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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ιστορία ενός σχολείου 

Είχαν περάσει κάποια χρόνια από την προηγούµενη επίσκεψή µου όταν πλησίασα 
ξανά, πριν ένα περίπου µήνα, τον χώρο του σχολείου, που βρίσκεται στο επίκεντρο 
αυτού του βιβλίου. Συνοδευόµενος από τη διευθύντριά του ερχόµουν για να µιλή-
σω σε µια αντιναζιστική συγκέντρωση, όταν ξαφνικά, από το διπλανό µικρό πάρκο 
πετάχτηκε µια µεγάλη οµάδα έφηβων αγοριών µε τόση φόρα που αυθόρµητα τρα-
βηχτήκαµε στην άκρη για να κάνουµε τόπο να περάσουν. Όµως, άλλος ήταν ο δι-
κός τους σκοπός και άλλη η αιτία της ορµητικής τους εξόδου: µε την ιαχή «η παλιά 
µας διευθύντρια» όρµησαν στη συνοδό µου, τη χαιρέτησαν, την αγκάλιασαν και 
γρήγορα την έµπλεξαν σε µια συζήτηση «για τα παλιά χρόνια στο σχολείο µας» –
αν να ήταν «βετεράνοι»– και για τα τωρινά που τους απασχολούσαν. Μετά από 
κάποιο διάστηµα, ένας νεαρός, αναψοκοκκινισµένος, µε µια µπάλα στο χέρι, µε 
ανακάλυψε να στέκοµαι παράµερα, µε κοίταξε καλά και έκανε φωναχτά τη διαπί-
στωση «εσείς είστε ο κύριος που είχατε µιλήσει τότε στο σχολείο µας». Έτσι, βρέ-
θηκα κι εγώ ξανά σε µια συζήτηση µε τους µαθητές που, όντας παιδιά του δηµοτι-
κού σε µια υποβαθµισµένη περιοχή της Αθήνας σε δύσκολες εποχές, βίωσαν τόσο 
την ευτυχία όσο και τις αντιξοότητες που συνεπάγεται η προσπάθεια οικοδόµησης 
ενός δηµοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου. Και στους οποίους είχα µιλήσει τότε 
λέγοντας πόσο υπερήφανοι µπορούσαν να είναι για το σχολείο τους που βρέθηκε 
εκείνο τον καιρό στο επίκεντρο µιας οξείας πολιτικής σύγκρουσης ανάµεσα σ’ αυ-
τούς που επιθυµούσαν να κρατήσουν την εκπαίδευση δέσµια της οπισθοδρόµησης 
και στους άλλους –εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές– που επιζητούσαν κι έχτι-
ζαν ένα δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Λίγο αργότερα, ανακάλυψα στο α-
κροατήριο της εκδήλωσης και τους γονείς τους –Έλληνες και µετανάστες– να εκ-
δηλώνουν κι αυτοί την αγάπη και την εκτίµησή τους στη διευθύντρια και 
στους/στις εκπαιδευτικούς. «Ασφαλώς, η αγάπη και η εκτίµηση των παιδιών και 
των γονιών», σκέφτηκα εκείνη τη στιγµή, «δεν αρκεί από µόνη της για να αξιολο-
γήσεις θετικά ένα µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα, αλλά αναµφισβήτητα είναι αέρας 
στα πανιά όσων εκπαιδευτικών δεν βολεύονται µε τη µιζέρια που επιβάλλουν οι 
ισχυροί». Η ιστορία αυτών των εκπαιδευτικών κι αυτών των µαθητριών και των 
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µαθητών που άνοιξαν τα πανιά τους και ξανοίχτηκαν µε τόλµη για να αλλάξουν το 
σχολείο τους –και το κατάφεραν– ξετυλίγεται σε τούτο το βιβλίο. 

Ιστορίες σχολείων, πηγές έµπνευσης 

Ιστορίες εκπαιδευτικών που τόλµησαν να κάνουν τη δουλειά τους «αλλιώς» γεµί-
ζουν πολλά ράφια βιβλιοθηκών. Είναι γραµµένες πότε από τους ίδιους και τις ίδιες 
και πότε από άλλους ανθρώπους που έσκυψαν µε σεβασµό στην εργασία τους και 
αισθάνθηκαν την ανάγκη να τις καταγράψουν για όσους και όσες έδειχναν αντί-
στοιχο ενδιαφέρον. Τις πιο πολλές φορές οι καταγραφές χαρακτηρίζονται από µε-
γάλη –έως απέραντη– µετριοφροσύνη.  

Να, πώς παρουσιάζει την αφήγησή του για «Το σχολείον της Γιασνάιας Πολιά-
νας» ο Λέων Τολστόι (σε µετάφραση του Βλάσιου Ι. Σκορδέλη από το 1910 στην 
καθαρεύουσα της εποχής):  

«Οφείλω να εξηγηθώ. Περιγράφων το σχολείον της Γιασνάια Πολιάνας δεν 
αξιώ να παράσχω αυτό ως πρότυπον µιµήσεως, θέλω µόνον να δείξω αυτό 
τοιούτον, οποίον είναι. ∆ιότι πιστεύω ότι τοιαύται περιγραφαί δύνανται να εί-
ναι ωφέλιµοι. Εάν κατορθώσω εν ταις εποµέναις σελίσι να ιχνογραφήσω µετά 
σαφηνεία την ιστορίαν της αναπτύξεως του σχολείου, θα καταδειχθή καταφα-
νώς εις τον αναγνώστην πώς εµορφώθη ο παρών χαρακτήρ αυτού, διατί θεω-
ρώ αυτόν καλόν, και δια τί µοί είναι απολύτως αδύνατον να τον µεταβάλω, 
και εάν ήθελον ακόµη»1. 

∆εν αξίωνε ο µεγάλος συγγραφέας –και τρυφερός δάσκαλος– να «παράσχει αυ-
τό ως πρότυπον µιµήσεως», αλλά ακόµη και σήµερα αποτελεί πρότυπο ο τρόπος µε 
τον οποίον παρουσίαζε τη δουλειά του. Η αφήγησή του για «Το σχολείον της Γι-
ασνάιας Πολιάνας» κινείται σε τρεις διαστάσεις: στην πρώτη, ο Τολστόι σκιαγρα-
φεί τις γνώσεις της εποχής του από διάφορες επιστήµες, τις οποίες χρησιµοποιεί για 
να θεµελιώσει την κριτική του στο τότε κυρίαρχο µοντέλο εκπαίδευσης και για να 
εξηγήσει τις αλλαγές που ο ίδιος εισήγαγε και εφάρµοσε. Στη δεύτερη, παρουσιά-
ζει την καθηµερινότητα του σχολείου ως πρωτογενές υλικό, δηλαδή ό,τι και όπως 
συνέβαινε καταγραµµένο µε τα λόγια των µαθητών και των µαθητριών, και µε τα 
δικά του εκείνης της στιγµής. Στην τρίτη, περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της διδασκαλίας του σε σχέση µε τα αποτελέσµατά της. Στις διαδικασίες αυτές πε-
ριλαµβάνονται η αµφισβήτηση της ίδιας του της δουλειάς, η αναζήτηση εναλλα-

                                                           
1. Τολστόη, Λέοντος (µετάφρασις Βλασίου Γ. Σκορδέλη), 1910: Το σχολείον της Γιασνάιας Πολιάνας 
Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, σ. 22. 
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κτικών λύσεων για τα άλυτα µέχρι εκείνη τη στιγµή προβλήµατα, ακόµη και οι αµ-
φιβολίες που βασανίζουν τον δάσκαλο και τη δασκάλα.  

Θα σταθώ στο τελευταίο, καθώς έχει µια ιδιαίτερη σχέση µε κάποια ζητήµατα 
και γεγονότα που αναπτύσσονται στην εργασία του Πέτρου Χαραβιτσίδη. Αξιολο-
γώντας τη διδασκαλία του στα µαθήµατα της Γεωγραφίας και της Ιστορίας, ο Τολ-
στόι σκιαγραφεί µε πολύ παραστατικό τρόπο τις διαδροµές µιας ολοκληρωµένης 
αυτοαξιολόγησης:  

«Ο διδάσκαλος είναι πεπεισµένος ότι οι µαθηταί διετήρησαν πολλά των υπ’ 
αυτού ρηθέντων, και εξακολουθεί τον αυτόν τρόπον εις τα επόµενα µαθήµατα. 
Μόνον δε µετά µακρόν χρόνον ανεγνώρισε το σφάλµα του συστήµατος τούτου, 
και το εντελώς παράλογον όλης της τοιαύτης διδασκαλίας του. Είχον εµπέσει 
ακουσίως εις το ατελεύτητον σφάλµα της κατ’ επιτοµήν µεθόδου, ήτις εν τη 
υπό των Γερµανών καλουµένη Anschauungsunterricht (εποπτική διδασκαλία) 
έφθασεν εις το έπακρον της τερατωδίας».  

Συµπληρώνει όµως αργότερα: 

«Ανεγνώρισα το σφάλµα µου. Αλλά το σφάλµα τούτο ενέκειτο άραγε εις την 
µέθοδον της διδασκαλίας ή εις την ιδέαν αυτήν της διδασκαλίας; Τούτο δι’ εµέ 
διετέλει ον έτι αµφίβολον». 

∆ηλαδή, στην αρχή είναι η ικανοποίηση ότι η διδασκαλία πήγε καλά αφού ακο-
λουθήθηκαν όλα όσα προβλέπονται από µια αναγνωρισµένη θεωρία, αργότερα έρ-
χεται η διαπίστωση ότι τα θετικά αποτελέσµατα ήταν µόνο πρόσκαιρα, ακολουθεί 
η ενόραση ότι η δογµατική προσήλωση στη µέθοδο διδασκαλίας ήταν αυτή που 
γέννησε τέρατα, και, τέλος, αναδύεται η αµφιβολία εάν φταίει η εφαρµογή της ή η 
ίδια η θεωρία. Στο σηµείο αυτό οι εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν την ανάγκη να α-
ποµακρύνονται κάθε τόσο από την πρακτική της απλής εφαρµογής προϋπάρχουσας 
γνώσης και να γίνονται οι ίδιοι/ες παραγωγοί της ειδικής γνώσης, που είναι ανα-
γκαία για να προχωρήσουν στο έργο τους στις εκάστοτε συνθήκες. 

Ιδιαίτερη αξία έχουν, λοιπόν, οι αφηγήσεις της ιστορίας κάποιων σχολείων ε-
φόσον οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν συστηµατικά την πορεία των διαδικασιών 
διδασκαλίας και µάθησης περιγράφοντας παράλληλα το σχολικό περιβάλλον και 
την αλληλεξάρτησή του µε το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον που 
σφραγίζει τη ζωή των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό έκανε ο 
Πέτρος Χαραβιτσίδης. Το έργο του είναι γραµµένο µε τον τρόπο που απαιτεί η δι-
κή µας εποχή, δηλαδή µε απόλυτη προσήλωση στη µέθοδο και στη δεοντολογία 
µιας επιστηµονικής εργασίας. Όµως, αν και δεν επέτρεψε ούτε µια φορά στον εαυ-
τό του να κάνει χρήση της «ποιητικής άδειας», συµπεριλαµβάνοντας στο κείµενό 
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του τον αυθεντικό λόγο που διατυπωνόταν στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάνει το 
επιστηµονικό σύγγραµµά του να εντάσσεται οµαλά στη σχετική παιδαγωγική πα-
ράδοση, ακόµη και σε εκείνην όπου κυριαρχεί η λογοτεχνική γραφή. Σ’ αυτό συµ-
βάλλει η φανερή «στράτευσή» του στο πλευρό των µαθητών και των µαθητριών 
του που προέρχονται από φτωχές κοινωνικές οµάδες.  

 Πράγµατι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολλά παιδαγωγικά έργα που επηρέα-
σαν την εκπαίδευση και την Παιδαγωγική έχουν γραφεί, και µάλιστα σε λογοτεχνι-
κή µορφή, ως ιστορίες σχολείων για παιδιά από φτωχό ή/και αντίξοο περιβάλλον. 
Το «Παιδαγωγικό ποίηµα»2 του Αντόν Σεµιόνοβιτς Μακάρενκο είναι ένα από τα 
γνωστότερα και είναι ασφαλώς ένα από εκείνα που επηρέασαν τεράστιο αριθµό 
νέων ανθρώπων στην απόφασή τους να γίνουν Παιδαγωγοί. Γι’ αυτόν λοιπόν τον 
άνθρωπο, τον Μακάρενκο, που επέλεξε να αναπτύξει τις παιδαγωγικές του απόψεις 
περιγράφοντας την αυθεντική ιστορία του σχολείου του, γράφει ο Μαξίµ Γκόρκι: 

«Πιστεύω ότι τίποτε δεν περιγράφει καλύτερα τον ίδιο τον άνθρωπο, απ’ το 
παρακάτω κοµµάτι που έχει γράψει σε έναν σύντοµο πρόλογο στις βιογραφίες 
των τροφίµων που έχει αναθρέψει»  

και επιλέγει εκείνο το κοµµάτι, όπου ο Μακάρενκο εξηγεί ότι η δυστυχία και η 
έλλειψη προοπτικής που αναδύονταν από τις ιστορίες των µαθητών και των µαθη-
τριών του τον συγκινούσαν και τον συντάραζαν, όχι όµως µε αποτέλεσµα να προ-
καλούν οίκτο, αλλά µε αποτέλεσµα να κινητοποιούν µέσα του δυνάµεις ανατροπής 
της κατάστασης: 

«∆εν είχα το δικαίωµα να περιοριστώ µόνο σε συµπόνια και οίκτο γι’ αυτά τα 
παιδιά. Από καιρό είχα καταλάβει ότι για να τα σώσω ήµουν υποχρεωµένος να 
είµαι ανυποχώρητα απαιτητικός, αυστηρός και σταθερός. Έπρεπε να φιλοσο-
φώ για τα δεινά τους τόσο όσο φιλοσοφούσαν κι αυτά για τον εαυτό τους. Αυτή 
ήταν η τραγωδία µου, και την αισθανόµουνα όλο και πιο έντονα καθώς διάβα-
ζα αυτές τις σηµειώσεις. Θα έπρεπε να είναι η τραγωδία όλων µας, και δεν έ-
χουµε το δικαίωµα να την αποφύγουµε. Αυτοί που κάνουν τον κόπο να δοκι-
µάσουν τη συγκίνηση της γλυκιάς συµπόνιας και τη ρηχή επιθυµία να ευχαρι-
στήσουν αυτά τα παιδιά, απλώς σκεπάζουν την υποκρισία τους µε τις άφθονες, 
κι έτσι γι’ αυτούς φτηνές, συµφορές των παιδιών».3  

                                                           
2. Μακάρενκο Α. Σ., 1983 (β΄ έκδοση): Παιδαγωγικό ποίηµα – Ο δρόµος προς τη ζωή. Εκδόσεις Σύγ-
χρονη Εποχή, Αθήνα.  
3. Μαξίµ Γκόρκι 1983: Αντί για πρόλογο Από το βιβλίο Ταξιδεύοντας στη Σοβιετική Ένωση. Στο Α. 
Σ. Μακάρενκο 1983, σ. 13-14. 
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Ιστορίες σαν τις παραπάνω έχουν καταγραφεί πολλές. Όλες έχουν ως κύριο χα-
ρακτηριστικό την απόφαση των εκπαιδευτικών να αποκλίνουν από την «κανονικό-
τητα» των σχολείων της εποχής τους και να δηµιουργήσουν ένα «δηµοκρατικό και 
ανθρώπινο σχολείο» –ακόµη και όταν οι ίδιοι/ες δεν το χαρακτηρίζουν µε αυτόν 
τον πιο πρόσφατο όρο. Όπου, «δηµοκρατικό» σηµαίνει ότι όλα τα παιδιά ανεξάρ-
τητα από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητά τους συµµετέχουν στο ίδιο σχολείο και όλα 
αποκτούν όλα εκείνα τα εφόδια που χαρακτηρίζουν έναν µορφωµένο άνθρωπο, 
ενώ «ανθρώπινο» είναι ένα σχολείο που σέβεται την ιδιαιτερότητα της παιδικής και 
της νεανικής ηλικίας.  

Ασφαλώς, το γεγονός ότι όλα αυτά τα σχολεία αναπτύσσονται µέσα σε συνθή-
κες φτώχειας και διακρίσεων δεν είναι τυχαίο, αφού σ’ αυτές τις συνθήκες αµφι-
σβητείται στην πράξη το δικαίωµα πολλών παιδιών στη µόρφωση, µε αποτέλεσµα 
να προκαλείται η αντίσταση των εκπαιδευτικών που δεν ανέχονται την κοινωνική 
αδικία. Μερικές φορές οι συνθήκες είναι τραγικές και απάνθρωπες κι εκεί αναδει-
κνύονται εκπαιδευτικοί που φαίνεται να µην είναι άνθρωποι αυτού του κόσµου, 
όπως ήταν ο Γιάνους Κόρτσακ, που συνόδευσε τους µαθητές και τις µαθήτριές του 
µέχρι τους θαλάµους αερίων του Άουσβιτς και µοιράστηκε µαζί τους τον µαρτυρι-
κό θάνατο. Αυτές παραµένουν µοναδικές περιπτώσεις, που όµως εµπνέουν, καθώς 
επιβεβαιώνουν την υπεροχή της ανθρωπιάς απέναντι στη βαρβαρότητα. Άλλες φο-
ρές είναι οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που κάνουν την αποτυχία των 
παιδιών να φαίνεται σαν να είναι φυσικός νόµος. Εκεί κάποιοι/ες εκπαιδευτικοί 
προβληµατίζονται, πειραµατίζονται, µερικές φορές αποτυχαίνουν και υποχρεώνο-
νται να ξεκινούν τις προσπάθειές τους από την αρχή, αλλά δεν συµβιβάζονται µε 
την αποτυχία και, έτσι, τέλος, δηµιουργούν και χτίζουν νέα σχολεία. Όπως ο 
Celestin Freinet, δάσκαλος στη γαλλική επαρχία, «µε ανήσυχη ψυχή και αγάπη για 
το παιδί του λαού, που θέλει να το βοηθήσει να ζήση την παιδική του ζωή µέσα σε 
συνθήκες ευνοϊκές για την αύξησή του. Οπαδός του Νέου Σχολείου, αισθάνθηκε 
την ανάγκη να το δοκιµάση στο φτωχό σχολείο του»4 και µε την επιτυχία του ενέ-
πνευσε χιλιάδες εκπαιδευτικούς και επηρέασε την οργάνωση και λειτουργία εκατο-
ντάδων σχολείων στην Ευρώπη. Τέλος, οι αφηγήσεις του Πάουλο Φρέιρε και των 
δικών του ανθρώπων για τη δουλειά τους σε θύλακες αφάνταστης φτώχειας και 
πολιτικής καταπίεσης αιώνων στη Νότια Αµερική και στην Αφρική. Με εργασίες, 
όπως ήταν η λεπτοµερής καταγραφή και αξιολόγηση των διαδικασιών διδασκαλίας 
και µάθησης στις «ενορίες βάσης» στη Βραζιλία, συνέβαλαν στη θεµελίωση του 
κριτικού γραµµατισµού και στην ανάδειξή του σε κύρια προσέγγιση διδασκαλίας 

                                                           
4. Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου, Μυρσίνη, 1952: Η νέα Αγωγή – Θεωρία και µέθοδοι. Αθήνα. Εδώ Γ΄ 
Τόµος, σ.254. 
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της γλώσσας ακόµη και στα σχολεία όπου φοιτούν τα παιδιά των προνοµιούχων 
ανθρώπων αυτής της κοινωνίας. 

Βεβαίως, δεν επιτρέπεται να αποκρύψει κανείς ότι δεν κινούνται όλες οι ιστορίες 
σχολείων που βρίσκουµε στη διεθνή παιδαγωγική βιβλιογραφία στο ίδιο πλαίσιο ού-
τε οι δηµιουργοί των σχολείων χαρακτηρίζονται πάντοτε από τη µετριοφροσύνη ενός 
Τολστόι, ενός Μακάρενκο, ενός Κόρτσακ, ενός Φρέιρε. Συχνά τα σχολεία είναι «πει-
ραµατικά», δηλαδή ιδρύονται για να εφαρµοστούν σ’ αυτά θεωρίες οι οποίες στη 
συνέχεια αναµένεται να αποτελέσουν πρότυπο για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύ-
στηµα. Ανάµεσά τους βρίσκονται τα πιο σηµαντικά σχολεία της Νέας Αγωγής, που 
εµπνέουν και επηρεάζουν τους παιδαγωγικούς προβληµατισµούς και τις αναζητήσεις 
εναλλακτικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης µέχρι σήµερα. Στην Ελλάδα, µά-
λιστα, οι περισσότερες από τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν –και κατά κα-
νόνα πολεµήθηκαν και διακόπηκαν βίαια από τις συντηρητικές τοπικές κοινωνίες και 
το κράτος– ανήκαν σ’ αυτή την κατηγορία. Όµως, παρά την αναµφισβήτητη σπου-
δαιότητα και σηµασία τους, δεν θα αναφερθώ εδώ στην ιστορία αυτών των σχολείων 
επειδή οι µαθητές και οι µαθήτριές τους σπάνια προέρχονταν από τα φτωχά κοινωνι-
κά στρώµατα και, συνεπώς, είναι πολύ µικρή η σχέση τους µε την περίπτωση του 
σχολείου που περιγράφει ο Πέτρος Χαραβιτσίδης.  

Ένα σχολείο στην Αθήνα 

Στην αρχή ήταν η αγανάκτηση που πήγαζε από τη διάσταση ανάµεσα σε αυτό που 
ήταν και σε αυτό που έπρεπε να είναι. «Έπρεπε» το σχολείο να δίνει σε όλα τα παι-
διά, χωρίς καµιά εξαίρεση, όλα όσα προβλέπονται ακόµη και σ’ αυτά τα, καθόλου 
φιλόδοξα, αναλυτικά προγράµµατα της χώρας µας. Και «έπρεπε», επίσης, όλα τα 
παιδιά να συµβιώνουν αρµονικά µεταξύ τους ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δια-
φορές στην καταγωγή, στη γλώσσα, στη θρησκεία, στον πολιτισµό ή σε διαφορές 
που οφείλονταν στην ύπαρξη κάποιων µορφών αναπηρίας. Όλα αυτά «έπρεπε» να 
συµβαίνουν µέσα στο µικρό σχολείο που βρίσκεται σε µια από τις λεγόµενες υπο-
βαθµισµένες γειτονιές της Αθήνας. Όµως δεν συνέβαιναν. Τα επίσηµα προγράµµατα 
και τα επίσηµα βιβλία δεν συνέβαλαν αλλά, αντίθετα, εµπόδιζαν την επίτευξη των 
µαθησιακών στόχων, οι σχολικές αίθουσες και η υλικοτεχνική υποδοµή γεννούσαν 
κατάθλιψη ή/και επιθετικότητα, η κλειστή πόρτα της αίθουσας την ώρα του µαθήµα-
τος –που αποµονώνει την τάξη από το περιβάλλον– µεγάλωνε τις αρνητικές επιπτώ-
σεις της κακής υλικοτεχνικής υποδοµής και, σαν να µην έφταναν όλα αυτά, έκανε 
την εµφάνισή του στη γειτονιά και στα µυαλά κάποιων ανθρώπων ο ρατσισµός.  

Με αυτά τα δεδοµένα και µε το γεγονός ότι το ποσοστό παιδιών από οικογένει-
ες µεταναστών και µεταναστριών ήταν µεγαλύτερο από εβδοµήντα στα εκατό, το 
σχολείο ανήκε σε εκείνα τα σχολεία για τα οποία θεωρείται δικαιολογηµένο οποιο-
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δήποτε ποσοστό αποτυχίας, καθώς εύκολα χρεώνεται «στον µεγάλο αριθµό αλλο-
δαπών µαθητών» και στο «χαµηλό µορφωτικό κεφάλαιο των γονέων τους». Πράγ-
µατι σε τέτοιες συνθήκες συχνά συσσωρεύονται φαινόµενα υψηλής σχολικής απο-
τυχίας των µαθητών και των µαθητριών, µοιρολατρίας ή άστοχης αγανάκτησης 
των γονιών, τάσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών, πλήρης εγκατάλειψη από την 
Πολιτεία. Σε τέτοιες συνθήκες, δεν είναι σπάνιο κάποιοι ακροδεξιούς αγύρτες να 
επιχειρούν να θερίσουν καρπούς στα αδιέξοδα µιας αποτυχηµένης πολιτικής. Όµως 
η διάσταση ανάµεσα σ’ αυτό που είναι και σ’ αυτό που έπρεπε να είναι συχνά γεν-
νάει τη δηµιουργική αντίσταση αυτών που δεν βολεύονται στη ζωή τους µε τέτοιες 
καταστάσεις ή, ακριβολογώντας, αυτών, που ως εκπαιδευτικοί και γονείς δεν ανέ-
χονται ένα τέτοιο εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό σκάνδαλο. Η απάντησή 
τους; «Χτίζουµε για τα παιδιά µας το δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο –µε τις 
δικές µας δυνάµεις!».  

 Αυτή την ιστορία διηγείται ο Πέτρος Χαραβιτσίδης, µε όλες τις λεπτοµέρειες. 
Αν θυµηθούµε το βιβλίο του Λέοντα Τολστόι, τότε µπορούµε να πούµε ότι το πα-
ρόν βιβλίο οικοδοµείται µε τον ίδιο τρόπο, αλλά οι συγκυρίες το έκαναν να έχει και 
µια διάσταση περισσότερο. Όπως και σ’ εκείνο για τη Γιασνάια Πολιάνα έτσι κι 
εδώ παρατίθεται η επιστηµονική βιβλιογραφία που πάρθηκε υπόψη στην απόρριψη 
του προηγούµενου µοντέλου και στον σχεδιασµό του νέου, παρουσιάζεται το πρω-
τογενές υλικό από την καθηµερινότητα πολλών χρόνων (εδώ όµως και της δου-
λειάς µε τους γονείς, που αποτέλεσε βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας), και περιγράφονται οι διαδικασίες αξιολόγησης, αναζήτησης εναλλακτικών 
προσεγγίσεων και αναµόρφωσης του έργου διδασκαλίας και µάθησης. Η επιπλέον 
διάσταση σε σχέση µε το βιβλίο του Τολστόι σχετίζεται µε τα εµπόδια που όρθωσε 
η Πολιτεία απέναντι στο σχολείο από τη στιγµή –αυτό πρέπει να τονιστεί και να 
υπογραµµιστεί– που αποδείχτηκε η επιτυχία του.  

Ας ξεκινήσουµε από την αρχή για να καταλάβουµε το τι ακριβώς συνέβη.  

 Οι εκπαιδευτικοί, µε επικεφαλής και συντονίστρια τη διευθύντρια, αποφασί-
ζουν να αλλάξουν οτιδήποτε στο σχολείο παρεµποδίζει την επίτευξη των 
στόχων που προβλέπονται στα αναλυτικά προγράµµατα. ∆ηλαδή, προσαρ-
µόζουν τη δουλειά τους σε αυτό που είναι ο σκοπός και ο στόχος του σχο-
λείου και όχι σε αυτό που παραδοσιακά θεωρείται ότι πρέπει να διδαχτεί 
για να επιτευχθούν οι στόχοι (καθώς είναι πλέον γνωστό ότι σε τάξεις µε 
µαθητικό πληθυσµό διαφορετικού υπόβαθρου η προσήλωση σε µια µη δια-
φοροποιηµένη διδασκαλία οδηγεί σε σχολική αποτυχία). Με την πράξη τους 
αυτοί οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν στο σχολείο τους την προσέγγιση που κυ-
ριαρχεί εδώ και δύο δεκαετίες στα πιο επιτυχηµένα εκπαιδευτικά συστήµα-
τα του κόσµου.  
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 Στη συνέχεια συµβουλεύονται τη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία για να 
διαπιστώσουν ποια νέα στοιχεία είναι απαραίτητα και πώς µπορούν να τα 
εισαγάγουν. Για τον σκοπό αυτό έρχονται σε επαφή µε ειδήµονες, κυρίως 
από τα πανεπιστήµια, και εφαρµόζουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακο-
λούθησης και αξιολόγησης των αλλαγών.  

 Επεκτείνουν τη δράση τους στο οικογενειακό περιβάλλον των µαθητών και 
των µαθητριών τους, από τη στιγµή που αποδεικνύεται ότι αυτό αποτελεί 
προϋπόθεση για τη σχολική επιτυχία των µαθητών.  

 Θέτουν κριτήρια αξιολόγησης της µαθησιακής διαδικασίας, στα οποία ε-
µπεριέχονται όλα όσα προβλέπονται από τα επίσηµα αναλυτικά προγράµ-
µατα για τον γνωστικό τοµέα χωρίς καµιά έκπτωση για οποιαδήποτε κατη-
γορία µαθητών και µαθητριών, και 

 συµπληρώνουν τα κριτήρια αξιολόγησης µε κριτήρια που αναφέρονται σε όσα 
στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα ονοµάζονται «κοµβικές ικανότητες του 
21ου αιώνα» (ή, αλλιώς, «ικανότητες-κλειδιά») και «ιδιότητες του δηµοκρατι-
κού πολίτη». Αυτά αφορούν, µεταξύ άλλων, στην καλλιέργεια της προθυµίας 
και ικανότητας ισότιµης και δηµιουργικής συνεργασίας µε άλλους και άλλες, 
στη δηµοκρατική διαχείριση των φαινοµένων της πολυπολιτισµικότητας, στην 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, στην ανάπτυξη της αυτονοµίας. 

Με αυτές τις αλλαγές το σχολείο πέτυχε τους στόχους του: ένα δηµοκρατικό και 
ανθρώπινο σχολείο είχε γεννηθεί. Παιδιά που θεωρούνταν καταδικασµένα στην 
αµάθεια παρουσίαζαν υψηλά αποτελέσµατα στον γνωστικό τοµέα, η κοινωνική 
συµπεριφορά τους χαρακτηρίζονταν από δηµοκρατικότητα και υπευθυνότητα, η 
ανάπτυξη και η καλλιέργεια των κοµβικών ικανοτήτων του 21ου αιώνα και των ιδι-
οτήτων του δηµοκρατικού πολίτη βρίσκονταν σε σωστό δρόµο, οι µαθητές και οι 
µαθήτριες αγαπούσαν το σχολείο τους και ταυτίζονταν µαζί του. Επιπλέον, µε το 
σχολείο και τις αλλαγές του ταυτίζονταν οι γονείς, οι οποίοι ανέπτυξαν σχέσεις 
συνεργασίας και φιλίας στο πλαίσιο του συλλόγου τους και συµµετείχαν συχνά, ως 
έκτακτοι ειδικοί εµπειρογνώµονες, στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχο-
λείο, µε παιδιά και γονείς από τόσες διαφορετικές χώρες, άρχισε να γίνεται υπό-
δειγµα συνεργασίας και αρµονικής συµβίωσης, σε µια περιοχή που φαινόταν προο-
ρισµένη να ζήσει ξενοφοβικές συµπεριφορές και ρατσιστικές πράξεις. Από εµπει-
ρία γνωρίζουµε ότι το σχολείο συχνά αποτελεί αφετηρία ξενοφοβίας εφόσον δεν 
καταφέρνει να µετατρέψει την πολυπολιτισµικότητά του σε πλούτο για όλα τα παι-
διά, αλλά γίνεται αντιρατσιστικό κάστρο και υπόδειγµα για την κοινωνία όταν στην 
ποικιλοµορφία του µαθητικού του πληθυσµού θεµελιώνει την επιτυχία όλων των 



ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 21 

παιδιών σε όλους ανεξαιρέτως τους τοµείς. Σ’ αυτή την εµπειρία θεµελίωσε το συ-
γκεκριµένο σχολείο τη δηµοκρατική και αντιρατσιστική του πολιτική. Για όλους 
τους παραπάνω λόγους το σχολείο που παρουσιάζεται στην εργασία του Πέτρου 
Χαραβιτσίδη αξιολογήθηκε ως ένα πολύ επιτυχηµένο σχολείο τόσο για τα δεδοµέ-
να της Ελλάδας όσο και για τα δεδοµένα χωρών του εξωτερικού µε ανεπτυγµένα 
εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Οι εκπαιδευτικοί του χαίρονταν το νέο περιβάλλον και τις επιτυχίες τους, αλλά 
ούτε µια στιγµή δεν αισθάνθηκαν ότι αποτελούν πρότυπο για οποιονδήποτε. Έκα-
ναν απλώς τη δουλειά τους µε παιδαγωγική ευσυνειδησία. 

Η Ελληνική Πολιτεία, όµως, αξιολόγησε το εγχείρηµα διαφορετικά και, κυρίως 
φοβήθηκε ότι µπορεί να γίνει παράδειγµα για άλλα σχολεία. Αν και, προς τιµήν 
της, ποτέ δεν αµφισβήτησε τις επιτυχίες του στο γνωστικό επίπεδο, επέλεξε να επι-
κεντρώσει την προσοχή της στην απόκλιση από τα καθιερωµένα και να την κατα-
δικάσει. ∆ηλαδή, καταδίκασε όλες τις αλλαγές που έκαναν το σχολείο να είναι επι-
τυχηµένο και ζήτησε, για ιδεολογικούς λόγους, την επιστροφή σε όσα κάνουν το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα να είναι αποτυχηµένο. Στο πλαίσιο αυτής της α-
ντίδρασης, η διευθύντρια αποµακρύνθηκε, οι εκπαιδευτικοί δέχτηκαν πιέσεις για 
να «ανανήψουν παιδαγωγικά», όλοι και όλες βρέθηκαν στο επίκεντρο επιθέσεων 
ακροδεξιών εφηµερίδων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. Ως αποκο-
ρύφωµα των αντιδράσεων της Πολιτείας, η διευθύντρια οδηγήθηκε στο δικαστήρι-
ο, κατηγορούµενη ουσιαστικά για τις επιτυχίες της, που προφανώς δεν επιτρεπόταν 
να υπάρχουν. Εκεί όµως, όχι απλώς αθωώθηκε, αλλά η δικαστική απόφαση αποτέ-
λεσε έναν ύµνο για το σχολείο και ένα σκληρό κατηγορητήριο για το Υπουργείο 
Παιδείας και τις µεθοδεύσεις του. Η διευθύντρια γύρισε στο σχολείο και ένας από 
τους εκπαιδευτικούς του, ο Πέτρος Χαραβιτσίδης, παρουσιάζει σ’ αυτό το βιβλίο 
την ιστορία του εγχειρήµατός τους –ενός νικηφόρου εγχειρήµατος. Το τελευταίο 
πρέπει να υπογραµµιστεί, γιατί είναι πάρα πολύ σπάνια στη χώρα µας η θετική έ-
κβαση ενός προοδευτικού εγχειρήµατος, γι’ αυτό η ιστορία της εκπαίδευσής µας 
πολύ χαρακτηριστικά περιγράφεται ως µια αλληλουχία «µεταρρυθµίσεων που δεν 
έγιναν».5 

Στο σηµείο αυτό φαίνεται να είναι απαραίτητη µια παρατήρηση ευρύτερου ενδια-
φέροντος και αφορά σε κάποια συµπεράσµατα που προκύπτουν από την αντιµετώπι-
ση του σχολείου και έχουν σχέση µε το µεγάλο θέµα της αξιολόγησης του εκπαιδευ-
τικού έργου. Επικεντρώνοντας την προσοχή µας σε αυτό το θέµα διαπιστώνουµε ότι 
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου βίωσαν δύο παράλληλες αξιολογήσεις.  

                                                           
5. Στο πνεύµα του έργου του Αλέξη ∆ηµαρά Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Ερµής, Αθήνα 1990. 
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Η πρώτη ήταν µια διαρκής, σε εβδοµαδιαία βάση, αξιολόγηση στην οποία συµµε-
τείχαν πανεπιστηµιακοί και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Η µορφή αυτής της αξιο-
λόγησης απαιτούσε πρόσθετη εργασία για τη συλλογή και την καταγραφή των απα-
ραίτητων δεδοµένων, ήταν αυστηρή απέναντι σε πρόσωπα, χωρίς να συνδέεται µε 
οποιαδήποτε αµοιβή ή τιµωρία, αλλά έχοντας ως µοναδική αποστολή την επίτευξη 
των ποικίλων εκπαιδευτικών στόχων, ενέπνεε τους/τις εκπαιδευτικούς επειδή συν-
δεόταν µε ανάπτυξη και αναβάθµιση των δικών τους ουσιαστικών επαγγελµατικών 
προσόντων, συνέβαλε στην ανάληψη ευθύνης από όλα τα µέλη της σχολικής κοινό-
τητας (εκπαιδευτικούς, γονείς, µαθητές και µαθήτριες) και οδηγούσε στην εισαγωγή 
και εφαρµογή των αλλαγών που κρίνονταν απαραίτητες. Μπορώ να διαβεβαιώσω 
από τη προσωπική µου εµπλοκή και εµπειρία ότι γι’ αυτήν την αξιολόγηση δεν υπήρ-
ξε ποτέ ούτε ένσταση ούτε διαµαρτυρία από την πλευρά των εκπαιδευτικών, αλλά 
δεν υπήρξε ούτε επιβολή απόψεων ως απόρροια κάποιας ιεραρχικής θέσης ή µεγαλύ-
τερης επιστηµονικής ειδηµοσύνης. Το τελευταίο µάλιστα ίσχυσε ακόµη και σε απο-
φάσεις που φαινόταν ότι θα είναι –και αποδείχτηκαν αργότερα– κρίσιµες για την πο-
ρεία του εγχειρήµατος.  

Οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο βίωσαν όµως και µια δεύτερη, την «επίσηµη», α-
ξιολόγηση που έγινε από τα ειδικά θεσµοθετηµένα όργανα της Πολιτείας. Αυτά κα-
τέληξαν σε αρνητική αξιολόγηση του σχολείου, έκριναν ότι η διευθύντρια ήταν «επί-
ορκος» –για να χρησιµοποιήσω έναν πιο πρόσφατο όρο–, την αποµάκρυναν από το 
σχολείο της, την οδήγησαν στο δικαστήριο, παρεµπόδισαν το έργο της. Έλαβαν, δη-
λαδή, τα δέοντα µέτρα για την αποκατάσταση της εκπαιδευτικής τάξης. Όµως, λίγα 
χρόνια αργότερα όλα τα θεσµικά πρόσωπα και όργανα χαρακτήρισαν την ίδια διευ-
θύντρια, για το ίδιο έργο της, «πρότυπο εκπαιδευτικού», το σχολείο έχει γίνει πόλος 
έλξης για εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές, και οι εκπαιδευτικοί του προσκαλού-
νται συνεχώς σε εθνικά και διεθνή συνέδρια για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. 
Αναρωτιέµαι: Βγάζουν άραγε οι εκάστοτε πολιτικοί ιθύνοντες των εκπαιδευτικών 
µας πραγµάτων κάποια συµπεράσµατα από µια ιστορία σαν κι αυτή;  

Το βιβλίο του Πέτρου Χαραβιτσίδη, προϊόν πολύχρονης επιστηµονικής εργασίας, 
είναι κάτι παραπάνω από το χρονικό ενός σχολείου. Έρχεται να απαντήσει στο διατυ-
πωµένο πολλές φορές σχεδόν υπαρξιακό ερώτηµα σχετικά µε τις δυνατότητες και τις 
υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών που, ενώ οι ίδιοι/ες αγωνίζονται για την οικοδόµηση 
µιας ανθρώπινης κοινωνίας, καλούνται να εργαστούν στο πλαίσιο ενός κοινωνικού και 
οικονοµικού συστήµατος που παράγει ανισότητες και ζει από αυτές τις ανισότητες. 
Έχουν κάποιες δυνατότητες να µην προδώσουν τα ιδανικά τους, µπορεί η δουλειά τους 
στο σχολείο να συµβάλει στον εξανθρωπισµό της κοινωνίας; Αυτό είναι το ερώτηµα 
που τίθεται µε αγωνία και απαντιέται µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.  
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Έχω την εντύπωση ότι άγνωστος παραµένει στην Ελλάδα ο σχετικός, πολύ σηµα-
ντικός, προβληµατισµός του Πάουλο Φρέιρε, όπως αυτός διατυπώθηκε στα σεµινά-
ρια που οργάνωσε το Πανεπιστήµιο του Κάσσελ τον Μάρτιο του 1979. Σε δύο κείµε-
να του µε τίτλους «Πράξη του ιστορικά δυνατού» και «Να κάνουµε χρήση των ελεύ-
θερων χώρων», ο Φρέιρε εξηγεί πρώτα γιατί είναι αδιανόητο να θεωρεί κανείς ότι η 
εκπαίδευση µπορεί ν’ αλλάξει ριζικά το κοινωνικό σύστηµα, «του οποίου η ίδια είναι 
υποσύστηµα». Στη συνέχεια αναλύει γιατί αυτή η διαπίστωση δεν επιτρέπεται να ο-
δηγεί σε απόλυτη απαισιοδοξία για τον ρόλο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των εκ-
παιδευτικών θεσµών, και δίνει πρακτική υπόσταση στην ανάλυσή του αναπτύσσο-
ντας την άποψή του για τη σηµασία των «ελεύθερων χώρων στην κοινωνία» και την 
ανάγκη να αναζητηθούν και να χρησιµοποιηθούν οι σχετικοί ελεύθεροι χώροι:  

«Καθήκον µας είναι να ανακαλύψουµε τους ελεύθερους χώρους στην κοινω-
νία και στους θεσµούς αυτής της κοινωνίας. Πρέπει να θέσουµε στον εαυτό 
µας το ερώτηµα: σε τι συνίστανται οι ελεύθεροι χώροι που έχουµε στο εσωτε-
ρικό της κοινωνίας, οι οποίοι µας επιτρέπουν να κάνουµε κάτι; Η έννοια του 
ελεύθερου χώρου µάς οδηγεί στο ιστορικά δυνατό. ∆ηλαδή µπορούµε να κά-
νουµε µόνον αυτό, που είναι δυνατόν στο πλαίσιο των εκάστοτε ιστορικών 
συνθηκών και όχι κάθε τι που ίσως επιθυµούµε. Εφόσον έχουµε συνείδηση της 
κατάστασης του ελεύθερου χώρου, πρέπει να σκεφτούµε πολύ συγκεκριµένα 
για τον τρόπο µε τον οποίον θα µπορέσουµε να δουλέψουµε σ’ αυτούς και να 
τους χρησιµοποιήσουµε, για να αλλάξουµε την παρούσα κατάσταση»6. 

Τα ερωτήµατα αυτά συζητήθηκαν πολλές φορές σε σχέση µε το εγχείρηµα του 
συγκεκριµένου σχολείου. Θεωρώ ότι η έκδοση του βιβλίου θα επιτρέψει να ξεκα-
θαριστούν λίγο περισσότερο κάποια ζητήµατα που οδηγούν ορισµένους εκπαιδευ-
τικούς στη συγκινητική αλλά αλαζονική άποψη ότι από αυτούς εξαρτάται η πορεία 
της ανθρωπότητας, και άλλους τους κάνουν να αισθάνονται ότι είναι απλώς γρανά-
ζια σε µια αποκρουστική µηχανή ανάλωσης ανθρώπινων ζωών. Η αλήθεια είναι ότι 
η αισιοδοξία είναι σύµφυτη µε την εργασία των εκπαιδευτικών, γιατί η εκπαίδευση 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την πρόοδο των µαθητών και των µαθητριών. Συνε-
πώς, δεν υπάρχουν Παιδαγωγική και εκπαιδευτικό έργο χωρίς τις έννοιες της ανά-
πτυξης και της προόδου. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να καταπολεµούµε τόσο ό,τι 
αποστρέφει το βλέµµα µας από τις περιοριστικές συνθήκες ζωής των πραγµατικών 
ανθρώπων της εποχής µας και οδηγεί σε φτηνή και άκαρπη αλαζονεία όσο και ό,τι 

                                                           
6. Freire, Paulo, 1981: Die Freiräume nutzen. Στο Paulo Freire: Der Lehrer ist Politiker und Künstler 
– Neue Texte zu befreiender Bildungsarbeit. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg. 
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γενικεύει τις περιοριστικές συνθήκες και απαξιώνει τις υπαρκτές δυνατότητές µας 
να συµβάλουµε µε τη δουλειά µας στη δηµιουργία ενός καλύτερου κόσµου.  

Λίγες λέξεις στο τέλος 

Είχα την τύχη να παρακολουθήσω το εγχείρηµα από την πρώτη ηµέρα. Θυµάµαι 
την πρώτη συζήτησή µου µε τη διευθύντρια σε µια αντιπολεµική πορεία –τον εν-
θουσιασµό της, τα σχέδιά της, την τόλµη της, την απόφασή της να παραµερίσει 
κάθε σκέψη για το προσωπικό τίµηµα που ήταν φανερό ότι θα πλήρωνε. Ήθελε να 
µε κερδίσει ως συνεργάτη σ’ αυτό που επιθυµούσε να ξεκινήσει µε όλο το διδα-
σκαλικό σύλλογο του σχολείου «της». Με κέρδισε εκείνη, κι έτσι κέρδισα εγώ µια 
από τις πολυτιµότερες εµπειρίες µου στον χώρο της εκπαίδευσης. Για χρόνια διά-
βαζα τα ηµερολόγια του σχολείου, µε όλες εκείνες τις λεπτοµέρειες που είναι απα-
ραίτητες για να µπορείς να αξιολογήσεις, να προειδοποιήσεις, να προτείνεις. Βίω-
σα τους προβληµατισµούς τους, τις µάχες τους µε τις προσωπικές αµφιβολίες τους, 
τη διαχείριση του τιµήµατος που καλούνταν να πληρώσουν στην ιδιωτική τους ζω-
ή. Αισθάνθηκα ευτυχία διαπιστώνοντας τις επιτυχίες τους και την ικανοποίηση που 
ένιωθαν κάθε φορά που κέρδιζαν οι µαθητές και οι µαθήτριές τους άλλη µια ανα-
γνώριση, συχνά από το εξωτερικό. Ελπίζω ότι ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες 
τους, και ότι µπόρεσα να σταθώ αντάξιός τους στις δύσκολες στιγµές των διώξεών 
τους. 

Πριν από δύο εβδοµάδες είχα την ευκαιρία να µελετήσω τις συνεντεύξεις που 
έδωσαν παλιοί µαθητές και παλιές µαθήτριες του σχολείου στο πλαίσιο µιας νέας 
επιστηµονικής έρευνας, που έχει ως αντικείµενο την πορεία τους και τις απόψεις 
τους για το σχολείο τους. Ολοκληρώνοντας τη µελέτη των απαντήσεών τους έπια-
σα τον εαυτό µου να ήθελε να είναι ένας από τους/τις εκπαιδευτικούς για των ο-
ποίων τα πρόσωπα µιλούσαν µε τόσο σεβασµό, τόση εκτίµηση, τόση αγάπη. Ήθε-
λα να ήµουν τουλάχιστον εκπαιδευτικός σ’ αυτό το σχολείο, αφού λόγω ηλικίας 
δεν µπορούσα να ήµουν το ακόµη καλύτερο: µαθητής του. 
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