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Περίληψη 
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια, να αναδειχθούν οι κοινές και οι            

διαφορετικές πλευρές στην εκπαίδευση που έλαβαν οι μαθητές στα σχολεία της           

Ελλάδας και στα σχολεία των πολιτικών προσφύγων μετά το τέλος του Εμφυλίου            

Πολέμου το 1949. Μέσα από την αναφορά στο συγκείμενο της περιόδου, δίνονται            

πληροφορίες στον αναγνώστη για το ενδιαφέρον και την αντιμετώπιση που είχαν τα            

παιδιά αυτά, είτε έμειναν στην Ελλάδα, στα χωριά ή τις παιδουπόλεις, είτε βρέθηκαν             

πρόσφυγες στις ανατολικές χώρες. Ομολογουμένως ξεκίνησε μία πρωτοφανής        

εκστρατεία από πολλές χώρες για την ομαλή μετάβαση, παραμονή, ψυχολογική          

υποστήριξη και ιατρική φροντίδα των παιδιών αυτών. Αφού γίνει λόγος για το            

ζήτημα των μετακινήσεων των παιδιών, από τον Εθνικό Στρατό στις παιδουπόλεις           

και από το Κ.Κ.Ε στα ανατολικά κράτη, δίνονται πληροφορίες για τους υπεύθυνους            

που ανέλαβαν την φροντίδα τους σε κάθε περίπτωση ώστε να γίνει κατανοητό το             

πλαίσιο στο οποίο μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά θύματα του πολέμου,            

αλλάζουν περιβάλλον, η καθημερινότητά τους διαφοροποιείται καθώς ζουν χωρίς         

την οικογένεια τους και πηγαίνουν σχολείο υπό νέες συνθήκες. Στη συνέχεια           

περιγράφονται οι συνθήκες διαβίωσής τους και η εκπαίδευση που έλαβαν. Οι καρποί            

των προσπαθειών αυτών φάνηκαν λίγες δεκαετίες αργότερα με τα υψηλά ποσοστά           

πτυχιούχων από τεχνικές σχολές και Πανεπιστήμια. Τέλος, γίνεται σύγκριση δύο          

σχολικών βιβλίων του δημοτικού σχολείου της συγκεκριμένης περιόδου για το          

μάθημα της γεωγραφίας. Τα δύο βιβλία προορίζονταν για την τρίτη και τέταρτη τάξη             

του δημοτικού, το ένα για διδασκαλία στην Ελλάδα και το άλλο για διδασκαλία στα              

σχολεία των πολιτικών προσφύγων. Μέσα από την μελέτη αυτή μπορούμε να           

αντλήσουμε πλήθος πληροφοριών αναλύοντας και συγκρίνοντας τον τρόπο με τον          

οποίο είναι γραμμένα και τα στοιχεία που παρατίθενται ή παραλείπονται. Αυτά είτε            

ασυνείδητα παραβλέπονται είτε σκόπιμα αποσιωπούνται  από τους συγγραφείς.  

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, εμφύλιος, ζήτημα των παιδιών, πολιτικοί πρόσφυγες,         

παιδουπόλεις. σχολικά εγχειρίδια. 
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Abstract 
 
In this thesis, we will try to highlight the differences and similarities in the education                

received the Greek students after the end of the Greek Civil War in 1949, both in                

the mainland and in the schools of the political refugees abroad. After studying             

archives, books and documents of that period, information is given to the reader             

about how these children were treated whether they stayed home or were expatriated             

in neighbouring communist countries. Admittedly, an unprecedented campaign by         

many countries has begun for the smooth transition, accommodation, psychological          

support and medical care of these children. Then we will examine the issue of the               

children’s displacement both by the National Army in special foundations called           

“Paidoupolis” (children cities) created in different parts of the country for this            

specific reason and by the Military force of the Greek Communist Party who             

evacuated the children abroad. In order to understand how those children coped with             

the difficulties that they faced in their new environment, information is given about             

the caregivers and what they did to help them. These children who were victims of               

war, changed their environment and their daily lives , were separated from their             

family and had to go to school in a foreign country under new conditions. In               

addition, their living conditions are described as well as the education they received.             

The fruits of those efforts appeared a few decades later with high rates of graduates               

from technical schools and universities. In the end 2 school textbooks are compared.             

The two books were intended for the third and fourth grades of elementary school for               

use in the Geography class, one to be used for schools in Greece and the other for the                  

schools of the political refugees abroad. Through this study, we can draw on a              

wealth of information by analyzing and comparing the way these books were written.             

A thorough study of the material covered will unveil various topics which were             

omitted. These were either unconsciously overlooked or deliberately silenced by the           

writers. 

Keywords: Greek civil war, education, political refugees, Paidoupolis, the issue of the 
children’s displacement, school books.  
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Εισαγωγή 

 
Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα το 1949, οι ηττημένοι βρίσκονται             

σε αναγκαστική υπερορία για να σώσουν τη ζωή και να διατηρήσουν την ελευθερία             

τους. Για να γλιτώσουν από το θάνατο, την πείνα και την βία του πολέμου,              

αναζητούν άσυλο στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Ανάμεσα στους 130.000 πολιτικούς         

πρόσφυγες όπως υπολογίζονται στο ξεκίνημα τους, βρίσκονται και 25.000 περίπου          

παιδιά. Τα παιδιά βρίσκονται σε μια τρυφερή ηλικία, όπου ακόμα δεν παίρνουν τα             

ίδια αποφάσεις. Τα παιδιά των ανταρτών βιώνουν πλέον την “οικογενειακή ενοχή”           

χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί και είτε καταφεύγουν στο εξωτερικό ως πολιτικοί           

πρόσφυγες είτε παραμένουν στο μέτωπο του εμφυλίου και μεταφέρονται από το           

στρατό προς τα  μετόπισθεν και συγκεντρώνονται στις λεγόμενες παιδουπόλεις.  

Το προσφυγικό κύμα χαρακτηρίζει το τέλος μιας δεκαετίας με ιδιαίτερα δύσκολες           

συνθήκες ζωής για τους Έλληνες της προσφυγιάς, οι οποίοι, αν και κατατρεγμένοι            

από τον πόλεμο, διατηρούν την ελληνικότητα στις χώρες φιλοξενίας τους. 

Τα παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα και συνήθως τα θύματα επιλογών            

των ενηλίκων, πόσο μάλλον σε εμπόλεμες καταστάσεις. Έγιναν μάρτυρες της βίας           

του πολέμου, του σκοτωμού, των συλλήψεων, των βομβαρδισμών των χωριών τους,           

του αποχωρισμό από τις οικογένειες και την πατρίδα τους. Για άλλη μια φορά τα              

παιδιά αποτέλεσαν τα πιο τραγικά θύματα του πολέμου. Κατά την διάρκεια του            

εμφυλίου τα παιδιά μεταφέρονται από τον Εθνικό Στρατό σε ιδρύματα σε           

ασφαλέστερες περιοχές στο εσωτερικό της χώρας. Αντίστοιχα ο Δημοκρατικός         

Στρατός μεταφέρει παιδιά σε χώρες του εξωτερικού, όπου και θα φιλοξενούνταν,για           

να τα σώσει απ’ τον πόλεμο που γίνονταν στα χωριά τους. Η βασίλισσα Φρειδερίκη              

ιδρύει τον Έρανο της Βασιλίσσης, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη           

δημιουργία παιδουπόλεων για τα άπορα και ορφανά παιδιά του πολέμου, ενώ           

αργότερα χιλιάδες παιδιά ανάμεσα στους πολιτικούς πρόσφυγες βρίσκονται στα         

ανατολικά κράτη. Έτσι γεννήθηκε το λεγόμενο “ζήτημα των παιδιών” το οποίο           

απασχόλησε ακόμα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. (Χασιώτης, 2013) 

Επέλεξα το θέμα καθώς εμπίπτει στα ενδιαφέροντά μου. Η περίοδος του εμφυλίου            

συνδυάζει τόσο ιστορικά γεγονότα, όσο και θέματα που αφορούν τα παιδιά, την            
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εκπαίδευση και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες           

πάνω στο θέμα των πολιτικών προσφύγων καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,          

αφού παρά τις δυσκολίες που πέρασαν, κατατρεγμένοι από τον πόλεμο, κατάφεραν           

να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, να χτίσουν τη ζωή τους και ένα ελληνικό             

εκπαιδευτικό σύστημα στις χώρες οι οποίες τους φιλοξένησαν. Αξίζει να σημειωθεί           

πως δημιούργησαν ελληνικές κοινότητες όπου και αν πήγαν, και δεν ξέχασαν ποτέ            

την πατρίδα τους, διατήρησαν την εθνική τους ταυτότητα και εξακολουθούσαν να           

μιλάνε την μητρική τους γλώσσα, σε αντίθεση με τους οικονομικούς μετανάστες στις            

δυτικές χώρες π.χ. Δυτική Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία που στην           

πλειονότητα τους βαθμιαία αφομοιώθηκαν, άλλαξαν τα ονόματά τους και στην          

επόμενη γενιά χάθηκε η γλώσσα τους. Μία χαρακτηριστική περίπτωση Ελλήνων της           

διασποράς στις ανατολικές χώρες ήταν αυτή των προσφύγων της Πολωνίας, οι οποίοι            

κατά τα χρόνια της αναγκαστικής τους υπερορίας, συνέθεταν μουσική και εξέδιδαν           

βιβλία στην μητρική τους γλώσσα. 

 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα των ΜΕΤΑ: Εμείς η μεταπολεμική γενιά των           

πρώην πολιτικών προσφύγων της Πολωνίας, οι συγγενείς και φίλοι μας, συγκροτήσαμε           

μια Άτυπη Ομάδα Προβληματισμού και Δράσης με σκοπό: 

Α) Τη σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων. 

Β) Τη διατήρηση της μνήμης και της ιστορίας των γονιών μας και την ενημέρωση της               

κοινωνίας για την ιστορία αυτή. 

Γ) Την ανάπτυξη πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό τη συμβολή μας            

στη διατήρηση και προβολή του πολιτισμού και των παραδόσεών μας αλλά και την             

ανάδειξη των προερχομένων από τον χώρο μας δημιουργών. 

Δ) Προώθηση της μεταξύ μας συνεργασίας και αλληλεγγύης, σε επαγγελματικό,          

κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. 

Επίσης φαίνεται η ενεργός δράση τους ακόμη και σήμερα καθώς διοργανώνουν           

ετήσιες συναντήσεις και γιορτές.  
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Ομοίως ενεργή μέχρι και σήμερα είναι η Ελληνική Κοινότητα Πράγας. 

Οι Έλληνες της Τσεχίας εκτός από γιορτές και εκδηλώσεις, διατηρούν χορευτικό           

συγκρότημα, παραδίνουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εκδίδουν το δικό τους          

περιοδικό με περιεχόμενα : 

● Ενημέρωση των αναγνωστών για τις δραστηριότητες των Ελλήνων της Τσεχίας          

και της ΕΚ της Πράγας 

● Καταγραφή της ιστορίας των Ελλήνων στην Τσεχία 

● Ρεπορτάζ και οδοιπορικά από την Ελλάδα και Κύπρο 

● Συνεντεύξεις με Έλληνες που ζουν στην Τσεχία και σε άλλες χώρες 

● Άρθρα σχετικά με την ιστορία της Ελλάδας και γενικά για τον Ελληνισμό 

● Ελληνική κουζίνα 
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Α. Ιστορικό συγκείμενο  

Α.1 Το ζήτημα των παιδιών και οι μετακινήσεις 

Τα παιδιά στη δίνη του πολέμου βρίσκονται ανάμεσα σε αντίπαλα στρατόπεδα. Το            

“ζήτημα των παιδιών” οφείλεται σε ενέργειες και των δύο αντιμαχομένων πλευρών.           

Προέκυψε από την δημιουργία των παιδουπόλεων και την απόφαση της ηγεσίας του            

ΚΚΕ για τη μεταφορά των παιδιών στο εξωτερικό. 

Η δημιουργία των παιδουπόλεων προηγείται χρονικά της μεταφοράς των παιδιών και           

συνεπώς δεν αποτελεί κίνηση για να “σώσει” τα παιδιά από τους αντάρτες, όπως             

μερικοί υποστηρίζουν. Από την άλλη πλευρά η μεταφορά των παιδιών στο           

εξωτερικό, εκτός από το να τα γλιτώσει από τις παιδουπόλεις της Φρειδερίκης, είχε             

ως απώτερο σκοπό να στρατολογήσει τις μητέρες. Η μετακίνηση αυτή των παιδιών,            

έθιξε την αξιοπιστία της βασίλισσας Φρειδερίκης. Μια τέτοια διαφυγή των παιδιών           

από την Ελλάδα προς το εξωτερικό δεν θα μπορούσε να μην προκαλέσει την             

αντίδραση του καθεστώτος, το οποίο προχώρησε σε μια οργανωμένη και εκτεταμένη           

εκστρατεία, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες παιδουπόλεις. Τα       

ιδρύματα αυτά πλέον θα συγκέντρωναν πολύ περισσότερα παιδιά απ’ ότι είχε αρχικά            

εκτιμηθεί, με σκοπό να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της βασίλισσας ως “Μεγάλης           

Μάνας”. Τα παιδιά αυτά δεν ήταν πλέον μόνο ορφανά ή άπορα, αλλά και             

“απειλούμενα”, τουλάχιστον όσα κατοικούσαν στις επισφαλείς περιοχές δράσης των         

ανταρτών (Χασιώτης, 2013). 

 

Α.2 Οι υπεύθυνοι για τα παιδιά 

Οι παιδουπόλεις αποτέλεσαν έργο του “Εράνου της Βασιλίσσης”. Η Φρειδερίκη, στα           

νεανικά της χρόνια, πριν ακόμη έρθει στην Ελλάδα, έγινε μέλος της γερμανικής            

ναζιστικής νεολαίας. Aναφέρεται ότι συμπαθούσε τις δυνάμεις του Άξονα και          

υπήρξε ένθερμη οπαδός τους, ενώ έγινε μέλος, πριν καταστεί υποχρεωτική η           

κατάταξη, στη χιτλερική νεολαία κορασίδων. 

Από την άλλη πλευρά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανέλαβε την προστασία           

και το πέρασμα των παιδιών στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Για το σκοπό αυτό, το 1948              

9 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_-_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82


 

συστήθηκε η Ε.ΒΟ.Π., μέλη της οποίας ήταν άτομα της απόλυτης εμπιστοσύνης του            

Κ.Κ.Ε , που διέθεταν συγχρόνως ιδιαίτερη μόρφωση και καλλιέργεια. Χρέη          

προέδρου ανέλαβε ο Πέτρος Κόκκαλης και μέλη της ήταν ο Γεώργιος Αθανασιάδης            

και η Έλλη Αλεξίου. Σκοπός της επιτροπής ήταν να εξασφαλίσει την ασφαλή έξοδο             

των παιδιών από την εμπόλεμη ζώνη, την εγκατάστασή τους στις Λαϊκές           

Δημοκρατίες καθώς και την εκπαίδευσή τους εκεί. Η επιτροπή αποτελούνταν από           

καταξιωμένους επιστήμονες στους τομείς τους. Ειδικότερα, ο Πέτρος Κόκκαλης         

υπήρξε ιατρός χειρουργός, καθηγητής πανεπιστημίου στην Ελλάδα και υπουργός         

πρόνοιας. Ο Γεώργιος Αθανασιάδης υπήρξε διδάκτωρ Φιλοσοφίας και        

Παιδαγωγικής ενώ η Έλλη Αλεξίου ήταν καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας και          

συγγραφέας. (Μποντίλα, 2003) 

Μια αναφορά στο βιογραφικό των ανθρώπων αυτών επιβεβαιώνει το κύρος της           

επιτροπής καθώς σπουδαίοι άνθρωποι όπως ο Πέτρος Κόκκαλης ανέλαβαν την          

ηγεσία. Η Κατίνα Τέντα-Λατίφη η οποία δούλεψε ως νοσοκόμα δίπλα στον Πέτρο            

Κόκκαλη γράφει γι’ αυτόν.  

Ο Πέτρος Κόκκαλης, προερχόταν από οικογένεια εκπαιδευτικών ενώ ο ίδιος μπήκε           

στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του για 15 χρόνια στην             

Ελβετία και την Γερμανία. Μαθήτευσε δίπλα σε κορυφαίους καθηγητές ιατρικής          

πολλών ειδικοτήτων ενώ αργότερα ανέλαβε διευθυντική θέση στο νοσοκομείο του          

Βερολίνου. Ήταν χειρουργός εξειδικευμένος στον πολλούς τομείς και        

επιστρέφοντας στην Ελλάδα πραγματοποίησε μεγάλες πρωτοποριακές εγχειρήσεις με        

απόηχο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου          

διορίσθηκε διευθυντής χειρουργείων σε δύο μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών, αλλά ο           

ίδιος αφήνοντας την οικογένεια του, ανέβηκε εθελοντικά στην πρώτη γραμμή του           

μετώπου, όπου έγινε Αρχίατρος της Υγειονομικής Υπηρεσίας Βάσης Ηπείρου και          

αναδιοργάνωσε όλη την υπηρεσία κατά τρόπο που έσωσε πολύ κόσμο όπως           

αποδεικνύεται από τα στρατιωτικά ντοκουμέντα. Δεν άλλαξε ποτέ τα πιστεύω του,           

έτσι όταν του ζητήθηκε από τους Γερμανούς μετά την κατοχή να γίνει πρωθυπουργός             

αρνήθηκε να συνεργαστεί. Ήταν κορυφαίος χειρουργός με πελάτες από τη          

μεγαλοαστική τάξη, επιπλέον εξυπηρετούσε όλους τους φτωχούς, κυρίως τον         

προσφυγικό κόσμο. Με την κατοχή αφοσιώθηκε ακόμα πιο πολύ στο έργο του γιατί             

είχαν προστεθεί τραυματίες, βασανισμένοι, και ορφανά. Βοηθώντας αυτούς        
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συνδέθηκε με την οργάνωση της «Εθνικής Αλληλεγγύης» που ίδρυσε το Κ.Κ.Ε και            

μετά με το Ε.Α.Μ. Τότε έγινε και μέλος του Κ.Κ.Ε. Μετέπειτα σαν υπουργός             

ανέπτυξε αξιοσημείωτη δράση στον τομέα της Υγείας, έκανε συσσίτια για 3000           

παιδιά της φτωχής Ευρυτανίας, ιατρεία, σχολεία και εκπαιδευτήρια δασκάλων. Ενώ          

είχε διωχθεί από τα νοσοκομεία που χειρουργούσε και του είχε απαγορευθεί να            

διδάσκει, πραγματοποίησε μια εγχείρηση στο μεσοθωράκιο τέτοιας σημασίας που         

ανακοινώθηκε από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία στην Ακαδημία Επιστημών         

της Νέας Υόρκης. Πέρασε στο Δ.Σ.Ε και έγινε υπουργός της Προσωρινής           

Δημοκρατικής Κυβέρνησης αναλαμβάνοντας τα ίδια υπουργεία όπως στην Π.Ε.Ε.Α:         

Υγείας – Πρόνοιας και Παιδείας. Ανέλαβε νοσοκομεία, χειρουργεία για εκπαίδευση          

νοσοκόμων, ίδρυσε Σχολές Υγειονομικές, και χειρουργούσε και ο ίδιος. Αξίζει να           

αναφερθεί πως βαριές περιπτώσεις τραυματιών τις χειρουργεί στο σκοτάδι σε          

σπηλιές, στο ύπαιθρο, και τις πετυχαίνει, ενώ ο ίδιος υποφέρει απ’ την καρδιά του              

καθημερινά και δεν το λέει σε κανέναν. Ανέλαβε τη θέση του προέδρου της             

Επιτροπής Βοήθειας στο παιδί και αφοσιώθηκε στα ελληνόπουλα των         

παραμεθόριων κυρίως περιοχών, τα οποία ο Δ.Σ.Ε τα πέρασε στις Ανατολικές χώρες.            

Ήταν ένας χειρουργός πρωτοπόρος του τομέα των μεταμοσχεύσεων απ’ το 1958,           

πατριώτης, αγωνιστής στο πλευρό του λαού μας και επιστήμονας. Ο άνθρωπος που            

άφησε καριέρα και άνεση, πρόσφερε και τη ζωή του μαζί και της οικογένειάς του για               

την απελευθέρωση του τόπου και τη λαϊκή προκοπή.  

Α.3 Οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών 

Α.3.1 Συνθήκες διαβίωσης στις παιδουπόλεις  

Το επιχείρημα για την ίδρυση του εράνου ήταν η περίθαλψη των προσφύγων από τις              

περιοχές δράσης των ανταρτών. Οι πληθυσμοί αυτοί κατά την ορολογία του           

κυβερνητικού στρατοπέδου ζούσαν στην πλειοψηφία τους κάτω από άθλιες συνθήκες          

υγιεινής, συχνά σε ξύλινα παραπήγματα στις παρυφές των πόλεων και των           

κωμοπόλεων, χωρίς επαρκή σίτιση χωρίς περίθαλψη και χωρίς παροχή εκπαίδευσης          

για τα νεότερα μέλη τους. Το πρόγραμμα δράσης θα έπρεπε να περιλαμβάνει            

διανομές στον Εθνικό Στρατό, διανομή ρουχισμού στον άμαχο πληθυσμό και          

συγκέντρωση των ορφανών και των χαμένων παιδιών μέσα σε παιδουπόλεις που θα            
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εγκαθίστανται σε ασφαλείς περιοχές.  (Χασιώτης, 2013) 

Στους εράνους των Ανακτόρων συγκαταλέγονται οι εξής έρανοι, η Φανέλα του           

Στρατιώτου, ο Έρανος Πρόνοιας Βόρειων Επαρχιών Ελλάδος, ο Έρανος Πρόνοιας          

συμμοριόπληκτων , η Βασιλική Πρόνοια, Το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα, το σωματείον           

Ελληνικόν Φως, το οποίο υπό την προστασία του βασιλιά είχε ως κύριο σκοπό του τη               

διαπαιδαγώγηση της νεολαίας ακολουθώντας τα ιδανικά του ελληνοχριστιανικού        

πολιτισμού. Υπό την προστασία της βασίλισσας λειτούργησε η Ελληνική Μέριμνα          

και ο Οργανισμός Προικοδότησεως Κορασίδων. Οι δομές οι οποίες εντάσσονται στη           

Βασιλική Πρόνοια ήταν οι Παιδουπόλεις, τα Σπίτια του Παιδιού, οι Ομάδες Βοήθειας            

Υπαίθρου, τα Αστικά Κέντρα και τα Επαγγελματικά σχολεία θηλέων, το ίδρυμα           

Μητέρα και άλλες δραστηριότητες.   (Ανδρέου κ.ά, 2008) 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυβερνητικού στρατοπέδου, οι παιδουπόλεις είχαν          

χαρακτήρα εράνου, και σκοπό να φροντίσουν και να γλιτώσουν τα παιδιά που            

βρέθηκαν στο μέτωπο των πολεμικών συγκρούσεων. Στο σημείο αυτό σκόπιμο θα           

ήταν να αναφερθεί πως η ερανική επιτροπή απέκτησε τακτικούς πόρους από ειδικούς            

φόρους (εγχωρίων σιγαρέτων, δημοσίων θεαμάτων, εισαγομένων ειδών), που        

διατέθηκαν στους φορείς αυτούς έως και το 1970, πράγμα που ήταν ασύμβατο με τον              

ερανικό χαρακτήρα των δράσεων των Ανακτόρων ενώ το ζήτημα της λειτουργίας           

των παιδουπόλεων παραμένει ανοικτό στην ιστορική έρευνα, ιδιαίτερα ύστερα από          

τις αποκαλύψεις για τη δράση παράνομων κυκλωμάτων υιοθεσίας και την ανάδειξη           

της αναξιοπιστίας, ή της χάλκευσης των επίσημων αρχείων. (Ανδρέου κ.ά, 2008) 

Υπεύθυνος για το πρόγραμμα των παιδιών που ζούσαν μέσα στις παιδουπόλεις ήταν            

ο/η αρχηγός, ο ιατρός και η υπεύθυνη εντεταλμένη κυρία ενώ σε δεύτερη φάση το              

πρόγραμμα έπαιρνε έγκριση και από εφορευτική επιτροπή. Το πρόγραμμα         

διαφοροποιούνταν από περιοχή σε περιοχή, ωστόσο η εκτελεστική επιτροπή του          

Εράνου είχε δώσει βασικές κατευθυντήριες γραμμές κοινές για όλα τα ιδρύματα. 

Το πρόγραμμα των παιδουπόλεων, εκτός από γεύματα, καθαριότητα, μαθήματα και          

τακτοποίηση του χώρου, περιελάμβανε έπαρση και υποστολή σημαίας, προσευχή,         

κατήχηση και επίσκεψη στην εκκλησία, ενώ οι εναλλαγές ανάμεσα στις          

δραστηριότητες γίνονταν διακριτές με τον ήχο της σάλπιγγας ή του κουδουνιού για            

τα μαθήματα. Το πρόγραμμα επίσης ελεγχόταν από το συμβούλιο αρχηγών,          

υπαρχηγών κοινοταρχών και ομαδαρχών.  
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Στις παιδουπόλεις υπήρχε αυστηρή τήρηση της ιεραρχίας και των κανόνων. Τα           

παιδιά/τρόφιμοι συχνά εκτελούσαν ασκήσεις όπου κινούνταν με στρατιωτικό ρυθμό         

και σε παράταξη ενώ ήταν ντυμένα ομοιόμορφα. Κάθε πρωί από τους θαλάμους            

περνούσε επιθεώρηση. Τα παραπάνω δηλώνουν τον ημιστρατιωτικό χαρακτήρα των         

παιδουπόλεων. Αξίζει να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι κάποια από τα παιδιά ήρθαν             

σε επαφή, ενώ δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία, με την ατομική καθαριότητα και την             

εκπαίδευση, μία πολυτέλεια για την εποχή εκείνη. Στην καθημερινή ζωή          

εμπλέκονταν και άλλοι φορείς όπως κατηχητικά και χριστιανικές οργανώσεις, το          

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελλήνων Οδηγών, η Χριστιανική Ένωση           

Επιστημόνων, η Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, η Χριστιανική Ένωση Νεανίδων και          

το σωματείο “Ελληνικόν Φως”. Τα στελέχη των ανωτέρω οργανώσεων αναλάμβαναν          

καθήκοντα, όπως θρησκευτική και πολιτική κατήχηση των παιδιών. 

Σε ό,τι αφορά τις κτιριακές υποδομές, οι πρώτες παιδουπόλεις αποτελούνταν αρχικά           

από πρόχειρες εγκαταστάσεις, που στεγάζονταν σε παλιές αποθήκες και         

εγκαταλελειμμένα κτήρια και ενώ θεωρούνταν προσωρινές λύσεις, αργότερα        

απέκτησαν μόνιμο χαρακτήρα. Παρά το γεγονός ότι τα κέντρα αυτά δεν ήταν πλήρως             

εξοπλισμένα για τις ανάγκες των παιδιών, ο Εθνικός Στρατός προχώρησε σε           

συγκέντρωση και απομάκρυνση τους και από τις επισφαλείς περιοχές δράσης των           

ανταρτών. Καθώς αυτή η ενέργεια δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν υπήρχαν επαρκή           

κέντρα, ούτε λειτουργούσε μηχανισμός υποδοχής. Συνεπώς οι ανάγκες του         

υπέρογκου αριθμού των παιδιών σε κλίνες τρόφιμα και φάρμακα, δεν μπορούσαν να            

καλυφθούν.  

Παρόλα αυτά η ζωή μέσα στις παιδουπόλεις προσέφερε στους τροφίμους εφόδια τα            

οποία δεν ήταν δεδομένα εκείνη την περίοδο για την ελληνική ύπαιθρο. Για το λόγο              

αυτό κάποιες οικογένειες επιθυμούσαν τα παιδιά τους να μπουν εκεί, ώστε να            

καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες σε νερό, τρόφιμα, υγιεινή και εκπαίδευση. 

 

Α.3.2 Συνθήκες διαβίωσης στις ανατολικές χώρες 

 
Στον αντίποδα, η μετακίνηση των παιδιών στο εξωτερικό μετά τη λήξη του εμφυλίου             

υπήρξε μια ενέργεια αρκετά οργανωμένη, αφού η διάσωση και μεταφορά των           

παιδιών αποτελούσε θέμα ζωτικής σημασίας. Έγινε με μεγάλη υπευθυνότητα από τις           
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αρμόδιες αρχές , συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί σιδηροδρομικοί συρμοί,        

αντιπροσωπίες υποδέχθηκαν τα παιδιά θερμά, ενώ φτάνοντας στον προορισμό τους,          

τους παρέχονταν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονταν σε παιδικούς σταθμούς          

προετοιμασμένους γι' αυτά. Στις χώρες οι οποίες φιλοξένησαν παιδιά διοριζόταν          

ελληνική αντιπροσωπεία, από υπεύθυνα και ικανά άτομα ,τα οποία εκτός από τη            

διαπαιδαγώγηση των παιδιών, φρόντιζαν να καταπραΰνουν την τραυματισμένη        

παιδική ψυχή των μικρών προσφυγόπουλων. Τα παιδιά, παρά το γεγονός ότι ζούσαν            

σε ένα ξένο περιβάλλον, μέσα από την αλληλεπίδραση με την αντιπροσωπεία           

έρχονταν σε μια έστω υποτυπώδη επαφή με τους δικούς τους και την πατρίδα.             

Επιπλέον καθήκον των εκπαιδευτικών και των αρμόδιων αρχών ήταν η καθημερινή           

παρακολούθηση και βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών. Οι μεταφορές ήταν           

προγραμματισμένες και ελεγχόμενες και γίνονταν σε συνεργασία με το κράτος το           

οποίο θα φιλοξενούσε τα παιδιά. (Πόπα, 2015). Καθώς τα παιδιά ήταν πολλά,            

απαιτείτο ένας συντονισμός -συχνά διεθνής- των εμπλεκομένων αρμοδίων        

υπηρεσιών και ομάδων εθελοντών. Έπρεπε να οριστούν ημερομηνίες για την          

υποδοχή των παιδιών, να υπολογισθεί ο αριθμός που ήταν δυνατό να μετακινηθεί            

καθημερινά, να ευρεθεί ένας πρόσφορος τρόπος μεταφοράς, να επιλεγεί η συνοδεία           

και να προετοιμασθούν κατάλληλα οι χώροι εγκατάστασης. Για να μην υπάρξουν           

παρανοήσεις, τα στοιχεία των μετακινουμένων ελέγχονταν προσεκτικά από τους         

σχετικούς καταλόγους. Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν για την συνοδεία των παιδιών          

σε όλες τις χώρες οι οποίες έδειξαν ενδιαφέρον για την υποδοχή τους, ειδικότερα             

στην Αλβανία τη Βουλγαρία την Ρουμανία την Τσεχολοβακία και την Πολωνία.  

Όπως αναφέρεται στην Πόπα (2015) , “Καθ’ όλη τη διαδικασία μεταφοράς, η            

εφημερίδα «Εξόρμηση» δημοσίευε στατιστικές με τον αριθμό των παιδιών που          

αποχωρούσαν: «Μέχρι στιγμής έγιναν πέντε αποστολές. Έφυγαν ίσαμε 1.884 παιδιά με           

συνοδεία από 100 περίπου γυναίκες παιδαγωγούς. Μέσα σ’ αυτές τις μέρες θα γίνουν             

άλλες 3 αποστολές από 1.150 παιδιά. Στην Ήπειρο από 15 χωριά γράφτηκαν 961             

παιδάκια κι’ ετοιμάζονται να τα στείλουν» (Παρίση, 1992, σελ. 142).” 

Υπεύθυνοι ήταν, εκτός από τα στελέχη του Κ.Κ.Ε, στελέχη των κυβερνήσεων των            

χωρών υποδοχής των “αδελφών κομμάτων” και των οργανώσεων νεολαίας τους και           

τέλος στελέχη των τοπικών Ερυθρών Σταυρών. Για τον συντονισμό της επιχείρησης           

αυτής, τον Μάιο του 1948 το Κ.Κ.Ε ίδρυσε την Ε.ΒΟ.Π . Κατά μέσο όρο τα παιδιά                
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που μετακινήθηκαν ήταν ηλικίας 3-14 ετών, ωστόσο υπήρξαν και περιπτώσεις          

παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας τα οποία έλαβαν στρατιωτική εκπαίδευση όταν         

έφτασαν στον τόπο εγκατάστασης. Δεν είναι γνωστά ούτε η έκταση της συμμετοχής            

τους ούτε αν ο χαρακτήρας της στρατολόγησης ήταν εθελοντικός ή υποχρεωτικός.           

Ωστόσο η καταγγελία της ελληνικής κυβέρνησης ότι οι αντάρτες απήγαγαν τα παιδιά            

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των γονέων δεν περιέγραφε πλήρως την πραγματικότητα.           

Αναμφίβολα υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις, αν αναλογιστούμε πως αναφερόμαστε         

σε περίοδο πολέμου. Σε γενικές γραμμές τα παιδιά μεταφέρθηκαν με τη           

συγκατάθεση ή και προτροπή των γονέων, δεδομένου ότι επρόκειτο για αντάρτες.           

Για τα ορφανά παιδιά την ευθύνη είχαν οι πλησιέστεροι συγγενείς. (Χασιώτης, 2013) 

Τους πρώτους πολιτικούς πρόσφυγες δέχονται κατ΄ αρχήν οι όμορες χώρες, δηλαδή η            

Αλβανία, η Γιουγκοσλαβία και η Βουλγαρία. Επειδή όμως η οικονομική κατάσταση           

των συγκεκριμένων κρατών δεν επέτρεπε την εγκατάσταση όλων των προσφύγων,          

τμήμα τους μετακινείται προς τις υπόλοιπες ανατολικές χώρες, την Ουγγαρία, την           

Πολωνία, τη Ρουμανία, την Τσεχοσλοβακία, την Ανατολική Γερμανία και τη          

Σοβιετική Ένωση. Όπως είναι λογικό, την περίοδο αυτή παρατηρείται μεγάλη          

γεωγραφική κινητικότητα με σκοπό την ένωση των χωρισμένων λόγω του εμφυλίου           

οικογενειών.  

Στις περιπτώσεις όπου οι τοπικές αρχές δεν ήταν σε θέση να περιθάλψουν τα παιδιά              

από το ταξίδι που είχαν διανύσει, προωθούσαν τα παιδιά σε άλλες χώρες όπου             

συναντούσαν καλύτερες συνθήκες, ενδιαφέρον και φροντίδα. Τα παιδιά δέχονταν τις          

πρώτες βοήθειες καθώς και τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ καλύπτονταν οι ανάγκες           

τους σε σίτιση και ένδυση. (Χασιώτης, 2013) 

Ειδικότερα στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, τα παιδιά συνάντησαν θερμή         

υποδοχή. Τα παιδιά, αφού πέρασαν ιατρικές εξετάσεις τις οποίες έκαναν ειδικοί και            

τους ειδικευόμενοι των πανεπιστημιακών κλινικών, έλαβαν ιατρικές κάρτες για την          

κατάσταση της υγείας τους. Βρέθηκε ότι τα περισσότερα έπασχαν από σωματική           

εξάντληση, υποσιτισμό, δερματικές μολύνσεις, ψώρα, τριχοφύτωση, πυοφύτη,       

τράχωμα και ασθένειες των πνευμόνων (Ristovic, 2008), ενώ το 92% του συνόλου            

είχαν βάρος 5 – 10 κιλά κάτω από το κανονικό της ηλικίας τους (Γκριτζώνας, 1998,               

σελ. 89 – 90 ό.α στο Πόπα, 2015). Τα ρούχα τους ήταν κουρέλια, ήταν ξυπόλυτα,               

πεινασμένα, απογοητευμένα και ψυχολογικά εξουθενωμένα.  
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Ο Ούγγρος γιατρός του παιδικού σταθμού Βίσεγκραντ Μέσαρος Σάντορ γράφει σε           

σχετική έκθεσή του που δημοσιεύτηκε στο Λεύκωμα «Απαγορευμένη Πατρίδα», έκδοση          

της Κεντρικής Επιτροπής Προσφύγων, 1979, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας           

των παιδιών: «Στις 23 Απριλίου του 1948 πήγα στη Βουδαπέστη να παραλάβω 111             

ελληνόπουλα και να τα μεταφέρω στο θέρετρο «Γκιζέλα» του Βίσεγκραντ. Όταν είδα τα             

παιδιά μπροστά μου παρουσιάστηκε η τρομερή εικόνα της αθλιότητας. Παιδιά με           

κουρελιασμένα ρούχα, με πληγές στα χέρια και στα πρόσωπα, να ξύνονται συνεχώς. Το             

κάθε παιδί αποτελούσε ζωντανά τη φρικτή εικόνα του πολέμου. Διαπίστωσα ότι όλα            

χωρίς εξαίρεση είχαν ψείρες. Τα περισσότερα είχαν σπυριά, ψωρίαση και άλλες           

δερματικές παθήσεις. 55 παιδιά είχαν χαλασμένα δόντια, 2 είχαν ομφαλοκήλη και σ’            

ένα παιδί διαπίστωσα νανισμό... Τώρα, σ’ ένα χρόνο, το βάρος των παιδιών αυξήθηκε             

κατά μέσο όρο 5,34 κιλά και η μέση αύξηση του αναστήματος είναι 8,37             

εκατοστόμετρα. Τα φοβισμένα, τα συμμαζεμένα, τα κουρελιάρικα παιδιά, τα παιδιά που           

ήταν γεμάτα από διάφορες δερματικές παθήσεις έγιναν χαριτωμένα, πεντακάθαρα         

παιδιά, που στα ροδοκόκκινα προσωπάκια τους άνθισε το γέλιο» (Τσιντζιλώνης, 2003,           

σελ. 4). (ό.α στο Πόπα, 2015) 

Ειδικότερα, για την περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, τα άρρωστα παιδιά στάλθηκαν          

στο Βελιγράδι. Το Υπουργείο Υγείας της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της          

Γιουγκοσλαβίας οργάνωσε μια ειδική υγειονομική υπηρεσία η οποία ασχολήθηκε με          

τη φροντίδα των παιδιών (σωματικά και ψυχολογικά τραύματα) και είχε τον έλεγχο            

των υγειονομικών συνθηκών στα ιδρύματα που τα φρόντιζαν. Τα σπίτια ήταν           

εξοπλισμένα με φάρμακα και υγειονομικό υλικό καθώς και το απαραίτητο          

προσωπικό, γιατρούς και νοσοκόμες. Στα παιδιά έγιναν επίσης τα απαραίτητα          

εμβόλια. Αν και οι αρχικές εγκαταστάσεις για τα παιδιά ήταν πρόχειρα σπίτια και             

κέντρα υποδοχής, σύντομα γιουγκοσλαβικές οργανώσεις ανέλαβαν την οργάνωση        

των μόνιμων καταλυμάτων. Οι πρώτες ομάδες παιδιών μεταφέρονται σε σχολικά          

κτίρια, χαρακώματα του στρατού, την πρώην οικονομική εφορία, το δικαστήριο, το           

νηπιαγωγείο και αρκετές πρώην ιδιωτικές βίλες, κτίρια τα οποία ανακαινίστηκαν για           

τη μόνιμη εγκατάσταση των παιδιών. Η εξεύρεση και προσαρμογή κατάλληλων          

κτιρίων αποτέλεσε διαδικασία δύσκολη λόγω των μεγάλων κακουχιών. Η         

συνεννόηση για την ανακαίνιση των κτιρίων ήταν δύσκολη ενώ πρόβλημα          

αποτελούσε και η δυσκολία στην εύρεση τραπεζιών, γραφείων και άλλων επίπλων.           
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Παράλληλα η υδροδότηση και η δημιουργία υγειονομικών εγκαταστάσεων        

αποτέλεσαν σοβαρά προβλήματα. Η τροφοδοσία των σπιτιών για το καθημερινό          

διατροφικό συσσίτιο ήταν δύσκολη εξαιτίας της χρόνιας έλλειψης. Οι διευθυντές          

έπρεπε να αγοράζουν κάποιες ομάδες τροφών από χωρικούς, γεγονός που προκάλεσε           

δυσκολία στη σίτιση των προσφυγόπουλων. Επιπλέον τα σπίτια αντιμετώπιζαν         

δυσκολίες στην απόκτηση ρούχων και παπουτσιών καθώς υπήρχε αυστηρός έλεγχος          

και γραφειοκρατική διαχείριση της παραγωγής και διανομής αγαθών. Τα παιδιά που           

έφτασαν στη Γιουγκοσλαβία και ήταν σε ηλικία σχολείου ήταν όλα αγράμματα. Η            

εκπαίδευση οργανώθηκε στην αρχή από τους Έλληνες πρόσφυγες. Από τη          

Βουδαπέστη, η Ελληνική Επιτροπή “Βοήθεια στα Παιδιά” συνέβαλε στη         

συμβουλευτική των εκπαιδευτικών. Την οργάνωση ανέλαβε ο Νίκος Γεωργιάδης,         

καθώς ήταν ο μόνος εκπαιδευτικός που πληρούσε τις προϋποθέσεις. Λόγω έλλειψης           

εκπαιδευτικών ο Γ.Ε.Σ συμπεριέλαβε και Γιουγκοσλάβους εκπαιδευτικούς, αν και η          

συνεργασία αυτή έληξε το 1948 όταν παρουσιάστηκαν παρεξηγήσεις. Οι τάξεις          

οργανώθηκαν σε όλα τα σπίτια που φιλοξένησαν παιδιά εκτός από ένα, το οποίο             

μέχρι το τέλος του 1949 στέγαζε αποκλειστικά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα           

παιδιά διδάσκονταν στα Ελληνικά και τα Σλαβομακεδονικά. Τα παιδιά που είχαν           

τελειώσει τη φοίτηση στο δημοτικό μάθαιναν κάποια τέχνη σε Γυμνάσια γενικά ή            

επαγγελματικά. Τα σπίτια συνάντησαν δυσκολίες οι οποίες εμπόδιζαν την ομαλή          

λειτουργία τους, όπως η έλλειψη καθαρών σεντονιών, ο επαρκής καθαρισμός των           

χώρων, οι προμήθειες σε τρόφιμα ρούχα παπούτσια βιβλία και είδη υγιεινής.           

(Ristovic, 2008) 

Παρόλα αυτά, οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και “σύμφωνα με μία αναφορά ως το             

Φεβρουάριο του 1951 δαπανήθηκαν για τα παιδιά στα σπίτια 145.000.000 δηνάρια.           

Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία από μία επίσημη δημοσίευση, η Γιουγκοσλαβία σε            

τέσσερα χρόνια δαπάνησε 732.457.092 δηνάρια σε βοήθεια για τους πρόσφυγες”.          

(Ristovic, 2008) 

Τους πρώτους μήνες στη Γιουγκοσλαβία οι πρόσφυγες έζησαν κάτω από δύσκολες            

συνθήκες οι οποίες σταδιακά βελτιώθηκαν. Αφού δόθηκε λύση σε βασικά          

προβλήματα που αφορούσαν θέματα επιβίωσης, οργανώθηκε η εκπαίδευση και τα          

σχολεία στα σπίτια όπου ζούσαν τα παιδιά. (Ristovic, 2008) 
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Α.4 Η εκπαίδευση στις παιδουπόλεις και η εκπαίδευση των 

πολιτικών προσφύγων 

Α.4.1 Η εκπαίδευση στην Ελλάδα και στις παιδουπόλεις 

Σύμφωνα με την Πόπα (2015), “την ίδια χρονική περίοδο, στα ελληνικά σχολεία            

επικρατούσε η κατευθυνόμενη μάθηση και η λογοκρισία. Τα αναλυτικά προγράμματα          

του μαθήματος έδιναν έμφαση στον ηθικό φρονηματισμό, την έξαρση του Εθνικού           

ιδεώδους, του ηθικολογισμού, του σωφρονισμού και του εγκυκλοπαιδισμού.        

Κυριαρχούσε ένα είδος ανάδειξης ηρώων και μυθοποιημένων προσωπικοτήτων και         

γενικά ένα είδος μυθικής έξαρσης για τη δόξα της Ελλάδας. Οι διδακτικοί σκοποί του              

μαθήματος απέβλεπαν στην εθνική καλλιέργεια και την εθνική αγωγή των μαθητών,           

μέσω της σύνδεσης της ιστορίας με την εθνική και τη θρησκευτική μόρφωση, με την              

εθνική έξαρση και τη μυσταγωγία. Τα εγχειρίδια χαρακτηρίζονταν από μυθοποίηση          

πραγμάτων, καταστάσεων και προσώπων και από ανυπαρξία ανέλιξης γεγονότων που          

αποτελεί βασικό γνώρισμα κάθε ιστορικής δομής. Στην Ελλάδα εκείνης της περιόδου           

το μάθημα της ιστορίας προσφερόταν στους μαθητές ως “ σωφρονιστικό,          

αναμορφωτικό και εξανθρωπιστικό”  μάθημα.” 

 

Α.4.2 Το εκπαιδευτικό σύστημα στις παιδουπόλεις  

Οι παιδουπόλεις παρείχαν στοιχειώδη εκπαίδευση στους τροφίμους, ακολουθώντας        

πιστά το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τα δημόσια σχολεία. Όσα από τα             

αγόρια αποφοιτούσαν από το δημοτικό με υψηλούς βαθμούς, είχαν την επιλογή να            

παρακολουθήσουν μαθήματα σε κάποιο κοντινό γυμνάσιο, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά          

παρακολουθούσαν υποχρεωτικά επαγγελματικά σεμινάρια μέσα στην παιδούπολη.  

Ομοίως τα κορίτσια ενθαρρύνονταν να συνεχίσουν σε κάποια τεχνική ή οικοκυρική           

σχολή. Αξίζει να αναφερθεί πως αριστούχοι σλαβόφωνοι μαθητές επιλέχθηκαν κατά          

το διάστημα 1964 έως 1972 από τα βασιλικά ιδρύματα και απομακρύνθηκαν από τον             

τόπο τους για να φοιτήσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ανδρέου κ.ά, 2008). Η            

προσπάθεια αυτή μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μια συνέχεια της πάγιας τακτικής            

της ελληνικής αστικής τάξης για εξελληνισμό και αφομοίωση των σλαβόφωνων          
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πληθυσμών της Μακεδονίας που ξεκίνησε το 1912, μετά τους Βαλκανικούς          

πολέμους και την ενσωμάτωση της Μακεδονίας.  

Σχετικά με την γραμματική εκπαίδευση, υπήρχαν δύο επιλογές για την εκπαίδευση           

των τροφίμων. Στην πρώτη περίπτωση τα παιδιά θα έπρεπε να πηγαίνουν σε            

γειτονικά σχολεία για να παρακολουθήσουν μαθήματα, πράγμα δύσκολο καθώς αυτό          

απαιτούσε συνοδεία και συνεπώς επιπλέον προσωπικό. Στην δεύτερη περίπτωση τα          

παιδιά θα παρακολουθούσαν μαθήματα εντός της παιδούπολης, γεγονός που         

απαιτούσε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς για να διδάξουν, τους οποίους όμως δεν          

μπορούσε να αποσπάσει το Υπουργείο. Η λύση στο πρόβλημα αυτό ήταν να            

καλύψουν θέσεις διδασκόντων αρχηγοί υπαρχηγοί κοινοτάρχες ή ομαδάρχες με         

κάποια σχετική εμπειρία, όπως για παράδειγμα στην κατήχηση, επίσης αξιωματικοί ή           

αδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως μπορούσε να          

τεθεί υπό αμφισβήτηση το κύρος της διδασκαλίας στα ιδρύματα αυτά. Μια άλλη            

δυσκολία της εκπαίδευσης στις παιδουπόλεις ήταν ο ακατάλληλος κτιριακός         

εξοπλισμός και η έλλειψη σχολικών βιβλίων και γραφικής ύλης. Τα μαθήματα           

πραγματοποιούνταν σε τραπεζαρίες ή αποθήκες ενώ τα αναλώσιμα παρέχονταν από          

δωρεές ή από το Υπουργείο και συχνά δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του              

υπέρογκου αριθμού μαθητών, με την αναλογία βιβλίων-μαθητών να φτάνει το 1/100.           

(Χασιώτης, 2013 , σελ. 263)  

 

 

Α.5 Η εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων    

Μόλις η κυβέρνηση της Αθήνας πληροφορήθηκε πως οι κυβερνήσεις των λαϊκών           

δημοκρατιών έδειξαν ενδιαφέρον να φιλοξενήσουν τα ελληνόπουλα αντέδρασε        

εξαπολύοντας συκοφαντίες εναντίον της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης και        

του K.K.E κατηγορώντας τους για αρπαγή των παιδιών. Απάντηση σε όσους κάνουν            

λόγο για εκφοβισμό των προσφυγόπουλων έρχεται να δώσει το άριστα          

διαμορφωμένο σύστημα πατριωτικής αγωγής στις χώρες υποδοχής. Τα νεαρά         

προσφυγόπουλα απέκτησαν Εθνική παιδεία και μόρφωση που το τότε         

διαμορφωμένο καθεστώς δεν ήταν σε θέση ούτε και ενδιαφερόταν να τους           

προσφέρει. (Πόπα, 2015) 
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Σύμφωνα με την Πόπα (2015), τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο θάνατο και απέκτησαν             

τη δυνατότητα φυσιολογικής ανάπτυξης και μόρφωσης καθώς έφυγαν από τις          

ακατάλληλες συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα περισσότερα και εγκαταστάθηκαν σε          

αγροικίες και Μέγαρα όπου βρήκαν μία θερμή αγκαλιά. Ταλαιπωρημένα από τη           

φρίκη του πολέμου βρήκαν θαλπωρή μόρφωση και την αισιοδοξία που τους έλειπε.            

Η ζωή στο εξωτερικό προσέφερε στα παιδιά ένα ευνοϊκό περιβάλλον με ελληνικά            

ερεθίσματα το οποίο τα βοήθησε να συνέλθουν σωματικά και ψυχικά, ενώ άρχισαν            

να μπαίνουν σε ένα φυσιολογικό ρυθμό ζωής.  

 

Α.5.1 Τα προβλήματα που συνάντησαν 

To ελληνόφωνο εκπαιδευτικό έργο των πολιτικών προσφύγων αντιμετώπισε        

προβλήματα καθώς δεν υπήρχε αρκετό κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Στην         

προσπάθεια αυτή συνεισέφεραν οι ανατολικές χώρες οι οποίες υποστήριξαν τους          

πρόσφυγες στην προσπάθεια προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον.        

Χαρακτηριστική είναι η πολιτική ως προς την εκπαίδευση των παιδιών. Ανάμεσα           

στους πολιτικούς πρόσφυγες υπήρχαν και δάσκαλοι, ο αριθμός των οποίων όμως δεν            

ήταν τέτοιος ώστε να αναλάβουν την εκπαίδευση των παιδιών. Αυτό συνέβη διότι οι             

δάσκαλοι διεκπεραίωναν και άλλες εργασίες, όπως τη συγγραφή κατάλληλων         

βιβλίων ή την επιμόρφωση άλλων εκπαιδευτικών. Σε πρώτη φάση την εκπαίδευση           

ανέλαβαν μη εκπαιδευτικοί οι οποίοι διέθεταν κάποια μόρφωση και είχαν          

επιμορφωθεί εντατικά πριν αναλάβουν αυτή τη θέση. Με τον καιρό και όσο διήρκεσε             

η καριέρα τους, αυτοί συνέχισαν να επιμορφώνονται, ενώ για τις ανάγκες τους            

γράφτηκαν βοηθήματα και εκδίδονταν εκπαιδευτικό περιοδικό, το Εκπαιδευτικό        

Δελτίο. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαν μαθήματα σε τοπικές        

σχολές εκπαιδευτικών (Μποντίλα, 2003). Είναι γεγονός πως υπήρξε ενδιαφέρον για          

την εκπαίδευση των παιδιών. Θέσεις δασκάλων ανέλαβαν μορφωμένοι άνθρωποι,         

που συνέχισαν να εκπαιδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.  

Α.5.2 Σχολικά εγχειρίδια 

Σε μια περίοδο μετακινήσεων, αλλαγών και πολιτικής αστάθειας όπως είναι λογικό           

δεν υπήρχαν σχολικά βιβλία. Η έλλειψη εγχειριδίων και η ανάγκη συγγραφής τους            

αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι          
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της εκπαίδευσης (Μποντίλα, 2003). Παρά τις ελλείψεις τα παιδιά δεν έμειναν μακριά            

από το σχολείο, καθώς με προσωρινές λύσεις, όπως περιλήψεις του μαθήματος ή            

χρήση του πίνακα, τα μαθήματα γίνονταν κανονικά. Το βιβλίο αποτελεί ένα πολύ            

σημαντικό εργαλείο της εκπαίδευσης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους            

εκπαιδευτικούς. Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κυκλοφόρησαν σε πρώτη         

φάση χειρόγραφα βιβλία ενώ από τις αρχές του 1950 κυκλοφορούν πολλά βιβλία,            

σχολικά και μη. Αξίζει να σημειωθεί πως από το 1960 και μετά οι υπεύθυνοι της               

ελληνόφωνης εκπαίδευσης φρόντιζαν να εμπλουτίζουν και να αναπροσαρμόζουν τα         

υπάρχοντα βιβλία στις ανάγκες και το επίπεδο των μαθητών. Όπως αναφέρει η Έλλη             

Αλεξίου, την περίοδο μετά το 1950, με ταχύτητα μηχανής εργαζόντουσαν μέρα           

νύχτα ώστε να παρέχουν στα παιδιά εγχειρίδια για μελέτη, ενώ παράλληλα δίδασκαν            

και έκαναν υποδείξεις και φροντιστήρια δασκάλων. Ένα βουνό εργασίας καλούνται          

να αντιμετωπίσουν εκτελώντας παράλληλα την συντακτική δουλειά και την         

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  

Όπως αναφέρει η Μποντίλα (2003), στις ανατολικές χώρες, μετά το 1949 στήθηκαν            

δύο τυπογραφεία για τις ανάγκες των προσφύγων, ένα στην Πολωνία και ένα στη             

Ρουμανία. Στην Πολωνία εκδίδονταν παλιότερα εκκλησιαστικά βιβλία στα κυριλλικά         

που έμοιαζαν με τα ελληνικά, ενώ στη Ρουμανία υπήρχε ελληνικό γυμνάσιο και            

τυπογραφείο. Το 1950 οι πολιτικοί πρόσφυγες αποκτούν το δικό τους τυπογραφείο,           

ενώ με τον καιρό το τυπογραφείο στην Πολωνία λειτουργεί βοηθητικά και οι            

εκδόσεις μεταφέρονται στο Βουκουρέστι. Αργότερα και αφού καλύφθηκαν οι πρώτες          

ανάγκες σε σχολικά εγχειρίδια, οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης στρέφονται στην          

βελτίωση του περιεχομένου των βιβλίων. Πλέον τα εγχειρίδια δεν συντάσσονται από           

μια επιτροπή στο Βουκουρέστι, αλλά ζητείται η γνώμη των υπευθύνων της           

εκπαίδευσης κάθε χώρας.  

 

Α.5.3 Η σημασία της εκπαίδευσης 

Οι πολιτικοί πρόσφυγες έζησαν σε ένα κόσμο που χαρακτηριζόταν ταυτοχρόνως από           

τη σκληρότητα της σύγκρουσης και την τρυφερότητα της αλληλεγγύης, από την           

πραγματικότητα της καταστροφής και το όνειρο της ανοικοδόμησης, από την φτώχεια           

των αντικειμενικών συνθηκών και τον πλούτο των ιδεών (Γκαγκούλιας, 2004) 
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Γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι νικητές του Εμφυλίου Πολέμου           

χρησιμοποίησαν το “παιδομάζωμα” για να αμφισβητήσουν την ηθική υπόσταση και          

τον πατριωτισμό των ηττημένων, αντιλαμβάνεται κανείς την ιδιαίτερη σημασία που          

αποκτούσε η εκπαίδευση των μικρών προσφύγων πέρα από τα στενά όρια της            

σχολικής επιτυχίας του κάθε παιδιού χωριστά. 

Όπως επισημαίνει η Κ.Λατίφη (2012), “‘Όλα αυτά τα παιδιά σώθηκαν και σπούδασαν 

σε Ανώτατες Σχολές, Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές, σύνολο 19.414, κι όταν 

επαναπατρίσθηκαν πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, η οποία δεν είχε 

ξοδέψει ούτε μία δραχμή γι αυτά”. 

Β. Σχολικά εγχειρίδια 
 
Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί ένα από τα βασικά διδακτικά μέσα που           

χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο από τον         

εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές. Ειδικότερα την εποχή εκείνη που δεν            

υπήρχαν άλλα μέσα για να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία, δεν ήταν αναγκαία μόνο η             

ύπαρξη καλογραμμένων και ποιοτικών σχολικών βιβλίων, αλλά αυτή καθ’ αυτή η           

ύπαρξη τους καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε, υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις σε βιβλία και            

σε σχολικό εξοπλισμό.  

Ειδικότερα, για την μετεμφυλιακή Ελλάδα, όπως αναφέρει η Πόπα (2015), μέσα από            

την μελέτη των σχολικών εγχειριδίων αναδεικνύεται μια εικόνα του συστήματος          

ιδεών, αντιλήψεων και απόψεων, που μεταδίδονταν στα ελληνόπουλα μέσω αυτών.          

Ειδικότερα, η ιστορία, η λογοτεχνία και η γεωγραφία, αποτελούν την “πνευματική           

τροφή” ενός λαού που συμβάλλει στην καλλιέργεια της πολιτικής του συνείδησης. 

Ενώ σύμφωνα με τον Μαριολή (2013), “στα σχολικά εγχειρίδια αντανακλάται η           

προσπάθεια του μετεμφυλιακού κράτους να εμπεδώσει μία υπερσυντηρητική Εθνική         

ταυτότητα και ιδεολογία και να χαράξει αντίστοιχες πολιτικές και κοινωνικές          

συμπεριφορές ασκώντας εκπαιδευτική πολιτική και αξιοποιώντας την ιδεολογική        

λειτουργία του σχολικού μηχανισμού” 

Τα δύο σχολικά εγχειρίδια που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αναφέρονται στο          

μάθημα της γεωγραφίας για την Γ’ και Δ’ τάξη του δημοτικού και αφορούν παιδιά              

ηλικίας 9-10 ετών. Το πρώτο βιβλίο γράφτηκε για τα σχολεία στον ελλαδικό χώρο             
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και εκδόθηκε το 1949 στην Αθήνα από τον εκδοτικό οίκο Ι. Σιδέρη. Το δεύτερο              

βιβλίο γράφτηκε για τα σχολεία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στα πρώην           

ανατολικά κράτη, μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και εκδόθηκε το 1962 στην             

Αθήνα . 

 

Β.1 Το κοινό περιεχόμενο 

Τα δυο βιβλία φαίνεται να μοιάζουν ως προς το περιεχόμενο τους. Οι βασικοί άξονες              

και των δυο βιβλίων είναι περίπου πανομοιότυποι. Με μικρές φραστικές διαφορές, οι            

οποίες όμως δεν επηρεάζουν το κοινό περιεχόμενο, το ένα βιβλίο “επαναλαμβανει”           

το άλλο και η γνώση που προσφέρεται στα παιδιά φαίνεται να είναι η ίδια. Για               

παράδειγμα, στο πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο των Μαυριά κ.ά, γίνεται αναφορά στη            

λέξη Γεωγραφία, και τι πρόκειται να μας διδάξει το μάθημα αυτό, ενώ στο βιβλίο του               

Μηχιώτη διαβάζουμε Γενική Πατριδογνωσία. Στην συνέχεια στο βιβλίο των Μαυριά          

κ.ά γίνεται λόγος για τα γεωγραφικά σημεία της ξηράς. Συγκεκριμένα, η πεδιάδα, ο             

λόφος, το όρος, το οροπέδιο, η κοιλάδα, πηγή, ο ποταμός και λίμνη. Στο αντίστοιχο              

σημείο στο βιβλίο του Μηχιώτη, οι τίτλοι είναι, το χωριό, κωμόπολι-πόλι,           

επαρχία-νομός, το φυσικό περιβάλλον του τόπου - ο ορίζοντας, τι συναντάμε στην ξηρά             

: λόφος, βουνό, όρος, πεδιάδα, και στη συνέχεια τα νερά της στεριάς όπου             

αναφέρονται το ρυάκι, ο χείμαρρος, ο ποταμός, οι παραπόταμοι, ο καταρράκτης, τα            

έλη και οι λίμνες. Τα επόμενα κεφάλαια αφορούν τα γεωγραφικά διαμερίσματα, για            

τα οποία τότε σε χρήση ήταν ο όρος χώρα. Η περιγραφή της χώρας γίνεται κυρίως με                

βάση τη διοικητική της διαίρεση σε διαμερίσματα. Παράλληλα γίνεται μία απλή           

περιγραφή της χώρας από γεωφυσικής πλευράς και όχι βάσει του πολιτικού χάρτη.  

Β.2 Διαφορές 

Εκτός από τα κοινά σημεία, παρατηρούνται και σημαντικές διαφορές στον τρόπο με            

τον οποίο παρουσιάζονται και γράφονται τα παραπάνω φαινομενικά ίδια θέματα. Η           

εισαγωγή στο βιβλίο του Μηχιώτη, με την αναφορά στην Γενική Πατριδογνωσία,           

έχει νόημα και λογική συνέχεια για τα παιδιά, καθώς από το άτομο και την              

οικογένεια, με μια ήπια κλιμάκωση φθάνει στην φύση και την πόλη. Παρά την             
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ελκυστική εικόνα για τα παιδιά που συναντάμε στην εισαγωγή των Μαυριά κ.ά: “το             

ωραιότερο παιδιά θα ήταν να μπαίναμε σε ένα αεροπλάνο και να πετούσαμε πάνω απ              

την Ελλάδα μας κι έτσι να σχηματίζαμε μια πραγματική εικόνα της.” η υπόλοιπη             

σελίδα είναι πυκνογραμμένη, χωρίς γλαφυρότητα ή παιδικό τρόπο ενώ παραθέτει          

πολλούς όρους συνεχόμενα και εξαντλεί τα παιδιά. Τέλος γίνονται συνεχείς          

επαναλήψεις με τις ανιαρές και κάποτε αποκρουστικές λέξεις “μάθημα” και          

“διδάξει” ενώ η σελίδα καταλήγει στη φράση “Όμως, επειδή αυτό είναι δύσκολο, θα             

χρησιμοποιήσωμε ένα άλλο μέσω που σε μικρογραφία παριστάνει την χώρα μας την            

Ελλάδα.”. Αν και η φανταστική εικόνα αποσυμπιέζει κάπως το πυκνό κείμενο,           

τελικά δεν είναι αρκετή από μόνη της για να χαλαρώσει την ένταση που προξενεί ο               

συνεχόμενος λόγος. Πόσο μάλλον όταν η τελική διαπίστωση του συγγραφέα αναιρεί           

το αποτέλεσμα της αρχικής του ιδέας.  

Β.3 Νέα γεωγραφία της Ελλάδας με ταξίδια για την Γ’ και Δ’ τάξη 

του δημοτικού, Αθήνα 1949 

 

Οι συγγραφείς του βιβλίου είναι οι Γ. Κ. Μαυριάς, Ηλ. Ι. Ξηροτύρης, Τ. Πεκλάρης              

και Π. Παπασταμάτης. Στο εξώφυλλο του βιβλίου αναφέρονται ως διδάσκαλοι          

μετεκπαιδευθέντες στο πανεπιστήμιο, ωστόσο από την έρευνα βρήκα πληροφορίες         

μόνο για τον Μαυριά. Συγκεκριμένα έχει γράψει και άλλα σχολικά εγχειρίδια, και για             

τον Ξηροτύρη, ο οποίος αναφέρεται σε άλλο βιβλίο του ως Φιλόλογος διδάκτωρ            

Παιδαγωγικής. 

 

Ως προς το περιεχόμενό του, το εγχειρίδιο αποτελείται από 3 κύρια μέρη. Το πρώτο              

μέρος περιλαμβάνει γεωγραφικά στοιχεία της ξηράς, της θάλασσας και την          

γεωμορφολογική σύσταση της Ελλάδας, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την          

ηπειρωτική χώρα και το τρίτο ασχολείται με την νησιωτική Ελλάδα. 

Το βιβλίο είναι ασπρόμαυρο και έγχρωμο είναι μόνο το εξώφυλλο του. 

 

Το συγκεκριμένο βιβλίο παραγνωρίζει την ηλικία των παιδιών στα οποία          
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απευθύνεται, δεδομένου ότι έχει μεγάλα κείμενα και λιγοστές εικόνες, με συνέπεια           

να μην είναι ελκυστικό για παιδιά 9-10 χρονών. Τα μεγάλα διαστήματα αρκετών            

σελίδων κειμένου, μη εικονογραφημένων, δεν είναι παράλογο να κουράσουν τα          

παιδιά   και να χάσουν το ενδιαφέρον τους.  

 

 

Στη συνέχεια ας δούμε κάποιες αναφορές σε επίθετα στις εξής σελίδες:  

54 “Ευφορώτατη πεδιάδα του    

Σπερχειού’’  

56 “Ευφορώτατος κάμπος του    

Σπερχειού’’  

52 “Ωραιότατη ρυμοτομία’’ Iτέα    

56  “Γραφικότατος λόφος” Οίτη 

56 “Υπάτη ωραιότατα ξενοδοχεία”    

71 “Νησάκι με χωριό γραφικότατο”     

Ιωάννινα 

83 “Κατάφυτο από ωραιότατα δάση”     

Θάσος 

84 “Πλουσιότατη πεδιάδα των    

Σερρών” 

86 “Ωραιότατες εκκλησίες”    

Ζάκυνθος  

86  “Ωραιότατη πόλη”  Ζάκυνθος  

87 “Ευφορώτατη πεδιάδα” Βέροια     

121 “Ωραιότατο γραφικότατο   

κατάφυτο νησάκι”  

 

Στις ανωτέρω εκφράσεις χρησιμοποιείται ακατάσχετα ο υπερθετικός βαθμός στα         

επίθετα, με συνέπεια να δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση στο παιδί ότι η            

εξαιρετική περίπτωση συνιστά τον κανόνα. Το παιδί έτσι εθίζεται στην υπερβολή και            

όταν πράγματι προκύπτει ανάγκη για εξαιρετική αναφορά ή ακραία περίπτωση θα           

έχει χαθεί πια το μέτρο και το παιδί ζαλισμένο πλέον δεν θα δίνει σημασία στις               

διαβαθμίσεις των επιθέτων.  

 

Συγκεκριμένα  

● Στην σελίδα 21 υπάρχει ένα σκίτσο το οποίο αναφέρεται στη διώρυγα της            

Κορίνθου. Εδώ παρατηρείται ένα σοβαρό λάθος, αφού το έδαφος μοιάζει να           

έχει ομαλή απόληξη που δίνει την εσφαλμένη εντύπωση ενός φυσικού          

πορθμού και όχι αυτό που πράγματι είναι, δηλαδή ένα τεχνητό αυλάκι ένα            

βαθύ όρυγμα, δηλαδή ένα έργο του ανθρώπου και όχι της φύσης.           
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● Στην σελίδα 60 οι όροι, όρος και οροσειρά, χρησιμοποιούνται με λανθασμένο           

τρόπο, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στα παιδιά. Όπως          

αναφέρεται “η οροσειρά του Βουνού”, αντί “το βουνό της οροσειράς”.         

 

● Στη σελίδα 78 παρατηρείται μια συντακτική ανακολουθία. Μια πιο σαφής και           

κατανοητή διατύπωση θα ήταν η εξής: “Από εμπορική άποψη είναι το           

δεύτερο λιμάνι της πατρίδας μας, μετά από τον Πειραιά”.         

 

● Στη σελίδα 79 παρατηρείται ορθογραφικό λάθος, “πέρνουν μέρος”        

 

● Στα γραφήματα στο τέλος του βιβλίου όπου αναφέρονται τα προϊόντα της           

Ελλάδας, δεν γίνεται μνεία στα προϊόντα αλιείας (είτε αλμυρού είτε γλυκού           

νερού). 

● Στα περιεχόμενα, στη σελίδα 128 οι Παξοί βρίσκονται εντελώς λανθασμένα          

στη …. Λευκάδα αντί του σωστού Κέρκυρα, η οποία βρίσκεται στην           

ακριβώς από πάνω γραμμή. Το σφάλμα τουλάχιστον δεν επαναλαμβάνεται         

στο σχετικό πίνακα ‘’Διοικητική διαίρεση Ιονίων Νήσων’’ της σελίδας 124,          
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όπου εδώ οι Παξοί είναι στη σωστή γραμμή της Κέρκυρας και όχι της             

Λευκάδας. Επίσης συχνά εμφανίζεται μια φλύαρη παράθεση ασήμαντων και         

κάποτε ασύνδετων μεταξύ τους πληροφοριών. Αυτό συνήθως παρατηρείται        

στις αναφορές για τα προϊόντα γεωργικής παραγωγής ενός τόπου, τα οποία           

κατά κανόνα παρατίθενται αυθαίρετα στο παιδί, αφού δεν συνδέονται λογικά          

και λειτουργικά με τους παράγοντες του εκάστοτε περιβάλλοντος πχ έδαφος,          

άρδευση, κλίμα κλπ. Σε ελάχιστα σημεία του βιβλίου αναφέρονται κάποιες          

κατανοητές εξαιρέσεις, που διακρίνονται για την απλή και λογική συνάφεια          

των εννοιών των προτάσεων. πχ μεταξύ κλίματος και παραγόμενων         

προϊόντων, όπως στη σελίδα 27, όπου διαβάζουμε μία λογική συνέπεια: 

“Οι περισσότερες βροχές που πέφτουν στη Δυτική Ελλάδα σε σύγκριση με την             

Κεντρική και Ανατολική βοηθούν περισσότερο την απόδοση της γης’’  

● Πέραν των λαθών, διακρίνουμε και άλλες αρνητικές πλευρές στο βιβλίο,           

όπως ένα στομφώδες ύφος με πομπώδεις λέξεις που απηχούν μονοσήμαντες          

ιδεολογικές απόψεις. Αυτές οι απόψεις ασυνείδητα επηρεάζουν και        

διαμορφώνουν αρνητικά το χαρακτήρα των παιδιών, κινδυνεύουν να        

καταντήσουν παθητικοί αποδέκτες των επιλογών και των επιταγών της         

“εκπαιδευτικής αυθεντίας’’. Για παράδειγμα, η ανιαρή και ακατάπαυστη        

επανάληψη της προσφώνησης “Παιδιά μου’’, η οποία διατρέχει όλο το          

βιβλίο, εμφανώς αντανακλά τη “μεγαλοσύνη ενός Πατριάρχη’’ ο οποίος         

προσπαθεί να την εντυπώσει στη συνείδηση των παιδιών με τη συνεχή           

επίκληση.  

● Σε μία άλλη παρόμοια  περίπτωση στη σελίδα 121 διαβάζουμε :  

“Oι δικοί μας βασιλιάδες έχουν χτίσει στα νότια της πόλης ένα όμορφο ανάκτορο το              

Μον ρεπό = η ανάπαυσή μου’’. Η εμμονή του συγγραφέα στην παράθεση και την              

ερμηνεία ενός ονόματος απηχεί καθαρά τις μονοσήμαντες ιδεολογικές απόψεις από          

τις οποίες εμφορείται. 

● Στη σελίδα 19 αναφέρεται “Το μικρό Ελληνικό Βασίλειο μετά την          

επανάσταση του 1821’’ ομοίως 5 γραμμές πιο κάτω στην ίδια σελίδα ‘’Η            

Αθήνα είναι πρωτεύουσα του Βασιλείου μας’’  

Οι αναφορές αυτές στο πολίτευμα, προδίδουν τη προσήλωση και τη λατρεία του            

συγγραφέα στο συγκεκριμένο καθεστώς. Στη σελίδα 120 εντελώς ανεδαφικά ο          
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συγγραφέας υπαινίσσεται ότι για χάρη του Γεωργίου Α. παραχωρήθηκαν στη χώρα           

μας τα Επτάνησα το 1864.  

Στη σελίδα 20 “Σας είναι γνωστή η σταφίδα από το σταφιδόψωμο των μαθητικών σας              

συσσιτίων’’ δηλαδή ενώ τα παιδιά πεινάνε κατά τη δική του πάντα           

διατύπωση-ομολογία, οι βασιλιάδες μας χτίζουν όμορφο ανάκτορο (Σελ.121),        

κομπάζει ανερυθρίαστα ο συγγραφέας-κόλακας της  Βασιλικής Αυλής.  

Στη σελίδα 65 διαβάζουμε κατά λέξη μία ακόμη προσβλητική και εντελώς            

απαξιωτική για το λαό πρόταση:  

“Στα στενά του Σαρανταπόρου το 1912 ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος νίκησε τους           

Τούρκους και ελευθέρωσε τη Δυτική Μακεδονία”. 

Ο συγγραφέας πλέον εκτραχηλίζεται  εντελώς σε ένα  φιλοβασιλικό παραλήρημα.  

Δεν μπορεί ή δεν θέλει να κρύψει τη λαγνεία του για τη βασιλεία, διαχρονικό              

τοποτηρητή εξάρτησης και υποτέλειας στους ξένους και κορυφαίο θεσμό της          

συντηρητικής παράταξης και ιδεολογίας, στην οποία προφανώς και ο ίδιος          

εντάσσεται και συνειδητά ή ασυνείδητα προσπαθεί να ενσταλάξει στη ψυχή των           

παιδιών.  

● Στη σελίδα 107 διαβάζουμε: “H Aφροδίτη της Μήλου βρίσκεται στο ξακουστό           

μουσείο του Λούβρου’’. Δεν είναι παράδοξο για έναν ξενομανή συγγραφέα να           

παραγκωνίζει τη σημασία του αγάλματος σαν πνευματική μας κληρονομιά         

και να αναδεικνύει το ληστή ο οποίος εκθέτει τη λεία του. Το παράξενο             

ερώτημα είναι πώς ένας συγγραφέας με υψηλό αρχαιοελληνικό φρόνημα,         

όπως επανειλημμένα κραυγάζει σε διάφορα σημεία του εγχειριδίου,        

παρέλειψε να εγκωμιάσει και τη δεύτερη όμοια αγαθοεργία, δηλαδή την          

αρπαγή και κλεπταποδοχή και της Νίκης της Σαμοθράκης από τον ξακουστό           

λαό και το ίδιο Γαλλικό μουσείο;  

● Στη σελίδα 122 διαβάζουμε για το “Σεπτό λείψανο του Αγίου Γερασίμου που            

διατηρείται σε αργυρή πλάκα’’ ενώ στην πιο κάτω ακριβώς παράγραφο γίνεται           

μνεία του σοφού (κατά το βιβλίο) Ανδρέα Λασκαράτου σατιρικού ποιητή της           

Κεφαλονιάς. Όμως παραδόξως ο ποιητής στη ζωή του κατήγγειλε και          

στηλίτευε την αμάθεια, τη θρησκοληψία, τη θαυματολογία και το εμπόριο          

των προλήψεων. Για τη δράση του αυτή διώχθηκε, αφορίσθηκε από τους           

μητροπολίτες της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου και εξορίστηκε από τα δύο           

28 



 

νησιά. Προφανώς ο αδαής συγγραφέας είτε αγνοεί είτε σκόπιμα αποσιωπά          

τον αγώνα του Λασκαράτου ενάντια στην υποκρισία και την εξουσιολαγνεία          

της Εκκλησίας.  

● Παραμένοντας στο ίδιο νησί αλλά στη σελίδα 123 διαβάζουμε ότι : “Η            

Κεφαλλονιά έβγαλε κορυφαίους Έλληνες και εθνικούς ευεργέτες”. Δυστυχώς η         

μεγαλοφυΐα του συγγραφέα δεν μας διαφωτίζει εάν συγκαταλέγει σε αυτούς          

και το μαρτυρικό κοινωνικό επαναστάτη Μαρίνο Αντύπα που αγωνίστηκε για          

την αναδιανομή της γης και τελικά δολοφονήθηκε από την ασφάλεια των           

τσιφλικάδων. Αλλά μάλλον φαίνεται πιο λογικό ο συγγραφέας να αισθάνεται          

αποτροπιασμό για τον απεχθή Κεφαλλονίτη αντίπαλο του στρατοπέδου των         

μεγαλόσχημων ευεργετών κληρικών και εφοπλιστών τους οποίους λιβανίζει        

στις σελίδες του βιβλίου.  

● Ένα άλλο σημείο το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον στο εγχειρίδιο της          

γεωγραφίας είναι οι αναφορές στον ορυκτό πλούτο της χώρας.  

Στη σελίδα  106  ΄΄Η Κύθνος έχει μεταλλεία σιδήρου΄΄  

Στη  σελίδα 107   '' Η  Μήλος είναι νησί πλούσιο σε θειάφι'' 

Στη  σελίδα 107  ''Στη Νάξο υπάρχει μεταλλείο σμύριδας'' 

Στη σελίδα 82 ''Στο Παγγαίο υπήρχαν μεταλλεία χρυσού, σήμερα δεν είναι           

εκμεταλλεύσιμα'' 

Σωστά, όμως σύμφωνα με το Σπέρα (1919), “κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου              

αιώνα εξάγονται στο εξωτερικό από τα ορυχεία της Σερίφου 2.800.000 τόνοι           

μεταλλεύματος σιδήρου, χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου”. Εν τούτοις ο τυφλός          

συγγραφέας δεν βλέπει τους εργαζόμενους, ούτε τις εξορύξεις ούτε και τα           

φορτωμένα πλοία και στη σελίδα 107 ισχυρίζεται ότι ''Η Σέριφος δεν παρουσιάζει            

κανένα ενδιαφέρον''  

Προφανής είναι ο λόγος του σκόπιμου παραγκωνισμού.  

Κατά τη διετία 1914-1916 στις στοές των ορυχείων της Σερίφου σκοτώθηκαν 60            

μεταλλωρύχοι, πέρα από τους ανάπηρους και τους τραυματίες, λόγω ανεπαρκών          

υποστηλώσεων. Η άρνηση της ιδιοκτήτριας εταιρίας να αναλάβει τη δαπάνη των           

μέτρων ασφαλείας, εξώθησε τους μεταλλωρύχους σε απεργία. Μετά από τη σύλληψη           

κάποιων από τους απεργούς και τη δολοφονία 4 άλλων άοπλων εργατών από την             

αστυνομία, η κατάσταση κλιμακώθηκε σε αιματηρή εργατική και παλλαϊκή         
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εξέγερση. Για πρώτη φορά εκεί στη Σέριφο το 1916 κατακτήθηκε το οκτάωρο στην             

εργασία στη χώρα μας.  

Ο συγγραφέας δεν βρίσκει κανένα ενδιαφέρον ούτε στο νησί ούτε σε τέτοια ποταπά             

θέματα. Διαθέτει όμως ευσεβή ενδιαφέροντα. Μοχθεί για να μας γοητεύσει με μια            

θρησκόληπτη ματαιοδοξία και να θαμπώσει τα παιδιά με τη χρυσόσκονη στην οποία            

έχει βαπτίσει 

''Το θαυματουργό λείψανο σε πολυτελή λάρνακα''                  Κέρκυρα  σελίδα 120  

''Η αργυρή κάσα με το σεπτό λείψανο του Αγίου''                  Αργοστόλι  σελίδα 122 

''Το σεπτό λείψανο του Πολιούχου σε ολόχρυση λάρνακα''    Ζάκυνθος σελίδα 123 

● Στο βιβλίο θα συναντήσουμε κάποιες λέξεις ή έννοιες ή τοποθεσίες οι οποίες            

είτε είναι άγνωστες είτε δύσκολες είτε ασήμαντες και δεν φαίνεται να           

συνδέονται λειτουργικά με το κείμενο συνεπώς εξαντλούν άδικα το παιδί. Το           

αναγκάζουν να παπαγαλίζει αυθαίρετα ονόματα τα οποία δεν        

ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική μέθοδο. Πρόκειται για τις λέξεις :         

Tερεβινθέλαιο σελ. 20 Εκκοκιστήρια σελ. 46 Κρηπίδωμα σελ. 100 Σμυρίδα          

σελ. 107 Κουνόπετρα σελ.122. Οι ανωτέρω λέξεις χρησιμοποιούνται        

σπάνια αλλά θα απαιτήσουν πολύτιμο χρόνο και προσπάθεια από τον          

εκάστοτε δάσκαλο να τις εξηγήσει. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν στο           

παιδικό λεξιλόγιο. Ως γνωστόν η κατανόηση και η αφομοίωση τέτοιων          

λέξεων γίνεται ασυνείδητα και σταδιακά στο μυαλό του παιδιού με την           

τυχαία επανάληψη όποτε τις ξανασυναντά κάτω από διαφορετικές συνθήκες.         

Όμως η αυτόματη αυτή νοητική επεξεργασία δεν θα επαναληφθεί αφού          

πρόκειται για σπάνιες λέξεις που δεν τις ακούει το παιδί στον καθημερινό            

λόγο ούτε βέβαια απαντώνται στα βιβλία των άλλων μαθημάτων.  

● Επιπλέον στις σελίδες του βιβλίου συναντάμε λέξεις αναίτια πομπώδεις που          

αποπνέουν έπαρση και αμετροέπεια:  

Σελ. 26  “Το άνθος της Ελληνικής ρώμης ” 

Σελίδα 13 “Η Αθήνα η πρωτεύουσα του βασιλείου μας είναι η ενδοξότερη πόλη του               

κόσμου”   

Σελίδα  26 “Το μεγαλείο των Ολυμπιακών αγώνων”  

Σελίδα 37  “Στην Αθήνα όλα είναι μεγάλα και θαυμαστά”  

Σελίδα 37  “Το μεγαλόπρεπο παλιό παλάτι”  
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Εάν οι μαθητές υπόκεινται σε τόσο ματαιόδοξη νουθεσία κινδυνεύουν να          

καταντήσουν σωβινιστές και αλαζόνες.  

  

Τα παραπάνω σημεία του συγκεκριμένου εγχειριδίου δεν επισημαίνονται με σκοπό          

να κατηγορήσουν τους συγγραφείς για έλλειψη γνώσεων. Οι συγγραφείς θα          

μπορούσαν να χαρακτηριστούν μονόπλευροι στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν          

κάποια θέματα, καθώς δεν παραμερίζουν τις προσωπικές τους συμπάθειες με          

συνέπεια να μην γράφουν αμερόληπτα. Ενώ η ύπαρξη οφθαλμοφανών λαθών          

προδίδει την προχειρότητα και απουσία ενδιαφέροντος για την αποστολή την οποία           

καλούνται να επιτελέσουν και η έλλειψη μελέτης του χάρτη δείχνει ανευθυνότητα           

απέναντι στο καθήκον της συγγραφής ενός βιβλίου Γεωγραφίας. 

Από την άλλη, στο βιβλίο των Μαυριά κ.ά συναντάμε μερικές περιπτώσεις           

ενδιαφέρουσες.  

● Στη σελίδα 11 ο συγγραφέας αποδίδει παραστατικά τους νέους όρους στο           

χάρτη: “Σε μερικές μεριές ο βυθός της θάλασσας μόλις σκεπάζεται και έτσι δεν             

φαίνεται. Το μέρος αυτό λέγεται ύφαλος και είναι ένας κρυμμένος εχθρός για τα             

πλοία που ταξιδεύουν’’ H λέξη ύφαλος, την οποία το παιδί συναντά για πρώτη             

φορά και έχει συγκεκριμένη χρήση, ερμηνεύεται με ακρίβεια και ευστοχία.  

● Στη σελίδα 39 “Δάση σχηματίζουν οι καμινάδες των εργοστασίων’’ με το           

καλολογικό αυτό στοιχείο ο συγγραφέας δοκιμάζει να αποσυμφορήσει        

λογοτεχνικά τη βαριά ατμόσφαιρα από την ρύπανση των εργοστασίων και          

την ένταση και το θόρυβο που προκαλεί η κυκλοφορία στο λιμάνι του            

Πειραιά.  

● Στη σελίδα 23 “Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος περνά πλάι από χαράδρες μ’ άγρια            

ομορφιά και βογκώντας φτάνει στα Καλάβρυτα’’ Η πρόταση και ιδιαίτερα η           

μετοχή του ρήματος αντανακλούν την ομορφιά της ανάβασης στο Χελμό από           

τον Βουραϊκό.  

● Στη σελίδα 64 γίνεται μια όμορφη και φυσιολατρική περιγραφή των στενών           

των Τεμπών που χαρακτηρίζεται από ποικιλία στη βλάστηση, το κελάηδημα          

πουλιών και τις μεθυστικές μυρωδιές από το άρωμα των λουλουδιών. Ο           

συγγραφέας στην ονειρική αυτή κοιλάδα δοκιμάζει έστω και νοερά να κάνει           
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τα παιδιά συμμέτοχους στην απόλαυση της μαγείας της φύσης.  

● Στη σελίδα 06, μεταξύ των άλλων ευχάριστα διαβάζουμε: ‘’......To νεράκι της           

βροχής αποθηκεύτηκε στα σπήλαια της γης και τώρα νάτο βγαίνει μας δροσίζει            

και γλυκά μας μουρμουρίζει’’. Πρόκειται για μία γλαφυρή διατύπωση σε          

κείμενο με κάποια ομοιοκαταληξία και αναφέρεται στον κύκλο του νερού ή           

‘’Πηγή’’ σύμφωνα με τον τίτλο της παραγράφου.  

Β.4 Νέα Γεωγραφία της Ελλάδας, Αθήνα 1962 

Ο συγγραφέας του ανωτέρω βιβλίου, Χαρίλαος Μηχιώτης υπηρέτησε ως          

εκπαιδευτικός μετεκπαιδευθείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάσθηκε ως       

δημοσιογράφος (μέλος της τότε Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου) και ως μέλος           

του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Εθνικής Αντίστασης (1941-1944).       

Ήταν συγγραφέας πολλών βιβλίων, μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών,         

βραβευθείς με το Γρυπάρειο Έπαθλο Ποίησης (1976). Ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο           

"Κασταλία" και χρημάτισε Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Οργάνωσης Εκδοτών         

Βιβλιοπωλών. Πήρε μέρος στον πόλεμο 1940-41 και στην Εθνική Αντίσταση ως           

στέλεχος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (καπετάνιος συντάγματος). Υπέστη διωγμούς και        

δεινοπάθησε σε πολυετή εγκλεισμό σε στρατόπεδα εξόριστων. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι πολιτικοί πρόσφυγες έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην          

εκπαίδευση στα χρόνια που έζησαν στο εξωτερικό. Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για           

την οργάνωση ενός αξιοπρεπούς συστήματος εκπαίδευσης, με καταρτισμένους        

εκπαιδευτικούς και καλογραμμένα σχολικά βιβλία. Εκπαιδευτικοί έμπειροι και με         

όρεξη για το έργο που επιτελούσαν φρόντισαν για την ύπαρξη σχολικών βιβλίων.            

Ενδεικτικά, στο εγχειρίδιο που έγραψε ο Μηχιώτης,  

● Στον λόγο του συγγραφέα διακρίνεται συναισθηματική διάσταση, με        

προσμονή και νοσταλγία για την πατρίδα.      

 

● Γενικά στο βιβλίο υπάρχει μια ομαλή κλιμάκωση που μπορεί να γίνει           

κατανοητή από τα παιδιά ενώ υπάρχουν ευχάριστες και όμορφες εικόνες.          
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● Η οπτικοποίηση του πορθμού και του ισθμού είναι απλή και παραστατική. Το            

σκίτσο που συνοδεύει το κείμενο είναι καλοφτιαγμένο και κατανοητό. 

● Οι περιγραφές είναι εύστοχες και ακριβείς, έτσι το θέμα που παρουσιάζεται           

γίνεται κατανοητό στο παιδί και “δικαιολογεί” στη συνείδησή του το λόγο           

για τον οποίο το μαθαίνει, δεν παρουσιάζονται στο παιδί αποκομμένα μεταξύ           

τους κομμάτια. Για παράδειγμα, “ Ποταμός. Ένα μεγάλο και διαρκές ρεύμα           

νερού. Πηγάζει από φυσικές πηγές, που βρίσκονται στα όρη. Το μεγάλο αυλάκι            

όπου κυλούν τα νερά του λέγεται κοίτη. Τα πλάγια της κοίτης λέγονται όχθες             

του ποταμού. Αν υποθέσωμε ότι στεκώμαστε στο μέσο της κοίτης του ποταμού            

και κοιτάζωμε προς την κατεύθυνση, που κυλούν τα νερά του, έχομε στο δεξιό             

μας χέρι τη δεξιά όχθη, και προς το αριστερό μας χέρι την αριστερή όχθη του               

ποταμού”  
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● Τα παιδιά ενθαρρύνονταν να ανακαλέσουν την κεκτημένη γνώση μέσα από          

ερωτήσεις που αφορούν το άμεσο περιβάλλον τους. Παράλληλα        

χρησιμοποιούνται λέξεις κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών, για         

παράδειγμα “Το ταξίδι των νερών” αντί ο κύκλος του νερού ή κάτι πιο             

επιστημονικό όταν προτρέπει τα παιδιά να γράψουν κάτι σχετικό με αυτό.          
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Όμως το βιβλίο έχει και 1-2 ανακρίβειες και σε κάποια σημεία το κείμενο             

αντανακλά κάποιες εμμονές ή εξαρτήσεις του συγγραφέα.  

● Σελίδα 3 “Υπάρχουν πολύ μεγάλες και αξιοθαύμαστες πόλεις, και πολλά          

αξιοθαύμαστα πράγματα στη φύση”. Χρησιμοποιεί το ίδιο επίθετο δύο φορές          

στην ίδια πρόταση, ενώ η ίδια η πρόταση συνιστά μία αοριστία ή άχρηστη             

γενικότητα.  

● Σελίδα 4 “Οι δρόμοι είναι πλατείς, μεγάλοι, καλοστρωμένοι, φωτισμένοι τη          

νύχτα και καθαροί.” Ο συγγραφέας στην προσπάθειά του να εξιδανικεύσει          

την πόλη μάλλον οδηγείται στην ουτοπία. Η πρόταση στερείται ρεαλισμού          

και θα βραχυκυκλώσει τη σκέψη του παιδιού όταν δοκιμάσει να την           

επαληθεύσει στην πόλη, όπου συνήθως επικρατεί ανασφάλεια, θόρυβος,        

ρύπανση, ένταση, δυστυχία, εγληματικότητα  κλπ.  

● Σελίδα 4  “Άλλες αρχές του χωριού είναι ο …..ιερέας” 

“Σε μερικές πόλεις εδρεύει και Μητροπολίτης” Δηλαδή εκτός από τον ιερέα,            

κατά το συγγραφέα, ο Μητροπολίτης είναι απαραίτητος και προφανώς προσφέρει          

κάτι ουσιαστικό στο παιδί.  Σε τι χρειάζεται το παιδί το Μητροπολίτη;  

Το παιδί χρειάζεται γονική στοργή, ασφάλεια και εκπαίδευση. Όπως και ο           

Μητροπολίτης χρειάζεται εν δυνάμει πελάτες. Ευτυχώς διαθέτει υποψήφιους. Θα         

τους φέρει στην Εκκλησία οπαδούς ο ευσεβής συγγραφέας, ο δάσκαλος θα           

διαμορφώσει τα παιδιά σε χριστιανούς.  
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Γ.Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της        

εποχής, αλλά και τα δύο παραπάνω βιβλία, θα μπορούσε κανείς να πει πως οι              

πολιτικοί πρόσφυγες που έφυγαν στα πρώην ανατολικά κράτη μετά την λήξη του            

εμφυλίου πολέμου, έδειξαν συλλογικό ενδιαφέρον και κατέβαλλαν προσπάθειες για         

την εκπαίδευση των παιδιών. Παρά τις μετακινήσεις, την αστάθεια και την έλλειψη            

υποδομών, έγιναν ενέργειες ώστε τα παιδιά αυτά να μην χάσουν την επαφή με το              

σχολείο και να τους παρασχεθεί καλής ποιότητας εκπαίδευση. Τα παιδιά όχι μόνο            

είχαν δασκάλους και βιβλία, αλλά εντάχθηκαν και στο εκπαιδευτικό σύστημα των           

χωρών υποδοχής μέχρι που συνέχισαν τις σπουδές τους και σε ανώτατες,           

επαγγελματικές και τεχνικές σχολές. Αντίθετα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση για τα           

παιδιά της υπαίθρου ήταν πολυτέλεια, τα σχολεία δεν είχαν αρκετούς          

εκπαιδευτικούς, ούτε βιβλία για όλα τα παιδιά.  

 

Συγκεκριμένα, αναφερόμενοι αποκλειστικά στα δύο εγχειρίδια εξάγουμε ορισμένα        

συμπεράσματα. 

Απώτερος στόχος των πολιτικών προσφύγων όπως και του Μηχιώτη, ήταν η           

επιστροφή στην Ελλάδα και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίστηκαν αρχικά.          

Όμως βαθμιαία συνειδητοποίησαν πως η επιστροφή στην πατρίδα δεν ήταν άμεσα           

εφικτή, οπότε προκειμένου να ενσωματώσουν τα παιδιά στις κοινωνίες που ήταν           

αναγκασμένα να ζουν, τα ενέταξαν στα σχολεία των χωρών φιλοξενίας. (Μποντίλα,           

2004) 

Η άποψη του Μηχιώτη για την πιθανότητα επιστροφής στην Ελλάδα, ένα ζήτημα            

κρίσιμο αλλά και αμφιλεγόμενο, δεν διακρίνεται καθαρά δεδομένου ότι ο          

συγγραφέας δεν αναφέρεται κατηγορηματικά στο συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς θα         

αρκεστούμε σε εικασίες, κρίνοντας από τον υπόλοιπο λόγο και το ύφος του και το              

γεγονός ότι το βιβλίο εκδόθηκε μια δεκαετία αργότερα όταν ο συγγραφέας είχε πλέον             

αντιληφθεί τη ματαιότητα της προσδοκίας της επιστροφής, οπότε προσανατολίζεται         

στη ρεαλιστική άποψη μιας παρατεταμένης παραμονής.  

Ο Μηχιώτης, προτού αναφερθεί σε κάποιο νέο όρο, έχει κάνει διευκρινιστικές           
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παρατηρήσεις ώστε να φθάνει ομαλά στο συμπέρασμα ή με άλλα λόγια εισάγει            

αβίαστα στην ορολογία της Γεωγραφίας. Στον ορισμό χρησιμοποιεί απλές και          

γνωστές έννοιες. Αυτός ο τρόπος ήπιας προσέγγισης και στενής συνάρτησης με το            

αμέσως προηγούμενο θέμα διατρέχει αβίαστα τη ‘’Θεωρία’’ του νέου μαθήματος,          

ώστε να μην τρομάζει και να μην εγκλωβίζεται το παιδί σε αυθαίρετες και ασύνδετες              

έννοιες. Σε γενικές γραμμές διαβάζουμε έναν κατανοητό και κάποτε γλαφυρό λόγο ο            

οποίος πλαισιώνεται από αντίστοιχα σκίτσα και παραστατικές εικόνες που αποδίδουν          

με ακρίβεια και ευκρίνεια το νόημα του κειμένου. Συμπερασματικά πρόκειται για           

ένα ελκυστικό εγχειρίδιο που κρατάει το ενδιαφέρον του παιδιού στο καινούριο και            

δύσκολο αυτό μάθημα. 

Η γνώση που επιχειρεί να μεταδώσει στους μαθητές, είναι σφαιρική, αντικειμενική           

και εμπεριστατωμένη , με ένα τρόπο λογικό που γίνεται κατανοητός από το παιδί.  

   

Οι Μαυριάς κ.ά στο πρώτο μέρος του βιβλίου, δίνουν και αναλύουν τους ορισμούς             

του μαθήματος. Όμως σε κάποιους από αυτούς παρατηρούμε μία ασύνδετη και           

ατεκμηρίωτη παράθεση νέων όρων, οι οποίοι έτσι ηχούν παράξενα στα αυτιά των            

μικρών μαθητών. Στο δεύτερο μέρος οι συγγραφείς αναφέρονται γραμμικά στις          

περιοχές της χώρας με την σειρά που τις συναντάει κανείς σε ταξίδι. Ακολουθεί μία              

συγκεκριμένη διαδρομή, που εξ ορισμού έχει περιορισμένη ‘’ορατότητα’’ αφού με          

αυτό τον τρόπο δεν αποδίδεται το εμβαδόν και δημιουργείται μια στενή και στρεβλή             

αντίληψη για τη θέση των περιοχών της χώρας πάνω στο χάρτη. Επίσης επειδή             

συνήθως δεν αναφέρεται προς ποια κατεύθυνση βόρεια ή νότια, δυτικά ή ανατολικά            

κινείται σε αυτό το ‘’υποκειμενικό’’ ταξίδι με αυτοκίνητο, φέρνει σύγχυση και           

αποπροσανατολισμό στο μυαλό του παιδιού. Επιπλέον κουράζουν άδικα το παιδί οι           

ανούσιες λεπτομέρειες, τα κοινότυπα επίθετα και οι άχρηστες πληροφορίες. Ακόμη ο           

λόγος συχνά στερείται τις απαραίτητες συνδετικές προτάσεις που θα οδηγούσαν          

ομαλά στο επιδιωκόμενο συμπέρασμα. Πέραν των ανωτέρω τεχνικών αδυναμιών στο          

βιβλίο συναντούμε και πολλές δεοντολογικές παραβιάσεις. Οι συγγραφείς φαίνεται         

να διακατέχονται από θεολογικές εμμονές και πολιτικές ιδεοληψίες που         

πλημμυρίζουν το κείμενο και συνεπώς φανατίζουν και δηλητηριάζουν αθώες ψυχές. 

Συμπερασματικά πρόκειται για μια προχειρογραμμένη εργασία με μονοσήμαντη        

παρουσίαση που δεν αντανακλά τη σοβαρότητα και το ήθος που πρέπει να διακρίνει             
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έναν συγγραφέα σε ρόλο εκπαιδευτικού μιας τόσο κρίσιμης και ευαίσθητης ηλικίας. 

Ο λόγος τους χαρακτηρίζεται από ιδεολογική μονομέρεια και δεν διαφαίνεται η           

αναγκαία ομαλή κλιμάκωση που φθάνει λογικά σε αποτέλεσμα, αφού παραθέτονται          

γνώσεις που φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους.  

Επιχειρούν έμμεσα να δώσουν μια μόρφωση που έχει χαρακτηριστικά ηθικής και           

χριστιανικών αξιών, αρχαιολαγνίας, συντηρητισμού και εθνικοφροσύνης τα οποία        

ασυνείδητα θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν το χαρακτήρα των παιδιών. 
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