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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Από  την  αρχή  της  ιστορίας  οι  κοινωνίες  επιδιώκουν  να  αλλάξουν  ριζικά  τους  παραδοσιακούς

τρόπους  καλλιέργειας  ξεκινώντας  πειράματα,  διαδίδοντας  πληροφορίες  και  υποστηρίζοντας  την

υιοθέτηση καινοτομιών.  Στην Ελλάδα, ο  θεσμός των γεωργικών σχολείων απασχολούσε από το

1829,  όταν ο Ι.  Καποδίστριας  ιδρύει  το  Αγροκήπιο  της  Τίρυνθας,  με  σκοπό τη μύηση φτωχών

παιδιών στη γεωργική πρακτική.  Στις αρχές του 20ου αιώνα, λειτουργεί στη Λάρισα η Αβερώφειος

Γεωργική  Σχολή  και  την  ίδια  εποχή  ξεκινάει  και  η  ανάπτυξη  της  εμπορίας  γεωργικών  και

κτηνοτροφικών προϊόντων. Την περίοδο του μεσοπολέμου, οι Ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούν

να  προωθήσουν  την  αγροτική  εκπαίδευση  με  την  ίδρυση  κατώτερων  γεωργικών  σχολών.  Η

γεωργική σχολή Φλώρινας, που αντικατέστησε τον Γεωργικό Σταθμό Φλώρινας, ιδρύθηκε το 1929,

αλλά  η  λειτουργία  της  σχολής  ξεκίνησε  την  περίοδο  1935-1936.  Σκοπός  της  σχολής  ήταν  η

εκπαίδευση  των  νέων  της  περιοχής  σε  νέες  γεωργικές  πρακτικές.  H παρούσα  έρευνα  θα

προσπαθήσει  να  μελετήσει  τις  απόψεις  όσων  έχουν  φοιτήσει  στη  Γεωργική  σχολή  Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να μελετηθούν οι προσδοκίες των μαθητών, τα τότε κριτήρια εισαγωγής

στη σχολή, τα κοινωνικά στοιχεία που επικρατούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο στην κοινωνία, το

αναλυτικό πρόγραμμα που ήταν διαμορφωμένο με βάση αυτά, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου

της  κοινωνικής  συμπεριφοράς  των  μαθητών.  Σύμφωνα  με  τους  ερωτηθέντες,  οι  δάσκαλοι  της

σχολής ήταν άνθρωποι με ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο. Παρατηρήθηκε ότι οι ερωτηθέντες

δεν χρησιμοποίησαν το πτυχίο της σχολής στην επαγγελματική τους ζωή, αλλά απέκτησαν χρήσιμες

γνώσεις για τις αγροτικές ειδικότητες και αποκόμισαν κοινωνική ωφέλεια.

Λέξεις  Κλειδιά:  Φλώρινα,  Γεωργική  Σχολή,  κοινωνική  συμπεριφορά,  εκπαίδευση,  γεωργικές

πρακτικές.
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ABSTRACT
Since  the  beginning  of  history,  societies  have  sought  to  radically  change  traditional  ways  of

cultivation  by  launching  experiments,  disseminating  information  and supporting  the  adoption  of

innovations.  In  Greece,  the  institution  of  agricultural  schools  has  been  a  serious  issue  for  the

governments  since  1829,  when I.  Kapodistrias  founded the  School  of  Tyrinth,  with  the  aim of

initiating poor children into agricultural practice. At the beginning of the 20th century, the Averofios

Agricultural School was founded in Larissa and at the same time the development of the marketing

of agricultural  and livestock products began. During the interwar period,  the Greek governments

tried  to  promote  rural  education  by  establishing  inferior  agricultural  schools.  The  Florina

Agricultural School, which replaced the Florina Agricultural Station, was founded in 1929, but the

school began operating in the period 1935-1936. The purpose of the school was to educate young

people in the area on new farming practices. This research will attempt to study the views of those

who have attended the Florina Agricultural School. The purpose is to study the expectations of the

students, the criteria for entering the school at that time, the ideological elements of the society at

that time, and the curriculum based on them, as well as the mechanisms for controlling students'

social behavior. According to respondents, the teachers in the school were people with an interest in

the educational project. It was observed that the respondents did not use the school diploma in their

professional life, but acquired useful knowledge of rural specialties and reaped social benefits.

Keywords: Florina, Agricultural School, social behavior, education, agricultural practices.
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Εισαγωγή

1. Ιστορική Αναδρομή

1.1 Η Εξέλιξη της Αγροτικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Το πρώτο γνωστό παράδειγμα ήταν στη Μεσοποταμία (το σημερινό Ιράκ) περίπου το 1800 π.χ. Οι

αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει πήλινα πινάκια της εποχής στα οποία είχαν γραφτεί οι συμβουλές

για  το  πότισμα  των  καλλιεργειών  και  την  απαλλαγή  από  τους  αρουραίους  –  κάτι  που  ήταν

σημαντικό για την άμβλυνση ενδεχόμενης απώλειας φορολογικών εσόδων από αγρότες1. Ορισμένα

ιερογλυφικά  σε  αιγυπτιακές  στήλες  έδιναν  επίσης  συμβουλές  για  την  αποφυγή  ζημιών  στις

καλλιέργειες  και  απώλειες  ζωής από τις  πλημμύρες  του Νείλου.  Σημαντική  πρόοδο έγινε με  τα

γεωργικά  γραπτά,  από τα  οποία  διασώθηκαν  λίγα.  Τα πρώτα γράφονταν  κατά τη  διάρκεια  των

αρχαίων ελληνικών  και  φοινικικών  πολιτισμών,  αλλά ορισμένα από αυτά προσαρμόστηκαν από

Ρωμαίους  συγγραφείς.  Από  τον  2ο  αιώνα  π.χ.  μέχρι  τον  4ο  αιώνα  π.Χ.,  γράφτηκαν  αρκετά

σημαντικά λατινικά κείμενα, τα οποία βασίζονταν συχνά στην πρακτική γεωργική εμπειρία και είχαν

ως στόχο να βοηθήσουν τους Ρωμαίους γαιοκτήμονες να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τα έσοδα

και τις περιουσίες τους2.

Την ίδια περίπου περίοδο στην αυτοκρατορική Κίνα άρχισαν επίσης οι πρώιμες μορφές προώθησης

και διάδοσης των γεωργικών πληροφοριών. Το γεγονός ότι οι γαιοκτήμονες και οι ενοικιαστές τους

πρέπει να βελτιώσουν την παραγωγή τους ήταν θέμα ανησυχίας για το κράτος, αφού από τον 6ο

αιώνα  π.Χ.  και  μετά  στηρίχθηκε  σε  μεγάλο  βαθμό  στους  φόρους  γης  για  τα  έσοδά  του.  Η

υποστήριξη  της  σχετικής  γεωργικής  έρευνας  και  η  διάδοση πληροφοριών και  συμβουλών είχαν

ξεκινήσει  σίγουρα  από  τα  τέλη  της  δυναστείας  Χαν  (25-220  μ.Χ.).  Η  παλαιότερη  πλήρως

διατηρημένη κινεζική γεωργική πραγματεία «Βασικές Τεχνικές ή η Αγροτιά», που χρονολογείται

από το 535 μ.Χ., είχε ως στόχο να δείξει στους ιδιοκτήτες γης πώς να βελτιώσουν τη διαχείριση των

1Saad, B. (1990). An analysis of the needs and problems of Iraqi farm women: Implications for agricultural
extension services, doctoral thesis. Dublin: UniversityCollege
2White, K.D. (1977). Country life in classical times. London: EiekBooks
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κτημάτων τους μέσω των συμβουλών που έδωσαν στους ενοικιαστές τους. Οι Δυναστείες Sung και

Yuan (960-1368) με τις σταθερές τοπικές κυβερνήσεις τους ήταν αξιοσημείωτες στην οργάνωση και

προώθηση  της  γεωργικής  έρευνας,  της  επέκτασης  της  διδασκαλίας  της  γεωργίας  και  της

σηροτροφίας, διευκολύνοντας πολύ την εφεύρεση της εκτύπωσης ξύλου, με πρακτικά εγχειρίδια που

διανεμήθηκαν ευρέως. Παρόμοιες δραστηριότητες συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαδοχικών

δυναστειών Ming (1368-1644) και Chi'ing (1644-1912), που οφείλονται όχι μόνο στον αυξανόμενο

πληθυσμό  και  στις  περιοδικές  απειλές  λιμού,  αλλά  και  στην  αναγνώριση  από  το  κράτος  της

σημασίας της καλά συντονισμένης επέκτασης3.

Τα αποτελέσματα της οργανωμένης γεωργικής έρευνας και η διάδοση αυτών των αποτελεσμάτων

που έλαβε μέρος στην Ευρώπη του 19ου αιώνα και τη Βόρεια Αμερική, μπορούν να αναχθούν στην

«αναγέννηση»  που  άρχισε  τον  14ο  αιώνα.  Μεταξύ  1300  και  1700,  η  ευρωπαϊκή  κοινωνία

μετασχηματίστηκε  από  τις  μεσαιωνικές  φεουδαρχικές  της  μορφές  σε  αναγνωρίσιμα  σύγχρονα

κοινωνικά συστήματα. Ήταν μια περίοδος σύνθετης, πολύκλωνης ανάπτυξης. Μαζί με την ανάπτυξη

των εθνικών κρατών και την ευρωπαϊκή εξερεύνηση και την "ανακάλυψη" του υπόλοιπου κόσμου

ήταν η "νέα μάθηση". Αυτό περιλάμβανε όχι μόνο μια νέα εκτίμηση των ανακαλυφθέντων κλασικών

κειμένων και μορφών τέχνης, αλλά και πολλές καινοτόμες ιδέες και δραστηριότητες, ένα πνεύμα

ανθρωπισμού και μια ορθολογική έρευνα. Όλα αυτά διευκολύνθηκαν σημαντικά από την εφεύρεση

της εκτύπωσης με κινητό τύπο, που  αποδόθηκε στον Gutenberg γύρω στο 1450 και την ταχεία

διάδοση στην Ευρώπη του τυπογραφείου, για την παραγωγή του οποίου υπήρχε μια έτοιμη αγορά.

Το παλαιότερο γνωστό αναγεννησιακό γεωργικό κείμενο γράφτηκε στα λατινικά από τον Pietro de

Crescenzi το 1304 και μεταφράστηκε στα ιταλικά και τα γαλλικά. Αυτό έγινε το πρώτο βιβλίο για τη

γεωργία που τυπώθηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Άλλοι ακολούθησαν σύντομα, συχνά με βάση τα

παλαιά Λατινικά κείμενα ή με τη συλλεχθείσα σοφία των αγροτών και των οικογενειών τους. Ένα

3 Delman, J. (1991).  Agricultural extension in Renshou County, China: A case-study of bureaucratic
intervention for agricultural innovation and change. Aarhus, Denmark: InstituteofEastAsianStudies.
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πολύ γνωστό παράδειγμα, μια συλλογή χρήσιμων συμβουλών σε απλή μορφή και ένα μπεστσέλερ

στην Tudor Αγγλία, ήταν το A hundredthgoodepointes of husbandrie του Thomas

Tusser, που δημοσιεύθηκε το 1557 και επεκτάθηκε το 1573. Λιγότερο δημοφιλή, αλλά μεγαλύτερης

σημασίας,  ήταν  τα  γραπτά  του  Francis  Bacon  στις  αρχές  του  επόμενου  αιώνα  με  βάση  τις

παρατηρήσεις και τα επιστημονικά του πειράματα στο κτήμα του στα βόρεια του Λονδίνου,  τις

αρχές της εφαρμογής της επιστήμης καθώς επίσης και της επιστημονικής μεθόδου στη γεωργία.

Στα  μέσα  του  18ου  αιώνα,  σε  όλη  την  Ευρώπη,  οι  προοδευτικοί  ιδιοκτήτες  γης  (συχνά

αριστοκράτες) μαζί με τους πράκτορές τους και μερικοί ανοιχτόμυαλοι γεωργοί ήταν γνωστοί ως

"βελτιωτικοί".  Αυτοί,  μαζί  με  ορισμένους  «επιστήμονες»,  ήταν  οι  κύριοι  υποστηρικτές  των

γεωργικών συλλόγων ή των κοινωνιών. Κατά τις τακτικές τους συναντήσεις, πολλές φορές μέσα από

τις  διαφωνίες  τους,  τοπικά  και  περιφερειακά,  οι  γαιοκτήμονες  και  οι  κορυφαίοι  αγρότες

ανταλλάσσουν ιδέες, πληροφορίες και συζητούν για βελτιώσεις στη γεωργία. Δύο κύριες δυνάμεις

στηρίζουν την κίνηση. Πρώτον, πολλοί ιδιοκτήτες ήταν πρόθυμοι να μάθουν τρόπους βελτίωσης των

κτημάτων τους και των δυνατοτήτων παραγωγής των ενοικιαστών τους, ώστε να αυξηθεί η αξία των

κτημάτων τους και των μισθών τους. Δεύτερον, σημειώθηκε πρόοδος προς τη σύγχρονη επιστήμη

και την εφαρμογή της στη γεωργία, ειδικά στη γεωργική χημεία και τη φυτική φυσιολογία. Αυτές οι

κοινωνίες επιδιώκουν να αλλάξουν ριζικά τους παραδοσιακούς τρόπους καλλιέργειας ξεκινώντας

πειράματα,  διοργανώνοντας  διαδηλώσεις,  διαδίδοντας  πληροφορίες  και  υποστηρίζοντας  την

υιοθέτηση  καινοτομιών.  Θεωρήθηκε  σχεδόν  καθήκον  της  ελίτ,  μέσω  της  συμμετοχής  τους,  να

γνωστοποιήσουν τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητές τους στην «γενικότητα» των αγροτών,

δημοσιεύοντας τις εργασίες τους και αναφέροντας τις συναντήσεις τους σε εφημερίδες. Αν και αυτές

οι γεωργικές κοινωνίες αρχικά απλώθηκαν αργά - η πρώτη είχε διαμορφωθεί στο Rezzato κοντά στο

Μιλάνο το 1548 - είχαν γίνει κοινές σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 1800 και ένας μικρός αριθμός είχε

καθιερωθεί από εκείνο το έτος στην νεαρή Ένωση Κρατών και του ανατολικού Καναδά4.
4 Jones,  G.E.  (1981).  The  origins  of  agricultural  advisory  services  in  the  nineteenth  century.

SocialBiologyandHumanAffairs, 46 (2), pp. 89-106.
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Δεν είναι δυνατόν εδώ να αναφερθούν λεπτομερώς οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αυξανόμενης

επιστημονικής  γνώσης  της  γεωργίας  και  της  εφαρμογής  της  στην  πράξη,  των  πολλών

παραδειγμάτων της αυξανόμενης γεωργικής βελτίωσης και των πολυάριθμων προσωπικοτήτων που

εμπλέκονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα κυρίως  μετά το

1750. Ωστόσο, πρέπει να γίνει αναφορά σε μια φιγούρα του οποίου οι ιδέες και οι δραστηριότητες

ήταν ζωτικής σημασίας για τις εξελίξεις της εποχής και αργότερα. Αυτός ήταν ο Philipp Emanuel

vonFellenberg  (1771-1844),  ο  οποίος  το  1799  αγόρασε  το  κτήμα  του  Wylhof,  το  οποίο

μετονομάστηκε σε Hofwyl, κοντά στη Βέρνη στην Ελβετία.  Κατά την επόμενη δεκαετία, ίδρυσε

γεωργικές σχολές στο Hofwyl για τα παιδιά των αγροτών και των φτωχών και για την αριστοκρατία

και τους πράκτορές τους. Αν και δεν ήταν τα πρώτα γεωργικά σχολεία στην Ευρώπη, αυτά του

vonFellenberg έγιναν πρότυπο για πολλά άλλα που δημιουργήθηκαν πριν από το 1850, ειδικά στη

Δανία,  τη  Γερμανία,  τη  Γαλλία  και  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  διασφαλίζοντας  έτσι  ένα  πλαίσιο

εκπαιδευμένων γεωργών5.

Η  πρώτη  υπηρεσία  σχολής  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων  μοντέρνου  τύπου,   δημιουργήθηκε  ως

αποτέλεσμα μιας κρίσης αλλά και της πρωτοβουλίας του κατόχου μιας ανώτερης εξουσίας. Η κρίση

ήταν το ξέσπασμα της μάστιγας της πατάτας στην Ευρώπη το 1845. Στην Ιρλανδία οι επιπτώσεις της

ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, επειδή ο πληθυσμός των αγροτικών πληθυσμών βασιζόταν στις πατάτες για

τη  διατροφή  τους  και  η  «πείνα  από  πατάτες»  παρέμεινε  μέχρι  το  1851.  Ο  νέος,  βρετανός

αντιδήμαρχος που διορίστηκε στην Ιρλανδία το 1847, ο κόμης του Clarendon, σύντομα μετά την

άφιξή του στο Δουβλίνο έγραψε επιστολή στον πρόεδρο της Βασιλικής Εταιρείας για τη Βελτίωσης

της Γεωργίας της Ιρλανδίας (που ιδρύθηκε το 1841), η οποία έδρασε ως κεντρικό σημείο αναφοράς

για πολλές τοπικές γεωργικές κοινωνίες. Η επιστολή αυτή, όχι λιγότερο από μία επίσημη οδηγία,

προέτρεψε  την κοινωνία  να  διορίσει  πανεπιστημιακούς  διδάσκοντες  για  να ταξιδέψουν  στις  πιο

5 Jones,  G.E.  (1981).  The  origins  of  agricultural  advisory  services  in  the  nineteenth  century.
SocialBiologyandHumanAffairs, 46 (2), pp. 89-106.
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δυσχερείς  περιοχές  με  σκοπό να ενημερώσουν  και  να δείξουν στους  μικρούς  αγρότες,  με  απλά

λόγια, πώς να βελτιώσουν την καλλιέργειά τους και πώς να καλλιεργήσουν θρεπτικές φυτικές ρίζες

εκτός από πατάτες. Οι πρακτικοί δάσκαλοι του Λόρδου Clarendon στην κτηνοτροφία, όπως έγιναν

γνωστοί,  διορίστηκαν  κεντρικά,  εγκαταστάθηκαν,  αμειβόταν  και  αναφερόντουσαν  εβδομαδιαίως

στην κοινωνία του Δουβλίνου, με κάποιον τοπικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους να ασκείται από

τους κυριότερους γαιοκτήμονες στις περιοχές τους. Κατά τα τέσσερα χρόνια της ύπαρξής του, το

πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε στο μισό του συνολικού κόστους του από τους ιδιοκτήτες γης και τις

φιλανθρωπικές δωρεές, ενώ το υπόλοιπο προερχόταν από ελεγχόμενα από το κράτος κεφάλαια 6.

Η πείνα της πατάτας  οδήγησε επίσης στη μελέτη που δόθηκε στη Βυρτεμβέργη για την απασχόληση

πλανόδιων γεωργικών συμβούλων, αλλά η πρόταση δεν έτυχε έγκρισης. Ωστόσο, από τα μέσα της

δεκαετίας  του  1850,  πρώτα στην  Βυρτεμβέργη,  στην  Έσση  και  αργότερα  στη  Δυτική  Πρωσία,

άρχισαν να διορίζονται καθηγητές της καλλιέργειας της γεωργίας (Wanderlehrer) υπό την αιγίδα των

κεντρικών  γεωργικών  εταιρειών.  Μετά  από  περίπου  δέκα  χρόνια,  το  σύστημα  αναπτύχθηκε

γρήγορα, επηρεαζόμενο εν μέρει από την κρίση των αμπελοκαλλιεργητών που προκλήθηκε από τις

καταστροφές   από  τις  μολύνσεις   από  φυλλοξήρα  και  έγινε  επίσημο  σύστημα  του  κράτους.

Κανονικά,  ο  Wanderlehrer  (ως  καθηγητής)  περνούσε  το  καλοκαίρι  κατά  το  ήμισυ  του  έτους

ταξιδεύοντας γύρω από τις περιοχές των αγροτών, δίνοντας διαλέξεις, συνομιλίες, και συμβουλές

στους  αγρότες.  Κατά  τη  διάρκεια  του  υπόλοιπου  έτους  δίδασκε  τους  γιους  των  αγροτών  στα

χειμερινά γεωργικά σχολεία. Παρόλο που, επίσημα οι καθηγητές γεωργίας αποτελούσαν μέρος των

δραστηριοτήτων  των  γεωργικών  ενώσεων,  το  έργο  τους  υποστηριζόταν  σε  μεγάλο  βαθμό  από

κρατικούς  πόρους  και  η  συμβουλή  τους  ήταν  ελεύθερη  στους  αγρότες.  Όταν  το  σύστημα

υιοθετήθηκε από το Βασίλειο της Βαυαρίας το 1896, αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της κρατικής

6 Jones,  G.E.  (1981).  The  origins  of  agricultural  advisory  services  in  the  nineteenth  century.
SocialBiologyandHumanAffairs, 46 (2), pp. 89-106.
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δημόσιας υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι καθηγητές ονομαζόταν γενικά Βασιλικοί Αγροτικοί Δάσκαλοι

(KöniglicheLandwirtschafts-lehrer) 7.

Μέχρι το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα, τα γεωργικά συστήματα επέκτασης που σχεδιάστηκαν σε

μεγάλο βαθμό στο γερμανικό Wanderlehrer είχαν εξαπλωθεί στη Δανία από το 1870 και μετά  στην

Ολλανδία, όπου ορισμένοι καθηγητές γεωργίας (wandelleraren) είχαν διοριστεί από τις γεωργικές

κοινωνίες στα τέλη της δεκαετίας του 1840 και του 1850, αλλά είχαν εξαφανιστεί πριν αναβιώσει ως

κυβερνητικό  σύστημα  στη  δεκαετία  του  1890.  Στην  Ιταλία,  ο   πρώτος  δάσκαλος  της  γεωργίας

(cattedraambulantediagricoltura) διορίστηκε το 1886 στο Rovigo, κοντά στις εκβολές του ποταμού

Po, με πολλούς άλλους να ακολουθούν την επόμενη δεκαετία και να χρηματοδοτηθούν σε μεγάλο

βαθμό  από  δημόσιες  δωρεές,  την  εκκλησία  και  τράπεζες.  Στην  Ελβετία,  σε  μεγάλο  μέρος  της

Αυστριακής Ουγγαρίας και στη Ρωσία ακολούθησαν το ίδιο σύστημα 8.

1.2 Η Εξέλιξη της Αγροτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Ο θεσμός των γεωργικών σχολείων στην Ελλάδα απασχολούσε από το 1829, όταν ο Ι. Καποδίστριας

ιδρύει το Αγροκήπιο της Τίρυνθας, με σκοπό τη μύηση φτωχών παιδιών στη γεωργική πρακτική.  Ο

πρώτος κυβερνήτης  της Ελλάδος είχε  αντιληφθεί  την αναγκαιότητα της  στοιχειώδους  αγροτικής

εκπαίδευσης  και  πίστευε  ότι  η  εποχή  δεν  ήταν  κατάλληλη  για  τη  δημιουργία  ανώτατων

εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων.  Θεωρούσε  ότι  στη  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο  υπήρχε  η  ανάγκη

στοιχειώδους  τεχνικής  και  επαγγελματικής  εκπαίδευσης.  Την  διεύθυνση  της  σχολής  ανέλαβε  ο

Γρηγόριος  Παλαιολόγος,  γεωπόνος  με  σπουδές  στο Παρίσι.   Η προσπάθεια  όμως δεν απέδωσε,

7 Jones,  G.E.  (1981).  The  origins  of  agricultural  advisory  services  in  the  nineteenth  century.
SocialBiologyandHumanAffairs, 46 (2), pp. 89-106.

8 Jones,  G.E.  (1981).  The  origins  of  agricultural  advisory  services  in  the  nineteenth  century.
SocialBiologyandHumanAffairs, 46 (2), pp. 89-106.
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καθώς και άλλες όμοιες προσπάθειες, καθώς μετά την δολοφονία του Καποδίστρια, οι κυβερνήσεις

δεν τολμούσαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για μια πρακτική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου 9.

Αυτή  η  ατολμία  οδηγούσε  σε  αποτυχία  όλες  τις  προσπάθειες  για  θεωρητική  και  πρακτική

εκπαίδευση και εσωτερική μετανάστευση. Οι συζητήσεις στην βουλή δεν κατέληγαν ποτέ σε λύση,

εκτός  από την προσπάθεια  για τα τρία Τριανταφυλλίδεια  Γεωργικά Σχολεία  το 1887, Αθηνών,

Τίρυνθας και Αλμυρού,  που ιδρύθηκαν από την κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη. Τα σχολεία αυτά

αποτέλεσαν το έναυσμα για να αξιοποιηθεί η δωρεά του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη (1810-1863),

εμπόρου από τη Βυτίνα, ο οποίος είχε κληροδοτήσει το ποσό των 42.000 αυστριακών φλουριών στο

Ελληνικό κράτος, προκειμένου να ιδρυθεί σχολείο που θα έφερε το όνομά του και θα αποτελούσε

στήριξη στην πρόοδο της χώρας. Τα χρήματα του κληροδοτήματος κατάφεραν να αξιοποιηθούν το

1887  με  την  ψήφιση  του  νόμου  ΑΦΜΒ΄/28-5-1887  «Περί  συστάσεως  γεωργικών

σχολείων»,  με τη σχολή της  Τίρυνθας να ιδρύεται  το 1894.  Τη διεύθυνσή της  ανέλαβε ο Σ.

Χασιώτης, μεγάλος υποστηρικτής της βασικής γεωργικής εκπαίδευσης10.

Όμως ούτε και αυτά τα σχολεία κατάφεραν να επιβιώσουν, αφού οι απόφοιτοι δεν κατάφερναν να

προσληφθούν  από  κατόχους  γης,  λόγω  δυσπιστίας  απέναντι  στις  νέες  μεθόδους  και  όσοι

ασχολούνταν με την καλλιέργεια γης δεν εμπιστεύονταν την μόρφωση των παιδιών τους σε κάτι που

δεν τους ήταν οικείο11.

Στο Α΄ Γεωργικό Συνέδριο στο Ναύπλιο το 1901, ήταν φανερό ότι η Ελληνική γεωργία βρισκόταν

σε άθλια κατάσταση και η ανάγκη για λήψη μέτρων αφύπνισης των αγροτών και του κράτους ήταν

9 Καλλιβρετάκη, Λ. (1990). Η δυναμική του Αγροτικού Εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.
Μ.Ι.Α.Τ.

10 Τσουκαλά  Κ.  (1977).  Εξάρτηση  και  Αναπαραγωγή-  Ο  κοινωνικός  ρόλος  των  εκπαιδευτικών
μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922). ΘΕΜΕΛΙΟ.

11 Κυπριανός,  Π.  –  Χουμεριανός,  Μ.  (2003,  Απρ).  Γεωργική  εκπαίδευση  και  εκσυγχρονισμός  του
αγροτικού χώρου στην Ελλάδα, 1895-1914. Ίστωρ, τ.χ.13, σσ. 49-76.
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επιτακτική.  Στο  Α΄  Γεωργικό  συνέδριο,  πρωτοστάτησε  ο  Σπύρος  Χασιώτης,  διευθυντής  του

Γεωργικού  Σταθμού  Τίρυνθας.  Αντίθετος  και  επιθετικός  προς  τον  Χασιώτη  ήταν  ο  βουλευτής

Λοκρίδας Αθανάσιος Ευταξίας, ο οποίος ήταν επικριτικός με τις μέχρι τότε προσπάθειες για την

γεωργική εκπαίδευση και θεωρούσε ότι έπρεπε  να ακολοθηθούν τα πρότυπα του εξωτερικού και να

υπάρξει  Ανώτατη  γεωργική  εκπαίδευση.  Ο  Χασιώτης  πίστευε  ότι  οι  συνθήκες  δεν  ήταν  ακόμα

κατάλληλες  για  εφαρμογή  ανώτατης  γεωργικής  εκπάιδευσης,  θεωρώντας  ότι  έπρεπε  να

επικεντρωθούν στη μέση κατώτερη γεωργική εκπαίδευση. Παρ’ όλες τις διενέξεις, τα αποτελέσματα

του συνεδρίου αξιολογήθηκαν θετικά, αλλά και πάλι δεν υπήρχε κατάλληξη για τις μελλοντικές

κινήσεις12.

Μετά το Α΄ Γεωργικό συνέδριο,  το κράτος,  σε συνεργασία με το Διεθνές  Γεωργικό Ινστιτούτο,

ξεκίνησε  τον  θεσμό  των  υποτρόφων  σε  χώρες  της  Ευρώπης  για  γεωργικές  σπουδές.  Σε  αυτό

συντέλεσε σημαντικά  και η ίδρυση της Ελληνικής  Γεωργικής Εταιρίας,  η οποία είχε σκοπό την

εισαγωγή νέων μεθόδων καλλιέργειας και την εκπαίδευση των αγροτών, προκειμένου να αναπτυχθεί

η γεωργία στην Ελλάδα13.

Η επανάσταση του 1909 ήταν η αφορμή για το Α΄ Πανελλήνιο συνέδριο Γεωργίας, Βιομηχανίας και

Εμπορίου.  Μεταξύ  των  θεμάτων  που  συζητήθηκαν,  ήταν  τόσο  η   ανάγκη  ίδρυσης  Υπουργείου

Γεωργίας όσο και η υποστήριξη της γεωργικής εκπαίδευσης. Ο Νόμος ΓΨΚΔ/1910 περί ίδρυσης του

Υπουργείου  Γεωργίας,  Εμπορίας  και  Εμπορίου  ψηφίστηκε  το  1910.  Το  1911,  το  υπουργείο

μετονομάστηκε σε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Το  νέο  Υπουργείο  ανέλαβε  την  ίδρυση  Γεωργικών  Σταθμών,  την  οργάνωση  της  γεωργικής

εκπαίδευσης,  τη  σύσταση  Γεωργικών  Επιμελητηρίων  και  την  οργάνωση εξωτερικών  υπηρεσιών

12 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

13 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
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(Ειδικοί  Γεωπόνοι,  Επιθεωρήσεις  Γεωργίας  κλπ).  Οι  εξωτερικές  υπηρεσίες,  μεταξύ  άλλων,

επιδίωκαν την παροχή πληροφοριών, οδηγιών και συμβουλών σε αγροτικά θέματα, την οργάνωση

γεωργικών διαλέξεων και την οργάνωση επιστημονικών και πειραματικών πρακτικών σε δημόσιες

και ιδιωτικές περιοχές. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ευρώπης, διορίζονται Νομογεωπόνοι, με

καθήκοντα να περιοδεύουν τις ορισμένες περιφέρειές τους, να ερευνούν τις  αγροτικές συνθήκες και

να συμβουλεύουν τους αγρότες14.

Στο  τμήμα  Γεωργίας  του  Υπουργείου,  συστάθηκε  εκπαιδευτικό  γραφείο,  το  οποίο  ανέλαβε  τη

γεωργική εκπαίδευση,  την ίδρυση αγροτικών προκαταρκτικών σχολείων, Πρακτικών Γεωργικών

Σχολών, την εκπαίδευση γεωπόνων και του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού και τελικά την

κατάρτιση διδακτικού προσωπικού για τα γεωργικά σχολεία.  Συγχρόνως, έγιναν προσπάθειες  να

συμπεριληφθούν γεωργικά μαθήματα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης 15.

Το  1914  ο  Ε.  Βενιζέλος  αποφασίσει  να  ιδρύσει  τα  κατώτερα  γεωργικά  σχολεία  (Ν.301«Περί

κατωτέρων  πρακτικών  γεωργικών  σχολείων»,  ΦΕΚ  282,  4/10/1914),  που  απευθύνονταν  σε

απόφοιτους  δημοτικού,  ηλικίας  14-19  ετών  και  που  είναι  παιδιά  γεωργών.  Η  πρώτη  σχολή,  η

Κασσαβέτεια Γεωργική  σχολή Αϊδινίου,  έτυχε  μεγάλου  ενδιαφέροντος  μαθητών.  Η  ίδρυση

γεωργικών σχολών συνεχίζεται με την καθιέρωση της «Πράσινης Γιορτής» (1916), που, μέσα από

τη  δενδροφύτευση,  προσπαθούσε  να  ενισχύσει  τη  δημιουργία  σχολικών  κήπων.  Το  1920,  θα

ψηφιστεί ο Νόμος 2203  «Περί κατωτέρων γεωργικών σχολείων» (ΦΕΚ 136, 24/6/1920), που θα

διαχωρίσει τα σχολεία της κατώτερης βαθμίδας σε γενικά και ειδικά, με ετήσια φοίτηση. Μέχρι το

1930 ιδρύονται 13 γεωργικά σχολεία, αλλά τα περισσότερα δεν επιβίωσαν, λόγω της άρνησης των

μαθητών να φοιτήσουν, οι οποίοι έβλεπαν ότι δεν θα μπορούσαν στη συνέχεια να απασχοληθούν

14 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

15 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
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στη  Γεωργία,  λόγω  της  προσπάθειας  αποκατάστασης  των  προσφύγων  της  μικρασιατικής

καταστροφής 16.

1.2.1 Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας

Το  1911  λειτούργησε  η  Αβερώφειος  Γεωργική  Σχολή  Λάρισας  που  είχε  ιδρυθεί  από  το  1901.

Αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης, καθώς η λειτουργία της

κάλυψε  ένα  μεγάλο  κενό  στην  γεωργική  εκπαίδευση  στην  Ελλάδα,  μετά  την  αποτυχία  των

Τριανταφυλλίδειων  Γεωργικών  σχολείων  και  των  μέχρι  τότε  προσπαθειών  για  οργάνωση  της

αγροτικής εκπαίδευσης. Η σχολή αποτέλεσε την πρώτη μακροχρόνια προσπάθεια εκσυγχρονισμού

της  γεωργικής  εκπαίδευσης,  που  συνέβαλε  στην  εξέλιξη  της  επαγγελματικής  γεωργικής

εκπαιδευτικής ζωής της Ελλάδας, αλλά κυρίως της Λάρισας17.

Το ότι η σχολή ιδρύθηκε στην Λάρισα δεν αποτέλεσε τυχαία επιλογή. Η περιοχή είχε πολλές φορές

στο παρελθόν αναφερθεί ως ιδανική για τη λειτουργία γεωργικής σχολής, καθώς ήταν και μία από

τις  τρεις  περιοχές  που  λειτουργούσε  η  Τριανταφυλλίδειος  σχολή,  όπως  αναφερόταν  και  στο

νομοσχέδιο του 1884. Ο νόμος ΑΦΜΒ΄ του 1887, επίσης ανέφερε την περιοχή ως προτεινόμενη για

την ίδρυση γεωργικής σχολής. Η σχολή κτίστηκε στην περιοχή του κτήματος «Αϊδίν» στην περιοχή

Αλμυρού, μετά από δωρεά της οικογένειας Κασσαβέτη18. Η επιλογή της Λάρισας για την δημιουργία

της σχολής, εκφραζόταν και στις επιθυμίες του διαθέτη του κληροδοτήματος Γεωργίου Αβέρωφ. Η

16 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων..

17 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

18 Η περιοχή του Αλμυρού εκείνη την εποχή βρισκόταν στα όρια του νομού Λάρισας, καθώς δεν υπήρχε ο νομός
Μαγνησίας όπου σήμερα ανήκει διοικητικά η περιοχή.
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περιοχή επιλέχτηκε και από το κράτος, καθώς, όχι μόνο σεβάστηκε τις επιθυμίες του δωρητή, αλλά

έκρινε και την περιοχή ως καταλληλότερη, λόγω της θεσσαλικής πεδιάδας 19.

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, δηλαδή την εποχή που λειτούργησε η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή,

ο Ελληνικός πληθυσμός της Λάρισας έφτασε τις 16.261. Συγχρόνως στην πόλη κατοικούσαν 1069

Εβραίοι και 671 Οθωμανοί. Στην περίοδο 1882-1916, η επαρχία της Λάρισας κατείχε το 30,78% της

θεσσαλικής  πεδιάδας,  με κύρια ασχολία των κατοίκων την γεωργική παραγωγή. Την ίδια εποχή

ξεκίνησε και η ανάπτυξη της εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Σε αυτό συνέβαλε

σημαντικά  και  η  κατασκευή των θεσσαλικών  σιδηροδρόμων (1909),  που κατέστησε τη  Λάρισα

σημαντικό  επικοινωνιακό  κόμβο.  Συγχρόνως,  η  ετήσια  εμποροπανήγυρης  του  Σεπτεμβρίου

αποτελούσε πόλο έλξης για ολόκληρη τη Θεσσαλία20.

Στο τέλος εκείνης της δεκαετίας, η Λάρισα άρχισε σταδιακά να μετατρέπεται από το τουρκοχώρι

που ήταν τον προηγούμενο αιώνα, σε μεγαλούπολη, με εφαρμογή σύγχρονου πολεοδομικού σχεδίου,

διάνοιξη δρόμων και κατασκευή νέων δημοσίων κτιρίων. Στην πόλη λειτουργούσαν δέκα περίπου

δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων, δύο ελληνικά σχολεία και ένα γυμνάσιο. Το 1900, ιδρύεται

από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία,  παράρτημα του Αρσακείου,  ακολουθούμενο από το ιδιωτικό

Λύκειο Τσερέπη το 190521.

Όπως αναφέρθηκε και για την υπόλοιπη Ελλάδα, το κύριο ζήτημα που απασχολούσε τη Λάρισα και

ολόκληρη την περιοχή, ήταν το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης.  Τα μεγάλα τσιφλίκια που είχαν

δημιουργηθεί  πριν  την  προσάρτηση  της  Θεσσαλίας  το  1881,  εξακολουθούσαν  να  αποτελούν

19 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

20 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

21 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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πρόβλημα για την περιοχή, καθώς το Ελληνικό κράτος, επικαλούμενο την συνθήκη του Βερολίνου

το 1878,  δεν μπορούσε να  ανακαλέσει  τη  μεταβίβαση της  γης  22.  Το ζήτημα είχε  απασχολήσει

ιδιαίτερα τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις και οδήγησε τελικά στην εξέγερση του Κιλελέρ το 1910

23.

Ο νόμος ΒΩΛΕ του 1901 ανέφερε ότι το κληροδότημα Αβέρωφ θα χρησιμοποιηθεί  για την ίδρυση

της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λαρίσης και για την αγορά τριών χιλιάδων στρεμμάτων, αφού

έπρεπε  να  προβλεφθεί  η  κατασκευή  κτιρίων  για  αίθουσες  διδασκαλίας,  κατοικίες  διδακτικού,

βοηθητικού  προσωπικού,  εργαστήρια  κτλ.  Επίσης,  η  έκταση  των  τριών  χιλιάδων  στρεμμάτων

εξασφάλιζε την αυτοσυντήρηση της σχολής από τα έσοδα καλλιέργειας. Παράλληλα, η σχολή θα

λάμβανε  και  τους  ετήσιους  τόκους  του  κληροδοτήματος,  τα δίδακτρα των μαθητών και  25.000

δραχμές επιχορήγηση του δημοσίου (αν τα υπόλοιπα έσοδα δεν εξασφάλιζαν τη συντήρησή της)24.

Ο  σκοπός  της  σχολής  ήταν  η  εκπαίδευση  γεωπόνων,  που  μετά  την  τριετή  φοίτησή  τους,  θα

μπορούσαν  να  απασχοληθούν  σε  γεωργικές  βιομηχανίες  ως  διευθυντές,  ως  ενοικιαστές  ή  ως

επιστάτες κτημάτων. Στη σχολή θα μπορούσαν να φοιτήσουν νέοι άνω των 16 ετών που θα είχαν

ολοκληρώσει  την  Β΄  τάξη  Γυμνασίου.  Οι  μαθητές  είχαν  τη  δυνατότητα  να  εισαχθούν  είτε  σαν

οικότροφοι, είτε σαν εξωτερικοί. Στον ιδρυτικό νόμο της σχολής, καθορίζονταν τα ετήσια δίδακτρα,

ο  αριθμός  των  οικότροφων  και  εξωτερικών  μαθητών,  η  σύνθεση  του  προσωπικού  και  του

Διοικητικού  συμβουλίου,  ενώ  τα  βασιλικά  διατάγματα  καθόριζαν  το  αναλυτικό  πρόγραμμα

22 Η συνθήκη του Βερολίνου, συνήλθε υπό τη προεδρία της Γερμανίας και βασικό της δημιούργημα ήταν η «Μεγάλη
Βουλγαρία».  Το  άρθρο  24  αναφερόταν  στην  χάραξη  των Ελληνοτουρκικών  συνόρων  και  την  αναγνώριση  του
γαιοκτητικού καθεστώτος της Θεσσαλίας.

23 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

24 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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διδασκαλίας,  τα  καθήκοντα  του  διδακτικού  προσωπικού,  τις  προϋποθέσεις  εισαγωγής  και

αποφοίτησης και άλλα25.

Η απόφαση της ίδρυσης της σχολής από την κυβέρνηση Θεοτόκη δεν προχώρησε χωρίς αντιδράσεις.

Λίγο μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου, στα πλαίσια του Α΄ Γεωργικού συνεδρίου στο Ναύπλιο,

η απόφαση ίδρυση της σχολής αποτέλεσε ακόμα έναν λόγο διένεξης μεταξύ του Αθανασίου Ευταξία

και  του  Σπύρου  Χασιώτη.  Ο  Αριστείδης  Βαμπάς,  τμηματάρχης  του  τμήματος  γεωργίας  του

υπουργείου Εσωτερικών, τόνισε ότι η ίδρυση της σχολής ήταν ισάξια με τις ανώτερες Ευρωπαϊκές

σχολές.  Ο  Α.  Ευταξίας  αντέδρασε  σε  αυτήν  την  άποψη,  θεωρώντας  την  επιτυχία  της  σχολής

αδύνατη,   λόγω  του  περιορισμένου  προσωπικού  της  και  λόγω  της  αποτυχίας  όλων  των

προηγούμενων προσπαθειών. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει τους συνέδρους για την οργάνωση της

σχολής σύμφωνα με το παράδειγμα των γεωργικών σχολείων της Γαλλίας και της Γερμανίας, με το

διορισμό  έξι  καθηγητών  και  δασκάλων  και  την  οργάνωση  εργαστηρίων  φυσικής,  χημείας  και

ζωολογίας. Ο Χασιώτης αντέδρασε στις απόψεις του Ευταξία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να

γνωρίζει λεπτομέρειες για τα επί μέρους ζητήματα, αφού δεν είχαν εκδοθεί τα σχετικά βασιλικά

διατάγματα, ο αριθμός των διδασκόντων θα προσαρμοζόταν κατά τη λειτουργία της σχολής, αφού

προβλεπόταν η διδασκαλία της γεωργικής νομοθεσίας, στοιχείων κτηνιατρικής και ξένης γλώσσας.

Ο Χασιώτης πίστευε ότι η επιτυχία της σχολής θα βασιζόταν στην εξασφάλιση του κατάλληλου

διδακτικού  προσωπικού.  Επίσης,  πίστευε  ότι  η  Σχολή  θα  μπορούσε  να  αποδώσει  άριστα

αποτελέσματα26.

Τελικά,  η  έναρξη  των  εργασιών  ξεκίνησε  τον  Ιούνιο  του  1908  και  η  σχολή  παραδόθηκε  τον

Αύγουστο του 1911. Τα μαθήματα ξεκίνησαν τρεις μήνες μετά την παράδοσή της. Η καινοτομία

25 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

26 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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στην λειτουργία της σχολής εντοπίζεται στο γεγονός ότι πρώτη φορά δεν γίνεται απλά λόγος για τα

μαθήματα που θα διδάσκονταν, αλλά υπήρχε αναλυτική αναφορά στην επί μέρους ύλη του καθενός

από  τους  επτά  επιστημονικούς  κλάδους,  δηλαδή  Γεωργικά  μαθήματα,  Φυσικές  και  Χημικές

επιστήμες, Φυσική Ιστορία, Γεωργία, Ζωοτεχνία, Γεωργικές Βιομηχανίες και  Γεωργική Οικονομία.

Το  θετικό  με  τις  αντιρρήσεις  του  Α.  Ευταξία  ήταν ότι,  κατά  την σύνταξη  του  διατάγματος,  οι

συντάκτες  αναγκάστηκαν  να  επανεξετάσουν τις  αναφορές  τους  περί  ελλιπούς  διδασκαλίας

μαθημάτων  στους  προηγούμενους  νόμους  για  τα  γεωργικά  σχολεία.  Επίσης,  είναι  φανερή  η

προσπάθεια να εναρμονιστεί το πρόγραμμα της σχολής με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το αποτέλεσμα

όμως ήταν ένα ιδιαίτερα διογκωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο αναγκάστηκε να περιοριστεί

μετά την έναρξη της λειτουργίας της. Ιδιαίτερο βάρος όμως δόθηκε στην πρακτική διδασκαλία, για

την οποία ορίστηκε ελάχιστος καθημερινός χρόνος τριών (3) ωρών και περιελάβανε την εφαρμογή

της  διδασκόμενης  θεωρίας  στα  χωράφια,  επιπλέον  άσκηση  στα  εργαστήρια  και  εκπαιδευτικές

εκδρομές  σε  χώρους  καλλιέργειας  και  βιομηχανικής  παραγωγής.  Και  εδώ  ενσωματώθηκε  μια

Ευρωπαϊκή καινοτομία,  αφού για πρώτη φορά αναφερόταν ο θεσμός των εκδρομών ως μέθοδος

διδασκαλίας27.

Τα καθήκοντα του διοικητικού και του διδακτικού προσωπικού, επίσης καθορίζονταν από άρθρα του

νόμου.  Υπήρχε  επίσης  καθηγητής  γαλλικής  αλλά  και  κτηνίατρος  που  δίδασκαν  φυσικά  τα

αντίστοιχα μαθήματα. 

Η σχολή λειτούργησε με πολλές διακυμάνσεις μέχρι το 1969, όταν ανεστάλη κάθε εκπαιδευτική

δραστηριότητα,  λόγω  ακαταλληλότητας  των  κτιρίων.  Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1970,  το

Υπουργείο  Γεωργίας,  στην  προσπάθειά  του  να  επανεξετάσει  όλο  το  ζήτημα  της  Γεωργικής

εκπαίδευσης,  προχώρησε  στην  ίδρυση  μέσων  γεωργικών  σχολών.  Το  1971  ιδρύθηκε  η  Μέση

Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, τριετούς φοίτησης, στον χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής και

27 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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Βιοτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με σκοπό την εκπαίδευση ατόμων στην γεωργική τεχνική και

οικονομία. Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, το Υπουργείο, το 1975, ζήτησε από τη διεύθυνση

της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής να εξετάσει τις δυνατότητες προσαρμογής των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της σχολής κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αυτό

κρίθηκε ως αδύνατο από τη σχολή, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων. Τελικά, η διεύθυνση

έκρινε ότι η σχολή μπορεί να επαναλειτουργήσει την μεθεπόμενη χρονιά28.

Το  1990  λειτούργησε  το  τμήμα  γεωργικών  μηχανημάτων,  ενώ  το  1996  το  τμήμα  τεχνιτών

ζωοτεχνίας.

1.2.2 Οι προσπάθειες για τη Γεωργική Εκπαίδευση του Μεσοπολέμου

Στη χρονική περίοδο του μεσοπολέμου, η αγροτική υποστήριξη θα αποτελέσει κεντρικό παράγοντα

πολιτικής στα Βαλκάνια και ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Στην Ελλάδα, οι Έλληνες αγρότες

παρέμειναν μέσα στο πελατειακό σύστημα των δυο μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Για πρώτη φορά

το 1922, στο Α΄ Πανελλήνιο συνεταιριστικό συνέδριο που συγκλήθηκε τον Οκτώβριο, ιδρύεται το

πρώτο Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος (ΑΚΕ), κάτι που ολοκληρώνεται το 192329.

Το 1926, στην Οικουμενική κυβέρνηση του Αλ. Ζαΐμη, αναλαμβάνει το Υπουργείο Γεωργίας ο Αλ.

Παπαναστασίου  και  διατηρεί  τη  θέση  του  Υπουργού  Γεωργίας  και  στην  κυβέρνηση  «Ευρέως

Συνασπισμού» που ακολούθησε (2/8/1927). Την περίοδο αυτή θα φέρει το Ν.Δ. «Περί στοιχειώδους

γεωργικής εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 220, 14/10/1927), ο οποίος θα αντικατασταθεί από την κυβέρνηση

Βενιζέλου  με  τον  Ν.3600  «Περί  κυρώσεως  και  τροποποιήσεως  του  από  7/10/1927  Ν.Δ.  περί

στοιχειώδους γεωργικής εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 121, 11/7/1928). Στον νόμο αυτόν προβλεπόταν η

28 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

29 Κανδήλα, Ι. (2001).  Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας: συμβολή στην ιστορία της γεωργικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
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σύσταση  Κυριακών  Γεωργικών  Σχολείων  (Κ.Γ.Σ.)  σε  κάθε  δημοτικό  σχολείο,  με  υποχρεωτική

φοίτηση  αγοριών  και  κοριτσιών  που  αποφοιτούσαν  από  το  δημοτικό,  εκτός  εάν  συνέχιζαν  την

φοίτηση στη μέση εκπαίδευση, ή σκόπευαν να ασχοληθούν με επαγγέλματα άσχετα με την γεωργία,

ή είχαν υπερβεί το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους. Σκοπός ήταν να ιδρυθεί και ειδικό τμήμα

γυναικείας  εκπαίδευσης,  με  έμφαση  στα  μαθήματα  που  εντάσσονταν  στο  γυναικείο  έργο,  όπως

σηροτροφία, μελισσοκομία, ορνιθοτροφία, υγιεινή, οικοκυρικά. Οι δάσκαλοι που δίδασκαν σε αυτά

τα σχολεία ήταν απόφοιτοι γεωργικών φροντιστηρίων, που είχαν ιδρυθεί παράλληλα με τα σχολεία.

Με την απόφαση 2943 του Υπουργείου  Γεωργίας,  ορίστηκε η φοίτηση στα  Κυριακά Γεωργικά

Σχολεία να είναι διετής και ο χρόνος διδασκαλίας τουλάχιστον 40 ημέρες ανά έτος 30.

Στην  εισηγητική  έκθεση  του  νόμου  3600/1928,  γίνεται  η  παραδοχή  ότι  υπάρχει  έλλειψη  από

πλευράς του κράτους για την επαγγελματική κατάρτιση του Γεωργικού πληθυσμού, αν και αυτός

αποτελούσε το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της χώρας.

1.2.3 Τα ιδρύματα  Προνοιακής Πολιτικής της Βασιλικής Οικογένειας

Η  κοινωνική  δράση  των  Ανακτόρων  μετά  τον  Β΄Παγκόσμιο  πόλεμο,  αν  και  απευθυνόταν  στο

σύνολο της χώρας, εστίασε στις Βόρειες περιοχές της χώρας, αφού είχαν αποτελέσει το επίκεντρο

των εχθροπραξιών του εμφυλίου. Η προνοιακή δραστηριότητα των Ανακτόρων διήρκησε από το

1947 ως το 1973. Στις  δραστηριότητες  αυτές,  εκτός  από τους εράνους,  συγκαταλεγόντουσαν τα

ιδρύματα και  το  σωματείο  «Ελληνικό  Φως» που είχε  ως κύριο  σκοπό την διαπαιδαγώγηση και

εκπαίδευση  της  νεολαίας.  Σε  κάθε  νομό  των  Βορείων  περιοχών  της  Ελλάδας  εγκαταστάθηκαν

παραρτήματα της «Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών Ελλάδος», οργανώνοντας δομές που υπάγονταν

στη Βασιλική Πρόνοια. 

30 Δήμου, Α. (2011).  Οι προσπάθειες για τη Γεωργική Εκπαίδευση την περίοδο του Μεσοπολέμου: Οι
θέσεις  της  διδασκαλικής  Ομοσπονδίας,  από
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/dimou.htm. 3ο
συνέδριο Πατρών.
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«Οι παιδουπόλεις» δημιουργήθηκαν και παρουσιάστηκαν ως κίνηση μεγάλης σημασίας, με σκοπό το

«παιδοφύλαγμα», δηλαδή την αποτροπή της μετακίνησης παιδιών από τον δημοκρατικό στρατό στις

ανατολικές περιοχές. Στο χρονικό διάστημα 1947-1950 λειτούργησαν 52 τέτοιες παιδουπόλεις που

φιλοξένησαν  25.000  παιδιά.  Ο  τύπος  της  εποχής  αναφερόταν  στη  Βασίλισσα  Φρειδερίκη  ως

«μεγάλη μάνα».

Στις  παιδουπόλεις  εφαρμόστηκε  το  σύστημα  ομαδικής  διαβιώσεως  των  παιδιών  και  παράλληλα

δινόταν έμφαση στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση. Τα παιδιά παρακολουθούσαν

τα μαθήματα του δημοτικού και παράλληλα μάθαιναν και μια χρήσιμη τέχνη. Γι αυτό και ορισμένες

παιδουπόλεις  οργανώθηκαν ως αγροτοπαιδουπόλεις,  όπου τα παιδιά έπρεπε να ειδικευτούν στην

εφαρμοσμένη Γεωργία και τη μηχανική καλλιέργεια. Από το 1947 ως το 1964, αποφοίτησαν από τις

παιδουπόλεις 33.989 παιδιά, ειδικευμένα σε διάφορες τέχνες 31.

Εξαιτίας  του  ότι  οι  παιδουπόλεις  είχαν  ιδρυθεί  κοντά  σε  αγροτικές  περιοχές,  δόθηκε  ιδιαίτερη

έμφαση  στη  διδασκαλία  της  γεωργίας,  της  ξυλουργικής  και  της  οικοδομικής,  με  σκοπό  να

εφαρμόσουν  τα  παιδιά  τις  τεχνικές  κατά  την  επιστροφή  τους  στις  περιοχές  τους,  που  είχαν

ταλαιπωρηθεί από τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα ιδρύθηκαν και συνεργατικά τυροκομικά

κέντρα,  με  σκοπό να  αναβαθμιστεί  η  ποιότητα  στην  παραγωγή  τυριού,  αλλα  και  «ανεξάρτητες

Μονάδες  Βοήθειας  Υπαίθρου»,  με  στόχο  να  ενημερώσουν  τα  άτομα  που  δεν  γνώριζαν  για  τις

δράσεις των οργανώσεων της Βασίλισσας Φρειδερίκης, ώστε να έρθουν σε επαφή με αυτές 32.

Τα «Σπίτια του Παιδιού» ήταν και αυτά ιδρύματα που συστήθηκαν από τη Βασιλική Πρόνοια σε

ακριτικά χωρά των βόρειων περιοχών, με σκοπό την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των παιδιών

31 Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., &Μπέτσας, Γ. (retrieved 12/10/2019). Από το “παιδομάζωμα” στο
βασιλικό “παιδοφύλαγμα ,  μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις  Βόρειες Επαρχίες της
χώρας., από www.eriande.elemedu.upatras.gr.

32 Σκουμπόπουλος,  Κ.  (2018).  Θεσμικοί  και  μη  θεσμικοί  παράγοντες.  Η  περίπτωση  της  βασίλισσας
Φρειδερίκης,  μεταπτυχιακή  διατριβή. Θεσσαλονίκη:  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
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που ζούσαν εκεί. Τα προγράμματα που οργανώθηκαν εκεί, εστίασαν στη γεωργία, την κτηνοτροφία

και  την  τεχνική  εκπαίδευση,  ενώ  συγχρόνως  αναπτύχθηκαν  φυτώρια,  πειραματικοί  αγροί,

κτηνοτροφικές  και  πτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις,  προκειμένου  να  ενισχυθούν  οι

πλουτοπαραγωγικές  ιδιαιτερότητες  των  περιοχών.  Το  1960  λειτουργούσαν  260  «Σπίτια  του

Παιδιού» σε ακριτικά χωριά της Βόρειας Ελλάδας.

Το  Βασιλικό  Εθνικό  Ίδρυμα  (Β.Ε.Ι.)  με  παρόμοιες  δραστηριότητες  με  αυτές  της  Βασιλικής

Πρόνοιας  εστίασε  κυρίως  στον  αγροτικό  και  τεχνικό  τομέα,  με  την  ίδρυση  πρότυπων

επαγγελματικών  σχολών.  Ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  του  ιδρύματος  ήταν  η  «κοινοτική

ανάπτυξη»,  δηλαδή  η  ανάπτυξη  των  αγροτικών  κοινοτήτων  μέσω  της  αξιοποίησης  των

πλουτοπαραγωγικών  πηγών.  Στους  τομείς  δράσης  του  Β.Ε.Ι.  συγκαταλέγονταν  ο  γεωργικός,  ο

δασικός, ο τεχνικός και διάφορες Βασιλικές Τεχνικές Σχολές και Μαθητικές Εστίες33.

Τα  Πρακτικά  Γεωργικά  Σχολεία  έκαναν  φανερό  τον  χαρακτήρα  της  πολιτικής  διείσδυσης  που

επιχειρούσε το Β.Ε.Ι. στην προνοιακή πολιτική. Τα Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία δέχονταν μαθητές

απόφοιτους  δημοτικού  που  ήθελαν  να  ασχοληθούν  με  την  εντατική  καλλιέργεια,  τη  μηχανική

καλλιέργεια, τη δενδροκαλλιέργεια, τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και άλλες συναφείς τεχνικές.

33 Ανδρέου, Α., Ηλιάδου-Τάχου, Σ., &Μπέτσας, Γ. (retrieved 12/10/2019). Από το “παιδομάζωμα” στο
βασιλικό “παιδοφύλαγμα ,  μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης στις  Βόρειες Επαρχίες της
χώρας., από www.eriande.elemedu.upatras.gr.
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1.2.4 Γεωργική Σχολή Φλώρινας

Όπως αναφέρθηκε, το διάταγμα του 1927 για τη λειτουργία των Κυριακών Γεωργικών Σχολείων σε

κάθε  δημοτικό  σχολείο,  είχε  στόχο  την  γεωργική  κατάρτιση  αποφοίτων  δημοτικού,  που  δεν

επιθυμούσαν  να  συνεχίσουν  τις  σπουδές  τους  ή  να  ασχοληθούν  με  κάποιο  άλλο επάγγελμα.  Η

κύρωση  του  διατάγματος  έγινε  με  τον  Νόμο  3600/1928,  με  τον  οποίο  η  κυβέρνηση  Βενιζέλου

καθόριζε  την  στοιχειώδη εκπαίδευση των παιδιών και  την  εκπαίδευση των δασκάλων.  Ο νόμος

αυτός αποτελούσε μεγάλη καινοτομία της εποχής, αφού έβαζε τις βάσεις για πρακτική αγροτική

εκπαίδευση. Οι δάσκαλοι που ανέλαβαν την εκπαίδευση των παιδιών προερχόντουσαν από γεωργικά

φροντιστήρια34.

Το  άρθρο  5  του  νόμου  προέβλεπε  την  ίδρυση  των  Γεωργικών  Φροντιστηρίων  στην  Ανωτέρα

Γεωπονική  Σχολή  και  σε  γεωργικές  σχολές.  Έτσι  το  1928  δημιουργήθηκαν  έξι  (6)  Γεωργικά

Φροντιστήρια  στην  Ανώτερη  Γεωπονική  Σχολή  της  Αθήνας,  στην  Αβερώφειο  Γεωργική  Σχολή

Λάρισας, στη Δενδροκομική και Αμπελουργική Σχολή Πατρών, στον Γεωργικό Σταθμό Ιωαννίνων

και  στον  Γεωργικό  Σταθμό  Φλώρινας  (αν  και  τελικά  λειτούργησε  στον  γεωργικό  σταθμό

Θεσσαλονίκης).

Η  διδασκαλία  στα  Γεωργικά  Φροντιστήρια  εστίαζε  σε  όλους  τους  κλάδους  της  αγροτικής

εκπαίδευσης και ιδιαίτερα τους σχετικούς με τις καλλιέργειες που χαρακτήριζαν την περιοχή που

βρισκόταν το φροντιστήριο. 

Με τον Ν.4397/16-8-1929 «Περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως» την περίοδο του υπουργού παιδείας

Κ. Γόντικα, ενισχύθηκε η ίδρυση κατωτέρων γεωργικών, εμπορικών, βιοτεχνικών και οικοκυρικών

σχολείων, διετούς ή τριετούς φοίτησης. Τα σχολεία αυτά στόχευαν στην επαγγελματική κατάρτιση

των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου. Ένα «Κυριακό Γεωργικό Σχολείο» ιδρύθηκε στη Φλώρινα.

34 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
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Η περιοχή που ιδρύθηκε η σχολή ήταν η γειτονιά Κιατίπ Αλή, μια περιοχή με χωράφια Τούρκων. Η

δημιουργία  του  Φυτωρίου  και  της  Γεωργικής  Σχολής  πραγματοποιήθηκε  κυρίως  χάρη  στις

προσπάθειες  του  Ιωάννη  Κοντόπουλου  (1891-1929),  Γεωπόνου  και  δημόσιου  υπαλλήλου  της

Διεύθυνσης  Γεωργίας  Ν.  Φλώρινας.  Ο  Κοντόπουλος  κατάφερε  να  πάρει  400  στρέμματα  στην

περιοχή και να ανταλλάξει έναν μύλο για να γίνει ο ενιαίος χώρος της σχολής. Ο Κοντόπουλος, με

καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη,  είχε  σπουδάσει  γεωπονία στην Φλωρεντία.  Ήταν έντονα

δραστήριος στην κυβέρνηση Βενιζέλου, με επαφές στο Υπουργείο Γεωργίας. Το 1922 ίδρυσε τον

«Γεωργικό Σύνδεσμο Φλωρίνης, Καμπασνίτσης και  πέριξ» επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να

βοηθήσει στην αναβάθμιση των μεθόδων γεωργίας, αλλά και στον πειραματισμό νέων μεθόδων35.

Το κτήμα που κατάφερε να αποκτήσει για λογαριασμό της σχολής ο Κοντόπουλος έφτανε μέχρι το

ποτάμι.  Από τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  20,  ξεκίνησαν  οι  εργασίες  ανέγερσης  των  κτιρίων  (τα

κόκκινα κτίρια που λειτουργούν μέχρι  σήμερα στις  εγκαταστάσεις  του τμήματος Γεωπονίας  του

Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας)  και  των  αποθηκών  σιτηρών  (σιλό).  Επίσης  οργάνωσε  τη

φύτευση  των  εκτάσεων   με  αμπέλια,  οπωροφόρα  δένδρα  και  καλλωπιστικά  φυτά.  Συγχρόνως,

ξεκίνησε τα πειράματα για σπόρους και δενδρύλλια που θα βελτίωναν την παραγωγή. Ο σταθμός

φρόντισε και για την προμήθεια βελτιωμένων οικόσιτων ζώων για αναπαραγωγή.

Η εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σε άρθρο της την 7-11-1927, γράφει για τα οφέλη του φυτωρίου στην

περιοχή, την άριστη οργάνωσή του αλλά και την Γεωργική Σχολή που θα λειτουργούσε μέσα στο

χώρο. Αναφέρει επίσης ότι πρέπει να εκτιμηθεί η αξία της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας, καθώς

επίσης και ότι θα μπορούσε να αποδώσει πολύτιμους πόρους στην τοπική κοινωνία.

Ο  Κοντόπουλος,  συνεχίζοντας  τη  δράση  του,  ίδρυσε  στη  Φλώρινα  τον  «Γεωργοκτηνοτροφικό

Σταθμό» και τον «Σταθμό Γεωργικών Βελτιώσεων», οι οποίοι επίσης συνέβαλαν στην αγροτική και

35 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
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κτηνοτροφική  ανάπτυξη  της  τοπικής  κοινωνίας.  Όταν  το  1925,  τα  αμπέλια  της  Φλώρινας

καταστράφηκαν από επιδημία φυλλοξέρας, ο Κοντόπουλος προμήθευσε τους αμπελοκαλλιεργητές

με κλήματα βελτιωμένων ποικιλιών. Σαν αποτέλεσμα δημιουργήθηκε παραγωγή μοσχάτου, σανζό

και ροζακί. Από τον Κοντόπουλο ξεκίνησε και η παραγωγή φράουλας στη Φλώρινα, βάζοντας τη

Φλώρινα μεταπολεμικά στις πρώτες θέσεις στην παραγωγή φράουλας36.

Μετά  την  εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  του  Βενιζέλου  το  1929,  ο  Κοντόπουλος  αιτήθηκε  στην

κυβέρνηση την ίδρυση της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας, πρόταση που έγινε αποδεκτή. Το 1929

άρχισε να κτίζεται το ιδιαίτερο κτίριο της σχολής, το οποίο παραδόθηκε το 1932. Δυστυχώς όμως, ο

Κοντόπουλος δεν έζησε να δει τη λειτουργία της σχολής που ονειρεύτηκε, καθώς απεβίωσε το 1929.

Λόγω της μεγάλης προσφοράς του, ο δρόμος που περνά ανάμεσα στο φυτώριο και τη Γεωργική

σχολή ονομάστηκε οδός «Ι. Κοντοπούλου» .

Το 1931, ο Υπουργός Γεωργίας Ιωάννης Καραμάνος υπόσχεται ότι το ζήτημα της Γεωργικής Σχολής

Φλώρινας  θα   διευθετηθεί  και  το  1932  ανακοινώνεται  ότι  «Σύμφωνα  με  το  Νόμο  2203  περί

κατωτέρων Γεωργικών Σχολών και το άρθρο 5 του Διατάγματος της 28.8.1920, ορίζεται η εισαγωγή

30 μαθητών στη Γεωργική Σχολή Φλώρινας»37. Οι μαθητές έπρεπε να έχουν απολυτήριο δημοτικού

σχολείου και να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πιστοποιητικό που να

αποδεικνύει πως ήταν τέκνα γεωργών. Η λειτουργία της σχολής ξεκίνησε το 1933 δοκιμαστικά, ενώ

ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά από τη σχολική περίοδο 1935-1936. Ο Κωνσταντίνος Κεκεμένης,

απόφοιτος του ανωτέρου τμήματος της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας, διορίστηκε ως ο

πρώτος Διευθυντής της σχολής, δεδομένου ότι ήταν ήδη διευθυντής του Δενδροκομικού Σταθμού

Φλώρινας, ο οποίος καταργήθηκε το 1937 38.

36 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

37 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
38 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
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Το κτίριο  ήταν κτίσμα διαστάσεων 43 Χ 22 τ.μ,  κατασκευασμένο  από τον  εργολάβο Δημήτριο

Τούση. Ήταν και ο ίδιος που είχε αναλάβει τις προηγούμενες εγκαταστάσεις της σχολής. Σχεδιαστής

του κτιρίου ήταν ο Αρχιτέκτονας Γεώργιος Καμπανέλος, ένας από τους 12 πρώτους αποφοίτους της

νέας Αρχιτεκτονικής Σχολής Αθηνών. Ο σκοπός της λειτουργίας της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής

Φλώρινας τονίζεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ», όπου αναφέρεται :  «Πριν

από περίπου τρία χρόνια (1931) έγινε απόπειρα ανέγερσης Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Φλώρινας,

για την οποία δαπανήθηκαν 6.000.000 δραχμές. Σκοπός της συγκεκριμένης σχολής είναι η μόρφωση

πρακτικών γεωργών στη περιφέρεια της Φλώρινας, έτσι ώστε οι απόφοιτοι της Σχολής να μπορούν να

αποβούν χρήσιμοι στις οικογένειές τους και αποδοτικοί για την Εθνική οικονομία, διότι μέσα από τη

συγκεκριμένη Σχολή θα αποκομίσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εκμεταλλεύονται κατάλληλα

τη γη, να καταπολεμούν αποτελεσματικά οποιαδήποτε νόσο των φυτών και της σποράς, να βελτιώνουν

την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής και να χρησιμοποιούν γεωργικές μεθόδους αντίστοιχες

με αυτές της Ευρώπης και της Αμερικής. Η ανέγερση της Γεωργικής Σχολής χαροποίησε ιδιαίτερα τους

κατοίκους της περιοχής, διότι το κράτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο, αναγνώρισε ότι οι Έλληνες

είναι γεωργικός λαός και η οικονομία της χώρας στηρίζεται σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, λοιπόν, ορθά

έπραξε στη δαπάνη ενός μεγάλου χρηματικού ποσού για την ανέγερση της Γεωργικής Σχολής, για να

μορφώνονται  τα  παιδιά  των  αγροτών  και  να  σταματήσει  επιτέλους  η  καλλιέργεια  της  γης  με

παλαιότερες μεθόδους, όπως με τα άροτρα»39.

Η σχολή θα λειτουργήσει τελικά το 1935, και στις 5-7-1935, στο φύλλο της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ»

δημοσιεύεται η πρόσκληση της σχολής για την εγγραφή μαθητών. 

Στα μαθήματα, εκτός ορισμένων μαθημάτων υποχρεωτικής παιδείας, όπως ελληνικά, μαθηματικά,

φυσική,  χημεία,  διδάσκονταν  όλες  οι  πρακτικές  που  είχαν  σχέση  με  τη  γεωργική  επιμόρφωση.

39 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
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Υπήρχε  θεωρητική  διδασκαλία  και  πρακτική  άσκηση  στα  κτήματα  της  σχολής.  Συγκεκριμένα,

διδάσκονταν  δενδροκομία,  αμπελουργία,  κτηνοτροφία,  γεωργία,  πτηνοτροφία,  μελισσοκομία,

οινολογία, λαχανοκομία, και ανθοκομία. Συγχρόνως, υπήρχαν εργαστήρια γεωργικών μηχανημάτων,

ηλεκτρολογίας, οικοδομικής και ξυλουργικής. Η φοίτηση, σύμφωνα με τον Νόμο 2203/1920 ήταν

διετής και η διδασκαλία ήταν πρακτική.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της γερμανικής κατοχής (1940-1946), η σχολή

παρέμεινε κλειστή. Στην διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου τα κτίρια είχαν επιταχθεί από τον

Ελληνικό στρατό, ενώ αργότερα από τις δυνάμεις κατοχής. Μερικοί φύλακες φυλούσαν το φυτώριο

της σχολής, λόγω όμως της πείνας, οι κάτοικοι έκλεβαν ό,τι μπορούσαν. Μετά την απελευθέρωση,

τα κτίρια παρέμειναν επιταγμένα από το βρετανικό στρατό και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου από

τον εθνικό στρατό40.

Με  τον  Νόμο  920/1946,  μετά  το  τέλος  του  πολέμου,  οργανώνονται  στους  γεωργικούς  δήμους

επαγγελματικά γεωργικά μαθήματα, προσαρμοσμένα στις πλουτοπαραγωγικές πηγές των περιοχών.

Η  οργάνωση  και  διδασκαλία  των  μαθημάτων  ανατίθεται  στους  επαρχιακούς  και  κοινοτικούς

Γεωπόνους, στους υπαλλήλους των Γεωργικών Σταθμών και Πρακτικών Γεωργικών Σχολείων, των

Αγροκηπίων,  των  προτύπων  δημοσίων  κτημάτων  και  των  λοιπών  γεωργικών  ιδρυμάτων.  Η

Γεωργική Σχολή Φλώρινας λειτουργεί και πάλι στο χώρο της το σχολικό έτος 1946-1947.

Το 1950 με τον Ν.1643/151 επικυρώνεται ο ΑΝ/1950, που αποτέλεσε βασική αρχή στην ίδρυση του

συστήματος των Γεωργικών Εφαρμογών στο υπουργείο Γεωργίας. Στο άρθρο 3 του νόμου, δίνεται η

δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας να μειώσει τη φοίτηση στα Πρακτικά Γεωργικά Σχολεια σε

λιγότερο από διετία, όπως όριζε ο 2203/1920. Αυτό υποβαθμίζει τη γεωργική εκπαίδευση σε σχέση

με  την  επαγγελματική  κατάρτιση.  Τα  σχολεία  λειτουργούν  με  αυτόν  τον  τρόπο  ως  κέντρα

40 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
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εκπαίδευσης αγροτών με μαθήματα βραχείας διάρκειας, για ειδικά θέματα ή τομείς. Από το 1952 η

φοίτηση στη Γεωργική Σχολή Φλώρινας γίνεται μονοετής41.

Το 1957, μετά την επισκευή του κεντρικού κτιρίου, η σχολή επιστρέφει πάλι σε αυτό, με δυναμικό

μαθητών από 30-60 μαθητές. Εκείνη την εποχή ο νομός Φλώρινας ήταν κυρίως γεωκτηνοτροφικός

και οι περισσότεροι μαθητές προέρχονταν από την περιοχή.

Στα  μέσα  της  Δεκαετίας  του  1970,  η  σχολή  άρχισε  να  υπολειτουργεί  και  αργότερα  έκλεισε.

Ωστόσο ,το κτήμα και το φυτώριο συνέχισαν τη λειτουργία τους. Με τον Ν.Δ. 652/70 ιδρύονται τα

Κέντρα  Ανώτερης  Τεχνικής  Εκπαίδευσης  (ΚΑΤΕ).  Το  1977,  ψηφίστηκε  ο  νόμος  για  την

επαγγελματική  εκπαίδευση (Ν.576/77),  ο  οποίος  ίσχυσε μέχρι  το 1983.  Με αυτόν τον  νόμο,  τα

ΚΑΤΕ μετονομάστηκαν σε Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΑΤΕΕ

και το 1978 στο κεντρικό κτίριο της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Φλώρινας στεγάστηκε η σχολή

λογιστών ΚΑΤΕΕ. Αργότερα, η σχολή μεταφέρθηκε στην Κοζάνη και στην θέση της λειτούργησε η

σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής των ΚΑΤΕΕ Φλώρινας42.

Με τον Ν.1404/83 ιδρύονται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ, που έχουν σκοπό να να

παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Το ΤΕΙ Φλώρινας περιελάμβανε το τμήμα Φυτικής

Παραγωγής και το τμήμα Ζωικής Παραγωγής και λειτούργησε στις εγκαταστάσεις της Γεωργικής

Σχολής Φλώρινας. Το 2013, με το Π.Δ.90.2013 δημιουργήθηκε το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που προήλθε από τη συνένωση των τμημάτων Φυτικής και Ζωικής

Παραγωγής και Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου και Εμπορίας 43.

41 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

42 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

43 Παπαστεφάνου, Ι. (2019). Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλώρινας, Μεταπτυχιακή διατριβή. Φλώρινα: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
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Με τον Ν. 4610/2019 το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μετατρέπεται σε σχολή Γεωπονικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Δυτκής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα και περιλαμβάνει δύο τημήματα: 

 Τμήμα Γεωπονίας με έναρξη το σχολικό έτος 2019-2020

 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, το οποίο δεν έχει λειτουργήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 Ερευνητικοί σκοποί-ερωτήματα

H παρούσα έρευνα έχει σκοπό να μελετήσει τις απόψεις  όσων έχουν φοιτήσει στη  Γεωργική σχολή

Φλώρινας. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να μελετηθούν οι προσδοκίες των μαθητών, τα τότε κριτήρια

εισαγωγής στη σχολή, τα κοινωνικά στοιχεία κοινωνίας εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι

περιορισμοί και οι ποινές και οι αποκλεισμοί των μαθητών μέσα στη σχολή, οι μηχανισμοί ελέγχου
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της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών και τέλος η αξιολόγηση της μαθητείας από τους ίδιους

τους μαθητές στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Με βάση τους ερευνητικούς σκοπούς της μελέτης διατυπώνονται τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

 Ποια είναι τα κίνητρα και ποιες οι προσδοκίες των μαθητών που επέλεξαν να υποβάλουν

αίτηση εγγραφής στη ΓΣΦ;

 Ποια είναι τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια με βάση τα οποία οι μαθητές έγιναν δεκτοί

από τη σχολή για φοίτηση;

  Ποια είναι τα κοινωνικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία;

 Ποιοι είναι οι περιορισμοί, οι ποινές και οι αποκλεισμοί των μαθητών μέσα στη σχολή;

 Ποιοι οι μηχανισμοί ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών;

 Πώς αξιολογείται η μαθητεία στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα;

2.2 Σχεδιασμός έρευνας

Μια ποιοτική έρευνα θα διεξαχθεί, αφού το δείγμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι μικρό, με

χρήση  ημιδομημένων  συνεντεύξεων.  Στόχος  της  ποιοτικής  έρευνας  είναι  να  περιγράψει  και  να

αναλύσει  κοινωνικά  φαινόμενα  και  καταστάσεις.  Τα  βασικότερα  πλεονεκτήματα  μιας  ποιοτικής

ανάλυσης είναι ότι η διερεύνηση χαρακτηρίζεται από λεπτομέρειες που δεν μπορούν να αποδοθούν

ποσοτικά, ότι αναδεικνύει φαινόμενα που δεν μπορούν εξ αρχής να προβλεφθούν, ότι αναλύει το

φαινόμενο από την υποκειμενική σκοπιά των συμμετεχόντων, καθώς και ότι αποφεύγονται οι “a
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priori” κρίσεις. Η ανάλυση των συνεντεύξεων  έγινε μέσω της ανάλυσης περιεχομένου, προκειμένου

να κωδικοποιηθούν οι απαντήσεις και να αποδοθούν τα κύρια χαρακτηριστικά44.

Η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική με χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Στόχος της έρευνας είναι

να  περιγράψει,  να  αναλύσει,  να  ερμηνεύσει  και  να  βοηθήσει  στην  κατανόηση  κοινωνικών

φαινομένων  και  καταστάσεων.  Στις  ποιοτικές  έρευνες  οι  συνήθεις  τεχνικές  για  την  συλλογή

δεδομένων είναι οι μη δομημένες συνεντεύξεις και οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.  Τα βασικότερα

πλεονεκτήματα μιας ποιοτικής ανάλυσης είναι ότι η διερεύνηση χαρακτηρίζεται από λεπτομέρειες

που δεν μπορούν να αποδοθούν ποσοτικά, ότι αναδεικνύει φαινόμενα που δεν μπορούν εξ αρχής να

προβλεφθούν, ότι αυξάνει την αντίληψη του ερευνητική σε κοινωνικά ζητήματα, καθώς αναλύει το

φαινόμενο από την υποκειμενική σκοπιά των συμμετεχόντων καθώς και ότι  αποφεύγονται  οι “a

priori” κρίσεις 45. Η ανάλυση της συνέντευξης  έγινε μέσω μιας περισσότερο θεματικής και λιγότερο

ποιοτικής ανάλυσης, προκειμένου να εντοπιστούν τα μοτίβα των εννοιών που αναφέρονται  46. Στη

θεματική ανάλυση, πραγματοποιούνται 6 στάδια. Το 1ο στάδιο αναφέρεται στην εξοικείωση με τα

δεδομένα,  το  2ο στην  κωδικοποίησή  τους,  το  3ο στην  αναζήτηση  των  θεμάτων,  το  4ο στην

αναθεώρηση των θεμάτων, το 5ο στον ορισμό και την  ονομασία των θεμάτων και το 6ο τέλος στην

παραγωγή ή στην συγγραφή των δεδομένων της ερευνητικής αναφοράς 47. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε

η επαγωγική προσέγγιση για την ανάλυση της συνέντευξης, όπου η διαδικασία της κωδικοποίησης

γίνεται από κάτω προς τα πάνω.

2.3 Πληθυσμός –Δείγμα

O πληθυσμός-στόχος της παρούσας έρευνας είναι το σύνολο των κατοίκων της Φλώρινας και της

Καστοριάς που σπούδασαν στη Γεωργική της Σχολή. Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν συνεντεύξεις σε

44Ιωσηφίδης Θ., Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Κριτική Αθήνα, 2008.
45Ιωσηφίδης Θ., Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Κριτική Αθήνα, 2008.
46Willig, C. (2014). Introducing Qualitative Research in Psychology. 3d Edition, England, Open University
Press.
47Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology,
3 (2). pp. 77-101. ISSN 1478-0887
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15 άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών,  οι οποίοι είναι απόφοιτοι  της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

(ΓΣΦ). Τα ονόματα των μαθητών βρέθηκαν στο αρχείο της ΓΣΦ, το οποίο βρίσκεται  στο ΓΑΚ

Φλώρινας. Κατόπιν, μέσω τηλεφωνικού καταλόγου έγινε η εύρεση των τηλεφωνικών αριθμών και η

πρώτη επαφή με το δείγμα. Από τα άτομα του καταλόγου καταφέραμε να εντοπίσουμε μόνο τα 15,

καθώς  πολλοί  από  αυτούς  έχουν  πεθάνει  ή  έχουν  φύγει  από  την  πόλη  της  Φλώρινας  και  της

Καστοριάς. 

Οι Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζουν τα δημογραφικά στοιχεία των 15 συμμετεχόντων της έρευνας, τα

οποία είναι  το φύλο,  η  ηλικία,  ο  τόπος  γέννησης,  ο  τόπος  κατοικίας,  το επάγγελμα πατέρα,  το

επάγγελμα  μητέρας,  το  εκπαιδευτικό  επίπεδο   και  το  επάγγελμα.  Στο  επάγγελμα  πατέρας  και

μητέρας δίνονται και πολλαπλές απαντήσεις.

Πίνακας 1. Δημογραφικά Στοιχεία

Δημογραφικά στοιχεία Κατηγορίες Ν
Φύλο Άνδρας (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 15
Ηλικία 64 (14)

66 (12)
67 (2,7,10,11)

68 (1,8)
69 (3,5)
72 (15)

1
1
4
2
2
1

Τόπος γέννησης Αρμενοχώρι (1)
Αμμοχώρι (2,7,12)

Άνω Κλεινές Φλώρινας (3)
Κοτύλη Καστοριάς (4)

Τριπόταμος  Φλώρινας (5)
Άνω Πτελέα  Καστοριάς (6)

Μελίτη Φλώρινας (8,11)
Τροπαιούχος Φλώρινας (9)

1
3
1
1
1
1
2
1
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Παλαίστρα Φλώρινας (10)
Κώττας Φλώρινας (13)

Άνω Καλλινίκη (14)
Φωτεινή  Καστοριάς (15)

1
1
1
1

Τόπος κατοικίας Αρμενοχώρι (1)
Αμμοχώρι (2,7,12)

Άνω Κλεινές Φλώρινας (3)
Μανιάκι Καστοριάς (4)

Φλώρινα (5)
Καστοριά (6,13)

Μελίτη Φλώρινας (8,11)
Τροπαιούχος Φλώρινας (9)
Παλαίστρα Φλώρινας (10)

Άνω Καλλινίκη (14)
Φωτεινή  Καστοριάς (15)

1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1

*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

Πίνακας 2. Δημογραφικά Στοιχεία

Δημογραφικά στοιχεία Κατηγορίες Ν
Επάγγελμα πατέρα Έμπορος εξωτερικού/ Έμπορος (1,14)

Γεωργός (2,3,5,6,13,15)
Κτηνοτρόφος, Υλοτόμος (4)

Αγρότης (1,7,9,10,11)
Οικοδόμος (8,12)

2
6
1
5
2

Επάγγελμα μητέρας Οικιακά (1,2,3,4,5,6,8,11,14,15)
Αγρότισσα (3,6,7,9,10,13,15)

Εργάτρια (5,12)

10
7
2

Εκπαιδευτικό επίπεδο Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής
Φλώρινας (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

Απόφοιτος Γυμνασίου  και  Γεωργικής Σχολής Φλώρινας (15)

14

1
Επάγγελμα Συνταξιούχος Ο.Σ.Ε. (1,11)

Συνταξιούχος Δ.Ε.Η (2)
2
1
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Ιερέας (3,10)
Συνταξιούχος πυροσβεστικής υπηρεσίας (5)

Συνταξιούχος Δημοσίου (6)
Συνταξιούχος Αγρότης (7)

Συνταξιούχος οικοδόμος (8,12,14)

2
1
1
1
3

*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

15

Φύλο

Άνδρας

Γυναίκα

Γράφημα 1. Φύλο

2

8

1

Ηλικία

64-66 

67-69

70-72 

Γράφημα 2. Ηλικία
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12

3

Τόπος γέννησης

Φλώρινα 

Καστοριά 

Γράφημα 3. Τόπος Γέννησης

11

4

Τόπος κατοικίας

Φλώρινα

Καστοριά

Γράφημα 4. Τόπος Κατοικίας

2

6

1

5

2

Επάγγελμα πατέρα

Έμπορος εξωτερικού/ 
Έμπορος

Γεωργός 

Κτηνοτρόφος, Υλοτόμος 

Αγρότης 

Οικοδόμος

Γράφημα 5. Επάγγελμα Πατέρα
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10

7

2

Επάγγελμα μητέρας

Οικιακά 

Αγρότισσα

Εργάτρια

Γράφημα 6. Επάγγελμα Μητέρας

14

1

Εκπαιδευτικό επίπεδο

Απόφοιτος Δημοτικού 
Σχολείου και Γεωργικής 
Σχολής Φλώρινας 

Απόφοιτος Γυμνασίου  
και  Γεωργικής Σχολής 
Φλώρινας 

Γράφημα 7. Εκπαιδευτικό Επίπεδο

9

2

Επάγγελμα

Συνταξιούχος 

Ιερέας 
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Γράφημα 8. Επάγγελμα

2.4 Εργαλεία ανάλυσης

O Πίνακας 3 παρουσιάζει τους 6 θεματικούς άξονες που αντιστοιχούν στα ερευνητικά ερωτήματα,

καθώς  επίσης  και  τις  αντίστοιχες  ερωτήσεις.  Συγκεκριμένα,  μελετήθηκαν  οι  άξονες   Κίνητρα-

Προσδοκίες μαθητών, Κριτήρια εισαγωγής στη σχολή, Κοινωνικά στοιχεία κοινωνίας, Περιορισμοί-

Ποινές, Μηχανισμοί ελέγχου σχολής και Αξιολόγηση μαθητείας.

Πίνακας 3. Θεματικοί Άξονες

Θεματικοί άξονες Ερωτήσεις
1) Κίνητρα- Προσδοκίες 
μαθητών

1)Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ;
2)Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

2) Κριτήρια σχολής 1)Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνετε δεκτοί στη
Σχολή;
2)Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;
3)Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη
σχολή;
4)Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή
σας στη σχολή;

3)Κοινωνικά στοιχεία 1)Εκτός  από  το  νομό  Φλώρινας  είχατε  συμμαθητές  και  από  άλλες
περιοχές της Ελλάδας και ποιες;
2)Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών
που  κατοικούσαν  σε  μακρινά  χωριά  ήταν  ευκολότερη;  Έχετε
παραδείγματα για αυτό;
3)Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;
4)Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;
5) Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε;

4) Περιορισμοί-Ποινές 1)Τιμωρούσε κάποιους ο παιδονόμος, για ποιο λόγο;
2)Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;
3)Υπήρχαν  στάσιμοι  και  μετεξεταστέοι   μαθητές;  Θυμάστε
περιπτώσεις;

5) Μηχανισμοί ελέγχου 
σχολής

1)Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και
αν ναι κάθε πότε;
2)Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;
3)Φορούσατε κάποια ειδική στολή;
4)Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;
5)Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν
ως βασικό τους σκοπό να γίνετε ηθικά μέλη της κοινωνίας;
6)Σας  περνούσαν  μια  ορισμένη  αντίληψη  για  την  πολιτική  και  την
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κοινωνία; Αναφέρετε παραδείγματα.
6) Αξιολόγηση 
μαθητείας

1)Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;
2)Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;
3)Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα
και βιβλία;
4)Τα  πρακτικά  μαθήματα  διδάσκονταν  κάνοντας  πρακτική  στην
πράξη; Ποιος την έκανε;
5)Ποια  είχαν  μεγαλύτερη  βαρύτητα,  τα  θεωρητικά  ήτα  πρακτικά
μαθήματα;
6)Πως χαρακτηρίζετε τους δασκάλους σας;
7)Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;
8)Πηγαίνατε  εκδρομές;  Ποιος  αποφάσιζε  το  χαρακτήρα  των
εκδρομών( αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονηματικές);
9)Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η
χρησιμότητα και η κοινωνική ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από
τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

2.5  Ηθικά ζητήματα

Τα  θέματα  ηθικής  δεοντολογίας  θεωρούνται  ιδιαίτερα  σημαντικά  στην  ψυχολογία  των

συμμετεχόντων  και  απαραίτητα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  από τον  ερευνητή,  48 όπως  ορίζει  η

Αμερικανική  Ψυχολογική  Εταιρεία,  49 αλλά  και  η  Βρετανική  50.  Συγκεκριμένα  οι  κανόνες  που

τηρήθηκαν ήταν οι ακόλουθοι:

 Πριν απαντήσουν στις ερωτήσεις οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη διαδικασία, τους

ερευνητικούς στόχους, ότι η συμμετοχή τους είναι εθελοντική 

 Διασαφηνίστηκε το δικαίωμα των συμμετεχόντων να αποχωρήσουν από την έρευνα όποτε

και αν το θελήσουν, ακόμη και μετά το τέλος της έρευνας

48Koocher, & Keith-Spiegel,1998. Ethics in Psychology and the Mental Health Professions: Standards and
Cases (3rd e d.). New York: Oxford University Press
49American Psychology Association (2001). Ethical Principles of psychologists and code of conduct. Draft for
comment. The monitor of psychology, 32(2), 77-89
50British Psychological Society (2014). Code of conduct , Ethical Principles and guidelines.
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 Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι δε θα χρησιμοποιηθεί κανένα προσωπικό στοιχείο τους

χωρίς  την  έγκρισή  τους.  Επίσης,  έγινε  κατανοητό  ότι  οι  απαντήσεις  τους  θα

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και για μελλοντικές έρευνες.

2.6 Αξιοπιστία και εγκυρότητα δεδομένων

Η  αξιοπιστία  των  δεδομένων  εξασφαλίστηκε,  καθώς  μετά  το  πέρας  της  ανάλυσης

πραγματοποιήθηκε  έλεγχος  των  δεδομένων  από  τους  ίδιους  τους  συνεντευξιαζόμενους.  Η

διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη, καθώς η διερεύνηση των πεποιθήσεων των συνεντευξιαζόμενων

στηρίζεται  στην  υποκειμενική  ερμηνεία  του  ερευνητή51.  Συνεπώς,  οι  απομαγνητοφωνημένες

συνεντεύξεις συζητήθηκαν σε δεύτερο επίπεδο με τον καθένα από τους συμμετέχοντες ως προς τη

συμφωνία τους σχετικά με το νόημα που απέδωσε ο ερευνητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

3.1 1ος θεματικός άξονας
Ο Πίνακας  4  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα  για  τον  1ο θεματικό  άξονα  «Κίνητρα-  Προσδοκίες

μαθητών». 

Πίνακας 4. Αποτελέσματα 1ου θεματικού άξονα "Κίνητρα-Προσδοκίες μαθητών"

«1ος θεματικός άξονας: Κίνητρα- Προσδοκίες μαθητών»
1)Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Φυγή από τη φτώχεια Καλή ζωή μέσα στη Σχολή (1,14)

Φτώχεια στο χωριό (2,3,5,8,9,10,14,15)
Μόρφωση για καλύτερη ζωή (8,11)

2
8
2

Γνώσεις σε ανάλογα
επαγγέλματα

Γνώσεις σε όλα τα επαγγέλματα (1)
Ειδίκευση σε γεωργία και κτηνοτροφία (5,10)

Βελτίωση στο επάγγελμα του πατέρα  (3)
Γνώσεις σε κλάδεμα (7)

1
2
1
1

51Fives, H. , &Buehl, M. (2012) . What do teachers believe? Developing a framework for examining beliefs
about teachers ’knowledge and ability . Contemporary Educational Psychology, 33 , 134 – 176 
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Ενασχόληση με αγροτικά και τέχνες (6) 1
Αναζήτηση εργασίας Εύρεση δουλειάς (4,7) 2

Ο γονέας Ο πατέρας μου(12,13) 2
2)Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Απόκτηση γνώσεων Να μάθω κάτι ή περισσότερα ή καινούρια πράγματα

(2,6,8,10)
Γνώσεις σε όλα τα επαγγέλματα (11)

4
1

Επαγγελματική
αποκατάσταση

Διορισμός (3,14)
Μια καλή δουλειά για καταπολέμηση της φτώχειας (4)
Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση στον

αγροτικό κλάδο (5,7,8,9)

2
1

4
Καμία προσδοκία Δεν ήθελα (12)

Δεν γνώριζα (13)
Ήθελα μόνο να τελειώσω το Γυμνάσιο (15)

1
1
1

*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

 Στην ερώτηση «Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ;» δημιουργήθηκαν 4 θέματα. Το 1ο

αναφέρεται  στη φυγή των συμμετεχόντων από τη φτώχεια,  το 2ο σε γνώσεις σε ανάλογα

επαγγέλματα, το 3ο σε αναζήτηση εργασίας και το 4ο στον γονέα.

Αναλύοντας  το  1ο θέμα  «Φυγή  από  τη  φτώχεια»,  στις  κατηγορίες  του,  η  μειοψηφία  (Ν=2)

αναφέρθηκε ότι ωθήθηκε από την καλή ζωή μέσα στη Σχολή: «Εκεί καταρχήν μας άρεσε το αυτό ότι

να πούμε πρώτα από τη ζωή που κάναμε μέσα, κάναμε πολύ ωραία ζωή, γιατί υπήρχε η καθαριότητα,

υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχε φαγοπότι μέσα όλα και ύπνο μέναμε εκεί.» (Σ1). Επίσης, οι μισοί (Ν=8)

ανέφεραν ότι τους ώθησε η  φτώχεια στο χωριό:  «Και έτσι ήθελα να βγω από το χωριό…Υπήρχε

φτώχεια, μεγάλη φτώχεια.»(Σ2). Τέλος, η μειοψηφία (Ν=2) ωθήθηκε από το ενδεχόμενο μόρφωσης

για καλύτερη ζωή:  «…με προώθησε η μητέρα μου να πάω στη Γεωργική Σχολή…Αυτή ήθελε να

μορφωθώ να έχω περισσότερες γνώσεις για μια καλύτερη ζωή.» (Σ8).

Στο  2ο θέμα  «Γνώσεις  σε  ανάλογα  επαγγέλματα»,  ένα  άτομο  (Ν=1)  δήλωσε  ότι  το  ώθησαν  οι

γνώσεις σε όλα τα επαγγέλματα: «δεύτερον ήμασταν πάλι ικανοποιημένοι από αυτό ότι υπήρχαν όλα

τα επαγγέλματα μέσα δηλαδή από μαραγκοσύνη, μηχανολογία και τα υπόλοιπα της αγροτιάς μερικά

πράγματα.»  (Σ1).  Επίσης,  η  μειοψηφία  (Ν=2)  ωθήθηκε  από  την  ειδίκευση  σε  γεωργία  και

κτηνοτροφία: «Τότε, εκείνη την περίοδο είχαμε ώθηση προς τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ήταν σε
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ανάπτυξη. Δηλαδή, συνέφερε τον κόσμο να ασχοληθεί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.  Και οι

ειδικευμένοι ήταν και ανάρπαστοι και μπορούσαν να εργαστούν και κάπου αλλού.» (Σ5). Ακόμα, ένα

άτομο (Ν=1) αναφέρθηκε στη βελτίωση στο επάγγελμα του πατέρα: «Μιας και ο πατέρας μου ήταν

γεωργός ήθελα να μάθω δενδροκομία, κτηνοτροφία επειδή είχαμε γελάδια, πρόβατα, γίδια. Να μάθω

πώς να καλλιεργώ τη γη, να παράγω σωστότερα, να συνεργάζομαι με γεωπόνους, με ειδικούς, και να

ωφελήσω και τον εαυτό μου, αλλά και εδώ τους τοπικούς.» (Σ3). Τέλος, ένα άτομο (Ν=1) δήλωσε

πως ωθήθηκε από τις γνώσεις σε κλάδεμα: «Εγώ το μόνο πράγμα που μου άρεσε και πήρα την τέχνη

είναι το κλάδεμα και σήμερα ήδη το δουλεύω αυτό το πράγμα.» (Σ7), ένα άλλο ήθελε την ενασχόληση

με αγροτικά και τέχνες:  «Ήταν το μεράκι πάνω στην αγροτική ζωή του τόπου μας που ήθελα να

ασχοληθώ και εγώ με τα αγροτικά, και ήθελα να μάθω και άλλες τέχνες.» (Σ6).

Επίσης, στο 3ο θέμα «Αναζήτηση εργασίας», η μειοψηφία (Ν=2) δήλωσε ότι ωθήθηκαν από την

εύρεση δουλειάς:  «Έπρεπε  κάπου από το χωριό  να  φύγουμε  για  να  βρούμε  κάποια  δουλειά,  δεν

υπήρχαν δουλειές τότε στο χωριό.» (Σ4).

Όμοια, στο 4ο θέμα «Ο γονέας», η μειοψηφία (Ν=2) δήλωσε ότι ωθήθηκαν από τον πατέρα:  «Ο

πατέρας μου με προώθησε όχι εγώ.» (Σ12).

 Στην  ερώτηση «Ποιες  ήταν  οι  προσδοκίες  σας  από  τις  σπουδές  σας  στη  ΓΣΦ;»

δημιουργήθηκαν  3  θέματα  τα  οποία  είναι  η  απόκτηση  γνώσεων,  η  επαγγελματική

αποκατάσταση και καμία προσδοκία.

Στο 1ο θέμα «Απόκτηση γνώσεων», λίγοι συμμετέχοντες (Ν=4) αναφέρθηκαν στο να μάθουν κάτι ή

περισσότερα ή καινούρια πράγματα: «Να μάθουμε κάτι, να μάθουμε να γίνουμε καλύτεροι.» (Σ10) και

ένας (Ν=1) αναφέρθηκε στις  γνώσεις σε όλα τα επαγγέλματα:  «Οι προσδοκίες μας ήτανε ότι κάτι

πήραμε από κει μέσα, από όλα τα επαγγέλματα κάτι αρπάξαμε.» (Σ11).

Στο 2ο θέμα «Επαγγελματική αποκατάσταση», δύο (2) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι προσδοκούσαν

το Διορισμό: «Μπορούσα να διοριστώ στα ιδρύματα, όπως είχα διοριστεί…» (Σ3)  και ένας  (1) μια

καλή δουλειά για καταπολέμηση της φτώχειας:  «Κάτι το καλύτερο κάποια δουλειά να βρούμε να
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πιάσουμε, κάτι πιο καλά. Γιατί στο χωριό δεν βλέπαμε να είχε ζωή. Ήτανε τι να σου πω. Δύσκολα τα

πράγματα, δύσκολα. Είχαμε φτώχεια πολύ φτώχεια.» (Σ4).Τέλος, πέντε (5) συμμετέχοντες είχαν ως

προσδοκία  την  εκπαίδευση και  επαγγελματική  αποκατάσταση στον αγροτικό  κλάδο:  «Αυτό  που

περίμενα ήταν επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και να εκπαιδευθώ για να μπορώ να ασχοληθώ με

τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτό που συνέπεσε η εργασία με την εκπαίδευση ήταν κάτι πολύ

χαρούμενο για μένα.» (Σ5).

Τέλος, αναλύοντας το 3ο θέμα «Καμία προσδοκία», ένας (1) συμμετέχοντας ανέφερε πως δεν είχε

καμία προσδοκία επειδή δεν ήθελε: «Να σας πω την αλήθεια τίποτα. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη

γεωργία.» (Σ12) ή άλλος δεν γνώριζε: «Όχι δε γνώριζα εγώ κάτι ,ήμουνα μικρός πολύ για να πω θα

γίνω  αυτό.»  (Σ13)  ή  επειδή  ήθελε  μόνο  να  τελειώσει  το  Γυμνάσιο:  «Τίποτα  απολύτως,  τίποτα

απολύτως. Ήθελα να τελειώσω το γυμνάσιο και η ευκαιρία ήταν εκεί.»(Σ15).

3.2 2ος θεματικός άξονας

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τον 2ο θεματικό άξονα «Κριτήρια σχολής». 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα 2ου Θεματικού άξονα "Κριτήρια Σχολής"

«2ος θεματικός άξονας: Κριτήρια σχολής»
1)Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνετε δεκτοί στη Σχολή;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Απολυτήριο Δημοτικού Απολυτήριο Δημοτικού, ονοματεπώνυμο και καταγωγή  (1)

Απολυτήριο Δημοτικού (2,6,7,8,9,11,14)
Απολυτήριο Δημοτικού και πιστοποιητικό από κοινότητα (9,11)

Απολυτήριο Δημοτικού, αγρότης πατέρας(3)
Απολυτήριο Δημοτικού, άπορη οικογένεια (5)

1
7
2
1
1

Άλλο έγγραφο Μόνο η αίτηση (10)
Αίτηση μέσω Δήμου/Κοινότητας  (12,15)

1
2

Δε θυμάμαι Δε θυμάμαι, ο πατέρας ανέλαβε (4,13) 2
2)Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Όχι Όχι, ήταν γνωστή η καταγωγή μας (1)

Όχι/Δε νομίζω (2,5,8,9,15)
Όχι, υπήρχαν άτομα και από άλλα κόμματα (3) 

1
5
1
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Δε γνωρίζω/Δε θυμάμαι Δε γνωρίζω, ήμαστε αγνοί/μαζεμένοι άνθρωποι (4,7,13,14)
Δε θυμάμαι, μπορεί (6,11,12)

4
3

3)Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;
Θέματα Κατηγορίες Ν

Όχι Όχι (1,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15)
Όχι, δε θυμάμαι (2)

12
1

Ναι Ναι, νομίζω υπήρχε ερωτηματολόγιο (3)
Ναι, έκανε ερωτήσεις ένας γεωπόνος (9)

1
1

4) Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;
Θέματα Κατηγορίες Ν

Καθόλου σημαντικός Καθόλου, είχα χαμηλό απολυτήριο (1,12,14)
Καθόλου (4,7,9,10)

3
4

Δε θυμάμαι Δε θυμάμαι, είχα χαμηλό απολυτήριο (2)
Δε νομίζω (11)

1
1

Ίσως ήταν σημαντικός Ίσως, είχα καλό απολυτήριο (3,5,13) 3
Ήταν σημαντικός Ήταν, αλλά περισσότερο σημαντική η εργατικότητα (6)

Ήταν, είχα καλό απολυτήριο (8)
Ήταν (15)

1
1
1

*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

 Στην  ερώτηση  «Τι  δικαιολογητικά  έπρεπε  να  καταθέσετε  για  να  γίνετε  δεκτοί  στη

Σχολή;» δημιουργήθηκαν 3 θέματα. Το 1ο αναφέρεται στο απολυτήριο Δημοτικού, το 2ο σε

κάποιο άλλο έγγραφο και το 3ο στο ότι κάποιοι δεν θυμούνται τα δικαιολογητικά αυτά.

Αναλύοντας  το  1ο θέμα  «Απολυτήριο  Δημοτικού»  στις  κατηγορίες  του,  1  άτομο  ανέφερε  ότι

χρειάστηκε  να  καταθέσει  απολυτήριο  Δημοτικού,  ονοματεπώνυμο  και  καταγωγή   ως

δικαιολογητικά:  «Όχι μόνο ονοματεπώνυμο από που κατάγεσαι ας πούμε Αρμενοχώρι Φλωρίνης τι

άλλο έχεις στο σπίτι  και το απολυτήριο του δημοτικού αυτά μόνο.» (Σ1). Οι μισοί περίπου (Ν=7)

ανέφεραν το απολυτήριο Δημοτικού:  «…μάλλον μας ζήτησαν το απολυτήριο του δημοτικού.» (Σ8).

Επίσης,  η  μειοψηφία  (Ν=2)  δήλωσαν  το  απολυτήριο  Δημοτικού  και  το  πιστοποιητικό  από

κοινότητα:  «Δε  ξέρω κάποιο  πιστοποιητικό  από  την  κοινότητα  και  απολυτήριο  δημοτικού» (Σ9).

Τέλος,  1  συμμετέχοντας  ανέφερε  το  απολυτήριο  Δημοτικού  και  ότι  ο  πατέρας  ήταν  αγρότης:

«Τίποτα το απολυτήριο του δημοτικού και έβλεπαν αν ο πατέρας ήταν αγρότης.»(Σ3) ή το απολυτήριο

Δημοτικού και ότι η οικογένεια ήταν άπορη:  «Κοίταξε τότε χρειαζότανε μόνο το απολυτήριο του

δημοτικού.  Κριτήριο  για  να  σε  πάρουνε  στη  Σχολή  πρέπει  να  ήταν  ,αν  θυμάμαι  καλά  και  αν  η

οικογένεια σου ήταν άπορη. Γιατί πολλά παιδιά τότε δεν είχαν που την κεφαλή κλείνε.»(Σ5). 
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Στο  2ο θέμα  «Άλλο  έγγραφο»,  1  συμμετέχοντας  δήλωσε  ως  δικαιολογητικό  μόνο  την  αίτηση:

«Δικαιολογητικά τίποτε μια αίτηση μονάχα αυτό ήτανε.» (Σ10) και 2 άτομα ανέφεραν την αίτηση

μέσω Δήμου/Κοινότητας:  «Τότες μέσω Δημαρχίας ήτανε. Ο πατέρας μου κατέθεσε χαρτιά στο δήμο

και ο δήμος έκανε αίτηση στη Γεωργική Σχολή και μας πήρανε.»  (Σ12). 

Επίσης,  στο 3ο θέμα «Δε θυμάμαι»,  η  μειοψηφία  (Ν=2) δήλωσε ότι  δεν θυμούνται  και  ότι  είχε

αναλάβει ο πατέρας τους: «Δε θυμάμαι αυτά τα έκανε ο πατέρας μου.» (Σ13).

 Στην ερώτηση «Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;»

δημιουργήθηκαν 2 θέματα, από τα οποία το πρώτο είναι όχι και το δεύτερο δε γνωρίζω/δε

θυμάμαι. 

Στο 1ο θέμα «Όχι», 1 άτομο δήλωσε πως δεν χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών

φρονημάτων διότι ήταν γνωστή η καταγωγή τους: «…όχι στην πορεία ξέρανε αυτοί ότι ήμαστε από

αγροτικές οικογένειες. Δε μας ζήτησαν τίποτε.» (Σ1), αρκετοί (Ν=5) ανέφεραν πως δεν χρειαζόταν ή

δε νομίζουν να χρειαζόταν: «Μπα δε νομίζω, όχι  όχι.» (Σ8) και 1 συμμετέχοντας δήλωσε πως δεν

χρειαζόταν, διότι υπήρχαν άτομα και από άλλα κόμματα: «Όχι γιατί είχαμε και άλλους που ήταν με

άλλα κόμματα και τους είχα συμμαθητές. Εκεί θα το έβρισκαν αυτοί αν απαγόρευαν.» (Σ3). 

Στο  2ο θέμα  «Δε  γνωρίζω/Δε  θυμάμαι»,  4  άτομα  ανέφεραν  πως  δε  γνωρίζουν,  διότι  ήταν

αγνοί/μαζεμένοι άνθρωποι: «Όχι σε εκείνα τα χρόνια όχι .Δε ψάξανε τόσο γιατί δεν ήμασταν και τόσο

ας πούμε αλήτες και ….ξέρεις μιλάμε τώρα για το εξήντα τόσο πιο μαζεμένος ήταν ο κόσμος.» (Σ7) και

λίγα  άτομα (Ν=3)  ότι  μπορεί  και  δεν  θυμούνται:  «Αυτό  δεν  μπορώ να  το  θυμάμαι.  Μπορεί  να

ζήτησαν και κάτι τέτοιο, μπορεί να ζήτησαν δεν αμφιβάλω, …» (Σ6).  

 Στην ερώτηση «Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη

σχολή;» δημιουργήθηκαν 2 θέματα, από τα οποία το πρώτο είναι όχι και το δεύτερο ναι. 

Στο 1ο θέμα «Όχι», η πλειοψηφία δήλωσε πως δεν χρειάστηκε να περάσουν από συνέντευξη:  «Τι

συνέντευξη  τότε  ήμασταν  μικρά παιδιά.»(Σ5),  ενώ 1  άτομο ανέφερε  πως  δεν  θυμάται:  «Όχι  δεν

θυμάμαι.» (Σ2).
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Στο 2ο θέμα «Ναι», 1 άτομο ανέφερε πως νομίζει ότι υπήρχε ερωτηματολόγιο:  «…νομίζω είχε ένα

ερωτηματολόγιο και απαντούσα.» (Σ3) ή ότι ένας γεωπόνος έκανε ερωτήσεις: «Ναι, ναι μας πήρε μια

συνέντευξη ένας γεωπόνος ήτανε εκεί   Ηλιάδης λεγότανε αλλά τώρα  το μικρό του όνομα δεν το

θυμάμαι. Με ρώτησε για την οικογενειακή κατάσταση και για ποιο λόγο πήγα στη Σχολή.» (Σ9).

 Στην ερώτηση «Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας

στη  σχολή;» δημιουργήθηκαν  4  θέματα.  Το  1ο αναφέρεται  στο  ότι  δεν  ήταν  καθόλου

σημαντικός, το 2ο στο ότι κάποιοι συμμετέχοντες δεν θυμούνται, το 3ο στο ότι ίσως να ήταν

σημαντικός και το 4ο στο ότι ήταν σημαντικός ο βαθμός του απολυτηρίου.

 Αναλύοντας το 1ο θέμα «Καθόλου σημαντικός», στις κατηγορίες του, λίγα άτομα (Ν=3) ανέφεραν

πως δεν ήταν καθόλου σημαντικός, καθώς είχαν χαμηλό απολυτήριο: «Όχι, όχι δεν έπαιζε ρόλο, το

πήρα με πέντε.»  (Σ12) και επίσης λίγα άτομα (Ν=4) πως απλά δεν ήταν καθόλου σημαντικός  ο

βαθμός του απολυτηρίου: «Όχι τότε όλους τους παίρνανε όσοι είχαν επιθυμία τους παίρνανε.» (Σ10).

Στο 2ο θέμα «Δε θυμάμαι», 1 άτομο δήλωσε πως δε θυμάται και πως είχε χαμηλό απολυτήριο: «Δεν

θυμάμαι  αν  και  είχα  χαμηλό  βαθμό,  έξι  είχα  στο  απολυτήριο.» (Σ2)  ή  ότι  δε  νομίζει  να  ήταν

σημαντικός ο βαθμός: «Δε νομίζω…»(Σ11). 

Ακολούθως, στο 3ο θέμα «Ίσως ήταν σημαντικός», η μειοψηφία (Ν=3) δήλωσε ότι  ίσως να ήταν

σημαντικός και πως είχε καλό απολυτήριο: «Μπορούσε να ήτανε γιατί ήμουν καλός μαθητής.» (Σ3).

Τέλος, στο 4ο θέμα «Ήταν σημαντικός», 1 συμμετέχοντας ανέφερε πως ήταν, αλλά περισσότερο

σημαντική ήταν η εργατικότητα:  «Ήτανε αλλά δε μετρούσε τόσο πολύ ο βαθμός. Αυτοί ψάχνανε να

βρούνε παιδιά που είχαν όρεξη για δουλειά.» (Σ6), ή ότι ήταν, διότι είχε καλό απολυτήριο: «Ναι, ναι

το απολυτήριο το πήρα με οκτώ για να πάω στη Σχολή.» (Σ8), ή ότι απλώς ήταν σημαντικός:  «Ναι

ήταν σημαντικός έπαιξε ρόλο, έπαιξε ρόλο.»(Σ15).

3.3.3 3ος θεματικός άξονας
Οι  Πίνακες  6  και  7  παρουσιάζουν  τα  αποτελέσματα  για  τον  3ο θεματικό  άξονα  «Κοινωνικά

στοιχεία». 
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Πίνακας 6. Αποτελέσματα 3ου Θεματικού άξονα "Κοινωνικά στοιχεία"

«3ος θεματικός άξονας: Κοινωνικά στοιχεία κοινωνίας»
1)Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και

ποιες;
Θέματα Κατηγορίες Ν

Όχι Όχι, μόνο από το νομό (1) 1
Δε γνωρίζω Δε θυμάμαι/δε ξέρω (2) 1

Ναι Τρίκαλα (3)
Καρδίτσα (3)

Έβρος (3)
Σέρρες (3,9)

Δράμα (3,4,6,7,12)
Ξάνθη (4,6,9,14)

Καβάλα (7,9)
Βέροια (8,9)
Κιλκίς (9)

Κομοτηνή (6)
Θεσσαλονίκη (7,14,15)
Κοζάνη (10,11,12,15)

Αλεξανδρούπολη (10,12)
Καστοριά (10,14,15)

Γιαννιτσά (14)
Έδεσσα (8,11,13,15)

Άρνισσα (13)
Σχεδόν όλη τη Βόρειο Ελλάδα (4)

Από όλη την Ελλάδα (5,6,10)

1
1
1
2
5
4
2
2
1
1
3
4
2
3
1
4
1
1
3

*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

Πίνακας 7. Αποτελέσματα 3ου θεματικού άξονα "Κοινωνικά στοιχεία"

«3ος θεματικός άξονας: Κοινωνικά στοιχεία»
2)  Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε  

μακρινά χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό;
Θέματα Κατηγορίες Ν

Ναι Ναι, αγρότες και πολύτεκνοι (9) 1
Δε γνωρίζω Δε γνωρίζω/ήμουν σε μικρή ηλικία (4,5,8) 3

Όχι Όχι/υπήρχαν από όλα τα χωριά (2,11,14)
Όχι, δεν υπήρχε διάκριση/όλοι ήταν ευπρόσδεκτοι (3,7,10)

Όχι, η σχολή είχε παροχές (6)
Όχι, δε νομίζω (12,13,15)

3
3
1
3

3) Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;
Θέματα Κατηγορίες Ν
Μεικτό Μεικτό με πρόσφυγες/ποντίους (2,8)

Μεικτό (1,5,9,12)
Μεικτό με πρόσφυγες και σλαβόφωνους (3,7)

2
4
2

Προσφυγικό Προσφυγικό, όλοι Πόντιοι (15) 1
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Ελληνικό (4) 1
Σλαβόφωνο Σλαβόφωνο (6,10,11,13,14) 5

4) Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;
Κατηγορίες Ν

Ναι (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) 15
5)Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε;

Κατηγορίες Ν
1960-1961 (13)
1961-1962 (15)
1963-1964 (3,4)
1964-1965 (7,8)

1965-1966 (2,5,9)
1966-1967 (11)

1967-1968 (6,10,12)
1968-1969 (14)

2
1
2
2
3
1
3
1

*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

 Στην ερώτηση «Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές

της  Ελλάδας  και  ποιες;» δημιουργήθηκαν  3  θέματα.  Το  1ο αναφέρεται  στην  αρνητική

απάντηση ‘Όχι’, το 2ο στην απάντηση ‘Δε γνωρίζω’ και το 3ο στη θετική απάντηση ‘Ναι’. 

Αναλύοντας το 1ο θέμα «Όχι», 1 άτομο δήλωσε πως δεν είχε συμμαθητές από άλλες περιοχές της

Ελλάδας, εκτός από το νομό Φλώρινας: «Όχι μόνο από εδώ από το νομό μας από τη Βεύη.» (Σ1).

Στο 2ο θέμα «Δε γνωρίζω», 1 άτομο ανέφερε πως δεν θυμάται ή δεν ξέρει: «Δε θυμάμαι, δε νομίζω,

δε ξέρω. Ήταν πολλά παιδιά… » (Σ2).

Τέλος,  αναλύοντας  το  3ο θέμα  «Ναι»  στις  κατηγορίες  του,  1  συμμετέχων  δήλωσε  πως  είχε

συμμαθητές και από Τρίκαλα, ή Καρδίτσα, ή Έβρο:  «Είχαμε πανελλαδικά και από τη Μακεδονία

παραπάνω. Είχαμε από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα μέχρι και από τον Έβρο, …»(Σ3). Επίσης, 2 άτομα

ανέφεραν τις Σέρρες, ή την Καβάλα, ή τη Βέροια:  «Ναι  είχαμε από Καβάλα, Σέρρες, Βέροια, …»

(Σ9). Ακόμη 5 άτομα ανέφεραν τη Δράμα, 4 την Ξάνθη, 1 την Κομοτηνή και 3 από όλη την Ελλάδα:

«Ναι από όλη την Ελλάδα. Ακόμη και από Ξάνθη, Δράμα είχαμε, Κομοτηνή είχε πολύ κόσμο.»  (Σ6).

Επιπλέον,  3  άτομα ανέφεραν  τη  Θεσσαλονίκη  ή  την  Καστοριά  και  1  τα  Γιαννιτσά:«… από  τα

Γιαννιτσά είχαμε κανά 3-4 άτομα, από την Καστοριά είχαμε από πολλούς νομούς. Από τη Θες/νίκη

είχε.» (Σ14). Η μειοψηφία (Ν=4) ανέφερε την Κοζάνη, ενώ 2 άτομα την Αλεξανδρούπολη: «…από
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την… Κοζάνη μέχρι από την Αλεξανδρούπολη.» (Σ10). Επιπροσθέτως, 4 άτομα δήλωσαν την Έδεσσα

και 1 την Άρνισσα: «Πρέπει να είχαμε. Θυμάμαι είχε παιδιά από την Έδεσσα, ήταν καναδυό από την

Άρνισσα  τα θυμάμαι… » (Σ13). Τέλος, 1 άτομο ανέφερε το Κιλκίς: «Ναι  είχαμε από …, Κιλκίς,…»

(Σ9) ή όλη τη Βόρειο Ελλάδα: «Είχε σχεδόν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα είχε.» (Σ4).

 Στην ερώτηση «Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που

κατοικούσαν  σε  μακρινά  χωριά  ήταν  ευκολότερη;  Έχετε  παραδείγματα  για  αυτό;»

δημιουργήθηκαν  3  θέματα.  Το  1ο αναφέρεται  στη  θετική  απάντηση  ‘Ναι’,  το  2ο στην

απάντηση ‘Δε γνωρίζω’ και το 3ο στην αρνητική απάντηση ‘Όχι’. 

Αναλύοντας το 1ο θέμα «Ναι», 1 άτομο δήλωσε ότι του δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή

στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά χωριά ήταν ευκολότερη, αναφέροντας τους αγρότες

και τους πολύτεκνους ως παράδειγμα: «Ναι, ναι αγρότες και συνήθως πολύτεκνους.» (Σ9).

Στο 2ο θέμα «Δε γνωρίζω», 3 συμμετέχοντες δήλωσαν πως δε γνωρίζουν ή ότι ήταν σε μικρή ηλικία:

«Ε αυτό στην ηλικία που ήμουνα δε μπορώ να το γνωρίζω. Αν είχαμε εμείς καλύτερη πρόσβαση από τα

άλλα τα παιδιά που ήταν από έξω.» (Σ8).

Επίσης,  στο  3ο θέμα  «Όχι»,  η  μειοψηφία  (Ν=3)  ανέφερε  πως  δεν  τους  δημιουργήθηκε  τέτοια

εντύπωση ή ότι υπήρχαν παιδιά από όλα τα χωριά: «Είχε παιδιά από όλα τα χωριά δε θυμάμαι πόσο

μακριά  Παπαγιάννη  ,  Παλαίστρα,  Ιτιά.» (Σ2)  ή  διότι  δεν  υπήρχε  διάκριση  και  όλοι  ήταν

ευπρόσδεκτοι: «Όχι όχι όποιος ήθελε πήγαινε δε κάνανε διακρίσεις σε αυτά τα πράματα.» (Σ7) και 1

άτομο πως η σχολή είχε παροχές, οπότε δεν είχε αυτή την εντύπωση:  «Ε… όχι. Ήταν Σχολή που

μπορούσαμε, που είχαμε το φαγητό μας, τον ύπνο μας, τη διασκέδαση μας, είχαμε  τα πάντα. Η σχολή

δεν μπορούμε να πούμε δούλευε σύγχρονα, για εκείνη την εποχή ήταν πολύ καλή.» (Σ6).

 Στην ερώτηση «Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;»

δημιουργήθηκαν 3 θέματα, από τα οποία το πρώτο είναι μεικτό, το δεύτερο προσφυγικό

και το τρίτο σλαβόφωνο. 
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Στο 1ο θέμα «Μεικτό», η μειοψηφία (Ν=2) απάντησε πως το χωριό προέλευσής τους ήταν μεικτό με

πρόσφυγες ή ποντίους: «Είναι μεικτό. Οι Πόντιοι όμως μπορώ να πω είναι μικρό ποσοστό.» (Σ8), ή

μεικτό με πρόσφυγες και σλαβόφωνους:  «Είναι προσφυγικό με πέντε οικογένειες σλαβόφωνων που

βρήκαμε, είναι μεικτό.» (Σ3), ενώ λίγα άτομα (Ν=4) δήλωσαν πως ήταν απλά μεικτό: «Μεικτό είναι

το χωριό μας.» (Σ5).

Στο 2ο θέμα «Προσφυγικό», 1 άτομο ανέφερε πως το χωριό ήταν προσφυγικό με  όλους Ποντίους:

«Όχι είναι όλοι πόντιοι προσφυγικό είναι.» (Σ15), ενώ 1 άλλο άτομο ότι ήταν το χωριό ελληνικό:

«Αυτό ήτανε από παλιά τα ελληνικά, δεν ξέρουμε άλλη γλώσσα.» (Σ4).

Τέλος, στο 3ο θέμα «Σλαβόφωνο», 5 συμμετέχοντες ανέφεραν πως το χωριό τους ήταν σλαβόφωνο:

«Σλαβόφωνο, σλαβόφωνο χωριό ήταν.» (Σ6). 

 Στην  ερώτηση  «Σας  πήρανε  στη  Σχολή  με  την  πρώτη  φορά;» δημιουργήθηκε  1

κατηγορία, καθώς η απάντηση ‘Ναι’ είναι ομόφωνη.

Εδώ όλοι οι συμμετέχοντες έχουν δώσει θετική απάντηση ‘Ναι’: «Ναι και χάρηκα πάρα πολύ όταν

έμαθα ότι θα με πάρουν.» (Σ2). 

 Στην ερώτηση «Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε;» δημιουργήθηκαν 8 κατηγορίες ετών

φοίτησης.

Αναλυτικά,1  άτομο  ανέφερε  πως  φοίτησε  στη  ΓΣΦ   τη  περίοδο  1960-1961:«Δε  θυμάμαι  καλά

νομίζω 1960-1961.» (Σ13), ή τη περίοδο 1961-1962:«Φοίτησα την περίοδο 1961-62.»(Σ15). Επίσης,

2 συμμετέχοντες ανέφεραν ως περίοδο φοίτησης την 1963-1964:«Πήγα το 1963με 64.» (Σ3), ή την

1964-1965:«Φοίτησα το 1964-65.» (Σ8). Ακόμα, η μειοψηφία (Ν=3) δήλωσαν την περίοδο 1965-

1966: «Νομίζω το 1965 με 1966.» (Σ5), ή την 1967-1968:«Φοίτησα το 1967 με 1968.» (Σ12). Τέλος,

1 άτομο ανέφερε την περίοδο 1966-1967:«Φοίτησα το 1966-67.»(Σ11), ή την 1968-1969:«Το 1968-

69.Η φοίτηση ήτανε ενδεκάμηνη.» (Σ14).
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3.4  4ος θεματικός άξονας
Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τον 4ο θεματικό άξονα«Περιορισμοί- Ποινές». 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα 4ου θεματικού άξονα "Περιορισμοί- Ποινές"

«4ος θεματικός άξονας: Περιορισμοί- Ποινές»
1)Τιμωρούσε κάποιους ο παιδονόμος, για ποιο λόγο;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Όχι Όχι, δεν ήταν αυστηρός (1)

Όχι, ήταν αυστηρός αλλά όχι βίαιος, συμβούλευε (3,8,14)
Όχι/υπήρχε πειθαρχία (5,10,12,15)
Όχι, δε θυμάμαι κάτι τέτοιο (13)

1
3
4
1

Ναι Ναι, ήταν αυστηρός (2)
Ναι, τους ζωηρούς/εκείνους που έκαναν φασαρία (4,7,9,11)

Ναι, μόνο αν αργοπορούσαμε ή τσακωνόμασταν (6)

1
4
1

2)Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;
Θέματα Κατηγορίες Ν

Όχι Όχι, δεν χρειαζόταν (7,15) 
Όχι/ δε θυμάμαι κάτι τέτοιο (10,12,14) 

2
3

Δε
θυμάμαι

Δε θυμάμαι/Ίσως (1,2)
Δε θυμάμαι, συμβούλευαν για πρέπουσα συμπεριφορά (6)

2
1

Ναι Ναι, σε μεγαλύτερα παιδιά που αργοπορούσαν στις εξόδους των Κυριακών (3,13)
Ναι, μάλωναν/απουσία ή αποβολή (4,8)

Ναι, υπήρχαν (5)
Ναι, με στέρηση εξόδου/τάισμα σε κότες (9,11)

2
2
1
2

3)Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι  μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;
Θέματα Κατηγορίες Ν

Όχι Όχι/ λόγω μονοετούς φοίτησης (1,2,4,5,9,10,11,13,15)
Όχι, όποιος επιθυμούσε έφευγε (3,6,8)

Όχι, όποιος επιθυμούσε συνέχιζε και 2η χρονιά (7,12,14)

9
3
3

*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

 Στην ερώτηση  «Τιμωρούσε κάποιους ο παιδονόμος, για ποιο λόγο;» δημιουργήθηκαν 2

θέματα. Το 1ο αναφέρεται στο όχι και το 2ο στο ναι.

Αναλύοντας το 1ο θέμα «Όχι», στις κατηγορίες του, 1 άτομο ανέφερε ότι δεν τιμωρούσε κάποιους ο

παιδονόμος και δεν ήταν αυστηρός: «Όχι δεν ήταν αυστηρός.» (Σ1), η μειοψηφία (Ν=3) ανέφερε πως

επίσης δεν τιμωρούσε, ήταν αυστηρός αλλά όχι βίαιος, συμβούλευε: «Όχι, κρατούσε μια σοβαρότητα

και αυστηρότητα αλλά δεν ήταν εκδικητικός. Μας συμβούλευε,…» (Σ3), ενώ 4 άτομα ανέφεραν πως

τιμωρούσε και ότι υπήρχε πειθαρχία: «Τι τιμωρία τώρα, στα παλιά τα σχολεία υπήρχε μία τάξη, μια

πειθαρχία.» (Σ5). Τέλος, 1 συμμετέχων ουσιαστικά δήλωσε πως δε θυμάται να έγινε κάτι τέτοιο στη

Σχολή: «Δε θυμάμαι κάτι τέτοιο να έγινε, δε θυμάμαι τέτοια περίπτωση.» (Σ13).
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Επίσης,  στο 2ο θέμα «Ναι»,  1 συμμετέχοντας απάντησε πως ο παιδονόμος τιμωρούσε κάποιους,

διότι ήταν αυστηρός: «Ο παιδονόμος μπορεί να μας τιμωρούσε, ήτανε  λίγο αυστηρός ήτανε, ήτανε.»

(Σ2),  ή  τιμωρούσε  μόνο  αν  αργοπορούσαν  ή  μάλωναν  τα  παιδιά:  «Μας  τιμωρούσε  μόνο  αν

αργούσαμε να γυρίσουμε από την έξοδο και αν τσακωνόμασταν μεταξύ μας.» (Σ6). Τέλος, λίγα άτομα

(Ν=4)  δήλωσαν  πως  ο  παιδονόμος  τιμωρούσε  τους  ζωηρούς  ή  εκείνους  που  έκαναν  φασαρία:

«Τιμωρούσε ο παιδονόμος τους ζωηρούς, αυτούς που κάνανε αταξίες και φασαρία και τσακώνονταν

με τους συμμαθητές τους.» (Σ9).

 Στην ερώτηση «Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;» δημιουργήθηκαν 3 θέματα, από τα

οποία το πρώτο είναι όχι, το δεύτερο δε θυμάμαι και το τρίτο ναι.

Στο 1ο θέμα «Όχι», η μειοψηφία (Ν=2) δήλωσαν πως δεν υπήρχαν ποινές, διότι δεν χρειαζόταν:

«Ήμασταν  μικροί  τότε  δεκαπέντε  χρονών  μια  κουβέντα  μας  έλεγαν  οι  υπεύθυνοι  και  εμείς

σταματούσαμε αμέσως.» (Σ15) και 3 άτομα απαντούν όχι ή ότι δε θυμούνται να συνέβη κάτι τέτοιο:

«Όχι δεν θυμάμαι τέτοιο πράμα. Δεν θυμάμαι.»(Σ12).

Στο 2ο θέμα «Δε θυμάμαι», 2 άτομα ανέφεραν πως δε θυμούνται ή ίσως να υπήρχανε ποινές:  «Δε

θυμάμαι.» (Σ1) και 1 άτομο δε θυμάται και ότι συμβούλευαν τα παιδιά για πρέπουσα συμπεριφορά:

«Όχι δε θυμάμαι. Αλλά οι καθηγητές μας συμβούλευαν, μας έλεγαν να μη μαλώνουμε μεταξύ μας, να

είμαστε τυπικοί όταν βγαίνουμε έξω, να μη δίνουμε δικαιώματα στον κόσμο, να προσέχουμε για να

μην ακούγονται άσχημα πράγματα για  τη Γεωργική Σχολή.» (Σ6).

Στο  3ο θέμα  «Ναι»,  2  συμμετέχοντες  δήλωσαν πως  υπήρχαν ποινές  σε  μεγαλύτερα  παιδιά  που

αργοπορούσαν στις εξόδους των Κυριακών: «Υπήρχαν παιδιά που έβγαιναν έξω από τη Σχολή κρυφά

ή αργούσαν να γυρίσουν όταν είχαμε έξοδο την Κυριακή. Υπήρχαν μεγαλύτερα παιδιά που είχαν φιλίες

έξω, χάζευαν,  έπιναν  και έκαναν άλλα. Αυτά τα παιδιά τα ‘ήξεραν. Στην αρχή τα μιλούσαν , τα

συμβούλευαν και αν συνέχιζαν το ίδιο τότε τα τιμωρούσαν. Δηλαδή δεν τα άφηναν να βγουν έξω για

δύο συνεχόμενες Κυριακές για να βάλουν μυαλό. Υπεύθυνος για τις εξόδους ήταν ο παιδονόμος.» (Σ3),

ή  μάλωναν ή έβαζαν απουσία ή αποβολή:  «Μας τιμωρούσαν δε θα μας έβαζαν όμως στο ξύλο.
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Μπορεί να μας έβαζαν καμία απουσία ή αποβολή αν γινόταν κάτι.» (Σ8), ή τιμωρούσαν με στέρηση

εξόδου ή γέμισμα του καυστήρα ή τάισμα σε κότες: «Τιμωρία ήτανε η στέρηση εξόδου δε βγαίναμε

έξω  τα  Σαββατοκύριακα  και   αν  ήτανε  χειμώνας  μας  στέλνανε  να  γεμίσουμε  με  κάρβουνο  τον

καυστήρα του καλοριφέρ.» (Σ9) και  «Όταν κάποιος δεν καθόταν καλά, τον αφήνανε μέσα δεν τον

αφήνανε να βγει έξω ή του έλεγε να πας σήμερα εσύ στο πτηνοτροφείο να ταΐσεις τις κότες.»(Σ11).

Τέλος, 1 άτομο ανέφερε ότι απλά υπήρχαν ποινές: «…πρέπει να υπήρχαν.» (Σ5)

 Στην ερώτηση «Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι  μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;»

δημιουργήθηκε 1 θέμα, το όχι.

Στο θέμα αυτό, η πλειοψηφία (Ν=9) ανέφερε πως δεν υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι  μαθητές

λόγω μονοετούς φοίτησης: «Όχι δεν υπήρχαν αφού μια χρονιά ήτανε.» (Σ2), ενώ η μειοψηφία (Ν=3)

ανέφερε πως όποιος επιθυμούσε έφευγε:  «Όχι δεν αφήνανε στάσιμους, αποφάσιζες από μόνος σου

και έφευγες από τη Σχολή αν δε σου άρεσε.» (Σ6), ότι όποιος επιθυμούσε συνέχιζε και 2η χρονιά:

«Όχι, όχι δεν είχαμε τέτοια πράματα. Αν ήθελαν μπορούσανε να πάνε για δεύτερη χρονιά αν θέλανε.

Το κάνανε ίσως γιατί τους άρεσε η σχολή σου λέει θα μάθουμε κάτι παραπάνω.» (Σ7).

3.4 5ος θεματικός άξονας
Οι  Πίνακες  9  και  10  παρουσιάζουν  τα  αποτελέσματα  για  τον  5ο θεματικό  άξονα  «Μηχανισμοί

ελέγχου σχολής». 

Πίνακας 9. Αποτελέσματα 5ου θεματικού άξονα "Μηχανισμοί ελέγχου σχολής"

«5ος θεματικός άξονας: Μηχανισμοί ελέγχου σχολής»
1)Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Ναι Ναι, τις Κυριακές που δε λείπαμε/όχι υποχρεωτικά (1,6,7,13)

Ναι, σπάνια κάποιες Κυριακές (14)
Ναι, δε θυμάμαι κάθε πόσο (2,5,8)

Ναι, κάθε Κυριακή (11,12,15)
Ναι, κάθε Κυριακή και κάθε επίσημη γιορτή (3,10) 

4
1
3
3
2

Όχι Όχι, δε θυμάμαι (4)
Όχι, μάλλον (9)

1
1

2)Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;
Θέματα Κατηγορίες Ν
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Ναι Ναι, παρέλαση (1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15)
Ναι, εκκλησιασμό και παρέλαση (3)

12
1

Δε γνωρίζω Μάλλον, δε θυμάμαι για παρέλαση (4,13) 2
3)Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Ναι Ναι, πηλήκιο και επίσημη ενδυμασία (1,12,14)

Ναι, φόρμα εργασίας και πηλήκιο (3,4,5,8,9,10,15)
Ναι, φόρμα εργασίας, μπλε στολή και πηλήκιο (7)

Ναι, πηλήκιο (13)
Ναι, φόρμα εργασίας/παπούτσια (6,11)

3
7
1
2
2

Μάλλον Ίσως κοστούμι (2) 1
4)Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Κατηγορίες Ν
Διδασκαλία μαθημάτων (1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
Συμβουλές σωστής συμπεριφοράς (1,3,5,6,7,8,11,13)

Ολοήμερη επιμέλεια μαθητών/ διανυκτέρευση στη Σχολή (2,5,6,8,9,10,13,15)
Υπεύθυνος για εξόδους (3,6,8,11,13)
Αθλοπαιδιές, έπαιζε ακορντεόν (12)

Δε θυμάμαι (4)

12
8
8
5
1
1

*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

Πίνακας 10. Αποτελέσματα 5ου θεματικού άξονα "Μηχανισμοί ελέγχου σχολής"

«5ος θεματικός άξονας: Μηχανισμοί ελέγχου σχολής»
«5)Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό

να γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας;
Θέματα Κατηγορίες Ν

Ναι Ναι, μιλούσαμε μόνο Ελληνικά (1)
Ναι, κανόνες πρέπουσας συμπεριφοράς (1,4,6,7,9,10,11,15)

Ναι, υποχρεωτική η παρέλαση για τον εορτασμό της
απελευθέρωσης της Φλώρινας (2)

Ναι, θρησκευτικό φρόνημα και κλίμα συνεργασίας, ευγένειας/
καλή διαγωγή (3,12)

Ναι, σε ηθικά, κοινωνικά και εργατικά ζητήματα (8)
Ναι, υπήρχαν (5,14)

1
8

1

2
1
2

Δε θυμάμαι Δε θυμάμαι, μπορεί (13) 1
6)Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία;

Αναφέρετε παραδείγματα.
Θέματα Κατηγορίες Ν

Όχι Όχι, ήμαστε μικροί (1,2,5)
Όχι, δε θυμάμαι κάτι τέτοιο/ ποτέ (3,8,10,11,13,15)

3
6
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Όχι για πολιτική, συμβουλές για τιμιότητα και αγάπη για
πατρίδα και θρησκεία (4)

Όχι, αφοσίωση σε μαθήματα (6)
Όχι, υπήρχε ελευθερία (9)

Όχι, μόνο κατά του κομμουνισμού (12)

1
1
1
1

Πολύ σπάνια Πολύ σπάνια, αποφυγή κομμάτων και ομιλία Ελληνικής (7) 1
*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

 Στην ερώτηση «Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν

ναι κάθε πότε;» δημιουργήθηκαν 2 θέματα. Το 1ο αναφέρεται στο ναι και το 2ο στο όχι.

Αναλύοντας το 1ο θέμα «Ναι», στις κατηγορίες του, η μειοψηφία (Ν=4) δήλωσε πως πήγαιναν στην

Εκκλησία, τις Κυριακές που δεν έλειπαν και όχι υποχρεωτικά: «Ναι, ναι πολύ. Κάθε Κυριακή με το

πηλήκιο πηγαίναμε. Ο εκκλησιασμός ήτανε για τη Σχολή απαραίτητος. Αν ήθελε κάποιο παιδί να μην

έρθει καμία φορά δεν πήγαινε. Εμείς όμως από μόνοι μας θέλαμε να πάμε.»  (Σ6), 1 άτομο δήλωσε

πως πήγαιναν σπάνια, κάποιες Κυριακές: «Σπάνια. Μια Κυριακή καθόμασταν μέσα στη σχολή και μία

Κυριακή φεύγαμε στα σπίτια μας ,οι κοντινοί .Οι άλλοι ζητούσαν για να φύγουνε.»  (Σ14) και λίγα

άτομα (Ν=3) ότι  πήγαιναν αλλά δε θυμούνται  κάθε  πόσο:  «Πηγαίναμε  εκκλησία.  Αλλά τώρα δε

θυμάμαι πότε πηγαίναμε εκκλησία.» (Σ5), ή ότι πήγαιναν κάθε Κυριακή:  «Κάθε Κυριακή στον Άγιο

Νικόλα πηγαίναμε. Δεν ξέρω αν ήταν υποχρεωτικό, αλλά κάθε Κυριακή πηγαίναμε.» (Σ11). Τέλος, 2

συμμετέχοντες δήλωσαν πως πήγαιναν κάθε Κυριακή και κάθε επίσημη γιορτή:  «Πηγαίναμε κάθε

γιορτή επίσημη, κάθε Κυριακή, στη σειρά όλη η τάξη. Πηγαίναμε ναι ήταν στο πρόγραμμα.» (Σ3).

Στο 2ο θέμα «Όχι», 1 άτομο ανέφερε πως δεν θυμάται: «Στην εκκλησία ομαδικά σαν Σχολή όχι, δεν

θυμάμαι.» (Σ4), ή ότι μάλλον δεν πήγαιναν: «Μάλλον όχι. Αν και ήτανε κοντά μια εκκλησία εκεί πέρα

δεν…… όχι δεν πηγαίναμε.» (Σ9).

 Στην ερώτηση «Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;» δημιουργήθηκαν 2 θέματα. Το

1ο αναφέρεται στη θετική απάντηση ‘Ναι’ και το 2ο στην απάντηση ‘Δε γνωρίζω’.

Αναλύοντας  το  1ο θέμα  «Ναι»,  η  πλειοψηφία  (Ν=12)  η  πλειοψηφία  δήλωσε  πως  γιόρταζαν τις

εθνικές στη ΓΣΦ, με παρέλαση:  «Κανονικά, κανονικά. Κάναμε παρελάσεις όπως και σήμερα μέσα
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στη  Φλώρινα.» (Σ6),  ενώ  1  άτομο  που  απάντησε  θετικά,  ανέφερε  τον  εκκλησιασμό  και  την

παρέλαση: «Πηγαίναμε στην εκκλησία και ακολουθούσαμε παρέλαση.» (Σ3).

Στο 2ο θέμα «Δε γνωρίζω», 2 συμμετέχοντες δήλωσαν πως ίσως να γιόρταζαν τις εθνικές και δε

θυμούνται αν έκαναν παρέλαση: «Πρέπει γιατί θα είχαν λίγο καλύτερα φαγητά. Δε θυμάμαι να κάναμε

παρέλαση» (Σ4).

 Στην  ερώτηση «Φορούσατε  κάποια  ειδική  στολή;»  δημιουργήθηκαν  2  θέματα,  από  τα

οποία το πρώτο είναι ναι και το δεύτερο μάλλον.

Στο 1ο θέμα «Ναι», η μειοψηφία (Ν=3) απάντησε θετικά αναφέροντας το πηλήκιο και την επίσημη

ενδυμασία:  «Ναι. Μας είχαν δώσει πηλήκιο χωρίς το πηλήκιο δε βγαίναμε έξω…. Μας είχαν δώσει

ενδυμασία έτσι κανα σακάκι.» (Σ1) και αρκετά άτομα (Ν=7) ανέφεραν τη φόρμα εργασίας και το

πηλήκιο:  «Είχαμε και πηλήκιο και μας είχαν δώσει μια φόρμα.» (Σ5). Επίσης, 1 άτομο ανέφερε τη

φόρμα εργασίας, μπλε στολή και το πηλήκιο:  «Μία φόρμα είχε που εργαζόμασταν και ως συνήθως

βγάζανε πρόγραμμα παράδειγμα σήμερα πας στα μαγειρεία όχι ποιος ξέρει τι να καθαρίσεις καμιά

πατάτα να βοηθήσεις  το μάγειρα.  Ναι  φορούσαμε  μια μπλε στολή και πηλήκιο.» (Σ7),  ή μόνο το

πηλήκιο:  «Μόνο  πηλήκιο  μας  δώσανε  τα  άλλα  τα  ρούχα  ήταν  δικά  μας.»  (Σ13),  ενώ  2  άτομα

ανέφεραν τη φόρμα εργασίας  ή  παπούτσια: «Στην εργασία;  Είχαμε  ,είχαμε  φόρμες  εργασίας  και

παπούτσια βεβαίως.» (Σ11). 

Στο 2ο θέμα «Μάλλον», 1 άτομο ανέφερε πως ίσως φορούσαν κοστούμι: «Όχι, ¨όχι δε θυμάμαι. Δε

θυμάμαι  κανένα κοστούμι αν μας είχαν δώσει.» (Σ2). 

 Στην ερώτηση «Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;» δημιουργήθηκαν6 κατηγορίες.

Αναλυτικά,  η  πλειοψηφία (Ν=12) δήλωσε πως ο παιδονόμος έκανε  διδασκαλία  μαθημάτων: «Ο

παιδονόμος μας έκανε και διάφορα μαθήματα ναι και εκκλησιαστικά και ιστορία και μαθηματικά,

γλώσσα διάφορα πράγματα τα πάντα, τα πάντα.» (Σ7), οι μισοί περίπου (Ν=8) ανέφεραν πως έδινε

συμβουλές  σωστής  συμπεριφοράς:  «Μας μιλούσε  για  τους  κανόνες  ,  τη  συμπεριφορά  μας  στους

άλλους, να έχουμε αξιοπρέπεια μας έλεγε καλά πράματα .» (Σ3), ή ότι είχε αναλάβει την ολοήμερη
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επιμέλεια μαθητών/ διανυκτέρευση στη Σχολή: «Έμενε μαζί με τα παιδιά όλες τις ώρες, είχε δικό του

διαμέρισμα  στη  Σχολή.»  (Σ6).  Επίσης,  αρκετά  άτομα  (Ν=5)  δήλωσαν  πως  ο  παιδονόμος  ήταν

υπεύθυνος για εξόδους:  «Ο παιδονόμος ήταν υπεύθυνος και για την έξοδο μας την Κυριακή.» (Σ3),

ενώ 1 άτομο ανέφερε πως έκανε αθλοπαιδιές  και έπαιζε ακορντεόν:  «Αθλοπαιδιά,…Θυμάμαι ότι

έπαιζε ακορντεόν…» (Σ12), ή ότι δε θυμάται: «Δε θυμάμαι.»(Σ4). 

 Στην ερώτηση «Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως

βασικό τους σκοπό να γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας;» δημιουργήθηκαν 2 θέματα, το

ναι και το δε θυμάμαι.

Αναλύοντας το 1ο θέμα «Ναι», στις κατηγορίες του, οι μισοί συμμετέχοντες (Ν=8) δήλωσαν ότι

υπήρχαν κανόνες πρέπουσας συμπεριφοράς: «Ναι υπήρχαν κανόνες μέσα στη Σχολή. Η συμπεριφορά

μας απέναντι στους καθηγητές μας ήταν άψογη το ίδιο έπρεπε να γίνεται και με τους μεγαλύτερους

μας.»(Σ9). Επιπλέον, 1 άτομο ανέφερε πως μιλούσαν μόνο Ελληνικά:  «Εκεί μέσα πάντα ελληνικά

πάντα  (μεταξύ  μας).» (Σ1),  ή  ότι  ήταν  υποχρεωτική  η  παρέλαση  για  τον  εορτασμό  της

απελευθέρωσης  της  Φλώρινας:  «Κάμναμε  παρέλαση  για  να  γιορτάσουμε  την  απελευθέρωση  της

Φλώρινας  από  τους  κομμουνιστοσυμμορίτες  ήταν  άλλη  εποχή.  Μας  έλεγαν  ότι  πρέπει  να  τα

γιορτάζουμε, ότι ήταν υποχρέωση μας ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε στην Ελλάδα και ειδικά στη

Φλώρινα.» (Σ2), ή ότι υπήρχαν κανόνες σε ηθικά, κοινωνικά και εργατικά ζητήματα: «Ναι ήθελε να

μας κάνει ηθικά και κοινωνικά μέλη, εργατικούς ανθρώπους αυτό το είχε. Ήταν βασικό.»  (Σ8). Τέλος,

2  άτομα  δήλωσαν  πως  υπήρχαν  κανόνες  για  το  θρησκευτικό  φρόνημα  και  κλίμα  συνεργασίας,

ευγένειας/καλή  διαγωγή:  «Πως βέβαια,  βέβαια  που είχαν  μεγάλο  βάρος.  Μας έλεγαν  να  γίνουμε

ηθικοί, καλοί χριστιανοί, καλοί στην κοινωνία πολλά πολλά πράματα μας λέγανε να μη λέμε ψέματα

στον κόσμο. Α… περνούσαμε και εξομολόγηση, ερχόταν παπάς .» (Σ12), ή ότι απλά υπήρχαν κανόνες:

«Υπήρχαν κανόνες και όλοι μας μιλούσαν για αυτούς…» (Σ14).

Στο 2ο θέμα «Δε θυμάμαι», 1 άτομο ανέφερε πως δε θυμάται και μπορεί να υπήρχαν κανόνες: «Δε

θυμάμαι, μπορεί να μας έλεγαν αλλά εγώ δε θυμάμαι.» (Σ13). 
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 Στην  ερώτηση  «Σας  περνούσαν  μια  ορισμένη  αντίληψη  για  την  πολιτική  και  την

κοινωνία;  Αναφέρετε  παραδείγματα.» δημιουργήθηκαν  2  θέματα,  το  όχι  και  το  πολύ

σπάνια.

Αναλύοντας  το  1ο θέμα  «Όχι»,  στις  κατηγορίες  του,  αρκετά  άτομα  (Ν=6),  ανέφεραν  πως  δε

θυμούνται να συνέβη κάτι τέτοιο, ή ποτέ δεν συνέβη: «Όχι δεν ξέραμε ούτε από πολιτική ούτε από

τίποτα.» (Σ11). Επίσης 3 άτομα ανέφεραν πως δε συνέβαινε κάτι τέτοιο διότι ήταν μικρά τα παιδιά:

«Δε  ξέραμε  τίποτα  από  αυτά  τα  πράγματα.  Δεν  υπήρχε  τότε,  όταν  είσαι  δεκαπέντε  χρονών  δεν

ασχολείσαι.» (Σ5). Τέλος, 1 άτομο δήλωσε πως δεν περνούσαν τέτοιες αντιλήψεις στη Σχολή για

πολιτική, παρά μόνο έδιναν συμβουλές για τιμιότητα και αγάπη για πατρίδα και θρησκεία:  «Για

πολιτική  δε  μας  μιλούσαν  αλλά  μας  έλεγαν  να  είμαστε  καλοί  πατριώτες,  καλοί  χριστιανοί,  όταν

βγαίνουμε έξω να ήμαστε πολύ τυπικοί, να μη κάνουμε φασαρία , να μη κλέβουμε. Μας έλεγαν κάτι

πράματα πολύ ωραία.» (Σ4), ή ότι υπήρχε μόνο αφοσίωση σε μαθήματα: «Όχι, όχι δεν υπήρχε τέτοιο

πράμα εμείς κοιτούσαμε τα μαθήματα μας. Δεν υπήρχε κάποιος να μας μιλάει, να επιμένει.» (Σ6), ή ότι

υπήρχε ελευθερία: «Όχι τέτοια πράγματα δεν είχαμε, δεν είχαμε πιέσεις, είχαμε ελευθερία.» (Σ9), ή ότι

τους μιλούσαν μόνο κατά του κομμουνισμού: «Όχι, όχι δεν είχαμε τέτοια πράματα τότες. Τότες ήτανε

χούντα ξέρεις και βούβα ήταν όλοι. Απλώς μας λέγανε ότι  έγινε επανάσταση, κατά του κομμουνισμού

ήτανε, τέτοια πράγματα. Μας μιλούσαν κατά του κομμουνισμού.» (Σ12).

Στο 2ο θέμα «Πολύ σπάνια», 1 άτομο ανέφερε πως πολύ σπάνια συνέβαινε αυτό, τους μιλούσαν για

αποφυγή κομμάτων και  ομιλία  Ελληνικής  γλώσσας:  «Όχι δε μας μιλούσαν για αυτό,  όχι  δε  μας

στριμώξαν και τόσο που λέμε για να…… Ε πολύ σπάνια, πολύ σπάνια αλλά όχι τακτικά. Μας έλεγαν

να μην είστε τόσο κομματικοί, να πιστεύεται στο κόμμα αυτό που είναι σήμερα, να μην…. αφίσες για

παράδειγμα που δε βάζαμε τότες λίγοι ήταν αυτοί που βάζανε. Μας μιλούσαν και λίγο μας έλεγαν να

είστε μαζεμένοι να μη προχωράτε με τα κόμματα και ούτω καθεξής. Μας έλεγαν να μιλάμε ελληνικά

αλλά εμείς μεταξύ μας λέγαμε τα δικά μας.»(Σ7). 
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3.6  6ος θεματικός άξονας
Οι Πίνακες 11 έως 13 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τον 6ο θεματικό άξονα «Αξιολόγηση

μαθητείας». 

Πίνακας 11. Αποτελέσματα 6ου θεματικού άξονα "Αξιολόγηση μαθητείας"

«6ος θεματικός άξονας: Αξιολόγηση μαθητείας»
1)Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Κατηγορίες Ν
τον κ. Διευθυντή (1,3,4,5,6,9,13,15)

τον παιδονόμο (1,8,14)
το Μηχανολόγο (2,3,14)

τους Γεωπόνους (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
το Δάσκαλο για αγροτικά (2)

το Ξυλουργό (3,5,11,14)
τον Κτηνίατρο, τον Παιδίατρο, έναν εργολάβο (3)

τον υπάλληλο για ζωολογικό κήπο και στάβλους , τον υπάλληλο για τα πρόβατα, τον  υπάλληλο για
το όργωμα (5)

τον κηπουρό, τον Ηλεκτρολόγο (14) 

8
3
3
14
1
4
1

1
1

2)Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;
Κατηγορίες Ν

Ναι, κάναμε (1,6,7,10,11,14) 6
Όχι, δε νομίζω/δε θυμάμαι κάτι τέτοιο (2,3,9,15) 4

Δε θυμάμαι (4,5,8,12,13) 5
3)Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Ναι Ναι, δε θυμάμαι βιβλία (1,3,4,7,11,14,15)

Ναι, βιβλία Δημοτικού/Γυμνασίου, δε θυμάμαι κείμενα (6,9,10,13)
7
4

Δε θυμάμαι Δε θυμάμαι (2,8)
Δε θυμάμαι, κάναμε Έκθεση, δε θυμάμαι βιβλία (5)

2
1

Όχι Όχι (12) 1
*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα
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Πίνακας 12. Αποτελέσματα 6ου θεματικού άξονα "Αξιολόγηση μαθητείας"

«6ος θεματικός άξονας: Αξιολόγηση μαθητείας»
4)Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Πρακτικά
μαθήματα

Καθηγητής/Δάσκαλος Ν

Μελισσοκομία Γεωπόνος (1,4,6,8)
δεν αναφέρεται (3,11,13,14)

4
4

Δενδροκομία/
Κλάδεμα

Γεωπόνος (1,8,9,14,15)
δεν αναφέρεται (2,3,6,10,12)

Δάσκαλος (4)
κ. Διευθυντής (11)

Κηπουρός (14)

5
5
1
1
1

Μηχανολογία Μηχανολόγος(1,6,7,8,9,15)
δεν αναφέρεται (14)

6
1

Κτηνοτροφία δεν αναφέρεται (2,3,6,8,10,13) 
Γεωπόνος (5,11)
Κτηνίατρος (7)

6
2
1

Ξυλουργική Ξυλουργός (3,7,8,11,13,14,15) 7
Οικοδομικά Εργολάβος (3) 1

Πτηνοτροφία δεν αναφέρεται (3,8,13)
Γεωπόνος (6)

3
1

Γεωπονία δεν αναφέρεται (3,6,13)
Γεωπόνος (4,5)

3
2

Αμπελουργία Γεωπόνος (5,8,11,13,14,15) 6
Ηλεκτρολογία δεν αναφέρεται (14)

Ηλεκτρολόγος (11,15)
Μηχανολόγος (7)

1
2
1

Κολύμβηση δεν αναφέρεται (13) 1
5)Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ή τα πρακτικά μαθήματα;

Κατηγορίες Ν
Τα πρακτικά (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15)

Τα πρακτικά, θεωρητικά μόνο στα μηχανικά (2)
13
1

 Τα θεωρητικά (12) 1
6)Πώς χαρακτηρίζετε τους δασκάλους σας;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Γενικά για όλους Πολύ καλοί, ενδιαφέρονταν να καταλαβαίνουμε/ να μάθουμε

(1,3,6,7,8,10,14,15)
Σκληροί (2)

Αυστηροί όσο χρειαζόταν (3,5,6,8,11)
Όχι αυστηροί (7,12)

Καλοί, τυπικοί, συνεργάσιμοι, συζητήσιμοι, βοηθητικοί (3,4,9)
Άψογοι (12)

Καλοί, τους αγαπούσαμε σαν γονείς/μας αγαπούσαν (5,6,10,13)

8
1
5
2
3
1
4

Γεωπόνος Πρόσχαρος, αγαθός, όχι αυστηρός, ωραίος (2,9)
Αυστηρός (9)

2
1

παιδονόμος Σκληρό παιδί (2) 1
*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα
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Πίνακας 13. Αποτελέσματα 6ου θεματικού άξονα "Αξιολόγηση μαθητείας"

«6ος θεματικός άξονας: Αξιολόγηση μαθητείας»
7)Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Θέματα Κατηγορίες Ν
Όχι Όχι/ δεν επεδίωξα να βρω δουλειά (1,7,8,11,13,14)

Όχι, ακολούθησα άλλη πορεία/δεν έβρισκα δουλειά (2,4,12)
6
3

Ναι Ναι, πολύ/βρήκα ή μου προσφέρθηκε δουλειά (3,5,6,9,10,15) 6
8)Πηγαίνατε εκδρομές; Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών( αν ήταν εκπαιδευτικές

ή φρονηματικές);
Θέματα Κατηγορίες Ν
Ναι Μία ψυχαγωγική (1)

Μία, εκπαιδευτική. Δε θυμάμαι ποιος την έκανε (2) 
Εκπαιδευτικές. Ο Διευθυντής και ο παιδονόμος (3)
Εκπαιδευτικές. Ο κ. Διευθυντής (4,5,6,9,10,12,13)

Εκπαιδευτικές. Οι καθηγητές/η Σχολή (7,15)
Εκπαιδευτικές. Η Βασιλική Πρόνοια (8) 

1
1
1
7
2
1

Όχι Μόνο στα φυτώρια. Οι δάσκαλοι (11) 1
9)Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η

κοινωνική ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;
Θέματα Κατηγορίες Ν
Θετικός Απέκτησα χρήσιμες γνώσεις σε αγροτικές ειδικότητες/ τέχνες

(1,5,8,10,11,13,14,15)
Βοηθήθηκα στη φυγή από το χωριό, δεν απέκτησα χρήσιμες

γνώσεις (2)
Έμαθα να είμαι τακτικός (3)

Πήρα, ως δώρο, εργαλεία ξυλουργού και οικοδόμου,
φεύγοντας (3,10,13,15)

Βελτίωσα πολύ τις κοινωνικές μου δεξιότητες (4,7,10)
Πολλά οφέλη και γνώσεις για τη ζωή (6)

Ωραία εμπειρία (9)

8

1
1

4
3
1
1

Αρνητικός Τίποτα σε μένα (12) 1
*Στις παρενθέσεις οι συνεντευξιαζόμενοι, Ν: συχνότητα

 Στην  ερώτηση  «Θυμάστε  κάποιους  από  τους  δασκάλους  σας;»  δημιουργήθηκαν  9

κατηγορίες.

Αναλυτικά, οι μισοί συμμετέχοντες (Ν=8) ανέφεραν πως θυμούνται τον κ. Διευθυντή: «Όχι μόνο τον

διευθυντή…» (Σ1)  και  3  άτομα  τον  παιδονόμο:  «Τον  παιδονόμο  τον  θυμάμαι…» (Σ8),  ή  τον

Μηχανολόγο: «Είχαμε ένα … μηχανολόγο από τη Μελίτη και μας έκανε μηχανολογία για τα τρακτέρ
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τις  μηχανές.» (Σ3).Επίσης,  σχεδόν  όλοι  οι  συμμετέχοντες  (Ν=14)  ανέφεραν  τους  Γεωπόνους:

«Αμπελουργία  μας  έκανε  ένας  γεωπόνος  από  τον  Καύκασο  …   λεγόταν  και  ήταν  εξαιρετικός.»

(Σ5).Ακόμη, 4 άτομα ανέφεραν τον ξυλουργό: «Το μόνο που θυμάμαι πολύ καλά ήτανε ο μαραγκός  ο

… από το Φλάμπουρο πολύ ωραίος γεροντάκος και καθόταν εκεί κοντά μας και μας μάθαινε.»  (Σ11).

Επιπλέον, 1 άτομο ανέφερε τον δάσκαλο για αγροτικά:  «Ήτανε ένας εκεί, δεν ήταν δάσκαλος , δεν

ήταν καθηγητής, αυτός δούλευε εκεί πέρα αλλά ήξερε τα αγροτικά, τα πρακτικά αγροτικά δε θυμάμαι

το  όνομα  του  τώρα και  μας  πήγαινε  στα  χωράφια  στα  κλαδέματα.»  (Σ2),  ή  τον  Κτηνίατρο,  τον

Παιδίατρο και έναν εργολάβο:  «Είχαμε έναν μας έκανε υγιεινή …ήταν παιδίατρος καλός άνθρωπος

έμπαινε και σε κοινωνικά θέματα.… ήταν ο κτηνίατρος, Αυτός ήταν τεχνίτης θα έβγαινε τότε στην

σύνταξη και τον είχαν και στο ορνιθοτροφείο. Μας έλεγε όλα τα εργαλεία να τα έχετε στη σειρά για να

μπορείτε να δουλεύετε. Στα οικοδομικά είχαμε έναν καλό μάστορα από τη Δροσοπηγή τώρα δεν το

θυμάμαι ήταν εργολάβος. Είχαμε ένα … μηχανολόγο από τη Μελίτη και μας έκανε μηχανολογία για τα

τρακτέρ τις μηχανές.» (Σ3). Τέλος, 1 άτομο ανέφερε τον υπάλληλο για ζωολογικό κήπο και στάβλους

, τον υπάλληλο για τα πρόβατα, τον  υπάλληλο για το όργωμα: «Στους στάβλους και το ζωολογικό

κήπο ήταν ο …, στα πρόβατα ο … από τους Λόφους, ο … με το τρακτέρ που όργωνε.»  (Σ5), ή τον

κηπουρό και τον Ηλεκτρολόγο: «Ήτανε ένας κηπουρός…Ηλεκτρολόγοι ήσανε…» (Σ14).

 Στην  ερώτηση «Υπήρχαν  τα  μαθήματα  της  Ιστορίας  και  των  Θρησκευτικών;»

δημιουργήθηκαν 3 κατηγορίες.

Αναλυτικά, αρκετά άτομα (Ν=6) απάντησαν ότι έκαναν τα συγκεκριμένα μαθήματα: «Ναι βεβαίως

απαραιτήτως και Ιστορία και Θρησκευτικά τα πάντα.»(Σ10), 5 άτομα ότι δε θυμούνται αν τα έκαναν:

«Θρησκευτικά δε θυμάμαι, δε θυμάμαι αν κάναμε και Ιστορία.» (Σ13) και τέλος 4 άτομα δήλωσαν ότι

δεν  τα  έκαναν  ή  δεν  θυμούνται  να  τα  έκαναν:  «Όχι  μαθήματα  θρησκευτικών  και  Ιστορίας  δεν

είχαμε.» (Σ9).
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 Στην ερώτηση «Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και

βιβλία;» δημιουργήθηκαν 3 θέματα, από τα οποία το πρώτο είναι ναι, το δεύτερο δε θυμάμαι

και το τρίτο όχι.  

Στο 1ο θέμα «Ναι», οι μισοί συμμετέχοντες (Ν=7) απάντησαν ότι διδασκόταν αυτό το μάθημα, αλλά

δε θυμούνται μέσα από ποια βιβλία: «Νομίζω ναι. Τώρα δύσκολο να θυμηθώ τα βιβλία.» (Σ11), ενώ

η μειοψηφία (Ν=4) ότι διδασκόταν η γλώσσα, μέσα από τα βιβλία Δημοτικού/Γυμνασίου, αλλά δε

θυμούνται τα κείμενα: «Ναι, ναι, ναι. Δε θυμάμαι τα κείμενα,  μας δίνανε πρώτης γυμνασίου βιβλία,

ήταν λίγο δύσκολα  αλλά εντάξει.» (Σ6).

Στο 2ο θέμα «Δε θυμάμαι», 2 άτομα ανέφεραν ότι δε θυμούνται αν διδασκόταν η γλώσσα:  «Δεν

μπορώ να το θυμηθώ αυτό αν κάναμε γλώσσα, …» (Σ8) και 1 άτομο ότι δε θυμάται ακριβώς, έκαναν

Έκθεση και δε θυμάται βιβλία: «Δε θυμάμαι , η έκθεση πάντως υπήρχε, δε θυμάμαι τα βιβλία.» (Σ5).

Στο 3ο θέμα «Όχι», 1 άτομο ανέφερε ότι δε διδασκόταν η γλώσσα: «Όχι, όχι δεν κάμναμε.» (Σ12).

 Στην ερώτηση  «Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη;

Ποιος την έκανε;» δημιουργήθηκαν 11 πρακτικά μαθήματα.

Αναλυτικά,  στο μάθημα της μελισσοκομίας,  4 άτομα δεν αναφέρουν ποιος έκανε την πρακτική:

«Στα μελίσσια,  έφευγε ένα μελίσσι και σου έλεγε να πας να μου το μάσεις το μελίσσι με ότι έχεις

μάθει…» (Σ11),  ενώ άλλα 4 άτομα αναφέρουν τον Γεωπόνο:  «Ο κύριος … τη Μελισσοκομία μας

έπαιρνε στα μελίσσια που είχε η Σχολή για τα πρακτικά. Μας έλεγε όταν πρόκειται να ανοίξουμε την

κυψέλη να την καπνίζουμε με καπνό να μη φύγουνε οι μέλισσες και με προσοχή να βγάζουμε τις

κερήθρες για να μην ενοχλούνται οι μέλισσες και σας δαγκάσουν. Δε θα φοβόσαστε θα έχετε γάντια, θα

έχετε μάσκα.» (Σ1).

Στο μάθημα της δενδροκομίας ή του κλαδέματος, αρκετά άτομα (Ν=5) δεν ανέφεραν ποιος έκανε

την πρακτική: «Πηγαίναμε στα χωράφια εκεί που υπήρχαν οιροδακινιές, οι μηλιές, οι αχλαδιές εκεί τι

ήθελαν μας λέγανε πως κλαδεύαμε , πως ρίχναμε λίπασμα, πως θα ποτίζαμε.» (Σ10), ενώ άλλα 5

άτομα  αναφέρουν  τον  Γεωπόνο:  «Στο  αγρόκτημα  που  βρισκόταν  κάτω  από  τη  σχολή  κάναμε
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δενδροκομία  στα  φυτώρια  στα  αχλάδια  ο  κύριος  …  που  ήταν  γεωπόνος  μας  έδειχνε  πως  να

κλαδεύουμε ,πόσα μάτια να αφήνουμε…» (Σ1). Τέλος, 1 άτομο αναφέρει το δάσκαλο: «Στα πρακτικά

πήγαινε ο δάσκαλος είχε και τα κλαδευτήρια του και καθόμασταν εμείς γύρω-γύρω από το δέντρο και

μας έλεγε πόσα μάτια θα αφήσουμε δηλαδή μας έκανε μάθημα πολύ ωραία .Μάθαμε πολλά πράγματα

πάνω στα δέντρα κλάδευε αυτός και μας έδειχνε προσεκτικά , είχανε φράουλες σπαρμένες.»  (Σ4), ή

τον κ. Διευθυντή: «Δενδροκομία μας έκανε ο ίδιος ο διευθυντής...» (Σ11), ή τον κηπουρό: «…είχε και

έναν κηπουρό που μας έδειχνε τα κλαδέματα.» (Σ14).

Για το μάθημα της μηχανολογίας,  6 άτομα αναφέρουν πως ο μηχανολόγος/μηχανικός έκανε την

πρακτική:  «…μηχανολόγο είχαμε που μας έκαναν τα μαθήματα.» (Σ7) και 1 άτομο δεν αναφέρει

ποιος έκανε την πρακτική: «Κάναμε… μηχανολογία,…» (Σ14).

 Για την κτηνοτροφία,  αρκετοί  συμμετέχοντες  (Ν=6) δεν αναφέρουν ποιος έκανε την πρακτική:

«Κάναμε  κτηνοτροφία  είχαμε  τις  Βιντς  τις  αγελάδες  ήταν  βελτιωμένες  τις  είχαν  φέρει  από  την

Ολλανδία τις αρμέγαμε, τις φροντίζαμε τις χαιρόμασταν.» (Σ6), 2 άτομα αναφέρουν τον Γεωπόνο:

«Εγώ θυμάμαι … τον … που μας έκανε κτηνοτροφία.»(Σ5) και 1 άτομο τον κτηνίατρο: «Όποιος ήθελε

να μάθει για τα ζώα κτηνοτροφία πήγαινε στους στάβλους με τον κτηνίατρο.» (Σ7).

Στην ξυλουργική,  τα  μισά άτομα  (Ν=7)  αναφέρουν  πως  την  πρακτική  την έκανε  ο  ξυλουργός:

«Πηγαίναμε  όσοι  θέλαμε  στο  Ξυλουργείο  και  μαθαίναμε  η  Σχολή  είχε  ξυλουργό.» (7),  ενώ  στα

οικοδομικά 1 άτομο δήλωσε ότι ο εργολάβος έκανε την πρακτική:  «Στα οικοδομικά είχαμε έναν

καλό μάστορα από τη Δροσοπηγή τώρα δεν το θυμάμαι ήταν εργολάβος.» (Σ3).

Για το μάθημα της πτηνοτροφίας, 3 άτομα δεν ανέφεραν ποιος έκανε την πρακτική: «Είχε ζώα μας

έκαναν τις ράτσες των ζώων, είχε κότες μας έλεγαν τις ράτσες από τις κότες. Κάναμε πάρα πολλά ήταν

περισσότερο πρακτική εξάσκηση παρά θεωρία.» (Σ13) και 1 τον Γεωπόνο: «Είχε και πτηνοτροφία και

είχαμε πάρα πολλά πτηνά, πάπιες, κοτόπουλα πάρα πολλά. Παίρναμε τα αυγά από τις κότες  και τα

βάζαμε σε ειδικές μηχανές  που υπήρχαν πάνω στη Σχολή και βγάζαμε 1000 πουλάκια σε 21 μέρες.



70

Πηγαίναμε γυρνούσαμε τα αυγά και τα παρακολουθούσαμε και πάνω σε αυτό μας έκαναν μάθημα.

Εδώ ήταν πάλι και ο …» (Σ6).

Στη γεωπονία, 3 άτομα δεν ανέφεραν ποιος έκανε την πρακτική: «Η Σχολή είχε 60 στρέμματα κτήμα

και μέσα είχε μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, είχε πέντε στρέμματα αμπέλι, είχε πάρα πολλά και εκεί

πηγαίναμε  εμείς  και  κάναμε  την  πρακτική  μας.» (Σ6),  και  2άτομα  ανέφεραν  τον  Γεωπόνο:  «Η

πρακτική ήταν κάτι καλό δηλαδή ο γεωπόνος ο … ας πούμε μας έκανε πως γίνεται ο εμβολιασμός στις

κληματαριές στην πράξη. Η πράξη είναι ότι καλύτερο για να μάθεις.» (Σ5). 

Για την αμπελουργία, 6 άτομα ανέφεραν πως την πρακτική την έκανε ο Γεωπόνος: «Είχε χωράφια η

σχολή …είχε από όλα και αμπέλια. Κάναμε εφαρμογή στην πράξη και δουλεύαμε. Τις εφαρμογές μας

τις έδειχνε ο γεωπόνος…» (Σ14).

Στην ηλεκτρολογία,  2  άτομα ανέφεραν  τον   ηλεκτρολόγο:  «Στις  άλλες  ειδικότητες  γιατί  κάναμε

ηλεκτρολογία, … ερχότανε επαγγελματίες από τη Φλώρινα που τους πλήρωνε η Σχολή και μας κάνανε

μάθημα.» (Σ15) και 1 άτομο τον μηχανολόγο «Είχαμε και  ηλεκτρολογικά ,μηχανολόγο είχαμε που

μας έκαναν τα μαθήματα.»(Σ7), ή δεν ανέφερε ποιος έκανε την πρακτική: «Κάναμε ηλεκτρολογία…»

(Σ14).

Τέλος, στο μάθημα της κολύμβησης, 1 άτομο δεν ανέφερε ποιος έκανε την πρακτική στη Σχολή:

«Υπήρχε και μία πισίνα θυμάμαι γιατί κάναμε και κολύμβηση μας μάθαιναν κολύμπι.» (Σ13).

 Στην  ερώτηση  «Ποια  είχαν  μεγαλύτερη  βαρύτητα,  τα  θεωρητικά  ή  τα  πρακτικά

μαθήματα;» δημιουργήθηκαν 3 κατηγορίες.

Αναλυτικά, τα πρακτικά δόθηκαν ως απάντηση σε μεγάλη πλειοψηφία (Ν=13): «Τα πρακτικά ήταν

και πιο δύσκολα όμως αλλά και πιο σημαντικά γιατί αν δεν δουλέψεις δεν μαθαίνεις.»  (Σ4), 1 άτομο

απάντησε πως τα πρακτικά έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και τα θεωρητικά μόνο στα μηχανικά: «Τα

πρακτικά εγώ πιστεύω .Δε θυμάμαι και πολλά από τα θεωρητικά εκτός από τα μηχανικά που θυμάμαι

θεωρητικά από εκεί γιατί εκείνος ο άνθρωπος μας τα μετέδιδε πολύ ωραία έτσι.»(Σ2). Τέλος, 1 άτομο
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ανέφερε τα θεωρητικά: «Για μας τα θεωρητικά για τη Σχολή δε θυμάμαι. Πήραμε το απολυτήριο εγώ

με πέντε πήγα το πήρα με εννιά.» (Σ12). 

 Στην ερώτηση «Πώς χαρακτηρίζετε τους δασκάλους σας;» δημιουργήθηκαν 3 θέματα, το

γενικά για όλους, το Γεωπόνος και το παιδονόμος.

Αναλύοντας το 1ο θέμα «Γενικά για όλους», στις κατηγορίες του, τα μισά άτομα (Ν=8) απάντησαν

ότι θα χαρακτήριζαν τους δασκάλους τους πολύ καλούς και ότι ενδιαφέρονταν να καταλαβαίνουν/

να μάθουν τα παιδιά:  «Πολύ καλοί. Όσοι πέρασαν στην εποχή τη δικιά μου ήταν πάρα πολύ καλοί.

Μας αγαπούσαν, ήταν δεμένοι με τα παιδιά και προσπαθούσαν για να τα μάθουν.» (Σ6). Επίσης, 5

άτομα δήλωσαν πως ήταν αυστηροί όσο χρειαζόταν:  «Για εκείνη την εποχή ήτανε ότι πρέπει, ήταν

καλοί. Όταν έπρεπε ήταν αυστηροί γιατί εγώ έβλεπα παιδιά που ήταν ατίθασα…»  (Σ11), 4 άτομα είπαν

πως ήταν καλοί, τους αγαπούσαν τα παιδιά σαν γονείς και οι δάσκαλοι τα παιδιά:  «Πολύ καλούς,

άνθρωποι  που  ενδιαφερόντουσαν  για  μας.  Σαν  πατεράδες  τους  είχαμε,  δεν  τους  είχαμε  σαν

δασκάλους.» (Σ10) και 3 άτομα ότι ήταν καλοί, τυπικοί,  συνεργάσιμοι,  συζητήσιμοι,  βοηθητικοί:

«Ήταν καλοί, δεν τους βλέπαμε και να φοβόμαστε. Συζητούσανε μαζί μας, μας βοηθούσανε.» (Σ4).

Τέλος,  2  άτομα δήλωσαν πως οι  δάσκαλοι  δεν ήταν αυστηροί:  «Δεν  ήταν αυστηροί.  Δεν είχαμε

κανένα πρόβλημα μια χαρά περάσαμε τι να σου πω τέλεια.»(Σ7) και 1 άτομο ότι ήταν σκληροί: «Οι

άλλοι ήταν σκληροί, σκληροί ήτανε.» (Σ2), ή άψογοι: «Καλοί ανθρώποι, πολύ άψογοι…» (Σ12).

Στα θέματα 2 και 3, και  συγκεκριμένα για τον Γεωπόνο, 2 άτομα τον χαρακτήρισαν πρόσχαρο,

αγαθό, όχι αυστηρό, ωραίο: «Ειδικά αυτός ο … ήτανε άνθρωπος πρόσχαρος, πρέπει να ήταν και λίγο

έτσι αγαθός όχι τόσο σκληρός.» (Σ2), ενώ 1 άτομο τον χαρακτήρισε αυστηρό:  «Είχαμε και έναν

αυστηρό τον … δε σήκωνε αστεία που λέμε…» (Σ9). Τέλος, τον παιδονόμο 1 άτομο τον χαρακτήρισε

σκληρό παιδί: «Ο παιδονόμος ήτανε σκληρό παιδί, ήτανε νεαρός, ήτανε σκληρό παιδί και δε σήκωνε

πολλά.» (Σ2).

 Στην ερώτηση «Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;» δημιουργήθηκαν 2

θέματα, το όχι και το ναι.
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Στο 1ο θέμα «Όχι», 6 άτομα απάντησαν ότι δεν τους βοήθησε το πτυχίο ή ότι δεν επεδίωξαν να

βρουν  δουλειά:  «Εμένα  όχι  γιατί  έμεινα  στη  γεωργία  απλώς  έμαθα  καλά  το  κλάδεμα  και  την

κτηνοτροφία. Δεν πήγα παραπέρα έμεινα στο σπίτι γιατί ήμουν μοναχογιός και δεν ήθελαν οι δικοί μου

να φύγω από το σπίτι.» (Σ7) και 3 άτομα ότι ακολούθησαν άλλη πορεία ή δεν έβρισκαν δουλειά:

«Όχι ακολούθησα άλλη πορεία.» (Σ2).

Στο 2ο θέμα «Ναι»,  6 άτομα απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ το πτυχίο ή ότι βρήκαν ή τους

προσφέρθηκε δουλειά: «Με βοήθησε γιατί με αυτό το πτυχίο μπήκα και δούλεψα ως γεωργοτεχνίτης

στα σπίτια παιδιού εδώ στη Φλώρινα. Γεωργοτεχνίτης ήταν μια ειδικότητα δίπλα στον αγρότη, άμεσα

και όχι με θεωρίες.» (Σ5).

 Στην ερώτηση «Πηγαίνατε εκδρομές; Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών( αν

ήταν εκπαιδευτικές ή φρονηματικές);» δημιουργήθηκαν 2 θέματα, το ναι και το όχι.

Στο 1ο θέμα «Ναι», 1 άτομο απάντησε ότι πήγανε μία ψυχαγωγική εκδρομή: «Πήγα μία εκδρομή εγώ

τώρα αν θυμάμαι καλά με το Σπίτι παιδιού ή με αυτούς δεν θυμάμαι καλά Κεφαλονιά δεν θυμάμαι

καλά.  Δεν  πήγαμε  για  εκπαιδευτικό λόγο μας πήγαν για  να περάσουμε  καλά.  Να δούμε  και  εμείς

θάλασσα,  να  δούμε  καράβι.» (Σ1),  ή  μία  εκπαιδευτική,  την  οποία  δε  θυμάται  ποιος  την  έκανε:

«Εκδρομές δε θυμάμαι να σου πω. Η εκδρομή που πήγα εγώ ήταν από τη νομαρχία «Γνωρίστε την

Ελλάδα» και κάναμε το γύρω της Ελλάδας. Εκείνο τον καιρό ήταν. Δε θυμάμαι αν την έκανε η Σχολή ή

η  νομαρχία.» (Σ2).  Επίσης,  οι  μισοί  συμμετέχοντες  (Ν=7)  ανέφεραν  πως  οι  εκδρομές  ήταν

εκπαιδευτικές, με  απόφαση του κ. Διευθυντή:  «Εκδρομές αυτή που θυμάμαι ήταν στο Βόλο γιατί

πρώτη φορά πήγα και σε θάλασσα τότε δεν ήξερα και στη Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Αυτά ο

διευθυντής  τα  κανόνιζε  όλα.  Εμείς  όπου  μας  πηγαίνανε  πηγαίναμε.  Οι  εκδρομές  γινόταν  για  να

μάθουμε  και  να  δούμε  καινούργια  πράγματα.» (Σ4)  και  2  άτομα  είπαν  πως  οι  εκδρομές  ήταν

εκπαιδευτικές, με  απόφαση των καθηγητών ή της Σχολής: «Πήγαμε  εκδρομή δέκα μέρες. Πήγαμε

πρώτα στη Θεσσαλονίκη στη Σχολή που ήταν πολύ ωραία και μετά γυρίσαμε σε όλους τους νομούς. Οι

καθηγητές, η Σχολή για να βγείτε παιδιά να δείτε διάφορα μέρη. Αυτός ήταν ο σκοπός τίποτα άλλο. Να
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χαρείτε λέει, να γνωρίσετε διάφορα μέρη ότι υπάρχει σε κάθε νομό κατάλαβες; Αυτά, όχι τίποτα άλλο.

Ούτε  κομματικά,  ούτε  τίποτα.» (Σ7).  Τέλος,  1  άτομο  απάντησε  πως  πάλι  οι  εκδρομές  ήταν

εκπαιδευτικές  και  αποφάσιζε  ο  Διευθυντής  και  ο  παιδονόμος:  «Ναι  εκδρομές  πηγαίναμε  και

εκπαιδευτικές  κανα   δυο.  Ο  διευθυντής  και  ο  παιδονόμος.» (Σ3),  ή  η  Βασιλική  Πρόνοια:  «Οι

εκδρομές ήταν εκπαιδευτικές και από ότι μπορώ να καταλάβω το γύρω της Ελλάδας τον έκανε τότε η

Βασιλική Πρόνοια.» (Σ8).

Στο 2ο θέμα «Όχι», 1 άτομο απάντησε  ότι δεν πήγαιναν εκδρομές, μόνο στα φυτώρια με απόφαση

των δασκάλων: «Όχι δε νομίζω εκδρομές πηγαίναμε στα φυτώρια της Σχολής. Οι δάσκαλοι.» (Σ11.)

 Στην ερώτηση «Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η

χρησιμότητα και η κοινωνική ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας

στη Σχολή;)» δημιουργήθηκαν 2 θέματα, το θετικός και το αρνητικός.

Στο 1ο θέμα «Θετικός», τα μισά άτομα (Ν=8) απάντησαν πως θεωρούν θετικό το σκοπό της Σχολής,

διότι απέκτησαν χρήσιμες γνώσεις σε αγροτικές ειδικότητες/ τέχνες:  «Κοίταξε σου είπα πως όταν

πας ένα παιδί από το χωριό που το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό πας και συναντάς μέσα στη Σχολή

ανθρώπους πιο μορφωμένους και αποκομίζεις μόνον οφέλη αν ανοίξεις τα αυτιά σου. Εγώ αποκόμισα

μόνον οφέλη όχι μόνον εγώ και οι άλλοι που πήγαν μαζί μου. Οι ειδικότητες που υπήρχαν ήταν κοντά

στα  χωριά  και  προσέφεραν  στους  αγρότες  και  στο  κοινωνικό  σύνολο.» (Σ5).  Επίσης,  4  άτομα

δήλωσαν ότι πήραν, ως δώρο, εργαλεία ξυλουργού και οικοδόμου, φεύγοντας:  «Φεύγοντας από τη

Σχολή, μας δώσανε και εργαλεία του οικοδόμου και του ξυλουργού.» (Σ3) και 3 άτομα ότι βελτίωσαν

πολύ τις κοινωνικές τους δεξιότητες: «Απλώς ξύπνησα λίγο παραπάνω. Ήμουνα ένα παιδί του χωριού

δεν ήξερα τίποτα και εκεί πέρα μου άνοιξαν τα μάτια. Είδα κόσμο , είδα πως μιλάνε, τι κάνουνε. Είδα

πάρα πολλά πράγματα τα οποία ούτε στον ύπνο μου δε τα γνώριζα.» (Σ4). Τέλος, 1 άτομο απάντησε

ότι βοηθήθηκε στη φυγή από το χωριό, αλλά δεν απέκτησε χρήσιμες γνώσεις: «Από τη χρησιμότητα

της δεν πήρα και πολλά πράγματα εγώ μαζί μου ‘όμως η Σχολή μου άνοιξε το δρόμο κατά κάποιο

τρόπο να φύγω από το χωριό. Γιατί μετά από εκεί πήγα στην Αθήνα εγώ. Πήγα σε άλλη σχολή Τεχνική
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Σχολή. Η σχολή μου άνοιξε το δρόμο να φύγω από το χωριό και δε θέλησα να ξανά γυρίσω σε αυτό.»

(Σ2), ή ότι έμαθε να είναι τακτικός:  «Πολύ μεγάλη ήτανε, πολύ μεγάλη αλλά δεν μπορούσαμε να

καταλάβουμε τότε σαν παιδάκια, μετά μεγαλώνοντας καταλάβαμε. Εκεί μάθαμε να έχουμε σειρά και

τάξη.» (Σ3), ή ότι αποκόμισε πολλά οφέλη και γνώσεις για τη ζωή:  «Από τη Σχολή έμαθα πολλά

πράγματα που με βοήθησαν στη ζωή μου. Για μένα ήταν το «Σταυροδρόμι της Ζωής μου».»  (Σ6), ή ότι

απλά έζησε μία ωραία εμπειρία: «Μια εμπειρία τώρα τι άλλο να πούμε. Περνούσαμε ωραία δεν είχα

κανένα πρόβλημα τρώγαμε ωραία, κοιμόμασταν ωραία όλα ήταν καλά, είχαμε και έξοδο στην πόλη το

Σαββατοκύριακο αν δεν φεύγαμε σπίτια μας.» (Σ9).

Στο 2ο θέμα «Αρνητικός»,  1  άτομο απάντησε  ότι  δεν του πρόσφερε τίποτα η Σχολή:  «Τίποτα,

ειλικρινά .Μικρός ήμουνα τότε και με στείλανε.» (Σ12).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Διαπιστώσεις

Στην έρευνα συμμετείχαν 15  άτομα ηλικίας  64-72 ετών,  όλοι  απόφοιτοι  της  Γεωργικής  Σχολής

Φλώρινας (ΓΣΦ). Συγκεκριμένα, πρόκειται για άνδρες, που γεννήθηκαν και κατοικούν σε χωριά της

Φλώρινας και της Καστοριάς, καθώς οι περισσότεροι κατοικούν στον ίδιο τόπο όπου γεννήθηκαν.

Επίσης  οι  συμμετέχοντες  προέρχονται  κυρίως  από  οικογένειες  γεωργών  και  αγροτών,  είναι

απόφοιτοι ως επί το πλείστον Δημοτικού και πλέον συνταξιούχοι.

Στο 1ο ερευνητικό ερώτημα μελετήθηκαν τα κίνητρα και  οι  προσδοκίες  των συμμετεχόντων,  οι

οποίοι  ως  μαθητές  επέλεξαν  να  υποβάλουν  αίτηση  εγγραφής  στη  ΓΣΦ.  Τα  αποτελέσματα  των

συνεντεύξεων  ανέδειξαν  ότι  η  φυγή  από  τη  φτώχεια  στο  χωριό  είναι  αυτό  που  ώθησε  τους

συμμετέχοντες να γραφτούν στη ΓΣΦ, προσδοκώντας την απόκτηση νέων ή περισσοτέρων γνώσεων

και, μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση, να εξασφαλίσουν  επαγγελματική αποκατάσταση στον

αγροτικό κλάδο.
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Στο 2ο ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκαν τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια με βάση τα οποία οι

μαθητές έγιναν δεκτοί από τη σχολή για φοίτηση. Αναφέρθηκε ότι το απολυτήριο Δημοτικού έπρεπε

να  κατατεθεί  ως  δικαιολογητικό,  δεν  χρειαζόταν  η  κατάθεση  πιστοποιητικού  κοινωνικών

φρονημάτων, ούτε χρειάστηκε να περάσουν από συνέντευξη τα παιδιά πριν την εισαγωγή τους στη

σχολή. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι ο βαθμός του απολυτηρίου δεν ήταν σημαντικός για την εισαγωγή

των μαθητών στη σχολή, σε ορισμένους όμως με καλό βαθμό, ίσως να έπαιξε κάποιο ρόλο. 

Στο 3ο ερευνητικό ερώτημα μελετήθηκαν τα κοινωνικά στοιχεία που επικρατούσαν στην κοινωνία

κατά τη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι εκτός από το νομό Φλώρινας

οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αναφέρθηκε

από αρκετούς η Δράμα, η Ξάνθη, η Κοζάνη, η Έδεσσα, η Θεσσαλονίκη και η Καστοριά. Επίσης, δεν

υπήρχε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά χωριά ήταν

ευκολότερη,  καθώς αναφέρθηκε πως δεν υπήρχαν διακρίσεις.  Ακόμα, τα χωριά προέλευσης των

ερωτηθέντων  ήταν  είτε  μεικτά,  είτε  προσφυγικά,  είτε  σλαβόφωνα.  Τέλος,  το  σύνολο  των

συμμετεχόντων  ανέφερε  πως  η  ΓΣΦ τους  πήρε  με  την  πρώτη  φορά,  ενώ η  περίοδος  φοίτησης

παρατηρήθηκε κυρίως τα έτη 1963-1966 και 1967-1968.

Στο 4ο ερευνητικό ερώτημα, μελετήθηκαν οι περιορισμοί, οι ποινές και οι αποκλεισμοί των μαθητών

μέσα  στη  σχολή.  Αρχικά,  παρατηρήθηκε  ότι  ο  παιδονόμος  δεν  ήταν  βίαιος,  συμβούλευε  τους

μαθητές, όμως ήταν αυστηρός στην επιβολή πειθαρχίας, ειδικά σε ζωηρά παιδιά. Από τις αναφορές

των συμμετεχόντων,  προκύπτει  ότι  μάλλον υπήρχαν ποινές  και  περιορισμοί  μαθητών,  ειδικά  σε

περιπτώσεις  αργοπορίας  ή  καυγάδων.  Τέλος,  ήταν  βέβαιο  πως  δεν  υπήρχαν  στάσιμοι  και

μετεξεταστέοι  μαθητές, σύμφωνα με την ομόφωνη απάντηση όλων.

Στο 5ο ερευνητικό ερώτημα διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς

των  μαθητών.  Αρχικά,  η  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  ανέφερε  ότι  κατά  τη  διάρκεια  της

φοίτησης τους, πηγαίνανε στην εκκλησία σχεδόν κάθε Κυριακή. Επίσης, πραγματοποιούσαν στη

ΓΣΦ εθνικούς εορτασμούς με παρελάσεις και οι περισσότεροι φορούσαν κάποια φόρμα εργασίας
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και ένα πηλήκιο. Ο παιδονόμος ασχολούταν με την ολοήμερη επιμέλεια μαθητών και τη διδασκαλία

μαθημάτων δίνοντας συμβουλές σωστής συμπεριφοράς. Βέβαια, ήταν υπεύθυνος και για τις εξόδους

των μαθητών.  Ακόμη, οι απαντήσεις  των ερωτηθέντων έδειξαν ότι  στη σχολή υπήρχαν κανόνες

πρέπουσας συμπεριφοράς και  σεβασμού προς τη θρησκεία που είχαν ως βασικό τους  σκοπό να

γίνουν οι μαθητές ηθικά μέλη της κοινωνίας. Αυτό βέβαια συνέβαινε, και από ό,τι παρατηρήθηκε,

χωρίς να προσπαθούν να περάσουν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία.

Στο  6ο  και  τελευταίο  ερευνητικό  ερώτημα,  μελετήθηκε  η  αξιολόγηση  της  μαθητείας  στο

συγκεκριμένο  εκπαιδευτικό  ίδρυμα.  Έτσι,  οι  δάσκαλοι  που  θυμούνται  οι  συμμετέχοντες  είναι  ο

Διευθυντής,  οι  Γεωπόνοι  και ο ξυλουργός.  Επίσης,  διίστανται  οι  απόψεις  για το αν υπήρχαν τα

μαθήματα  της  Ιστορίας  και  των  Θρησκευτικών,  ενώ  το  μάθημα  της  γλώσσας  φαίνεται  να

διδασκόταν  μέσα  από  βιβλία  Δημοτικού  ή  Γυμνασίου.  Ακόμη,  παρατηρήθηκε  ότι  τα  πρακτικά

μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική και στην πράξη, από τους αρμόδιους καθηγητές, καθώς

οι συμμετέχοντες  δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα πρακτικά από ότι στα θεωρητικά μαθήματα.

Σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς που έδωσαν οι συμμετέχοντες στους δασκάλους τους, εκείνοι

ήταν άνθρωποι με ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό τους έργο, συζητήσιμοι, βοηθητικοί, αγαπούσαν

τα  παιδιά,  αλλά  ήταν  και  αυστηροί  όπου  χρειαζόταν.  Οι  εκδρομές  που  πηγαίνανε  οι  μαθητές,

πραγματοποιούνταν με απόφαση του Διευθυντή και ήταν εκπαιδευτικές. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι

τους ερωτηθέντες, στην πλειοψηφία τους, δεν τους βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική τους

ζωή, είτε γιατί δεν επεδίωξαν να βρουν δουλειά, είτε γιατί δεν βρήκαν δουλειά στους τομείς αυτούς.

Τέλος,  οι  περισσότεροι  ανέφεραν ότι  απέκτησαν χρήσιμες γνώσεις  σε αγροτικές  ειδικότητες  και

τέχνες, δέχτηκαν εργαλεία ως δώρα από τη σχολή και αποκόμισαν κοινωνική ωφέλεια. 

Η γεωργική εκπαίδευση έχει τη βάση της στην αρχαία Ελλάδα και αναπτύχθηκε μετέπειτα στον

υπόλοιπο κόσμο  και στην Ευρώπη, με πολλές προσπάθειες εισαγωγής καινοτόμων μεθόδων και

τεχνικών. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Οθωμανική αυτοκρατορία, το Ελληνικό

κράτος αντιλήφθηκε την ανάγκη οργανωμένης γεωργικής εκπαίδευσης, αλλά οι ιδιαίτερες συνθήκες
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που επικρατούσαν εκείνη την εποχή, δεν επέτρεψαν στις προσπάθειες του νεοσύστατου Ελληνικού

κράτους να τύχουν της επιθυμητής επιτυχίας.  

Οι παράγοντες της γεωργίας έχουν διαφορετικούς βαθμούς εκπαίδευσης σε διαφορετικές εποχές της

ιστορίας, όπως είδαμε και στην ιστορική αναδρομή. Οι αγρότες συνήθως δεν παρακολουθούν την

τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν και στην Ευρώπη η τάση  είναι μεγαλύτερη, απ’ ό,τι στην Ελλάδα.

Οι  γεωργοί  με  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  θα  μπορούσαν  να  έχουν  υποδειγματικό  ρόλο  στην

προώθηση  ενός  υψηλότερου  επιπέδου  εκπαίδευσης,  αλλά  και  γεωργικού  μάνατζμεντ.  Τα  παλιά

παραδείγματα που βασίζονται  στην πρακτική  εκπαίδευση,  όταν ο σπουδαστής  είναι  πραγματικά

παρών στην  αίθουσα  της  τάξης,  μπορούν  να  εμπλουτιστούν   με  νέες  καινοτόμες  παιδαγωγικές

μεθόδους και μακρόχρονη μάθηση. 

Η γεωργική παραγωγή και κατανάλωση αποτελούν την βάση για την ύπαρξή μας. Είναι σημαντικό

οι άνθρωποι να γνωρίζουν πώς να παράγουν αλλά και πώς να καταναλώνουν γεωργικά προϊόντα. Η

γεωργία πρέπει να θεωρηθεί ως η λύση για κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η

κοινωνική  ευαισθητοποίηση  σχετικά  με  τη  σημασία  της  γεωργίας  θα  πρέπει  να  διεγείρεται,

ξεκινώντας από μικρή ηλικία. Στην εκπαίδευση αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητες και η γνώση

της γεωργίας πρέπει να διδάσκεται ήδη στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει κρίση σε πολλά επαγγέλματα, ωστόσο υπάρχουν έρευνες και μελέτες

που δείχνουν πως στην έξοδο από την κρίση σημαντικός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει

η  γεωργία  που  θεωρείται  ανερχόμενος  κλάδος,  ανοίγοντας  προοπτικές  για  κατανάλωση  και

εξαγωγές.  Η γεωργία έχει  ανοιχτούς  ορίζοντες  και  νέες  προοπτικές  για γεωπόνους,  τεχνολόγους

γεωργίας,  για  όσους  ασχοληθούν  σοβαρά  με  σύγχρονες  και  εναλλακτικές  καλλιέργειες,  με  την

κτηνοτροφία,  την παραγωγή οικολογικών και ανταγωνιστικών διεθνώς αγροτικών προϊόντων και

τροφίμων, τις «ειδικές» καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. βότανα, μανιτάρια). 

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν και μάχονται γι’ αυτό διδασκόμενοι πάντα από

τα λάθη του παρελθόντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1

Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία: 67

Τόπος Γέννησης: Αμμοχώρι

Τόπος Κατοικίας: Αμμοχώρι

Επάγγελμα πατέρα: Γεωργός

Επάγγελμα μητέρας:  Οικιακά

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος Δ.Ε.Η

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Τότε εκείνα τα χρόνια από ότι θυμάμαι εμένα δε με στείλανε στο γυμνάσιο .Δε με στείλανε γιατί είχαμε

ζώα, βοσκούσα ζώα και την πρώτη χρονιά δεν πήγα πουθενά. Και έτσι ήθελα να βγω από το χωριό. Ζήλευα

αυτά τα παιδιά που πήγαιναν. Ε αφού δεν πήγα εκεί μετά κάτι άκουσα για αυτή τη Σχολή και έστω εκεί

πήγα. Ένα χρόνο ήταν αυτή. Υπήρχε φτώχεια , μεγάλη φτώχεια.
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2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Πήγα εκεί για να μάθω κάτι. Εκεί μας λέγανε ότι θα μας μάθουν να κλαδεύουμε τότε το Αμμοχώρι είχε 

πολλά δέντρα όλο φυτώρια ήταν.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Έπρεπε να είχες τελειώσει το δημοτικό. Με το απολυτήριο γράφτηκα.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Όχι για να πω την αλήθεια.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι δεν θυμάμαι.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Δεν θυμάμαι αν και είχα χαμηλό βαθμό, έξι είχα στο απολυτήριο.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Δε θυμάμαι, δε νομίζω, δε ξέρω. Ήταν πολλά παιδιά έχω μια φωτογραφία που είναι πενήντα παιδιά και.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Είχε παιδιά από όλα τα χωριά δε θυμάμαι πόσο μακριά Παπαγιάννη , Παλαίστρα, Ιτιά.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Το χωριό είναι μεικτό έχουμε και πρόσφυγες που ήρθαν το 1922.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι και χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι θα με πάρουν.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Πρέπει να ήταν το 1965- 1966.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Μας πήγαιναν. Δε θυμάμαι κάθε πόσο. Είχε μια εκκλησία εκεί κοντά νομίζω Άγιος Νικόλαος είναι, εκεί μας 

πήγαιναν.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη

14. ΓΣΦ και πως;

Ναι, παρέλαση κάμναμε .Και θυμάμαι ένα περιστατικό. Είχαμε έναν παιδονόμο αυτός ήταν δάσκαλος 

αδιόριστος παιδί και αυτός ήταν από το Μεσόκαμπο δε θυμάμαι το όνομα του ήταν όμως λεβεντόπαιδο. 

Θυμάμαι σε μια παρέλαση στη Φλώρινα κάποιος ενοχλητικός εκεί πέρα πιο μεγάλος από μας( τώρα τον 

ξέρω βέβαια) πείραξε κάποια παιδιά από τη Σχολή μας και αυτός τον έπιασε από το λαιμό κόντεψε να τον 

δείρει για να μας προστατέψει.

15. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Όχι, ¨όχι δε θυμάμαι. Δε θυμάμαι  κανένα κοστούμι αν μας είχαν δώσει.
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16. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Ο παιδονόμος μας πρόσεχε όλη την ημέρα, ήταν συνέχεια μαζί μας, στα εστιατόρια όταν πηγαίναμε , πριν 

κοιμηθούμε. Δε θυμάμαι αν μας έκανε μάθημα.

17. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Ο παιδονόμος μπορεί να μας τιμωρούσε, ήτανε  λίγο αυστηρός ήτανε, ήτανε .Δεν άφηνε τα πιο μεγάλα

παιδιά εμείς ήμασταν πιο μικροί, είχε πιο μεγάλα παιδιά δεν άφηνε να πειράζουν πολύ να κάνουν. Καλός

ήταν ο παιδονόμος.

18. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Δε θυμάμαι να σου πω μπορεί. Εμείς ήμασταν πιο μικροί  δε κάναμε  και πολλές φασαρίες.

19. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Είχαμε έναν καθηγητή αυτός ζει, εδώ είναι, είχε το λατομείο στη Μελίτη ο Θεόφιλος αυτός μας έκανε «

πραγματεία αυτοκινήτων» για μηχανήματα. Ήταν αυτός ο Τσαρούχας ο γεωπόνος. Ήτανε ένας εκεί, δεν

ήταν δάσκαλος  ,  δεν ήταν καθηγητής,  αυτός δούλευε εκεί  πέρα αλλά ήξερε τα αγροτικά,  τα πρακτικά

αγροτικά δε θυμάμαι το όνομα του τώρα και μας πήγαινε στα χωράφια στα κλαδέματα

20. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Δε νομίζω, δε νομίζω.

21. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Δε θυμάμαι, δε θυμάμαι.

22. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι δεν υπήρχαν αφού μια χρονιά ήτανε.

23. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Τα πρακτικά πηγαίναμε στα φυτώρια κλαδεύαμε, πηγαίναμε στο χοιροστάσιο βλέπαμε τα γουρούνια εκεί

στα άλογα .Μαζεύαμε κάστανα, καρύδια είχε και φυτώριο ολόκληρο με καρυδιές, καστανιές και όλα αυτά.

Μπορεί να κάναμε και άλλα μαθήματα αλλά τώρα δεν θυμάμαι.

24. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Τα πρακτικά εγώ πιστεύω .Δε θυμάμαι και πολλά από τα θεωρητικά εκτός από τα μηχανικά που θυμάμαι

θεωρητικά από εκεί γιατί εκείνος ο άνθρωπος μας τα μετέδιδε πολύ ωραία έτσι. Από εκεί έμαθα εγώ τι

είναι το αυτοκίνητο, τι είναι η μηχανή γιατί αυτός ήταν καλός στη δουλειά του.

25. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας;

Πως δεν υπήρχαν, υπήρχαν, για αυτό υπήρχε και ο παιδονόμος. Δε θυμάμαι τι ακριβώς μας έλεγαν .Είχε

όμως  τάξη.  Κάμναμε  παρέλαση  για  να  γιορτάσουμε  την  απελευθέρωση  της  Φλώρινας  από  τους

κομμουνιστοσυμμορείτες ήταν άλλη εποχή .Μας έλεγαν ότι πρέπει να τα γιορτάζουμε, ότι ήταν υποχρέωση

μας ήταν δύσκολα τα πράγματα τότε στην Ελλάδα και ειδικά στη Φλώρινα.
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26. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Καλοί ήταν, καλοί ήτανε .Ειδικά αυτός ο Τσαρούχας ήτανε άνθρωπος πρόσχαρος, πρέπει να ήταν και λίγο 

έτσι αγαθός όχι τόσο σκληρός. Οι άλλοι ήταν σκληροί, σκληροί ήτανε. ΄Έπρεπε ίσως να’τανε. Ο παιδονόμος 

ήτανε σκληρό παιδί, ήτανε νεαρός, ήτανε σκληρό παιδί και δε σήκωνε πολλά.

27. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Να σου πω την αλήθεια αν μας περνούσαν δεν θυμάμαι παιδιά ήμασταν τότε. Μπορεί να τα περνούσαν

αλλά εμείς τι να αντιληφθούμε. Μετά από εκεί αρχίσαμε και …..Απλώς ήταν η κατάσταση αυτή .Έπρεπε να

είσαι σύμφωνος με αυτό που επικρατούσε τότε. 

28. Πηγαίνατε εκδρομές;

Εκδρομές δε θυμάμαι να σου πω. Η εκδρομή που πήγα εγώ ήταν από τη νομαρχία «Γνωρίστε την Ελλάδα» 

και κάναμε το γύρω της Ελλάδας. Εκείνο τον καιρό ήταν. Δε θυμάμαι αν την έκανε η Σχολή ή η νομαρχία.

29. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονηματικές);

Ήταν εκπαιδευτικές.

30. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Όχι ακολούθησα άλλη πορεία.

31. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Από τη χρησιμότητα της δεν πήρα και πολλά πράγματα εγώ μαζί μου ‘όμως η Σχολή μου άνοιξε το δρόμο 

κατά κάποιο τρόπο να φύγω από το χωριό. Γιατί μετά από εκεί πήγα στην Αθήνα εγώ. Πήγα σε άλλη σχολή 

Τεχνική Σχολή. Η σχολή μου άνοιξε το δρόμο να φύγω από το χωριό και δε θέλησα να ξανά γυρίσω σε αυτό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2

Δημογραφικά

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία: 69

Τόπος Γέννησης: Άνω Κλεινές-Φλώρινας

Τόπος Κατοικίας:  Άνω Κλεινές-Φλώρινας 

Επάγγελμα πατέρα: Γεωργός

Επάγγελμα μητέρας Αγρότισσα- Οικιακά
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Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου, Γεωργικής Σχολής Φλώρινας ,Εκκλησιαστικής 

Σχολής

Επάγγελμα: Ιερέας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Μιας και ο πατέρας μου ήταν γεωργός ήθελα να μάθω δενδροκομία, κτηνοτροφία επειδή είχαμε γελάδια, 

πρόβατα, γίδια. Να μάθω πως να καλλιεργώ τη γη, να παράγω σωστότερα, να συνεργάζομαι με 

γεωπόνους , με ειδικούς, και να ωφελήσω και τον εαυτό μου αλλά και εδώ τους τοπικούς. Ήμασταν φτωχοί 

από μικρός δούλευα σε ότι δουλειά είχε, δεν έλεγα όχι.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Μπορούσα να διοριστώ στα ιδρύματα, όπως είχα διοριστεί και μερικοί έμειναν παρότι η Βασιλική πρόνοια 

είχε κλείσει τα ιδρύματα αυτά, αλλά τους πήγαν αλλού σε άλλα ιδρύματα, όσους είχαν προϋπηρεσία για να

μη μείνουν έτσι. Η Βασιλική Πρόνοια κανόνιζε και όταν έφυγαν οι βασιλείς την έλεγαν κοινωνική πρόνοια 

αλλά δε λειτουργούσε όπως τότε.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Τίποτα το απολυτήριο του δημοτικού και έβλεπαν αν ο πατέρας ήταν αγρότης.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Δε θυμάμαι. Όχι γιατί είχαμε και άλλους που ήταν με άλλα κόμματα και τους είχα συμμαθητές. Εκεί θα το

έβρισκαν αυτοί αν απαγόρευαν.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

ΔΕ θυμάμαι νομίζω είχε ένα ερωτηματολόγιο και απαντούσα. Δε θυμάμαι είναι πολλά τα χρόνια από τότε. 

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγήσας στη σχολή;

Μπορούσε να ήτανε γιατί ήμουν καλός μαθητής.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Είχαμε πανελλαδικά και από τη Μακεδονία παραπάνω. Είχαμε από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα μέχρι και από

τον Έβρο, Σέρρες, Δράμα και από εδώ είχαμε.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη;Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Δεν κάνανε διάκριση κατά τη γνώμη μου από που είσαι, μόνο αν ήσουν γεωργός και είχες θέληση.  Δεν

ερχόταν πολλοί οι περισσότεροι δεν ερχόταν.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Είναι προσφυγικό με πέντε οικογένειες σλαβόφωνων που βρήκαμε, είναι μεικτό.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Με πήραν και με πήραν μικρό, ήμουν δεκατρία χρονών.
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11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Πήγα το 1963με 64.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία;Και αν ναι κάθε πότε;

Πηγαίναμε κάθε γιορτή επίσημη, κάθε Κυριακή, στη σειρά όλη η τάξη. Πηγαίναμε ναι ήταν στο πρόγραμμα.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Πηγαίναμε στην εκκλησία και ακολουθούσαμε παρέλαση. Εμείς ήμασταν τμήμα παρελάσεως με τους 

μαθητές. Είχαμε πηλίκια και ξεχωρίζαμε. Γινόταν και ομιλίες στη Σχολή ανάλογες της ημέρας, μας έλεγαν  

τη γιορτάζουμε σήμερα, τι έγινε.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Είχαμε μια φόρμα τη φορούσαμε όταν κατεβαίναμε στα εργαστήρια αλλά φορούσαμε τα δικά μας ρούχα.

Διακριτικό ήταν μόνο το πηλήκιο και στο απολυτήριο φοράω το πηλήκιο, ήτανε υποχρεωτικό.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Νομίζω αυτός μας  έκανε ελληνικά,  ήταν δάσκαλος.  Παιδονόμος  δικός μας ήταν ο Κεβρεκίδης από τον

Καύκασο ήταν καλός, καθότανε μαζί  μας και έφευγε το απόγευμα. Μας μιλούσε για τους κανόνες ,  τη

συμπεριφορά μας στους άλλους, να έχουμε αξιοπρέπεια μας έλεγε καλά πράματα . Ο παιδονόμος ήταν

υπεύθυνος και για την έξοδο μας την Κυριακή.

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Όχι,  κρατούσε  μια  σοβαρότητα  και  αυστηρότητα  αλλά  δεν  ήταν  εκδικητικός.  Μας  συμβούλευε,  μας

συγχωρούσε ε αν έφτανε κάποιος στο απροχώρητο αργούσε τα βράδια, δεν ερχότανε γιατί βγαίναμε έξω

στην πόλη για δύο ώρες.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Υπήρχαν παιδιά που έβγαιναν έξω από τη Σχολή κρυφά ή αργούσαν να γυρίσουν όταν είχαμε έξοδο την

Κυριακή. Υπήρχαν μεγαλύτερα παιδιά που είχαν φιλίες έξω, χάζευαν, έπιναν  και έκαναν άλλα. Αυτά τα

παιδιά τα ‘ήξεραν. Στην αρχή τα μιλούσαν , τα συμβούλευαν και αν συνέχιζαν το ίδιο τότε τα τιμωρούσαν.

Δηλαδή δεν τα άφηναν να βγουν έξω για δύο συνεχόμενες Κυριακές για να βάλουν μυαλό. Υπεύθυνος για

τις εξόδους ήταν ο παιδονόμος

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Θυμάμαι γεωπονία και μελισσοκομία μας έκανε ο Τσαρούχας ήταν καλός σοβαρός, τον Ηλιάδη μας έκανε

άλλα μαθήματα και αυτός ήταν σοβαρός νομίζω μας έκανε δενδροκομία. Είχαμε κτηνιατρική μας έκανε

ένας Γώγος από το Φλάμπουρο ήτανε κτηνίατρος μας έκανε πέντε πράματα για τα ζωντανά. Είχαμε έναν

μας  έκανε  υγιεινή  ο Λουκάς  ήταν  παιδίατρος  καλός  άνθρωπος  έμπαινε  και  σε  κοινωνικά θέματα.  Στη

ξυλουργική είχαμε τον μπάρμπα Ιωσήφ τον Γώγο, ο γιός του ήταν ο κτηνίατρος, Αυτός ήταν τεχνίτης θα

έβγαινε τότε στην σύνταξη και τον είχαν και στο ορνιθοτροφείο. Μας έλεγε όλα τα εργαλεία να τα έχετε στη

σειρά για να μπορείτε να δουλεύετε. Στα οικοδομικά είχαμε έναν καλό μάστορα από τη Δροσοπηγή τώρα

δεν το θυμάμαι ήταν εργολάβος. Είχαμε ένα Ρίζο μηχανολόγο από τη Μελίτη και μας έκανε μηχανολογία

για τα τρακτέρ τις μηχανές. Ο Κουρκουμπέτης ήτανε διευθυντής τότε, αυτός έκανε έλεγχο και καμιά ομιλία

και κατέβαινε και έλεγε τι κάνετε πως πάτε. Και ενδιαφερόταν να λειτουργεί καλά το σχολείο, οι μαθητές

να μη παραπονιούνται και οι διδάσκοντες να μη έχουν παράπονο από κάποιον . 

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;
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Δε θυμάμαι, κάτι κάμναμε και εκεί αλλά δεν είχαμε ιδιαίτερο μάθημα θρησκευτικών και ιστορίας. Όχι δε 

μας έκαμναν τέτοια.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι βεβαίως. Δε θυμάμαι τα βιβλία ξεχωριστά, δε τα θυμάμαι. Τότε ποια ήταν τα ελληνικά στα δημοτικά

κάπως έτσι ή στην έκτη τάξη του δημοτικού ή στην πρώτη γυμνασίου κάπως έτσι. Τα ελληνικά αυτά πρέπει

να κάναμε.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Δε θυμάμαι γιατί δεν ήταν σχολείο υποχρεωτικό, θα έφευγε.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Στα εργαστήρια κάναμε πράξη, κάτω στα εργαστήρια που ήταν κάτω από τη Σχολή. Είχε ξυλουργείο πολύ

καλό είχε και τεχνίτες που μας μάθαιναν σημειώναμε και μετά πιάναμε και δουλεύαμε και έμαθα και

πολλά. Είχαμε εργαστήριο οικοδομών εξωτερικά μας μάθαιναν πως να χτίσουμε έναν τοίχο, μια περίφραξη

ένα  μικρό  κτίσμα.  Εργαστήριο  άλλο  δεν  είχαμε  αυτά  τα  δύο  ήταν  κάτω.  Είχαμε  βουστάσιο  ταύρους,

χοιροστάσιο, ορνιθοτροφείο και εκεί μας πήγαιναν και λέγανε τους τρόπους αναπαραγωγής, πως γίνεται η

παραγωγή.  Μελισσοκομία  κάμναμε,  δενδροκομία  κάμναμε  εμβολιασμούς,  φύτευση  σπόρων,  πως  να

μεταφυτεύσουμε κάτι. Υπήρχαν γεωπόνοι, ειδικοί ήταν διορισμένοι. Αυτός που μας έκανε Μελισσοκομία

ήτανε γεωπόνος, μας πήγαινε μετά κάτω στη δενδροκομία .Στη Σχολή κάναμε εξάσκηση δε δουλεύαμε. Είχε

δέντρα καρποφόρα, αχλάδια, μήλα σειρές αλλά εκεί ερχόταν προσωπικό άλλο, εργάτες που πληρωνόταν ,

που  γνώριζαν  και  δούλευαν.  Στο  βουστάσιο  και  παντού  είχαν  προσωπικό  που  πληρωνόταν.  Εμάς  μας

έβαζαν μόνο για να μάθουμε.

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Για μένα πιστεύω και τα δύο είναι απαραίτητα. Αλλά αυτοί εκεί μας έλεγαν περισσότερο για την πράξη.

24. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Καθόλου, καθόλου τίποτε από ότι θυμάμαι εγώ τότε τίποτε. Δε θυμάμαι τέτοιο πράγμα.

25. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

Λίγο  έγερνε  εκεί  αφού  είπαμε  εκκλησία,  πρόγραμμα,  εξομολόγηση  και  κοινωνικά  πράγματα  όλα.

Εξομολόγηση όποιος ήθελε πήγαινε, εκκλησία όμως έπρεπε να ρθείς. Ναι είχε κανόνες οπωσδήποτε, για τη

συμπεριφορά μας, μας έλεγαν να είστε ευγενικοί, να χαιρετάτε, να έχετε συνεργασία μεταξύ σας , να μη

τσακώνεστε, να μην έχετε έχθρες. Μας έλεγαν καλά πράγματα.

26. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Καλοί,  καλοί  δάσκαλοι  ήταν,  τυπικοί,  σοβαροί  προς  το  αυστηρό,  συνεργάσιμοι  και  μας  αγαπούσαν.

Προσπαθούσαν  να  μας  έχουν  κοντά  τους  να  τους  ακούμε  και  εμείς  να  μην  αδιαφορούμε  για  να

μπορέσουμε να ωφεληθούμε.

27. Πηγαίνατε εκδρομές;

Ναι  εκδρομές  πηγαίναμε  και  εκπαιδευτικές  κανα   δυο.  Μας  πήγαν  εκεί  στη  Γεωργική  Σχολή  στη

Θεσσαλονίκη  για  να  δούμε  το  σύστημα  όλο  ήταν  πιο  σύγχρονο  και  μας  πήγαν  προς  τα  κάτω
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Λάρισα ,Τρίκαλα. Πήγαμε στην Καβάλα και κανα δυο μοναστήρια επισκεφθήκαμε στην εκδρομή έτσι. Ο

παιδονόμος ερχόταν μαζί μας στις εκδρομές.

28. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Ο διευθυντής και ο παιδονόμος.

29. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Ναι πολύ, πάρα πολύ, βέβαια, είχα διοριστεί από τη Σχολή γεωργοτεχνίτης στα ιδρύματα. Διορίστηκα στο

«Σπίτι  παιδιού» στην Καστοριά στο Μακροχώρι και μετά πήγα στο στρατό ακόμα ήμουν παιδάκι.  Όταν

διορίστηκα ήμουν δεκαεφτά χρονών, κάθισα κανά δυο χρόνια στο Μακροχώρι και μετά έφυγα στο στρατό

και δεν επανήλθα γιατί μου φαινόταν λίγα τα χρήματα που έπαιρνα και δε μου έφταναν. Ήταν περίπου

πεντακόσιες δραχμές κάπου τόσο. Εκεί πρόσφερα στον κόσμο τον αγροτικό έκανα εμβολιασμούς στα γίδια,

στα πρόβατα σε μεγάλα ζώα, έκανα σπερματέγχυση. Εκεί έβαζαν πολλά φασόλια και τους έλεγα πως να τα

καλλιεργούν, πως να τα ποτίσουν.

30. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Πολύ  μεγάλη  ήτανε,  πολύ  μεγάλη  αλλά  δεν  μπορούσαμε  να  καταλάβουμε  τότε  σαν  παιδάκια,  μετά

μεγαλώνοντας καταλάβαμε. Εκεί μάθαμε να έχουμε σειρά και τάξη. Φεύγοντας από τη Σχολή, μας δώσανε

και εργαλεία του οικοδόμου και του ξυλουργού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3

Δημογραφικά

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία: 69

Τόπος Γέννησης:  Κοτύλη Καστοριάς

Τόπος Κατοικίας:  Μανιάκι Καστοριάς

Επάγγελμα πατέρα:  Κτηνοτρόφος, Υλοτόμος

Επάγγελμα μητέρας  Οικιακά

Εκπαιδευτικό Επίπεδο  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Έπρεπε κάπου από το χωριό να φύγουμε για να βρούμε κάποια δουλειά, δεν υπήρχαν δουλειές τότε στο

χωριό. Ήταν ή στα πρόβατα θα πας δεν υπήρχε άλλη δουλειά και ακούστηκε, ακούστηκε στο χωριό ότι
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υπάρχει μια Σχολή εκεί πέρα κάποιος είχε έρθει στο χωριό από τις αρχές του χωριού  δε θυμάμαι ποιος και

ο πατέρας μου έδωσε τα στοιχεία και τον είπανε πότε θα πάμε. 

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Κάτι το καλύτερο κάποια δουλειά να βρούμε να πιάσουμε, κάτι πιο καλά. Γιατί στο χωριό δεν βλέπαμε να 

είχε ζωή. Ήτανε τι να σου πω. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Είχαμε φτώχεια πολύ φτώχεια.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Δε θυμάμαι αυτά όλα τα έκανε ο πατέρας μου.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Δεν το γνωρίζω, ήμασταν αγνοί τότε. Δεν είχαμε μπλεξίματα και ούτε γνώριζαν οι πατεράδες από πολιτικά

και από τίποτα. Ήμασταν αγνοί άνθρωποι, πολύ αγνοί.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγήσας στη σχολή;

Όχι, όχι δεν πιστεύω να ήταν σημαντικός.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Ναι ήτανε από την Ξάνθη ένας μωαμεθανός, από τη Δράμα, από τη Φλώρινα είχε πάρα πολλά παιδιά. Είχε

σχεδόν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα είχε.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Αυτό ήτανε από παλιά τα ελληνικά, δεν ξέρουμε άλλη γλώσσα.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι με την πρώτη.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Το 1963 νομίζω, το 1964 πήραμε την απόλυση.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία;Και αν ναι κάθε πότε;

Στην εκκλησία ομαδικά σαν Σχολή όχι, δεν θυμάμαι.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στηΓΣΦ και πως;

Πρέπει γιατί θα είχαν λίγο καλύτερα φαγητά. Δε θυμάμαι να κάναμε παρέλαση

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Μας είχαν δώσει μια φόρμα και είχαμε πηλήκιο.
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15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Δε θυμάμαι.

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Τιμωρούσαν τα παιδιά που έκαναν φασαρίες με τους συμμαθητές τους.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Μπορεί να μας μαλώνανε αλλά δε μας βάζανε κάπου να μας κλειδώσουν.

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Δε  θυμάμαι,  ένας  Ηλιάδης  αυτός  ήτανε  γεωπόνος  μας  έβγαζε  έξω  και  μας  έκανε  μάθημα  ήτανε  λίγο

αυστηρός ίσως και να έπρεπε να ήταν. Ο Κουρκουμπέτης ο διευθυντής. Δε θυμάμαι άλλους. Στο τέλος

θυμάμαι όταν ήταν να φύγουμε , δεν είχαμε λεφτά για να φύγουμε και ο κύριος Κουρκουμπέτης ήμασταν

κανα τέσσερις πέντε μας κράτησε και λέει θα σας βάλω από δύο ή τρία μεροκάματα είχαμε πάει σε κάτι

λιβάδια εμείς τότε μικροί για να μας γράψει τα μεροκάματα να πάρουμε τα λεφτά και να φύγουμε στο

χωριό.

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Δε θυμάμαι, κάναμε μαθηματικά αλλά πιο πολύ τα γεωργικά ήτανε.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι κάναμε, γράφαμε έκθεση αλλά δε θυμάμαι τα βιβλία. Κάναμε και μαθηματικά ερχόταν δάσκαλοι από

έξω και μας τα κάνανε.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Δεν ακούσαμε καθόλου για στάσιμους  όχι.  Περνούσε η χρονιά  και  φεύγαμε πρέπει να βάζανε  άλλους

ύστερα.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Πηγαίναμε στα χωράφια έξω. Κάναμε στην αίθουσα μέσα μια πολύ ωραία αίθουσα μεγάλη.  Είχαμε το

χειμώνα  καλή ζέστη,  είχε  καλοριφέρ  με  ξύλα με  κάρβουνα.  Κάναμε  κανα δυo ώρες  μάθημα  και  μετά

βγαίναμε έξω για την πρακτική. Είχε δασκάλους που μας την κάνανε και ο διευθυντής. Για τα γεωργικά είχε

γεωπόνους,  για  τα  μελίσσια  μας  κάνανε  νομίζω  ο  Ηλιάδης  στα  μελίσσια  ήτανε,  θυμάμαι  έβγαζε  τις

κερήθρες έξω μας έδειχνε τη βασίλισσα, πως δουλεύουνε. Στα πρακτικά πήγαινε ο δάσκαλος είχε και τα

κλαδευτήρια του και καθόμασταν εμείς γύρω-γύρω από το δέντρο και μας έλεγε πόσα μάτια θα αφήσουμε

δηλαδή μας έκανε μάθημα πολύ ωραία .Μάθαμε πολλά πράγματα πάνω στα δέντρα κλάδευε αυτός και

μας έδειχνε προσεκτικά , είχανε φράουλες σπαρμένες Ήτανε κανονικό σχολείο δηλαδή στα μαθήματα δε

θυμάμαι όμως ακριβώς τι μαθήματα κάναμε και μετά μας βγάζανε έξω κάναμε την πρακτική. Ήταν ένα

δεύτερο σχολείο πολύ καλό. 

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Τα πρακτικά, τα πρακτικά.

24. Σας  περνούσαν  μια  ορισμένη  αντίληψη  για  την  πολιτική  και  την  κοινωνία;  Αναφέρεται

παραδείγματα.
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Για  πολιτική  δε  μας  μιλούσαν  αλλά  μας  έλεγαν  να  είμαστε  καλοί  πατριώτες,  καλοί  χριστιανοί,  όταν

βγαίνουμε έξω να ήμαστε πολύ τυπικοί,  να μη κάνουμε φασαρία ,  να μη κλέβουμε.  Μα ς έλεγαν κάτι

πράματα πολύ ωραία.

25. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας;

Ναι  κάθε  φορά  πριν  βγούμε  έξω  μας  κάνανε  μία  ενημέρωση  μας  λέγανε  να  είμαστε  πάρα  πολύ

προσεκτικοί, να μη ακούσω κανέναν να κλέψει κάτι ή να μαλώσει κάτι δηλαδή μας τα λέγανε αυτά πριν

βγούμε. Γι’ αυτό δε θυμάμαι να είχαμε κάποιο επεισόδιο. Θυμάμαι μία φορά ανεβαίναμε τις σκάλες από

κάτω και συναντήσαμε το διευθυντή και μας μάζεψε όλους μαζί και μας είπε «Να προσέχετε γιατί εδώ

κάτω περνάνε και κοπέλες και κάνουνε βόλτες δε θέλω να ακούσω τίποτα παράπονα από τους γειτόνους»

και μου έχει μείνει αυτό. 

26. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Ήταν καλοί, δεν τους βλέπαμε και να φοβόμαστε. Συζητούσανε μαζί μας, μας βοηθούσανε. 

27. Πηγαίνατε εκδρομές;

Εκδρομές αυτή που θυμάμαι ήταν στο Βόλο γιατί πρώτη φορά πήγα και σε θάλασσα τότε δεν ήξερα και στη

Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη 

28. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονηματικές);

Αυτά ο διευθυντής τα κανόνιζε όλα. Εμείς όπου μας πηγαίνανε πηγαίναμε. Οι εκδρομές γινόταν για να

μάθουμε και να δούμε καινούργια πράγματα.

29. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Όχι, όχι δε βοήθησε. Όταν τελείωσα ο κύριος Κουρκουμπέτης μου είπε θα πας στο γραφείο της Καστοριάς

της Γεωργικής Υπηρεσίας εκεί θα σε βρούνε δουλειά. Ήρθα εδώ πέρα τελείως αδιαφορία. Πήγα μέσα στο

γραφείο τους είπα έτσι κι έτσι με στέλνει ο διευθυντής από τη Φλώρινα και μου είπαν εντάξει αλλά δεν

έκαναν κάτι. Μετά πήγα και σε άλλη σχολή σε δασοτεχνική στην Καλαμπάκα κάθισα ένα χρόνο και εκεί.

Έμαθα και ήρθα στην Καστοριά στο Δασαρχείο με  πήρανε αμέσως κάθισα κανα δύο , τρία χρόνια αλλά στη

γούνα έβγαζες πιο πολλά λεφτά και έφυγα και πήγα εκεί.

30. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Απλώς ξύπνησα λίγο παραπάνω. Ήμουνα ένα παιδί του χωριού δεν ήξερα τίποτα και εκεί πέρα μου άνοιξαν

τα μάτια. Είδα κόσμο , είδα πως μιλάνε, τι κάνουνε. Είδα πάρα πολλά πράγματα τα οποία ούτε στον ύπνο

μου δε τα γνώριζα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4

Δημογραφικά

Φύλο:   Άνδρας
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Ηλικία:  69

Τόπος Γέννησης: Τριπόταμος- Φλώρινας

Τόπος Κατοικίας : Φλώρινα  

Επάγγελμα πατέρα:  Γεωργός

Επάγγελμα μητέρας:  Οικιακά- Εργάτρια

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας 

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος πυροσβεστικής υπηρεσίας            

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Τότε, εκείνη την περίοδο είχαμε ώθηση προς τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ήταν σε ανάπτυξη. Δηλαδή

συνέφερε  τον  κόσμο  να  ασχοληθεί  με  τη  γεωργία  και  την  κτηνοτροφία.  Και  οι  ειδικευμένοι  ήταν  και

ανάρπαστοι  και  μπορούσαν  να  εργαστούν  και  κάπου  αλλού  .Δεν  υπήρχε  οικονομική  άνεση  στο

σπίτι  ,ήμασταν φτωχοί άνθρωποι.  Ο πατέρας μου δε με έστειλε να συνεχίσω το σχολείο και ας ήμουν

πρώτος μαθητής για να βοσκάω τα ζώα. Τον βοηθούσα στις αγροτικές δουλειές.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Αυτό  που  περίμενα  ήταν  επαγγελματική  αποκατάσταση,  αλλά  και  να  εκπαιδευθώ  για  να  μπορώ  να

ασχοληθώ με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αυτό που συνέπεσε η εργασία με την εκπαίδευση ήταν κάτι

πολύ χαρούμενο για μένα. Έμεινα τέσσερα πέντε χρόνια.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Κοίταξε τότε χρειαζότανε μόνο το απολυτήριο του δημοτικού. Κριτήριο για να σε πάρουνε στη Σχολή πρέπει

να ήταν ,αν θυμάμαι καλά και αν η οικογένεια σου ήταν άπορη. Γιατί πολλά παιδιά τότε δεν είχαν που την

κεφαλή κλείνε. Δεν είμαι όμως εντελώς σίγουρος γι’ αυτό. 

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Όχι, τι πράματα είναι αυτά που ρωτάτε.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Τι συνέντευξη τότε ήμασταν μικρά παιδιά.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Είχα καλό βαθμό στο απολυτήριο μπορεί να μέτρησε και αυτό.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Ναι ναι είχαμε παιδιά από όλη την Ελλάδα και έκανα και φίλους έτσι.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Στην ηλικία που πηγαίναμε δεν κατάλαβα να έκαναν τέτοια διάκριση.
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9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Μεικτό είναι το χωριό μας.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι, ναι.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Νομίζω το 1965 με 1966.

12. Ήταν πιο εύκολη η επαγγελματική σας αποκατάσταση μετά τη φοίτηση σας στη ΓΣΦ;

 Ήταν εύκολη. Εγώ επειδή ήμουν καλός στα γράμματα είχα βγει στους πρώτους με βαθμό και τα λοιπά. Και

έκανα μια αίτηση και ασχολήθηκα με αυτό το θέμα κανα τέσσερα πέντε χρόνια σαν γεωργοτεχνίτης στα

ιδρύματα στη Βασιλική Πρόνοια. Σε σπίτι παιδιού.

13. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Πηγαίναμε εκκλησία. Αλλά τώρα δε θυμάμαι πότε πηγαίναμε εκκλησία.

14. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Πως δε τις γιορτάζαμε. Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις που γινόταν και κάναμε παρέλαση στις γιορτές μα ς 

μιλούσαν και οι καθηγητές μας. Τότε ήταν πιο ανεπτυγμένο το αίσθημα για την πατρίδα.

15. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Είχαμε και πηλήκιο και μας είχαν δώσει μια φόρμα.

16. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Ο παιδονόμος ήταν κυρίως συνέχεια μαζί μας .Μας έμαθε την πειθαρχία, μας έλεγε κάτι ωραίες κουβέντες 

και εγώ προσωπικά τον θαύμαζα. Εμείς παιδιά περιμέναμε να ακούσουμε τι καλό θα μας πει. Ο 

παιδονόμος λεγότανε Μπάμπης Γρηγοριάδης και ήτανε πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

17. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Τι τιμωρία τώρα, στα παλιά τα σχολεία υπήρχε μία τάξη, μια πειθαρχία.

18. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Δε θυμάμαι πρέπει να υπήρχαν.

19. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Αμπελουργία μας έκανε ένας γεωπόνος από τον Καύκασο Ηλιάδης λεγόταν και ήταν εξαιρετικός. Μας έκανε

κτηνοτροφία ο κύριος Τσαρούχας που ήτανε από τη Φλώρινα, ο κύριος Κουρκουμπέτης ο διευθυντής. Δεν

ήταν οι δάσκαλοι μόνο αλλά και οι πρακτικοί που μας έκαναν μάθημα. Ήταν ο μπάρμπα Ιωσήφ ο μαραγκός

που τον είχαμε ένας εξαιρετικότατος άνθρωπος. Εμείς τους είχαμε αγαπήσει τους ανθρώπους αυτούς γιατί

ήτανε σαν γονείς μας. Υπήρχαν όμως και εξαιρετικοί υπάλληλοι που μπορούσαν μόνοι τους να κρατήσουν

όλη τη Σχολή. Στους στάβλους και το ζωολογικό κήπο ήταν ο Ηλίας ο Μουλέλης, στα πρόβατα ο Λευτέρης
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από τους Λόφους, ο Τρούμαν με το τρακτέρ που όργωνε. Από όλους αυτούς έχω ωραίες αναμνήσεις ήταν

άνθρωποι που τους θαυμάζαμε τότε. 

20. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Περισσότερο θυμάμαι τα μαθήματα τα γεωργικά που πήγα να μάθω και όχι αυτά. Δε θυμάμαι αν κάναμε 

θρησκευτικά και ιστορία.

21. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Δε θυμάμαι , η έκθεση πάντως υπήρχε, δε θυμάμαι τα βιβλία

22. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι δε νομίζω.

23. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Στη Γεωργική Σχολή ήταν τα πρακτικά μαθήματα. Η σχολή ήταν που βοήθησε πολλά παιδιά στα μέρη μας

να ασχοληθούν με την γεωργία και την κτηνοτροφία πιο αποτελεσματικά , ας το πω έτσι .Η πρακτική ήταν

κάτι καλό δηλαδή ο γεωπόνος ο Ηλιάδης ας πούμε μας έκανε πως γίνεται ο εμβολιασμός στις κληματαριές

στην  πράξη.  Η πράξη  είναι  ότι  καλύτερο για  να  μάθεις.  Πολλοί  καθηγητές  μας  έκαναν  πρακτική.  Εγώ

θυμάμαι τον Ηλιάδη που μας έκανε αμπελουργία και τον Τσαρούχα που μας έκανε κτηνοτροφία.

24. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Στη Γεωργική Σχολή ήταν τα πρακτικά.

25. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

Ναι, ναι υπήρχαν τέτοιοι κανόνες και εμένα με βοήθησαν πολύ.

26. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Δε ξέραμε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε τότε, όταν είσαι δεκαπέντε χρονών δεν ασχολείσαι.

27. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Ήταν  καλοί,  τους  αγαπούσαμε  σαν  τους  γονείς  μας.  Δεν  είχες  πρόβλημα  μαζί  τους  αν  ήσουν  από

πειθαρχημένη οικογένεια και είχες αρχές.

28. Πηγαίνατε εκδρομές;

Ναι Πήγαμε το γύρω της Ελλάδας από ότι θυμάμαι.

29. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Οι εκδρομές ήταν εκπαιδευτικές. Ο διευθυντής αποφάσιζε για τις εκδρομές.

30. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Με βοήθησε γιατί με αυτό το πτυχίο μπήκα και δούλεψα ως γεωργοτεχνίτης στα σπίτια παιδιού εδώ στη

Φλώρινα. Γεωργοτεχνίτης ήταν μια ειδικότητα δίπλα στον αγρότη, άμεσα και όχι με θεωρίες  

31. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)
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Κοίταξε σου είπα πως όταν πας ένα παιδί από το χωριό που το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό πας και

συναντάς μέσα στη Σχολή ανθρώπους πιο μορφωμένους και αποκομίζεις μόνον οφέλη αν ανοίξεις τα αυτιά

σου. Εγώ αποκόμισα μόνον οφέλη όχι μόνον εγώ και οι άλλοι που πήγαν μαζί μου. ΟΙ ειδικότητες που

υπήρχαν ήταν κοντά στα χωριά και προσέφεραν στους αγρότες και στο κοινωνικό σύνολο.   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5

Δημογραφικά

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία:

Τόπος Γέννησης:   Άνω Πτελέα - Καστοριάς

Τόπος Κατοικίας:  Καστοριά

Επάγγελμα πατέρα: Γεωργός

Επάγγελμα μητέρας:  Οικιακά και αγρότισσα

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος Δημοσίου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Ήταν το μεράκι πάνω στην αγροτική ζωή του τόπου μας που ήθελα να ασχοληθώ και εγώ με τα αγροτικά, 

και ήθελα να μάθω και άλλες τέχνες. Γιατί η Σχολή εκτός από τα αγροτικά μου πρόσφερε  και πολλά τεχνικά

.Μπορούσα να μάθω ηλεκτρολογικά, ξυλουργικά, οικοδομικά, μελισσοκομικά όλα αυτά αυτή η Σχολή μου 

τα πρόσφερε. Τα έχω πάρει.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Πήγα στη Σχολή για να φύγω από το χωριό, να πάω να γνωρίσω και να μάθω καινούργια πράγματα τεχνικά,

γεωργικά, είχα την τρέλα.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Το απολυτήριο του δημοτικού και τίποτε άλλο. Από τη στιγμή που ο πατέρας μου υπέγραψε για να πάω στη

Σχολή εντάξει ίσως και κάποια άλλα χαρτιά.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Αυτό δεν μπορώ να το θυμάμαι. Μπορεί να ζήτησαν και κάτι τέτοιο, μπορεί να ζήτησαν δεν αμφιβάλω,

γιατί ο πατέρας μου φοβόταν από τα πάντα . Ήταν οι εποχές δύσκολες, ο κόσμος ήταν δυσκολεμένος. Μετά

ήρθε η δικτατορία και πάλι ο κόσμος συμμαζεύτηκε.  

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι.
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6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Ήτανε αλλά δε μετρούσε τόσο πολύ ο βαθμός. Αυτοί ψάχνανε να βρούνε παιδιά που είχαν όρεξη για 

δουλειά.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Ναι από όλη την Ελλάδα. Ακόμη και από Ξάνθη, Δράμα είχαμε, Κομοτηνή είχε πολύ κόσμο. Ήμασταν γύρω 

στα σαράντα παιδιά.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Ε…..όχι. Ήταν Σχολή που μπορούσαμε, που είχαμε το φαγητό μας, τον ύπνο μας, τη διασκέδαση μας, είχαμε

τα πάντα. Η σχολή δεν μπορούμε να πούμε δούλευε σύγχρονα, για εκείνη την εποχή ήταν πολύ καλή. 

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Σλαβόφωνο, σλαβόφωνο χωριό ήταν.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι με πήρανε με την πρώτη.  Είχε  έρθει  στο χωριό ο κύριος Τσαρούχας ο Φώτης ο γεωπόνος από τη

Φλώρινα ο οποίος έψαχνε παιδάκια σε όλα τα χωριά για να μπορέσει να κάνει εγγραφές. Εκείνο το βράδυ

δεν μπορώ να ξεχάσω ήρθε στην Κάτω Πτελέα το χωριό μας είναι με πολύ λίγους κατοίκους. Ήρθε εκεί ενώ

παίζαμε και είπε ποιο παιδάκι θέλει  να έρθει να γραφτεί στη Γεωργική Σχολή Φλωρίνης.  Ο μόνος που

πετάχτηκα ήμουν εγώ ενώ είχαμε φοιτήσει στο δημοτικό οκτώ παιδάκια. Και λέω εγώ χωρίς να ξέρει ο

πατέρας μου χωρίς τίποτα. Και πήγα στον πατέρα μου και του λέω: « Ήρθε κάποιος κύριος και θέλει να με

γράψει. Θα έρθεις και εσύ για να σε συμβουλεύσει και ο πατέρας μου δίστασε δεν ήξερε ακριβώς έπρεπε

να γνωρίσει τον κύριο Τσαρούχα, να τον ενημερώσει τι ακριβώς ήθελε και μετά κάναμε την εγγραφή. Ο

πατέρας μου ήθελε να πάω γυμνάσιο. Εγώ δεν προτίμησα να πάω γυμνάσιο γιατί ήθελα τεχνικές σχολές,

οτιδήποτε με τεχνικά. Και όπως πήγα και βρήκα εκεί την ηρεμία μου αγάπησα τη Σχολή και κάθισα αντί για

ένα χρόνο δύο χρόνια. Όχι ότι δεν ήμουν καλός μαθητής απλούστατα αγάπησα τη Σχολή και αυτό ήταν το

σταυροδρόμι της ζωής μου όλης μέχρι σήμερα.

11. Ήταν πιο εύκολη η επαγγελματική σας αποκατάσταση μετά τη φοίτηση σας στη ΓΣΦ

Ναι ναι ήτανε γιατί με το που τελείωσα την Γεωργική Σχολή κατευθείαν με εφοδιάσανε με εργαλεία τα

οποία τα έδινε η Γ.Σ.. Πηγαίνοντας στο χωριό μου είχα κλαδευτήρια, είχα πένσες, είχα τα πάντα ακόμα και

μελισσοκομικά και μου έδινε το δικαίωμα να ασκήσω επάγγελμα. Μου έδωσαν γύρω στα ογδόντα είδη

εργαλείων μια βαλίτσα.  Ακόμα μας είπαν εκεί   πως αν γυρίσετε στο χωριό σας το πρώτο πράγμα που

μπορείτε  να ζητήσετε έναν κλήρο, χωράφια αν μπορούν να σας δώσουνε ή να σας βάλλουν σε «Σπίτι

Παιδιού».  Τα  οποία  τότε  λειτουργούσανε  είχε  ένα  τότε  εδώ  στη  Λεύκη  Καστοριάς.  Με  πρότεινε  η

Διεύθυνση Γεωργίας να πάω εκεί να εξασκήσω το επάγγελμα του «γεωργοτεχνίτη» αλλά εγώ δεν ήθελα

γιατί ο πατέρας μου ήταν από φτωχή οικογένεια και ήθελα να ασχοληθώ να βοηθήσω τον πατέρα μου με

τις  δουλειές  που  είχαμε.  Μετά   αφού  έγινα  17-18χρονών  και  ενηλικιώθηκα  έκανα  την  αίτηση  στη

Διεύθυνση Γεωργίας και μου παραχωρήσανε πενήντα στρέμματα χωράφια. Έπρεπε να μου δώσουνε τα

μισά γιατί δεν είχα παντρευτεί αλλά η επιτροπή είπε πως: « μέσα σε λίγα χρόνια θα παντρευτεί ο άνθρωπος

και είναι καλύτερα να του τα δώσουμε όλα από τώρα». Διότι ήταν η Σχολή αυτή η οποία μου έδωσε όλα τα

εφόδια.
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12. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Με πήρανε με την πρώτη. Φοίτησα το 1967-68 αλλά έφυγα από τη Σχολή το 1969.

13. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία;Και αν ναι κάθε πότε;

Ναι, ναι πολύ. Κάθε Κυριακή με το πηλήκιο πηγαίναμε. Ο εκκλησιασμός ήτανε για τη Σχολή απαραίτητος.

Αν ήθελε κάποιο παιδί να μην έρθει καμία φορά δεν πήγαινε. Εμείς όμως από μόνοι μας θέλαμε να πάμε.

Και μας βάζανε στη σειρά κανονικά και πηγαίναμε εκεί στον Άγιο Νικόλαο.

14. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Κανονικά, κανονικά. Κάναμε παρελάσεις ‘όπως και σήμερα μέσα στη Φλώρινα. Δεν μπορώ να ξεχάσω όταν

ήρθε ο Αυγουστίνος στην Φλώρινα κάναμε ολόκληρες παρελάσεις για να τον υποδεχτούμε, μου έχει μείνει

αυτό.

15. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Ναι φόρμες, είχαμε τις φόρμες μας.

16. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Ο παιδονόμος ήταν αυτός που έδινε την εντολή μέσα στη Σχολή πώς να δουλέψει, πώς να λειτουργήσει. Ο

παιδονόμος  ήτανε  ο  δάσκαλος  μας.  Μας  έκανε  μαθηματικά,  αρχαία,  ιστορία  όλα  αυτά  τα  έκανε  ο

παιδονόμος. Μας συμβούλευε, ήταν υπεύθυνος για την έξοδο μας για  τα πάντα. Έμενε μαζί με τα παιδιά

όλες τις  ώρες,  είχε δικό του διαμέρισμα στη Σχολή .Αν έλειπε κάποια φορά, τότε έβαζε αντικαταστάτη

κάποιο μαθητή παλιό για να κάνει τον παιδονόμο. Οι παιδονόμοι σπούδαζαν στην Ακαδημία της Φλωρίνης

και ερχότανε στη Σχολή και κάνανε τους παιδονόμους.

17. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Όχι, όχι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Γιατί εγώ έζησα κάποιες άλλες καταστάσεις στο χωριό και εκεί όταν

πήγα βρήκα την άνεση μου. Δεν υπήρχε τιμωρία ήταν πολύ καλή Σχολή. Εγώ πάντως δε θυμάμαι κάποιο

παιδί  να  τιμωρήσανε.  Μας  τιμωρούσε  μόνο  αν  αργούσαμε  να  γυρίσουμε  από  την  έξοδο  και  αν

τσακωνόμασταν μεταξύ μας. 

18. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Όχι  δε θυμάμαι.  Αλλά οι  καθηγητές  μας  συμβούλευαν,  μας  έλεγαν  να μη μαλώνουμε μεταξύ μας,  να

είμαστε τυπικοί όταν βγαίνουμε έξω, να μη δίνουμε δικαιώματα στον κόσμο, να προσέχουμε για να μην

ακούγονται άσχημα πράγματα για  τη Γεωργική Σχολή. Μας έλεγαν : «όταν βγαίνετε έξω θέλουμε να μην

προσβάλλετε  τη  Σχολή  μας».  Όταν  βγαίναμε  έξω  έπρεπε  να  γυρίσουμε  συγκεκριμένη  ώρα  γιατί  μας

μετρούσαν το βράδυ.

19. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Δεν μπορώ να ξεχάσω τον κύριο Τσαρούχα ήταν ο αγαπητός μου άνθρωπος γιατί ήταν αυτός που με πήρε

από το χωριό και με πήγε σε αυτή τη Σχολή. Και  όταν έφυγα δεν μπορούσα να τον ξεχάσω και ξαναπήγα

στο σπίτι πήγα τον βρήκα τρείς φορές. Είχα δεθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Εκτός από αυτόν και ο Ηλιάδης, ο

Σταύρος ο Ηλιάδης ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στα αμπελουργικά. Με έδωσε εφόδια να μπολιάζω τα

αμπέλια μου το ένα το άλλο. Δηλαδή όλες οι γνώσεις που έχω σήμερα είναι δικές του. Ο Τσαρούχας μας
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έκανε μελισσοκομία, ήτανε διαβασμένος πολύ στη μελισσοκομία. Τον κύριο Κουρκουμπέτη το διευθυντή ο

οποίος ήτανε ένας άνθρωπος πολύ καλός.

20. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Ναι κάναμε, κάναμε και θρησκευτικά και Ιστορία, Όλα, όλα τα μαθήματα τα κάναμε, μαθηματικά κάναμε, 

όλα.

21. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι,  ναι,  ναι.  Δε θυμάμαι τα κείμενα,  μας δίνανε πρώτης γυμνασίου βιβλία, ήταν λίγο δύσκολα  αλλά

εντάξει.

22. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι δεν αφήνανε στάσιμους, αποφάσιζες από μόνος σου και έφευγες από τη Σχολή αν δε σου άρεσε. Τους

μαθητές που δεν ήταν καλοί και δεν προσπαθούσαν τους έβαζαν χαμηλότερο βαθμό.

23. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Πρώτα  κάναμε  τη  θεωρία,  υπήρχε  αίθουσα  μέσα  στη  Σχολή  για  θεωρία.  Ερχότανε  οι  καθηγητές  της

δενδροκομίας και μας κάνανε τη θεωρία. Μετά μας πήγαιναν στην πράξη, κάποιες ώρες καθόμασταν στη

θεωρία  και  κάποιες  κάναμε  πρακτικά  στο  κτήμα.  Η  σχολή  είχε  κτήμα  εξήντα  στρέμματα.  Ερχόταν  οι

γεωπόνοι της νομαρχίας Φλωρίνης, οι οποίοι ήτανε και καθηγητές μας, μας έκαναν την πράξη.Ο κύριος

Τσαρούχας μας έκανε Μελισσοκομία.

Η Σχολή είχε 60 στρέμματα κτήμα και μέσα είχε μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, είχε πέντε στρέμματα αμπέλι,

είχε πάρα πολλά και εκεί πηγαίναμε εμείς και κάναμε την πρακτική μας. Εγώ επειδή κάθισα και δεύτερο

χρόνο βοηθούσα  στις  δουλειές  που είχε  η Σχολή.  Όργωνα με το μικρό  τρακτέρ επειδή μου άρεσε  και

ετοίμαζα  το χωράφι  που θα φυτεύαμε τα υποκείμενα  από τα οποία θα παίρναμε  τα εμβόλια για  την

επόμενη χρονιά.

Είχε και πτηνοτροφία και είχαμε πάρα πολλά πτηνά, πάπιές, κοτόπουλα πάρα πολλά. Παίρναμε τα αυγά

από τις κότες  και τα βάζαμε σε ειδικές μηχανές  που υπήρχαν πάνω στη Σχολή και βγάζαμε 1000 πουλάκια

σε 21 μέρες. Πηγαίναμε γυρνούσαμε τα αυγά και τα παρακολουθούσαμε και πάνω σε αυτό μας έκαναν

μάθημα. Εδώ ήταν πάλι και ο Τσαρούχας εκτός της Μελισσοκομία που μας έκανε. Είχαμε τρείς καθηγητές

μηχανικούς. Αυτούς τους έφερνε από έξω η Σχολή για να μας κάνουν μάθημα. Κάναμε κτηνοτροφία είχαμε

τις Βιντς τις αγελάδες ήταν βελτιωμένες τις είχαν φέρει από την Ολλανδία τις αρμέγαμε, τις φροντίζαμε τις

χαιρόμασταν. Δε καθαρίζαμε όμως το στάβλο γι αυτό υπήρχε προσωπικό.

Στη Γεωργική Σχολή δουλεύαμε για να κάνουμε την πρακτική μας και να μάθουμε.

24. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Τα πρακτικά.  Για τη Σχολή η πρακτική ήταν  ότι  καλύτερο γιατί  πηγαίναμε  έξω και  εκεί   μας  έδειχναν

ακριβώς τι θέλουνε. Και τα θεωρητικά ήταν σημαντικά αλλά η πρακτική ήταν το κάτι άλλο.

25. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

Ναι, ναι πάρα πολύ αυτό ήταν βασικό διότι μας δίνανε τέτοιες συμβουλές. Μας έλεγαν  δηλαδή όταν θα 

βγείτε έξω να είστε σωστοί, να προσέχετε, να μη δίνετε δικαιώματα, όλα όλα μας έλεγαν να τα 

προσέχουμε.
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26. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Όχι, όχι δεν υπήρχε τέτοιο πράμα εμείς κοιτούσαμε τα μαθήματα μας. Δεν υπήρχε κάποιος να μας μιλάει,

να επιμένει.

27. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Πολύ καλοί. Όσοι πέρασαν στην εποχή τη δικιά μου ήταν πάρα πολύ καλοί. Μας αγαπούσαν, ήταν δεμένοι

με τα παιδιά και προσπαθούσαν για να τα μάθουν. Ήταν αυστηροί όσο έπρεπε, δάσκαλοι ήταν. Ακόμα και

οι τεχνίτες που ερχόταν από έξω και μας κάνανε μάθημα ήταν πολύ καλοί. Ίσως να τους είχαν μιλήσει από

τη Σχολή. Όλα γινόταν με τρόπους και καλή συμπεριφορά.

28. Πηγαίνατε εκδρομές;

Πηγαίναμε σε περιοχές της Φλωρίνης. Γύρω στα χωριά αν θα μας πήγαιναν σε κάποιο κτήμα, έτσι κάπως

και μια φορά μας πήγαν το γύρω της Ελλάδας φτάσαμε μέχρι την Ολυμπία. Σε αυτήν την εκδρομή μας

πήγαν σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και μας είπαν για την ιστορία της Ελλάδας.

29. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Ο διευθυντής όλα αυτά τα προγραμμάτιζε ο κύριος Κουρκουμπέτης, αυτός αποφάσιζε για όλα. Οι εκδρομές

που γινόταν ήταν εκπαιδευτικές.

30. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Αν με βοήθησε; μέχρι και σήμερα που μιλάω το πτυχίο αυτό βρέθηκε παντού μπροστά μου. Η Γεωργική

Σχολή Φλώρινας υπήρξε το Σταυροδρόμι της Ζωής μου. Αφού τελείωσα μου έγινε πρόταση να δουλέψω ως

γεωργοτεχνίτης στο «Σπίτι παιδιού» στη Λεύκη Καστοριάς. Εγώ ήθελα να πάω αλλά ο πατέρας μου δε με

άφησε γιατί ήθελε να τον βοηθάω στις δουλειές. Τα χρήματα που έδιναν δεν ήταν και τόσο καλά για την

εποχή κι έτσι ασχολήθηκα με τη γούνα. Μου έγινε πρόταση  να φτιάξω ένα πτηνοτροφείο εκείνη την εποχή

επειδή είχα  το  πτυχίο  αλλά δίσταζα  να  δανειστώ και  να  προχωρήσω.  Το  1984  διορίστηκα στο  Κ.Ε.Γ.Ε

Καστοριάς γιατί είχα το πτυχίο αυτό.

31. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Μακάρι και σήμερα να παίρνανε τα παιδιά από τις αγροτικές οικογένειες και να τα σπουδάζουν εντελώς

δωρεάν.  Από  τη  Σχολή  έμαθα  πολλά  πράγματα  που  με  βοήθησαν  στη  ζωή  μου.  Για  μένα  ήταν  το

«Σταυροδρόμι της Ζωής μου».   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6

Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία: 67  

Τόπος Γέννησης: Αμμοχώρι

Τόπος Κατοικίας: Αμμοχώρι
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Επάγγελμα πατέρα: Αγρότης

Επάγγελμα μητέρας:  Αγρότισσα

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος Αγρότης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Θα σου πω, βγάλαμε το δημοτικό, δεν είχαμε δουλειές άλλες, δεν μπορούσαμε να πάμε πιο πέρα που λένε 

ε εκεί όχι σαν καλή ζωή είπαμε να δούμε και τι θα εργαστούμε ,τι προσφέρει η Σχολή και τι κάνει.Εγώ το 

μόνο πράγμα που μου άρεσε και πήρα την τέχνη είναι το κλάδεμα και σήμερα ήδη το δουλεύω αυτό το 

πράγμα. Μα αμπέλι είναι ειδικά για τα φυτώρια να μη σου πω πολλά πράγματα μέχρι και Βεγόρα φτάσαμε 

στο Αμύνταιο. 

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Αυτά σου είπα, τη γεωργία που μας λέγανε μερικά για τα ζώα, το κλάδεμα όσο για τα γράμματα ο 

παιδονόμος δεν ήταν τόσο ας πούμε εκεί σε διάφορα πράματα. 

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Το απολυτήριο του σχολείου του δημοτικού βέβαια και μετά μας δώσαν απολυτήριο αυτοί άλλο.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Όχι σε εκείνα τα χρόνια όχι .Δε ψάξανε τόσο γιατί δεν ήμασταν και τόσο ας πούμε αλήτες και ….ξέρεις

μιλάμε τώρα για το εξήντα τόσο πιο μαζεμένος ήταν ο κόσμος.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι εγώ όχι.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι, όχι.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Είχαμε και από Δράμα είχαμε παιδιά και από Καβάλα από τη Σαλονίκη είχαμε αλλά φύγαν για λίγο καιρό 

κάθισαν ,γιατί είχαν τη σχολή αυτοί. Ήρθαν να δούνε πως είναι και τι είναι εδώ. Πιστεύω δε τους άρεσε 

γιατί άλλη η σχολή της Σαλονίκης και άλλη σχολή της Φλωρίνης ήτανε.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Όχι όχι όποιος ήθελε πήγαινε δε κάνανε διακρίσεις σε αυτά τα πράματα.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Σλαβόφωνο και ποντιακό. Μικτό είναι ναι.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;
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Μας πήρανε με την πρώτη. Μία και έξω

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε;

Το 1963 έφυγα από το δημοτικό, το 64 με 65.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Εννοείτε και ξέρεις γιατί ;Συγκοινωνία τότε δεν υπήρχε .Εμείς τότε από εδώ πηγαίναμε με το τρένο στη

Φλώρινα και από εκεί πεζοπορία δεν είχε. Από το Μεσονήσι παίρναμε το τρένο. Πηγαίναμε και εκκλησία

κάθε Κυριακή είχε αλλά δεν επείγει ότι έπρεπε να πας. Τουλάχιστον από δέκα δεκαπέντε άτομα έπρεπε να

ήμασταν εκεί από τη σχολή. Δεν ήταν υποχρεωτικό όποιος ήθελε πήγαινε αλλά έπρεπε να φαίνεται ότι

εκκλησιαζόμασταν.  

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Θυμάμαι μια φορά κάναμε παρέλαση στη Φλώρινα.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Μία φόρμα είχε που εργαζόμασταν και ως συνήθως βγάζανε πρόγραμμα παράδειγμα σήμερα πας στα 

μαγειρεία όχι ποιος ξέρει τι να καθαρίσεις καμιά πατάτα να βοηθήσεις το μάγειρα. Ναι φορούσαμε μια 

μπλε στολή και πηλήκιο. Το πηλήκιο το φορούσε όποιος ήθελε εξωτερικά όταν βγαίναμε. Αλλά και που να 

πηγαίναμε τότε εκεί στο ζωολογικό κήπο αυτό ήτανε. Που και που βγαίναμε  ναι αλλά για να φαινόμαστε 

σαν μαθητές ναι φορούσαμε το πηλήκιο. 

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Ε  τώρα τι να σου πω. Ο παιδονόμος διάφορα θέματα μας έλεγε για τη συμπεριφορά του καθενός ας πούμε

.Μας έλεγε να αγαπιέστε να μη μαλώνετε και πολλά πράματα για τη ζωή. Να συμπεριφέρεστε στο 

μεγαλύτερο σας, τα πάντα μας έλεγε, να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους σας, τους συμμαθητές σας, και με 

τους δασκάλους εκεί που είχαμε σε κάθε μάθημα. Ο καθένας ότι ήθελε πήγαινε, ποιός μαραγκός, ποιος τα 

ζώα πήγαινε. Εγώ πήγα στα ζώα αρκετές φορές και όταν ήταν έτσι το φθινόπωρο πηγαίναμε κάναμε και 

ενσίρωση είχαν χωράφια αυτοί. Δεν είχε μηχανήματα τότε με το δρεπάνι κόβαμε τα καλαμπόκια τα  βάζαμε

σε μια γούρνα και το χειμώνα τάιζαν. Εμένα αυτά μου αρέσανε  το κλάδεμα και με τα ζώα.

Ο παιδονόμος μας έκανε και διάφορα μαθήματα ναι και εκκλησιαστικά και ιστορία και μαθηματικά, 

γλώσσα διάφορα πράγματα τα πάντα, τα πάντα. Όταν κάναμε διάφορες αταξίες ο παιδονόμος ήταν εκείνος

που έλεγε πως αν το ξανακάνεις υπάρχει περίπτωση για να σε διώξουνε. Δηλαδή αν μεταξύ μας γινόταν 

κάποια φασαρία σαν παιδιά

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Αν μας τιμωρούσε μας τιμωρούσε περισσότερο για τη φασαρία. Ότι μας λέγανε κάμναμε δε. Τις αγγαρείες

που  σου  λέω  σκουπίζαμε  την  αυλή  ,στα  μαγειρεία  βοηθούσαμε,  καμπινέδες  καθαρίζαμε.  Είχε  ένα

πρόγραμμα και καθημερινά εργαζόμασταν και έλεγαν πας στα μαγειρεία σήμερα να βοηθήσεις το μάγειρα,

τις αυλές σκουπίζαμε, φύλλα μαζεύαμε πως να σου πω ότι δουλίτσες είχε τις κάμναμε.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα; 

Όχι γιατί ήμασταν παιδιά γιατί σου λέει ποιος ζωηρός, ποιος φρόνιμος καταλαβαίνεις τώρα.

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;
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Εγώ μόνο τον Τσαρούχα και τον Ηλιάδη θυμάμαι .Αυτούς τους δύο. Με τον Τσαρούχα γνωρίστηκα και με 

εξυπηρετούσε πολύ όταν χρειαζόμουν κανένα χαρτί από την Γεωργική Υπηρεσία, με βοηθούσε.

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Κάμναμε ναι κάμναμε.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι κάμναμε γλώσσα .Αλλά τώρα τι να σου πω δε θυμάμαι τα βιβλία.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι, όχι δεν είχαμε τέτοια πράματα. Αν ήθελαν μπορούσανε να πάνε για δεύτερη χρονιά αν θέλανε. Το 

κάνανε ίσως γιατί τους άρεσε η σχολή σου λέει θα μάθουμε κάτι παραπάνω.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Πηγαίναμε όσοι θέλαμε στο Ξυλουργείο και μαθαίναμε η Σχολή είχε ξυλουργό. Όποιος ήθελε να μάθει για 

τα ζώα κτηνοτροφία πήγαινε στους στάβλους με τον κτηνίατρο. Είχαμε και  ηλεκτρολογικά ,μηχανολόγο 

είχαμε που μας έκαναν τα μαθήματα. 

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Κοίταξε τα πρακτικά ως συνήθως  λίγο πολύ είχαμε μπει στο νόημα γιατί να σου λέει θα δουλεύεις αυτό, το 

ζώο τι τροφές θέλει τι συντήρηση και ούτω καθεξής. 

24. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας;

Βεβαίως υπήρχαν, υπήρχανε. Για μας στην ηλικία που ήμασταν και άβγαλτοι εννοείται έπαιζαν σημαντικό 

ρόλο. Γιατί ξέρεις τώρα από το δημοτικό και να πας σε μια Σχολή και με ξένα παιδιά. Η αγάπη έπρεπε να 

υπάρχει αναμεταξύ μας και στους καθηγητές μας και στους άλλους. 

25. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Δεν ήταν αυστηροί. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μια χαρά περάσαμε τι να σου πω τέλεια. Αυτά που μας

λέγανε τα τηρούσαμε όλα. Μας αγαπούσαν και ενδιαφερόντουσαν να μάθουμε κάτι για να μπορούμε να

προσφέρουμε στη ζωή μας.

26. Σας  περνούσαν  μια  ορισμένη  αντίληψη  για  την  πολιτική  και  την  κοινωνία;  Αναφέρεται

παραδείγματα. 

Όχι δε μας μιλούσαν για αυτό, όχι δε μας στριμώξαν και τόσο που λέμε για να…… Ε πολύ σπάνια, πολύ

σπάνια αλλά όχι τακτικά. Μας έλεγαν να μην είστε τόσο κομματικοί, να πιστεύεται στο κόμμα αυτό που

είναι σήμερα, να μην….αφίσες για παράδειγμα που δε βάζαμε τότες λίγοι ήταν αυτοί που βάζανε. Και εμείς

αλλά και οι γονείς μας τότε ήσαν φοβισμένοι γιατί, γιατί το χωριό μας ήσαν μόνο ντόπιο το 30, όχι το 28 με

35 ήρθαν οι πόντιοι. Πες ότι όπως τώρα ήρθε ξένος κόσμος όπως έρχεται όπως παντού και ήρθαν δε θα

ήμασταν φοβισμένοι. Φοβόμασταν να πάμε στον κάμπο αλλά αγαπηθήκαμε πολύ με τους πόντιους.

Μας μιλούσαν και λίγο μας έλεγαν να είστε μαζεμένοι να μη προχωράτε με τα κόμματα και ούτω καθεξής.

Αυτή είναι η αγάπη.

Μας έλεγαν να μιλάμε ελληνικά αλλά εμείς μεταξύ μας λέγαμε τα δικά μας.
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27. Πηγαίνατε εκδρομές;

Πήγαμε  εκδρομή δέκα μέρες. Πήγαμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη στη Σχολή που ήταν πολύ ωραία και μετά

γυρίσαμε σε όλους τους νομούς.

28. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Οι καθηγητές, η Σχολή για να βγείτε παιδιά να δείτε διάφορα μέρη. Αυτός ήταν ο σκοπός τίποτα άλλο. Να

χαρείτε λέει, να γνωρίσετε διάφορα μέρη ότι υπάρχει σε κάθε νομό κατάλαβες; Αυτά, όχι τίποτα άλλο. Ούτε

κομματικά, ούτε τίποτα.

29. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Εμένα όχι γιατί έμεινα στη γεωργία απλώς έμαθα καλά το κλάδεμα και την κτηνοτροφία. Δεν πήγα 

παραπέρα έμεινα στο σπίτι γιατί ήμουν μοναχογιός και δεν ήθελαν οι δικοί μου να φύγω από το σπίτι.

30. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Για μένα ειδικά επειδή βγήκα έξω από το σπίτι δεν είχα πάει ούτε στη Φλώρινα που λένε πεζοπορία και 

γι’αυτό μ’άρεσε, γνώρισα και κόσμο και ξένους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7

Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία:  68 

Τόπος Γέννησης:   Μελίτη-Φλώρινας

Τόπος Κατοικίας:   Μελίτη-Φλώρινας

Επάγγελμα πατέρα: Οικοδόμος

Επάγγελμα μητέρας:  Οικιακά

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος οικοδόμος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Ο πατέρας μου δεν ήθελε να πάω, ήθελε να με κάνει μάστορα, αλλά με προώθησε η μητέρα μου να πάω

στη Γεωργική Σχολή γιατί υπήρχε φτώχια μεγάλη. Αυτή ήθελε να μορφωθώ να έχω περισσότερες γνώσεις

για μια καλύτερη ζωή. Και εξάλλου η Πρακτική Γεωργική Σχολή Φλωρίνης δεν ήταν μόνο θεωρία ήτανε και

πράξη.

2. Ήταν εύκολη η επαγγελματική σας αποκατάσταση μετά τη φοίτηση σας στη ΓΦΣ;
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Ένα μικρό ποσοστό ήταν εύκολη. Αλλά να πω και την αυτή της οικογένειας μου ο προπάππος μου ήταν

οικοδόμος, ο παππούς μου και ο πατέρας μου. Με βοήθησε.

3. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Ε  να μάθουμε κάτι περισσότερο όσο αφορά τη γεωργία από κει και πέρα για την επιβίωση. Έτυχε όμως να

μη γίνω γεωργός να γίνω οικοδόμος. Πήγα για να μάθω κάποια τέχνη. 

4. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Δε μπορώ να θυμηθώ τώρα .Αυτά τα φρόντιζε ο πατέρας, η μητέρα εγώ ήμουν παιδί 12-13 χρονών τότε.

Αλλά μάλλον μας ζήτησαν το απολυτήριο του δημοτικού.

5. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Μπα δε νομίζω, όχι  όχι.

6. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι, όχι.

7. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Ναι, ναι το απολυτήριο το πήρα με οκτώ για να πάω στη Σχολή.

8. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Βέβαια από πολλά μέρη από τη Βέροια την Έδεσσα μπορώ να θυμηθώ κάποια παιδιά και μετά από εδώ

από την περιοχή.

9. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Ε αυτό στην ηλικία που ήμουνα δε μπορώ να το γνωρίζω. Αν είχαμε εμείς καλύτερη πρόσβαση από τα άλλα

τα παιδιά που ήταν από έξω.

10. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Είναι μεικτό. Οι Πόντιοι όμως μπορώ να πω είναι μικρό ποσοστό. 

11. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι, ναι με την πρώτη.

12. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Φοίτησα το 1964-65.

13. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Ναι πηγαίναμε, πηγαίναμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν μας πήγαιναν κάθε Κυριακή ή όχι αλλά πηγαίναμε.

14. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Ναι  βεβαίως  κανονικά  κάμναμε  παρέλαση.  Κάναμε  δοκιμαστικές  παρελάσεις,  ερχόταν  η  μέρα  28

Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου κάναμε παρέλαση όλο το σχολείο.

15. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;
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Ναι,  ναι  είχαμε  φόρμες,  φορούσαμε  και  πηλήκιο  που  έγραφε  πάνω  «Πρακτική  Γεωργική  Σχολή»  με

έμβλημα την «κουκουβάγια».

16. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Ο παιδονόμος μας έκανε μερικά μαθήματα, τα μαθηματικά σίγουρα, εκθέσεις γράφαμε. Αυτός μπορώ να

πω έβγαζε το πρόγραμμα, πρόσεχε εμάς ήταν όλη την ημέρα μαζί μας και εκεί έμενε, μας συμβούλευε.

Μαζί του πηγαίναμε εκδρομές, στην εκκλησία και στις παρελάσεις. Έβλεπε την ώρα που γυρίζαμε στη Σχολή

όταν βγαίναμε έξω. Δε μπορούσαμε να κάνουμε ότι θέλουμε υπήρχε αυστηρό πρόγραμμα. Εμείς είχαμε

παιδονόμο το Γρηγοριάδη που ήταν δάσκαλος.

17. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Ξύλο πάντως δε μας έδινε. Αν μαλώναμε μεταξύ μας,  μας συμβούλευε. Δουλειά του παιδονόμου ήταν να

μας διαπαιδαγωγήσει αν κατάλαβα καλά.

18. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Μας τιμωρούσαν δε θα μας έβαζαν όμως στο ξύλο. Μπορεί να μας έβαζαν καμία απουσία ή αποβολή αν

γινόταν κάτι. Όμως τότε δεν ήμασταν σαν τα σημερινά παιδιά, εκεί όταν  φώναζε ο καθηγητής καθόμασταν

κλαρίνο, έμπαινε ο καθηγητής όλοι όρθιοι. Υπήρχε σεβασμός στον εκπαιδευτικό δεν είναι όπως τώρα

19. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Τον παιδονόμο τον θυμάμαι τον κύριο Τσαρούχα θυμάμαι. Όταν μιλούσε ο Τσαρούχας η αίθουσα ήταν

νεκροταφείο έλεγε τόσο καλά πράματα μας καθήλωνε με τον τρόπο του.  Ο κύριος Ηλιάδης ήταν λίγο

σκληρός. Πήγαμε να κάνομαι ένα κλάδεμα σε ένα αμπέλι να μας δείξει στην πράξη. Κόβω με το ψαλίδι, είχε

μια τέχνη το ψαλίδι για να το πιάσεις και να κόψεις αλλά εμένα μου μασούσε το κλαδί. Λέω: «Κύριε Ηλιάδη

πως να πιάσω το ψαλίδι  από την αριστερή μεριά ή από τη δεξιά;»  και  όπως ήμουν μου τραβάει  μια

σφαλιάρα με χτύπησε τότε μπορώ να πω αλλά μου έκανε καλό. «Δεν είναι η δύναμη που έχετε για να

κόψετε αλλά η τέχνη πως κρατάτε το ψαλίδι» και μου ζήτησε συγνώμη. Από κεκτημένη ταχύτητα έγινε

αυτό, όχι ότι ήθελε να με χτυπήσει. 

20. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό.

21. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό αν κάναμε γλώσσα, αλλά μαθηματικά κάναμε αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ

καλά. Δεν μπορώ να θυμηθώ βιβλία.

22. Υπήρχαν στάσιμοι και ανεξεταστέοι μαθητές ;Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι τα παιδιά που δεν μπορούσαν να αντέξουν φεύγανε.

23. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Κάναμε πρώτα θεωρία και μετά πηγαίναμε στην πράξη, θεωρία κάναμε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.

Είχαμε τον παιδονόμο που όριζε τις ώρες. Ήταν υπεύθυνος ας πούμε. Αυτός μας έκανε μαθηματικά και

άλλα. Και μετά ερχόταν οι καθηγητές και  κάναμε κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, αμπελουργία,

δενδροκομία και από κει είχαμε άλλους πρακτικούς που μας μάθαιναν να κτίζουμε να κάνουμε ξυλουργική.

Αυτά ήταν τα βασικά.  Ο κύριος Τσαρούχας μας έκανε Μελισσοκομία και κάποιο άλλο μάθημα τώρα δεν
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μπορώ να θυμηθώ. Ο κύριος Ηλιάδης δενδροκομία είχε και την αμπελουργία. Ο μπάρμπα Ιωσήφ από το

Φλάμπουρο  μας  έκανε  ξυλουργική.  Μηχανολογία  μας  έκανε  ο  Θεόφιλος  ο  Μοντεσνίτσαλης  αυτός

ερχότανε. Για τα γεωργικά βγαίναμε έξω στα κτήματα της Σχολής. Είχε κτήματα η Σχολή με μηλιές αχλαδιές,

είχε αμπέλι και πηγαίναμε με τους καθηγητές και κάναμε πρακτική. Πως να κλαδεύουμε, να εμπολιάζουμε.

24. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Τα πρακτικά, τα πρακτικά χωρίς θεωρία όμως πράξη δε μπορεί να γίνει όποτε κάναμε και θεωρία.

25. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

Ναι ήθελε να μας κάνει ηθικά και κοινωνικά μέλη, εργατικούς ανθρώπους αυτό το είχε. Ήταν βασικό. 

26. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Όχι, όχι τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να θυμηθώ. Όχι, όχι το αποκλείομαι αυτό.

27. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Ήταν αυστηροί για να βγούμε καλά παιδιά αλλά δείχναν κι αυτοί κάποια κατανόηση. Μας αγαπούσαν και

προσπαθούσαν για να μάθουμε ορίστε το χαστούκι που έφαγα.

28. Πηγαίνατε εκδρομές;

Στο γύρω της Ελλάδας πήγαμε, νομίζω την τελευταία χρονιά το 1965 μαζί με την Οικοκυρική Σχολή.

29. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Οι εκδρομές ήταν εκπαιδευτικές και από ότι μπορώ να καταλάβω το γύρω της Ελλάδας τον έκανε τότε η

Βασιλική  Πρόνοια.  Μας  πήγαν  εκδρομή  για  να  γνωρίσομε  τα  μέρη  της  Ελλάδας.  Μας  πήγαν  Βυτίνα,

Ολυμπία και μας μιλούσαν για την ιστορία που έγινε σε αυτά τα μέρη. Κάπου καταθέσαμε και στεφάνη και

ο παιδονόμος μου το έδωσε για να το καταθέσω.

30. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Όχι δε χρειάστηκε να πάω παραπέρα να το χρησιμοποιήσω. Όμως μου ήρθε ειδοποίηση από τη Σχολή να

πάω να δουλέψω σαν γεωργοτεχνίτης. Δε θυμάμαι για που μου ήρθε διορισμός αλλά δεν δέχτηκα.

31. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Έμαθα πολλά για τα αγροτικά και άλλα πολλά πράγματα που δε θα τα  ήξερα αν δεν πήγαινα εκεί. Έμαθα

να μεταφυτεύω, να κάνω σπορεία, να κλαδεύω, να εμβολιάζω που τα χρειάστηκα στη ζωή μου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8

Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία:
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Τόπος Γέννησης: Τροπαιούχος-Φλώρινας

Τόπος Κατοικίας:  Τροπαιούχος - Φλώρινας

Επάγγελμα πατέρα: Αγρότης

Επάγγελμα μητέρας: Αγρότισσα

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Μιζέρια τι άλλο, πολλά παιδιά ήμασταν. Έξι παιδιά είχε ο πατέρας μου κάπου έπρεπε να πάμε. Έτσι πήγα 

στη Σχολή το 1965-66 ήτανε. Μετά από 2-3 χρόνια με διορίσανε στην Καστοριά αλλά δεν πήγα. Με 

διορίσανε σε σπίτι παιδιού υπήρχανε κάτι υπηρεσίες τότε που λεγότανε σπίτι παιδιού. Και θα δίδασκα ας 

πούμε τους αγρότες σύμφωνα με τις αγροτικές εργασίες.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Παιδί ήμουνα τότε τι να περιμένω .Κάτι σαν επαγγελματική αποκατάσταση περίμενα.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Δε ξέρω κάποιο πιστοποιητικό από την κοινότητα και απολυτήριο δημοτικού. 

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Όχι δε μου το ζήτησαν αυτό. Δε θα με παίρναν αλλιώς.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Ναι, ναι μας πήρε μια συνέντευξη ένας γεωπόνος ήτανε εκεί  Ηλιάδης λεγότανε αλλά τώρα  το μικρό του 

όνομα δεν το θυμάμαι. Με ρώτησε για την οικογενειακή κατάσταση και για ποιο λόγο πήγαστη Σχολή. 

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Δε νομίζω όχι.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Ναι  είχαμε από Καβάλα, Σέρρες, Βέροια, Κιλκίς, από την Ξάνθη είχαμε πομάκηδες και δεν είχαμε κανένα 

πρόβλημα. Ο κολλητός μου ήταν από τις Σέρρες, λεγότανε Καντσάκης Κωνσταντίνος. Με αυτόν μια φορά 

κλέψαμε τη μάσκα όταν κάναμε Μελισσοκομία και πήγαμε και ανοίξαμε μια κυψέλη, βγάλαμε την κερήθρα

και φάγαμε το μέλι μαζί με το κερί. Δε μας πήραν χαμπάρι και δεν τιμωρηθήκαμε.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Ναι, ναι αγρότες και συνήθως πολύτεκνους.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Μεικτό είναι, έχουμε από όλες τις ράτσες εδώ.
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10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

1965-1966 ένα χρόνο κρατούσε η Σχολή.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Μάλλον όχι. Αν και ήτανε κοντά μια εκκλησία εκεί πέρα δεν…… όχι δεν πηγαίναμε.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Ναι κάναμε παρέλαση. Είχαμε ειδικές στολές , πηλίκια και κάμναμε παρέλαση.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Ναι μας είχαν δώσει φόρμες ολόσωμες, άρβυλα και πηλίκια.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Ο παιδονόμος έμενε μαζί μας στη Σχολή και μας έκαμνε τα μαθηματικά και τα νέα ελληνικά τα άλλα τα 

έκαναν οι γεωπόνοι. Λεγότανε Γρηγοριάδης Χαράλαμπος ήτανε από τον Μεσόκαμπο Φλώρινας και ήτανε 

δάσκαλος αλλά δεν είχε διοριστεί ακόμα. Ο παιδονόμος ήταν μαζί μας όλο το εικοσιτετράωρο κοιμόταν 

εκεί. Είχε θάλαμο που κοιμόταν ο παιδονόμος και εμείς ήμασταν σε μεγάλους θαλάμους δύο έναν δεξιά και

έναν αριστερά. Ήμασταν 120 άτομα περίπου.

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Τιμωρούσε ο παιδονόμος τους ζωηρούς, αυτούς που κάνανε αταξίες και φασαρία και τσακώνονταν με τους 

συμμαθητές τους. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ πείραζα τους συμμαθητές μου.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Τιμωρία ήτανε η στέρηση εξόδου δε βγαίναμε έξω τα Σαββατοκύριακα και αν ήτανε χειμώνας μας 

στέλνανε να γεμίσουμε με κάρβουνο τον καυστήρα του καλοριφέρ.

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Τσαρούχας Φώτης, τον Ηλιάδη τον διευθυντή Κουρκουμπέτης Σωτήριος αυτά θυμάμαι τώρα.

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Όχι μαθήματα θρησκευτικών και Ιστορίας δεν είχαμε. Είχαμε πτηνοτροφία, νεοελληνικά, μαθηματικά και 

είχαμε μετά να πούμε τεχνικά μηχανολογία, οικοδομικά ξυλουργική, ηλεκτρολογία και κτηνοτροφία για τα 

ζώα πήζαμε και το τυρί, γεωπονικά και Μελισσοκομία.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι κάναμε νέα ελληνικά, δύσκολα να θυμηθώ κάποια κείμενα. Τα βιβλία πάντως ήτανε του δημοτικού και 

της πρώτης γυμνασίου αν θυμάμαι καλά.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι, όχι περνούσαν όλοι δεν ήταν και τόσο σοβαρά τα μαθήματα.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;
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Τα πρακτικά στην πράξη πηγαίναμε ας πούμε στο φυτώριο. Είχανε φυτώρια .Φυτεύαμε δέντρα μας έδειχνε 

ο γεωπόνος εκεί πως να κλαδεύουμε, να μπολιάζουμε και πως να τα περιποιούμαστε . Στη μηχανολογία 

είχαμε καθηγητή που μας έκανε μηχανολογικά, λύναμε δέναμε τις μηχανές στο εργαστήριο. Κάναμε πολλές

ώρες μάθημα, από τις οκτώ το πρωί μέχρι της μία. Μετά πηγαίναμε τρώγαμε, ξεκουραζόμασταν και 

πηγαίναμε άλλες τρεις ώρες το απόγευμα. Οι πρακτικές ήταν συνήθως το καλοκαίρι. Εργαζόμασταν όταν 

έπρεπε να εργαστούμε. Πηγαίναμε φρεζάραμε το αμπέλι ,είχαμε και χορτολίβαδα αν και υπήρχαν εργάτες 

βοηθούσαμε και εμείς. Δουλεύαμε τρόπος του λέγειν βοηθούσαμε όπως μπορούσαμε, Δεν υπήρχε πίεση.

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Τα πρακτικά .

24. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

25. Ναι υπήρχαν κανόνες μέσα στη Σχολή. Η συμπεριφορά μας απέναντι στους καθηγητές μας ήταν 

άψογη το ίδιο έπρεπε να γίνεται και με τους μεγαλύτερους μας.

26. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Μας βοηθούσαν πολύ, ήταν καλοί. Είχαμε και έναν αυστηρό τον Ηλιάδη δε σήκωνε αστεία που λέμε ο 

Τσαρούχας ο Φώτης ήτανε πολύ ωραίος.

27. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Όχι τέτοια πράγματα δεν είχαμε, δεν είχαμε πιέσεις, είχαμε ελευθερία.

28. Πηγαίνατε εκδρομές;

Ναι είχαμε κάνει μια εκδρομή δέκα μέρες σε όλη την Ελλάδα.

29. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Ήταν εκπαιδευτική πήγαμε είδαμε τα αρχαία τα ελληνικά. Πήγαμε στον Παρθενώνα, στην Ολυμπία εκεί που

γινότανε οι Ολυμπιακοί αγώνες και τα άλλα δεν τα θυμάμαι σε κάτι τάφους. Για την εκδρομή αποφάσιζε ο 

διευθυντής. 

30. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Μετά δυό, τρία χρόνια στα δεκαοκτώ μου ήρθε ο Τσαρούχας ο Φώτης στο χωριό και μου είπε ότι υπάρχει 

μια θέση στην Καστοριά αν θέλω να πάω και εγώ δέχτηκα. Αλλά τα λεφτά ήταν λίγα τότε και  ναι μεν έκανα 

τα χαρτιά μου με πήρανε αλλά δεν πήγα. Τώρα τελευταία μου χρειαζόταν αλλά δεν το είχα το έχω χάσει.

31. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Μια εμπειρία τώρα τι άλλο να πούμε. Περνούσαμε ωραία δεν είχα κανένα πρόβλημα τρώγαμε ωραία, 

κοιμόμασταν ωραία όλα ήταν καλά, είχαμε και έξοδο στην πόλη το Σαββατοκύριακο αν δεν φεύγαμε σπίτια

μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9
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Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία: 67

Τόπος Γέννησης: Παλαίστρα-Φλώρινας

Τόπος Κατοικίας:  Παλαίστρα

Επάγγελμα πατέρα: Αγρότης

Επάγγελμα μητέρας: Αγρότισσα

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα: Ιερέας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Με ώθησε να μάθω κάτι περισσότερο για την περιοχή μας εδώ πέρα, για τη ζωή μας γενικά για τη γεωργία 

την κτηνοτροφία για όλα αυτά. Τότε υπήρχε φτώχια ούτε ψωμί είχαμε να φάμε.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Να μάθουμε κάτι, να μάθουμε να γίνουμε καλύτεροι.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Δικαιολογητικά τίποτε μια αίτηση μονάχα αυτό ήτανε.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι δεν περάσαμε αυτό ήταν μονάχα η αίτηση που κάναμε.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι τότε όλους τους παίρνανε όσοι είχαν επιθυμία τους παίρνανε.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Ναι, ναι από όλη την Ελλάδα από την Καστοριά, Κοζάνη μέχρι από την Αλεξανδρούπολη .

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Όχι, όχι όσοι θέλανε ήταν ευπρόσδεκτοι στη Σχολή.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Ε αυτό ήταν σλαβόφωνο.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι, ναι.
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11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Το 1967 επί Παπαδόπουλου τότε.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Βέβαια, Βέβαια κάναμε παρελάσεις προετοιμαζόμασταν.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Τα πηλίκια μόνο. Τα πηλίκια και τα άλλα δεν τα βάζαμε. Μας είχαν δώσει αλλά δε τα βάζαν τα παιδιά. Μας 

είχαν φόρμες οι φόρμες αυτές ήταν για δουλειά.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Είχαμε πολλούς παιδονόμους αλλάξαμε γιατί εγώ κάθισα. Ήταν η Σχολή ένα χρόνο εγώ κάθισα άλλο ένα 

χρόνο δύο χρόνια εγώ κάθισα και αλλάξαμε παιδονόμους .Τον ένα που θυμάμαι ήταν από εδώ απ’ το 

Φλάμπουρο λεγότανε Ταουσάνης Δημήτριος. Ο παιδονόμος ήτανε μαζί μας. Καθότανε πάνω στον όροφο 

εμείς που κοιμόμασταν είχε και το γραφείο του εκεί και καθόταν μας έβλεπε δηλαδή μας παρακολουθούσε

να μη κάνουμε καμιά ζημιά να μη πάθουμε τίποτα εμείς. Και τις πρωινές ώρες πάλι είχε κάποιες ώρες που 

μας έκανε μάθημα. 

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Όχι, όχι γιατί τα παιδιά όλα δουλευτιάρικα ήταν. Βραβεία παίρναν όχι τιμωρίες.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Όχι.

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Αυτός ο κύριος Τσαρούχας και ο κύριος Ηλιάδης τώρα οι άλλοι ήτανε έτσι περαστικοί και γιατροί 

ερχόντουσαν πολλές φορές μαθήματα μας κάμνανε .

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Ναι βεβαίως απαραιτήτως και Ιστορία και Θρησκευτικά τα πάντα.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι, ναι ,ναι του γυμνασίου ήτανε τα πρώτα βιβλία. Τώρα δεν θυμάμαι τα κείμενα.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι, όχι.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Πηγαίναμε στα χωράφια εκεί που υπήρχαν η ροδακινιές, οι μηλιές, οι αχλαδιές εκεί τι ήθελαν μας λέγανε 

πως κλαδεύαμε , πως ρίχναμε λίπασμα, πως θα ποτίζαμε .Στα πρόβατα πηγαίναμε στις αγελάδες 

πηγαίναμε να βοηθάμε εκεί. Οι καθηγητές μας έδειχναν.

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;
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Τα πρακτικά διότι εκεί πηγαίναμε ακριβώς στον τόπο του μαθήματος δηλαδή αν θέλαμε για το αμπέλι στο 

αμπέλι πηγαίναμε, αν θέλαμε στις μηλιές, τις αχλαδιές πηγαίναμε εκεί. Αν θέλαμε για τα πρόβατα ,για τα 

μελίσσια πηγαίναμε εκεί.

24. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

Βέβαια, βέβαια αυτό ήταν το πιο σοβαρό πράμα εκεί πέρα. Έπρεπε να είσαι καλός, να προσέχεις, να έχεις 

καλή διαγωγή ναι αυτό ήταν απαραίτητο ήτανε. 

25. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Πολύ καλούς, άνθρωποι που ενδιαφερόντουσαν για μας. Σαν πατεράδες τους είχαμε, δεν τους είχαμε σαν 

δασκάλους. Ήτανε άλλος κόσμος δεν ξέρω τι να πω.

26. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Όχι  όχι.

27. Πηγαίνατε εκδρομές;

Εκδρομές όχι γιατί εμείς ήμασταν αγροτόπαιδα. Θυμάμαι μόνο όταν τελείωσε η Σχολή πριν τελειώσει μας  

είχανε κάνει δώρο τώρα ποιος μας το έκανε δε θυμάμαι  η κυβέρνηση το έκανε αυτό .Το γύρω της Ελλάδας 

το κάναμε, πήγαμε μία στο τέλος για να μας διδάξουν τα μέρη της Ελλάδος να τα δούμε δηλαδή. Φτάσαμε 

μέχρι τη Πελοπόννησο, στου Κολοκοτρώνη τα μέρη μας τα δείξανε .Πήγαμε στην Ακρόπολη. 

28. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Εκεί ο διευθυντής ο κύριος Κουρκουμπέτης και οι δάσκαλοι αυτοί όλοι μαζί.

29. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Ε εμένα ακούστε τώρα εγώ τότε γνωρίστηκα θα πήγαινα για γεωργοτεχνίτης σε σπίτι παιδιού έτσι ήτανε η 

Σχολή έστελνε. Τελειώναμε από εκεί και μας έστελνε σε σπίτι παιδιού. Ήτανε τότε τα χωριά αυτά όλα είχανε

και έστελνε η Γεωργική Σχολή μαθητές. Ο διευθυντής τους έστελνε παράδειγμα αν ήμουνα εγώ καλός 

έκανα τα χαρτιά με έστελνε σε ένα σπίτι παιδιού σαν γεωργοτεχνίτης και τα λοιπά. Ο άλλος δεν ήθελε να 

πάει τότε υπήρχε νόμος να του δώσουν χωράφια να δουλεύει σαν γεωργός. Εγώ δεν τα πρόλαβα αυτά δεν 

πήγα δηλαδή ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Γιατί γνωρίστηκα με το Σεβασμιότατο πατήρ Αυγουστίνο 

Καντιώτη και με πήρε με πήγε στην Αθήνα στην αδελφότητα του εκεί «Σταυρός» που λέγεται βγάζαμε τις 

εφημερίδες τα περιοδικά τα βιβλία και εκεί δούλεψα τρία χρόνια κάθισα εκεί και εκεί πήγα γυμνάσιο τρία 

χρόνια. Πήγα δύο χρονιές εδώ στη Σχολή γιατί ο Διευθυντής μας έκανε πρόταση σε μένα και σε ένα παιδί 

από τη Δράμα μας ήθελε και λίγο να είχαμε μια εκπαίδευση καλή για να μπορούμε να βοηθήσουμε και 

τους άλλους νέους που θα ερχόντουσαν δηλαδή να είμαστε σαν αρχηγοί. Και εμείς είχαμε μάθει με αυτό το

παιδί και μαστόροι να κτίζουμε και να σοβατίζουμε και τότε θυμάμαι ο νομάρχης ο κύριος Μπράβος 

λεγότανε είχε κάνει το ζωολογικό κήπο εδώ πέρα και εμείς ήμασταν που χτίζαμε τα παιδιά. Εγώ έχτιζα και 

τα άλλα τα παιδιά. Εμείς σαν αρχιμάστορες καθοδηγούσαμε τα άλλα τα παιδιά και εγώ έκτιζα έκαμνα .Και 

θυμάμαι Μεγάλη Εβδομάδα ήτανε όλα τα παιδιά φύγανε μας κράτησε μόνο εμάς τους δύο ο νομάρχης και 

μας είπε σας παρακαλώ να σοφατίσετε αυτά τα σπιτάκια που ήταν για τους φασιανούς και μετά θα φύγετε.

Και εμείς σοφατίζαμε συνέχεια και τη Μεγάλη Παρασκευή μας έδωσε και τότε λεφτά ο νομάρχης θυμάμαι 

από εξακόσιες δραχμές μας έδωσε καλά λεφτά ήταν τότε. Αγοράσαμε και ρούχα και παπούτσια το Πάσχα τι

να κάνομε και μας λυπήθηκε ο νομάρχης ήταν καλός τα σοβατίσαμε αυτά τα σπιτάκια γιατί θα 
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ερχόντουσαν φασιανοί. Ήταν καμιά πέντε έξι σπιτάκια που εμείς μαζί με το παιδί αυτό βιαζόμασταν τι να 

κάνουμε να τα σοφατίζουμε να φύγουμε και εμείς στα σπίτια μας.   

30. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Ήταν μεγάλη η ωφέλεια .Αυτή η Σχολή δεν έπρεπε να κλείσει ήταν μεγάλο λάθος. Πολλά παιδιά με 

μόρφωση βγαίναν από εκεί πέρα. Άλλος που ήταν μαραγκός γιατί ξέρεις είχε ειδικότητες εκεί πέρα. Άλλος 

ήθελε να μάθει μαραγκός μετά τη γενική εκπαίδευση πήγαινε στο μαραγκείο δούλευε με μαραγκό εκεί και 

τον μάθαινε. Άλλος πήγαινε για μηχανικός μηχανουργείο άλλος ηλεκτρολόγος ,άλλος για μάστορας να 

χτίζει να σοβατίζει, να κάνει. Δηλαδή είχαμε ειδικότητες και ο μαραγκός μόλις έφευγε από εκεί δώρο όλα 

τα εργαλεία του τα έδινε η Σχολή. Και βγαίνανε πολλά παιδιά μάθανε τέχνη από εκεί και συνεχίσαν έξω.

Από τη Σχολή μου έμεινε η ωραία συντροφιά είχαμε γιατί ήμασταν όλοι σαν μια οικογένεια. Αγαπιόμασταν

και  τα  παιδιά  και  οι  δάσκαλοι  μας  αγαπούσανε.  Μας  έμεινε  δηλαδή  ένα  οικογενειακό  περιβάλλον

εκεί .Μας μάθανε πως να συμπεριφερόμαστε στην κοινωνία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10

Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία:  67

Τόπος Γέννησης: Μελίτη - Φλώρινας

Τόπος Κατοικίας: Μελίτη - Φλώρινας

Επάγγελμα πατέρα: Αγρότης

Επάγγελμα μητέρας:  Οικιακά

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος του Ο.Σ.Ε.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Είδα παιδιά από το χωριό που πήγαν πιο μπροστά και είπα: «για να πάνε αυτοί κάτι γίνεται» και έτσι πήγα 

και εγώ. Αυτό ήταν όχι κάτι άλλο, ότι με έγραψε δηλαδή κάποιος. Γιατί οι γονείς μας ούτε 

ενδιαφερόντουσαν για μας.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;
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Οι προσδοκίες μας ήτανε ότι κάτι πήραμε από κει μέσα, από όλα τα επαγγέλματα κάτι αρπάξαμε. Πήγαμε 

για να μάθουμε και όχι για να σκάβουμε. Γιατί είχε πολλά επαγγέλματα εκεί πέρα. Είχε μηχανουργείο, 

ηλεκτρολογείο, μαραγκεία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία τα πάντα.  

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Δε θυμάμαι τώρα, πήγα με τον πατέρα μου. Μιλήσαμε με τον υπεύθυνο και αυτό ήταν. Σίγουρα ζήτησαν το

απολυτήριο του δημοτικού τίποτε άλλο. Μπορεί να πήραμε και κάποιο χαρτί και από τον πρόεδρο της

κοινότητας. Μέσα στη Σχολή είχε παιδιά και ανωτέρας τάξης που λέμε δηλαδή όχι αγρότες και τέτοια.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Δε, δε θυμάμαι.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Δε νομίζω, όχι.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Είχε, είχε εγώ θυμάμαι και παιδιά από την Έδεσσα και από την Κοζάνη.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Όχι, όχι.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Σλαβόφωνο, δεν υπάρχει σλαβόφωνο μεικτό με Πόντιους.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Με την πρώτη.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Φοίτησα το 1966-67.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Κάθε Κυριακή στον Άγιο Νικόλα πηγαίναμε. Δεν ξέρω αν ήταν υποχρεωτικό, αλλά κάθε Κυριακή πηγαίναμε.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Τις γιορτάζαμε και έχω κάνει παρέλαση με φόρμα στην Φλώρινα και με πηλήκιο, και με πηλήκιο. Μας

μιλούσαν και οι καθηγητές μας για τις γιορτές αυτές. 

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Στην εργασία; Είχαμε ,είχαμε φόρμες εργασίας και παπούτσια βεβαίως.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;
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Ο παιδονόμος μας έκανε μαθηματικά, θρησκευτικά όλα αυτά που κάνουνε στα σχολεία. Ο παιδονόμος που

είχαμε ήταν από τα Σέρβια Κοζάνης, ήταν στην Ακαδημία της Φλώρινας δάσκαλος και ήρθε στη Σχολή. Ήταν

αυστηρός εκεί που πρέπει. Καθόταν μαζί μας στη Σχολή και ήταν υπεύθυνος για τις εξόδους μας. 

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Αν δε καθόσουν καλά σε τιμωρούσε όχι όμως με ξύλο.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Όταν κάποιος δεν καθόταν καλά, τον αφήνανε μέσα δεν τον αφήνανε να βγει έξω ή του έλεγε να πας 

σήμερα εσύ στο πτηνοτροφείο να ταΐσεις τις κότες. Αυτές ήταν οι ποινές, όχι ξύλο και τέτοια. 

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

 Θυμάμαι, είχαμε τον Ηλιάδη τον Σταύρο κάποιοι μου ξεφεύγουν. Το μόνο που θυμάμαι πολύ καλά ήτανε ο 

μαραγκός  ο μπάρμπα Ιωσήφ από το Φλάμπουρο πολύ ωραίος γεροντάκος και καθόταν εκεί κοντά μας και 

μας μάθαινε. Τον κύριο Τσαρούχα ,Φλωρινιώτης έπρεπε να ήταν αυτός, μας έκανε κτηνοτροφία, 

πτηνοτροφία και μελισσοκομία.

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Στη Σχολή ; ναι υπήρχαν.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Νομίζω ναι. Τώρα δύσκολο να θυμηθώ τα βιβλία.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι τι στάσιμους θα είχε εκεί πέρα όχι. Βαθμούς όμως παίρναν χαμηλούς.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Πηγαίναμε στο μαραγκείο σου έδινε ένα ξύλο ο μπάρμπα Ιωσήφ και σου έλεγε να μου το κάνεις κάσα ή

παράθυρο και εμείς προσπαθούσαμε να το κάνουμε. Στα μελίσσια, έφευγε ένα μελίσσι και σου έλεγε να

πας  να  μου  το  μάσεις  το  μελίσσι  με  ότι  έχεις  μάθει  Δενδροκομία  μας  έκανε  ο  ίδιος  ο  διευθυντής  ο

Κουρκουμπέτης, στην ηλεκτρολογία είχαμε ηλεκτρολόγο, αμπελουργία μας έκανε ο Ηλιάδης. Κτηνοτροφία

κάναμε κάτω στα κοτέτσια στους στάβλους πρακτικά και θεωρία στην αίθουσα. Μαθαίναμε να αρμέγουμε,

να  ταΐζουμε,  στην  καθαριότητα  στα  ζώα  παίρναμε  βαθμό  ο  Τσαρούχας  λέει  θα  σας  βαθμολογήσω.

Ερχότανε και έλεγε ποιανού είναι  αυτή η αγελάδα Του Νίκου, του Δημήτρη και έβαζε δέκα, πέντε, μηδέν.

Γιατί είχε παιδάκια που δεν ήταν από αγροτικές οικογένειες και δεν ήξεραν από αυτά.

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Σίγουρα τα πρακτικά. Η θεωρία είναι θεωρία αλλά στην πράξη αλλιώς τώρα.

24. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

Ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα ναι και ήταν πολύ σημαντικό. Όλοι όσοι ήταν στη Σχολή μας μιλούσαν

για  τη  συμπεριφορά  μας.  Μας  έλεγαν  να  ήμαστε  προσεκτικοί  και  μέσα  και  έξω  γατί  βγαίναμε  έξω

Σαββατοκύριακο αν δεν είσαι  σωστός και  σε δουν ξέρεις  τι  θα πουν;  «  α να τα παιδιά της Γεωργικής

Σχολής¨»

Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται παραδείγματα.
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Όχι δεν ξέραμε ούτε από πολιτική ούτε από τίποτα.

25. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Για εκείνη την εποχή ήτανε ότι πρέπει, ήταν καλοί. Όταν έπρεπε ήταν αυστηροί γιατί εγώ έβλεπα παιδιά 

που ήταν ατίθασα και ξέρω τι θα κάνει μετά ο καθηγητής. Όταν ήμουν εγώ είχε παιδιά ζωηρά.

26. Πηγαίνατε εκδρομές;

Όχι δε νομίζω εκδρομές πηγαίναμε στα φυτώρια της Σχολής.

27. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Οι δάσκαλοι.

28. Ήταν εύκολη η επαγγελματική σας αποκατάσταση μετά τη φοίτηση σας στη ΓΣΦ;

Ήταν εύκολη, αλλά μυαλό δεν είχαμε. Για μένα προσωπικά, γιατί είχα τον διευθυντή τον Κουρκουμπέτη 

μου είπε : «Κάτσε άλλο ένα χρόνο θα σε διορίσω εγώ σε ένα σπίτι παιδιού». Εγώ λέω θα με διορίσει σε 

σπίτι παιδιού, τότε είχαν γουρούνια, κότες και αυτά. Εμείς τα είχαμε στο σπίτι τα γουρούνια και τα 

πρόβατα. Εγώ λέω δεν ταΐζω εκεί πέρα και ούτε πήγα. Στη Σχολή έκατσα και δεύτερη χρονιά. 

29. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Όχι.

30. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Ήταν , ήταν πολύ χρήσιμη Σχολή. Μακάρι και σήμερα να υπήρχαν τέτοιες σχολές εγώ θα ξαναπήγαινα.

Μάθαμε πολλές τέχνες που μας χρειάστηκαν στη ζωή μας. Ωφεληθήκαμε πολύ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11

Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία:  68

Τόπος Γέννησης: Αρμενοχώρι

Τόπος Κατοικία:  Αρμενοχώρι

Επάγγελμα πατέρα:  Έμπορος εξωτερικού-Αγρότης

Επάγγελμα μητέρας:  Οικιακά

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος Ο.Σ.Ε.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Εκεί καταρχήν μας άρεσε το αυτό ότι να πούμε πρώτα από τη ζωή που κάναμε μέσα, κάναμε πολύ ωραία 

ζωή, γιατί υπήρχε η καθαριότητα, υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχε φαγοπότι μέσα όλα και ύπνο μέναμε 

εκεί .Αυτά τα πράγματα πρώτον και δεύτερον ήμασταν πάλι ικανοποιημένοι από αυτό ότι υπήρχαν όλα τα 

επαγγέλματα μέσα δηλαδή από μαραγκοσύνη ,μηχανολογία και τα υπόλοιπα της αγροτιάς μερικά 

πράγματα. Είχε τα πρόβατα του μέσα τα αυτά του ωραία περάσαμε.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Όχι μόνο ονοματεπώνυμο από που κατάγεσαι ας πούμε Αρμενοχώρι Φλωρίνης τι άλλο έχεις στο σπίτι και 

το απολυτήριο του δημοτικού αυτά μόνο.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Δεν θυμάμαι όχι στην πορεία ξέρανε αυτοί ότι ήμαστε από αγροτικές οικογένειες .Δε μας ζήτησαν τίποτε.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Εκείνη την εποχή τότες όχι.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγής σας στη σχολή;

Όχι ,κατάλαβαν αυτοί μπαίνοντας εκεί με την πρώτη μέρα τι ήμαστε αλλά οι περισσότεροι ήμασταν 

αγράμματοι. Εγώ του πήγα ας πούμε απολυτήριο δημοτικού. Και στο δημοτικό από το σπίτι δεν μας 

αφήνανε να πάμε γιατί είχαμε στα σπίτια εργασία δηλ. βοσκούσαμε πρόβατα, βοηθούσαμε στις αγροτικές 

δουλειές του σπιτιού. Και αυτοί πηγαίνοντας εκεί εμείς οι περισσότεροι ζοριζόντουσαν στο σπίτι οπότε οι 

περισσότεροι πήγαμε με απολυτήρια των πέντε. Και γι’ αυτό δεν μας στέλνανε να μάθουμε γράμματα. Δύο 

φορές πήγε ο δάσκαλος στο σπίτι το δικό μας και λέει στον πατέρα μου στείλτο να είναι καλός να μάθει 

λίγα γράμματα να πάει πιο πέρα λίγο να γίνει καλύτερος. Δεν μας στέλνανε λόγο εργασίας στο σπίτι.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Όχι μόνο από εδώ από το νομό μας από τη Βεύη. Όχι δεν ξέρω μπορεί να υπήρχαν νωρίτερα από μας εμείς 

εκείνη την εποχή όταν πήγαμε, πήγαμε αρκετά παιδιά μέσα, και δεν έπαιρνε η Σχολή δεν ξέρω. Εμείς 

ήμασταν κανα πενηνταριά άτομα μέσα. 

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Αυτό είναι πολλά χρόνια τώρα που ξέρω εγώ. Είναι μεικτό από το 32 νομίζω.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε;

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Πηγαίναμε. Η εκκλησία είναι δίπλα στη Σχολή Άγιος Νικόλαος τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι. Πηγαίναμε τις 

Κυριακές όταν δεν φεύγαμε .

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;
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Ναι ε μας δώσανε πηλίκια. Με γυμναστικές με πράματα είχαμε γήπεδο κάτω στο ποτάμι μας πήγαιναν 

κάθε Κυριακή. Κάναμε και παρέλαση.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Ναι. Μας είχαν δώσει πηλήκιο χωρίς το πηλήκιο δε βγαίναμε έξω. Η Φλώρινα είχε καλή ομάδα τότες και 

βάζαμε το πηλήκιο και μπαίναμε τζάμπα στο γήπεδο. Μας είχαν δώσει ενδυμασία έτσι κανα σακάκι.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Όταν μας πήραν στη Σχολή σιγά-σιγά μπήκαμε σε πρόγραμμα, είχαμε παιδονόμο που μας έκανε μάθημα. 

Μας έκανε όλα τα μαθήματα γλώσσα, μαθηματικά, θρησκευτικά. Με τον παιδονόμο λύναμε τα 

προβλήματα μας και συζητούσαμε ήταν πολύ καλός ,ξέρω ότι ήταν  από το Μεσόκαμπο Φλωρίνης νομίζω. 

Μας έλεγε να είμαστε εντάξει όταν βγαίνουμε έξω και να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας.

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Όχι δεν ήταν αυστηρός. Λίγο μεγάλοι πήγαμε εκεί μας έλεγε ο άνθρωπος  όταν μπαίνετε στην τάξη να είστε 

λίγο πιο ήσυχοι, να πιο καλοί.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Δε θυμάμαι.

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Όχι μόνο τον διευθυντή και τον παιδονόμο

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Ναι. Κάναμε μερικά μαθήματα.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι ο παιδονόμος μας τα έκανε. Όχι δεν θυμάμαι τα βιβλία.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι  μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Ε κοίταξε όταν δεν ξέρει είναι αγράμματος δεν τον πίεζε αλλά στο μάθημα που πηγαίναμε στη Σχολή το 

ωράριο που πηγαίναμε τον πρόσεχε ο δάσκαλος εκεί. Δεν αφήνανε στάσιμους έναν χρόνο κάναμε τι 

στάσιμους τώρα.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Ο κύριος Τσαρούχας στη Μελισσοκομία μας έπαιρνε στα μελίσσια που είχε η Σχολή για τα πρακτικά. Μας

έλεγε όταν πρόκειται να ανοίξουμε την κυψέλη να την καπνίζουμε με καπνό να μη φύγουνε οι μέλισσες και

με προσοχή να βγάζουμε τις  κερήθρες για να μην ενοχλούνται  οι  μέλισσες  και σας δαγκάσουν.  Δε θα

φοβόσαστε θα έχετε γάντια, θα έχετε μάσκα. Στο αγρόκτημα που βρισκόταν κάτω από τη σχολή κάναμε

δενδροκομία  στα  φυτώρια  στα  αχλάδια  ο  κύριος  Ηλιάδης  που  ήταν  γεωπόνος  μας  έδειχνε  πως  να

κλαδεύουμε  ,πόσα  μάτια  να  αφήνουμε  το  ίδιο  μας  έκανε  και  στην  αμπελουργία.  Ένας  Θεόφιλος  δεν

θυμάμαι  το  επίθετο  του  από  την  Φλώρινα  είναι  μας  έκανε  μηχανολογία  όποιος  ήθελε  ας  πούμε  να

συνεχίσει την αγροτιά με τρακτέρια και με αυτά να έχει μια εικόνα. Αυτός μας έκανε πάντα όταν δεν είχε

μάθημα  ο  παιδονόμος  κατεβαίναμε  κάτω  στα  εργαστήρια  και  μας  έκανε  μηχανολογικά.  Υπήρχαν

εργαστήρια γιατί είχαμε πολλές ειδικότητες όπως μαραγκοσύνη, ηλεκτρολόγος. Υπήρχαν τα πρόβατα κάτω
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τοπικά πρόβατα που μπορεί ο άλλος να ήθελε να μάθει για πρόβατα μας πήγαιναν και σ’αυτά και μας

έλεγε ποιες μάρκες είναι , τι είναι τοπικές εδώ. Ένα χρόνο που κάναμε μπορώ να σας πω ότι έμεινα πολύ

ευχαριστημένος από όλα.  

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Στα θεωρητικά που κάναμε ας πούμε τη Μελισσοκομία σου λέει τι και πως ότι θα πρέπει να καπνίσεις να 

κάνεις φουγάρο. Αλλά όταν το βλέπεις στην πράξη είναι διαφορετικά. Τα πρακτικά είχαν μεγαλύτερη 

βαρύτητα.

24. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

Εκεί μέσα πάντα ελληνικά πάντα (μεταξύ μας).Μας έλεγαν οι άνθρωποι ότι και έξω όταν θα πάτε να είστε 

τυπικοί να μην κάνετε αταξίες να μη κάνετε το ένα να μη κάνετε το άλλο.

25. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Ήσαν πολύ καλοί .Ενδιαφερόταν να δουν αν έχουμε καταλάβει όσα μας μάθαιναν.

26. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Κοιτάξτε να δείτε επειδή εμείς είχαμε τη δουλειά στο σπίτι δεν το ζήτησα. Μια δώσει γυρεύαν άτομα της 

Γεωργικής με πρακτική με αυτά άσχετα ας πούμε απολυτήριο δημοτικού δεν τη κυνήγησα τη δουλειά. 

Ζητούσανε μέσα για τα εργαστήρια, στάβλοι υπήρχαν. Από εκεί κοντά ήταν κάποιος Ηλίας, Ηλίας πως 

λέγεται το άλλο τώρα δεν θυμάμαι και ο αδερφός του δούλευαν τις αγελάδες είχε πολλά ζώα κάτω.  

27. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Εγώ καταρχήν έμεινα ευχαριστημένος ένα χρόνο σαν άτομο. Στη Σχολή έμαθα τα αγροτικά πράματα με 

αυτά που μπορούσες να ασχοληθείς και έξω. Γιατί η μελισσοκομία υπάρχει και σήμερα, τα πρόβατα 

υπάρχουν, τα ζώα τα μεγάλα το τρακτέρ σου όλα υπάρχουν, το φυτώριο. Η Σχολή προσέφερε στην 

κοινωνία. 

28. Πηγαίνατε εκδρομές; Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών( αν ήταν εκπαιδευτικές ή  

φρονιματικές);

Πήγα μία εκδρομή εγώ τώρα αν θυμάμαι καλά με το Σπίτι παιδιού ή με αυτούς δεν θυμάμαι καλά 

Κεφαλονιά δεν θυμάμαι καλά. Δεν πήγαμε για εκπαιδευτικό λόγο μας πήγαν για να περάσουμε καλά. Να 

δούμε και εμείς θάλασσα , να δούμε καράβι. Όχι δεν ήταν φρονιματικές σιγά τώρα. 

29. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Ε κοίταξε να δεις τότες δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα τόσο οι συγκεντρώσεις ,οι συζητήσεις, δεν βλέπαμε 

τέτοια πράγματα ο κόσμος κοιτούσε τη δουλειά του. Όχι δε μας περνούσαν ,μικροί ήμαστε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 12

Δημογραφικά 



119

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία:  66 

Τόπος Γέννησης: Αμμοχώρι

Τόπος Κατοικίας:  Αμμοχώρι

Επάγγελμα πατέρα: Οικοδόμος

Επάγγελμα μητέρας:  Εργάτρια στα χωράφια

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:   Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:  Συνταξιούχος οικοδόμος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Ο πατέρας μου με προώθησε όχι εγώ.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Να σας πω την αλήθεια τίποτα. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη γεωργία.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Τότες μέσω Δημαρχίας ήτανε. Ο πατέρας μου κατέθεσε χαρτιά στο δήμο και ο δήμος έκανε αίτηση στη 

Γεωργική Σχολή και μας πήρανε.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Όχι δεν θυμάμαι. Που να θυμάμαι τώρα.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι. Έντεκα μήνες έκανα εγώ. Μας είχανε πει και ξανά δεύτερη διετία να πάμε δηλαδή άλλους έντεκα 

μήνες. Δε πήγα εγώ και σηκώθηκα έφυγα. Τότε γινόταν ο ζωολογικός  κήπος να σας πω την αλήθεια και 

εμείς χτίσαμε τα πρώτα θεμέλια.. τις πισίνες , το καφέ μπαρ εμείς. 

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι, όχι δεν έπαιζε ρόλο, το πήρα με πέντε.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Είχαμε, είχαμεαπό Δράμα θυμάμαι καλά, πάνω από την Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη είχαμε αυτά.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Δε νομίζω. Δε ξέρω, δε ξέρω.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;
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ΤΟ χωριό ήταν μεικτό.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι κατευθείαν.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Φοίτησα το 1967 με 1968.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Βεβαίως κάθε Κυριακή πάνω στον Άγιο Μήνα.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Βεβαίως.Mε σημαίες παρελάσαμε εμείς σαν Γεωργική Σχολή. Μέσα στη σχολή μας μιλούσαν οι καθηγητές 

μας μιλούσαν όλοι .Σήμερα γιορτάζουμε αυτό, αυτό έγινε την τάδε χρονιά τέτοια πράματα.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Ναι, είχαμε το καπέλο με κουκουβάγια και ντυμένοι κανονικά με πουκάμισο και πανταλόνι.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Αθλοπαιδιά,  μας  επιτηρούσε  εκεί  μήπως  χτυπηθούμε,  μήπως  κάνουμε  φασαρίες  τέτοια  πράματα.

Δάσκαλος ¨ήταν και αυτός για και μας έκανε μαθήματα. Τώρα τι μαθήματα; Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι

έπαιζε ακορντεόν και ήταν από την Κοζάνη ,από Σέρβια και ο αδερφός του συγκεκριμένα ήταν μαζί μας,

φοιτούσε και αυτός.

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Όχι, όχι ήμασταν πολύ καλά παιδιά εμείς, παίζαμε όλη μέρα μπάλα.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Όχι δεν θυμάμαι τέτοιο πράμα. Δεν θυμάμαι.

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Αυτό σκέπτομαι, δε θυμάμαι κανένα μόνο τον Τσαρούχα και τον Ηλιάδη.

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Δεν θυμάμαι.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Όχι, όχι δεν κάμναμε.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι, περνούσαμε μια και έξω. Εμένα μου προτείνανε επειδή ήμουν πολύ καλός μάστορας στο χτίσιμο να 

μείνω και δεύτερη χρονιά αλλά δεν κάθισα.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Και με πράξεις και με θεωρία. Δηλαδή παραδείγματος χάρη αρμέγαμε τότε παίρναμε το γάλα στους πόσους

βαθμούς πως και τι αυτά τα ξέρουμε από τη θεωρία. Πηγαίναμε στα χωράφια κλαδεύαμε. Μας λέγανε το 
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σχέδιο κύπελλο για να γίνει αυτό το μάτι θα φύγει εκείνο το κλαδί θα φύγει αυτά μας τα μαθαίνανε. Δε 

θυμάμαι τίποτες δεν θυμάμαι πέρασαν πολλά χρόνια.

Είχαμε έναν ηλικιωμένο  τότες στα χρόνια μας γέρο από το Φλάμπουρο ήτανε ο Ιωσήφ που ήταν μαραγκός 

έμαθα πολλά πράματα από αυτόν. 

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ή τα πρακτικά μαθήματα;

Για μας τα θεωρητικά για τη Σχολή δε θυμάμαι. Πήραμε το απολυτήριο εγώ με πέντε πήγα το πήρα με 

εννιά. Κοίταξε τότες μας είχαν υποσχεθεί όσοι βγάζαμε τη Σχολή θα μας βάζανε σε δημόσιες δουλειές. 

Όπως στα νοσοκομεία κηπουροί, εδώ εκεί, στη ΔΕΗ όσοι είχαν το μέσον μπήκανε. Εγώ δεν είχα το μέσον 

έμεινα απ’ έξω.

24. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας;

Πως βέβαια, βέβαια που είχαν μεγάλο βάρος. Μας έλεγαν να γίνουμε ηθικοί, καλοί χριστιανοί, καλοί στην 

κοινωνία πολλά πολλά πράματα μας λέγανε να μη λέμε ψέματα στον κόσμο.Α… περνούσαμε και 

εξομολόγηση, ερχόταν παπάς .Αυτό εξομολογούμασταν τι αμαρτίες είχαμε εμείς παιδάκια τότες τι αμαρτίες

είχαμε .Εγώ έλεγα ότι έκλεψα καρπούζια τέτοια πράματα και μου λέει δεν είναι μεγάλη αμαρτία θυμάμαι 

καλά. 

25. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Καλοί άνθρωποι, πολύάψογοι δεν ήταν αυστηροί μαζί μας. Α….ο διευθυντής λεγόταν Κουρκουμπέτης τώρα 

το θυμήθηκα

26. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Όχι, όχι δεν είχαμε τέτοια πράματατότες. Τότες ήτανε χούντα ξέρεις και βούβα ήταν όλοι. Απλώς μας 

λέγανε ότι  έγινε επανάσταση, κατά του κομμουνισμού ήτανε, τέτοια πράγματα. Μας μιλούσαν κατά του 

κομμουνισμού.

27. Πηγαίνατε εκδρομές;

Όχι. Α, πήγαμε μια φορά στη Πάτρα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και μια φορά πήγαμε έξω από την 

Αθήνα στην Αγία Ειρήνη.

28. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Δε ξέρω ο διευθυντής. Πληρώναμε εμείς το ανάλογο ποσό δε θυμάμαι από είκοσι δραχμές και με 

λεωφορείο μας πηγαίνανε. Εκκλησία μας πηγαίνανε και ήταν και εκπαιδευτικές. Μας πηγαίναν ας πούμε 

όπως στις Πρέσπες μας γυρνούσανε.

29. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Καθόλου δεν το χρησιμοποίησα. Σου είπα πήγα στα ναυπηγεία δούλεψα πολλά χρόνια μετά ξενοδοχο-

υπάλληλος στα νησιά και τώρα έχω δέκα χρόνια που έχω έρθει εδώ.

30. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)
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Τίποτα, ειλικρινά .Μικρός ήμουνα τότε και με στείλανε. Πιστεύω πως η Σχολή προσέφερε  γιατί πάρα πολλά

παιδιά σας είπα που φοιτήσαν εκεί σε δημόσιες δουλειές μπήκανε ειδικά στη ΔΕΗ με το χαρτί αυτό.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13

Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία:

Τόπος Γέννησης: Κώττας Φλώρινας

Τόπος Κατοικίας: Καστοριά

Επάγγελμα πατέρα: Γεωργός

Επάγγελμα μητέρας: Αγρότισσα

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Με έστειλε ο πατέρας μου είχε σκοπό από ότι μου είπε,  τρία αδέρφια είμαστε να κάνει ένα ορνιθοτροφείο,

αλλά έπρεπε να έχεις γνώσεις και να έχεις και ένα πτυχίο για να το κάνεις.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Όχι δε γνώριζα εγώ κάτι ,ήμουνα μικρός πολύ για να πω θα γίνω αυτό.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Δε θυμάμαι αυτά τα έκανε ο πατέρας μου.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Δεν το γνωρίζω.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Δεν ξέρω εγώ πάντως είχα δέκα στο απολυτήριο.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;
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Πρέπει να είχαμε. Θυμάμαι είχε παιδιά από την Έδεσσα, ήταν κανα δυο από την Άρνισσα  τα θυμάμαι γιατί 

φύγανε αυτά. Ήταν μεγάλα κάτσαν πόσο κάτσαν και φύγανε δε κάθισαν να τελειώσουν τη Σχολή. Πολλά 

παιδιά δεν τελείωναν φεύγανε. 

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Δε νομίζω να γινότανε αυτό.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Σλαβόφωνο.

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Δε θυμάμαι καλά νομίζω 1960-1961.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Ναι πρέπει να πηγαίναμε εκεί δίπλα στον Άγιο Νικόλαο δε θυμάμαι κάθε πόσο μας πήγαιναν. Ξέρεις τι

γινόταν Σαββατοκύριακο πολλά παιδιά φεύγανε, όσα ήταν από τον κάμπο της Φλωρίνης φεύγανε. Θυμάμαι

Σαββατοκύριακο μέναμε πολύ λίγοι .Εμείς που μέναμε πηγαίναμε , πηγαίναμε μερικές φορές θυμάμαι που

έχουμε πάει γραμμή. Γραμμή που μας πήγαν.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Παρέλαση να κάναμε δε θυμάμαι εγώ ήμουνα πολύ μικρός. Αν έκαναν οι μεγάλοι δε θυμάμαι.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Μόνο πηλήκιο μας δώσανε τα άλλα τα ρούχα ήταν δικά μας.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Ο παιδονόμος ήταν αποκλειστικά για μας. Αυτός κοιμόταν και στη Σχολή οι άλλοι καθηγητές φεύγανε. Ο

παιδονόμος  ήταν  υπεύθυνος  για  τα συσσίτια,  για να κοιμηθούμε στην ώρα μας,  αυτός έλεγε πότε θα

κλείσει το φως, αν χρειαζόμασταν επιπλέον κουβέρτες αυτός τις έδινε, το φαγητό, το πρόγραμμα όλο, όπου

πηγαίναμε εκκλησίες,  αθλητικές εκδηλώσεις  όπου πηγαίναμε πάντα ο παιδονόμος ήταν μαζί  μας.  Μια

φορά είχε υπόνοιες ότι ο μάγειρας έπαιρνε πράγματα από την αποθήκη χωρίς να τον ενημερώνει και με

έβαλε εμένα επειδή ήμουνα μικρός και με αγαπούσε με έκλεισε όλο το βράδυ μες την αποθήκη για να τον

πιάσουμε. Αλλά δεν ήρθε. Ο παιδονόμος πρέπει να ήταν δάσκαλος και να διορίστηκε και να έφυγε μετά

από τη Σχολή. 

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Δε θυμάμαι κάτι τέτοιο να έγινε, δε θυμάμαι τέτοια περίπτωση.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Τα μεγάλα παιδιά αυτά που ήταν δεκαεφτά δεκαοχτώ χρονών βγαίνανε έξω και μερικές φορές αργούσαν

να γυρίσουν τα τιμωρούσαν γιατί είχαμε ωράριο και ξέρανε τι ώρα έπρεπε να επιστρέψουνε.
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18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Θυμάμαι μόνο το διευθυντή τον κύριο Κουρκουμπέτη Σωτήριο και τον Τσαρούχα τον Φώτη. Τον Τσαρούχα

τον θυμάμαι  γιατί  μετά από χρόνια  είχε  έρθεισε  μια  γιορτή του Μελά η Σχολή.   Είχαν έρθει  εκεί  και

χαιρετηθήκαμε και μου είχε πει για να διοριστώ. Στο σπίτι του παιδιού διοριζόμαστε εμείς γεωργοτεχνίτες

και είχε δύο θέσεις κενές μία στο Μαυρόκαμπο στα Κορέστια και μία στο Μελά και ρωτήσαμε το μισθό και

ήταν ή εξακόσιες ή εννιακόσιες δραχμές  τότε το μήνα.  Εγώ έπαιρνα τότε στη γούνα δυόμιση χιλιάδες

δραχμές την εβδομάδα και  δεν πήγα.  Αν και  ο πατέρας μου έλεγε να πας γιατί  ήθελε να πηγαίνω να

βοηθάω και στο χωριό. Δύο φορές μου στείλανε  για διορισμό αλλά εγώ δεν πήγα,  δεν επέλεξα να κάνω

αυτή τη δουλειά. 

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Θρησκευτικά δε θυμάμαι, δε θυμάμαι αν κάναμε και Ιστορία.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι κάναμε Νέα Ελληνικά μέσα από κείμενα θυμάμαι, μαθηματικά, σίγουρα κάναμε γεωγραφία τώρα αλλά

μαθήματα δε θυμάμαι. Είχαμε κανονικό σχολείο. Από ότι μας έλεγε ο παιδονόμος τα μαθήματα που 

κάνουμε είναι μέχρι Δευτέρα γυμνασίου δηλαδή πρώτης και Δευτέρα γυμνασίου που κάναμε εμείς έναν 

χρόνο δώδεκα μήνες. Δε θυμάμαι τα βιβλία.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Μπα δε θυμάμαι να έμεινε κανένας.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Κάναμε πρακτική στα κτήματα της Σχολής. Ο κύριος Τσαρούχας που τον θυμάμαι μας έκανε μάθημα και

όταν πηγαίναμε στα κτήματα στα αμπέλια και στα βαρέλια δηλαδή για τα κρασιά πως τα φτιάχνουνε ήταν

μαζί μας πάντα. Έκανε ο καθηγητής θεωρία και μετά πηγαίναμε έξω για την πράξη. Ο γεωπόνος μας έκανε

μάθημα στην τάξη και μετά πηγαίναμε  για κλάδεμα στα δέντρα. Ο κτηνίατρος μας πήγαινε στα ζώα μας

έλεγε τι αρρώστιες υπάρχουν. Κάναμε εφαρμογές στην πράξη και πάντα μαζί  μας ήταν αυτός που μας

έκανε  το μάθημα.  Κάναμε πολλά μαθήματα αμπελουργία,  οινοποιεία πως κάνουν τα κρασιά,  μαραγκό

είχαμε και μας έδειχνε πως χρησιμοποιούμε τα διάφορα εργαλεία. Μελισσοκομία κάναμε είχε μελίσσια η

Σχολή. Θυμάμαι πως μπολιάζαμε κλήματα και τα πουλούσε η Σχολή τα έδινε δώρο δεν ξέρω. Κάναμε εμείς

ανά πενήντα και όταν γινότανε ερχόταν και  τα έπαιρναν.  Βάζαμε  διάφορα φυτά, αυτά τα κάναμε σαν

ποικιλίες για να μπορούμε να δώσουμε τον κόσμο. Θυμάμαι οι άλλοι πήγαν να δουλέψουν αλλού γιατί

δουλεύαμε και εμένα ο κύριος Τσαρούχας επειδή ήμουν μικρός με έβαλε να ποτίσω τις φράουλες. Είχαμε

μισό στρέμμα φράουλες και μου είπε δεν θα φας, μπορείς να φας μέχρι πέντε. Ίσως φοβόταν να μη με

πειράξουνε. Και θυμάμαι τις μέτρησα πέντε έφαγα μόνο. Κάναμε πολλές δουλειές. Είχε ζώα μας έκαναν τις

ράτσες των ζώων, είχε κότες μας έλεγαν τις ράτσες από τις κότες. Κάναμε πάρα πολλά ήταν περισσότερο

πρακτική εξάσκηση παρά θεωρία. Πηγαίναμε στο μαραγκείο, στους στάβλους, στο μελισσοκομείο και μετά

στα κτήματα και δουλεύαμε. Κλαδεύαμε, μπολιάζαμε, σκάβαμε, φυτεύαμε όλα εμείς τα κάναμε, όλα αυτά

τα κάνανε οι μαθητές. Υπήρχε και μία πισίνα θυμάμαι γιατί κάναμε και κολύμβηση μας μάθαιναν κολύμπι.

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Εγώ έχω την εντύπωση τα πρακτικά. Σε όλο το σχολείο ήταν μαζί μας με τα πρακτικά. Τα θεωρητικά μας τα 

λέγανε αλλά μικροί ήμασταν που να ξέρουμε..Όταν σε πήγαινε και σου έλεγε έτσι θα μπολιάσεις, πόσα 

μάτια θα αφήσεις έπρεπε να το κάνεις για να το μάθεις.
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24. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Μπα δε θυμάμαι κάτι.

25. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας;

Δε θυμάμαι, μπορεί να μας έλεγαν αλλά εγώ δε θυμάμαι.

26. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Εγώ τουλάχιστον δεν έχω παράπονο από κανέναν. Από ότι θυμάμαι μας μάθαιναν, φώναζαν α.. σαν να

ήταν ο πατέρας σου ήτανε.  Φώναζαν  κουτορνίθι,  δε θα μάθεις  εσύ ποτέ λέγανε  σε όλους.  Έπρεπε να

προσέχεις και να προσπαθείς, ότι μας μάθαιναν μας μάθαιναν. 

27. Πηγαίνατε εκδρομές;

Εκδρομές θυμάμαι που πήγαμε ήταν εκπαιδευτικές .Μία φορά πήγαμε στη Θάσο στη θάλασσα και στο

θέατρο των Φιλίππων και μία φορά μας πήγανε στη Νάουσα. Πήγαμε σε φυτώρια με ροδάκινα και στην

Αραπίτσα και μία φορά πήγαμε στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας πήγανε για να

δούμε πως λειτουργούσε η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Ήταν βέβαια πολύ πιο οργανωμένη. Εκεί είδαμε

πως επωάζουν σε μηχανές τα αυγά, είχανε τρακτέρ και καλύτερη οργάνωση.

28. Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Ο διευθυντής και οι καθηγητές νομίζω.

29. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Όχι όχι δεν το χρησιμοποίησα. Μπορούσα όμως να το χρησιμοποιήσω γιατί μου ήρθε διορισμός αλλά δεν 

πήγα.

30. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Ήταν χρήσιμη η Σχολή ήτανε. Δηλαδή αν εγώ ασχολιόμουνα με τη γεωργία και την κτηνοτροφία θα είχα

αλλάξει  πολλά πράματα.  Στο τέλος όταν φύγαμε μας δώσανε όλα τα ξυλουργικά εργαλεία ένα ζευγάρι

κουνέλια και ο κτηνίατρος ένα βιβλίο για τη θεραπεία για κάποιες αρρώστιες των ζώων με πρακτικό τρόπο..

Έμαθα πολλά εκεί. Θα σας πω ένα περιστατικό. Τη χρονιά που τελείωσα είχαμε ένα άλογο στο σπίτι και

κουβαλούσαμε καλαμπόκι ξαφνικά το άλογο φούσκωσε και ξάπλωσε κάτω, τα άλογα δεν ξαπλώνουν. Ο

θείος μου του έδωσε τσίπουρο για να σηκωθεί αλλά αυτό τίποτα. Τότε εγώ πήρα το βιβλίο που μας έδωσαν

στη Σχολή και διάβασα ότι τα ζώα το παθαίνουν αυτό όταν τρώνε κάποιες τροφές και ιδίως τριφύλλι και

πρέπει να τα τρυπήσεις για να φύγει ο αέρας σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο που έδειχνε στο βιβλίο.

Τρυπήσαμε το άλογο αφού δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε και το ζώο μετά από λίγο σηκώθηκε και έτσι το

σώσαμε.

Ειδικά εκείνη την εποχή για να γονιμοποιήσουν τις αγελάδες δεν ήτανε γιατρός. Και θυμάμαι για να τις

γονιμοποιήσουν με τους ταύρους που είχε η Σχολή και να βελτιώσουν τις ράτσες, τις φέρνανε από τα χωριά

με τα πόδια οι αγρότες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14

Δημογραφικά 
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Φύλο:   Άνδρας

Ηλικία: 64

Τόπος Γέννησης : Άνω Καλλινίκη

Τόπος Κατοικίας: Άνω Καλλινίκη

Επάγγελμα πατέρα:  Έμπορος

Επάγγελμα μητέρας:  Οικιακά

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου και Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα: Συνταξιούχος οικοδόμος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Το οικονομικό, εκεί κοιμόμαστε εκεί τρώγαμε.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Ήθελα να διοριστώ κάπου αλλά μου ήρθε ο διορισμός και δε με άφησαν οι γονείς. Μπαίνανε τότε σαν 

γεωργοτεχνίτης .Στα χωριά είχε σπίτι παιδιού τα λέγανε και μας διορίζανε εκεί. Μου ήρθε διορισμός για την

Ξάνθη εμένα αλλά δε με άφησαν οι γονείς.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτοί στη Σχολή;

Όχι τίποτα. Σχεδόν τίποτα το απολυτήριο του δημοτικού.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Δε ξέρω. Δε μου ζήτησαν.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

‘Όχι. Απλά πήγα εκεί κάναμε μία αίτηση απλή και μας ήρθε η απάντηση, ότι να πάω.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι δεν είχα καλό βαθμό δεν τον θυμάμαι.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Μέχρι και από Ξάνθη είχε, από τα Γιαννιτσά είχαμε κανά 3-4 άτομα, από την Καστοριά είχαμε από πολλούς 

νομούς .Από τη Θες/νίκη είχε .

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά 

χωριά ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Όχι. Δεν ξέρω.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Είναι σλαβόφωνο χωριό. Ντόπιοι είναι όλοι οι κάτοικοι.



127

10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Ναι.

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε;

Το 1968-69.Η φοίτηση ήτανε ενδεκάμηνη.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Σπάνια. Μια Κυριακή καθόμασταν μέσα στη σχολή και μία Κυριακή φεύγαμε στα σπίτια μας ,οι κοντινοί .Οι 

άλλοι ζητούσαν για να φύγουνε.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στη ΓΣΦ και πως;

Ναι .Κάναμε παρέλαση 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, στην απελευθέρωση της Φλώρινας όλα ναι.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Μας είχαν δώσει αλλά δεν τα φορούσαμε. Δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω μια σκούρη μπλε. Είχαμε και πηλήκιο

αλλά δεν το φορούσαμε. Στις παρελάσεις όμως το φορούσαμε.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Μας έκανε μαθηματικά, ιστορία ότι κάμνανε στη πρώτη γυμνασίου. Λεγόταν Μιχαήλ Κομντσείδης και ήταν 

από τον Καύκασο Φλωρίνης. Είχαμε έναν γεωπόνο και έναν σαν κηπουρό, αλλά τα ονόματα τους δεν τα 

θυμάμαι. Νομίζω ο γεωπόνος λεγόταν Ηλιάδης.

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Ήτανε λίγο αυστηρός αλλά απέφευγε να μας τιμωρεί. Δεν τιμωρούσε γιατί εκεί μέσα είχε παιδιά τρία 

τέσσερα χρόνια μεγαλύτερα . Δεν μας τιμωρούσε μας αγαπούσε.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Δεν μας τιμωρούσε μας αγαπούσε. Μία φορά εμένα, πήγα με τον κτηνίατρο είχαν φέρει μια αρκούδα ήτανε

μικρή και πήγα να τον βοηθήσω με δάγκασε στο δάχτυλο αλλά θυμάμαι με πήγανε αμέσως στο νοσοκομείο

με κάτι  ενέσεις με κάτι αυτά με φρόντισαν αμέσως.

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Δεν είχε, μετά είχε εργατικό προσωπικό μέσα δασκάλους δεν είχε και πολλούς .Ήτανε ένας κηπουρός, 

παιδονόμος άλλος ένας ο γεωπόνος ο Ηλιάδης. Μετά οι άλλοι ήταν όλοι εργατικό προσωπικό, άλλοι 

καθαριστές άλλοι που όργωναν. Ο μαραγκός ήταν ένας Ιωσήφ γεροντάκος. Ηλεκτρολόγοι ήσανε είχε και 

μηχανικό αυτοκινήτων.

19. Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Ναι ,ναι κανονικά ότι έκανε μια τάξη στην πρώτη Γυμνασίου

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;

Ναι. Τα βιβλία μας πιο πολύ ήτανε δενδροκομικά αμπελουργίες, αγροτικά. Είχαμε δυο τρία βιβλία 

μαθηματικά τότε τα λέγαμε αριθμητική. Δεν θυμάμαι  άλλα βιβλία.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;
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Όχι. Τελείωνες τους έντεκα μήνες και έπρεπε να ξανακάνεις χαρτιά για να πας τη δεύτερη χρονιά. Εάν 

πήγαινες και τη δεύτερη χρονιά έπαιρνες δύο πτυχία. Δεν ήταν να πας πέντε χρόνια και να πάρεις ένα 

πτυχίο. Κάθε χρονιά που πήγαινες είχα ένα φίλο εγώ που τώρα είναι στην Αυστραλία πήγε δύο χρονιές και 

πήρε δύο πτυχία. Αλλά τώρα τι ωφελούσε το δεύτερο δεν ξέρω. 

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Πηγαίναμε στο χωράφι .Είχε χωράφια η σχολή με ροδακινιές ,μηλιές είχε από όλα και αμπέλια. Κάναμε 

εφαρμογή στην πράξη και δουλεύαμε. Τις εφαρμογές μας τις έδειχνε ο γεωπόνος είχε και έναν κηπουρό 

που μας έδειχνε τα κλαδέματα.

Κάναμε αρκετά μαθήματα αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι όλα κάναμε κανά 12-13 μαθήματα. Μετά ήταν τα 

μαθηματικά χωριστά σε άλλο κλάδο. Κάναμε ηλεκτρολογία μηχανολογία, μαραγκό είχαμε μαραγκείο τα 

παιδιά όσοι θέλανε πήγαιναν εκεί. Ξέρω κανα 2-3 παιδιά που ανοίξαν μαγαζιά έξω με μαραγκεία και 

μ’αυτά. Όσοι είχανε μέλισσες κάμνανε μελισσοκομία.

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Τα πρακτικά ήταν και πιο δύσκολα όμως αλλά και πιο σημαντικά γιατί αν δεν δουλέψεις δεν μαθαίνεις.

24. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να 

γίνεται ηθικά μέλη της κοινωνίας; 

Υπήρχαν κανόνες και όλοι μας μιλούσαν για αυτούς ακόμη και ο γεωπόνος αλλά πιο πολύ υπεύθυνος ήταν 

ο παιδονόμος .Ο παιδονόμος αν και ήταν λίγο νευρικός αλλά μας αγαπούσε πολύ, έπαιζε μαζί μας, όλη 

μέρα ήταν μαζί μας και έφευγε το βράδυ.

25. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Καλοί ήσαν ενδιαφερόντουσαν να μάθουμε ειδικά ο γεωπόνος

26. Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Όχι το πτυχίο αλλά οι γνώσεις που πήρα εκεί, αν και μου ήρθε διορισμός να δουλέψω ως γεωργοτεχνίτης 

σε σπίτι παιδιού στην Ξάνθη οι γονείς όμως δεν θέλανε. Τότες  πίαναμε εύκολα δουλειά στο σπίτι του 

παιδιού. Αλλά επειδή ήταν μακριά δεν πήγα και τότε πληρωνόντουσαν καλά κανονικά ένας δημόσιος 

υπάλληλος.

27. Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Τίποτα μόνο αυτά που έμαθα αφού δεν εκμεταλλεύθηκα το χαρτί. Οι γνώσεις τι άλλο; Και ακόμη με 

βοηθάνε. Η γυναίκα μου ήταν αγρότισσα και τη βοηθούσα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15

Δημογραφικά 

Φύλο:   Άνδρας



129

Ηλικία:  72

Τόπος Γέννησης: Φωτεινή - Καστοριάς 

Τόπος Κατοικίας: Φωτεινή - Καστοριάς

Επάγγελμα πατέρα: Γεωργός

Επάγγελμα μητέρας: Αγρότισσα-Οικιακά

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:  Απόφοιτος Γυμνασίου  και  Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

Επάγγελμα:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Τι σας ώθησε να γραφτείτε στη ΓΣΦ΄;

Η φτώχια που ήταν τότε. Δεν μπορούσα να πηγαινοέρχομαι στην Καστοριά στο γυμνάσιο και οι γονείς μου 

με έστειλαν στην Φλώρινα.

2. Ποιες ήταν οι προσδοκίες σας από τις σπουδές σας στη ΓΣΦ;

Τίποτα απολύτως, τίποτα απολύτως. Ήθελα να τελειώσω το γυμνάσιο και η ευκαιρία ήταν εκεί. Επειδή 

ήμουν καλός μαθητής σχεδόν άριστα είχα βγάλει τη χρονιά που έκανα τη πρακτική εκπαίδευση στη 

Γεωργική Σχολή με κρατήσανε εκεί σαν υπεύθυνο για τους καινούργιους και έβγαλα το γυμνάσιο εκεί. 

Πήγαινα το πρωί στο γυμνάσιο και το απόγευμα δούλευα στη Γεωργική Σχολή.

3. Τι δικαιολογητικά έπρεπε να καταθέσετε για να γίνεται δεκτός στη Σχολή;

Τίποτα ,τίποτα απολύτως .Από εδώ την έκανε την αίτηση  ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεωργίας, η 

κοινότητα έστειλε τα χαρτιά και αμέσως με πήρανε.

4. Χρειαζόταν η κατάθεση πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων;

Όχι, όχι τίποτα από αυτά.

5. Χρειάστηκε να περάσετε από συνέντευξη πριν την εισαγωγή σας στη σχολή;

Όχι τίποτα, απλώς ένας γιατρός ήρθε και με εξέτασε.

6. Πόσο σημαντικός ήταν ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγήσας στη σχολή;

Ναι ήταν σημαντικός έπαιξε ρόλο, έπαιξε ρόλο.

7. Εκτός από το νομό Φλώρινας είχατε συμμαθητές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και ποιες;

Από παντού είχαμε. Εγώ ήξερα τον πιο μακρινό που ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι ήμασταν από 

την Έδεσσα, την Φλώρινα, την Κοζάνη, την Καστοριά. Ήμασταν σχεδόν σαράντα με πενήντα παιδιά.

8. Σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εισαγωγή στη σχολή αυτών που κατοικούσαν σε μακρινά χωριά 

ήταν ευκολότερη; Έχετε παραδείγματα για αυτό.

Όχι δε νομίζω.

9. Το χωριό προέλευσης σας ήταν μεικτό, προσφυγικό ή σλαβόφωνο;

Όχι είναι όλοι πόντιοι προσφυγικό είναι.
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10. Σας πήρανε στη Σχολή με την πρώτη φορά;

Αμέσως με πήρανε, με την πρώτη. Έμεινα τρείς χρονιές στη Σχολή επειδή ήμουνα καλός, άριστος, ήμουν ο

πρώτος που είχε πάρει  το βαθμό του δεκαοκτώ και  μισό,  ήμουνα και  πιο εύσωμος από όλους και  με

κράτησαν σαν βοηθό του επιστάτη. Και έβγαλα το γυμνάσιο εκεί .Πήγαινα το πρωί στο γυμνάσιο και μετά

εργαζόμουν στη Σχολή. Υπήρχαν άλογα εκεί, αγελάδες αυτά έπρεπε να τα ταΐσεις, να τα καθαρίσεις, και

κάθε πρωί όταν ο επιστάτης άρμεγε τις αγελάδες  χειμώνα καλοκαίρι με ένα άλογο και μια καρότσα με δύο

ρόδες πήγαινα το γάλα στη Φλώρινα από τις πέντε η ώρα με ξυπνούσανε. 

11. Ποια περίοδο τελικά φοιτήσατε και γιατί δε σας πήρανε την πρώτη φορά;

Φοίτησα την περίοδο 1961-62.

12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, πηγαίνατε στην εκκλησία; Και αν ναι κάθε πότε;

Ναι πηγαίναμε κάθε Κυριακή, εκεί δίπλα ήταν μία εκκλησία πηγαίναμε ναι.

13. Γιορτάζατε τις εθνικές στηΓΣΦ και πως;

Ναι τις γιορτάζαμε. Κάναμε και παρέλαση.

14. Φορούσατε κάποια ειδική στολή;

Ένα καπέλο μας δώσανε και δε θυμάμαι νομίζω μας δίνανε και μια φόρμα ναι, ναι μας δώσανε.

15. Τι ακριβώς έκανε ο παιδονόμος;

Από το πρωί μέχρι και το βράδυ ήτανε μαζί μας, μας πρόσεχε, μας μάθαινε αριθμητική και γραμματική,

νεοελληνικά, αυτά τα βασικά που μαθαίνουν στο δημοτικό. Είχαμε δύο παιδονόμους και οι δύο ήταν πολύ

καλά παιδιά, ήταν από τη Φλώρινα ο ένας ήταν και ποδοσφαιριστής. Ήτανε δύο παιδονόμοι ο ένας έφευγε

το βράδυ και ο άλλος καθόταν μαζί μας στη αίθουσα που κοιμόμασταν, ερχόταν εναλλάξ. Ο παιδονόμος

ενημέρωνε και το διευθυντή για ορισμένα παιδιά που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις εργασίες,

γιατί πολλές φορές τσαπίζαμε και κάποιοι δεν άντεχαν ήταν πιο μικροί.

16. Τιμωρούσε κάποιους για ποιο λόγο;

Όχι , όχι δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα.

17. Υπήρχανε ποινές για κάποια θέματα;

Ήμασταν μικροί τότε δεκαπέντε χρονών μια κουβέντα μας έλεγαν οι υπεύθυνοι και εμείς σταματούσαμε 

αμέσως.

18. Θυμάστε κάποιους από τους δασκάλους σας;

Τίποτα, κανέναν δε θυμάμαι περάσαν τόσα χρόνια. Μόνο τον Τσαρούχα και τον Κουρκουμπέτη το 

διευθυντή.

19.  Υπήρχαν τα μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών;

Όχι, όχι δεν είχαμε τέτοια .Απλά ο παιδονόμος μας μάθαινε μαθηματικά και γραμματική.

20. Διδασκόσασταν το μάθημα της γλώσσας. Μέσα από ποια κείμενα και βιβλία;
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Ναι, δεν μπορώ να τα θυμηθώ.

21. Υπήρχαν στάσιμοι και μετεξεταστέοι μαθητές; Θυμάστε περιπτώσεις;

Όχι δεν υπήρχανε. Υπήρχανε όμως μαθητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τη θεωρία απλώς στην 

πρακτική πηγαίνανε καλά και τους βάζανε δέκα.

22. Τα πρακτικά μαθήματα διδάσκονταν κάνοντας πρακτική στην πράξη; Ποιος την έκανε;

Μαθήματα  κάναμε  στην  αίθουσα  διδασκαλίας  που  είχαμε.  Τα  πρακτικά  πηγαίναμε  στα  χωράφια.  Ο

γεωπόνος  ο  Τσαρούχας.  Μαθαίναμε  το  κλάδεμα  πρώτα  πρώτα,  μετά  εμβολιάζαμε  ,  πηγαίναμε  στους

αμπελώνες, μαθαίναμε πως να φυτεύουμε τα φασόλια, τα καλαμπόκια, αυτά όλα. Στις άλλες ειδικότητες

γιατί κάναμε ηλεκτρολογία, μηχανολογία, ξυλουργική ερχότανε επαγγελματίες από τη Φλώρινα που τους

πλήρωνε η Σχολή και μας κάνανε  μάθημα. Κατά ομάδες μας κάνανε γιατί άλλοι ήταν απασχολημένοι στις

αγελάδες, οι άλλοι ήταν στο κλάδεμα. Δεκαπέντε παιδιά παίρναν σε κάθε τμήμα και αλλάζαν συνεχώς.

Κάναμε μάθημα με τον παιδονόμο μέχρι της δέκα το πρωί και μετά φεύγαμε στα κτήματα για να κάνουμε

πρακτική και να δουλέψουμε. Όλη τη μέρα ήμασταν σε εγρήγορση.

23. Ποια είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα, τα θεωρητικά ήτα πρακτικά μαθήματα;

Τα πρακτικά ήτανε πιο βασικά,  στα θεωρητικά δε δίναμε προσοχή τόσο.

24. Σας περνούσαν μια ορισμένη αντίληψη για την πολιτική και την κοινωνία; Αναφέρεται 

παραδείγματα.

Όχι τίποτα ,αυτά δε γινόταν. Ποτέ δεν έγινε αυτό, δεν ανέφεραν τίποτα.

25. Έχετε την εντύπωση ότι υπήρχαν κανόνες συμπεριφοράς που είχαν ως βασικό τους σκοπό να γίνεται 

ηθικά μέλη της κοινωνίας;

Ναι αυτό ήταν βασικό, προτεραιότητα τους ήτανε. Υπήρχε μία γραμματέας ήτανε η οποία ερχότανε και 

μας….. Πρέπει να ήταν θρησκευόμενη αυτή να πήγαινε στην εκκλησία και μας μάθαινε πως πρέπει να 

συμπεριφερόμαστε, ήτανε από τη Θεσσαλονίκη.

26. Πως χαρακτηρίζεται τους δασκάλους σας;

Πολύ καλούς. Πολύ καλοί, πολλά μάθαμε από αυτούς.

27. Πηγαίνατε εκδρομές;

Πηγαίναμε εκδρομές ναι,  στα χωριά της Φλωρίνης μέχρι τη Νίκη πηγαίναμε κάθε Κυριακή και παίζαμε

μπάλα.  Είχαμε  κάνει  και  ομάδα.  Μας  πήγαν  και  μία  βδομάδα  στη  Αμερικάνικη  Γεωργική  Σχολή

Θεσσαλονίκης και μας φιλοξένησαν και το καλοκαίρι στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής για μια βδομάδα. Οι

εκδρομές ήταν εκπαιδευτικές.

28.Ποιος αποφάσιζε το χαρακτήρα των εκδρομών (αν ήταν εκπαιδευτικές ή φρονιματικές);

Η Σχολή.

29.Σας βοήθησε το πτυχίο στην επαγγελματική σας ζωή;

Ναι με βοήθησε,  ήταν εύκολη η επαγγελματική μου αποκατάσταση.  Όταν τελείωσα τη Γεωργική Σχολή

έκανα μία αίτηση στο «Σπίτι του παιδιού» στη Βασιλική Πρόνοια και με πήραν αμέσως. Με διόρισαν στα

Κορέστια πάνω, εκεί  έκανα ένα χρόνο. Η Βασιλική Πρόνοια με έστειλε στα Διαβατά να κάνω ένα μήνα
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σχεδόν εκπαίδευση στη σπερματέγχυση στα πρόβατα.  Όταν τελείωσα από εκεί  η Βασιλική Πρόνοια με

έστειλε στην Πεντάβρυσο- Καστοριάς για να δουλέψω και από εκεί πήγα φαντάρος. Μετά τη στρατιωτική

μου θητεία παρέμεινα στην Αθήνα και σταμάτησα να εργάζομαι στην Πεντάβρυσο.

30.Τέλος μπορείτε να μου πείτε με λίγα λόγια ποιος ήταν ο σκοπός, η χρησιμότητα και η κοινωνική 

ωφέλεια της Σχολής;(τι σας έμεινε από τη φοίτηση σας στη Σχολή;)

Η Σχολή ήταν ωφέλιμη γιατί μαθαίναμε πάρα πολλά. Τα πάντα , τα πάντα μαθαίναμε. Παραδείγματος χάρη

εγώ το αμπέλι από μικρός ήξερα να το κλαδεύω και έμαθα και σε άλλους εδώ στο χωριό. Όταν τελείωνε η

χρονιά μας δίνανε δώρο γύρω στα δέκα εργαλεία, τσάπες μερικά έχω ακόμα. Είχαμε και συνδικαλισμό,

είχαμε κάνει και σύλλογο με προεδρείο και τα λοιπά. Όταν είχαμε κάποιο παράπονο πηγαίναμε το λέγαμε

στον  παιδονόμο  και  ο  παιδονόμος  φρόντιζε.  Το  προεδρείο  ήταν  τετραμελές  και  εγώ  ήμουνα  γενικός

γραμματέας και είχαμε πρόεδρο από τη Θεσσαλονίκη ένα παιδί 17-18 χρονών.

ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ 2: Φωτογραφικό Υλικό
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Εικόνα 1. Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

ανατύπωση από https://www.ige.gr/index.php/el/

Εικόνα 2. Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας

ανατύπωση από  www.eleftheria.gr

http://www.eleftheria.gr/m/%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/item/135402-%CE%B7-%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE.html
https://www.ige.gr/index.php/el/
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Εικόνα 3. Αβερώφειος σχολή, ειδικότητες γεωργικών μηχανημάτων

Ανατύπωση από ypaithros.gr

Εικόνα 4. Βασίλισσα Φρειδερίκη και Πρίγκιπας Κων/νος καθώς χαιρετούν τους αποφοίτους 1954 της
Αμερικανικής Γεωργικής σχολής Θεσσαλονίκης
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Εικόνα 5. Το φυτώριο και η Γεωργική σχολή Φλώρινας

ανατύπωση από florinapast.mysch.gr

Εικόνα 6. Το κτήμα της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας

ανατύπωση από Παπαστεφάνου,  2019.
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Εικόνα 7. Τα εγκαίνια της Γεωργικής Σχολής Φλώρινας στις 19-10-1935

Ανατύπωση από florinapast.mysch.gr.

Εικόνα 8.Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων στη Γεωργική Σχολή Φλώρινας κατά το έτος 1968

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας
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Εικόνα 9. Πρακτικό Μάθημα Ξυλουργικής κατά το έτος 1956

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας

Εικόνα 10. Μάθημα στο εργαστήριο του ξυλουργείου το έτος 1956

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας
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Εικόνα 11. Οικοδομικές Εργασίες Μαθητών κατά το έτος 1956

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας

Εικόνα 12. Οικοδομικές Εργασίες Μαθητών κατά το έτος 1956

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας
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Εικόνα 13. Ψεκασμός στο Φυτώριο της Σχολής κατά το έτος 1956

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας

Εικόνα 14. Αποφοίτηση Σπουδαστών κατά το έτος 1956

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας
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Εικόνα 15. Διανομή Εργαλείων στην κοινότητα Αετού Φλώρινας κατά το έτος 1960

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας

Εικόνα 16. Διανομή Εργαλείων στην κοινότητα Αετού Φλώρινας κατά το έτος 1960

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας
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Εικόνα 17. Διανομή Εργαλείων στην κοινότητα Αετού Φλώρινας κατά το έτος 1960

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Φλώρινας

Εικόνα 18. Απολυτήριο σχολής

ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο μαθητή
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Εικόνα 19. Απολυτήριο Σχολής

ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο μαθητή

Εικόνα 20. Οι μαθητές στα κτήματα της σχολής

ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο Νικολάου Μισάλη
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Εικόνα 21. Αναμνηστική φωτογραφία μετά την παρέλαση των μαθητών με τον παιδονόμο, 1966-67

ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο Νικολάου Μισάλη

Εικόνα 22. Φύλλο  εφημερίδας "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ"
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