναχο και πρόσθεσα ότι εκθέτουν και
τον ἴδιο, κάνονταςκακή χρήσητου ονόματόςτου. Μουεἶπε ότιθατους
έκανε τις κατάλληλες ουστάσεις, Και φαΐνεταιότι τους μίλησε σχετικά.
αλλάεκείνοι αντέδρασαν,διαβάλλονταςακόµαπερισσότερο εμένα,
Έτσισε μεταγενέστερη συνάντησήµας, εφού πρώτα ἔπλεξε ένα εγκώ-
μοτης υπηρεσιακής µου ποιότητας, µου εξέφρασε το παράπονο ότι
τον δυσφημώ, χαρακτηρίζοντάς τον «ρουσφετολόγο». Απάντησα ὁτι
«αποδέχομαι μετρίως τουςεγκωμιαστικούςχαρακτηρισμούς, αλλά κα-
τηγορηματικά δὲν ἀποδέχομαι αμφισβήτηση της σοβαρότητάς µου»και
πρόσθεσα ότι προφανώς αυτό ήταν έργοτης ομάδαςπουεἴχε εγκατα-
στήσειστο Μόναχο. Έκτοτε η συνεργασία µας ήταντυπική, αλλά µέχρι
καιτο1979 χωρίς δυσκολίες.

Κάπου προςτο τέλος του 1979, ἢ σινεργασία μαςκαὶ πάλι διατα-
ράχπηκε, σε βαθμό που κατάληξε σε σύγκρουση. Η απία ήταν δυο απα-
ράδεκτα υπηρεσιακά περιστατικά: Το ένα ήταν η οκανδαλώδης προ-
στασία απότον υφυπουργόενόςκαθηγη΄ήο οποίοςείχε καταδικαστεί
από δικαστήριο του Μονάχου γιαευτελή αβόποινη πράξῃ (κλοπή από
γερμανικό σούπερ μάρκετ μερικών µαχειριών κουζνας). Το ἄλλο, ἡ
πρόθεσή του να µην ανανεώσειτην απόσπασηστη Γερμανία εἴκοσι πέ-
πε εκπαἰδευτικών, για τουςοποίουςείχε πληροφορίεςανεύθυνων µυ-
σικών πρακτόρων-ανυπόστατες ωστόοο- énεκφράζονταν ανπολ.
τευπικά για το κόµµα που κυβερνούσετότε τη Χώρα. Ας µην ειπώ πε-
ρισσότερα για τα περιστατικά αυτά!

 



Δυο τελικά λόγια στο κεφάλαιο αυτό

Ὅπωςἔχω ειπεί παραπάνω, εκιειωμένες πληροφορίες για τα πεηραγµέ-να αυτούτου πολύ σημαντικού για μένακεφαλαίου του εκπαιδευτικού οδοιπορικού µου, το οποίο πολύ αγάπησακαὶτο οποίο πολύ µόχθη-σα -πιστεύω αποτελεσµατκά- µπορείο ενδιαφερόμενος αναγνώστης,να βρε: στο πρώτο µέρος του ββλίου µου Ελληνική Γαδεία γατον Ελλη-
Μομό της Διασποράς, Ελληνικά Γράμματα 2004. Σ' αυτό κάνω ευρύ λόγοκαὶ για την άποψη που διαµόρφωσατα χρόνιαεκείνα και αποκρυστάλ-λωσα αργότερα, αναφορικάµετην κεντρική και περιφερειακή οργάνωση,
και ανημετώπιση τουθέµατοςτης ελληνικής παιδείας τωνανά τον κό-‘uo ομογενών µαςστην οικουμενική του διάσταση. Μία άποψη που δια-μόρφωσασε τεκμηριωμένη πρόταση για ριζικήαναθεώρηση,

Ἠ αποστολήµου στην αναδιοργάνωση τῆςεκπαίδευσης τωνπα-διών των ομογενών µας μεταναστών στη Δυτική Ευρώπη, που διόρκα-σε τέσσερα και μισό περίπου χρόνια,αποτέλεσε και το τελευταίο κοµ-μάπιτης«διατεταγμένη» ενεργού υπηρεσίας μου στὴ δημόσια εκπαί-δευση. Αποχώρησα απ' αυτήµε τη ουνταξιοδότησήµουτο Σεπτέμβριοτου 1980. Παρότικαι σ' αυτή την αποστολή είχα εργαστεί πολύ ενταπ-κά χωρίς ωράριο, από το πρωί ωςτο βράδυ,µε δουλειά και στο oni,κούραση ποτέ δε µε κατάβαλε. Σ’ αυτό συνέβαλαντο µεγάλο ενδιαφέ.ον που µεείχε κυριέψειγατο θέµα και τα προβλήματάτου,αλλά καὶ ηΕλευθερία,πουείχα από την πλευρά του Υπουργείου. στοχειρισμότωνθεμάτων, σεσχεδιασμούςκαι πρωτοβουλίες.
Δέκα περίπου μέρεςτο µήνα διέθετα σε υπηρεσιακά ταξίδια, τα πιοπολλά µέσα στη Γερμανία, αλλάκαι στιςάλλες χώρεςτηςΔυτ. Ευριπης. Γράφοντας τιςγραμμές αυτές ανοθυµάμαι τα ταξίδια εκείνα µε νο-σταλγία, παρότι ουνεπάγοντανπολύωρη απασχόλησηµε δυσκολίες καιπροβλήµατα, Η απασχόληση,είτε διαπραγματεύσειςµε ξένες εκπα!δευ-Ἰκές αρχές αφορούσε εἶτε συνεργασίεςμε γονείςκαι µεεκπαιδευτικούς.τις πιο πολλές Καὶµε τους τρεις- ἦταν πολύωρη, ατέλειωτη,Καικατάτη διαδροµή ακόµαχρειαζόταν να εργάζοµαι. Ἠταν όµωςµια απασχό-Anon δημιουργική, που στόχευε σε επίλυσηπροβλημάτωνκαι σε ἐπι-Ἰεύγματα τα οποία εἶχανµεγάλη σημασία για την αποστολήπου υπηρε-ούσα, Η αἴσθηση ὅτι αγωνίζεσαιγι αυτά μελετημένα, καθώςκαι τὰποια θετικά αποτελέσµατα ἀντιστάθμιζαντην ψυχική έντασηκαὶ τηνκπωση. Ταταξίδια αυτά, εξύλλου, προσφέρονταν για πολύ ενδιαφέρου-

τενικοτερε: καὶ ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΗΣΣ Προχῶμίκης εγῶννης. [ον

 

         



σες εμπειρίες, αναφορικά με τα ἐκπαιδευτικά καὶτα γενικότερα συστή-
ματα διακυβέρνησηςτων χωρών αὐτῶν, για τὴν κοινωνικοπολπισμική
κατάσταση, το χαρακτήρα Καιτη νοοτροπία των λαώντους,

Πηγαίνοντας(δίωςγια διαπραγματεύσεις µε εκπαιδευτικέςαρχές
των χωρών υποδοχής). έπρεπενα ξανασκεφτώ το θέµα που πρόκεταν
να χειριστώ: να αποσαφηνίσωτις επιδιώξεις, να σταθµίσω τις πτυχές.
πους, να σιγουρευτώ για τα στοιχεία που διέθετα, να ἀνασχεδιάσω, αν
χρειαζόταν, τὴν τακτικῆ τῆς αντιμετώπισης, να προβλέψω αντιδράσεις,
καὶεναλλακπικές προσεγγίσεις. Κι ατάτα απεικόνιζα συνοππικά σε ένα
συμβουλευτικό μνημόνιο στόχωνκακινήσεων,το οποίο είχα πάντα
μπροστά µου. Κατά τη διαδροµήτηςεπιστροφής συνόψιζα καὶ αξιολο-
Ὑούσατα συμπεράσματα, επισήµαϊνατις απαπούµενες περαπέρω ενέρ-
Ύειεςκαὶγια περιπτώσεις που χρειαζότανενηµέρωση του Υπουργείου,
σκατσόριζα υπηρεσιακάσημειώματα. Ἡ το μυαλό µου έτρεχεσε άλλα
θέµατα καισχεδίαζα τις κατάλληλες εποικοδοµητικές ενέργειες. Ιδίως
στα Ταξίδια µε τρένο, που συχνά ἦταν πολύωρα,στα άνετα βαγόνια της
πρώτηςθέσηςπουδιέθεταν ατομικό χώρο καιτραπεζάκιη εργασία αυ-
τή ὀχι µόνο επαχθής δεν ήταν αλλά γωόταν και ευχάριστη. Τώρα που
To αναπολώ, βρίσκω πωςσ'αυτήν τη διάθεση συνέβαλλε πολύ το οκη-
νικό των πανέµορφων τοπίωνταοποία διέσχζε το τρένο-ένα σκηνικό
ποὺχάιδευε τὸ στοχασμό χωρίς να τον διασπά- κι ακόµα, επικουρικά,
να ποτήριμπίρα στεριωµένο παράπλευρα στο τραπέζ

 



13, ΜΕΤΑ ΤῊ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ,
ΕΙΔΙΚΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΥΠΕΠΘ (1982-1989).

Συνταξιοδοτήθηκα, αλλά δεν κατάφερα,για µια πενταετία ακόµα, να α-
πεμπλακώ από την υπηρεοιακή απασχόλησηστον δημόσιο εκπαίδευτ-
x6 royéa,Thy απασχόληση αυτή δεντην επιδίωξααλλά ούτε καιτην α-
ποποιήθηκα όταν µουτην πρόσφεραν(και δεν έχω μετανιώσειγ΄ αυ-
τό). Κι αυτό ἔγινε σε δύο διαδοχκέςπεριόδους.

Ἡ πρώτη ἦταν σε θέση επιστημονικού συνεργάτη οτο Υπουργείο
Εξωτερικών για τα θέματα εκπαίδευσης των παιδιών των ομογενών
μαςστο εξωτερικό. Έγινε (1981) έπειτα από πρόσκλησητου προῖστα-
μένουτης Α΄ Γενικής Διεύθυνσηςτου ΥΠΕΞ πρέσβη Αριστ. Φρυδά. Πα
την προσωπικότητα Καιτο ενδιαφέρον του εξαίρετου αυτού διπλωµά-
τη γιατα θέµατα αυτά γψεται επανειλημμένα λόγος στο προηγούμενο
κεφάλαιο.

Τονεπόµενο χρόνο, αρχές 1982. µου ζητήθηκε να προσφέρωτιςυ-
πηρεσίες µου στο Υπουργείο Παιδείας απὀ τη θέσηειδικού συμβούλου
του υπουργού. Την αποδέχτηκα καὶ διέκοψα τη συνεργασία µε το
ΎΠΕΕ. Υπουργός τότε ήταν ο ΛευτέρηςΒερυβάκης, τον οποίο σε λίγες
μέρεςδιαδέχτηκε ο ΑπόστολοςΚακλαμάνης, Ως το φθινόπωρο του
1985 που παραπήθηκααπό τὴ θέση αὐτή, υπήρξα άμεσος ουνεργότης,
του Απ. Κακλαμάνη, ενός ἔγκριτου πολπικού, με πολλές ικανότητες, µε
ήθοςκαι με ἀοκνη αφοσίωση στο έργο του. Όπως εἶναι γνωστό, αρ.
Ὑότερα διατέλεσε γιαπολλά χρόνια πρόεδρος της Βουλής.

Οι προφορικές συνεργασίες µε τον Απ. Κακλαµάνη συνήθωςήταν
πολύ σύντομες. Από όλουςτους υπηρεσιακούςπαράγοντες ήθελε ἥρα-
πτές εισηγήσεις, τις οποίεςμελετούσε µε επιμέλεια και σημείωνε το
«δέονγενέσθαν. Όσα υπηρεσιακά σημειώματακαι άλλαέγγραφαδεν

FENIKOTEPHE KAI MEFAAYTERHE nposomiKitE EveYNHE: [279]

 

          



 

πρόφταινε να μελετήσει στο Ὑπουργείο -κι αὐτά ἦταν τα περισσότερα.
τα κουβαλούσε στο σπίτι. Χρησιμοποιώ τὴ λέξη «κουβαλούσε», γιατί
μερικά απ’ αυτά αποτελούσαν ή συνοδεύονταν από ογκώδεις φακέλους.
Το αξιοθαύμαστο ήτανότιπαρά τις πάμπολλες άλλες εκτός υπουργεί-
ου υποχρεώσεις του,τα έγγραφα αυτά επιστρέφονταν,την άλληκιόλας.
μέρα, στους χειριστές των θεμάτων µε τις κρίσειςτου καιτις τυχόνα-
παπούμενεςοδηγίες για περαπέρω ενέργειες. Προσωπικά, εκτός από
τα θέµατα που εκείνος µου ανέθετε για µελέτη, έθετα στηνκρίσητου, µε
δική µου πρωτοβουλία, και θέµατα που θεωρούσασηµαντικό, ια να ε-
νηµερωθεί και να δώσει λύση. Και στιςδύο περιπτώσεις συνέτασσα
πλήρως τεκμηριωμένα υπηρεοιακἁ σημειώματα, µε ανάλυση Του θέμα-
τοςκαι ανάλογη εισήγηση. Έχω στο αρχείο µου αρκετά τέτοια σηµει
ατα,μερικά απότα οποία µπορείνα θεωρηθούν αρκετά ενδιαφέροντα.

Ταθέματα µετα οποία Κατά κύριο λόγο ασχολήθηκα αναφέρονταν;
(0) στην οργάνωση,διοίκηση και καθοδήγηση Tou έργου της εκπαΐδευ-
σης,(9)στη βασική κατάρτιση καεπιμόρφωση Τωνεκπαἰδευπκών,(1) OF
προβλήματα τηςελληνικής παϊδείας τωνομογενών Της διασποράςκαι
(δ) στα συζητούμενα μέσαστα πλαίσια της ΕππροπήςΠαιδείαςτης Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης(ΕΟΚ. τότε) ωςεκπρόσωποςτου ΥΠΕΠΘ στημ Ἐπι-
Ἱροπή αιτή και ως πρόεδρόςτηςκατάτὴν προεδρία της ΕΟΚ απότη χώ-
ρα µαςτο 1983.Θα αναφερθώ µελίγα λόγια στα κυριότερα απ᾿ αμτά,για
το λόγο ὁπι σχετίζονται µε ενδιαφέρουσες καταστάσεις, προβληµαι
σμούς καπροσπάθειεςτης εποχής εκείνης στο χώρο της εκπαίδευσης,

 

Ἠ. 1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΡΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΤΟΥΡΠΑΣ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προσχολική αγωγή: Εισήγηση για εξάπλωση
και ποιοτική αναβάθμιση του Θεσμού

Είναι µιαεισήγηση που µου ζητήθηκετον Απρίλη του1282 από τον τό-
| τε υπουργό Λευτέρη Βερυβάκη. Η εισήγησηαυτή εκτιμήθηκε πολύ θετι-

κή σε σύγκριση με δύο λλεςπουτου είχαν υποβληθείκαιἴσως αποτέ-
eae πρόκριµα της πρότασηςπου στη συνέχεια µου έγινε να προσφέ-
ρω τις υπηρεσίες µου ωςεἰδικόςσύμβουλός του.

Στη µελέτη αντή περιέγραφα την κατάσταση αναφορικά µε το θέμα
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καὶ επιχειρηματολογούσα για την ανάγκη ποιοτικής βελτίωσηςκαι
πλωσηςτου θεσμούιδίωςµε άρπα οργανωµένους παιδικούς σταθμούς.σε κάθε οικισμό ἡ αστική γεομιά, στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. µε στενή συνεργασία των συλλόγων γονέων. Εκτός από τις μορφές
της παιδευτικά ἁρτιος λεπουργίας των ιδρυμάτων αυτών, προτείνοντανκαὶοἱ πρακτικοί τρόποι για να ανηµετωπιστεί το κόστος τηςεισηγούµε-
ng ευρείας εξόπλωσής τους, Τα εισηγούµενα εντάσσονται στο βιβλίο
μου Από την παδαγω/ική θεωρία στην εκπαδωυπική πράη εκδ Gutenberg,

Προσχέδιο νόµουγια την «Οργάνωση,διοίκηση
και καθοδήγησητηςεκπαίδευσηςσε επίπεδο

νομού».-- Ο θεσμός των σχολικών συμβούλων.

Το προσχέδιο αυτό το συνέταξα σε γενικές γραμμές και το υπέβαλα
στον υπουργό Λευτ. Βερυβάκη, µε δική µου πρωτοβουλία, τς πρώτες,
κιόλας μέρες τῆς πρόσληψής μου ως ειδικού συμβούλου. Λίγο αργότε-ρα το υπέβαλα και στον Απόστ. Κακλαµάνη,που εἰχε διαδεχτεί στου-
πουργείο το Λευτ. Βερυβάκη.

Στο σχειικό υπηρεσιακό σημείωμα έγραφα:
«Το σχέδιο αυτό σχεπζσαι µετην ανάγκη να προωθηθεί άμεσα η θέσπιση

του θεσμού του σχολικού συμβούλου τοοποίο επεήγει, δεδομένου ὁτι οι επιθε-
ωρητάς έχουν παροπλισιεί κα η εκπαίδευση παραμένει χωρίς εποπτεία και
καθοδήγηση. Θα χρεαστεί να πάρει τὴ μορφή αποσπασµαπκής τροποποη-
σηςτου Ν. 10911976, έτσι που να µπορεί να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί d-
μεσα, χωρίς αναµονή της αντικατάστασης ολόιληρου του νόµου(η οποία θα
απαπήσαι χρόνο), αλλά και που να µπορείκατόπιν, χωρίς δυσκολία, να εντα-
Ἰθάΐ στο νέο νόμο που θα ανπικαιαστήσει τον 309176. Έτσιτο σχέδιοαυτό
περιορίζεται σεότι αφορά τους ογολικούς συμβούλους και το περιφερειακό.
(σε επίπεδο νομού) υπηρεσιακό πλαίσιο τῆς θεοµικής τοποθέτησής τους».

Ὁ

υπουργός αξολόγησε θετικάτα περιεχόμενα αυτού του προσχεδί-
ου καὶ αποδέχτηκετον επείγοντα χαρακτήρατων διατάζεών του. Έτσι ὑ-
στερα από περατέρω επεξεργασία ηΜίστηκε ο οχετικός|Ν. 1304/1982.
πουαφοράτουςσχολικούς συμβούλους µόνο, ενώ το ευρύτερο νοµο-
σχέδιο για τη δοµήκαι λεπουργία της δημοτικής και µέσης, γενικήςκαι
τεχνολογικής, εκπαίδευσης, που θα αντικαθιστούσε το N. 109/76. χρειά-
στηκε ἀλλα τρία χρόνια για να καταρηστεί και να ψηφιστεί (Ν. 1566/89).

Το κείμενο του προαναφερόμενου νόµου γιαΤους σχολικούς συµ-
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βούλους(Ν.1304/1962) παρουσιάζει τέσσερις σημαντικές αποκλίσεις
από το ἀνῄίστοιχο κείμενο του δικού µου προσχεδίου, οι οποίες, κατά
τη γνώμημου, ζημίωσαν σοβαράτο νέο θεσμό. Οιαποκλίσεις αιπές α-
φορούν; (α) Τη διαδικασία επιλογής των σχολικών συμβούλων, η οποία
θα ἔπρεπε απαραπήτως να ορίζει και µια υποχρεωτική γραπτή εξέταση,
(9) Την άστοχα δυσµενή μεταχείριση των ως τότε υπηρετούντωνεπίθε-
ὡρητών, για τοὺς οποίουςθα έπρεπε να προη/ηθείη κρίση τους χωρι-
στά απότους δασκάλους υποψηβίους,µε κύριο κριήριο τηνευδοκιµό-
τητάτουςστο ρόλο τουεπιθεωρητή. (}) Την εσαεί «επίθητεία» unnpe-
σία των σχολικών συμβούλων,αντί της μονιμοποίησήςτοὺς στον κλά.
ὅο, έπειτα από µια πρώτη απολύτωςευδόκιµηθητεία σεαυτήν. Σηµει-
ὤνω ακόµα(6) την παράλειψη να ανατεθεί στους σχολικούς συµβού-
λουςκαὶ ἢ αρμοδιότητα να αξιολογούν το έργο του σχολείουκαι την υ-
πηρεοιακή ευδοκιµότητα των εκπαιδευτικών, µια πολύ επιζήμια παρά-
εψη που δυστυχώς συνεχίζεται ωςσήμερα

Το προαναφερόμενο προσχέδιο νόµου για την «Οργάνωση,διοί
κηση και καθοδήγηση τηςεκπαίδευσηςσε επίπεδο νομού -- Σχολικοί
σύμβουλοι». καθώςεπίσης τα οχόλιά µου αναφορικά µετις αποκλίσεις
ἡ παραλείψεις του N. 1304/1982 an’ av-é, εντάσσεταιεπίσης ως πα-
ράρτημα στο βιβλίο µουΑπό την παδαγωγκή θεωρία στην εκπαιδευτική
Πράξη, Το παραθέτω εκεί. επισημαίνοντας ότι οι αποκλίσεις αυτές εξα-
κολουθούνκαι σήμερα να ζημιώνουνσοβαρά το θεσμό.

  

Θέματα βασικής κατάρτισηςκαιεπιμόρφωσης,
τῶνεκπαιδευτικών

-ᾱ- Η πανεπιστημιακή εκπαίδευσε; τωνλειτουργώντης,
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. -- Τα Παιδαγωγικά Τμήματα.

ἨΗτότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. στα πλαίσιατων εκπαἰδευγικών της µεταρ-
ρυθμίσεων, αποφάσισε ναικανοποιήσει κατο χρόνιοαἴτημα των εκπαι
δευικώντης πρωτοβόθµιαςεκπαίδευσης -και όσων άλλων ασχολούνταν
σοβαρά µετα θέματά της-- γιαθέσπιση πλήρουςπανεπιστημιακήςκατάρπ-
σήςτους, Έτσι, µετην υπ’αρ. Φ. 90043//Η/146/1/18282 απόφαση του
Ὑφυπουργού Γιαϊδείας Γιώργου Λιάνη, ουγεροτήθηκε ομάδα εργασίαςγια
τη µελέτη του θέματος, Ἡ ομάδα αποτελέστηκε από τρεις πανεπιστηµια-
κούς, τρεις εἰδικούς ουμβούλουςτου ΥΠΕΓΙΘ προερχόμενους απότο Παι-
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δαγωγικό νσππούτο του Ν 4379/1964 (μετοδύτων οποίων καιεγώλτρεις,καθηππές των Παδογωγκών Ακαδηµών κιαπό εκπροσώπους της Ένω.σης ΔιδακτικοήΠροσωπικού των Γαιδαγωγικών Ακαδημιών. Ἱης Διδα.σκολικής Ὁμοσπονδίας,της ΟμοσπονδίαςΛεπουργών Μέσης Εκπαΐδευ.‘ong kai ing Ένωσης Σπουδαστών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών,Βασικόςεισηγητήςγια το θέµα ορίστηκε ο Καθηγητήςτων ΠαΙδα-γωγικών τουΠανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΧρ. Φράγκος. Η εισήγησή,που διανεμήθηκε στα µέλη της ομάδας κατά την πρώτητυπική συνά-mori της. Ἡ εισήγηση πρότεινε την ἵδρυση Ανώτατων ΠαιδαγωγικώνΣχολών σεεπτά πανεπιστήμια της χώρας. Ὡς σκοπός των σχολών αυ-τών οριζόταν η ολόπλευρηκατάρτιση τῶν εκπαιδευτικών τῆς πρωτο-βάθμιας εκπαίδευσηςστις επιστήμες της αγωγής και στα αντικείμενα,πουθα δίδασκαν, καθώς επίσης η παιδαγωγική κατάρτιση τωνλει-πουργών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στηδεύτερη συνεδρίαση της οµάδας, κατά την οποία άρχισε η ου-ζύτηση, κατατέθηκε η ἴδια εισήγησητροποποιημένη, Είχε απαλειφθείτοσηµείο που όριζε ως σκοπό των ΠαδαγωγικώνΣχολών καιτην naeδαγωγική κατάρτιση τωνλεπουργών τηςδευτεροβόθµιαςεκπαίδευση,ταν πρόδηλο ότι αυτή ήταν ἢ γραμμή του Υπουργείου. Οἱπερισσό.Ίεροι από τα µέλη της οµάδας διαφωνήσαμε για την αλλαγή αυτή, Τοθέματέθηκε σε ψηφοφορία, κατά την οποία υπερψηφίστηκε(10 έναντιϐ) το σηµείο πουόριζε ως σκοπό των Γαιδαγωγικών Σχολών κατηνπαιδαγωγική κατάρτιση τωνλειτουργών Τηςμέσης εκπαΐδευσης, Γιαταπρακικάτης συνεδρίασης αυτής, κατάθεσα (ουνεδρία της3342)το α-Κόλουθο σηµείωµα, που απηχούσεκαι την άποψητης πλειοψηφίαςστοθέμα που τέθηκε σε ψηφοφορία:

«Έργο των Παιδαγωγικών Σχολώνεἶναι
Α. Η βασκή επιστημονική καπάρησητων υποψήφιων εκπαιδευπκών λα:

ουργώντης προσχολικής αγωγής, των δηµοπκών σχολείωνκαι των σχοὶείων αδικής αγωγής: (1) στους κλάδους των επιστημών της αγωγής, µε θεω.
ρηπκή σπουδή κα πρασική άρκηση, (2) σε βασικούς κλάδους των ανπικεµέ.
νῶνδιδασκαλίας τους, µε κάποια περατέρω κατ΄ επλογήν εὔαδίκυση σε &-
ναν ή δύο συγγενικούς κλάδους (φυσικοµαθηµαπικάιστορικοφιλολογικά, τεγη-
κά φυσική αγωγή, μουσική, και (3) σε ἆλλουςκλάδους που συμβάλλουν στη
γενικότερη µορφωπκή τους καλλιέργεια.

ΒῊ παδαγωγκή και φυχολογκή κατάρηση (σπουδή καὶ πρασική άοκη-
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ση) των υποψήφιων λατουργών τῆς µέσης γενικής και τορικής καἐπαγγελ-
μαπκής ἐκπαίδευσης.

ΓΙῊ μεταπτυμακή παιδαγωγικ επιμόρφωσηκαι εξαδίκευση τωνεκπαι.
δασικών όλων των βαθμίδωνκαὶ εδκοτήτων. Μεταξύ ἄλλωνκατων εδικο-
τήτωντου σχολικού συμβούλου καὶ του συμβούλου του σχολικού και επαγγελ-
μαπκού προσανατολισμού.

ΔῊ ἔρευνα θεμάτων των επιστημώντης αγωγής.

Σημείωση 1. Η διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων που μνημονεύονται
στο (Α).ιδίως των στοιχείων2 καὶ3, μπορείνα εξυπηρετηθείκαι από τουςοι-
κείους επιστημονικούς τοµείς άλλων πανεπιστημιακών σχολών.

Σημείωση 2. Πα τὴν παιδαγωγική καὶ ψυχολογική τους κατάρπση,οἱ εκ-
παδευπκοίτῆς ΜΕ. (στοχ. ϐ) θαπαρνου» εδικό δἵπλωμα που θα εἶναι α
ποραίητογια το δοριομό τους σεσχολείο»

Τελικά, κατά την κατάρπισητου νομοσχεδίου, η ηγεσία του Υπουρ-
γείου ακολούθησετην προειλημμένηδικήτης ἀποψηκιόχιτην προα-
ναφερόµενητηςπλειοψηφίας της οµάδαςεργασίας. Έτσι,τα Παιδαγω.
γικά Τμήματα θεσπίστηκαν (Ν. 1268/19Ε2) γιατην κατάρτιση µόνο των
λεπουργώντης πρωτοβόθµιαςεκπαίδευσης.

Ά. Αναφορικά µετην αδικαιολό/ητη αποδιοργάνωση.
τῶν Παιδαγωγικών Ακαδημιών.

κατά την τελευταία Ἰθετία λειτουργίας Tous

Τα πρώτα Παιδαγωγικά Τμήματα, όπωςεἴδαμε,θεσπίστηκαν το 1982
καὶ ἄρχισαν να λεπουργούντο 1984-45. Οιδιετούς φοίτησηςΠαῖδα-
γωγικές Ακαδημίες ουνέχζαν να λεπουργούν παράλληλα µέχριτο
1988-89. Ητελική αυτή περίοδος λειτουργίας του θεσμού µπορεί ave
πιφύλακτα να χαρακτηριστείπερίοδοςπλήρους παρακμής.και μάλιστα
αδικαιολόγητης, Προὔπήρξε η παρακμή στα χρόνια της Χούντας,αλλά
ἡταν διαφορετικού χαρακτήρα.

Στιςδιεργασίες για την τετραετή πανεπιστηµιακή φοίτηση, δραστή,
ρια συμμετείχαν καὶ οἱ οπουδαστές των ΠαιδαγωγικώνΑκαδημιών.
Παράλληλα, ωστόσο,οι οπουδαστές πίέζον καιγια την κατάργησητης,
υποχρεωτικής παρακολούθησηςτων µαθηµάτωνστις Παδαγωγικές.
Ακαδημίες. «αφού αυτό ίσχυε για τους ῥοπητές των πανεπιστημίων».
Κάποιοι από τους χειριστές των θεμάτων αυτών στο Υπουργείο είχαν
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ενδώσει στὴνπίεση αυτή των σπουδαστώνκαὶ ἀτυπα τουςεἶχαν παρα-
χωρήσει αὐτό το «προνόμιο». Το φθινόπωρο του 1982 οἱ προαναφε-
ῥόμενοι κάλεσαν κιεμένασε µια οὔσκεψη, προκειµένουνα μελετηθούν
ορισμένες βελιώσεις του προγράµµατος και του οργανισμού λεπουρ-
γίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Μεταξύ όλων πρότειναννα επι-
Κυρωθεί στο σχετικό προεδρικό διάταγµακαὶη ατύπως παραχωρηµένη
προαιρετική φοίτηση των σπουδαστών. Επιχειρηµατολόγησα επίμονα
εναντίον του άστοχου αυτού μέτρου, και στην επιμονή τους-με το ετι-
χείρημα «δεν μπορούμεπια νατο πάρουμε πίσω, θα προκληθούν αντ-
δράσειο»- ζήτησα να συνταχθεί πρακικό και να καταχωριστείη δική,
μου άποψη, Έπεπα από κάποιο χρονικό διάστηµα, πληροφορήβηκα α-
πότην αρμόδια υπηρεσία ότι το σχετικό ΓΙΔ. ήταν ήδη έτοιμο για υπο-
βολή στην προεδρία της Δημοκραίίας,µε διάταξῃ που θέοπιζε και την
επίµαχῃ προαρετική φοίτηση Των οπουδασιών. Συνέταξα αµέσωςκαι
υπέβαλα (71282) επείγον υπηρεσιακό σημείωμα προςτην ηγεσία του
Ὑπουργείου, στο οποίο εξέθετα το θέµα κακατέληγα:

«Ἔχω τὴ γνώμη ὁπ αυτή η ρύθμιση θα ζημιώσα πάραπολύ την προετοι-
μασία των σπουδαστών για το μελλοντικό τους λεπούργηµα. Όταν αναγνωρί-
στηκε n ανάγκη στούς φοίησηςγια άρπα κατάρπση, πώς ναι δυνατό να ε-
ππευχθείαυτή σε δύο χρόμιακαι χωρίς φοίτηση: Είναι ανάγκη να αναθεωρη-
θείη ρύθμιση αυτή µε ἆλλη, συµββαστική, έστω. Θα μπορούσαν να κληθούν
καὶ οἱ εκπρόσωποι των σπουδαστώνκανα πεστούν γα τη σωστή λύση».

Το βράδυ της ἴδιας µέρας, αργά, µου τηλεφώνησε στο σπίτι µου ο
υπουργός Απόστ. Κακλαμάνης να συναντήσω αµέσωςτο πρωί τον αρ-
μόδιο υφυπουργό, προκειμένου να ανακοπεί η πορεία του ΓΔ.και να
Ὑίνει  δέουσα τροποποίηση,Το οποίο και ἔκαμα. Το ΓΙΔ. δηµοσιεύτη-
κε στ12.4.1983 με κάποια, όχι όμως σηµαντική, βελτίωση στο θέµα
αὐτό (άρθρο 12 παρ.1).

Παρακολουθώνταςτο γενικότερο κατάντημα του θεσμού τωνΠΙαι-
δαγωγικών Ακαδημιών, αναγκάστηκα να ἐπανέλθω ἀργότερα, με το α-
κόλουθο σημείωμα προςτὸν υπουργό,µε «Θέμα: Παιδαγωγικές Άκα-
δηµέες-- Παιδαγωγικά Τμήματα»(19.384). στο οποίο θίγω και ἄλλαθέ-
ara δυσλειτουργίας τους. Το παραθέτω, γανί απεικονίζει χαρακτηρι-
σικἁ την κατάσταση που επικρατούσε

ΓΕΝΙΚΟΤΈΡΗΣ ΚΑῚ ΜΕΓΑΛΎΤΈΡΗΣ προσωπικης γουνης [585]

 



γ΄

«Κύριε Υπουργέ
Ζηπώ συγνώμηγια αιπόκλητα επανέρχοµαι σεένα θέµα για τοοποίο,

νογληπκάίσως, εἶχα αναφερθείκαι στο παρελθόν. Πρόκαταιγα τὴ λαπουρ-
γία των Παιδαγωγκών Ἀκαδημιών, ἢ οποία χωρίς υπερβολή, εἶναι aroyon-
Teun

Σης Παδαγωγκές Ακαδηµέεςκαι στς Σχολές Νηπιαω]ών «φοπούν»
σήμερα -είναι δηλαδή γραμμένοι- 9.500 σπουδαστέςκαι σπουδάσηριες, ενώ
οἱ προὔποθέσαςγια στέγη, γενική οργάνωσηκαι δδασικό προσωπικό δεν ή-
παν Ἱα περισσότερους από 2500.

Οἱ σπουδαστές αυτοί, στην πλειονόπηά τους δε φοπούν. Με το γνωστό
μέτρο τῆς «προαρεπκής φοίησης»και Ἡν ειχέρεαεκμηδέῃσηςτων ωρών.
ων υποχρεωπικών φροντιστηρίων, ελάχιστοι παρακολουθούν. Πολλοί από τις
επαρχίες έπαφαν να δαµένουν στην πόλη,ὅπου ἢ Ακαδημία Προσέρχονται 6.
μως όλοι στις εὐπάσεις και -όπως λένεοκαθηγητές τους- αξώνουν,γρά.
φουν δε γράφουν, να περάσουν, αλλιώς δημιουργούν προβλήματαστους κα.
θηγ/πές τους, οι περισσότεροιαπό τους οποίους, ενώ διεπραγωδούν τηνκα-
πάσταση, κάνουν µια κακώς εννοούμενη φλοσπουδοσπκή πολιπκή, γα να ἕ-
χουντο κεφάλιτους ήσυγο. Οἱ σπουδαστκές οργανώσειςπιέζουν και νοιάζ-
νται ὄχι πώς θα κάνουντις σπουδές αποτελεσματκότερες, αλλάπώς θα α-
παλλαγούν από τς σπουδασπκές τους υποχρεώσας.

Το διδασικό προσωπικόπολύ λαιφό αιένα µέρος Του µε αποσπάσεις από
πο χώροτης δηµοτκής καὶ της μέσης εκπαίδευσης(δάσκαλοι με παιδάγωγι-
κές σπουδές στο εξωτερικό οἱ µεν, καθηγητές γυμνασίων, χωρίς ουσιαστική
παιδαγωγική κατάρησηοι ὅ), συντεγνιαά διαιρεμένο καὶ αλληλομαχόμενο.

Σεμερικς περαπώσεςς, δευθυπές τωνΓΑ. 6ρουν οριστά οσιαδαπκοίπου
ποτέ δε σπούδασανεπιστήμες της αγωγής, τςβασικές σπουδές του δασκάλου.
Κάποιοι δν έχουν την παραμικρή γεύση απ’ αστς, Σε μια Παδαγωγκή Ακαδη
fa ὅπου τυχαίνει να γνωρίζω πρόσωπακαι πράγματα, το Διευθυντήριο ποτε:
λεία απὀ ένα φλόλογο, όναν φυσικό κ ένα των τεχηκών,ενώ υπηρετούν ο’ αυ-
πῆν τέσοερις ππυχούχοι παδαγωγοίπανεπιστημίων του εξωτερικού, απλώς α-
ποσποσμένοι από δηµοπκά σχολεία Όπως είναιγνωστό, ο δειθυντής της ΓΠα-
δαγωγικής Ακαδημίας δεν είναδοικπικός δευθυντής µιας υπηρασῖας, αλλάδὲ
εωθυντής σπουδών. Αιπή η ἀνορθόδοξῃ ρύθμιση στο θέμα της διεύθυνσης ἔγνε
τὸ 198, με δάταξη που -ὁὅπως λήγεται- προωθήθηκε βιαστικάκαι κρυφάμε μα
υπογραφή Τολιαδούρου (στους διαδρόμους τῆς Βουλής), προ των εκλογών.

Μετέτοια φοίτηση, οἱ σπουδαστές από τὴν εκπαιδευτική θεωρία παρνουν
τα ελάμσταψιχία που ἀποφέρει το διάβασμα μερικών «φυλλάδων»πριν από
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τς εζετάσεις. Κι από τὴν τόσο απαραίτητη ἐκπαιδευτικ πράξη (μεταξύ λωνκαὶ από πολύ σηµαντικά από παιδαγωγική άποψη πρακικά μαθήματο),χωρίςυπερβολή δεν αποκοµουν ποτε. Όσο από κατανό]ση της ουσίας του λε.πουργήµατος, απ΄ αυτό που λάμε επιαδαγωγκό ήθος»,ληύτερο κι ἀπό τὸ τί,ποτα. Παλέψαμε για τέσσερα χρόνια σπουδών, ενώ σης Γαδαγωγκές Axa-
δημίες που ακόμα λετουργού, αποδυναμώσαμε (ο[εδόν καταργήσαμε) καιπα δύο, Το ΠΔ. 98/1983 αποδηκνύεται ανεπαρκές για τὴν αποδοτικῇ λει.ουργίατων ἱδρυμάτων αυτών.

Δάσκαὶοι της κατηγορίας αυπής σίγουρα ϐ'αποτελέσουν σοβορό πρόβλη-
μα για τη λαϊκή µας παδεία. Με τη χωρίς υπολογισμό αναγκών καὶ δυνατο.πῄτων αθρόα Εσαγωγή σπουδαστών σης Παδαγωγικές Ακαδημίεςτα τελευ-Tafa χρόνια, ως το 1987, 6a έχουν αποδοθείστην εκπαίδευσηπερίπου15000δάσκαλοι αυτής της κατάρπσης.

Θα υπόρδα, βέβαια, το ανήβορο των πανεπιστημιακών ΠιαιδαγωγκώνἸμημάτων. Ώσπου να βγουν όμως τα προϊόντα των Τμημάτων αυτών,ἡ εκπαΐδευση θα 6ει φορτωθεί 15.000 ακατάρπστους δασκάλους.
Κύριε Υπουργέ παρακαλώ να µην παρανοηθείη παρέμβοσή µου και το ύ-Φος αὐτού του σημειώματος. Ὑπαγορεύεται από μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ έναθέμα µε το οποίο πολλά χρόνια ασχολήθηκα, καὶ απότο ὅτι το σημερινό πρό.βλημάτου εκημώ ως πάρα πολύ σοβαρό. Θα ήταν,κατάτη γνώμη µου, πολύχρήσιμο να καταπιαστᾶτε ο ἴδιος στενότερα με αὑτόν.

Ἐπιστρέφοντάς µου το σημείωμααυτό, 9 υπουργόςσημείωσε (ονοµα-σιικά) οἱ δύο εἰδικοί ούμβουλοιτου υφυπουργού, ο οποίος είχετην αρ-οδιότητα, να συναντηθούν µεμένα, να συζητήσουμετο θέμακαι να ε--σηγηθούµε από κοινού στον υφυπουργό καιστον ἴδιο. Η συνάντησηαυτή, απὀ αναβολή σε αναβολή,τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Δενυ-πήρξε προθυμία από τους προαναφερόμενουςουναδέλφους και τοπράγμα δενεἶχε συνέχεια. Κακώςἔκαμα καιδενἐπέµεινα. Έπρεπε να ε-πιδιώξω συνάντησηµε τον υφυπουργό,και να εξηγήσω το πρόβλημα,
Ἆςσημειωθεί όπτον υφυπουργό Πέτρο Μώραλη όχι µόνο τον εκη-μούσα, αλλά και τον συµπαθούσαιδιαίερα για το χαρακπήρα του. Δεν εἷ-χαμε όμως στενότερη συνεργασία,δεδομένουότιεγώ ἥμουνεἰδικός σύμ-βουλος του υπουργού, Οἱδικοί του σύμβουλοι µε κρατούσανσεκάποϊααπόσταση από θέµατα αρμοδιότητας του υφυπουργού, παρότι σε µερικά,ὅπως των Παδογωγκών Ακαδηµών, είχα περισοότερες ουσιασικές ε-µπειρίς, Είχατην εμπειρίατης επί δέκα και πλέον χρόνιαυπηρεσίας µου
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ὡς καθηγητή καὶ διευθυντή ΠΙαιδαγωγκών Ακαδημιών,εἶχα επανειληµµέ-
να δημοσιεύματαγια την ανοβάθµιση ου θεομού. Ὡς σύμβουλος του Γα-
δαγωγικού Ἱνσππούτου, ήμουν ο εισηγητής της οργάνωσης λεπουρ]ίας.
πουστην εκπαἰδειπική μεταρρύθμισητου 1964. Επίσης, ήμουνεισηγητής,
του προσχεδίου νόµου του 1975, γατο οποίο νεται λόγος παραπάνω
(σελ. 240 κε),ενώ οι προαναφερόμενοιδεν είχαναυτή τηνεμπειρία. Έτσι
εἰδημιουργηθεί καιµα απόστασηστη σχέση µου µετον υφυπουργό.

 

Αργότερα. ωστόσο,όταντο ΠΑΣΟΚ ήτανπια στην ανπιπολίευση, δ6-
θῆκε εὐκαιρία να ουνδεθώ στενότεραµετον Γ. Μώραλη. Θα αναφερθώ
σἳ από, αφού ουιδέεταικαι µε µα ενδιαφέρουσαενδοπασοκική πτυχή;

Κάποια φορά, δε θυμάμαικαλά,πρέπει να ἦταν το 1992 ἡ 1993, 0
Μώραληςµαςκάλεσε, τους τέσσερις φίλους και συναδέλφους στο
πρώτο Παιδαγωγικό Ινσητούτο (1465-67. Αρ. Βουγιούκα, Γ. Μαρα-
γεουδάκη, Α. Μπενέκοκαι µένα, σεµα σύσκεψη στο γραφείο του Γιώρ-
Ύου Γεννηματά. Παραβρίσκονταν στη σύσκεψη αυτή και δυοτρία συνδν-.
καλιστικά στελέχη εκπαιδευτικώντου ΠΑΣΟΚ. Στη σύσκεψη αυτή αναµε-
νόταν va έρθει αργότερακαιο ἴδιοςο Γ. Γεννηματάς, Τελικά όµωςδεν
ἦρθε, γιατί, ὁπωςμαςεἶπαν, ἦταν αδιάθετος, ηταν τα προανακρούσµα-
τὰ τῆς ἀρρώστιας ποὺ ἀργότερα οδήγησε τονεξαίρετοεκείνο πολπικό
Και άνθρωποστοθάνατο. Το σκοπό της σύσκεψης μαςτὸνεξήγησε ο
ΠΠ. Μώραλης. Μαςείπε ὅτι το κόμματης Νέας Δημοκρανίαςθα ηπτηθεί
στιςπροσεχείς εκλογές καιγή αυτό δα πρέπεινα προετοιµαζόµαστε ἑ-
Ύκαιρα για τα δικά µαςθέµατα, της εκπαίδευσης, Σε µια αἩμόσφαιραε-
Ὑκαρδιότητας, πρότεινε να ουστήσουµεµια ομάδα εργασίαςκαινα κα-
απιαστούµε ουστηµατικά µετο σύνολοτωνθεμάτων τηςεκπαίδευσης,
To σύνολοτων διαπιστώσεωνκαι των προτάσεωνθα απέληγεστηνἐκ-
οσηενός εἰδικού τεύχουςπρογράμματοςτου ΠΑΣΟΚγια τῆνπαιδεία,
Είπα τότε ότιµια άλλη ομάδα ἐργασίας υπό τονΚ. Σημίτη εἶχε καταρτί-
σει ἤδη ἕνα σχετικό έντυποκαὶ εξέφρασατονκίνδυνο πιθανής παρεξή-
Ύησηςἡ αντιποράθεσης, Ὁ Μώραλης ἀπάντησετότε ὅτι ἢ ἐργασία ε-
κείνη δεν ἔχει ολοκληρωθείκαι ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη, Και πρό-
σθεσενα μην ανησυχούμεγια πιθανές διενέξεις, γιατί «ο Γεννηματάςκαὶ
ὁ Σημίτης τὰ ἔχουν συζητήσει και ἔχει συμφωνηθεί το προβάδισμα του
Γεννηματά στο μελλονικό σχήµα του κόμματος».Το θέμαδεν είχεου-
νέχεια, γιατί σε σχετικά μικρό διάστηµααρρώστησεκαι ο Μώραλης και
πολύ σύντομα, δυστυχώς,έφυγε, κιεκείνοςνεότατος,
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Ἐπανέρχομαι στο θέμα της λεπουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών:
Πρέπει ἀκόμα να σημειωθεί ότι στους δασκάλουςτης περιόδου αὐ.τής προστέθηκαν άλλοιεφτά, περίπου,Χλιάδες, πουεἴχαν αποφοπήσει

από σχολές κατάρτισηςδασκάλωνσε γειτονικές βαλκανικές πόλεις
(Σκόπια, Βελιγράδι, Πρίστινα, Σόφια κα). Κατά κανόνα προέρχονταν α-
πό νέους που δεν μπόρεσαν -ήούτε καν δοκµασαν- να εισαχθούν
στις Παιδαγωγικές Ακαδημίεςτης χώρας, Σ' αυτούςδόθηκε η ευχέρεια
να αποκτήσοῦνισοτιμία και ισοδυναμία ήτλων, έπειτα απὀ κάποιεςε-
φτάσειςστις Γιαιδαγωγικές µας Ακαδημίες. Κατά κοινή ομολογία των
εξεταστών τους,αυτοίοιυποψήφιοιδάσκαλοι χώλαιναν φοβεράόχι μό-
νο σε παιδαγωγική κατάρτιση αλλά και στην ελληνική γλώσσα.

. Έμμονες προσπάθειες για προώθηση
που θέματοςτης ενδοῦπηρεσιακήςεπιμόρφωσης.

των εκπαιδευτικών.
(διαίερα της περιοδικής µαζκής)

  

Εκτιμούσαπάντα την αξία των θεσμών της συστηµατικήςµετεκπαίδευ-
σης,γιατί εμπλούτιζε τον κλάδοµε έναν αριθµόπιο καταρτισµένων εκ-
παϊδευτικών, απότουςοποίουςαναδεικνύονταν καιτα στελέχη τηςεκ-
παίδευσης, Ιδιαίτερα,ωστόσο, αναγκαία θεωρούσα την ταχύρρυθµηπε-.
ριοδική ενδοὔπηρεσιακήεπιμόρφωσητουσυνόλου των εκπαιδευτικών.
Την άποψη αυτήείχαμε υιοθετήσεικαιστο Παιδαγωγικό Ινστιτούτοτης,
μεταρρύθμισηςτουΝ. 4379/1964, Θεσπίσαμετότεκαι λεπουργήσαµε,
µια ἀξἰόλογη διετή συστηματική μετεκπαίδευση και προετοιµάζαµεδυο,
μορφές αποκεντρωµένηςµαζκήςενδοὔπηρεσιακήςεπιμόρφωσηςτου.
συνόλου των εκπαιδευτικών, Όπωςαναφέρω πιο πάνω (σελ. 196), η
κατάργησητουΓΙ]. από τη Χούνταµαςβρήκε στο σχεδιασμένο για d-
μεση εφαρµογή πιλοτικό πρόγραµµα αυτήςτηςµορφήςεπιμόρφωσης.Έτσι, µε την ανάληψηευθυνών εἰδικού συμβούλου στο ΥΠΕΠΘ το
1982, µια απότις πρώτεςεισηγήσεις που αυτόβουλα υπέβαλα στον τό-
τε υπουργό Λ. Βερυβάκη καιστη συνέχεια στον Απ. Κακλαµάνη,που ά--
μεσα τον διαδέχτηκε, ήταν γιατην ενδοὔπηρεσιακή επιμόρφωση των
Εκπαιδευτικών, µε ηµεροµηνία 285.1982.

Παραθέτω απόοπασµα µε τηνκεντρική Ιδέα αυτής της εισήγησης
«Κυρίως ἔχουμε μεγάλη καὶ ἐπείγουσα ἀνάγκη από μορφές µαζκής επι.

μόρφωσης, για το σύνολο τωνεκπαιδευτικών, τόσο απότη µορφή της έκτα-
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emg ολιγοήμερης όσο καὶ από Τη µορφή τῆς µακρύτερης διάρκειας τακτικής
περιοδικής, Χωρίς αιπήν, καµά ἐκπαιδευτική αλλαγή, όσο σωστή κανεἶναι
δε θα φτάσειστον προορισμότης, δηλαδή στι σχολική τάξη. Αυτή η µορφή,
δίως η τασική περιοδική, ανα εἶναι πραγµαιοπονήσιµη.θα πρέπει να μὴ σι
νεπάγεται απομάκρυνση των ἐκπαϊδευπικών οπό πςθέσεις τους και συνακό-
Ἄουθα αναπληβώσας σης κονούµενες θέσας. Να συµββάζα, δηλαδή, οργα.
νωπκά την εργασία του ἐκπαιδευπικού στο σχολείο του καὶ τὴν παράλληλη
συμμετοχήτου σεσεμινάριο επιμόρφωσης (Θιδεικικά µία ή δύο φορές την ε-
βδομάδαεπί ἐξ, ἡ τέσσερις µήνες. avrioronc). Βασική επιδίωζῃ θα εἶναι να
μπορείκάθε εκπαιδευτικός (με πρόβλεψη κινήτρωνγαυτό) να παρακολουθεῖ
ένα τέτοιο πρόγραµµα περιοδικής επιμόρφωσης, τρεις, τουλάμστο, φορές κα᾿
τά τη διάρκεια της ὑπηρεσιακής θητείας του, πχ, κάθε 7.9 χρόνια...»

Τὸ σχήμα αὐτό της περιοδικής μαζικής επιμόρφωσης τῶνεκπα-
δευτικών παραθέτεται ἐκτενέστερα στο ββλίο µου «Από την παδαγωῃ-
κ θιωρία στην εκπαϊδουπκή πράξη». Εκεί υποδεικνύεται και η κατάλληλη
μορφή αποκεντρωµένης οργάνωσης αυτών Τωνεπιµορφωπικών προ-
Ὑραμμάτων, η οποία µπορείνα συνδυάζειτη συµµετοχή τωνεκπα!δευ-
ππκών σε αυτά χωρίς την απομάκρυνση από τιςθέσεις που υπηρετούν.

  
 

Σημείωση:
Μετο Ν. 1566/85. οι ωςτότε λετουργούσες σχολές ετήσιας διάρ-

Κείας εκπαιδευτικών λειτουργών δηµοτκής και µέσηςεκπαίδευσης
(EAAE kai ZEAME, αντίστοιχο) αντικαταστάθηκαν από τα Περιφερειακά,
Επιμορφωτικά Κέντρα(ΠΕΚ), αλλά κι αυτά άρχισαν να λετουργούν το
1992, οπότε σταμάτησεκαὶ η λειτουργία των ΣΕΛΔΕ ΣΕΛΜΕ. Επακο-
λούθησανκι άλλες νομοθετικέςρυθµίσεις, αναφορικά µετις μορφές ε-
πιμόρφωσης στα πλαίσια των [ΠΕΚ.οι οποῖες όµωςδεν κατόρθωσαν να
καλύψουν τη βασική έλλειψη της (οργανωικά και οικονομικά εφικτής)
αποκεντρωμένης περιοδικήςεπιμόρφωσηςτου συνόλου των εκπα!δευ-
πικών. Λεπουργεί µόνο η εισαγωγική µορφή, για όσους, έπειτα από ε-
Ἀρτάσεις επιλογής.κρίνονται διοριστέοι στη δημόσια εκπαίδευση, Είναι
κι αὐτό κάτι, αλλά πολύ λίγο.
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Το θέµατης αξιολόγησηςτης υπηρεοιακής
ευδοκιµότητας των εκπαιδευτικών

Όπωςεἶναι γνωστό, η αξολόγησητων εκπαιδευτικών ασκείταν απόεἰ-
δικό σώμα επιθεωρητών. Στα νεότεραχρόνια,ο θεσμός, με τον τρόποπου λεπουργούσε,εἴχε αποβάλει τον καθοδηγηγικό του χαρακτήρα, Οἱ
επιθεωρητές, κατά κανόνα (υπήρχαν ωστόσοκαι εξαιρέσεις), επιοκέ-
πτονταν Το οχολείο, απροειδοποίητα (μερικοί, στηνκυριολεξία,ενέσκη-
πτανὴ, παρακολουθούσαν µια-δυο διδασκαλίεςτου εκπαιδευτικού στην
τάξη, κρατούσαν σημειώσεις και ουνέτασσαν έκθεση που κατέληγε σε
βαθμολόγησηπέντε χαρακτηρισηκών της υπηρεσιακής του ευδοκιµό-
Ίητας. Εποικοδοµητική ουζήτησηκαι συμβουλευτική επί τωνδιαπιστώ-
σεωνὃς γινόταν. H έκθεση αυτή, από την οποία εξαρτιόταν η σταδιο-
δρομία του εκπαιδευτικού, ἦταν απόρρητη και µόνο µε εἰδική διαδικα-
σία, ἔπειτα από αἰτησήτου για απιολογηµένα σοβαρούςλόγους, µπο-
Ρούσε ο ενδιαφερόμενος(προφορικά όχι γραπτά) να λάβει γνώση του,
περιεχοµένουτης. Αυτόείχε προκαλέσει την κατακραυγή των εκπα--
δευτικών και τη μαχητική διεκδίκηση αντικατάστασηςτου θεσμού

Τελικά, η Πολιτεία µε το Ν1304/ 82 προχώρησεστηνκατάργησητου
θεσμού των επιθεωρητών,τη διχοτόμηση των αρμοδιοτήτωντου και τη
θέσπιση, κατά περιφέρειο, διοικητικών στελεχών, γιατο διοικητικό σκέ-
λος τῆς εκπαίδευσηςκαι σχολικών ουμβούλων γιατο καθοδηγη(ικό σκέ.
λος, Ὁ νόμος, ατυχώς, δε ουμπερέλαβε σηςαρµοδιότῄες των σχολι-
κῶν συμβούλωνκαι τὴν αρμοδιότητα της αξιολόγησηςτων εκπαιδευπ.-
κών. Κ: αυτόγιαήοι εκπαιδευτικοί, διά των συνδικαλισικώντους οργά-
νῶν,γα εντελώς αστήρικτους λόγους, πίεζαν μαχητικά να µη ουµπεριλη.
$8ei τέτοια διάταξη. Ας σημειωθεί ότιγια τουςἴδιους λόγους, η αξιολό.
γηση τῶν εκπαιδευτικών, άτυπα αλλά ουσιαστικά, εἶχε σταματήσει ἀπό το
1980.πριν δηλαδή καταργηβεί ο θεσμός του επιθεωρητή, Πέρασαν έκτο-
τε περίπου τριάντα χρόνια και, γιαµεγάλη ζημιά στην αποδοτικότητα του
εκπαιδευτικού ἔργου, κανένα θεσμικό μέτρο δεν ἔχει ληφθεί για το σημα-
νπικό αὐτό θέμα.

Την ηγεσία του Ὑπουργείου, ὡστόσο, απασχολούσετότε σοβαρά το
θέμα αυτό. Έπειτααπό εντολή του υπουργού Απ. Κακλαμάνη, στις αρ.
χέςτου 1984, εκπόνησαένα αδρομερέςπροσχέδιο ΓΔ. για την αξωο-
λόγηση της υπηρεσιακήςευδοκιµότηταςτου εκπαιδευπικού προσωπι-
κού, Έπεπααπό την καταρχήν έγκριση Του υπουργού, το συζητήσαµε
ΤΕΝΙΚΟΤΈΡΗΙΣ καὶ ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΗΣ Προνονκης ΕΥΘΎΝΗΣ [20]

 

     



στα πλαίσια καὶ μιας ομάδας στελεχών καιτωντριών βαθμίδων τῆς γε-
νικής εκπαίδευσης.

Δυολόγια για το σχέδιο αὐτό;
Ὁ οκοπόςκαὶ ἢ διαδικασία τῆς προτενόμενης στο σχέδιο αυτό α-

Borsynang διαφέρουνριζκά απὀ αυτή που υπηρετούσε η παραδοσια-
κή έκθεσητου επιθεωρητή. Ὁ σκοπός κατά πρώτο λόγο αποβλέπει στη
Διεύρυνση και ποιοτική ανύψωσητης κατόρπισηςκαι εμπειρίαςτου εκ-
παἰδευπκού, και κατά συνέπεια στη βελτίωση της απόδοσήςτου. fia 70
λόγοαυτό ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στην αυτοαξιολόγηση και στη συ-
ναζολόγησήτου µε το σχολικό σύμβουλο, στα πλαίσιατῆς συνεργα-
σίαςτους, η οποία καιθα απεικονίζεται αδροµερώςσεεἰδικό «Ατομικό
βιβλίο εργασίαςτου εκπαἰδευγικού και ουνεργασίαςτου µε το σχολικό
σύμβουλο».

Στοββλίο αυτό ο εκπαιδευτικός καταχωρίζει στην αρχή της χρονιάς.
τς πρώτες βασικέςδιαπιστώσεις του αναφορικά µετην εκπαιδευτική κα-
τάστασητῆςτάξῃς ή τάξεων πουδιδάσκει(υλική υποδοµήκαιµέσα.α-
ριθμόςμαθητών, επίπεδο επίδοσήςτους, εδικά προβλήματα κτλτους.
προβληματισμούςτου αναφορικά µε την κατάστασηαυτή και τον ενδει-
Κνυόμενο αδρομερή προγραμματισμό της ετήσιας προσπάθειάς του. µε
τους στόχουςτης, Όπουχρειάζεται συμβουλεύεταικαι το οχολικό οὖμ-
βουλο, γιατον προγραμματισμόαυτόν. Σπ]ν πορεία της ετήσιας εργα-
σίας,όταν χρειαστεί, καταχωρίζει ουνοπηκά αξιοσημείωτες παρατηρή-
σεις του (επίευξῃ ἡ µη των στόχων, αποκλίσεις, αναμεθοδεύσεις κτλ).
Καταχωρίζονταιεπίσης εκηµήσειςτου οχολικού συμβούλου αναφορικά
µε την πορεία του έργου Tou εκπαιδευτικού, όταν τον επισκεφτεί στο
σχολείο του.Οἱ διαπιστώσεις και εκτιμήσεις συζητούνταικαι. σε περί-
ππώσηδιαφωνίας του, ο εκπαιδευτικός μπορείνα σημειώσει τὴ δική του
ἀποψη. Στο τέλος της σχολικής χρολάς ο εἐκπαιδευτικός καταχωρίζει
στο ββλίοαυτόεἰδική έκθεσητῆς εκπαιδευτικής πράξῃς του, ἀπολογι-
σπική τῆςετήσιας προσπάθειάςτου καὶ των αποτελεσμάτων της,

Οἱεκθέσεις ὑπηρεσιακής ευδοκιμότηιας, λαβαίνουν υπόψη καιτις,
καταγραφές στο προαναφερόμενο «ατοµκόββλίο» και διακρίνονται
σεσυνοπηκέςκαὶ αναλυπικές,

Συνοπτική έφφεση ουντάσσεται από το διευθυντή του σχολείου, προ-
κειμένου ο ἐκπαιδευτικός να κριθεί γιὰ μονιμοποίηση ἡ μισθολογική
προαγωγή. Παίρνει τη μορφή σύντομης ελεύθερης περιγραφήςτων
προσόντων,τῆς προσωπικότητας καὶ τῆς ἀπόδοσηςστο ἔργο τοῦ εκ-
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παιδευτικού και καταλήγει σε μια κρίση για την υπηρεσιακή του εὐδοκι-μότητα απλώς καταφατική ή αποφατική,
Ἀναλισιή ἔκθεση συντάσοεται προκειμένου ο εκπαιδευτικός να κρὶ.θείγια ανελικικές υπηρεοιακέςεπιδιώξεις του, ιδίως όταν συνεπάγο-ται ουγκρίσεις µε άλλους, όπωςκατάληψη θέσης διευθυντήσχολείου,προϊσταμένου γραφείου ἡ διεύθυνσηςεκπαίδευσηςή. σχολικού συμ.Βούλου, επιλογή για μετεκπαίδευση. Συντάσσεται σε εἰδικό έντυποαπόδύο σχολικούς συμβούλουςκαι τον προϊστάμενο τουοἰκείου γραφείου

ἡ διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύµφωναµε προσδιοριζόµενη διαδικασία,

Ὁλόκληροτο κεµενο αυτού του προοχεδίου MA. ανακοινώθηκεστα πλαίσιαεισήγησήςµου οε σεμινάριο νεοεκλεγέντων σχολικών συµ-
Ῥούλωντον Ιανουάριο 1984 στην Αθήνα και έχει δηµοσιειτεί στο ββλίο
«cH περιπέτεια τηςαξιολόγησης στα σχολεία µας»(έκδ. Κώδικας. Θεσ-
σαλονίκη 1335) του σχολικού συμβούλουΑπ.Τσακαλίδη. ταντο τρί-το µέροςτηςευρύτερης εισήγησής µου «Ο προγραμματισμόςκαι η α-
Φολόγησητου έργου του σχολείου», που κάλυψε ολόκληροτο πρό-
Ύραμμα εκείνηςτης ημέρας στο σεμινάριο. Ὅταν ἔφτασα σ᾽ αὐτό, τοτρίτο μέρος, κατέφθασε λάβρος ένας εκπρόσωποςτης Διδασκαλικής
Ὁμοσπονδίας, με διέκοψεκαι ἐνώπιον των παρακολουθούντων σχολι-
κών συμβούλων ανάγνωσε διακήρυξη του προέδρου τῆς Μεν.ΓΊαπα-
χρήστου,ότι ἡ Ὁμοσπονδία εἶναιανήθετη προς κάθε θεσμικό μέτροα-
ζολόγησηςτων εκπαἰδευπικών. Συγχρόνωςκυκλοφόρησε, για υπογρα.Φή από τους παρακολουθούντες το σεμινάριο νεοεπιλεγέντες ουμβού-
λους, δήλωσηὅτιεἰναι αντίθετοι στην αξιολόγηση των ἐκπαιδευτικών:Εγώ συνέχισα και τελείωσα, αναπτύσσοντας ιδιαίτερα την κατακλείδα
τοῦ κειμένου του προσχεδίου, που αναφερόταν στις «διευκρινιστικέςπαρατηρήσεις για Το ατοµικό βιβλίο συνεργασίας εκπαιδευτικού και
σχολικού συμβούλουκαι για τις εκθέσεις, συνοπτικέςκαι αναλυτικές».Παραθέτω το πρώτο σκέλος αυτών των παρατηρήσεων:

2. Mepicoἡρθοντην ἄλλημέρα στο γροφείο μου καὶ μουεἶπανότι υπόγραψαν μὲψιχολογκόεκβιοσμό, γιατί αυτό θα μειρούσε πολύ στὴν τοποθέτηρή τους, που ϑὰγ.νότονσε Ἀίγες μέρες από Το υπηρεσιακό ουμβοήλο, στο οποίο Ὁ εκπρόσωπος τηςΔΟΕ ασκούσε µε]όλη επιρροή.
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«Η τήρηση ββλίου ἐργασίας του ἐκπαιδιυπικού καὶ συνεργασίας του μὲ τὸ
σχολικό σύμβουλον ὅπως διατυπώνεται στο προσχέδιο ΓΔ. που προεκτέθηκε,
ὅε θα πρέπεινα θεωρηθεί ὡς μία επιβαρυντκή γραφειοκραπκή διαδικασία αμ-
Φβολης γρησµότπας. Ούτε ὅτι προσφέρεταιγια ανππαραθέσεις ἐκπαιδευπικού
καὶ σχολκού συμβούλου. Προορίζται για µα συνοπηκή απεκόγιση Της προ:
σπάθεας του εκπαιδειπικού, η οποία ουσιασικά συνθέτεται από τον ἴδο. Ύπεν-
θυμίζπαι ότι οι βασικές αναγραφές σ' αυτό -ο αδρομερής δηλαδή προγραμ.
ματισμός στὴν αρχή της χρονίός, µε επίγνωη της κατάστασης τς συγκεκρι-
μένης τάξης ή τάξεών του, κα η τελική απολογισηκή του έκθεσηγένονται από.
τον (δι τον εκπαϊδευπκό. Το ενδιάμεσο ουνοπηκό μνημόπο των όποιωνου-
νεργασιών του µετο σ]θλικό ούμβουλο, ουσιαστικά θα εἶναι Κοινή καταχώριση.

ΜΜΕ αυτή την υπηρεσιακή υπογρέωση,ο ἐκπαϊδωπκός παρωθείαινα ε
πιδοθεί στο ἔργο του ὄχι σε πνεύμα ἄγονης ροιτίνας, απρογραμμάτιστα καὶ
τυφλά αλλάνα ξεκινήσει με ἐνσυνείδητο προβληματισμό, ἀναφορικά μὲ τὴν
κατάσταση της τόξης ή τάξεων ευθύνηςτο) (σύνθεση μαθητών, επίπεδο α-
πόδοσης, τυχόν µαθησιακάκενά διαπθέµεναδιδακικά µέσα, ἀλλα εδκά προ.
βλήματα) µε ανάλογους συγκεκριμένους στόχους, µε συστηµατκό σχξδιαομό
και µεθόδευση, και µε συνεχή αξιολόγηση των προσπαθεώντου, ἢ οποία ἐπι-
βιβαιώνει ἡ οδηγεί σε κινήσεις διορθωτικές τῆς ακολουθούμενης πορείας. Κι
‘aur6 όμι ως αποτέλεσµα Τόσο την ἀναβάθμσητης απόδοσης του συντελού-
μένου ἐκπαιδευπικού ἔργου ὅσο καὶ τῆν αυτιβελτίωσητου ἐκπαιδευπικού. Αυ-
τή εἶναι ἢ κύρια χρησιμόπητα καὶ σκοπιμότηα τίρησης του βιβλίου συνεργα-
σίας ἐκπαιδευπκού καὶ σχολικού συμβούλου Συγχρόνως ὅμως εξυπηρετείται
καὶ ἢ ὑπηρεσιακή αναγκαιότητα αξολόγησης Του εκπαιθευπκού προσωτικού,
σεµια µορφή µε ταλιγότεραδυνατά µεονεσήματα...»

Ὁλόκληροτο κείµενο του προσγεδίου Προεδρικού Διατάγματος
για την αξιολόγηση Της υπηρεσιακήςευδοκιµότηταςτου εκπαιδευτικού
ὅλαι ενταχθεί στο προμνημονευόµενο ββλίο μου «Από τὴν ψιχοπαδα-
γωγκή θεωρία στην εκπαιδευτική πράξη».

Τελικά, όπωςαναφέρθηκεκαι παραπάνω, ούτε τότε οὔτε μετέπειτα,
ὡς σήμερα, θεσπίστηκε αξιολόγηση της υπηρεσιακήςευδοκιµότητας.
τῶνεκπαιδευτικών, παρότι ὄλες οι κυβερνήσεις που στο µεταξύ κυβέρ-
νησαν τη χώρατην είχανσυμπεριλάβει σις προγραµµατικές εξαγγελίες.
τους. Όλεςτελικά ενδίδουν στις πιέσεις των ουνδικαλισικώνηγεσιών
τοῦ κλάδου,οἱ οποίες, ἄκριτα, με τ στάσητουςαυτή απλώς χαϊδεύουν
τα αυτά των µελών τους.Έτσι, στην ουσία, κάθε πτυχιούχος εκπαιδευ-
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πκός (παλιότερα µόνο µε την αρχφιότητα υποβολήςτης αἴησης διορι-μούτου, τώρα έπειτακαι από µια γραπτή εξέταση) παῖρνειµια σοράστην επετηρίδα και διορίζεταιΧωρίς κανέναν πια έλεγχο,αναφορικά µετο πόσοκατάλληλοςεἶναι ως διδαοκαλική προσωπικότητα και πόσο α-ποδίδειστο έργο του. προάγεται µαζ: µεόλους τους άλλους συναδιΦους του στα διαδογκά µιοθολογικά κλιµάκα ακώλιτα, μέχρι τέλουςτῆς υπηρεσιακής θηγείας του. µε µόνο κρπήριο το χρόνο υπηρεσίαςΜόνο στην ακραία περίπτωση απαράδεκτασκανδολώδους συμπεριφο.ράςἡ αξιόποινης παραµέλησης των υπηρεσιακών καθηκόντων τουµπορεί να προκληθεί διοικηγικόςπειθαρχικόςέλεγχοςεις βάροςτου.Έτσιοι μειωμένης ἡ και µτριας επαγγελµαπκής ουνείδησης ὅτν πα-Ρωθούνταιγα βελπίωση και οι όποιοι επιμελείςκαι αποδοηικόίστο πέρα.Όμα του χρόνου, βώνοντας την αδιαφορία της Πολπείας γιατο υπηρε:Φακό ήθος κα την απόδοσή τουςτείνουννα εξομοιωθούν µετους πρώ.τους. Καὶµόνο όσοιέχουντο πάθος της ευοινειδησίας καὶ της ἀγάπης.στο παδί συνθῄζουν αμείωτα την προσφορά τους, Δυστυχώς οι τῆςκα:τηγορίας αυτής εἶναι λίγοι Η ζημιά από την ισοπεδωπική αυτή κατάσταση,στην εκπαίδευση, ἡ οποία εἶναι το κύριο μέσο που ἀπεργάζεται τὴν πρό-95ο,την ευημερία και την ευτυχία της κοινωνίας, εἶναι απροοµέτρητη,Προσωπικά πιστεύω ότι µια ορθή και επαρκήςενηµέρωσητων εκ-παἰδευπικών θατουςέπεῖθε ότιεἶναι προς το συμφέροντους να απαι-Meow οι ἴδιοιχωρίς άλλη καθυστέρηση,τη θέσπισηενός σωστού, µεδηµοκραηκέςδιαδικασίες, συστήµατοςαξολόγησης,
Θέματα ελληνικήςπαιδείας των παιδιών

των ομογενώντης διασποράς.

ΤοΠΑΣΟΚπριν αναλάβει την εξουσία το 1981, ως αντιπολίτευση,επη-Ρεαομένο απότις δυναμικές οργανώσεις τουΙδίως στη Διπ. Γερμανία,Εγχε υοθετήσειτην εκπαιδευτική πολπική΄της πλήρουςελληνόγλωσσης,εκπαίδευσηςΊια τα παϊδιά των Ελλήνων μεταναστώνστις χώρες τηςΔυτικής Ευρώπης.
το μεσοδιάστημα της αποχώρησηςτου Λευτέρη Βερυβάκη απότην ηγεσία του Υπουργείου και της ανάληψής της απὀ τον ΑπόστολοΚακλομάνη(/Ίάιος 1982), οι αρμόδιοι υπηρεσιακοίπαράγοντες, αλόγ-.στα καὶ ανεύθυνα, προώθησανγια υπογραφή από τον υπουργό µια α-πόφαση ια ἵδρυση εἰκοσι δύο χρηματοδοτούµενων από το ελληνικό
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κράτος ιδιωτικών σχολείων στη Γερμανία, Είχε ήδη ιδρυθεί αυθαίρετα,
στη Φρανκφούρτη ένα τέτοιο σχολείο,το οποίο όµωςοι γερμανικές εκ-
παϊδευτικές αρχές δεν αναγνώριζαν Kai Toελληνικό υπουργείο δυσκο-
λευόταν να χρηματοδοτήσει. Ο υπουργός, προβληματιομένοςκαι ανή-
συχος, µε πήρε αργά το βράδυ στο τηλέφωνο Kat μου ζήτησε να κάμω
επειγόντωςµια εισήγηση. Την επόμενη κιόλαςηµέρα έθεσα υπόψη του
‘yerεισήγηση,Επιδίδοντάςτην στον υπουργό, εξήγησα καὶ προφο-
ρικά ότιτα ελληνικά οχολεία,µε εξάρεση τη Βαυαρίο, δεν αναγνωρίζο-
ταν απότα λοιπά γερμανικά κραήξια. Ο νόμος, εξάλλου, ἐπέβαλλετὴν
εκπλήρωση της υποχρέωσης των παἰδιών να φοπήσουν σε ἀναγνωρι-
ομένο σχολείο,που δεν ήταν άλλο από το γερμανικό. Πέρα απ' αὐτό,
λύση αυτή των ελληνικών σχολείωνδεν ήτανεκπαιδευτικά επωφελής.
γα τα παιδιά μας, υιοθετούμενη δε ὡς πολπική καὶ γενικευόμενη, θα
συνεπαγόταν τεράστιες δαπάνες, αβάσταχτεςγιὰ το ελληνικό δημόσιο.
Μετὴν εὐκαιρία, εξήγησα τα πλεονεκτήματα των διγλωσσικών τάξεων
μέσα στα γερμανικά σχολεία που λειτουργούσαν ἥδη(γ᾽ατέςἐχει γί-
νει λόγος πιο πάνω, σελ. 255-257). Ἔτσι ἀποτράπηκε ἢ ὑπογραφή τῆς,
απόφασηςαυτήςκαι η περιπέτεια στην οποία θα ἔμπαινε με αὑτήν το
Ὑπουργείο Παιδείας. Με έξοδα του ελληνικούδημοσίου λειτουργούσαν
ήδηελληνικά λύκεια στη Γερμανία,γα σπουδές Ελληνόπουλωνπου τε-
λείωναντην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, Ο τίλλοςτου ελλην-
κού λυκείου Τους επέτρεπε να επιδιώξουν πρόσβαση και ος Ανώτατα,
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τόσο στην ἑλλάδα όσο και στη Γερμανία. Αυτή
ἦτανµια ευεργετική ρύθµισηγια τα δικά µας παδιά. δεδομένου ότιστο
Ὑερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, ταπαιδιά για να επιδιώξουν πρόσβα-
ση στα ΑΕΙ έπρεπεναέχουν αποφοπήσει από το εξάχρονογερμανικό.
Ὑωμνάσιο, στο οποίο εισάγονταν.έπειτα από αυστηρήεπιλογή, από την
τέταρτη τάξῃ του γερμανικού δημοτκού.

Τον Απρλητου 1583 ο υπουργός (Απ. Κακλαμάνης)έχοντας ανάγκη
γα περιοδεύσει στη Γερμανία για συναντήσεις µετους υπουργούς παδεί-
ἃς των γερµανκώνκραπδίων, µου ζήτησε να διαυπώσω τις ελληνικές
θέσεις, να οργανώσωτις συνανπήσες καὶ να τον συνοδεύσω σ᾽ αὐτές,

Οἱουναντήσεις σημείωσαν αλλού μικρότερηκι αλλού µεγαλύτερη ε-
ππυχία αναφορικά µε τα προβλήματά µας σε κάθε κραῄδιο. διαίπερα ε-
ππυχής υπήρξε η συνάντησημε τον Ὑπουργό Παιδείας της Βάδης8υρ-
τεμβέργης στη Στουτγάρδη. Κατά τη συνάντηση αυτή ο υπουργός του
κφαπδίου -στο οποίο, ας σηµειωθε,είχαμε περίπουτο ένα τρίο του ου-
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νολικού μοθηπικού μας πληθυσμού στη Γερμανία μας υποσχέθηκε ené-παση της ορ]άνωσης δήλωσσωνελληκών τόξεωνκαιστο ανώτερο,επίπεδο τῆς ενάχρονης υποχρεωπκής εκπαίδευσης (Ηουριοςλκέο) Ὁ,δύο ὑπουργοί συμώνησαν να επανέλθω εγώ ἔπειτα από λῆεςµέρεςνὰ προσδιορίσουμξ, με τον Γερμανό ὑπουργικό σύμβουλο Jansen Hc he,πιομέρειες των συμφωνηθέντων. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε,στις 175.1983. Ο ηνοη ήταν παλιός γνώριμοςκαι φίλος από το 1979που εἶχομε συμφωνήσειτηνἵδρυση δήλωσσων τάῖρων για τις πρώτες,τέσσερις Τάξεις του δημοτικού σχολείου,βασική µας θέση δεν ήταν πια η ίδρυση ελληνικών σχολείων,αλλά,ἢ οργάνωση διγλωσσικών τάξεων µε Ελληνόπουλα, ενταγµένων στα,γερμανικά σχολεία. Κι ἀκόμα, για τα παιδιά που -είτε ανάγκαστικά ετεμεΕπιλογή των γονέων ους-φοπούν στις κανονικέςγερµανκέςτάξεις καιπαράλληλα σε απογευµαπνά τμήματα μητρικής γλώσσας,το Ολ]όωροελληνόγλωσσο απογευµαπνό πρόγραµµα. µεκατάλληλες διευθετήσειςνα Εντάσσεται οργανικά στο πρωνό τους στις γερμανικέςτάξεις.Λίγο νωρβερα, στις 15:1.1983,εἶχα θέσειυπόψη του Υπουργού υπη-εσιακό σημείωμα. υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναθεωρηθείριζκάτο οργανωπκό σχήμα της ϱλληνόγλωσσης εκπαίδευσης των ομογενών.ματῆς διασποράς, µε Τηθέσπιση ενόςνέου φορέα εξυπηρέτησης τουθέματος ἀντί πατο υπόρχον,που ήταν η Διεύθυνση Ελληνοπαΐδων ἔξω-Ἱερικού του ΥΠΕΠΘ. Κεντρική θέση της πρότασης ήταν να θεσπιστεί ὡςφορέας. ένα αυτοτελές ἵδρυμα διεθνούς ακινοβολίας και κύρους, χερα.Φετημένο από τις κραπκές υπηρεσίαςκαι αποκεντρωμένοσε ισόπµα naραρτήματα στα κατά τόπουςκέντρα του απόδηµου Ελληνισμού, σταοποία αποφασιστική θα εἶναι η συµµετοχή των ἴδιων των ομογενών. Ό υ.πουργός εκτίμησε θεπκά αὐτό το σχέδιο και σηµείωσενα το ειση]ηθώστην ομάδα εργασίας που οκόπευε να συγκροτήσει για ἀνοθεώρηση τουπαλιού νόµου. Το οχέδιο αυτό το είχα διαββάσει και στην αρμόδια Διεύ-θυνσῃ του Υπουργείου,καθώς επίσηςστην αρμόδια γιατα θέµατατων ο:ογενών του εξωτερικού ΑΟ Διεύθυνσητου Υπουργείου Εξωτερικών
Η περαιτέρω ιστορία του θέματος.

Ὥσπου έφυγα απόὀ το Ὑπουργείο το 1985 η ομάδα εργασίας δε ου-Ὑκροτήβηκε, Αργότερα, κάποια τέτοια ομάδα ασχολήθηκε µε το θέμα,λλά δε µε κάλεσαν(ο Απ. Κακλαμάνης, άλλωστε,δεν ήτανπια υπουρ-.
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γός Παιδείας). Ὡστόσο, όπωςεἴδα εκτων υστέρων,οἱ κατατεθεµένες
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου βασικέςρυθμίσεις της πρότα-
σῆς µου εἶχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου πουεἶχε συντάξει τοῦ
Ὑπουργείο (1989) Δεν πρόφταας όµωςνα αυζητηβεί το νομοσχέδιο
αυτόαπό τη Βουλή, γιαή μεσολάβησαν εκλογές, µε τις οποίεςστην ε-
ουσία ήρθεκυβέρνηση του ἄλλου κόμματος. Τὰ πράγματα,λοιπόν, πα-
ρέμενανως είχαν, βασικά, δηλαδή, µεΤο νόµοτηςΧούνταςτου1273.

To1992, ύστερα από εισήγηση καιπροσωπική ουµβολή µου, οργα-
νώθηκε διεθνές συνέδριοτης ΠαιδαγωγικήςΕταιρείας Ελλάδας(σε ου-
γεργασία µε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)στο πανεπιστημιακό πα-
ράρτηµατης Φλώρινας,µε θέµα «ΟἱΈλληνεςτης διασποράςκαι ελ-
ληνική παϊδεία τους». Εισηγήθηκαεκαί και πόλι το προαναφερόµενο
σχήμααναδιοργάνωσης,το οποίο υιολετήθηκεκαι αποτέλεσε κεντρική
θέση στα συμπεράσματακαὶστις προϊάσεις του συνεδρίου. Τα πρακτι-
κάπου συνεδρίου αυτού έχουν δηµοσευτείσε εἰδικό Τόμοαπό τον εκ-
δοτικόοἶκο Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1993.

Αργότερα καταρήίστηκεκαι ψηβίστηκε ο σχετικός Ν. 2413/ 96, του
οποίου όµωςοιδιατάξεις πολύ μικρήσχέση έχουνµε Το πνεύματου
προαναφερόμενου σχεδίου. Τεκμηριωμένη κριική του νόµου αυτού και
αναδιατύπωσητῆς πρότασηςγια αναδιοργάνωση παραθέτω στο Ελλη-
νική Παιδεία γιατον Ελληνισμό τῆς Διασποράς, Ελληνικά Γράμματα, 2004.

Στο υποκεφ. 5.3 του ββλίου αυτούεπισημαίνεται {µε στατιστικά
στοιχεία) το «απογοητευτικά μικρό και συνεχώς μειούμενο ποσοστό
τῶν ανά τον κόσµο ελληνικής καταγωγήςπαιδιώνπου παρακολουθούν
κάποιας µορφήςελληνόγλωσσηδιδασκαλία»(ένα στα πέντε). Στο επό-
μενο(94) ασκείται κρπική «στην καταλληλότητα και οργανωτική επάρ-
ειατου βασικού ελληνικού θεσμικού φορέα εξυπηρέτησηςτου θέματος.
στην οικουµενική του διάσταση». δηλαδή του ΙΠΟΔΕ. Ἡ κρπική αυτή ο-
δηγείσε αναδιατύπωσητης προαναφερόµενηςπρότασηςγια αναδιορ-
Ὑάνωση µε «έναννέο, διαφορετικού χαρακτήρα, φορέαπου θα εγγυά-
ταιπιο αποτελεσματική, τόσοσε πληβυσµιακή κάλυψη όσο και σεποι-
οτική αποδοτικότητα, καλλιέργεια της ελληνικήςπαιδείας(γλώσσαςκαι
πολιτισμού) στουςομογενείς της διασποράς, καθώςεπίσης τη διάδο-
σή της στους λαούςτης αλλοδαπής,

Ὀλλόγοςγια ένα ἵδρυµα οικουμενικήςακτινοβολίας και κύρουςπου:
(4) Θατελεί υπό την αιγίδα ενόςευρύτερου συγγενούςθεσμικού ορ-

Ὑανισμού αλλά θα είναι ουσιασηκά ανιξάρτητο, Θα ουνεργάζεταιµετις
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λληνκές κραπκές υπηρεσίες αλλά θα εἶναι και χειραφετημένο απ' αὐτές,( Θαέχει την έδρατου στο εθνικό κέντρο, αλλά θα εἰναι καὶ εὐρύ.Ίατα αποκεντρωμένο. µεισότιμα παραρτήματα στα κατά τόπουςκέντρατου απόδηµου Ελληνισμού. Ἡ ογέση του κενηρικού ουντονισηκού ορ.Ὑάνου του ἱδρύματος καιτων παραρτημάτων δεν πρέπει να νοηβείως,oxéon προϊστάμενης καὶ υφιστάμενων υπηρεσιών, αλλά ως σχέση ου.νεργασίας, αλληλοενημέρωσης. συντονισμού και αλληλοβοήθειας,(0 Στο κεντρικό συμβούλιο του ιδρύματος θα συμμετέχουν εκπρόσω-Tot Taw συναρµόδιων Ὑπουργείωνκαισυγγενών ιδρυμάτων. Στα παραρ.Τήματα θα συμμετέχουν εκπρόσωπος του κεντρικού ἱδρύματος, των κατάτόπους ελληνικών διπλωµαπκών και προξρικών αρχών,της Ἐκκλησίας,Ίων συλλόγων γονέων, άλλων κοινωνικά Και πνευματικά καταβωμένων,Ὁμογενειακών συλλογικών οργάνων,καθώς επίσης προσωπικότημες κύ.Ρους τῆς ομογένειας, Κατεξοχήν ο οµογενειακός παράγοντας.H ανάγκη πραγµαπκής αποκέντρωσηςκαι συµµετοχής των οµο)ών στον προτεινόμενο φορέα συνηγορείκαι στη θεοµική µεταστέγασή,του από το Υπουργείο Παιδείαςστη Γενική Γραμματεία ΑπόδημουΕλλη:Μισμού (υπηρεσιακά αναβαθμισμένη), η οποία έχει άµεση σχέση και ου-νεχή επαφή µε τον Ελληνισμό της Διασποράςκαι τα προβλήματά του,Ἑυχής ἔργο θα ἦταν να μπορούσε το Συµβούλιο Απόδημου Ελληνιοµοά,αφού οργανωθεί ανάλογα,να στεγάσει θεσμικά αυτόν το φορέα. Σεππρο-Ὑενέστερη εισήγησηείχα προτείνει το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιπιομού ωςθεσμική στέγη αυτούτου φορέα, ΤοΊδρυμα όµως αυτό, ενώ είχε δεκινή-σει τότεµε αξιόλογες ὀιλοδοζες, στην πορεία μάλλον φυλλορρόησε,
Τρεις ενδιαφέρουσες μελέτεςεκπαιδευτικών µέτρων που η εφαρµογή.

τους αναβλήθηκε
-ᾱ- Για την οργάνωση παιδαγωγικής απασχόλησης μαθητών
Ψηπιαγωγείων και κατώτερων τάξεωνδημοτικού,τέκνων.

εργαζόμενων γονέων, στο σχολείο κατά τον πριν.
και µετά το οχολικό ωράριο χρόνο.

H µελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα Απριλίου1984 - Μαΐου 1985 από οµάδα εργασίας υπό την προεδρία µου (υ-πουργ. απόφ. ΓΩΦ93/84), στα υπηρεσιακάπλαίσια της Διεύθυνσης,
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Ἐφαρμογής Προγραμμάτων ΔΕ. του Ὑπουργείου. Συμπεριέλαβε δύο
παράλληλεςενέργειες: (6) έρευνα των αναγκών, αναφορικά με το θε-
σμό αὐτό, οε πανελλήνια κλίμακα, με ἐρωτηματολόγια προςγονείς καισχολεία. η οποία διενεργήθηκε µε τη βοήθεια της Εθνικής Στατιστικής,Υπηρεσίας, και(β) πειραματική εφαρµογή του μέτρου σεπέντε νηπια-
Ὑωγεία καὶ πέντε δηµοτικά σχολεία του νομού Απικής, Ο υπουργός ε-
ξέφρασετα συγχαρητήριά του για την έρευνα αυτή, Ἡ εφαρµογή, ωστό-ὅο, τοῦμέτρου αυτού αναβλήθηκε τότε, Ἰαή συνέπεσε µετην απόφαση
της κυβέρνησης να πάρει μέτρα οικονοµικής λιτότητας(1985), καιπραγματοποιήθηκε αργότερα µε το θεσμό του «ολοήµερου σχολείου»,

β. Για την εισαγωγή της διδασκαλίαςδένης.
γλώσσας στο δημοτικό οχοιείο και δεύτερης.
ὄένης γλώσσαςστο γυμνάσιο και λύκειο

Ἡ μελέτη ξεκίνησε ἄτυπα το Σεπτέμβριο του 1984 και συνεχίστηκε ου-
στημαπικά στα πλαίσια ομάδας εργασίας υπό την προεδρία µου (υ-
πουργ- απόφ. Γ/1052/ 84.1985) καιτελείωσε τονΙούλιο 1985. Η ε-
φαρμογήκι αυτού του μέτρου αναβλήθηϊε γιατους ἴδιους λόγους, γιατοὺς οποίους Καιτο προηγούμενο, αλλά, όπως εἶναι γνωστό, πραγμα-τοποιήθηκε αργότερα.

¥. Για συντονιοµό των φορέων υποτροφιών
καὶ αὔοποίηση των χορηγιῶν τους

Τον Ιούνιο του 1384, ο υπουργός Απ. Κακλαμάνηςµου ανάθεσε τη µε-
λέτη του θέματος των χορηγούμενων υποτροφιών, δημοσίων και Ιδιω-τικών,σε πανελλήνια κλίμακα: να καταγροφούν οἱ φορείς και οἱ μορφές,
λεπουργίαςτους, να αξιολογηθούν και νε αναζητηβεί ο καλύτερος Bu.
γατόςσυντονιοµόςτου ἔργουτους, Η διερεύνηση κατέληξε σε οχετικόενημερωτικό σημείωμά µου(79:15884)το οποίο απεικόνιζε οεαδρέςὙραμμές την κατάσταση και εἰσηγείταντα «δέονταγενέσθα».

To σημείωμα αυτό τέθηκε απότον υπουρ]ό υπόψη του πρωθυπουρ-γού Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος, µε τηµ από 4101984 επιστολή του
προς τουςουναρµόδιουςυπουργούς, ζίτηρε να γνει συνάντηση των γεν.-κῶν γραμματέων των υπουργείων στο Ὑπουργείο ΓΠαιδείας, να ανταλλε
Zouv απόψειςκαι να µεθοδεύσουντη θέσπιση ενός ενιαίου εθνικού φορέα
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υποτροφιών. Το σχέδιο πρόβλεπεειδική σύνδεση µε τον εναΐο φορέα καιτων ιδιωπκών ὑποτροφιών και κληροδοτημάτων, ἔτοι ώστε οι σκοποίτουςνὰ εξυπηρετούνται επωφελέστερα.
Ἐπακολούθησαντρεις συσκέψεις, η τρίτ καιµε εκπρόσωπο τουΙΚΥ,και συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί η καταγραφή µε βάση ένα ερωτηµατο:λόγιο, το οποίο δευκόλινε την κατηγοριοποίηση των υποτροφιών καιτηνόλη οργανωπκή επεξεργασία. Με βάση τα στοηεία που συγκεντρώθηκαν,καταρτίστηκε ένα σχήμα οργάνωσηςτου εναίου φορέα, το οποίο διαββά.στηχε σε όλα τα ενδιαφερόμενα µέρη (υπουργεία καὶοργανισμούς)µετην.παράκληση να μας στείλουν ὡςτις 31.145 τιςτελικές απόψεις τους, πού

συμφωνούν καιπούενδεχομένως διαφωνούν, προκειµένου νὰ γίνειτο πα-ῥαπέρα αποφασισικό βήμα,η ούνταξῃ σγεπκού προσιεδίου νόµου,Έργοτου εναίου φορέα Ba rv: (a) Ηευρεία πληροφόρηση τουκοινούΎπατο σύνολο των χορηγούμενωνδημόσιων και ιδιωτικών υποτροφιών µε
όλες τες προὔποθέσεις και τους όρους χορήγησής τους, (ϱ) Ο προσδιορ.-σμός των αναγκώντης χώρας σεεἰδικόπῃες καιη προκήρυξῃ υποτροφιώνἀνάλογα με αὐτές, εκτός ονὑπάρχει σχετικός δεσμευπικός όρος, ὅπως στὴν
περίπτωση μερικών κληροδοτημάτων. (γ) Η διεξαγωγή ἡ ἐποπτεία των δια-δικασιών επιλογής, (ϐ) Ἡ παρακολούθηση της πορείας σπουδών των ὑπο.τρόφων καὶ ἢ μέρῳνα αδοποίησής τους κατάτην επιστροφή.

“Δυστυχώς, τελικά, τα περισσότερα απότα υπουργεία φάνηκαν απρό-θυμα να εκχωρήσουν Τη διαγείριση τωνυποτροφιών τους σε ἀλλο φορέα.Κωλυσέργησανκαὶ τελικά το θέμα αποτελματώθηκε. Δε γνωρίζω αν ἑ-Ίποτε έγινε κανένα βήμα προς την κατεύθυνσητου ουντονιοµού των ποι-Κλόμορφωνφορέων των υποτροφιών για ορθολογική αδοποίησή τους,

133 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΚΑΙΤΟΥΟΟΣΑ (198489) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΑΤΟΒΕΞΑΜΗΝΟ.
ΤΟΥ1983 ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Τα πρώτα βήματά µας στις εργασίες.
της Επιτροπής Γἱαιδείας της ΕΟΚΠροετοιμασία για την ανάληψη τηςπροεδρίας της

Ἠ χώραµας μόλις είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και σεδιά-στημαμικρότεροτου ενός έτους, το Β΄εξάμηνο του 1983,της τύχαινε
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να αναλάβει την προεδρία της, Χωρίς κανέναν προΐδεασμό μου. ἢ Δι
εὔθυνση ΕΟΚτου Υπουργείου Παιδείας µου ανακοίνωσε, πριν ακόµα υ
πογραφεί το σχετικό έγγραφο,ὁτι 9 υπουργός µε όρισε πρόεδρο της
Επιτροπής Παιδείαςτης Κοινότηταςγιατην περίοδοτης προεδρίαςτης
χώρας µαςκι ότι καλό εἶναινα ενηµερωθώ έγκαιραγια τα καθήκοντς
που συνεπάγεται ο ρόλος αυτός

Τον ἴδιο µήνα (Νοέμβριος 1902) πήρα µέρος στη συνεδρίαση της ἔπι
προπής Παιδείας. επικεφαλής της εθνικής µας αντιπροσωπείας. Η Εππρο.
πή συνεδρίαζς συνήθως την τελευταία εβδομάδα κάθε µήνα, στις Βρυξήλ
Ἆεςστο δήµεροτης ΠαρασκευήςΣαββάτου, Το πρόγραµµατων συζητή,
σεων διαμορφωνόταν απότις αρμόδιες υπηρεσίεςτης (οπυτίκεϊοη κα
ου Συμβουλίου, σε συνεργασία µε Την εκάστοτε προεδρία, καιγα κάθε
σύνοδοδιαλάμβανεπερί τα ἐξ κύρια θέµατακαι όποια ἄλλα μικρότερα ε-
πέβαλλε η εκάστοτε επικαιρότητα Οἱυπηρεσίες αιπές προετοίµαζαν κα
έθεταν υπόψη των εθνικών ανηιπροσωπειώντα σχετικά με τα θέματακεῖ
μενα (αποφάσεις των προηγούμενων συνόδωνεισηγήσεις μελέτες, πορί
σµατα ερευνών, οδηῄεςκά. έγγραφα της Οοπιηήσίοη).

Κανονικά,τα κείμενα αυτά θα έπρεπε κάθε φορά να αποστέλλονται
στιςεθνικές αντιπροσωπείες αρεετά νωρτερα, ώστε αυτές να διαβου-
λεύονταιµε τα υπουργεία τῆςΧώραςτουςΚαινα μεταφέρουν στις συ-
ζητήσεις της Επαροπήςτις κατά θέµαθέσεις των προϊστάμενωνυ-
πουργών τους, Δυστυχώς δε συνέβαινε αυτό. Οιεθνικές αντιπροσω-
πείες παραλαμβάναμετα κείµενα αυτά όταν φτάναμεστις Βρυξέλλες για
να πάρουμεµέροςστη ούνοδο. Εμείς, η ελληνική αντιπροσωπεία, µετα-
βαίναμε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη το απόγευμα. Έτσι, φτάνοντας,
χρειαζόταννα διαθέσω πολλές ώρες. ωςτη βαθιά νύχια, προκειµένου
να μελετήσω αὐτάτα κείμενακαι να διαμορφώσω ἀποῴη αναφορικάµε
τα θέματα που θα συζητούσαμετὴν ἐπόμενη μέρα κατά τη συνεδρίαση.
Ki ὅταν υπήρχαν διλήμματα χρειαζόταν να επικοινωνήσω τηλεφωνικά
µετην ηγεσίατου Υπουργείου µας, τον υπουργόἡ υφυπουργό, ὅπου θα
τοὺς ἔβριοκα, προκειμένου να τοὺς ενημερώσωκαινα ζητήσω οδηγίες
γατὴ θέση που θα ὑποστηρίζαμε.

Τὸ πράγμα ἔγινε πιο δύσκολο στην περίοδοτης προεδρίας μας (Β΄ ε-
ξόμηνοτου1983), δεδομένου ότι χρειαζόταν να διαβουλευτώ με τουςαρ-
μόδιους του Συμβουλίου και της Εοπιτήσίοη ως προς τη γραμμή που θα
έπρεπε να ακολουθηθείσε κόθε θέμα, κι ακόµα ωςπροςτις πιθανές θέ-
σεις των ἄλλων αντιπροσωπειών, προκειμένου να αναζητηθούν συγκλί-
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σεις γα συμφωνία στὶς ἀποφάσεις. Πατο λόγο αυτό πήγαινα κατά την πε-Νίοδο αὐτή μια μέρα νωρίτερα στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη το βράδυ.
Τα θέματα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ετπτιτροτιῆς

Παιδείας στο Α΄ εξάµηνο του1983

Ανιλώντας από ἐκθεσή µουτης 15” Απριλίου 1983 προς τηνηγεσίαου υπουργείου, παραθέτω τουςτίτλουςτων κύριων θεμάτων πουσυ-
Grrosvray στην Επιτροπή Παιδείαςκατά το πριν απότὴ δική μας προ.
εδρία εξάμηνο (προεδρία της Γερμανίας). Το κρίνω χρήσιμο, γιατί δί-
νουνµαιδέα γιατα ενδιαφέροντα καιτους προβληματισμούςτης Ευ-
Ῥωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τα εκπαιδευτικά θέματατην ἐποχή ε-
κείνη,καθώς επίσηςγια τη δική µας ἔγνοια να συντονιστούμε ἐπωφε-
λώς µετηνκοινή προσπάθεια;

i, MeréBaonraw νέων από Την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή
Αφορούσετη µελέτη, σε κοινοπικό επίπεδο,καιτην υπόδειζη µέτρων.

αντιμετώπισης τῶν προβλημάτων πουσχετίζονται µετην επαγγελµαπκή
καθοδήγηση, κατάρτιση και απασχόληση των νέων. Στα πλαίσια της
προσπάθειας αυτής εφαρμόστηκε από τις χώρες-μέλη -με κοινοτική κα:
θοδήγηση και επιχορήγηση- µια σειρά πειραματικών προγραμμάτων
(Pilot Projects), 1a οποία τώρα βρίσκοντανστη φάση της αξολόγησης,

Παράλληλα εγκρίθηκε και δεύτερησειρά 30 πειραματικών πρ.
γραμμάτων τῆςενότηταςαυτής, Τώρα, από τη δεύτερη σειρά, αναλά-
βαμεκι εμείςτρία(μεκοινοτική επιχορήγηση 320009 Ε610},τα οποία οι
ἴδιοι προτείναμε. φορούσαν (α) την επιμόρφωσηεκπαιδευτικώνγια ε-
Φαρμογή επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία,(β) την εκ-
παΐδευση στελεχώνγια αγροτικούς συνεταιρισμούςκαι(1)την κατάρ;
σητεχμτών σε περισσότερεςαπό μία εἰδικότηπες,

Ίς Κοινοπκές ενέργειεςγια την εκπαίδευση τῶν μεταναστών εργα-
τῶν καιτωνοικογενειών τους

Οιενέργειες αυτέςεστιάστηκανκυρίωςστην εκπαίδευση των παι-
διών των μεταναστών,και συγκεκριµένα: σε µέτρα υποβοήθησηςτων
παιδιών αυτών να ξεπεράσουντις γλωσσικέςκαι λοιπές δυσκολίες
προσαρμογήςτους στο σχολείοτης χώραςυποδοχής, και επιπλέοννα
διατηρήσουν και νακαλλιεργήσουντην εθνική τους ταυτότητα (μητρική
γλώσσακαι πολπισμό).

ἵ Ακαδημαϊκή αναγνώριση διπλωμάτωνκαι περιόδων σπουδών. --
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Κοινά προγράµµατα οπουδών στα ΑΕΙ των χωρών της Κοινότητας,
iv, Ot Néec Τεχνολογίες Πληροφόρησης (ΝΤ/Π) στην εκπαίδευση
Το θέμα αυτό εἴχε τεθεί στοκέντρο του ενδιαφέροντοςτης Εππρο-

πής Παιδείας, έπειτα απόσχετικά ὑηβίσματα των βασικώνκοϊνοτικών
οργάνων (Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συνό-
δου Υπουργών Παιδείας). που εκδόθΊκαν µέσαστο 1962.

Οιεργασίες της Επιτροπής ΓΙαιδείας
κατά το εξάµηνο (Β΄ 1983) της προεδρίας µας.

(απότηντελική έκθεσή µου της 20:1.84)

Ἶις ευθύνες της προεδρίας ουσιαστικό τις ανέλαβατην τελευταία ηµέρα
της συνόδου τῆςΕπιτροπήςστη Βόννη (246.1983)κατά την οποίατις
παρέδωσεη πριν από µαςπροεδρία τηςΓερμανίας,

Το πρόγραµµατο είχαμε διαμορφώσει µε συνεργασίατων υπηρεσών
της Οοπηπήίοη. Διαλάμβανε τέσσερα Ἰασικά θέµατα του προηγούμενου
εξαμήνου,γατα οποία οισυζητήσειςθα συνεῄζονταν, όποια άλλα προ-
ἔκυψαν από τη σύνοδο των Υπουργών Παδείας στις 2 Ιουνίου καὶ την
κοινή ούνοδο των Υπουργών Παιδείαςκαι Εργασίας, σης 3 Ιουνίου,στο,
Λουξεμβούργο,καιτρία θέµατα αυξημένουελληνικού ενδιαφέροντος.

Μετην ευκαιρία εισηγήθηκα και τη λήψη ορισμένων µέτρωνπου θα
συνέβαλλαν στην πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λεπουργία της ἔπι-
ροπής,επιµένονταςΙδίωςστην έγκαρη μετάφρασητων κειμένων που
είχαν συνταχθείγια Κάθεθέµακαι στην αποστολήτουςστις εθνικές α
Ψππροσωπείεςπριν αναχωρήσουν γιατις Βρυξέλλες, γιατους λόγους,
που έχω αναφέρει πιο πάνω. Τόσοτο πρόγραµµαεργασιών όσοκαι οι
εισηγήσεις για τα προαναφερόµενα µέτρα επικροτήθηκαναπό τους
συνέδρους.

Τα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή Παϊδείας κατά το εξά-
μηνοτης προεδρίας µας ἦταν τα ἀκόλουθα:

Ί Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησηςστηνεκπαίδευση
Εισαγωγή των νέωντεχνολογιώνπληροφόρησηςστα σχολικά προ-

γράμματα. Κατάρτιση των δασκάλων και τωνεκπαιδευτών των δασκά-
λων αναφορικά µετο θέµα

ΊΜέτρα για την εκπαΐδευση των παιδιών των μεταναστών εργατών.
-ΕφαρµογήτηςΚοινοτικής Οδηγίας εριθµ.4Θό/!277.-Τα σχετικά κοι-
νοπκά προγράµµατα
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Τύποι τάξεων υποδοχής για βοήθεια των παιδιών αυτών να ξεπε-Ράσουν ης δυσκολίεςτους και ναενταχθούν ομαλά στο σχολικό οὐ-στηµα καστην κοινωνική ζωήτης χώρας υποδοχής,
Συντονιοµένη µετο κύριο. Ἡμερήσιο σχολικό πρόγραµµα διδασκα-.λίατης µητρικής γλώσσαςκαι πολπιομού
Κατάλληλη επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και των δύοπλευρών.
Εκπόνηση κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικούυλικού για τα «πατριδογνωσηικά» µαθήµατα
Συντονιοµένη διγλωσσικήδι(α)πολαιομική, Εκπαίδευση στο επίπε-δο της προσχολικήςηλικίας. .Μελέτη εἰδικών µέτρων επαγγελµαπκής κατάρηισης.ἃ, Κνητικότητα των σπουδαστώντης Τρποβάθμας Εκπαίδευσης.Ακαδημαϊκή αναγνώριση διπλωμάτων και περιόδων οπουδώνΘέματακοινωνικής κατάστασης και οικονοµικώνδυσκολιών τῶνΦοπητών που. σπουδάζουν στο εξωτερικό.
Βεληίωση των στατιστικών στοιχείωνγια Φοπητές που σπουδάζουνστο εξωτερικό.
Μέσα πληροφόρησης: ο Οδηγός του σπουδαστή, το Ευρετήριο τωνAEL ong χώρες µέλη,το περιοδικό ΔΕΛΤΑ θέµατα υποτροφιών.Κοινά προγράµµατα οπουδώνκαι επισκέψεις μικρής διάρκειας --ᾱ-ποτελέσµατατης επιλογής1984-45.
To AteOvég BACCALAUREAT
Καθοδήγηση των φοπητών για καλύτερη επιλογή καὶ ἐπιτυχία στιςσπουδέςτους καὶ γαεππυχέστερη µετάβασήτους στην. επαγγελματική ζωήTa δίδακτρα για τους φοπητές που προέρχονται από χώρεςµέλη.(πληροφόρηση για απόφαση του Ευρωπαϊκού, Δικαστηρίου σε περί-Muon φοπήτριας θελγικού Πανεπιστημίου,Ws ΠειραµσηκάΠρογράμματα (Ρ]οἱ Ριοῖοε() γατη µετόβαση των νέ.ὧναπό την εκπαίδευση στην ενεργό κοινωνική και επαγγελματική ζωή.Πρόκειται για τη Β΄σειρά των προγραμμάτων αιτών (30 στον αριθ.6) στις διάφορες χώρες-μέλη.

Η

Ελλάδα παΐρνει μέρος σ’ αυτή τη σει-PA µε τα ακόλουθα τρία. προγράµµατα;
Κατάρτιση καθηγηιών µέσης εκπαίδευσης ως στελεχών του σχολι-κού επαγγελματικού προσανατολισμού.
Κατάρηιση αποφοίτων λυκείων αγροτικώνπεριοχών ωςστελεχώντων γεωργικών συνεταιρισμών.

Ἐνοο

 

  

 



Οργάνωσηκαι δοκιμαστική εφαρμογή του τύπου τῶν πολυκλαδι-
κώνλυκείων

ν. Ανταλλαγή επισκέψεωνβραχείας διάρκειας διοικητικών στελεχών.
καὶ διευθυντώνεκπαιδευτικών ἱδρυμάτωνγια παιδιά 11-19 ετών

νι Κατάρτισηκαιενδοὔπηρεσιακή επιμόρφωσητῶνεκπαιδευπικών.
Κατάρτιση Των εκπαϊδευτών Τωνεκπαιδευτικών

Ανακοίνωση των πορισµάτωνδύο αντίστοιχων διεθνών συνεδρίων,
που οργανώθηκαν: το ένα στην Αλήνα(Σεπτέμβριος 1983) από την
Ἑλληνική Παιδαγωγική Εταιρεία καιτο ἆλλο στην Ορθόδοξη Ακαδημία
Κρήτης (Οκτώβριος 1983), µε συνεργασία των υπηρεσιών της
Commission, rou Mavemornufou Κρήτης,της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκπαιδευτικών και της ΟρθόδοξῃςΑκαδημίας Κρήτης:

γά, Δημογραφικές µεταβολές κα απασχόληση Τωνεκπαϊδευτικών
νι. Αναλφαβητισμός,βασικές γνώσειςκαι επαγγελµαπκές δεξιότη-

τες τωνενηλίκων. -Λαϊκή επιμόρφωση
ix Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29.1082 γιαδι-

δασκολία των ανθρώπινωνδικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Χ. Συνεργασία µεταξύ Ενώσεων Γονέων σε εὐρωπαϊκό επίπεδο,
αι ΕκπαϊδευπκήΤηλεόραση
Το θέμααυτόείχε προταθεί απότην Ελληνική Προεδρία. Έγινε µια κα-

παρχήν συζήτηση και αποφασίστηκε ] ουνέχιση. αφού προηγουμένως ου-
νταχθεί απότις υπηρεσίες της Οοπιπήκίοησχετική συστηµαπική εισήγηση.

Δραστηριότητες στο εξάµηνοτηςελληνικής προεδρίας

Ἐσεμινόριο: Κοινά προγράµµατα σπουδών στα ΑξΙτων χωρώντης
Κοινότηταςκαι «επισκέψεις βραχείοςδιάρκειας» ακαδημαϊκού προσω-
πικού και φοιτητών

Πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξῃ Ακαδημία Κρήτηςστις10-13
Οκτωβρίου, Οργανώθηκε µε συνεργασία της (οπντίκοίοη, τοῦ ελλῆνι-
κού Υπουργείου ΓΠαϊδείας, του Γανεπιστηµίου Κρήτηςκαι της Ορθό-
δοξης ΑκαδηµίαςΚρήτης,

Ἱς Διεθνές συνέδριο: «Κατάρπιση των εκπαιδευτικών»,
Πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξῃ Ακαδημία Κρήτης, στις14-17

Οκτωβρίου. Οργανώθηκε,µε κοινοτική επιχορήγηση, από το Πανεπι-
στήμιο Κρήτηςκαι την Ορθόδοζῃ Ακαδημία Κρήτης, µε οργανωπκή
συμβολή της Ξοπιπσίοη και του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας,
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ii, Συνάντηση του Ὑπουργού MaiSeiag pe Ἐπιτροπή του ξυρωκοινο-
βουλίου

ἦν. Σεμνάριο της Μασσαλίας «Νέες τεχνολογίες πληροφόρησηςστην εκπαίδευση».
Ν. Συνεδρίασητης ΕπαροπήςΠαιδείαςστην Αθήνα
Η τελευταία, επί ελληνικής προεδρίας, συνάντηση της Επιτροπής.

Παιδείας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ζάππειο μέγαρο, στις
12-14 Δεκεμβρίου1983.

Στο Πλαίσιοτης συνάντησης αυτής έγινε παρουσίαση τουελληνικού
Εκπαιδευπκού συστήµατος, όπως διαμορφώθηκε µε τις μεταρρυθμίσεις
της τελευταίαςδιετίας. Διανεμήθηκε και σχετικό τεύχος(οΟς 128ΗΝ).
που συντάχτηκε από την κεντρική µονάδατου Κοινοτικού Δικτύου
Ἐκπαιδευηκής Πληροφόρησης «ΕΥΡΥΔΙΚΗ», στις βασικές κοινοτικές.
γλώσσες, Επιπλέον οργανώθηκε επίσκεψη των μελών των εθνικώναντι.προσωπειών στη ΣΕΛΕΤΕ, στο ΤΕΙ Αθηνών και στη ΣβπανίδειοΣχολή,

Ψἱ Σεμινάριο στηνΑθήνα: «Μετάβαση των νέων από την εκπαΐδευ-
ση στην ενεργό κοινωνικήκαι επαγγελματικήζωήτου ενηλίκου».

Πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο ίδρυµα στις 14-16 Δεκεμβρίου
με επιχορήγησητης ΕΟΚ. Οργανώθηκε από το ΤΕΙ Αθηνών καιτις umm
ρεσίες mo Commission, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση ΕΟΚ του,
Ὑπουργείου ΕθνικήςΓαϊδείας.

Παρουσιάστηκανσ' αυτό τα πορίσματατηςα΄ σειράς των κοινοτ:-
κών πειραµαπκών προ.γραμμάτων (ΡίοιΡιοίοεῖς) αναφορικά µετο θέ-
μα,για μεταβίβαση της σημαντικής αυτήςεμπειρίας στουςΈλληνες αρ-
μόδιους καιενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η χώραµας. όταν άρχι-
σαν αυτά τα προγράµµατα(1379), δεν ἦταν ἀκόμα μέλοςκαιδενεἶχε
πάρειµέρος. Το σεμινάριο αυτό είχε ακόµασκοπό τη σύνδεση τηςα΄
σειράςμετὴ β΄ σειρά, που άρχισετο Σεπτέμβριο 1982.στην οποία, ὁ-
πωςπροαναφέρθηκε, η Ελλάδα πήρε µέροςµετρία προγράµµατα.

Αξιολόγηση

Κατάτην κρίση µας, αλλά και σύμφωναμετα ειλικρινή, ευμενή σχόλια
τῶνεκπροσώπων των λοιπών αντιπροσωπειών και τωνυπηρεσιώντης,
«οπιπήφίοη,η ΓΠροεδρίατης ΕππροπήςΠαιδείας, κατάτο εζόμηνοτης
ευθύνης µας, υπήρξε πολύ επιτυχής, στο βαθµόβέβαια που ήταν δυνα-
τό να εξαρτηθεί από τη δική µαςθέληση, Σ' αυτό συνέβαλαν ἢ σωστή ε-
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πιλογή τωνθεμάτωνκαὶ ἢ ἄρτια κατόρτιση τωνεπιμέρους προγραμμά-
τῶν, ἢ ἐπιμελημένη προεργασία με προοδιορισμό των στόχων, ἢ προ-
συνεδριακήεπιδίωξῃ συμβιβαομῶν ἀνάμεσα σε ἀντιπροσωσπείες για τις
οποίες αναμενόταν διάσταση απόψεωνσε κάποια θέµατα, η προσεχιι-
κά διεξαγωγή των ουζητήσεωνσε κλίμα κατανόησηςκαι καλής ουνερ-
γασίας, Gore va προληφθούντριβές, να εξαχθούν τα σωστά συµπερά-
σµατα καινα ληφθούν αποφάσεις για τις αρµόζουσεςδράσεις,

Και, βέβαια, πάρα πολύ σε αὐτό συνέβαλε η αμέριστη εμπιστοσύνη
τοῦ ὑπουργού Απόστολου Κακλαμάνη στο πρόσωπό µου, καθώςκαι η
πλήρης υπηρεσιακή υποστήριξῃ τῆς Διεύθυνσης ΕΟΚτου ὙΠΕΠΙΘ,καὶ ει-
δικότερα του προϊσταμένου τῆς, Δημήτρη Αναγνωστόπουλου. Χρήσι-
μο, ωστόσο,κρίνω να αναφερθώ και σεµια παραφωνία

Στο πρόγραµµα των εργασιών της Επιτροπής κατά την τελευταία.
σύνοδό τηςεπί προεδρίας µας στην Αθήνα (στο Ζάππειο 12:141283)
περιλαμβανότανκαι επίσκεψη των εθνικών ανηιπροσωπειώντης Κοινό-
πηταςστα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΣΕΛΕΙΕ ΤΕΙ Αθηνών και Σβπανίδειο
Σχολή. Ας σηµειωθείότι οι επισκέψεις απτέςείχαν προγραμματιστεί και
προσδιοριστεί, µε συνεννόηση της ΔιεύθυνσηςΕΟΚ του Υπουργείου
Παιδείας και των Διευθύνσεων αυτών τωνιδρυμάτων, από πριν.

Επισκεφτήκαμε πρώτατη ΣΕΛΕΤΕ. Εκήέτυχεναέχουν σπουδασπικές
εκλογές και επικρατούσε πανδαιµόνιο: Θορυβώδεις συζητήσεις φωνα-
σκίες και διαπληκτισμοί σε παραταξιακούς κύκλους καὶ οµάδες οπου-
δαστών, πλήθος ἀναρτημένες αφίσες με ποικίλα συνθήματα, το δάπεδο
στουςδιαδρόμουςκαι στην αυλή γεμάτο χαρτιά, κι όλο αυτό το σκην.-
κό µε «μουσική επένδυση» λαϊκών τραγουδιών της κακάς ώρας. εκ-
Κωφαντική, Αισθάνθηκα πολύ άσχημα και προσπάθησα να δικαιολογή-
σω στους ξένουςµαςτο θέαµα,αποδίδοντάςτο στιςδιαμάχεςέντονα
πολιτικοποιηµένων σπουδαστικών παρατάξεων κατά τη διεκδίκηση
τῶν απημάτωντους,

Στη ουνέχεια επιοκεφτήκαµετο ΤΕΙ Αθηνών, όπου η κατάσταση κάθε
ἆλλοπαρά τιµήµάςπεριποιούσε. κατάσταση µέσαστο κήριο μίζερη.
Πλήθη σπουδαστών περιδιάβαιναν στους διαδρόμους (εἶχε τελειώσειἡ
πρωνή εργασία στις τάξεις και το δεκεμβριανόκρύοµε βροχή δεντους
επέτρεπενα ξανοιχτούν έξω), κρατώντας οι περισσότεροικαφέ και τοι-
γάροκαι ουζητώντας ἡ «κάνοντας πλάκω» μεγαλόφωνα. Κατά µήκος
τῶν διαδρόμων,ανιί στοιχειωδώς κομψών δοχείων απορριμμάτων ή-
ταν τοποθετημένοι μεγάλοι ἀκομῴοι πλαστικοί σάκοι Ὡστόσο πολλά
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χαρτιά, χρησμοποιημένα πλαστικά ποτήρια και άλλα απορρίμματα ήτανπεταμένα στο δάπεδο, Ιδίως πλήθος οβησμένα µε το πόδι αποτσίγαρα,Έπρεπενα επιοκεφτούμε κι ένα από τα εργαστήρια. Λόγω της, ώραςή-
τανκι αὐτά ἄδεια. ας υπόδειξαντο πλησιέστερο, ένα εργαστήριο ayia
τολογικό. Κ.εκεί αταξία και αρκετή σκόνη. Με έπνιγε ένα σύνθετο συνα:-
σθημα ντροπής και οργής,κάνοντας μάλιστα τη σύγκριση µε όσααν
στοὶχᾳείχαμεδειτο προηγούμενο εξάμηνοστη Γερμανία. Απόεκεί οι.-
θύνουτες (στους οποίους τα έψαλα δεόντως για την κατάσταση που ου-
ναντήσαμε) µαςοδήγησανσεµια αἴθουσα εσπατορίου,µας καλωσόρι-
σανµε µια µεγαλόστοµηθερµή«προσλαλιώ» και µας περιποιήθηκαν µε
εξαιρετικά φαγητά και κρασιά. Απότέτοια εἶμαστε ἁπιασται

Από εκεί -ήταν τια απόγευµα-- επισκεφτήκαµετη Σβαανίδειο Σχολή
στην Καλλιθέα, Ευτυχώςτα πράγματα εκεί ήταν διαφορετικά, Διδακτικό,
προσωπικό και µαθητές έκαναντο καλύτερο που μπορούσανσ’ ένα ερ-
Ὑασιακό περιβάλλον εὐτακτο και παραγωγικό. Ο διευθυντής, ξεναγώ-
τας µας στα διάφορα Τμήματα, µας εξηγούσε, κάπως απολογητικά, για
Ἶις ελλείψεις που είχε το ἵδρυμα σε σύγχρονα μηχανήματα και ὄργανα,
κάπιπουέδειχνε πωςήξερετιχρειαζόταν, πως το εἷχε έγνοιακα! πωςθα
προσπαβούσε να το αποκτήσει, γα το καλό του προορισμού του ιδρι
ματος τοῦ οποίου είχετην ευθύνη, Από το δείγμα αυτό Του εκπα!δευπ-
κού μας συστήματος έφυγα, ψυχολογικά, αρκετά ξαλαφρωμένος,

Τελειώνοντας µετις εθνικές ανηπροσωπείες τιςεπισκέψεις τηςη-
έρας, είχα µια ιδιαίτερη ουζήτηση µε τον παλικής καταγωγής εκπρό-
σωπο της Ξοπηπίκίοη στην Εππροπή, Λεναρντούται, για να αμβλύνω
τις καταφανώς δυσμενείς εντυπώσειςπου εἶχε αποκομίσει από την επί-
σκεψή μας στοΤΕΙ Αθηνών.ταν ένα εξαίρετο στέλεχοςτης Κοινότη-
ταςκαὶ θαυμάσιος άνθρωπος, εξαιρετικά δραστήριος, παρά την πολύ
μεγάλουβαθμού κινητική αναπηρία του και στα δύο πόδια (κνείταν
στηριζόμενος ος πατερίτοες). Κατάλαβετη στενοχώρια µουκαι µεδια-
βεβαίωσεπωςοι εντυπώσεις απότοΤΕΙδε θα έχουνεπιπτώσεις σταπι-
λοτικά προγράµµαταπου είχε αναλάβει το ἵδρυμα αυτό µε επιχορηγή-
σεις κοινοτικών κονδυλίων.

Την ἄλλη μέρα, στὴ συνεδρίαση της Εππροπής στο Ζάππειο, ανα-
φέρθηκα στις επισκέψεις της προηγούμενηςκαι εὔσχημα προσπάθησα
να αμβλύνω Κιεδώ τις εντυπώσεις. Μιλάμεγια το 1983, Πιστεύω τα
πράγματα να είναι διαφορετικά σήµερα...
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Μετά τηλήξητης προεδρίας της χώραςµας,συνέχισατη συµµετο-
χή µου στιςεργασίες της ΕπιτροπήςΠαιδείας στις Βρυξέλλες, επικε-
φαλήςτης ελληνικής αντιπροσωπείας µέχριτο ὀθινόπωροτου 1985
που αποχώρησααπότηθέσητου Ειδικού Συμβούλουτου Υπουργού.
Παιδείας.

Εμπειρίες από τηνΕπιτροπή ΓΠαιδείας.
του διεθνούς Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Στον πολύ σηµαντικό αυτόν διεθνή οργαµοµό, όπως είναι γνωστό, συµµε-
Τέχουν πολλές χώρες, οιπιο πολλέςτης Ευρώπης, αλλά καάλλες, όπωςοι
HT 0 Καναδάςκαι η Ιαπωνία, Στα πλαΐσια του Ὀργανιομού υπήρχε -και
υπάρχει- κα Επεροπή Γαϊδείας. µε avrxsiuevo ra θέµατα εκπαδευσης-κα-
Ἱάρτισης,σε σχέση κυρίως µε την οικονοµκή ανάπτυξη Η ουμμετοχή µου
στην Εππροπή αιπήωςεκπροσώπουτου Υπουργείου Παϊδείας. αποτέλε-
σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πολλά απότα θέµατα ἦταν παρεµφε-
ρή µε πολλάτης ΕππροπήςΠαδείας της ΕΟΚ. αλλά σε ευρύτερο, οικουµε-
κό, πλαίσιο, Δε θα επεκταθώ σης εργοσίεςτης Εππροπήςαυτής, Θα α-
Ναφερθώ µόνο στουςτἆλους των θεμάωων που συζητήθηκαν στην πολύ
σηµανική σύνοδότης, σε υπουρῃκό επίπεδο, σης 20:21 Νοεμβρίου 1988,
στο Παρίοιόπου είνακαι ἡ έδρα του οργανισµού. Τα θέματα ήταν.

1 Ο ρόλος της εκπαίδευσηςστις κοινωνικές, πολιισµικέςκαὶ τε-
χνολογκκές αλλαγέςπουεἶναι αναγκαίες γιαμακροπρόθεσμη ισχυρή ο--
κονομική ἀνάπτυξῃ.

ΙΗ ποιότητα τῆς βασικής ἐκπαίδευσης, ωςουσιασηκό στοιχείο
στὴν οικονομική καὶ πολιτισμική πρόοδο.

ὯΙ εκπαίδευση καιοἱ εὐκαιρίες κατάρτισης που απαιτούνται γιὰ τοῦ
πέρασμα των νέων, μετά τὴν υποχρεωτική εκπαίδευση, στο χώροτης
Εργασίας, καθώςεπίσης για την προσαρμογή τωνενηλίκωνστις διαρ-
θρωπικές εργασιακές αλλαγές.

Συνέταζα και στείλαμε στον ΟΟΣΑ προκαταβολικά τις απόψεις του.
Ὑπουργείου µαςγια καθένα από τα θέµατα, όπωςείχεοριστεί. καὶ δη-
λώσαμε προφορικέςπαρεμβάσειςτου Υπουργού µαςστα θέµατα ἴκαι
Ἡ κατά τη συνεδρίαση, τα κείμενα των οποίων καιετοιµάσαµε. Τελικό,
όµως, ο Ὑπουργός, λόγω άλλης έκτακτης δέσµευσης,δεν μπόρεσενα
πάρει μέροςκαιµε εξουσιοδότησενα τον εκπροσωπήσω.
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Οἱσυζητήσεις ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες. Εοτιάζονταν
στο πάρα πολύ σηµαντικό θέµα του κεντρικού ρόλου της εκπαίδευσης,
γι την οικονομική ανάπτυξῃ και συνακόλουθα για την κοινωνική ευη-
ερία και τον πολπισµό. Οἱεµπειρίες από μελέτες. δοκµαστικές εφαρ.
ογές και πολιτικές των χωρών-μελών πάνω σε καίρια εκπαϊδειτικά
θέματα,μαζί με παράλληλες μελέτες του ΟΟΣΑ ουζηπούνται σε κάθε
σύνοδοτης ΕππροπήςΓαιδείας. αξιολογούνται και οδηγούν σε έγκυρα
συμπεράσματα.

Εισηγήσεις, κύριες απόψεις κατά τη συζήτηση και ουµπεράσµατα,
δημοσιεύονται σεεἰδικά τεύχη. Αποτελούνέτοι πολύτμη πηγή εµπνεύ-
σεων Ίνατουςδιαµορφωτέςτης εκπαιδευτικήςπολπικής στις συµµετέ-
χουσεςχώρες, προκειµένου να προχωρήσουνσε βελιωπικέςαλλαγές
στην εκπαΐδεύση, ως µοχλού για Την οικονομική Και κοινωνικοπολιτ-.
ομική ανάπτυξῃ.

Αιπός ο αμοιβαία ανατροφοδοτούµενοςευεργειικόςκύκλος (εκ-
παΐδευση- οικονομικο-πολπιοµική ανάπτυξη - εκπαίδευση) ήταν κατα-
φανής στην εκπαϊδευπκή πολπική των αναπτυγµένων χωρών«µελών
του ΟΟΣΑ. Κ:όχι µόνο των μεγάλων, όπωςοι χώρεςτηςΒ. Αμερικής,
της Κ. Ευρώπηςκαιη Ιαπωνία, αλλά και μικρών, όπωςη Ελβετία καιη
Φινλανδία, Πέρα απότις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις αυτής της
συνόδου, συγκρατώ την άριστη εμφάνιση της πολύ νέας στην ηλικία,
τότε, Ὑπουργού της Φινλανδίας (στην κυριολεξία κυριάρχησε στη οι
νοδο µε τους πρωτοποριακούςπροβλημαπισμούςκαι τα προοδευτικά
μέτρα που έπαιρναν στη χώρα της), αλλά και την κωμική, πομπώδη
προσφώνησηκαι ενέργεια του Τούρκου εκπροσώπου,που τελειώνο-
ντας μοίρασε στουςεπικεφαλήςτων αντιπροσωπειών αναµνηστικές
πλακέτες εκ µέρουςτου Τούρκου Ὑπουργού Παιδείας. Και βέβαια επι
βληική συγκρατώ την παρουσίακαι δραστηριότητα τουΓάλλου Υπουρ-
YoU Maiéeiac Jean-Pierre Chevénement, nou προέδρευε στη σύνοδο.

Ἐπέστρεψα από το Παρίσι με ἕνα μεγάλο φορήο εντύπων του ΟΟΣΑ
µε πολύ ενδιαφέρουσεςεισηγήσεις και πορίσµαταπάνω σε εκπαιδευτι-
κά θέματα σχετικά µε την ανάπτυξη, όλα προϊόντα ανταλλαγήςεµπε-
ρών των κρατών-μελών του Οργανισμού. Τα έντυπα των πεπραγμένων
του ΟΟΣΑ εξακολούθησαν να µου τα στέλνουνκαιτα μετέπειτα χρόνια,
Και σκέφτηκα τότε, αλλά πιο έντονα μεταγενέστερα, πόσο χρήσιμο θα ἡ-
ταν, αντέτοιες μελέτες και πορίσµατα ανακοινώνονταν ευρύτερα στη
χώραµας. Πόσο χρήσιμο, δηλαδή, θα ήταν αν. (α) ένα επιτελείοτου

  

PENIKOTEPHE KAI MEFAAYTEPHE HpOZonIKHE EYeWNHE [311]

  



Ὑπουργείου µας ἑβγαζε σαφή αποστάγµατατέτοιων μελετών και πορι-
σμάτων. που προέρχονταικι από τους Τρεις κορυφαίους διεθνείς οργα-
Ψισμούς, την ΕΕ. την ΟΥΝΕΣΚΟ,τον ΟΌΣΑ, καὶ (β) τα κοινοποιούσε ὄχι
μόνοστους εππελικούςοργανισμούς που διαµόρφωναντην εκπαϊδευπ.-
ή πολαική καιτις εφαρμογέςτης στη Χώραµας, αλλά -μεειδικό δελτίο
ἡ, τουλάχιστον, µέσω των κλαδικών περιοδικών τους- σε όλουςτους
Εκπαιδευπικούς, Μιατέτοια ενέργεια 6απροσέφερε σηµαντική εκπαίδευ-
τική υπηρεσία. Η διασπορά της εκπαδευτικήςγνώσης, καταλλήλωςα-
Ξοποιούμενη, θα μπορούσε να συμβάλει σεπιο φωτισμένηεκπαιδευτική
Ἠρόνοια και τελικά σεπιο αποτελεοµατική σχολική πράξη

Στη σχετική έκθεσηπρος το ΥΠΕΠΘ καταχώρισατην πρόταση αυτή,
Ἡ οργάνωσητης υλοποίησήςτης δεν ήταν εύκολη, αλλά όχι και α-
πραγματοποίητη. Σκεφτόμουν να τη σχεδιάσωκαι να την προωθήσω,
Σε hiyousµήνες αποχώρησα από το Υπουργείο.

13.3 ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ.
ΥΠΟΥΡΙΟΥΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τέλος Σεπτεμβρίου του1985, παρακάλεσατον Υπουργό ΓΠαδείας κ.
Απόστολο Κακλαμάνη-αϕού τονευχαρίστησαθερμά γιαΤην εκσίµηση
και την εμπιστοσύνη µε την οποία µε περιέβαλε κατά την προσφορά
των υπηρεσιών µου- να µην ανανεώσειτη σὐμβασή µου ὡςεἰδικοῦ
ουμβούλου. Η απόφασήµου αυτή κάθε ἄλλο παρά απηχούσετην επι-
Θυμία μου. Επιβλήθηκε από µια εἰδκή κατάσταση πουεἶχε προκύψει
στην οικογένειά µου. Φέρνονταςστο νου αργότερατην απόφασή μου
αὐτή, ἔκρινα πως θα μπορούσακαι θα ἔπρεπε να κάμω ἄλλεςδιευθετή-
εις αναφορικά με το πρόβλημα και να παραμείνω. Νὰ παραμείνω ὄχι
για τὴν κάποια ἀντιμισθία που ἡ θέση μού εξασφάλιζε -ἄλλωστε αυτή
δὲν ἥταν παρά μια μικρή προσθήκη στὴ σύνταξη που ἤδη ἐπαιρνα (σύ-
νταξῃ καθηγητή ΓΙανεπιστημίου), μέχρι ένα πλαφόν που όριζε ο νόμος.
Ἤθελα να παραμείνω,γιατί εἰχα τὴν πεποίθηση πως ἥμουν χρήσιμος,

Έχχα αφήσειπίσω µου µια µακρόγρονη πορεία πολύπλευρης, γόνµης,
θέλω να πιστεύω,ενασχόλησης µετα εκπα!δευτικά θέµατα και προβλήμα-
τα της χώρας µας, Οι πρώτοι σοβαροί προβληματισμοί µουεἶχαν οχηµα
ποποιηβεί ora πρώιμα, ακόµα,χρόνια των µεταπτυχακών οπουδών µου
στο Εδιμβούργο. «Ἡ κρπική περιγραφή της νεοελληνικής εκπαίδευσηςκαι
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τα μείζονα προβλήματάτης» ἥταν το ἀνπκείμενο τῆς «επί πτυχίω»διατρι-
βήςμου. Ὑπηρετώντας κατόπιν στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες εμβάθυνα,
σταθέματααὐτά, μελετώνταςιδιαίτερα και το πώς μπορούσαν ναεκφρα-
στούν οε σχολική πράξη, Μετέχοντας, στη συνέχρο. ως σύμβουλος στο ε
ππελικό όργανο της εκπαϊδειπικήςμεταρρύθμισηςτου 1964, το Παδαγω-
Ὑκό σπτούτο, πήρα ενεργό µέρος στην υλοποίηση των ριζοσπασπκών
τγατὴν εποχή εκείνη- αλλαγών εκείνηςτης μεταρρύθμισης, Μετάτη διά.
λυση του σκοιαδιού της Χούντας, το έφερε ἢ συγκυρίανα µου ανατεθείη.
επείγουσα οργάνωση της άμεσης ανημετώπισης όλων των προβλημάτων.
πουκληροδότησετο καθεστώς εκείνο (µια ευθύνη που σήκωσα για δύο,
περίπου, χρόνια -βλ. σχεπκώςπαραπάνω, σελ. 226 κε)και να µελετήρω,
ἔτσι. αμεσότερατοτιχρειάζεται η εκπαίδευση της χώραςμας. τι μπορείνα,
γίνει καὶ πώς επιτυγχάνεται αὐτό. Ακόμα, η υπηρεσία µου στη Δυτική Ευ-
ρώπῃ γιατην εκπαἴδευση των παιδιών των συμπατριωτών µαςµετανα-
στών μού έδωσε την ευκαρία ὁχ µόνο να µελετήσωκαι να υπηρετήσω
-κατά γενική ομολογία εππυχώς- αιπό το πολύ σηµανιικό θέμα, που γενι-
Κότερα αφορά το Ιδιατερα πολύτιμο ένα τρίτο του συνολικού Ελληνισμού,
αλλά συγχρόνως να αποκτήσω µια πολύτιμη ἐμπειρία των εκπαιδειτικὼν
συστημάτων των προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών. Τέλος, όπως προα-
Ναφέρω, είχα την ευπωγία να µετέχω ενεργώς και µε υπευθυνότητα στην
ἘππροπήΠαδείαςτης ΕΟΚ. όπου διερευνώνταν τα σύγχρονα προβλήματα
της εκπαίδευσης και παΐρνονταν οἱ αποφάσεις -καιµε επιχορηγήσεις«για
Την αντιμετώπισή τους σε όλεςτις χώρεςµέλη της Κοινότητας.

Ὑπήρχε λοιπόν αυτή η μακρόχρονη εμπειρίαµε τα προβλήµατα της
εκπαίδευσης, η οποία -κατάτη δική µου, βέβαια, αντίληψη-είχε απολή-
ἔρισε ώρμες ρεαλισηκές απόψεις αναφορικά µετην ανημετώπισήτους,

Τοπολύ σηµαντικό,δε, ήτανότι στην περίοδο που αναφερόμαστε,
υπήρχε η πολπική βούληση και δύναµη.η οποία θα μπορούσενα προ:
ωθήσει αποτελεσματικά εκπαϊδευτικές αλλαγές-κάτι που άλλωστε έκα-
νε. Κι ακόµαότι πρόσφερατις υπηρεσίεςτουεἰδικού συμβούλου σε ἐ-
ναν υπουργό παϊδείας͵ τον ΑπόστολοΚακλαμάνη, που Του διέκρινε η
ακεραιότητα,το πάθοςγια τοκαλότου τόπου, ἢ πολιτική οξυδέρκεια
καὶ βαθιά εκτίμηση στο μοναδικό ρόλοτης εκπαίδευσηςγ΄ αυτό. Κι α-
κόμα, η προθυμία να αποδεχτείτεκμηριωμένεςεισηγήσεις για άξα λό-
ου εκπαιδευτικά μέτρα.

Είχαν ήδη δημοσιευτείστην περίοδο1982-1985ένας σηµανικός α-
ριθμός εκπαιδευτικών νομοθετηµάτων,στην κατάρτισητων οποίων εἶχα
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πάρειμέρος κι εγώ με τῆν ἰδιότητα του εἰδικού συμβούλου του ὑπουργού.
Ανάμεσάτουςοι νόμοι 1268/1982 γιο την κατάρτιση των δασκάλων και
νηπιαγωγών στα πανεπιστημιακάΠαιδαγωγικά Τμήματα, 1304/1982γα
τὴ θέσπιση Του θεσμού των σχολικών συμβούλων. 1566/1985 γιατη
«Δομήκαὶ λεπουργίατης πρωτοβάθµαςκαὶ δευτεροβάθμιας εκπαΐδευ-
σης» στον ἴδιο νόµο η επιμόρφωση Ίωνεκπαιδευτικών στα Περιφερε:-
ακάΕκπαιδευτικά Κέντρα, ΓΕΚ. και η επανίδρυσητου Παιδαγωγικού Ίνση-
τούτου στη θέση του καταργούμενου ΚΕΜΕ). Οἱνόμοι αὐτοί σηματοδο-
τούσανσημαντικές εκπαιδειπικές αλλαγές, αλλάοι γενικές διατάξεις τους
χρειάζονταν επιμέρους προεδρικά διατάγματα και υπουργικές ἀποφά-
σεις, προκειμένου να εξειδικευτούν γις σωστή εφαρμογή στὴν πράξῃ, Σ᾽
αἰπέςτις διαδικασίες, που ήταν βέβαιο συλλογικές, μπορούσεκανείς να
ουνεισφέρειµε απόψεις που θα μπορούσαν, ενδεχομένως,να συμβάλουν
ετε οεθετικές ρυθμίσειςεἶπε στην αποεροπή άστοχωνρυθμίσεων,

Αποζωρώντας, εγκατέλειψατην εικαιρία να συµβάλω σε µιαπιο εὖ-
στοχῃ διαµόρφωση Των εφαρμογών ορισμένων σημαντικών ρυθµίσε-
ων.μερικέςαπό τις οποίες, κατά τη γνώµη µου. εξακολουθούν, δυστυ-
χώς, να πάσχουν και σήμερα. Παραμένονταςθα μπορούσα να παλέφω
πιο αποτελεσµαιικά να δοθούνοι σωστές λύσεις σε ορισμένα καίρια,
κατά την κρίση μου, θέματα, όπως η εξασφάλιση κατάλληληςκαι επαρ.
κούς άσκησης των ὑποψήφιωνεκπαιδευτικῶν στην ἐκπαιδευτική πρά-
ξῃ, ἢ συνεχής μαζική ενδοῦπηρεσιακή τους ἐπιμόρφωση,ἡ παιδαγωγι-
κώςορθή αξιολόγηση του έργου του σχολείου καιτης υπηρεσιακήςευ-
δοκµότητας του εκπαιδευτικού, η αναδιοργάνωση του μεγάλου θέμα-
τοςτηςελληνικήςπαιδείαςτου Ελληησμούτης διασποράςκά.γιατις
οποίεςέγινε κατά θέµα λόγος παραπάνω σ'αυτό το κεφάλαιο,

Θα µου δινόταν, πιστεύω, ο χρόνες, πάνω απ'όλα,να επιδοθώορ-
Ὑανωπικά στην ύψιστης προτεραιότγαςπανεκπαϊδευτική εκστρατεία
για εδραίωσηµιας δημιουργικής µαθησιακής διαδικασίαςστα σχολεία
μας. Στο να οργανωθούν πρόσφορεςμορφέςεπιμόρφωσηςτου συνό-
λου των εκπαιδευτικών,µε στόχο να καταπολεμηθεί αποτελεσµαπικά η
Χρόνια μάστιγατῆςελληνικής εκπαίδευσης, που είναι η βερµπαλιστική
αποθησαύριση αβαθών,κενών, µη δηµιουργικών και σε µεγάλο ποσο-
στό εφήμερων, γνώσεων, που απορρᾶι από τη στείρα απομνηµόνευσή
πους, χωρίς ενεργηπκήσυµµετοχή του µαθητή, χωρίς εμπράγµατη θε-
μελίωση και κρική σκέψη στην οικοδόμησητου γνωσιακούκαι ευρύ-
Ἱερα µορφωπκού του δυναμικού
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Κάνοντας αποδεκτή την αποχώρησήµου από το Ὑπουρ]είο,ο υ-
πουργόςμού απεύθυνε την ακόλουθη επιστολή;

«ΠΟΥΤΟΣ.
ΕΘΝΙΦΙΣΓΠΑΔΕΑΣ ΚΑΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Αήνα 3091985
ΠΡΟΣ Του

κ

ΚώσταΧόρη
Εἰδκό Σύμβοιλο Εντούθα

Αγαπητέ κύριεΧόρη,
μὲ μεγάλη μου λύπη ἀναγκάζομαι να δεχθώτὸ αἰπημάσας να μὴνανανε:

ὥσωτὴ σύμβασήσας ὡς εδικού συμβούλου μου. Κατανοώ τὰ προσωπικά
σας προβλήματα υγείας καὶ τα οἰκογενειακάσας ζητήματα που και ἄλλοτε φλι-
κά μου εκθέσατε καὶ τὰ οποία σὰς εμποδίζουν να προσφέρετε τακπικά τις ὑπη-
εσίες σας στο Ὑπουργείο Παδείας. Ὡστόσο, ἢ προθυμία σας να συνεχίσετε, -
Tuna, o70 μέχρο των χρονικών ἡ ἆλλων δυνατοτήτων σας, την Τόσοπολύτμη
συμβολή σας στο δύσκολο ἔργο μου με συγανείιδιαίτερα. Ἄλλωστε, νομίζω
πως σε κάθε περίπτωσηἕνας παιδαγωγός και πνευµαπκός άνθρωπος, όπως
εσεῖς, δὲν παύει ποτένα εἶναι χρήσιμος με τις συμβουλές καιτιςεσηγήσας του.

Κλείνοντας επιθυμώ να σας συγχαρώ κα να σας ευχαριστήσω ως υ-
πουργός Παιδείας γιατο Ἱεράστο και πολύμορφο έργο που προσφέρατε µε
εωασθησία καὶ αγάπη στα Ελληνόπουλα στην πατρίδα, αἱλά καὶ στα µετανα-
στόπουλά µας στ] Δυπ. Ευρώπη έργο πραγµαπκά xd, για το οποίο πρέ-
πεινα ασθάνεστε περήφανος και ἆξος ιδιαίτερου σεβασμού από όλους όσοι
γνωρίζουν καὶ ενδιαφέρονται όψι µόνο γιατα προβλήματα της Παιδείας αλλά
καὶ γιατις εθμικές προυπάσας, Βεικές ἡ αρνητικές, που έχεο χερισμός µε-
ρικών από αυτά.

Μεθερμές αιχές γιαυγεία και συνεχή πνευµαπκή προσφορά.
ied,

ἈΠΌΣΤΟΛΟΣ
KAKAAMANHED

   ἐς Evewnns [3
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Αποζωρώντας από το ΥΠΕΠΘ. διατήρησατην επαφή µε τα ἐκπαιδευτι-
κά θέματα:

Ἐπί οχτώ χρόνια ἀσχολήθηκαμε τὴν ἔκδοση τῆς ϑτομης Παιδάγωνγ:
κής Ψυιολογκής Εγκυκλοπαΐδαας (Ελληνικά Γράμματα, 1985-1993), ως.
διευθυντής σύνταξης, Διέθεσα στο διάστημα αὐτό όλοτο χρόνο µου
στο σχεδιασμότου έργου, στην κατάρτισητου λημµατολογίου (11.000,
περίπου, λήμματα),στην επιλογή των συγγραφέων, μεταφραστών, δια-
οκευαστών Και στον έλεγχοτου περιεχοµένου τωνλημμάτων.

Πήρα μέρος, ὡς εἰσηγητής, σε διεθνή συνέδρια της Ουνέσκο, τοῦ
Συμβουλίου της Ευβώπης, του Διεθνούς Κέντρου Απόδημου Έλλην
uot.

Eiuat µέλοςτης Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας -έχω διατελέσει
Και μέλοςτου ΔΣ. της- και συμμετέχω στα διεθνή και ελληνικά συνέ.
δριά τῆς, τὰ οποία κατά κανόνα διοργανώνει σεσυνεργασία µε τα ελ-
ληνκά πανεπιστήμια.

Ἰιμήθηκα µε εἰδικές εκδηλώσεις και απονοµή μεταλλίου: (α) Από την
Παἰδαιωγική Εταρεία Ελλάδας, δύο φορές, (ϐ) από το Παδαγωγκό Ἰμή-
µατου Πανεπιστηµίου Πατρών,(1) απότο Παιδαγωγικό Τμήμα Αθηνών
καὶ του Μαρασλείου Διδασκαλείου ΜετεκπαΐδευσηςΔασκάλων. Το ἴδιο
καὶ απότουςδασκάλουςµαθητές µου πουείχαν αποφοπήρει απότς ΓΠα-
δαγωγικές Ακαδημίες της Τρίποληςκαιτης Λαμίας στα χρόνιαπου υπη-
ρετούσαεκεί (δύο εκδηλώσεις στην Τρίπολη καὶ τρεις στη Λαμία).

Καβέβαια άµεση επαφή µε τα θέµατατης εκπαίδευσηςείχα σαυτό
το διάστηµα του απόμαχου,με τὴ συγγραφή τριώνβιβλίων, με τους τίτ-
λους: Ἑλληνική Παδεία για Τον Ελληνισμότῖς Διασποράς (έεδ. Έλληνι
Γράμματα, 2004), Από την Παδαγωγκή Θεωρία στην Εκπαϊδευπική Πράϊ
εκδ. Gutenberg, και το παρόν.

    

   

 

ἐπίλογος [39]

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΧρΕΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΣΥΜΦΟΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣΑΠΡΟΚΤΗ.
ΜΑΤΟΣΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΦΟΠΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΚΡΟΞΕΝΙΤΕΜΟ.

To αγρόκτηµααυτό ήταν στονοικισμό Μαγούλα, στα βόρεια όρια της
κοιλάδαςτου Ευπαλίου Δωρίδας, πάνω στο δρόμοπροςτο παραλιακό
Μοναστηράκι. Ο δρόμοςαὐτός καθημερινά δεν άδειαζς από τους κα-
Ἰοίκουςκυρίως των πάνω χωριών τῆςΔυτικής Δωρίδαςκαιτης Ανατο-
λικής Ναυπακίας, που πηγαινοέρχονταντότε µε τα φορήία τουςπρος
και από το παραθαλάσσιο Μοναστηράκι. Το Μοναστηράκι ήταν τότε ση-
μαντικό κέντρο. Ὡς επίνειο,ισοδύναμο περίπου της Ναυπάκτου. ταν
Κέντροεµπορικόκαι διαμετακομιστικό προςκαι από το Μοριά και την
Ἀθήνα, Είχεκαθημερινό καῖκι (πέραµα) προςκαι απότον Ψαθόπυργο.

Το αγρόκτημαπεριλάμβανε ένα µεγάλο παραδοσιακόδιώροφο
σπίτι, πλάι ἕναν νερόμυλο, τον καλύτεροτης περιοχής, οχιώ στρέµµα-
τα ποτιστικό χωράφι με ελαιώνα και ἄλλα εἰκοσι δύο στρέμματα άνυ-
δρο, δεντροφυτεμένο κυρίως με αχλαδιές. Η ἀγορά συμφωνήθηκε το
1929 ye ήμηµα 150000 δραγµέςκι έμελλε να χρηµατοδοτηβεί από τέσ-
‘cepa αδέρφιατου πατέρα µου που ἦτανεγκαταστηµένα,µε καλή προ-
Κοπή, σιον Καναδά, Δύο απ’ αυτά, που επισκέφτηκανεκείνη τη χρονιά
την πατρίδα, ένιωθαν ξεχωριστή υποχρέωσηόληςτηςοικογένειαςστον
πατέρα µου, που ήταν ο μεγαλύτερος, και εκδήλωσαν την πρόθεσηνα
τον βοηθήσουν Υ᾿ αποκτήσεικι αυτός κάποια οικονομική άνεση. ταν
συνολικά οχιώ αδέρφια (πέντε αγόρια καιτρία κορίτοια)καιεἶχανµεί
νει Ορφανά, µε προστάτη τον πατέρα µου,όταν εκείνος ήταν δεκατεσ-
σάρωνετώνκαι το όγδοο,µια αδερφή,μόλις ενόςέτους.
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Θυμάμαι-ήμουνεννιά χρονών μια χαρακτηριστική στιχομυθία των
δύο ξενπεμένων, μπροστά στον πατέραµου, όταν ήρθανστο χωριό. Ο
πιο μεγάλος(και πιο φιλότιμος) έλεγε στον ἄλλο: «Καλά,εμείς φύγαμε,
πήγαμε στον Καναδάκαι κάναµε προκοπή,Τούτονεδώ τον αδερφό
μὰςτον τιμωρήσαμε. Τὸν αφήσαμε να φροντίζει τὴ μάνα μας, νὰ προ-
στατεύειτις αδερφές µας. να τις παντρέφει. Όμωςκι αυτόςέκαμε φα-
ελιά, πώςθα ζήσει σ' αὐτόν τον άγονο τον τόπορ) Έκαμαντη σκέψη
να τονκαλέσουνοικογενειακώς στον Καναδά. Αλλά βρήκαν πως αυτό
δε βόλευε. Τιθα γινόταν η μάνα; Τελικά αποφάσισαν να τονενισχύσουν
οικονοµκά, υπολογίζοντας πωςθα συνέπρατταν και τα άλλα δυο α-
δέρφια που ζούσαν στον Καναδά,να κέµειµια αγορά και να βελιώσει
έτοιταοικονομικά του. Έφυγανμ' αυτήντην υπόσχεση,

Ὁ πατέρας µου άρχισε να προβλημαήζεταικαι να αναζητεί µια Κα-
τάλληληλύση: Έναςθείος του τον συμλούλευε να αγοράσει ένα σπίτι
στην Αθήνα και να παίρνειτα ἐνοίκά παραμένοντας στο χωριό. Ἕνας,
ἀλλος,θείος τουκι αυτός,του προξένεψε το προαναφερόμενο αχρό-
κτημα, δυστυχῶς όχι ανιδιοτελώς. Γνώρζε την πωλήτρια,εισέπραξε κά-
ποια προμήθειακαὶ διογκώνονταςµε πολλή µαεστρία τα προσδοκώµε-
να έσοδα(«τόσα από το μύλο που αλέθει το φόρτωμασε μιάμιση ώρα
-θακάµεις και ελαιοτριβείο πλάι--τόσααπό τιςελιές, τόσα από τιςλοι-
πές καλλιέργειες»-Χρυσωρυχείο)τονέπεισε. Ὁ πατέραςµου ήταν πο-
λύ ἕνημος, καλοπροαΐρετοςκαι καθόλου καχύποπτος, Έκλνε,εξάλλου,
προςτη λύσηενόςκτήματος, γιατίαγαπούσεΤη γη και ἦταν καλλιερ'
τής ακάµατος καιµε µεράκι. Όμως, πέρα από το δυσανάλογα ἀκριβό
γιατην εποχή εκείνη τίµηµατων 150000 δραχμών {µε την εναλλακτική
λύση αγόραζε κανείς ένα διώροφο omin στην Αθήνα).την κακοτυχα
της αγοράςαυτής συνέτρεξαν κι άλλα δύο μειονεκτήματα.

To πρώτο ήτανοι όροιτης αποπληρωμής,Είχαν συμφωνηθείτρεις
δόσεις των 50000 δραχμών: μία προκαταβολήκαιοι άλλες δύο σε
βραχέα χρονικά διαστήματα. Κάθε καθυστέρηση συνεπαγότανεπαχθήἑ-
ντοκη επιβάρυνση, Το δεύτερο και αποφασιστικό ήταν ότι ένα µέρος
τηςδεύτερηςδόσης καταναλώθηκε γι! απαραΐητες επισκευές τόσο
του μύλου όσοκαιτου σππιού(και τα δύο ήτανσε κατάστασηεγκατά-
Άειψης).ενώ η τρίτη δόση δεν ήρθε ποτέ από τονΚαναδά. Κάποια ου-
νερίσματα, ίσως, μεταξύ των χορηγών αδερφιών µαταίωσαν ορισηκά
την αποπληρωμή, Ἡ μοίρα του αγροκτήματοςἦταν πια προδιαγραµμέ-
νη; Οἱέντοκες επιβαρύνσεις διογκώνοιτανκαισε µια εξαετίαέφτασαν
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το αρχκό Τίµηµα. Τελικά περιήλθε και πάλι στην κυριότηγα των πωλη-
τών. Κιαυτό -τραγική ειρωνεία- μερικούς µήνες πριν προχωρήσει ητό-
τεκυβέρνησητου| Μεταξά (1936) στην απόσβεση των αγροτικών χρε-
ὤν.Ο πατέρας µου περιήλθε σε κατάσταση ψυχολογικής εξουθένωσης.
Τα δυο μεγαλύτερα παιδιά,ο αδερφόςµουκαι εγώ, από την evn ma
τότε,τον παρηγορήσαµε, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα κάνουµε προκο-
πή καιθα φροντίσουμε την οικογένεια.

Πήραμετο δρόμο µας, καιτην υπόσχεσήµας γα Την οικογένεια την
πηρήσαμε. Κα οι άμεσες σινέπειεςτης περιπέτειας αυτής έπαψαν va was,
απασχολούν,σαννα µη μετρούσαν, Γιο πολύ αισθανθήκαµετην απώλεια,
του αγροκτήματος πέντε Χρόνιααργότερα, στα χρόνιατης Κατοχής, που,
παλεύαµε για επισπισηκή επιβίωση. Η παραγωγή του, ιδιατεραο µύλος,
Εγγωώνταντην εποχή εκείνη υπερεπάρκεια. την οποία είχαμε απολέσει
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Στο κύριο σώματουββλίου(σελ. 73) αναφέρθηκαστο πρώτοπέρασμα.
από την περιοχή μας του τμήματοςτου ΕΛΑΣ (Αρχηγείο Ναυπακσίαςυ-
πό τον Καπλάνη -- αρχές του 1943) και στὴν πρώτη γνωριμία μας με
τους τρεις σκοπούςτου ΕΑΜ,καθώςεπίσης με τα οργανωτικά σχήματα
που αυτό εισηγούνταν.

Σύντομα, µε το πέρασματων ανταρτώνκαστο δικό µου χωριό, µε
γενική συνέλευση των κατοίκων στήθηκε, σαν κάτι αυτονόητο,το τυπι-
κό οργανωτικό σχήμα: Επιτροπή του ΕΛΗ, Εππροπή Εθνικής Αλληλεγ-
γύης -αργότερακαιΕΠΟΝ. Παράλληλα εκλέχηκε η Λαϊκή Αὐτοδιοίκη-
σηµετις κατά θέµαεπιτροπές, (μεταξύ των άλλων -αςσηµειωθεί--σχο-
λική και εκκλησιαστκή επιπροπή]. στη θέση των καταλυµένων, όπως.
ὅαµε πιο πάνω, γερμανοελεγχόµενων κατοχικών κραπικών αρχών,
Ἐκλέχτηκε επίσης το Λαϊκό Δικαστήριο, που προοριζότανγια την επί-
λυσητῶνΚάθε κατηγορίας διαφορώνµεταξύ των κατοίκων,

Ἡ γενική συνέλευση τωνκατοίκων συνεδρίαζς τακηικά ἡ Και έκτακτα,
συζητούσε τα θέµατα, έλεγχετις εππροπέςαιτοδιοίκησης, κιαν χρειαζό-
ταν τις ανασυγκροτούσε. Πολλές φορές. πριν από την ψηῥοφορία για a-
νάδειξῃ µιαςεππροπής, µέλη της συνέλευσης πρότειναν και παρακνού-
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σαν όποια ἄλλα μέλη θεωρούσανκατάλληλα για την ὑπό ψήφιση εππρο-
πή, να καταθέσουν υποψηφιότητα γ᾽αὐτήν. Ἔτσι καὶ από τὴν ἀναφερόμε-
νῆ πιο πάνω κατοχική «συντροφιά»μας του χωριού, «λόγω προσόντων»
καθέναςµας προτάθηκε για περισσότερες από μία επιτροπέςκαι σχεδόν
όλοιγιατο Λαϊκό Δικαστήριο, λειτουργίες στις οποίες ανταποκρθήκαµε
μὲ πολλή υπευθυνότητα. Ἠμασταναυτοίπου πήγαμε στο κονηνό χωριό
Ελατόβρυσηκατά την πρώτη εμφάνισηΤμήματοςτου ΕΛΑΣ, για ενηµέρω-
ση αναφορικά µετην αντιστασιακήοργάνωση Του ΕΑΜ (ο ἱερέας ΓἼαπα-
Χαράλαμπος Λιάρος, ο γιατρός Ιωάννης Ζούκος, ο φιλόλογος Αθανά-
σιος Maas, 0 αξωµαπκός Θεοχάρης Θεοχάρης,ο συνδικαλιστής
ΑθανάσιοςΚαραδήµας, οι δάσκαλοι Κωνστανήνος Χάρηςκαι Χαρόλα-
µπος. Λαβίδας, Στη συντροφιά προστέθηχεκι ένας ακόµα,ο φιλόλογος
Γεώργιος Παπαντωνίου, πουείχεέρθει κιαυτός από την Αθήνα, εγκατα-
λείποντας τη θέσητου. Ἠταν τότε Διευθυντής της Δημοπκής Ββλιοθή;
κης Πειραιώς(μετέπειτα έγινε καθηγητήςτης αρχαίαςελληνικήςιστορίας
στο Γανετιστήμιο Αθηνών). Ἠρθεαπό την Αθήνα, µε σκοπόνα πάρει
μέροςστηνΕθνική Αντίσταση.

Δυο ακόµα λόγια γενικότερου ενδιαφέροντος για την παραπέρα
στάση των µελών τῆςπροαναφερόµενηςσυντροφιάς έναντι τωνδιακη-
ρύξεωνκαὶτης δράσηςτου ΕΑΜ. Από τους οχιώ, τέσσερις ενταχθήκα-
µε στην οργάνωση. Οἱ δύο μάλιστα αναδείχτηκανκαι µέλητηςΠεριφε-
ρειακής Επαροπήςτου ΕΑΜ Φωκίδας, ΊνανοιΓ. Παπαντωνίου καιΑθ.
Καραδήµας, ΜέλοςτηςΕπιτροπής αὐτής όπωςπροανέφερα, ήταντότε
και ο Χαρίλαος Φλωράκης(Γώτης)

Από τα άλλα τέσσερα µέλη της συνηροφιάς µας αυτής, δύο παρέ-
μείναν όλο το διάστηµατης Κατοχής σιο χωρίό, ουσιαστικά ασυµπα-
θώς προςτο ΕΑΜ, αλλά ουµµετέχονταςµε τη θέλησή τουςστηντοπική
αμποδιοίκηση καισε θέµατα αρωγἠςτου αγώνα καὶ της τοπικής κοινω-
Νίας. Από τους άλλους δύο, αργότερα,ο ένας κατέβηκε στην κατοχκή
Ἀθήνα, ενώ ο άλλος (αξωμαπκός) πέρασε στιςτάξεις του 5/42 Συ-
ντάγματοςτου Δ. Ψαρρού. Ἠταν στο Κλήμακατά τη διάλυση, αλλάευ-
τυχώς δε σκοτώθηκε. Μαζί µε μερικούς άλλους αξωματικούς, πουγλί-
τῶσανμέσα στη σύγχυση Του µεγάλου φονικού, παραδόθηκαν, οδηγή-
θηκαν στο Στρατηγείο του ΕΛΑΣ και, όπως µάθαµε, δήλωσαν κατάταξῃ
στις γραμμέςτου.

Το ενδιαφέροντου θέματος είναι ὁτ. όλατα µέλη της συντροφιάς.
συνδεόμαστανμεταξύ μαςφιλικά, κάναμε συνεχώς παρέα, συζητούσα-
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μετα ὅποια θέματα,καὶ τις διαφωνίες µας. Αναφορικά µε της αντιστα.
σιακές οργανώσεις, οι διαφωνίες µας πολλές φορές εκφράζονταν έ-
ντονα κι άλλοτε µε πειρακτικά χωρατά,Ποτέ όµως δεν κατέληξανοε δι-
χασηκές διαθέσεις. Η στάση µαςαυτή δημιούργησε ανάλογο κλίμα σε
ὅλοτο χωριό. Έτσι, όταν αργότεραοἱδιενέξεις των οργανώσεωνκαλ-
λιέργησαν διχασμούςκαι πάθη στις μικρές κοινωνίες Των χωριών (πά-
θη τὰ οποία µετέπεπα στον εμφύλιο προκάλεσανκαι θύματα) οι κάτοι-
κοιτου δικού µας χωριού συµβίωσαν, τα χρόνια εκείνα, ἰρηνικά, µε αλ-
ληλεγγύη και Σεπέρασαντηςδιχασηικέςκρίσεις χωρίς κατατρεγµούς'

 

 

 

  

Μετά την παρένθεση αυτή έρχομαιστακαθαυτό δικάµου:
Όπως έχω ειπείπιο πάνω,το ΕΑΜ ήταν η οργάνωση εθνικής ανήί-

‘oraongnou πρωτοεμφανίστηκεκαι εδραιώθηκε στηνπεριοχή µας, Από
την αρχή,το ανηστασιακόκήρυγμάτου καιοἱενέργειές Του γιαεξου-
δετέρωση της αναρχας καὶτῆς ανασφάλειας, καὶ η εµπέδωση, µέσω
τηςτοπικής αυτοδιοίκησης,της οµαλήςλειτουργίας των θεσμώνκαι
των κοινωνικών λεπουργιώνστιςελεύθερες περιοχές, είχαν θετική α-
πήχηση σε όλους. Προσωπικά µε συγκινούσεέντονα η ιδέα τηςαντί-
στασης στους κατακτητές και ἔκρινα ορθολογικά σωστούς τουςτρεις
ϑθεμελιακούς σκοπούς του αγώνα, που διακήρυσσετο EAM: Thy ἐπῴίω-
σητου λαού,το διώξμο του κατακτητή,την κατάθεσητων όπλων μετά
την απελευθέρωσηκαιµε δηµοκρατκέςδιαδικασίες ελεύθερη απόφαση
του λαούγια το πολίτευμακαιτη διακυβέρνησήτου.

Σε οχέσηµε Τον τρίτο σκοπό του ΕΑΜ. που αφορούσετη µετά τον
πόλεμο πολιική κατάσταση, ρηίά, δεν εκφραζόταν,τότε, καµιά πρόθε-
ση Ιδεολογικοποληικής του επιβολής, Επίσημα, µε κάθεευκαιρία,τον.
ζόταν ο σεβασμόςτης θέλησηςτου λαού. Επιμελώςτηρείταν η τακτική

1 Εξάριση αποτέλεσαν Bio ἀϊομα χαμηλήςηθικής σιόθμης͵ τὰ οποία, σε μι πε:
ρόδο της Καιοῄής δώρηκαν από τ ὁρουρό της Θρεζανκής Αποστομς, 9 oncia &
ὄρευε στοχωριόµας, Η φρουρά αυτή ήταν µια οµάδα του ΕΛΑΣ. Η δίωδῃ έγινε γα να.

ποροδώσουν κβώπα ρίψεων µε εφόδια της Αποστοής τα οποία ὧμαν κλέφααπό το
πεδίο ρίψεων που ἦταν σε μα ξίλοκκη περιοχή στην ευρύτερη περιφέρεια τοῦ χωριοῦ
μαςΤο fv and ra ὅτομο οὐτό καιαζγεπτον ἀργόερα καὶ από τὴν τόιε πολποφυλοκῆ
γι ἀπόπερα φόνου. Εζοπίος τῶν διώεώντοὺς αιτών, τα ἄτομα αυτά απέκτησαν op
Ίότρα «πστοφοιγικά οκριφιούς εθηκοφροσύνηρ»κα χρησιμοποιήθηκαν από τις εἰ
τέσημες πλέον, μετοκατοχκές κραπκές αρχές ὡς τληροφοριοδότες γα 1ο γνωστό ὁα
χλωμὰ ὅσων ἔχον πόρε μέρος στὴν τομκή ἀνήσιοση,
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αυτή, Ιδίωςαπότους εκπροσώπουςτου ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, όπως ἔχει προα-
Ναφερθεί, είχε δραστήρια συμμετοχή στο εαμικό µπλοκ, τόσο οργανω-
πκό όσακαὶ αγωνιστικά. Από ευνόητη, ωστόσο, πολική σκοπιμότητα,
δεν έκανε καµίά ανοιχτήιδεολογική προπαγάνδαή προσπάθεια να
στρατολογήσει µέλη για το κόµµακαι επιδίωκε να προσελκύσει εξω-
κομματικά, κυρίως, πρόσωπαµε κύροςγα στελέχωση τόσοτου στρα-
πιωτικού όσοκαι του πολπικού σκέλουςτης οργάνωσης, Ωστόσο από
τοὺς πολπικούς προσανατολισμούς όλων των κομμάτων που συνέθε-
ταν τὸ εαμικό µπλοκ, από περιστασιακές ουζητήσεις µε στρατευµένα
στον ανπιστασιακό αγώνα ηγετικά στελέχη και απότις παράπλευρεςεκ-
δηλώσεις διαχεόταν µια κοϊνωνικοποληική ιδεολογία µε πυρήνα την
κοινωνική δικαιοσύνη.

Ἡ έννοια της κοινωνικήςδικαιοσύνης, ωςπολιτικάελεύθερηςεπι-
λογήςκαι όχιωςκαταναγκαστκήςεπιβολής, ἔβριοκε απήχηση στονδι-
κό µουιδεολογικό κόσµο,στη µορφή µιας κοινωνικήςευαισθησίαςτην
οποία είχε ενσταλάξει στη συνείδησή µου ἣ οικογενειακή ανατροφή Και
ωςτότε πορεία τῆς ζωής µου. Τοπερίεργοείναι ότι, παρά τον µικρο-
Ἐρντεμό, την πρώιμη σκληρή βιοπάλη καιτις ποικλλες αδικίες πουεἶχα
γευτεί, δὲν κατεχόµουν από συναισθήματα αγανάκτησηςούτεείχα κοι-
νωνικοπολπικά βαθύτερα προβληματιστεί. Απέδιδα τὴν όποια αδικία
καὶ εκμετάλλευση κυρίωςστο Χαρακτήρα τωνεκάστοτεατόμωνκι όχι
πρωταρχκά σε θεσμικούς παράγοντες, όπωςἩ πολιτειακή οργάνωση
και μέριμνα, Προσωπικά φρόνηζα απὀπεποίθηση και φιλότιμον᾿απο-
Φεύγω κάθε µορφή αντικοϊνωνικής ουµπεριφοράςκαιπίστευα στη µε
Ὑόλη αξίατηςοικογενειακής ανατροφήςκαιτῆςεκπαΐδευσης, στα πλαί
σια μάλιστα αυτά,καιτῆςθρησκείας.

Στο νυχτερινό γυμνάσιοείχα έναν στενό Φίλο(1937-39). ο οποίος
διάβαζς Μαρξ καιµου μιλούσεγια την κομμουνιστική επανάσταση στη
Ρωσία και γιατηςεξελίξεις στο σοβιετικό καθεστώς, Δεν ένιωσα κανέ-
ναΙδιατερο ενδιαφέρον γι΄ αυτά. Από έναν άλλο συμμαθητή µου πλη-
ροφορήθηκα ότι ένας δύο συμμαθητές µας ἦταν µυστικοίχαφιέδες ε-
Ψπεταλμένοιτου τότε καθεστώτοςτης 4” Αυγούστου να παρακολου-
θούν και να καταδίδουν στην αστυνομία αντικαθεστωτκούςµαθητές
και καθηγητές. Είχε μάλιστα διαρρεύσει και ἡ πληροφορία ότι τον αν-
θρωπιστή ιδρυτή αυτούτου νυχτερινού γυμνασίου-στοοποίο, όπως ἑ-
χωειπεί πιο πάνω, οι καθηγητές δίδασκον χωρίς αµοίβή- το μεταξκό
καθεστώς, κάποια περίοδο,τον συνέλαβεκαιτον υπέβαλε στις ουνηθι-
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ομένες τότε διαδικασίες «νουθεσίας» του Μανιαδάκη, υπουργούεθνι-
κής ασφάλειαςτου καθεστώτος (κούρεμα,ρετσινόλαδο,κάθισμα σε πα-
γοκολόνα).Τα καταδίκαζα ὁλα αυτά, αλλά βαθύτερα δεν επαναστατού-
σα. Λίγο αργότερα, απλώς ενοχληµένα ένιωσα,όταντο μεταξικό καθε-
στώςτους οπουδαστές των ΠαἰδαγωγικώνΑκαδημιώνµας ενέταξε υ-
ποχρεωτικά στην οργάνωση τηςΕΟΝ ένστολους µετο βαθμό του «λο-
Χίτη» και µαςεκπαΐδευε για τους σκοπούς της.

Στις αρχές της ενικήςκατοχής, οι πικρές εμπειρίες από τα δεινά
του πολέμου Και τῆς υποδούλωσηςτῆςχώρας στις φασιστοναζίστι-
κὲς ορδές,η πείνα και ἢ δυστυχία που έπληξε τον ελληνικό λαό,εξαι-
τίας τηςλεηλασίας των αγαθώντηςχώρας από τους κατακτητές, µε
ὀργανοτη διορισµένη απ’ αυτούς κυβέρνησηκαι τις ελεγχόμενες απ'
αυτήνκρατικέςυπηρεσίες, µε οδήγησαν σε προβληματομούςπουέ
βρισκαν άμεση ανταπόκρισὴ στο εθνικοαπελευθερωηκόεαμικό κή-
ρυγμα. Στην κατάφαση ωστόσοαυτή µέτρησανκαευρύτεροι στοχα-
σμοί που οχεήζονταν µε τον απλώς υποδηλούµενο ἡ διαφαινόμενο,
τότε, κοινωνικοπολιικόιδεολογικό προσανατολισμό της οργάνωσης
αυτής. Ἡ ώριμη πλέονκριτική ανάλυση των ουσσωρευμένωνκοϊνω
κών εμπειριών µου, Ιδίως του βιοπαλαιστή-μαθητή, οδηγούσε στο ὁ-
ραμα και αἴτημαγια µια δικαιότερη και στοργικότερηγια τα µέλητης
οργανωμένη κοινωνία

Έτσι, ὕστερα από µια μικρή περίοδο δισταγμών, που οφείλονταν
στιςεπαπειλούµενες συγκρούσεις µεταξύ των αντιστασιακών οργανώ-
σεων (ΕΑΜ ΕΚΚΑ-5/42. ΕΔΕΣ), κινούμενος από τη συναίσθηση του χρέ-
ουςνα µη λείγω από τοναγώναπουοι καιροίεπέβαλλαν, εντόγθηκαε-
νεργώς πια στην οργάνωσητου ΕΑΜ (αργές καλοκαιριούτου1243).Ως
τότε, άτυπα, σχεδόνόλοι στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή θεω-
ρούνταν ανήκοντες στην οργάνωση (αργότεραμερικοί αποστασιοποι-
ἤθηκαν ή και δήλωσαν συµµετοχή στὴνΕΚΚΑ 5,42). Η γενική συνέλευση
των κατοίκωνµε όρισε «Υπεύθυνο του EAM του χωριού». Κύριο µέλη-
μά μου ἦταν ἢ συμβολή στὴνεὐρυθμηλειτουργία των ὀργάνωντῆς το-
πικής αυτοδιοίκησηςκαὶ ἢ εξυπηρέτηση των επιμελητειακών αναγκών
τῶνκινούμενων τμημάτωντοῦ ΕΛΑΣ. Στὴ συνέχεια μου ἀνατέθηκε ευ
θύνη του Γραμματέατης Ἐπιτροπής ΕΑΜ τῆς Β8.Δ. Δωρίδας (ομάδα δε-
κατριών χωριώντῆς περιοχής του δικού μου). Αὐτά παράλληλα προς,
τὰ καθήκοντα του δασκόλου, αφού νωρίς το 1943 εἶχε έρθει ο διορι-
σμός μου από το Ὑπουργείο ΓΙαιδείας στὴ Φωκίδακαι στὴ συνέχεια

     



τοποθέτησή μου, πρώτα στο σχολείο ενός κοντινού χωριού και κατόπιν
στο οχολείο του δικού µου χωριού.

Την άνοιξῃ του 1944 περάσαμε,στην περιοχή µας, τη δοκιμασία της,
δρομαπικήςσύγκρουσης των οργανώσεων ΕΑΜΙΕΛΑΣ Kat EKKA.S/42,
που κατέληξεστη διάλυση της δεύτερης, Για το τραγικό αυτό γεγονός.
ἐχει γίνει ήδη λόγος πιο πάνωστο Β' Μέροςτουβιβλίου.

Λίγο πριν απότο γεγονός αυτόες γίνει ένα συνέδριο δασκάλων
τῆς ἐπαρχίας στο Λιδορίκι. Το θέμα που κυριαρχούσε ἦταν ἡ εθνική α-
Μήσταση,καιτο κλίμα ἦταν σαφώς φιλοεαμικό. Ἡ αντιπαλότηχα, ωστό-
σο,τῶν δυο οργανώσεων ήταντην περίοδο εκείνη στο αποκορύφωμά
της. Ιδίως στα χωριά της πεδιάδαςτου Μόρνου και της προσκείµενης,
ευρύτερηςπεριοχής. Στην περιοχή αυτή, από νωρίς, είχε αναπτυχθεί ἑ-
ναισχυρό εαμικό κίνηµα. Δύναμη όµως απόχτησε κατόπιν εκεί καιτο
3/42 της ΕΚΚΑ. Ανπεαµικά, εξάλλου, ερείσµατα απόχτησαν εκείκαιτα
Τάγματα Ασφαλείας Ναυπάκτου, απὀ όπου συχνά έκαναν επιδροµές
στα χωριά του κάμπου. Η προπαγάνδα είχε δημιουργήσει µια εκρηκη-
κή διχαστική κατάσταση ανάµεσα στους κατοίκους. «Εργάζονται για
Tov Κομμουνισμό και έχουν στόχο να μοιραστούντις περιουσίες µας».
Έλεγανοι μεν για τουςεαµίες, «Είναι ἄκαπνοι,δεν Κάνουν αντίσταση
κατά τουκατακτητή και πληρώνονταιλίρες απότης Άγγλους για να
πλήξουντο ΕΑΜ», έλεγανοι άλλοι. Κα αποκαλούσαν-εδώ, δικαίως-
προδότες τουςενταγµένους ἡ προοκείµενους στα ΤάγματαΑσφαλείας.

Δισβλέπονταςτην πορεία που ακο)ουθούσε αυτή η κατάσταση κα-
Ἰεχόµουναπόαγωνία. Βρήκα λοιπόντην ευκαιρία να εκφράσω τους.
προβληματισμούςκαιτους φόβους µου σ' αυτόΤΟ ουνέδριο συναδέλ-
φων µου. Προετοιμασμένος καλά για να κατανικήσω To τρακτου πρω-
τόβγαλτου, ζήτησα και πήρα το λόγο. Διεκτραγώδησατην κατάσταση
µε την αχαλίνωτη προπαγάνδακαιτο ὀαναπομό ποὺεἶχε πάρει φοβε-
ρές διαστάσεις και Τόνισαότιτο ιστορικά διαχρονικό σαράκι του.
νους, ο διχασµός, ἀπεργάζεται για μια ἀκόμα φορά την καταστροφή. Κι
ἔκαμα έντονα έκκληση, εμείς οι εκπαιδευτικοίπριν απὀ καθεή άλλο, α-
νεξόρπῃααπό τις προτμήσεις µας αναφορικά µε της αντιστασιακές
οργανώσεις, µε ψυχραιμία και σύνεση να εργαστούμε αποτελεσµαπκά
γα καταλλαγή και ἐνότητα. Η παρέμβαση εντυπωσίασεκαιτο ανπικεί-
μενό τῆςεπιδοκιμάστηκεΙδιαίτερα,κατά τρόπο ποὺἔδειχνε ότιἢ μεγά-
λη πλειονότητα των ουνέδρων δασκάλωνείχετις ἴδιες ανηουχέεςκαιε-
κτιμήσεις για το σηµαντικό αυτό θέµα. Ταμοιραίαγεγονότα όµωςείχαν
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πάρει το δρόμο τους. Η σύγκρουση μεταξύ ΕΛΑΣ καὶ 5.42 Συντάγματος,
γατὴν οποία ἕκομα λόγο πιο πάνω,τελικά δεν αποφεύχθηκε

Ἀργές Αυγούστου του 1944,ένα τµήµατου ΕΛΑΣ,έπειτααπὀ µια
σκληρή φονική μάχη στο χωριό Καρούτες, κοντά στο Λιδορία, αιχμα-
λώτιοε µια γερμανική διλοχία. η οποία, προερχόµενη από την Άμφισσα,
προχωρούσεγια εκκαθαρίσεις στην περιοχή της Γκιώνας. Οἱ120 Γερ-
μανοί που αιχμαλωτίστηκαν μεταφέρθηκαν στην ἔδρατης Β' Ταξιαρχίας
Tou ΕΛΑΣ. στην Πενταγιού Κα στρατωνίστηκαν υπό φρούρηση, ὡςαιχ-
άλωτοι, στο χωριό µου(Κερασιά), όπου έδρευεκαὶ το κλιµάκιο της
συμµαχκήςΒρετανικής Αποστολής,

Στο σηµείο αυτό αξζει να παραθέσω σχετική παρατήρηση για τον
ψυχισμό του λαού µας; Το Τµήµατου ΕΛΑΣ που αχμαλώτιοε τουςΓερ-
ανούς, εκτός από τον οπλιοµό,τους αφαίρεσε καὶτιςγερές ενδυµα-
σίες τους και τους ἔδωσεαπό τις δικές του,που ἦταν φθαρμένες, Τους
χορηγούσεκαι ἕνα σχετικά φτωχό συσσίτιο. Οἱκάτοικοι Του χωριού, α-
πό λύπηση, τους ἔδιναν κανένα ρούχο, πολλές φορές και κάτι φαγώσι-
μοι παρότι ἥταν οι ἄδικοιεπιδρομείς που εχαν προξενήσει τόσες συμ-
φορές στον τόπο. Χαρακτηριστικό αὐτό που εἰπε κάποια γριούλα: «εἰ
μανούλες τους γέννησανκι αυτούς, και τους καρτερούν, παιδί μου»
Αὐτό ἥταντο κλίμα. Η ανθρωπιάτου Έλληνα σε όλοτηςτο μεγαλείο!

Άγες μέρες µετά τη μάχη των Καρουτών,ισχυρή γερμανική µονάδα
θωρακισμένων κατέφθασε στην περιοχή,έκαψε τις Καρούτες, το ΛΙδο-
Ρίκι καὶ δυο χωριά ακόµη, Συγχρόνως κατάφτασεη εἴδηση ότι άλλο ι-
Οχυρό τµήµαΓερμανώνκαταδροµέωνείχε ἐρκνήσει και προχωρούσε
µε κατεύθυνση τα πάνω χωριά, όπουεἷχετην έδρα της η Περιφερειακή,
Ἐπαροπή του ΕΑΜ Φωκίδας (10 χλμ. πιο µέσα ήτανΤὸ Χωριό μου, ὁ-
που, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε, φρουρούντανκαι οι αἰχµαλωπιοθέ-
Ὑπες Γερμανοῦ. Κηρύχτηκε συναγερμός, Τα κατά χωριό τμήματα οπλι-
τῶντου εφεδρικού ΕΛΑΣ πήραν εντολή να κινητοποιηθούν, μαζίμε ὁ.
σους ἄλλους μπορούσαννα φέρουν όπλο, για να αποκρούσουν τους ε-
πιδρομείς. ἀκολούθησακι ἐγώ τους οπλίτες του εφεδρικού του χωριού
μουμε μια παλική καραμπίνα. Μουέδειξαν το χειρισμό γιαή ἤμουν α-
νάσκητος. Σύµφωνα µετις εντολές πήραμεθέσεις στο Κροκύλειο, όπου
διανυκτερεύσαµε (στην εκκλησία) µε µέτρα επαγρύπνησης, Την ἄλλη
μέρα µαςεἶπαν ότιτο γερμανικό Τµήµαδιέκοψετην προέλαση, κι έτσι
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επανακάμψαμε.Κατά ἔννοια ανήκα πλέονκαὶ στον εφεδρικό ΕΛΑΣ.
Ἡ κύρια, ωστόσο, οργανωπκήενασχόλησηµου ήταν του Γραμματέα
της ΕπιτροπήςΕΑΜΙΒΑ Δωρίδας

λίγο αργότερα (κατά τα µέσα Αυγούστου 1344, αν θυμάμαικαλό)
ρθε εντολήαπό την ΠΕΕΑ (στο κλίμακυβέρνησης Εθνικής Ενότητας,
πιο) να γίνει µια προσπάθεια στρατολόγησης νέων γιαενίσχυσητων δυ-
νάμεων Του ΕΛΑΣ. προκειµένου να ενταθούντα πλήγματα κατά του κα-
τακτητή και vaεπισπευσθεί το τέλοςτης ξινικής κατοχής, Άρχσα να πε-
ριέρχοµαιτις οργανώσεις των χωριών ευθύνηςµου καινα µεταφέρωτην
έκκλησηστις τοπικές οργανώσεις του ΕΑΜ. Στην αρχή εκδηλώθηκε
προθυμία από ικανό αριθμό νέων. Στὴ συνέχεια, με παραινέσεις κυρίως,
τῶνγονέων τους, ἀρκετοί ὑπαναχώρησαν. Κατανοούσατις ανησυχίες,
καὶ τὴν παρέμβαση των γονέων. Και προσωπικά, βαθύτερα, ἔνιωθα σαν,
να λένε: «γιατί δεν πάει ο ἴδιος που παρακινεί τους ἄλλους».Δὲν παρα-
κινούσα, βέβαια, αλλά και απέτρεπα, ανκάποιος, για οἰκογενειακούς ἡ
ἄλλουςλόγους, δεν ήταν σωστόνα στρατυθεί” Ωστόσοτο εύλογοε-
ρώτημα αναφορικά µε µένα δεν ξεκολλούσε από το μυαλό μουκι ένιω-
θα πολύ άσχημαστη σκέψη ότι θα νόμιζαν πως λούφαζα. Έτσι, από
λότιμο, ἀποφάσισα να ξεκινήσω εγώ πρώτος, παρότι ἡ πολική ορ)
νώσημε απέτρεπε,γιατίµε θεωρούσεπιο χρήσιμο στοπόστο πουεἶχα
-κάτι πουκι εγώ το ἤξερα--και παρότι γνώριζα ότιοργανικάδεν εἰχα τις,
«νποχέςτης σκληρήςζωωής και του αγώνα στα βουνά. Εἶχα περάσει πλευ-
ρἴτιδα με ὑποτροπέςκαι με κατάτρεχε μια χρόνια γαστρίπιδα πουτελικά
κατέληξε σεἕλκος στομάχου,για το οποίο, ἀργότερα,καὶεγχειρίστηκα,

Ἔτσι βρέθηκα στο 236 Τάγματου ΕΛΑΣ που έδρευε στην Καλοσκο-
πή Παρνασσίδας,ένα πολύ όμορφο ορεινό χωριό αλλά πυρπολημένο
από τους Γερμανούς. Εκεί, αρχικά µε ενέταξανστο 2ο λόχο καιστη συ-
νέχεια µου ανέθεσαντηνευθύνη του Γραμματέατης ΕπαροπήςΔιαφώ-
πσης Αγώνα του Τάγματος. Έργο της Εππροπής ήταν(α) Ἡ ενηµέρω-
ση του Συντάγματος (36ου) γιατην ἐπιχαρησιακή δραστηριότητα του

 

  

2. Περνώντας τις μέρες εκίνες από ένα από τα Χωρό ευθύνης µουµε συνάντησε,
μα γυναῖκα χήρα και με πόνο μου εἶπε: «Δάσκολέ μον. σε πορακολῷ, να εμποδέσεις τὸα
Δήμο μου να πάει στο αντάρικο. ἔμεῖς αυτόν ἔχουνε για ἄντρα στο σπίτ, Τὰ ἄλλα ou
παιδιά ναι µκρά, Τι θα Ἠνουμε» O Δήμος ἦταν ἐνα πολικάρι 19 χρονών, απόφοπος,
Γυμνοσίου,μὲ προσωπικότητα καὶ εἶχε πάρει τὴν σπόφαση ενουνείδητα. Τὸν ἔπεισα ὅτι
δὲν ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει.

[8] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.



 

Τάγματος. (β) Ἡ ανάλυση στους οπλίτες των δελτίωντύπου που απο-
στέλλονταν από τις ανώτερες µονάδες και ειδικότερα από το Γενικό.
Στρατηγείο του ΕΛΑΣ.τα οποία συνήθως περιείχαν ενηµέρωση για τη.
γενικότερηκαι εδικότερη πορεία καιτα προβλήµατα του αγώνα, καθώς.
επίσηςοδηγίες για διάφορατρέχοντα θέµατα.(1) O συντονισμός ορ-
Ὑανωμένων συζητήσεων οε οµάδες οπλών πάνω οεθέµατα Frou TOUS
ενδιέφεραν ή τους αφορούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν σεθέµατα
συμπεριφοράςμεταξύ τους και ἔναντι των πολιτών.

Ἐἰδικότερη αποστολή του Τάγματοςεκείνη τὴν περίοδο ἥταν να α-
νπμετωπίσειεπιδρομές της περιχαρακωµένηςστην Άμφισσαγερµαν-
κήςδύναµης προςτις ελεύθερεςπεριοχέςκαι συγχρόνωςνα την παρε-
νοχλεί, ὦστε να την αναγκάσεινα εγκαταλείψειτην πόλη. Αυτό εππεύ
Ἠθηκεκατά τα µέσα Σεπτεµβρίου, ἔπειτα απὀ µια επιχείρηση κατά του
γερμανικού οχυρού στο 519 Χλιόμετροτης οδικής αρτηρίας Άμφισ-
σαςΓραβιάς προς Λαμία, η οποία είχε κάΐρια σημασία γιὰ την επικοι-
Νωνία των γερμανικώνδυνάμεων. Η επιχείρηση από άποψη στόχου
στέφθηκε από επιτυχία. Το τάγµα κινήθηκε αθόρυβα τη νύχτακαι ακρο-
βολίστηκε σε μικρή απόσταση από το στόχο. Το πρωί χαράματα, οι
Ίρεις λόχοι προέλασαν σε διάταξη ἡμικυκλίου. ΟἱΓερμανοί κινδυνεύο-
ταςνα ουλληφθούν, εγκατέλειψαν το οχυρό µεόλα τα εφόδιά τους και
διέφυγαν άλλοι προςΆμφισσα και άλλοιπροςΓραβιά. Παρέμεινε, ω-
στόσο, σεκάποια απόσταση από το κύριο οχυρό, στο δρόμο προς τὴν
κατεύθυνσητης Γραβιάς, καλά καµουφλαρισμένο σε ένα αθέατοχαρά-
Κωμα, ένα πολυβολείο µε ένατρίκαννο πολυβόλο. Κι ενώοι οπλίτεςτου
3- λόχου,πουείχε θέσεις προςτην πλευρά εκείνη, επιστρέφοντας. ανη-
φόριζαν την πλαγιά αμέριμνοι. ο Γερμανός πολυβολητής, αφού έριξε
κάμποσες ριπές µε το τρίκαννο, το εγκατέλειψεκαι διέφυγε προς τὴ
Γραβιά, Δεκαοχ[ώ δικά µαςθύματα στοίχισετο απρόβλεπτο αυτό συµ-
βάν, δύο νεκρούς και δεκαέξι τραυµαήές. Οἱ Γερμανοίσελίγες µέρες.
Ἐκκένωσαν την Άμφισσα.

Μετην απελευθέρωση η µονάδα µου βρέθηκε στη Λαμία καιαπόε-
κεί στο Μεσολόγγι. Ze λίγες μέρες κατέφθασεεκεί και µια µονάδαβρε-
πανικού στρατού, αποτελούμενη σχεδόνεξολοκλήρου από Ινδούς.
Ανπαλλάξομε, σε επίπεδο εππελείων, και φιλικές επισκέψεις,αλλά ηµοι-
ραΐα σύγκρουση καραδοκούσε. Στις3 Δεκεμβρίου, σε µια ογκώδη ου-
Ὑκένιρωση στην πλατεία του Μεσολογγίου, ο δήμαρχοςτης πόλης
ξαπέλυσε µύδρουςκατά της Κυβέρνησης, απότην οποία τα εαµικά µέ-
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ληεἶχαν ήδη αποχωρήσει, ιαΤο γνωστά πρόβληµατης αξίωσηςνα α-
Φοπλιστεί μονομερώςο ΕΛΑΣ. Τα Δεκεμβριανά άρχιζαν. Αποουρθήκα-
µενύχτα από το Μεσολόγγι προςτα πάνω χωριά καὶ στὴ συνέχεια η
μονάδα µαςπήρε εντολή και εγκαταστάβηκε στο Αγρίνιο.

Οἱ αδελφοκτόνες μάχες μαίνονταν στην Αθήνα, Ύστερα από μια
περίοδο παραμονής στο Αγρίνιο, πήρε και η µονάδαµας εντολή να με-
πακνηθεί προςτην Απική. Είχα αρρωστήσει από επιδιδυµήιδακαι δεν
ακολούθησα τη µονάδα, η οποία, άλλωστε, δεν πρόφτασε να εμπλακεί
σε επιχειρήσεις, αφού η ούγέρουσηεἴχε ήδη οδηγηθείστο γνωστότέ-
λος της. Αισθανόμουνµεγάλη απογοήτευση και θλίψη για την κατάληξη
αυτή τηςεθνικής αντίστασης, Συγχρόνως ένιωθα και ανακούφιση που
οἱ συντυχίες µε προφύλαξαν από την άµεση εμπλοκή οἳ αυτή την κατα-
ληκτική αδελφοκτόνα σύρραξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ3

ΟΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960 11A TO
ΕΠΑΕΤΕΛΜΑ ΤΟΥΣ (ΊΚΡΗ ΔΕΓΜΑΤΟΛΟΠΝΗ ΕΡΕΥΝΑ)

ATO AEIMA,

Διατέθηκαν, μέσω των κατάπεριφέρεια επιθεωρητών, περίπου 500 ε-
ρωτηµατολόγια. Απόαυτά, συμπληρωμένα μας επιστράφηκαν2/2.
Προέρχονταναπότις περιφέρειες; Μαντνείας ό2, Β΄Αθηνών42.Β΄
Ἡρακλείου Κρήτης 27. Κάτω Νευροκοπίου 47. Ακόμα 27, από συµµετ
χοντεςστη Γενική Συνέλευσητης ΔΟΕ(Αθήνα, 1961).οι οποίοι προέρ-
χονταν από12 διαφορετικές εκπαϊδευτικές περιφέρειες, Τόσο avrinpo-
σωπευπικό κατορθώθηκεναείναι το δεύμα.

 

8 TO EXETIKO EPNTHMATOAONO

Irene OHTA
Οιαπαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αυτό θα χρησιμεύσουν σε έρευνα
που αποσκοπείστην εξυπηρέτηση της παιδαγωγικήςεπιστήμης, γενικά,
καὶ του διδασκαλικού κλάδου εἰδικότερα. Ο σκοπόςαυτόςθαεἔνπη
ρετηβεί, εάνοι απαντήσεις σαςεἶναι απολύτωςαντικεµενκκές, Εάν δη-

[330] HAPAPTHMATA



 

λαδή αναφέρονται στα πραγματικά δεδοµένακαι αντανακλούν τις
πραγµατκέςσαςσκέψεις και συναισθήματα. Διαβάστε µε προσοχή τις
ερωτήσεις και απαντήστε µε απόλιπη ειλικρίνεια,χωρίς υπολογισμό ἁλ-
λων, άχρηστωνσεσαςκαι επιζήµιωνγια την έρευνα, σκοπιµοτήτων.
Στο ερωτηματολόγιο, όπωςβλέπετε, δε θα αναφέρεται το όνομά σας
Συντάξτετις απαντήσεις σας πρώτα στο πρόχειρο πριν τις κατοχωρί.
αετε στο Ερωτηματολόγιο,

ΑΥΠΗΡΕΣΚΑΣΤΟΥΕΙΑ
Δάσκαλος ἡ δασκάλα:
ΑπόφοποςΔιδασκαλείου ἡ Γαιδαγωγ. Ακαδηµίας.,
Μετεκπαίδευση;
Βαθμός στην υπηρεσία:
Έτη υπηρεσίας, συνολικά:
σε χωριό κάτω των2000 κατοίκων
σε κωμόπολη 2 -10000.
σε πόλη ἄνω των 10000»

πΕΡΩΤΗΣΕΣ.
1, Κατάγεσθε από Χωριό ή από μικρήἡ µεγάλη πόλη; Αναφέρετε α-

ριθμό κατοίκων
2. Ἐπάγγελμα πατέρα:
3. Οἰκονομική κατάστασηοἰκογένειάς σας κατά το χρόνοεἰσαγω-

γήςσας στην Παιδ. Ακαδημία ἡ το Διδασκαλείο (σε γενικές γραμμέςἐ-
σοδακαι υποχρεώσεις)

4. Επέτρεπανοι οικονομικές σας δυνατότηῃεςτηνεποχή εκείνη να
ακολουθήσετε σπουδές µακρότερῆς διάρκειας, γενικά δαπανηρότερες.
απ᾿ απέςτης Γαἰδαγ. Ακαδημίας ή του Διδασκαλείοι

5. Αναγράψετε το µέσο ολικό βαθμό του απολιτηρίου σαςτου Γυ-
μνασίου (ή της τάξης από την οποία εισαχθήκατε στο Διδασκαλείο)

Επίσης του βαθμού σαςστα: Αρχαία Ελληνικά:
ΝέαΕλληνικά: Μαθηματικά: Φυσική-χημεία:
6ς (ο) Πριν εκλέξετε το επάγγελµατου δασκάλου, σκεφθήκατε να ε-

πηκιρήσετε εισαγωγή σας σε άλλησχολή για άλλο ἐπάγγελμα:
() Εάν ναι,σε ποια;
(4) Αναφέρετε τους λόγουςπου σας κατεύθυναν προςτην ΓΠαΙδαγ.

Ακαδημία το Διδασκαλείο καιγενικά προςτο διδασκαλικό επάγγελµα:
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7. Αναφέρετε κατά πόσοσαςικανοποιείτο επάγγελµατου δηµοδι
δασκάλουκαιγιατί

Ἀ. Ειδικότερα αναφέρετε:
(ὦΠώςνομίζετε ότι θεωρείται ο δηµοδδάσκαλος από επιστηµον.-

κή ἀποψη, συγκρινόµενος µετους πτυχιούχους ΑνώτατωνΣχολών,
(9) Σε τιεπίπεδο κοινωνικής εκήµησης νομίζετε ότι τοποθετείται

γενικάαπό το κοινό, το επάγγελµα του δηµοδιδασκάλου,σε σύγκριση
µε ἄλλαεπαγγέλµατα επιστημόνωνκαὶ µη. Αποσαφηνίστε το, αναφέρο-
τας χαρακτηριστικά παραδείγματα επαγγε)µάτων,σεσύγκριση µετα
οποία υπολείπεται ἡ υπερέχει απὀ την άποψη αυτή.

(9) Γώςαισθάνεστε αναφορικά µετις προμνημονευόμενες εκηιµή-
σεις τουδηµοδιδασκαλικού επαγγέλµατος, Τόσο από επιστημονική ὁ-
σοκαι από κοινωνική άποψη;

. Ποιαείναι, κατά τη γνώμη σαςτὰ πιο σηµαντικά πλεονεκτήματα
Tou ἐπαγγέλματος του δηµοδιδασκάλου: Αναγράψετέ τα κατά σειρά
σπουδαιότητας: (0)(9)(γ),(5)

10. ΓΠοιαείναικατά τη γνώμησαςτα πιο σοβαρά μειονεκτήματα του
επαγγέλματοςτου δηµοδιδασκόλοι; Αναγράψετέ τα κατά σειρά σοβα-
Ρότητας: (α), (β), (γ). (δ).

11. Ποια σοβαράμέτρα πρέπει, κατά τὴ γνώμη σας, να ληφθούν για
θεραπεία των κακώςεχόντων και για την ενγένει ανύψωση του επαγγέλ-
ματος του δηµοδιδασκάλοι: Αναφέρετέ τα κατά σειρά σπουδαιότητας:
8.2.)

 

Εκπαιδευτική Περιφέρεια του σχολείου σας;
Ἡμερομηνία
Ἡ μονογραφή σας:

 

ΝΜ ΣΥΝΟΨΗ ΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Το πολύ µεγάλο ποσοστό (πάνω από τα 908) των δηµοδιδασκάλων
τουδείγματοςκατάγονταιαπόχωριά, κωμοπόλεις ή µικρέςπόλεις, α-
πό οικογένειες γεωργών ή μικροιτηµατιών. Σε πολύ µεγάλο επίσης πο
οστό (7738) από οικογένειες άπορεςπου δεν διέθεταν οικονομικά για
δαπανηρότερες οπουδές των παιδιώντους.

Απότις γυμνασιακές τους επιδόσεις(110. 16119 -σ. 143) συνάγεται
ὅτιπερισσότεροι από τους μισούς, όταν κατευθύνονταν προς την Γία-
δαγωγική Ακαδημίαή το Διδασκαλείο, είχαν πιθανότητεςναεισαχθούν
[35] παραρτηματα



καὶ να φοιτήσουν ευδόκιμα σε µια άλλη ανώτατη σχολή. Και οι μισοί
(9230το είχαν σκεφθεί Γενικά,ο ένα µεγάλο ποσοστό (633), στην α-
πόφασηνα ακολουθήσουν οπουδέςγια το διδασκαλικό επάγγελµα, βά-
ρυναν οικονομικές Και οικογενειακές ανάγκες, Ωστόσο, σε ποσοστό
πουπλησιάζᾳ τους μισούς(463), επιλέγοντάςτο, ένιωθανκαι κλίση
καὶ αγάπηγ αὐτό.

Οιδηµοδιδάσκαλοι,γενικά, διανύουν πολλά έτη υπηρεσίας σε χω-
ριά, Απότα 18, κατά μέσο όρο, έτη υπηρεσίας των δασκάλωνΤου
δείγματος, τα δύοτρίτα έχουν διανυθεί σε οικισμούς κάτω των 2000
κατοίκων.

To 65% περίπου, των δασκάλων του δείγματος δηλώνουνικανο-
ποίηση από το επάγγελµάτους,ενώ το 38 αρνείταικάθε ικανοποίηση.
Οιλοιποί(περίπου 12) αισθάνονταικαιθετικά και αρνητικά. Αυτοί α--
σθάνονται ικανοποίηση απότη συναίσθησητης υψηλήςαποστολήςτου
επαγγέλματος. αλλά δεν είναι ικανοποιημένοικατά πρὠτολόγο απότις
μικρές αποδοχέςκαι κατά δεύτερο λόγο από τη μειωμένηεκσήµησητου
κοινού στην επιστηµονικότητατου έργου του δασκάλου, Το συναισθη-
ματικό φραστικό των θετικών απαντήσεων(δηλ.του 653),στο φως και
απαντήσεωντων ἴδιων υποκειμένωνσε άλλες έμμεσα συναφείς ερωτή-
σεις, σεπολλές περιπτώσεις αφήνειτην υποψία και απαντήσεων ὅτο:
ντολογικού χαρακτήρα

To 72% raw δασκάλων του δείγματος διαπιστώνει,γενικά, µειωτική,
κοινωνική εκήµησηστο διδασκαλικό επάγγελµα, η οποία από την πλει-
ονότητα(6236) γίνεται έντονα αισθητή, Ακόμα µεγαλύτερο(8228)είναι
το ποσοστό των δασκάλωντου δείγματος που διαπιστώνει, δυσαρέ-
στως, µειωτική υπόληψητου κοινού στην επιστηµοσύνητου ἴδιου του
δασκάλου καιτου έργουτου.

Ὡς προςτὰ πλεονεκτήματα του ἐπαγγέλματος, το 1086 περίπου αρ-
νείται ρητά ἡ δεν ἀναφέρει καθόλου πλεονεκτήματα. Οἱ λοιποί μνημο-
νεύουν ορισμένα πλεονεκτήματα, ἄλλοιἕνακαι ἄλλοι περισσότερα. Τὰ
κυριότερα, από άποψη ουχνότητας απαντήσεων, μνημονευόμενα πλεο.
νεκτήµαταείναι (ο) Ἡ «ηθική ικανοποίηση απὀ τον υψηλό σκοπό της
αποστολήςτου δασκάλου» (αναφέρεται απὀ το 6026 των ερωτηθέ-
γτων). Ακολουθεί(9) το πλεονέκτημα των «θερινώνκαι λοιπών διακο-
πών» (αναφέρεται απὀ το 25% των υποκειμένων).Και κατόπιν (1) «η
ευχαρίστησηαπό το ενδιαφέρον που παρουσιάζᾳιη φύση της εργα-
ία» (από το 403) κάτι οχετικό, αλλά όχι ακρβώςτοἴδιο, µε Τα πλε-
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ονεκτήµατα της πρώτηςκατηγορίας, Ελάχιστα οικονοµικά και Ιδίως
κοινωνικήςεκήµησηςπλεονεκτήματα διαπιστώνουν οι δηµοδιδάσκα-
λοι στο ἐπάγγελμά τους.

Τα κύρια μειονεκτήματα του επαγγέλματος, όπωςεπισημαίνονταια-
πό τουςἴδιους, εἶναι, κατά σειρά ποσοστού δασκάλων που τα ἀνάφε-
αν. Τα ακόλουθα: (α) ο γλίσχροςμισθός (απότους7339), (ϱ) οι δυ-
σμενείς όροιδιαβίωσηςστην επαρχία (από τους 58%), (y) οι δυοµενείς
συνθήκεςεργασίας σε πληθωρικέςτάξεις µονοθέσιων και ολιγοθέσιων
σχολείων (από τους 4329). (ϐ) η παραγνώριση της αξίας του επαγγέλ-
ματοςαπό την κοινωνία (από τους 2228΄ και (ϱ) ἢ επιφόρπισητου δα-
σκάλου µε πρόσθετες εργασίες (από τους 1534).Ελλιπήκατάρτιση του
δασκάλου, ωςµειονέκτηµα, επισημαίνουν μόνον οἱ 10ϑ4, ενώ πιο κάτω
οι662 προτείνουν αρπότερη κατάρτιση και µορφωτική ανύψωση, ως.
μέτρο εξύψωσηςτου επαγγέλµατος. Καιενώ ἢ θέσητου δείγματος στὴ
δεύτερη περίπτωση φαίνεται εγκυρότερη, δυσκολεύεται κανείς να δώ-
σει µια τεκμηριωμένη εξήγηση στη µηεπισήμανσητου μειονεκτήµατος
αυπού από ανάλογο ποσοστό υποκειμένων.

Αναφορικά µε τα µέτρα αναβάθμισης του επαγγέλματός τους, οι
δηµοδιδάσκαλοιπροτείνουντα ακόλουθακύρια µέτρα:

(0) Πρώτα-πρώτα μισθολογική και βαθμολογική ανύψωση, Το µέ-
τρο αυτό προτείνεται ané Tous 86%.

(8) Δεύπερα σε ποσοστό δασκάλων που τα πρότειναν (6638)έρχο-
νταιΤα µέτραγια αρπιότερηκατάρτιση και γενική µορφωπική συγκρότη-
ση. H πρόταση αυτή τωνδύοτρίτων, ἔστω, των δηµοδιδασκάλων,για
περισσότερη κατάρτισημόρφωση(πανεπιστημιακή κατάρτιση), ως α-
νάγκη καθεαιτήν. κιόχι ως µέσο για οικονομική βελτίωση (αφού ἡ τε-
λευταία μνημονεύεται χωριστά), αποτελείγια τον προβληματιομένοστο
θέμα μελετητή πολύ θετική ένδειξη σωστής διάγνωσης των ουσιωδών
αναγκών του επαγγέλματος, απ’ αυτούς πουτο υπηρετούν.

(0) Τρίτα σεσυχνότητα (528) μνημονεύονταιτα µέτρα της «αποκα-
Τάστασηςτης αρµόζουσαςκοινωνικήςυπόληψης».Αυτά, πρόσθετα,ως,
υπογράµμίση μάλλον, αφού για τον ίδιο σκοπό µπορεί να θεωρηθούν

1. Ὡστόσο οι 72θέ σε εἰδικῆ ερώτηση(ορ89) ποραπάνω διαπίστωναν χομηλή κονω-
νκή ὑπόληψη του ἐπαγγέλματος και ἔντονο ουναίσθημα μειονεζζας τους γ᾽ αυτό. Να το ο.
ποσυσχέτισαν, ραγξ, οι λοιποί από τα μειοντκπήματα, ἡ μήπως στ συνείδησή τους ἀπο.
τρεῖ εξυποκουόμενη συνόρτηση τοῦ κύρου µειονακήματος των χομλών αποδοχών.
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θεμελιακά ἰσχυρά τα δύο πρώτα µέτρα, η οικονοµική βελτίωση και η
μορφωτική ανύψωση, Ιδίωςτο δεύτερο.

Αναδιαρθρώνοντας ελεύθερα και συνοψίζονταςτα ευρήματα αυιά
ἔχουμε την ἀκόλουθη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δείγματος, αδρο-
μερήεἰκόνα των μελών του δημοδιδασκολικού σώματος, ενώ πλησιά.
ζει (σα. πλησίαζε τότε, 1961) ἢ συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τὴν
ἴδρυση των Παιδαγωγικών Ἀκαδημιών:

Προερχόμενοιοι δημοδιδάσκαλοι στὴ μεγάλη τοὺς πλειονότητα α-
πό αγροτικές οἰκογένειες χαμηλού εἰσοδήματος ἐπέλεξαν το ἐπάγγελ-
μα κυρίως γιατις ολιγοδάπανες σπουδέςτου, ενώ προτιμούσαν κάποια
ἄλλη ανώτατη σχολήκαιείχανοιπιο πολλοί οπουδασ]ικέςεπιδόσεις
ya να εισαχθούνοαυτήν. Ωστόσο οι μισοίεἶχαν απότην αρχή και κά.
ποια Κλίση προς το επάγγελµατου δασκάλου,όταντο διάλεξαν,

Ύστερα από 18, κατά µέσο όρο, έτη υπηρεσίας, κι αυτά κατάτα 2/3
σε χωριά κάτω των2000 κατοίκων,οι δάσκαλοι του δείγματος:

Αισθάνονται πιεστικά τα σοβαράμειονεκτήματα: (α) των χαμηλών
αποδοχών τους, σε σύγκριση µετις αποδοχές όλλων κατηγοριών δη-
μόσιων λειτουργώνπου έχουνταἴδια ἡ καὶ λιγότερα τυπικά προσόντα
απ’αὐτούς, (β) των στερήσεων τωνυλικών ανέσεων καιτηςκοινωνικής
καὶ πνευματικήςζωής. τις οποίες συνεπάγεται ἢ διαβίωσή τους σε μι.
pau οικισμούς στην ἐπαρχία,και (γ) των δυσμενώνσυνθηκών εργα-
σίας σε πληθωρικέςτάξεις μονοθέσιωνκαι ολιγοθέσιων σχολείων,

Σε αντιστάθμιση αυτώναπολαμβάνουν: (α) την ηθική ικανοποίηση
απότη συναίσθηση προσφοράςτους σ'ένα υψηλό λεπούργημα, (β)τη
χαρά µιας από τη φύσητηςενδιαφέρουσαςεργασίας, και(γ)τις θερινές.
και λοιπέςδιακοπές,που Τους δίνουν την ευκαιρία ὀχι µόνο να αναλά-
βουν από το µόχθο, αλλά και ναικανοποιήσουνανάγκες Της κοινωνι-
κής καὶ πνευµαπκής ζωής, που στερούνται στις απομακρυσμένες α-
Ὑροπκέςκοινότηπες, όπου υπηρετούν, κατά μέσο όρο,το ένα τρίτοτης
συνολικής υπηρεσιακήςθητείας τους.

Κατέχονται από έντονο συναίοθηµακοινωνικήςµειονεκτικότητας,
από µια απογοήτευση,για τη µειωτική εκτίμησητου κοινού στο επάγ-
Ὑελμάτους, την οποία αποδίδουνστην αμφισβήτηση της επιστημονικό.
τῆταςτου ἔργου τουςκαι στις γλίσχρες αποδοχές τους.

Ὡστόσο, παρά τα σοβαρά μειονεκτήματακαιτην καταθλιπτική συ-
ναίσθηση κοινωνικής παραγνώρισης,εκφράζουν, στη µεγάλη τους
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πλειονότητα, ικανοποίηση από το επάγγελμά τους. Μια ικανοποίηση
(που έχει το χαρακτήρα εγκαρτέρησης). n οποία απορρέει από την ᾱ-
Ὑάπη προςτο έργο Τουςκαι απότη ουνασθησητηςαποστολήςτους.

Έτσι, ζπούν οικονομική ικανοποίηση ανάλογη µε την προσφορά
τουςκαι αναβόθµιση των σπουδώντους, τόσοσεδιάρκεια φοίτησης ὁ-
σοκαισε ανηικείµενα μάθησης, σύµφωνε µετις απαπήσεις του έργου
πους. Θεωρείται ότι τα µέτρα αυτά, αυτόματα, θα ανυψώσουνκατῃ
μειωμένη κοινωνική υπόληψη του επαγγέλματος.

Σε αυτά θα μπορούσενα προσθέσεικανείςγια λογαριασµότους. πως,
μετην ανύψωση αυτή, και αυτοίπου υπηρετούν θαεπιδίδονταν στο έργο
Ίους χωρίς πικρία καιµε ανεβασμένο ηθικό, κιακόµα όπι περισσότεροι-
Κανοί καικατάλληλοι νέοι θα προσέρχονταν για να το υπηρετήσουν.

΄Δυο ακόµα λόγια για το ανησυχηηκά έντονο χαρακτηρισικό τηςψυ-
χολογίας του δημοδιδασκάλοι: τὴ συναίσθηση κονωνικής παραγνώρισης,
τῆς αξίας του ἐπαγγέλματός τουκαὶ της σπουδαιότηταςτου ἔργου του:

τις ἀπαντήσεις του δείγματος στὴ σχεική ερώτηση (αριθμ. 8β) αλλά
καὶσε ἄλλα σημεία της ἐρευνας εκφράζεται évrova éva συναίσθημαπικρίας,
τῶν δημοδιδασκόλων από τὴ διαπίσιωσήτους ότι η κοινωνίαδεν ανα-
γνωρίζει, ηθκά και υλικά, στο επάγγελµάτουςτην αὔα που τουταιριάζει.

Τέτοια ουναισθήµατα ψυχολογικής εταγγελµατικήςµαταΐίωσης,
πωςχαρακτηρίζονται στη γλώσσατηςεγαγγελματικής ψυχολογίας,
χουν άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στο ηβικό του εργαζομένουκαι συ-
ακόλουθα στην ευτυχίατου και στη συναρτηµένημ’ αυτήν απόδοσή,
του. ΓΙολύ περισσότερο ὅταν πρόκειται γα ἐπάγγελμα όπωςτου δα-
σκάλου,το οποίο για τὴν επιτυχή ἀσκησή του απαπεί συμμετοχή ὅλης
τῆς προσωπικότηταςτου ἐργαζομένου οε κατάσταση ευφορίας συναι-
σθηµαπκήςκαι πνευµαπικής. Επιπλέον, όταντο ηθικό τωνεργαζομένων.
σ᾽ ένα επάγγελµαεἶναι πεσµένο, το επάγγελµα αυτόπαύει να προσελ.
Κύεικαι οιευνοῖκές προὔποθέσεις για µιακαλή επιλογή των πιο κατά)
ληλωννατο υπηρετήσουν μειώνονται σηµαντικά.

Ξαναθυμίζρυμε πως το 72% των δασκάλων του δείγματος διαπιστώ-
νουν Χαμηλό επίπεδο κοινωνικής εκήµησης του επαγγέλµατόςτους και απ’
αιπούςτο 108 πολύ χομηλό, «κατώτερο ὅλων». Πέρα ὅμως από τα αριϑ-
μηπκά εξαγόμενα, το συναΐσθημα Touαυτόδιατυπώνεται εντυπωσιακά και
στο φραστικό σημανηκού αριθμού απαντήσεων. Αναδίδεται σαν μια κραυ-
Υή ἕνας «καημός» (ο δάσκολος «ἔσχατος dwn, «ουραγόρν, «δασκαλάτορι
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«ἀατώπερος τοῦ χωροφύλακων), πολύ αἰσθητός στο μελετητή του θέματος, ι-
δίως σ᾽ αὑτόν πουθα τύχει ναεἶναι μέσα ή πολύ κοντά στο ἐπάγγελμα.

Παραθέτουμε μερικές χαρακτηριστικές απαντήσεις τῆς κατηγορίας,
Tou 30% rou προμνημονεύσαμε:

«Εσφαὶμένη αξολόγησητης κοινωνικής σημασίας των επαγγελμάτωντον
φέρει (το διδάσκαλο) ουραγό της επαγγελµαπκής ιεραρχίας[-] υπολείπεται
καιτου βιοτόμη, όπως και του εδκευμένουβομηχανκού εργάπρ»»

«Φεχαμηλό επίπεδο εκηµήσεως τοποθεταῖαιυπό τουκοινού το επάγγελ-
ματου δηµοδιδασκόλου. Αυτό εκφράζεται από το κοινό σεσχεπκές ουζητήσεις
ως εξής:“ναι δάσκαλος”, “δάσκαλος θα πόω να γίνω:", Ἵο δάσκαλο θα
πάρω σύζυγο”, Ὑί είνα ένας δάσκαλος” Περισσότερο εκηµάται ὅχ µόνον έ-
γας οποιοσδήποτε ἄλλος πτυχιούχος υπάλληλος, αλλά και νας χωροφύλακας,
οποίος εἶναι συνήθως απόφοιτος Λημοπκού Σχολείουν»

«Τοποθετίταιστο κατώτατο επίπεδο σγεπκάµε όλα τα ἄλλαΓιο κάτω από
μας ίσως θεωρεία:του γεωργού -του µέσουκαι Κάτω γεωργού- το επάγγελ
μα κα γεπκότερα τα χερωναπικά µε µικρή απόδοση επαγγΏµατα Δεν το υ
πολήπτεται το ἐπάγγελμά μας τὸ κοινό, καὶ αὑτό λόγω τὴς μικρής αμοιβής. Ο
χωροφύλακας εἶναι σεβαστότερο πρόσωπο. Εἶναι αξιοπρεπής στη συνείδηση
Ίου κονού, ενώ ο δάσκαλος ο τιχαΐος, ο µκρός, ο ταπεινός, λλεςμορθώσαις
καὶ χες μετοσπαιδεύσεις δὲν φτάνουν γα να γένει πρόσωπομε κάποιο κονω.
νκόβάρος. Ο πῖλος "δάσκαλος"γκρεμίζε τα πάντα, ὅσακι αν ὅι πέρ αιτού.
Καμάσύγκριση απὀ απόψεως εκηµήσεως με ἄλλον υπώληλο, απόφοπο του
Γυμνασίου μόνον, πχ, υπώληλο Τραπέζης, Εφορίας, Δημόσιου Ταμείου, ΤΤΤ»΄

Φτο επίπεδο του δυστυχισµένου εµπεροτόμη, ια το διδάσκαλο λησµο-
μείαι ὅπέλαβε έστω και αυτότο απολυτήριο του Γυμνασίου [-]ν'

«Σεκατώτερη μοίρα, κι αυτό γιατί κοινωνία εξακολουθείκατά παράδο-
σῆ να θεωρεί το διδάσκαλο ὅπως τον θεωρούσεπρο 5θετίος, ὅταναυτός δεν
καπείχε στὰ χέρια του τοὺς τήλους σπουδώνσε αδικές οχολές, Αλλάκαὶ ιαπ.
ει ανάγκη γα ακόμη παραπέρα μόρφωση κασυγκρότηση µε παράταση των.
σπών σπουδών του, ὥστε νὰ εξομοιωθεί ἀπολύτως με τοὺς Καθηγητές, οἱ ο.
ποίοι τοποθετούνται από το κοινό σε ψηλότερο ἐπίπεδον."
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«Ὑπολείπεται σε κοινωνική ἐκτίμηση όλωντων ἄλλωνεπαγγελμάτων, διό:
πι στην υλιστιή ἐποχή μας ἢ αξιολόγηση των ἐπαγγελμάτων γίνεται με βάση
τῆν σμοιβή. Μόνον στὰ χωριά τὸ ἐπάγγελμα του διδασκάλου τοποθετεῖται υ-
ψηλότερα από το ἐπάγγελμα τοῦ γεωργοί καιτοι! κτηνοτρόφοι» ἢ

«Οἱ διδάσκαλοι τοποθετούνται από τὸ κοινσε κατώτεροεπίπεδο ὄχι μόνο
τῶν πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών, αλλά κα πολλών ἄλλων κατώτερων σε
μόρφωση και προσόντα, κιαυτόδίόπ όλοι αµεβονται καλύτερα and τοδόσκά.
λο [-]. Υπερόει σεκοινωνική υπόληψη από τους ταιυδροµκούς διανομές, α-
Ἰροφύλωας, εσπράκτορεςκαὶ τους όμθους µε αἰπούς. Βρίσκεται στην ἴδια κοι
νωνκῇ υπόληψη µετους γραμματείς των Κοϊνατήτων Και τοὺς χωροφύλακες».

Σεµερικές από τις παραπάνω απαντήσεις µπορεί να επισημάνει κα-
νείς στοιχεία υπερβολής, τα οποία όµως δενπαύουν να αντικατοπτρί-
ζουν την έντονη πικρία.

ΣΗΜΕΩΣΗΕ Με την εκπαίδευση, πλέον, σήμερα, τωνδασκάλων της
ΠρωτοβάθμιαςΕκπαΐδευσης στα πανεπιστημιακά Γαδαγωγικά Τμήμα-
τα.οιμείζονεςεπιδιώξεις τουκλάδου,ήτοι η αναβάθμισητων σπουδών
και συνακόλουθα --ουγκρπικά- των αποδοχών, έχουν ἱκανοποιηθεί. Εἰ-
κάζεται ότι και τα λοιπά μειονεκτήματα του επαγγέλματος που αναθέ-
ρούται στις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου,το λιγότερο,θα είναι αἰ-
σθητά μετριότερα. Πάντως μια ἐπανάληψη της μικρήςαυτής έρευνας
σήμεραμε ὑποκείμενα δαοκάλους που προέρχονται από τα πανεπιστη;
μιακά Παιδαγωγικά Τμήματακαι ὑπηρετοὺν σε αστικά, ἡμιαστικά καὶ ε-
παρχιακάδηµοτικάσχολεία της χώρας, θα ήτανενδιαφέρουσαγια συ-
Ὑκφίσεις, Θα χρειαζόταν, µόνο, µια ελαφρή παραλλαγή σε δυοττρεις ε-
ρωτήσειςκαι βέβαια μεγαλύτερος αριθµός υποκειμένων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ4

ΗΑΝΑΠΦ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ TON ἘΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΩΝ ὙΠΉΡΕΣΙΩΝ

ezaron
Ἡ αποτελεσματικότητα του ἔργου του σχολείου πολύ εξαρτάταικαὶ από
τη γενικότερη οργανωτική δοµή της εκπαίδευσης, στα πλαίοιατης ο-

9. Πρωτος υπ' apy. 114
0. Πρωτος ὑπ᾽ αριθμ 191.
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ποίας εἶναι ἐνταγμένη ἡ σχολική µονάδακαι η λεπουργία της. Μία ση-
µαντική παράμετρος αυτής της οργανωπκήςδοµήςείναιτο πόσο ου-
Ὑκεντρωπικάἡ αποκεντρωµένα, απὀ άποψη υπηρεσιών, αυτή λεπουρ-
yel. Δηλαδή κατά πόσο η κεντρική εκπαιδευτική αρχή, που εἶναιτο
Ὑπουργείο Παιδείας, έχει εκχωρήσει αρµοδιότηΓες και εξουσίες σε πε-
Ριφερειακές εκπαιδευτικές αρχές. Μιλάμεγια ουσιαστική αποκέντρωση,
σε περιφερειακά εκπαἰδευτικά υπηρεσιακά όργανα µε αποφασιστικές.
αρµοδιότῃες που λαβαίνουν υπόψη τις εἰδικές συνθήκες και ανάγκες.
Κάθε περιφέρειας καιπου, επιπλέον, µπορούν να παίρνουν πρωτοβου-
Νέεςγια μελετηµένες καινοτομίες.

Ἡ ανάγκη αποκέντρωσηςτωνεκπαἰδευτικών υπηρεσιών και λει-
πουργιών έχει συνειδητοποιηθείδιεθνώς πριν απόπολλά χρόνια καιε-
φαρμόζεται σὲ πολλές προηγμένες χώρες. Κλασική είναι ἢ περίπτωση
των βρετανικών «Τοπικών Εκπαϊδειπικών Αρχών» (ἱοςαἱ Educational
Αυιηοή(ες).Στη χώρα µας, ωστόσο, στο θέµα αυτό έχουνγίνει µόνολί-
Ύα δειλά βήματα, Σχεδόντα πάντα, όχι µόνο τα βασικά και κεφαλαιώδη,
εξακολουθούννα εκπορεύονταικαινα ελέγχονταιγραφειοκρατικά and
τὸ Ὑπουργείο Παιδείας.

Στη συνέχεια παραθέτω ένα ενδεικικό σχήμαεκπαιδευτικής αποκέ-
Ύτρωσηςσεεπίπεδο νομού, το οποίοείχα θέσει (2851382) υπόψητου
τότε Ὑπουργού Παιδείας Απόστολου Κακλαμάνη, µε την Ιδιότητα του
Εἰδικού συμβούλουτου. Η εισήγησηέγινε προκειµένου να στεγαστεί θε-
σμικά και ο θεσμόςτου σχολικού συμβούλου, τον οποίοείχε εξαγγείλει
η νεοεκλεγµένητότε κυβέρνηση τουΠΑΣΟΚ. δεδομένου ὅτι ο θεσμός
των επθεωρητών εἷχε ήδη παροπλιστεί και το νομοσχέδιο για τη γεν--
Κή εκπαίδευση(αυτό που απέληξε στο Ν. 1566/1985)χρειαζόταν πολύ
χρόνο ακόµαγια να καταρπιστεί

Τελικά,ο Ν. 1304/1982 περιορίστηκε µόνο στο θέµα των σχολικών
συμβούλων, ενώ ο Ν. 1566/1985, που θεσμοθετήθηκε για το σύνολο.
των θεµάτωντηςγενικήςεκπαίδευσης, ουσιαστικό, δεν περιέλαβε καµία
αξιόλογη διάταξη αλλαγήςστο θέμα τῆςεκπαιδευτικής αποκέντρωσης.

Θεώρησασκότιµοναπαραθέσω εδώ εκείνο το ενδεικτικό σχήµα
αποκέντρωσηςπουδεν θεσπίστηκετότε, αφού το πνεύμα του υλοποεῖ-
ται σήµεραευρύτερα, προσαρμοσμένο στο γενικότεροπλαίσιο διοικη-
τικής αποκέντρωσηςτου «Καλλικράτηρ.

Παραήθεται επίσης και γιαήοι διατάξεις αυτού του εγκεκριµένου
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πια Ν.1304/1982, πουισχύεικαι σήµερα. παρουσιάζουν ορισμένες ατυ-
χείς -κατά τη γνώμη µου-- αποκλίσεις απὀτις ανηίστοιχεςτου πάραπ-
θέμενου σχεδίου στο θέµα των σχολικών ουµβούλων. Οἱ αποκλίσεις
αυτές αφορούν: (ο) τακριτήρια επιλογήςτων σχολικών συμβούλων,(ϱ)
τη θητεία ἡ µονιµότητα των σχολικών συμβούλωνκαι (γ) τη στέρηση
απ' αυτούςτης αρμοδιότηταςκαι υπευθυνότηταςνα αξολογούντην υ-
πηρεσιακή ευδοκιµότητα των εκπαιδευτικών. Ας σημειωθεί ότι η αξο-
λόγηση αυτή -και πάλι ατυχώς- έχει σταματήσει από το 1979. Στις α-
ποκλίσεις αυτές συµπεριλαμβάνεταικαι η διάταζῃ που αφορά τηντύχη.
κατά την πρώτη επιλογή, των υπηρετούντων τότε επιθεωρητών.

Το παραπθέµενο οργανωηκό σχέδιο είναι ενδεικικό, Όπωςεἶναι
διατυπωµένο, εκφράζεισε αδρές γραμμές το πνεύμαπουτο δέπει,α-
Ναφορικά µε την αποκέντρωση Των εκπαδευπκών αρχώνκαι υπηρε-
aidσε περιφερειακόεπίπεδο. Χρειάζεται περαπέρω επεξεργασία και
Έλεγχο των επιµέρουςδιατάξεώντου. δίως αυτήπου αφοράτη ούνθε-
σητων μελώνκαιτις αρμοδιότητες του ΝοµαρχακούΕκπαιδευτικού,
Συμβουλίου. Το σχέδιο αυτό είναιδιατυπωμένογια εφαρμογήσε επίπε:
8ο νοµού. Ὡςσχήμα, ωστόσο, µπορεί χωρίς δυσκολία να προσαρµο.
corel ia να εφαρμοστεί και σεεπίπεδοευρύπερῆς περιφέρειας. µέσα στα
πλοίσια µιας γενικότερης αποκέντρωσης των διοικητικών υπηρεσιών
της χώρας,

  

ENAEICTIKO ΟΡΑΝΩΤΚΟ ΣΧΗΜΑ.
ΔΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΠΟΠΤΕΑΣΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕΕΠΙΓΕΔΟ ΝΟΜΟΥ (Ἡ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΔΟΙΚΗΠΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)
(Νομαρχακά Εκπαιδευτικά Συμβούλια, Γραφεία Εκπαίδευσηςεπιµέ-

ρους Περιφερειών,Διοικητικοί Προϊστάμενοι, ΣχολικοίΣύμβουλοι)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

Άρθρο !

1:- Σε κάθε Νομό ή Νομαρχακό Διαμέριεματης Χώρας ιδρύεται Συμ.
βούλιο Ἐκπαίδευσης που ονομάζεται Νομαρχακό Εκπαδευτκό Συμβούλιο
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(ΝΕΣ). Ἔργο του ΝΕΣεἶναι ἢ φροντίδα γιὰ τὴν ἄρτια ργάνωση, δοίη, ε-
ποηπεία και καθοδήγηση τῆς Γενκής καὶ Επαγγελματκής Ἐκπαίδευσης στα
πλαίσια των γενικώνσχεδιασμών τῆς Γιολπείας καὶ των τοπικών συνθηκῶν,
καὶ ανα]κώντου Νομού

2. Έδρατου ΝΕΣ εἶναι ἢ έδρα τῆς Νομαρχίας, τῆς οποίας αποπλε(κατο
κπαδευπικό γνωμοδοπκό όργανο,

3. fra my υπηρεσιακή εξυπηρέτηση του έργου του ΝΕΣ, συγκροτείται,στα.
πλαΐσιατων υπηρεσιώντῆς νομαρχίας, Γοική Διεύθυνση ΕκπαἰδευπικώνΎπη-
ρεσιώντου Νομού (ΓΔΕΥΝ) η οποία ουντονίζατο ργο των κατά εκπαδευ’
πκή περιφέρεια του νομού Γραφείων Δημοπκής καιΜέσης Εκπαίδευσης (ye-
κής καεπαγγελµαικής), ασηγείται θέματάτους στο ΝΕΣ.εὔυπηρηεί γραμ.
ματειακά καὶ ὑποβοηθείτο έργο του ΝΕΣ. κα μεριμνάγα τν υλοποίησητων
αποῤάσεώντου.

4- Της ΓΛΕΥΝ ορίζται προϊστάμενος, που επιλέγεται µεταξύ τωνδευ-
Θινιών των Γραφείων Δημοπιήςκα Μέσης Εκπαίδευσης του νομού, µε ε-
σήγηση του ΝΕΣ κα απόφαση του Υπουργού Παδάίας. Τοποθαείται γα Σσή
θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται µε τηνἴδια διαδικασία Ο προϊστάμε-
νος τῆς ΓΔΕΥΝ. ναι απὀ θέση µέλος του ΝΕΣ. στο οποῖο όταν εἶνααπών ή
κωλύεται µποράνα αναπληρώνεται από τον ἀρχαότερο οχοὶικό σύμβουλο
μθος ou NEE

Άρθρο 2

    

1« Το ΝΕΣ συγκροτάῖται σε ευρεία και σεπεριορισµόνησύνθεση
ᾖ2- Στο ΝΕΣ ευρείας σύνθεσης μετέχουν
ᾱ-1-2 εκπρόσωποτης τοπικής αυτοδιίησης.
β- Εκπρόσωποι τωνκύριων συλλογικών οργανώσεων των παραγωγικών

feuTou Νομού (Εργαπκού Κόντρου, Εμπορικού, Τογμκού και Βιοµηίαν-
κού Επιμελητηρίου, Ένωσης ΓεωργκώνΣυνεταιρισμών)

γ. Εκπρόσωποι των κυριότερωνεπιστηµομκώνσυλλόγων,
- Εκπρόσωποι των οργανώσεων τωνεκπαδευπικών
ἐς 1-3 σχολικοί σύμβουλοι απόκάθε εκπαιδευτική βαθμίδα του νομού
στ- 1-2 διωθυντές ἐκπαίδευσης από κάθε ἐκπαιδευτική βαθμίδα του νο-

μού
ζ- 1οχρλικός φυχολόγος
3, ΣΤΟ ΝΕΣ περιορισμένης σύνθεσης µεέχουν τα υπό στοιχεία α.ὅ.έ, σΥ

καὶζ µη
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4. Από τα παραπάνω μέλη, αὐτά των στοιχείων α΄, β' καὶ Υ̓ ορίζονται a
πό πς οκείες οργανώσας. Οἱ εκπρόσωποι των εκπαϊδευικών εκλέγονται
σύμφωνα µετη διαδικασία τῆς εκλογής αρετών των κλάδων κατά Νομό. Οι
λοιποί, των στοϊχείων Ε΄ στκαὶ ζ. ορίζονται από το Νομάρχη. ἔπεπααπό ει-
σήγησητου προέδρου του ΝΕΣ Για όλους ορζσαικαι αναπληρωτής.

5. Η συγκρότηση του ΝΕΣ γένεται µε απόφαση του Νομάρχη και η θητεία
του ορίζπταιδισής. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, από τα µέλητου. µεφη.
φοφορία, εκλέγεται ο πρόεδρός του. Ὁ πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη rou
στοιχείου ε΄ καὶ ἢ θητεία τουεἶναι μονοετής. Μετάτὴ λήξῃ της μπορεῖ να ava:
νεωθείγια τὸν ἐπόμενο χρόνο ἥ να εκλεγεί νέος πρόεδρος.

Ἄρθρο 3
Αρμοδιότητες τοῦ ΝῈΣ
1.- Ο προγραμματισμός στὴν ἰδρυση, προαγωγή ἡ σύμπτυξῃ σχολείων

τῶν επιμέρους Εκπαιδευτικών Περιφερειών του Νομού.
2.-- Ουπολογισμός τωνοἰκονομικών ἀναγκώνγια τὴν κατάλληλη στέγαση,

εξοπλισμόκαι λεπουργία των σχολείων,µεβάσητις σχεπκές εισηγήσεις των.
γραφείων εκπαίδευσης των επιµέρους εκπαδευπικώνπεριφερειών αλλάκαι
µε άµεση ανηληψη, καθώς επίσηςη αναζήτηση των απαπούµενωνπόρων
Ξκραπκών επιχορηγήσεωνκαι ἄλλωντοπικών-- καιη κατανομή τους σύμφω-
να µε την εκσίµησητωναναγκών.

3.- Η εισήγησηγια διοριοµό του απαπούµενου κατά σχολείο εκπαϊδευτ-
κού και λοιπού προσωπικού.

4-- Η επιλογή τωνδιευθυντώντων σχολάων και ἢ εισήγηση στο νομάρχη.
γα το δοριοµότους,

5.-H éyxpion των κατάλληλων προσαρμογώντων ωρολόγιωνκαι ανολυ-
πκών προγραμμάτων που υπαγορεύουνοἱ ουνθήκεςκαι µορφωπκές -αλλά
και επαγγελµαηικές- ανάγκες του φυσικού,κοινωνικού και πολαισμικού περι-
βόλλοντος της περιοχής.

6. H έγκριση εισηγήσεων τωνσχολικών συμβούλωνγια ἱδρυση πειραμα-
πκών τάξεων, για διεξαγωγή μικρώνεκπαιδευτικών ερευνών σε τάζες και
σχολεία καὶ γιὰ δοκιμασία νέωνδιδακπκών μέσων.

7.- Η έγκριση οργάνωσης, µε συνεργασία του ΓΙαιδαγωγικού Ινστιτούτου,
τοπικώνσεμιναρίωνεπιμόρφωσης τουδιδασικού προσωπικού.

Β-- Η µελέτη Κάθε µέηρουπουαποσκοπάί στη βελτίωση της εκπαίδευσης
στὴν περιοχή ευθύνηςτου και η γνωμοδότηση επί τυχόν ερωτµάτωνπου θα
απευθύνοντανσ' αὐτόείτε από το Νομάρχῃ πε από το Υπουργείο Παδδας.
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Αρθρο 4
Λετουργία Tou NEZ

1. Το ΝΕΣ σεπεριοριομένη σύνθεση αποφαπίζε για τὸ σχετικά με ra ὑπό
στοχεία 1.2.3, 4, 6.7 και 8 θέματα του ἄρθρου 3. Συνεδριάζει γ᾽ αυτό τασι-
κά µαφορά το µήνα και όπακτα ότανο πρόεδρος τὸ κρίνει ἀπαραίπῃο ή ὁ-
ταν τοζητήσουν τα περισσότερα μέλη του.

2- Το ΝΕΣ σεευρεία σύνθεση μελετά καὶ αποφασίζει για τὰ σχεπκά με τὰ
υπό στοιχεία 5 καὶ 8 μείζονα θέματα. Συνέρχεται γ᾽ αυτό δυο φορές τοχρόνο,
τὸ Σεπτέιβριο και το Φεβρουάριο.

3: Σας συνεδριάσεις του ΝΕΣ µαέχουν καλούμενοι και διευθυντές των
γραφείων εκπαδευσης δηµοπκής ή μέσης, όταν συζητούνται θέματα της αρ-
μοδιόπτάςτους, τα οποία και ειση]ούνται

4-Η Γραμματέα του ΝΕΣ εξυπηρετάται από τη [ΔΕΥΝ.
δ- Εσωτερικός κανομτοµός θα ορῖζαλεπτομερέστερα τα σχετικά με τη ει-

τουργία του ΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΦΕΡΒΩΝ

ρθρο 5
Γραφεία εκπαίδευσης Περιφερειών

1: Με κονή απόφαση των Ὑπουργείων Εθνκής Παδείας καὶ Οἰκονομι-
κών, σε κάθε Νομό συνιστώνταιμία ἡ περισσότερες Ἐκπαιδευτικές Περιφέ-
αες Δημσπκής και Μέσης Ἐκπαίδευσης.

2. [ια κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια Δημοπκήςκαι Μέσης Εκπαίδευσης.
εδρύεται αντίστογχα Γραφείο Δημοπκής Εκπαΐδευσης Περιφέρειας (ΓΔΕΠ) κα
Πραφείο Μέσης Εκπαίδευσης Περιφέραας (ΓΜΕΓΙ). Τα όρια ευθύνης του
Γραφείου και η έδρα του ορίζονται µε γνωμοδότηση του ΝΕΣ και απόβαση του
Νομάρχη.

3. ΚάθεΓραφείο ξκπαίδευσης στελοώνεται από ένα Διυθυντή, από το α-
ναγκαίο διοικητικό προσωπικό καὶ από ἕναν ή περισσότερουςσχολικούς συµ-
βούλους, ανάλογα µε τον αρθμό των σχολείων κα τοῦ εκπαἰδευπικού προ-
σωπικού στο σύνολό του ή κατά αδικότητα (προκεµένου περίλεπουργών
ΜΕ) της περιοχής ευθύνης του Γραφείου.
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Ἄρθρο ὁ
Δευθυνής ΓΛΕΠΙ καὶ ΓΜΕΠ.

1- Ὁ Δαθυνής του ΓΔΕΠ ή ΓΜΕΠΙ ενα ο διοκηπκός προϊστάμενός τοῦ
καὶ ἔξει διοικηπκή αρµοδόπητα κα ευθύνη σε θέµατα όπως (0)η ἵδρυση, προα-
γωγή σύμπτυζῃ ἡ κατάργηση σἱολείων (0) τα σχεπκά µετα ὁδασήρια καὶ τον
εὔοπλισμότους µε έπιπλακα µέσαδιδασκαλίας, (}) η κατανοµή των επιχορηγή-
‘cu καὶ ο διοχερισπικός θεγχος τῶν σχολικών ταμείων, (δ) οἱ τοποθετήσεις,
προαγωγές, μεταθέσεις κὰπ. θέματα υπηρεσιακίς κατάσταση και μεταβολών του
εκπαιδευτπκού προσωπικοά(ε) θέµατα σχολικής υγεινής και (ση) η γραμματαα-
κά εξνπηρότηση των υπηρεσιακών ενεργεών των σχολικών συμβούλων.

ᾖὰ- Στις υπηρεσιακές του ενέργαες ο Διειθυντής λαβαΐνει υπόψη τις σχε-
πκές εισηγήσας και οθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, τις αποφάσειςτου
ΝΕΣ καὶ τις εντολές του Νομάρχη καὶ του Υπουργείου Γαδεῖος.

3- 0 Διυθυπής ΓΔΕΠ. ἡ ΓΜΕΠ. ἐπιλέται από το ΝΕΣ µεταξύ υποψή-
φων για τὴ θέση αυτή Δευβυντών ογθλείωντης Εκπαδευπικής Περιῤέραας,
και τοποθαείται µε απόφαση του Νομάρχη γα ἀετή θητεία, η οποία, κατάτη
λήξη της, μὲ την ἴδια διαδικασία, µπορεί να «νανεωθ. Στον επλεγόµενο ως
Δευθυντή απονέμεται ο βαθμός (του σχολικού Συμβούλοι)καιχορηγούνται οἱ
απίστοιχες σ' αυτόν αποδοχές για το διάστηµατῆς θητείας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ.

ΣΧΟΛΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ἄρθρο 7
Σχολικοί Σύμβουλοι

1.- Βασικό έργο του Σχολικού Συμβούλου είναι η άµεση συμπαράσταση.
στο έργο του εκπαἰδευπκού και η καθοδήγησή του ώστε ν᾿ αποβεί ὅσογίνεται
εππυχέστερο.

2. Εἰδικότερα ο Σχολικός Σύμβουλος:
α- Ἐπισκέππεται τακπκά τα σχολεία της δκαιοδοσίας του καὶ συνεργάζεται

στενά µετο Διευθιντή κα το Σύλλογο δδασκόπων κάθε σγολέίου γα ενδεκνυό-
ενες προσαρμογές του αναλυτικού προγράμματος, γα την αποδοπκή ὄραστη-
ῥοποίηση Του Συλλόγου των δδασεόγτων κα την εύρυθμη λεπουρ]ία των µα-
θηικών κοινοτήτων, για τῆν ανημετώπιση ιδιαζόντων προβλημάτων του σχολείς
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ου και γθικά γατην ἁρπότερηκα αποδοπκότερη οργάνωση τῆς λεπουργίας του.
β- Παρακολουθείστην τάζῃ καιστη γεµκότερη εκπαἰδειπική Πράξη την.

Προσπάθειακάθε εκπαιδειπικού, τον συμβουλεύει αναφορικά µετον Προγραμ-
μαπομό και τὴν ὀργόνωση της σγθλικής εργασίας και ζωής,τη μεθοδολογία
τῆς δεδακικής καὶ λοιπής παδαγωγικής πράξης, την αξιοἱόγηση του αποτε-
λέσματος, την ἐπισήµανσητυχόν αδυναμιών κα προβλημάτωνκατους τρό-
ποὺς αντµεώπισής τους.Τον ουµβοιλεύακαι τον ενθαρρύνει σε γόνμους,
προβλημαπομούς κα εποκοδοµηπκές πρωτοβουλία.

γς Συνεργάζταιµετο Διευθυντή του Γραφείου Εκπαίδευσηςσε κάθε θέμα
που σχετίζεταιµε την προαγωγή της ποιότηταςτης παρεγόµενηςεκπαΐδευ-
σης. Επίσης µετην υπηρεσία σχολικής υµεινής, τους συλλόγους των εκπαι-
δυπικών.τους συλλόγους τωνγονέων και κηδεμόνων και τα ὀργανα της το.
πκής αὐτοδιοίκησης.

ὅ- Αξολογεί τοὺς ἐκπαιδευπκούς τῆς Περιφέρειάς του συντάσσοντας γ᾽
αἰπούς εκθέσεις οὐσιαστικών προσόντων καὶ υπηρεσιακής ευδοκιμότητας.

ε- Συμμετέχει στο Νομαρχιακό Εκπαιδευπκό Συμβούλιο και συνεργάζεται
στα πλαίσιά του με τους λοιπούς σχολικούς συμβούλους του Νομού για ου-
ντονισμό τῆς επιµορφωπκής δρασπηριόπτας, γα ανταλλαγή ἐμπειριών καὶ γα
επϑιυση κοινών οργανωπκών, διδαισικών καὶ παιδαγωγικών προβλημάτων.

Ἄρθρο 8
Επιλογή των Σχολικών Συμβούλων.

ΊςΣε σχολικούς ουμβούλους Δημοπκής ἡ Μέσης Εκπαίδωσης µε µισθο-
λογικό κλιµάκο........ προάγονται, έπεπα από καταρχήν πρόεριση καὶ τελική
επιλογή των προκρινόμενων, δημόσιοι εκπαιδευτκοίλεπουργοίτης Δημοτικής
ἡ Μάσης, οι πρώτοι τουλάχιστο µε µοθολογικό κλιµάκο ὁ κα µε 10 γρόνα
ειπαιδευτική υπηρεσία, οι δεύτεροι µε βαθμό Λικαάργη ἡ Γυµνασιάργ κα3
χρόμαπροὔπηρεσία σ᾽ αὐτόν.

2-Η δαδικασία πρόκρισης και πλικής επλογής διαλαμβάνααπαραπήτως:
(0) Κρίση κατολληλόπχας του υποψήφιου σ]ολικού συμβούλου από τους

εκπαδευπκούς της Εκπαϊδιωπικής Περιφέρειας από τὴν οποία προέρχεται, μὲ
μυστική ψηφοφορία. Οἱ ἐκπαιδευπκοίαὐτοί σε ψηφοδέλτιο με λα τὰ ονόματα
τῶν ὑποψηφίων που προέρχονται από τὴν Περιφέρειά τους σημειώνουν με
σταυρό αυτούς που θεωρούν κατάλληλους για τὸ ἔργο του συμβούλουιτα ψη-
φοδάλπια αποστθλονταιστους εκπαιδευπικούς τῆς περιφέρειας από το αρµό-
{610 Γραφείο Εκπαδευσης, ΓΔΕΠ  /MENτου άρθρου 5, παρ. 2, και καθένα, µε
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ὄγραφο εμπιστευτικό συστημένο, ἐπιστρέφεται στο ἴδο Γραφείο, από όπου
διαβιβάζεται στην αρμόδια Γεν. Διεύθυνση Γεν. Εκπαΐδευσης του ΥΠΕΠΘ. Το
ποσοστό των σταυρών επίτου συνόλου θα δεῄφει το βαθμό επιδοκµασίας
που κλάδου, στοηείο που θα ληφθεί επικουρικά υπόφη στην τελική επλογή(0)
Πραπτή δοκιμασία επί θέματος σχεπκού µε την απαπούµενη παιδαγωγική κα-
Ἱόρτιση και το έργο του ουμβούλου. (1) Συνόπευξῃ του υποψηφίου ενώπιον
που Συμβουλίου Επιλογής. Οἱ λεπτομέρειες τῆς διαδικασίας πρόερισης κατε-
Ἀικής επιλογής ορίζονται µε ΠΔ. που εκδίδσται εὐάπαξµε πρόταση του
Ὑπουργού Εθνικής [Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 9
Σύμβουλοι Προσιοικής Αγωγής.
Σε συμβούλους Προσχολικής Αγωγής µε µισθολογκό κλιμάκιο.....

προάγονται νηπιαγωγοί µεμισθολογικό κλιμάκο ὁ και άνω, έπειτα από πρό.
κριση κα πλική επλογή σύμφωνα µετα οριζόμενα στο άρθρο 8. παρ.

Άρθρο 19
ῬεθλικοίΣύμβουλοι Εἰδικής Αγωγής,

Ἧςθέσεις σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής µε µισθολογικό κλιµάπο.
καταλαμβάνουν, µε προαγωγή, εκπαιδευτικοί µε υπερδεκαετή δημόσια

υπηρεσία από την οποία τουλάγστο...τή σεΕιδικά Σχολείακαι εδίκευση σε
θέματα της Ειδικής Αγωγής, ἢ οποία ἀποδεικνύεται με ειδικές σπουδές στο ε-
σωτερικό ἤ το εζωτερικό, ἔπεπα από πρόριση καὶ τθλική επιλογή σύμφωνα
μετα οριζόμενα στο ἄρθρο 8, παράγρ. 2 του παρόντος.

Ἄρθρο 11'
Η υπηρεσιακή ταποποίηση τῶν ήδη υπηρετούντωνεπιθεωρητών

1: Οἱ θέσεις των Επιθεωρητών Α΄ και Β΄ τῆςΔΕ. των Γενικών Επίθεω-

1. To άρθρο αιπό αναφέρεται σην τύχῃ τῶν τότε ὑπηρετούντων ἐπιβεωρητών, δε-
δομένου ὅτι δεν εἶχ: ακόµηεκδοθείο Ν. 1304/1983. ο οποίος, δυστιχώς, ἄλλο όρισε
γατοθέμα αὐτό.

[346] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.



ρητώνΛΛΕ, καθώςκαὶ των Επιθεωρητών Προσγολικής Αγωγής καὶ Εἰδικών
Σιολείων του Ν. 3090/76 καταργούνται

ᾖ2- Στους Επιθεωρητός που υπηρετούν στις καταργούμενεςθήσεις παρέ.
χονταιοἱ ακόλουθες δυνατότητες:

ᾱ- Να κριθούν µεεδική διαδικασία ἀἴτε γα θέση Σχολικού Συμβούλου εἰ
τε για μόνμη θέση Διευθυντή Γραφείου Εκπαίδευσης Περιφέρειας -ΓΔΕΠΙ ή
ΓΔΛΕΠ.κανά περίππωση- ή και γα ηςδύο, με δικαίωμα προτίμησης της μίας
σε περίπτωση επλογής καὶ Ματις δύο.

β- Να αποχωρήσουν από την υπηρεσία προσθέτοντας ως Τρία πλασµα-
πά χρόνια υπηρεσίας για να συμπληρώσουνΤυχόν ὑπόλοιπα για συνταξιο.
δότησή τους.

3- Η αδκή διαδικασία επιλογήςγια εκείνους πουθα επιζή
ηψη θέσης Σχολικού Συμβούλουἡ Δλντή Γραφείου Εκπαίδευσης Περιφέρειας
κατάτὴ δυνατότητα τῆς παρᾳγρ. 2. ατου ἆρθρου αιπού διαλαμβάνει βασική
συνόπευζη του υποψήφιου ενώπιοντης αρμόδιας επαροπής. Κατ’ αυτήν συ.
Νακημάται ο όλος υπηρεσιακός φάκελος του κρινόμενου, καθώς καὶ ἢ κρίση
τῶν ἐκπαιδευπικώντης Περιφέρειάς του, εκφραζόμενη κατά τὴ διαδικασία του
άρθρου5, παρ. 2 του παρόντος, Η κρίση αὐτή εκφράζεται μεθεπκή ἡ αρνη
πκή ἔνδειξη στο σχεπικό ψηφοδότιο.

4: Οαπήσεςτων Επιθεωρητών τωνκαταργούμενωνθέσεων, με τὸ ἐνδια.
φέροντους για μία από τις παρεχόμενες δυνατότητες της παραγράφου 2 rou
ἄρθρου αὐτού, υποβάλλονται στὴ Γενκή Διεύθυνση Γεν. Εκπαδευσηςτου
Ὑπουργείου Παδείας εντός ......... ἀπότην ἡμέρα δημοσίευσης του παρόντος.
Αιποίπου δε θα προκριθούν επανέρχονται υπογρεωπκώς στον κλάδο προέλευ.
σής τοὺς καθέτονται στη διάθεση του Ὑπουργέίου γιατοποθέτηση, Ohot Gar
ρούνγα κάθε περίπτωση το βαθμό που «χαν στη θέση πουκαταργήθηκε.

  

Ἁτυχείς παραλείψεις και αποκλίσεις του Ν. 1304/82
καὶ του σχετικού ΓΙΔ.εφαρµογήςτου αναφορικάµε το
Θέματὼν σχολικών συμβούλωνσε σύγκρισηµε τις

προβλέψεις του πιο πάνω σχεδίου.

a. Παράλειψητης γραπτής δοκιμασίας
γι την επιλογή τωνσχολικών συμβούλων

Ἡ διάταξῃ του νόμου για τὴ διαδικασία επιλογής διαλάμβανε στα
κρπήρια και τὴ γραπτή δοκιμασία, αλλά «δυνητικά». Κατάτην πρώτη ε-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. [30]

 



φαρμογήτου νόμου (1982), σχεπκή προκήρυξῃ παρέλειψε αὐτό το κρπή-
ιο, προφανώς εξαπίας του επείγοντος χαρακτήρα εκείνης τηςεπιλογής.
Ἐπισήμανα την έλλειψη και κατά την πρώτη συνεδρίασητου Συμβουλίου,
Επιλογής (του οποίου είχα οριστεί και συμμετείχα ως μέλος). Όταν το 1985,
αποφασίστηκεεπιλογή νέων σγολικών συμβούλωνυπέβαλα στον Υπουργό
(1014986) σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα Παραθίτω απόσπασμα του πε-
Ρεχομένου του που αναφέρεται στις δυσκολίες της αβολόγησης των υπο-
ψηβίων µε τα στοιχείατου υπηρεσιακού φακέλου τους, μόνο, καὶ υπογραµ-
μῖζει την ἀνάγκη να υποβάλλονται και σε μία γραπτή δοκιμασία:

«ἴακριτήρια γιὰ τὴν ἐπιλογή, σύμφωναμε το νόμο, είναι (α) ἢ ὑπηρεσια-
κή κατάρπση,() το επαιδευτκό ἔργο. () ἢ κοινωνική προσφορά καὶ (6) ἢ
δηµοκραπκή προσωπικόπῃα.

9H μόνη επίσημη πηγή, για τὴ διακρίβωσηκαι αξιολόγηση των στοιχείων
αὑτών, εἶναι ο ατομικός φάκελος του υποψηφίου καὶ οι τυχόν συγγραφικέςερ-
γασίες του. Τα στογεία όμως αυπάτου φακέλου,γαΤους ακόλουθους λόγους,
πολύ λίγο βοηθούν στη μόρφωση έγκυρης γνώμης Ίια τον υποψήβια:

Οι αθάσας είνα σχεπκά πολές (ασ. τώρα τιαοτε καν υπάρχουν), αφού.
αδολόγηση δε γίνεται), με φρασπκό τυποποημένο, σοπεδωπκές. Όλοι σε όλα
παστοηεία εἶνα χαραπηρισμένοι εξαρετοί. Γενικά οι τθέσες αιπές όπως έχουν
συνταβεί εἶναι αναξόπιστες, Οἱ διάφορες γραπτές αναγνωρίσας δράσης, εζθλ-
λου, συνήθως εἶναι ἐμφανώς εμαευμόνες κα Ὑορπάρουσίνας” Ο σεμνοίεργά-πες τῆς οσπαἴδευσης δεν τα κινη]ούν κι αιπά µόνατους σπόµα ἔρχονται.

»Συγγραφική εργασία λίγοιέχουν και σης περισούτερες περιπτώσεις πρό-
καταγιά μη αξόλογα δημοσιεύματα στον επαρξακἁ τύπο. Πολλές φορές au-
τά εἶναι αποκαλυπικά -θεπκά ή αρνηπικά γα τον υποψήφιο- αλλά ὅπως
προαναφέρθηκε, οι πολλοίδεν έχουν ούτε τέτοια,

»Το μόνο "γκερο" στοιχτου φακέλου είναι οι ήλοι σπουδών, οι οποί.
οἱ συνιστούν μια ἐνδειξη τὴς κατάρπισης, ιδίως οι πέρα απ’ αυτούς της βασι-
κής κατάρτισης καὶ τῆς μετεκπαίδευσης στο Διδασκαλείο που ὅλοι ἔχουν.
Αλλά. ὅπως εἶναι γνωστό, καιοἱ τίλοι μόνοι δὲ συνεπάγονται πάντοτε Kal a-
νπίστοιχη αξιόλογη παραγωγική κατάρτιση.

Τα λοιπάτρία στοιχεία. δηλαδή το εκπαιδευτικό έργο, ἢ κοινωμική προ:
φορά καη δηµοκραπκή προσωπικότῃτα πώς να αξιολογηθούν: Λη ἐγο-
ντας τίποτε ἄλλο προσπαθούμε να διαβάσουμεπίσω από τις αράδεςτουβιο-
γραφικού σηµεώματος, το οποίο όμως πολλές φορέςεἶναι φρονπισμένα τυ-
πικό, λακωνικό.

(38) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.



Ὑπάρχει, βέβαια, καὶ  συνέστευξῃ. Με ορισμένες προῦποθέσεις εἶναιπο.
1Χλύχρήσιμο μέσο, αλλά βοηθητκό και συμπληρωματικό ἄλλων, που ὅμως στην
περίπτωση αιπή λείπουν. τοι όχι σε μεγαλύτερυ βαθμότο µεονέκηµατου
κινδύνου τῆς παραπλάνησης από στημιαίες συμπτωμαπκές, θεπκές ἡ ἀρνη-
πκές, εντυπώσεις, καὶ γεηικότερα το µεονόκηματυχόν λαθεµένης υποκεµεν.
κής κρίσης, ακόµακαὶ τον κίνδυνο της κατάχρησης.
Σο νόμο διαλαμβάνεται καὶ µια γραπτή δοκιμασία, αλλά “δυνηπικά".

Προσωπικά έχοντας παλιά ἐμπειρία του θέματος, axa επιμείνει στην ἀνάγκη
ναεἶναι υποχρξωπικό το μέσο αὐτό. ξίναι μέσο σεσηµανηικό βαθμό ανπικαµε
wd. Mia γραπτή δοκιμασία με ἀνεση χρόνου, σε ελεύθερο θέμα της εκπα.
δευτικής πράξης, δίνειτην ευκαρίαστο συμβούλιο επιλογής ὁχι μόνο να επι
μήσειτηνπαιδαγωγική κατάρτιση, αἱλά και να διαγνώσει στο[χία της πνευ.
μαπκής συγκρότησης καὶ παδαγωγκής προσωπικότηταςτου υποψηφίου»,

 

Α. Ηθητεία υπηρεσίας των σχολικών συμβούλων

το προοχέδιο νόµουπου έχειπιο πάνω παρατεθείδε γίνεται καθόλου,
λόγος γιὰ «θηΤεία» τωνεπιλεγόµενων σχολικών συμβούλων. Εξυπα-
κούεται μετάταξη σε κλάδο αά Λος και µονιµότηταο’ αυτόν, όπωςου-
γέβανε και µετο θεσμό του επιθεωρητή που θα αντικαθιστούσαν. Στο
Ν. 1304/82θεοπίστηκεκαι εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της τριε-
τούς θητείας. µετά τη λήξη της οποίας, όποιοςθέλει να συνεχίσει θα
πρέπεινα υποβάλειεκ νέου υποψηφιότητα, ώστε να εξασφαλίζεται κά-
θε φορά η επιλογή των αρίστων. Είναι βάσιµηη διάταξη αυτή, αλλά µε
ια τροποποίησηπου θα ορίζει ὁπ έπειτα από μία

ή

δύο θητείες νακρί
νονταιπια για μονιμότητα. Μ᾽ αὑτήν τὴ ρύθμιση θα προσέρχονται πε-
Ρισσότεροιμε ὑψηλά προσόντα καταλληλότηταςκαι θα επιδίδονται στο
επούργημα αποβλέπονταςσε µια ανωτέρου επιπέδου σταδιοδρομία,
Ἡ παράλειψη του κνήτρουαυτού έχει ως αποτέλεσµα αρκετοί αξόλο-
Ίοιγια το έργο αυτό εκπαιδευτικοίνα µηνεἶναι διατεθειμένοι να προ-
σέλθουνσεδοκιμασία επιλογήςγια µια υπηρεσιακά εφήμερη θητεία, κα-
τά την οποία θα ήταν υποχρεωμένοικαι να μετακινηθούν από θέσεις
στις οποίεςήταν οικογενειακά βολεμένοι, ουσιαστικά δηλαδή χωρίςκα:
νένα υπηρεσιακόκέρδος, αλλά το αντίθετο.
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γ.Η παράλειψη από το έργο τουσχολικού συμβούλου.
της αρμοδιότητας va προβαίνει

σε διαγνωστική αξολόγηση του έργου τουσχολείου,καιτης υπηρεσιακής ευδοκιµότητας τουἴδιου του εκπαιδευπικού.

Πιο πάνω (α 291) όπου γίνεται λόγος γιατο θέμα της αξολόγησης της,υπηρεσιακής ευδοκιµότηχας τωνεκπαδευτικών, υπογραμμίζεται ἢ ἀνα.γκαιότητά τῆςγιατην αποδοτική λειτουργία του εκπαιδευπκού έργου καιορίζεται ως Kan αυτονόητο, ότι για την αβολόγηση αυτή δεν µπορείνα,εἶναι αρμόδιος άλλος από το σχολικό σύμβοιλο. Στο προαναφερόμενοσηµείο του κειµένου, ο αναγνώστηςεκπαιδευτικός θα διαπιστώσει ότι,στα πλαίοιατης συνεχούς συνεργασίας εκπαιδευπικού και σχολικού συµ-Ῥούλου,ο ρόλος του δεύτερου στη διαδικασία της προτεινόμενης αἴο-λόγησηςδεν έχει καμιά ομοιότηταµε εκείνον του επιθεωρητή.Ὁ νόμος 1304/1982 απέφιγε να αναθέσει στους σχολικούς ουµ-βούλους αρµοδιόπῃες διαγνωστκής αξολέγησηςΤου σχολικού έρ.Ύου ΚαῑΤης υπηρεσιακήςευδοκιµότηταςτου εκπαιδευτικού. Έτσι, οϕι-λότιμος και ο αδιάφορος, όπωςκαι ο επαρκώς και µη επαρκώς κα:ταρτισμένοςεκπαιδευτικόςδιανύουντη θητεία τους υπηρεσιακά εὔ-σωμένοι και αποδυναμώνεται η ανάγκη να καταπιαστούν σοβαρά µετην επαγγελµαηκή τους επάρκεια και τη βεληωσήτης, Το κύρος, ε-άλλου, του σχολικού ουμβούλου στη συνεργασία του µε τον εκπαι-δευπικό για λόγουςκαθοδήγησης, χωρίς την αρμοδιότητα της αξολό-Ύησης παραμένει μειωμένο. Ἡ ζημιά, από την κατάσταση αυτή, στηνΕκπαίδευση της χώρας µας,Κοντάτριάντα χρένια,εἶναι απροσµέτρητη,Καιτο κακό συνεχίζεται.

 

δ. Σχόλιο ἀναφορικά με τὴντύχη των ὑπηρετούντων.τότε ἐπιθεωρητώνκαι γενικών εἐπιθεωρητών τῶν σχολείων:

Ἡ

δική μου πρόταση, όπως φαίνεται στο άρθρο11 του προσχεδίου πουσυνέταξα(βὰ. πιο πάνω) πρόβλεπε: οἱ ὑπηρετούντες τότε επιθεωρητές
1. Πλήρηςονάππυζη του θέματος τῆς αξολόγησης τς ὑπηρεσιοκής ευδοκμότηταςου εκπαιδευτικού. μὲ ενδεικηκό σχήμα σχετκής ανολιπικίς ἔκθεσης, διαλομβάνιται στο,παράρτημα 4 του ββλίου µου «Ἀπό την Ψυγρπαδαγωμκή θεωρῶ στην Εαπαιδεπκή πράξῃ»18. Gutenberg, 2011
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  καὶ γενικοί επιθεωρητές να κριθούν με ξεχωριστή εἰδική διαδικασία γιαθέσεις εἶτε διοικητικών διευθυντώνεκπαίδευσηςεἴτε σχολικών συμβού-λῶν. Νακριθούν δηλαδή από ἀποψη καταλληλότητας, κατά προτερα-ὅτητα, χωριονά, με ἕνα ναι ή ένα ὄχι µεκρπήρια εππιγ(ας ἡ αποτυχίαςτο ασκούµενο ἤδη έργο του επιθεωρητή,καινα µη διαγωνιστούν yaμε τοὺς λοιπούς υποψηφίους για μια θέση σε έναν ενιαίο µεεκείνους,«πίνακα ἐπιτυχίας». Το σκεππικό τῆς προτεινόμενης στο προσχέδιο αυ.τό ρύθμισης ήταν ότι τις θέσεις επιθεωρητώντις εἰχον καταλάβει ἐπειτααπό διαγωνισμό, ο οποίος διαλάμβανεκαι γραπτή δοκιμασία, κιὅτιεἰ.Ἆανήδηδιανύσει µια σταδιοδροµία ασκούντες καθήκοντα τόσο διοικη;τικά όσο και συµβουλευτικά-καθοδηγηγικά. .Τηνεξομοιωπική µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς ρύθμιση, που ε-πέβαλε ο Ν. 1304/82, όταν ψηφίστηκε, στο σύνολό τουςοι επιθεωρητές,της δηµοπκήςκαιοιγενικοί επιθεωρητές µέσηςδικαιολογημένα τη θε-ὥρησαν άδικη µειωτική έκπτωση από νόμιμα κεκτημένη ὑπηρεσιακήβαθμίδα (και ἰδιότητα). Δεν αισθάνονταν, εξάλλου, καθόλουασφαλείςμετά τη δημοσίευση του νόµου, να υποβληθούν οε κρίσηεπιλογής, για,δύο βασικά λόγους: Ο ένας ήταν η γενικότερη δυσµενήςδιάθεση των.Εκπαιδευτικών(Και της ουνδικαλισηκήςηγεσίας τους, η οποία μάλιστασυμμετείχε στην επιτροπή επιλογής) απέναντι στο θεσμό τουεπιθεω.ρητή, όπωςπαραδοσιακά αοκείταν, καθώς επίσηςτο γεγονός ὅτι πολ.λοίεἶχαν επιλεγεί ἡ απλώς είχαν υπηρετήσει και κατά τη διάρκεια τηςΧούντας. Ο άλλοςλόγος ήτανο χαρακτήρας της διαδικασίαςεπιλογής:Ἀ έλλειψη του αντικειμενικού κρπηρίουτης γραπτής δοκµασίαςκαι, ᾱ-ήθετα, Ἡ κυριαρχία του κρπηρίουτης συνέντευξῃς. η οποῖα προσφέρε-ταικαι για αυθαρετη υποκειμενική κρίση.
Έτσι, αρκετοί επιθεωρητές, ανάμεσάτους πολλοί αξόλογοι, δεν υπέ-Άαλαν υποψηφιότητα αλλά παρέμειναν στην υπηρεσία ὡςαπλοί δάσκα-λοιἡ καθηγητές, Αὐτοί που παρέμειναν, πικραμένοιεξαιτίας τῆς υποβάθ:αήςτους, πολλές φορές αρνούνταν να δεχτούν τους σχολικούς συμ.Ῥούλους σπις τάξεις τουςκαι γενικότερα δε συνεργάζονταν μ’ αιπούς,Έτσισυνέβαλαν και αυτοί στη φθορά του θεσμού. Αςσημειωθεί ότι αρ.Ὑότερα, µετά την κυβερνηγική αλλαγή του 1389, οεκπεσόντες πρώηνε-πθεωρητέςκαι γενικοί επιθεωρητές αποκαταστάθηκαν οε προσωποπα:Ὑείς θέσεις παρέδρων του Παιδαγωγικού νοτιτούτου- στὴν πραγματκό.τῆτα ὡς αργόµισθοιχωρίς κανένα ουοιαστικό υπηρεσιακό ανηικείµενο,
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