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Πηγή: http://www.oefe.gr/ekdoseis/47/2.pdf   
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗ (22/10/2005) 

κος Στεφανής: Ξεκινήσαµε σας έλεγα µία προσπάθεια για να αναδείξουµε τις µορφές οι 
οποίες κόσµησαν, κοσµούν και θα κοσµούν για µας τους νεότερους συναδέλφους, το 
χώρο των δασκάλων που διακονούν τη φροντιστηριακή παιδεία γιατί κινδυνεύει να συντρι-
βεί αυτός ο χώρος και αυτός ο κόσµος µέσα 
στις στάχτες και στα σκουπίδια των αφορισµών και των εύκολων επικλήσεων του 
αναθέµατος της φροντιστηριακής παραπαιδείας όταν εµείς λειτουργούµε παράλληλα και 
υπηρετούµε ένα πολύ λαϊκό θεσµό κι εσείς είστε ένας από αυτούς που έχουν θεµελιώσει 
στην κυριολεξία αυτό το θεσµό πέραν το ότι είστε ένας διαπρεπείς δάσκαλος εραστής του 
λόγου και του αρχαίου και του νέου λόγου τον οποίο επίσης διακονείτε για αυτό και κά-
νουµε αυτή την κουβέντα σήµερα γιατί θέλουµε το επόµενο τεύχος να είναι αφιερωµένο σε 
µια µορφή όπως η δικής σας. Έτσι, θα αποκατασταθεί και η ισορροπία µετά τον Μανωλ-
κίδη δηλαδή στα κλασσικά γράµµατα. 
κος Μπελεζίνης: Άλλωστε για ένα χρονικό διάστηµα διηύθυνα το θεωρητικό τµήµα των 
φροντιστηρίων Μανωλκίδη. 
κος Χατζητέγας: Το έχω δει σε µία έκδοση του 1967. 
κος Μπελεζίνης: Ναι, ναι, ναι. 
κος Χατζητέγας: Του φροντιστηρίου που αναφέρετε και το δικό σας όνοµα και του κυρίου 
Μυτιληναίου. 
κος Μπελεζίνης: Ναι, ναι και του κυρίου Ανδρακάκου. 
κος Χατζητέγας: Και του κυρίου Ανδρακάκου Κων/νου του µεγάλου. 
κος Μπελεζίνης: Τον οποίο δυστυχώς χάσαµε προ µηνών. 
κος Χατζητέγας: Ναι, του Κων/νου του νεότερου. 
κος Μπελεζίνης: Του ανεψιού του, ναι του Τάσου του Ανδρακάκου. 
λίγα λεπτά διακοπή για καφέ 
κος Στεφανής: Να συνεχίσουµε λοιπόν τη κουβέντα. Από τις 7 το πρωί µέχρι τις 10 το βράδυ. 
κος Μπελεζίνης: Ναι, ναι. Και αυτό όχι από απληστία οικονοµική. Ήταν δύσκολο κανείς να 
λέει όχι σε παιδιά που πολλές φορές έρχονταν από τα περιφερειακά χωριά της περιοχής 
όπου δίδασκα, του Νοµού Αχαΐας, λόγου χάρη. Στην αρχή δίδασκα στην Πάτρα, αλλά και 
στην Αθήνα όταν µάλιστα οι εξετάσεις ήταν το 
Σεπτέµβριο, κάθε Σεπτέµβριο. Οπότε µαζεύονταν παιδιά στην πρωτεύουσα από την Ιεράπε-
τρα της Κρήτης µέχρι τον Έβρο στο βορρά. ∆εν µπορούσε κανείς να πει όχι. Μάλιστα το 
1972 περίπου, πρέπει το Θεωρητικό φροντιστήριο Αθηνών να συγκέντρωνε πάνω από 3000 
παιδιά. Αυτό εσήµαινε ότι για να στεγάζεται το πλήθος των µαθητών είχαµε νοικιάσει πολλές 
πολυκατοικίες και µάλιστα µε κάποια ντροπή θα πω τώρα ότι υπήρχε µια πολυκατοικία επί 
της Πανεπιστηµίου, την οποία προσωπικά δεν έτυχε να επισκεφτώ ποτέ. Αλλά, επειδή ήταν 
πολύ καλή η οργάνωση του φροντιστηρίου τα καταφέραµε. 
κος Στεφανής: Γιατί επιλέξατε να είστε φροντιστής; Γιατί νοµίζω είχατε διοριστεί, για µία 5ετία 
έχετε περάσει από το δηµόσιο. 
κος Μπελεζίνης: Ναι, θα πρέπει κανείς να αναφερθεί σε όλο το ιστορικό. Για να απαντήσει 
κανείς στο ερώτηµά σας θα πρέπει να πει όλο το χρονικό. Τέλειωσα το οκτατάξιο τότε 
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Γυµνάσιο επί Μεταξά, ήταν η µεγάλη µεταρρύθµιση που το τότε καθεστώς είχε προτείνει για 
την παιδεία. Τις πρώτες 6 τάξεις του Γυµνασίου εκείνου τις έβγαλα στην περίφηµη για την 
εποχή εκείνη, κυρίως για τα Φυσικοµαθηµατικά της, Μέση Σχολή Πατρών, αλλά εγώ και 
άλλοι φοβούµενοι τα Μαθηµατικά πήγαµε στις 2 τελευταίες τάξεις στο 4ο Γυµνάσιο 
Αρρένων. Αλλά ήδη, στη Μέση Σχολή είχε βρεθεί ένας φιλόλογος εµπνευσµένος ονόµατι 
Παναγιώτης Γκίνης ο οποίος ενέπνευσε έρωτα στη Φιλολογία και την Λογοτεχνία σχεδόν σε 
όλη την τάξη, σε σηµείο που να τρέχουµε όλοι οµαδικά στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και τα 
Λαϊκά Αναγνωστήρια της πόλης και να διαβάζουµε απλήστως. Λοιπόν, είχα έναν πρώτο 
έρωτα στην Φιλολογία, δίνω εξετάσεις στην Φιλοσοφική – αν θυµάµαι καλά πέτυχα από 
τους πρώτους – αλλά, ως φοιτητής αρχίζω την φροντιστηριακή δράση. Αυτό είχε ως 
συνέπεια να µην έχω φοίτηση συνεχή και ικανοποιητική, ώστε ενώ έπρεπε να ήµουν 
εγγραφής του ’47 ή ’48 πτυχίο πήρα µετά 10ετία τουλάχιστον, το 1958. Στο µεταξύ ασκούσα 
παρανόµως ως ένα σηµείο το φροντιστηριακό επάγγελµα και πιστεύω ότι είχα αρκετή 
απήχηση, γλυκαινόµουν και συνεπώς δεν νοιαζόµουν για το πτυχίο. Αν µάλιστα δεν µε 
πίεζαν και δικαίως οι συνάδελφοι εκ των φροντιστηρίων στην Πάτρα ίσως και να µην 
έπαιρνα ποτέ πτυχίο. Παίρνω λοιπόν πτυχίο το ’58 και διορίζοµαι στο δηµόσιο το 1962 
περίπου. Αρχικά στο Γυµνάσιο Κάτω Αχαίας και αργότερα στο 4ο Γυµνάσιο Πατρών από το 
οποίο αποφοίτησα και στο 1ο Γυµνάσιο Αρρένων που µάλιστα άσκησα παρότι νεαρός τότε 
Γυµνασιαρχία, ατύπως. ∆ιορίζοµαι στο δηµόσιο, αλλά δεν θα ήθελα να το αποκρύψω, δεν 
θα ήταν έντιµο, εξακολουθώ να έχω τµήµατα σε διάφορα σπίτια των µαθητών. Θα έλεγα ότι 
στην ουσία δεν εγκατέλειψα το φροντιστήριο και τις παραδόσεις τις φροντιστηριακές. Είµαι 
βέβαιος ότι δεν ήµουν απολύτως εν τάξει µε τα πράγµατα και τους νόµους, αλλά δεν 
θέλησα να το αποκρύψω. Το 1966 µε απόφαση του Υπουργείου τότε, καλούµαι να έρθω 
στο ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης για µετεκπαίδευση – ένα είδος µεταπτυχιακόν – ώστε 
έρχοµαι στην Αθήνα και αρχίζω να φοιτώ στο ∆ιδασκαλείο Μέσης. Εκπαίδευσης όπου είχα 
και κάποιους καλούς καθηγητές. Μάλιστα πρόλαβα τον Ι.Μ. Παναγιωτόπουλο στα Νέα 
Ελληνικά, τον Γιάννη Κακριδή και άλλους. Ωστόσο, και τότε ακόµη, ιδού µια νέα παρανοµία 
µου – θα είµαι απολύτως ειλικρινής – άρχισα να κάνω ιδιαίτερα µαθήµατα σε φροντιστήρια 
επίσηµα, όπως το φροντιστήριο Θεάκου, επί της πλατείας Κάνιγγος ή Οµονοίας δεν 
θυµάµαι. Από τα επιφανή τότε θεωρητικά και πρακτικά φροντιστήρια, αλλά σε µια δυο το 
πολύ βδοµάδες µε κάλεσε ο διευθυντής, ο εις εκ των αδελφών, και µου είπε ότι απολύοµαι. 
Αυτό µε ενεθάρρυνε µεγάλως. Ήταν προφανές ότι ανησυχούσε για την απήχηση που είχαν 
τα µαθήµατά µου στα τµήµατα του φροντιστηρίου αυτού. Και προτίµησε καλώς πλέον, 
ίσως, να µε αποµακρύνει. Τότε ακριβώς µου έγινε η πρώτη πρόταση από τον Κώστα 
Μανωλκίδη να διευθύνω το θεωρητικό φροντιστήριο που στεγαζόταν τότε επί της οδού 
Σταδίου. ∆έχτηκα, αλλά δεν του είπα µολονότι δεν το απήτησε ο ίδιος, ότι θα παραιτηθώ. Και 
υπέβαλα την παραίτησή µου. Είδα δηλαδή, ότι δεν ήταν τα πράγµατα τόσο δύσκολα και 
µυθικά όπως φανταζόµουν για τους µεγάλους δασκάλους στο χώρο αυτό, όπως ήταν ο 
Τσαπέκης, όπως ήταν ο Χαντζής και άλλου τότε φιλόλογοι, δεινοί όντως. 
κος Χατζητέγας: Να παραιτηθείτε εννοείτε από το δηµόσιο.  
κος Μπελεζίνης: Τη δηµόσια υπηρεσία. Πράγµατι υποβάλλω την παραίτησή µου και βε-
βαίως έγινε δεκτή, εξηγούσα τους λόγους και αρχίζω να διευθύνω το φροντιστήριο Μανωλ-
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κίδη. Πρέπει να βρισκόµαστε στο Μάιο του 1966. Στις 21 Απριλίου του ’67 ως γνωστόν κη-
ρύσσεται η δικτατορία των συνταγµαταρχών. Εγώ εξακολουθώ να διευθύνω και τα λοιπά, 
αλλά το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους – του ’67 – αίρεται η άδεια λειτουργίας του φροντιστη-
ρίου Μανωλκίδη, του Ηρακλείτου, συνεπώς και η άδεια που κάλυπτε το θεωρητικό τµήµα. 
Για την άρση αυτή δεν µπορώ καθόλου να καυχηθώ, δεν έκανα τίποτα το άξιο αυτής της 
απόφασης, αλλά βεβαίως ήµουν στο φρόνηµα αριστερός χωρίς βεβαίως αυτό να το δει-
κνύω στους µαθητές µου, αλλά επειδή ο Μανωλκίδης εφέρετο ως χρηµατοδότης της Ε∆Α 
τότε και λοιπά, το καθεστώς αποφάσισε να µας κλείσει. Την κρίσιµη εκείνη στιγµή σκέφτηκα 
ότι θα έπρεπε να ανεξαρτητοποιηθώ, µε εκάλεσε ο Μανωλκίδης ο οποίος έφευγε για το Πα-
ρίσι και µου είπε ότι µπορώ να χειριστώ όπως θέλω το τµήµα του θεωρητικού φροντιστη-
ρίου. Ήδη στην οδό Σταδίου και στο θεωρητικό τµήµα του φροντιστηρίου είχα γνωρίσει 3 
εκλεκτούς συναδέλφους, το Ντίνο Ανδρακάκο, τον κύριο Μυτιληναίο – θα το διαγράψουµε 
αυτό γιατί µας χρεώνουν το όνοµα και είναι αστείο. Είναι αυτό που λέει η ψυχανάλυση, ο 
φροϋδισµός και το λένε στα λατινικά lapsus linguae – λάθος γλωσσικό – ή το λένε ελλιπή 
ενέργεια, όπου κάπου µπλοκάρει η συνείδηση και αυτό είναι η αιτία όπου δεν συνειδητοποιεί 
κανείς αµέσως. Και είναι απίστευτο, γιατί τη στιγµή αυτή δεν µπορώ να θυµηθώ το όνοµα 
του κου Μυτιληναίου τον οποίο εκτιµώ και θαυµάζω απεριορίστως. Μήπως είναι ένα είδος 
ζήλιας; Είναι απίστευτο. Ορφέας. Ναι ο Ορφέας Μυτιληναίος. Γνωρίζω λοιπόν, τρεις εκλε-
κτούς φιλολόγους, το Κωνσταντίνο Ανδρακάκο, τον Ορφέα Μυτιληναίο και τον Σταύρο Πά-
ντο. ∆εν ήταν σύνηθες να βρεθούν στον ίδιο χώρο τόσο εκλεκτοί δάσκαλοι. Ο καθένας µε 
την κύρια αρετή του και άλλες. Ο Κων/νος Ανδρακάκος είχε φοβερή επαφή µε τα παιδιά, 
µεγάλη λατινοµάθεια και ελληνοµάθεια και την αρετή να επιβάλλεται σε ζητήµατα πειθαρχίας 
στους νέους ανθρώπους και µε µόνη την παρουσία του. Ο Ορφέας Μυτιληναίος είχε ένα 
απέραντο ψυχικό βάθος, ελληνοµάθεια σπανιοτάτη και αρκετά καλή επαφή µε τους 
µαθητές και ο κος Πάντος στον οποίο υπερείχε η ηδύτητα του χαρακτήρα και γινόταν εξαι-
ρετικά και δικαίως αγαπητός από τους µαθητές. Λοιπόν, προτείνω στους λοιπούς συνα-
δέλφους – εφόσον άλλωστε δεν είχαµε άδεια - να βρούµε ένα νέο χώρο και εκεί να στεγά-
σουµε το νέο φροντιστήριο το οποίο θα ονοµαζόταν Θεωρητικό Αθηνών. Βγήκαµε λοιπόν, 
στους δρόµους εκεί κοντά και ψάχναµε για διαθέσιµο χώρο κάποια πολυκατοικίας και τελι-
κώς βρήκαµε στην Κωλέττη, στην Κωλέττη 12, την πατρική οικία του γνωστού βουλευτή Γε-
ωργίου Μαγκάκη. Αλλά δεν ήταν παρά µόνο 2-3 χώροι ελεύθεροι. Στον άλλο χώρο κατοι-
κούσε αν θυµάµαι καλά η αδελφή του κου Μαγκάκη και πολλά δωµάτια του κάτω ορόφου 
ήταν ήδη νοικιασµένα. Πάντως εγκαθιστάµεθα εκεί και αρχίζουµε µεταφέροντας κάποιους 
µαθητές από την Σταδίου 60, δηλαδή από το παλαιό θεωρητικό φροντιστήριο Μανωλκίδη οι 
οποίοι µας ακολούθησαν όταν έγινε γνωστή η άρση της αδείας. 1967, ’68 ,’69 ήδη αν όχι 
από το τρίτο έτος από το τέταρτο, έχουµε πλέον τα πρωτεία σε κίνηση και απήχηση µέσα 
στην Αθήνα. Οπότε βεβαίως καταφέραµε να απελευθερώσουµε τον πάνω όροφο, όταν κα-
ταφέραµε να πείσουµε ενοίκους από τον κάτω όροφο να µας αφήσουν το χώρο και στη 
συνέχεια αρχίσαµε να νοικιάζουµε την µία πολυκατοικία µετά την άλλη. Αυτό που έχει το δικό 
µας επάγγελµα, η δική µας προσφορά – θα έλεγα και το λειτούργηµα – και το οποίο 
δυσκολεύονται πολύ να κατανοήσουν, ότι είµαστε ίσως από τις λίγες επαγγελµατικές 
κατηγορίες που δεν χρειαζόµαστε καµιά έξωθεν βοήθεια, εύνοια ή προτίµηση. Φυσικοί 
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κριτές µας είναι τα παιδιά και τουλάχιστον από την άποψη αυτή έχουµε µυσταγωγική 
άσκηση παιδείας. Ο φροντιστής ήτανε µία αναγκαιότητα στη χώρα και εξακολουθεί να είναι 
διότι αποτέλεσε την γέφυρα µεταξύ της µέσης και της ανωτάτης παιδείας. Χωρίς την δική 
µας συµβολή οι µαθητές και οι πρωτοετείς φοιτητές θα προσέρχονταν στα έδρανα των 
αµφιθεάτρων και των πανεπιστηµιακών χώρων σε κατάσταση που δεν θα επέτρεπε να 
παρακολουθήσουν πανεπιστηµιακού επιπέδου παραδόσεις. Συνεπώς από την άποψη αυτή 
ο φροντιστής ήταν και εξακολουθεί να είναι απαραίτητος. Ότι βεβαίως είχαµε απολαβές 
οικονοµικές µεγαλύτερες από τους άλλους συναδέλφους που αρκούνταν στην πενιχρή 
εµµισθία δεν µπαίνει ρώτηµα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να καταλογιστεί εις 
βάρος των φροντιστών. 
κος Στεφανής: Μυσταγωγική άσκηση παιδείας λοιπόν. 
κος Μπελεζίνης: Ναι, ναι. ∆ιότι ποιο ήταν και είναι και θα είναι το ουσιωδέστερο στην παιδευ-
τική σχέση; Το ουσιωδέστερο είναι και θα εξακολουθεί να είναι ο έρωτας ο παιδευτικός, η 
επιλογή των δασκάλων. Και στο δηµόσιο βέβαια τελείται µε µυσταγωγία, αλλά υπό άλλους 
όρους. Εκεί δεν εξασφαλίζεται πάντοτε η επιλογή των δασκάλων. ∆εν είναι ελεύθερη η σχέση 
δασκάλου και µαθητή. Στα φροντιστήρια επιλέγεται ο δάσκαλος, και όχι µόνο επιλέγεται το 
σχολείο – δηλαδή το φροντιστήριο - αλλά είναι πολλές φορές που τρόφιµοι του 
φροντιστηρίου απαιτούν τον α’ ή β’ συνάδελφο. Συνεπώς υπάρχει µία ιδιαίτερη σχέση 
µαθητή και δασκάλου. 
κος Στεφανής: Νιώσατε ποτέ ότι διακονείτε στο χώρο της παραπαιδείας όπως αρέσκονται 
να λένε κάποιοι; ‘Η ότι προσφέρετε ουσιαστική παιδεία; 
κος Μπελεζίνης: Όχι, ειλικρινώς ποτέ δεν αισθάνθηκα έτσι. Το άκουγα που και που και από 
έντυπα και από κανάλια και λοιπά. Όχι ήταν ουσιαστική η σχέση της παιδείας, συνεπώς δεν 
το αισθάνθηκα. Ειλικρινώς όχι. ∆εν το αισθάνθηκα ποτέ. Βέβαια, ούτε καν θα έλεγα ότι µε 
στενοχωρούσε. Είχε µάλιστα γόητρο ο φροντιστής. ∆εν ξέρω τώρα πως έχουν τα 
πράγµατα. Είχε γόητρο. Βέβαια προσωπικά δεν ήµουν ένας τυπικός φροντιστής θα 
τολµούσα να πω. Έτσι, ενώ βασικά δίδασκα Αρχαία Ελληνικά – τη θεµατογραφία που λέµε 
στο χώρο µας … 
κος Χατζητέγας: Από στήθους, χωρίς ανάγνωση. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, ότι γινόταν 
αυτό από στήθους. 
κος Μπελεζίνης: Αυτό είναι αλήθεια. ∆ηλαδή, συνέβαινε να έχω πολύ δυνατή – θα το έλεγα 
κειµενική µνήµη – συνεπώς, όταν ας πούµε τα παλιά χρόνια υπαγόρευε ο καθηγητής το αρ-
χαίο κείµενο δεν χρειαζόταν να έχω το στερεότυπο. Αυτό είναι αλήθεια. Να καυχηθώ γι’ 
αυτό; Ναι, µολονότι επαναλαµβάνω η αρετή δεν είναι από τις ουσιώδεις, η µνήµη, έστω η 
κειµενική µνήµη, αλλά και τώρα – ευτυχώς συµβαίνει σπανίως – έχω αϋπνίες, δε χρειάζεται 
να σηκωθώ από την κλίνη και να πάω στο γραφείο για να ανοίξω τον Πλάτωνα ή τον Θου-
κυδίδη. Μένω στο κρεβάτι και αρχίζω να κάνω εκλογή από χωρία του Θουκυδίδη. Αν θέλω 
σικελικά, βρίσκω στη µνήµη µου σικελικά. Εάν θέλω περιγραφή του λοιµού, έχω στη µνήµη 
µου περιγραφή του λοιµού. Αυτό βέβαια βοήθησε, δεν θα το αποκρύψω, βοήθησε στη 
γρήγορη προσωπική επιβολή στην Αθήνα. Γιατί αυτό δεν το είχαν ξαναδεί τα παιδιά. ∆εν είχε 
άλλον από όσο µπορώ να ξέρω. Βεβαίως την ίδια αρετή είχε και ο κύριος Μυτιληναίος. 
Επίσης, φοβερή κειµενική µνήµη. Είχε βάθος φιλολογικό, τεράστιο φιλολογικό βάθος. 
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Λοιπόν, είναι αλήθεια και στην αρχή τα παιδιά έτσι κάπως εκβιάζονταν – µάλιστα συνέβη όχι 
λίγες φορές – να έχουνε φέρει µαζί τους βιβλία ώστε εάν – Θουκυδίδη, Ισοκράτη και τα 
λοιπά – και µε ρωτούσαν τεχνηέντως ποιο χωρίο είναι τους έλεγα περίπου τα στοιχεία του 
χωρίου και το άνοιγαν στα κρυφά να δουν αν θα κάνω αναγνωστικό λάθος ή όχι. Υποθέτω 
ότι αυτό σπάνια συνέβαινε, αλλά αν και τα παιδιά νόµιζαν ότι είναι λάθος µπορεί να 
έσφαλλαν, διότι όπως ξέρουµε υπάρχουν πολλές γραφές στις εκδόσεις των κειµένων. 
Επίσης, αυτό µε το οποίο τελικά θα µπορούσα να έχω µια µικρή καύχηση ήταν ότι έβρισκα 
σχεδόν σε κάθε κείµενο την ευκαιρία, σε κάθε χωρίο που δίδασκα ή πρότεινα για ερµηνεία, 
έβρισκα αφορµές να πετάω στα παιδιά, να διαβάζω στίχους από την νεοελληνική ποιητική 
παράδοση. Σολωµό, Κάλβο, Σεφέρη, Ελύτη γιατί και εδώ και στα νεοελληνικά κείµενα η 
µνήµη µου είναι εξίσου ισχυρή. Τα παιδιά στην αρχή ξαφνιάζονταν. Λόγου χάρη εάν τους 
έκανα ένα χωρίο από τα Σικελικά και τον εγκλεισµό των Αθηναίων αιχµαλώτων στα ορυχεία 
των Συρακουσσών και της Σικελίας, τότε την κατάλληλη στιγµή τους έλεγα σεφερικό στίχο. 
Φερειπήν, “…οι γυναίκες µας, οι γυναίκες µας στα κεφαλόβρυσα και οι άντρες µας στα 
λατοµεία. Οι γυναίκες µας στα κεφαλόβρυσα και οι άντρες µας στα λατοµεία…”. Έχουµε 
διακειµενική σχέση εδώ γιατί το πρώτο ηµιστίχιο ακουµπάει στην µεγάλη γνώση του Σεφέρη 
για τους αρχαίους τραγικούς και τις Τρωάδες αιχµαλώτους και τα λοιπά που τους έστελναν 
για δουλειές στα κεφαλόβρυσα οι νέοι κύριοί τους ή τις έσερναν στα κρεβάτια τους «…οι 
γυναίκες µας στα κεφαλόβρυσα …». Και το δεύτερο ηµιστίχιο ακουµπάει στο Θουκυδίδη, «… 
και οι άντρες µας στα λατοµεία …». Και ούτω καθεξής. Έχει συµβεί κάποτε µετά από πολλά 
χρόνια και αυτό είναι καύχησή µου, έχει συµβεί µετά από πολλά χρόνια, δεκαετία ή δεκαετίες 
ή εικοσαετία ακόµα, να έχω παλιές µαθήτριές µας να µε βρουν – µεταξύ των οποίων και 
πολύ καλές ποιήτριες – και να µου πουν, τώρα καταλαβαίναµε κύριε Μπελεζίνη γιατί 
πετάγατε στίχους φαινοµενικά άσχετους, ενώ ποτέ δεν ήσαν άσχετοι, στην διάρκεια του 
µαθήµατος. 
κος Μπελεζίνης: Αλλά φαίνεται ότι περιαυτολογώ. 
κος Στεφανής: Προλαβαίνατε να διαβάσετε ως φροντιστής; 
κος Μπελεζίνης: Αυτό είναι ένα ερώτηµα που µε πονάει, γιατί παραλλήλως η φιλοδοξία µου 
ήταν να γράψω. Όχι βέβαια ποίηση ή µυθιστόρηµα, είµαι τελείως ατάλαντος, αλλά να 
γράψω κριτική της λογοτεχνίας ή θεωρία της λογοτεχνίας. Να γράψω για την ποίηση και την 
λογοτεχνία. Βεβαίως το 10ωρο διδασκαλίας, αλλά έβρισκα και ώρες ακόµη και από τον 
µεσηµβρινό ύπνο του οποίου είµαι πολύ φίλος ή το νυχτερινό. Η δράση µου δεν ήταν µικρή 
στον παράλληλο αυτόν τοµέα και κυρίως όταν ήρθα στην Αθήνα. Μάλιστα συνέβη να εκ-
δώσω ένα περιοδικό λόγου και θεωρίας της λογοτεχνίας και ποίησης, το περιοδικό “Σπίρα”, 
σε τρεις περιόδους. Αλλά και εδώ είναι προβλήµατα πια συγχρόνως βίου και χρέους και 
ηθικής, ότι αυτό που θα ήθελα να είµαι είναι γραφιάς. Συγγραφέας. Βεβαίως έπεσα κοντά, 
σε κάτι που είναι κοντά. Στην διδασκαλία, στο αρχαίο κείµενο, στη διδασκαλία των αρχαίων 
ελληνικών των οποίων τη διδασκαλία σας είπα επλούτιζα µε στοιχεία ποίησης. 
κος Χατζητέγας: Τώρα που αποµαχείτε από το φροντιστήριο γράφετε όµως. 
κος Μπελεζίνης: Ναι κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όταν εκδηλώθηκε προ 5ετίας στην κυρία 
βάση της η αυχενική νόσος, για λόγους ψυχολογικούς παραδόξως τα δύο πρώτα χρόνια 
από το 2000 έως το 2003 µε βοηθούσε να απέχω από το κάθε τι και από τη συγγραφική 



 

 
6 

δραστηριότητα. Αλλά µετά τα 2-3 τελευταία χρόνια µε έπιασε αµόκ γραψίµατος. Να τώρα 
που µιλάµε οφείλω να παραδώσω µέχρι τη ∆ευτέρα κείµενα σε 3 περιοδικά και 2 εφηµερίδες. 
Έχω όλο το χρόνο στη διάθεσή µου, αλλά βεβαίως σε λίγες µέρες την 28η Οκτωβρίου 
συµπληρώνω το 67ο, τι λέω; Το 76ο έτος – πάλι lapsus linguae – της ηλικίας µου. 
κος Στεφανής: Θα γράψετε και για µας κάποιο κείµενο. Γι’ αυτή τη γεύση ζωής που σας 
άφησαν τα φροντιστήρια. 
κος Μπελεζίνης: Θα ήµουν ευτυχής, αλλά δεν ξέρω τι θα πει η συντακτική επιτροπή του πε-
ριοδικού. 
κος Στεφανής: Σε έναν Μπελεζίνη η συντακτική επιτροπή του περιοδικού µάλλον θα πρέπει 
να το θεωρεί τιµή της. 
κος Μπελεζίνης: Ναι, ναι θα γράψω γι’ αυτό που λέµε τώρα, το συνδυασµό αρχαίων και 
νέων ελληνικών στη διάρκεια διδασκαλίας του αρχαίου ελληνικού θέµατος, θα σας ενδιέ-
φερε; 
κος Στεφανής: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα ενδιέφερε η δική σας γραφίδα να κοσµήσει 
τα έντυπα στα οποία ήδη συνεργαζόσαστε πέραν της δικής µας προσπάθειας, δείγµατα 
της οποίας έχει φέρει ο κος Πρόεδρος. Θα ήταν πολύτιµο ειλικρινά πιστέψτε µε και δεν σας 
τα λέω για να σας κολακέψω, αλλά είναι η αλήθεια οπότε αν η αλήθεια είναι κολακεία δε-
χτείτε το έτσι. Είναι πολύτιµο για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν κύριε Μπελεζίνη 
αυτή την στιγµή εν αναµονή, αν θέλετε, και είναι συνάδελφοι φροντιστές, άνθρωποι που 
βγάζουν το ψωµί τους και υπηρετούν αυτό το λαϊκό για εµάς θεσµό – τον οποίο και εσείς επί 
πάρα πολλά χρόνια – για πόσα αλήθεια; - διακονήσατε; 
κος Μπελεζίνης: Από πρωτοετής της Φιλοσοφικής µέχρι το 2000. Σαράντα εννιά. Μισός αι-
ώνας. 
κος Στεφανής: Θα ήταν πολύτιµο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πατριάρχης στο χώρο των 
φροντιστών να γράψει για το ότι το φροντιστήριο είναι µια στάση ζωής. Εγώ το γνώριζα ως 
φοιτητής. Είχα συµµαθητάς οι οποίοι ερχόντουσαν σε σας, στο φροντιστήριό σας και είχα 
καθηγητάς εδώ στην Φιλοσοφική Σχολή οι οποίοι – ο κος Κοκολάκης ο οποίος µας έκανε 
Όµηρο και είχε διακρίνει την έφεσή µου στα Αρχαία - και µου έλεγε «θα µάθεις συντακτικό 
µόνο όταν σου διαβάζω και συντάσσεις στον αέρα». Κάτι το οποίο µε είχε πληγώσει ως και 
εξοντώσει τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής µου ζωής, διότι δεν µπορούσα να το κάνω. Και 
µου είπε «δεν πήγαινες στον Μπελεζίνη φροντιστήριο;» Και του λέω όχι, πήγαινα στον Στάθη 
στην Λαµία. Και µου λέει «πρέπει να µάθεις τι γίνεται µε τον Μπελεζίνη» και άρχισα να ψάχνω 
να ρωτάω ποιος πήγαινε στον Μπελεζίνη και µου είπαν ότι πλειστάκις διάβαζε το κείµενο ο 
δάσκαλος και ήταν υπόχρεοι οι µαθητές να κάνουν σύνταξη στον αέρα. Όσο πιο γλυκά και 
πιο όµορφα διάβαζε, τόσο πιο καλά καταλαβαίνανε και τα παιδιά τη µετάφραση. Είναι µια 
στάση ζωής αυτό το ακαδηµαϊκό ήθος, είναι µια στάση ζωής και µια γεύση ζωής αυτή η 
διάθεση κατάκτησης της γνώσης, χωρίς να φτάνετε σε καταχρήσεις. Γιατί εσείς πάντα 
υπήρξατε ένας άνθρωπος του µέτρου. Υπήρξατε ένας άνθρωπος ο οποίος λαµπρύνατε τα 
γράµµατα και τις τέχνες εδώ και στην πρωτεύουσα και όχι τις κοσµικές στήλες στων 
εφηµερίδων το παράρτηµα.  
κος Μπελεζίνης: Ευχαριστώ πολύ, ίσως υπερβάλετε λίγο θα µου επιτρέψετε, αλλά πάµε στην 
ουσία του πράγµατος. Όντως ο χώρος του φροντιστηρίου ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ήταν ο 
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χώρος αυτής της µυσταγωγίας, της παιδείας σε όλο το βάθος της. Μάλιστα, ως προς 
εµένα ήταν και ο µόνος χώρος βίου που γνώρισα. Και η πρώτη σύζυγός µου µε την οποία 
απέκτησα µια κόρη, υπήρξε µαθήτριά µου. Και δεσµός τον οποίο διατηρώ από το 1972 
µέχρι σήµερα µε την Άννα Καφέτση, που συµβαίνει να είναι η ∆ιευθύντρια του Εθνικού Μου-
σείου Σύγχρονης Τέχνης, υπήρξε επίσης µαθήτριά µου. Επιπλέον, είχα ισχυρούς 
πνευµατικούς δεσµούς µε παλαιούς µαθητές µου οι οποίοι αργότερα υπήρξαν – δεν υπερ-
βάλλω στο παραµικρό – και διδάσκαλοί µου. Λόγου χάρη, ο Σωκράτης Σκαρτσής στην Πά-
τρα. 
κος Χατζητέγας: Έγραψε και το βιβλίο «Ανδρέας Μπελεζίνης, µια ζωή µαρµάρου». 
κος Μπελεζίνης: Ναι, ναι. Ο Σκαρτσής υπήρξε µαθητής µου. Όταν έφυγε ήταν να δώσει ει-
σαγωγικές εξετάσεις. Μετά φοίτησε στην Φιλοσοφική και λοιπά και µαζί µε τον Σκαρτσή – 
απέναντι στον οποίο αισθανόµουν και εξακολουθώ να αισθάνοµαι σε πολλά ως διδάσκα-
λος, ως δάσκαλο τον αισθάνοµαι – οργανώσαµε στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας το 
Συµπόσιο Ποίησης. Εδώ είναι η παράλληλη δράση, δηλαδή εδώ είχα την ικανοποίηση. Και µε 
ψυχή του Συµποσίου τον Σωκράτη Σκαρτσή και στην αρχή καθηγητές του Πανεπιστηµίου 
της Πάτρας την εποχή που ήταν αποκλειστικά θετικής κατεύθυνσης, οργανώσαµε το 
Συµπόσιο Νεοελληνικής Ποίησης και αυτό ήταν µοναδικό στην Ελλάδα. ∆ηλαδή, δεν 
οργάνωσε το συµπόσιο αυτό µια φιλοσοφική σχολή ή µια σχολή θεωρητικής κατεύθυνσης, 
αλλά βρέθηκαν αυστηροί τότε – ήταν τότε άτεγκτοι τεχνοκράτες – όπως ο Θυµαρόπουλος, 
διάσηµος ανά την υφήλιο για την ευκολία µε την οποία έλυνε και έδενε βιοµηχανίες 
ολόκληρες, Ειδικός Μηχανολόγος. Όπως ο Μαθηµατικός Άρης Σησσούρας και άλλοι. Είναι 
απίστευτο, αυτοί κυρίως µε, βέβαια, την παρότρυνση του Σωκράτη Σκαρτσή και µε µία 
επιτροπή που κάναµε το 1981 ιδρύσαµε το Συµπόσιο Ποίησης στον χώρο του Πανε-
πιστηµίου Πατρών το οποίο, είναι απίστευτο, συµπλήρωσε φέτος 25 χρόνια δράσης. Και 
αυτό είναι µοναδικό για πνευµατικό θεσµό της Ελλάδας και µάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι 
είναι το µόνο Συνέδριο ή Συµπόσιο που εκδίδει ανελλιπώς επί 25ετία πρακτικά. 
Για κάποια πράγµατα θα πρέπει να καυχάται κανείς. Από έρευνα που έκανε ο 
Θυµαρόπουλος – πέθανε δυστυχώς νέος, αυτός ο Μηχανολόγος – σε Αµερικάνικα Πανεπι-
στήµια, ήταν παντού τα πρακτικά του Συµποσίου Ποίησης της Πάτρας. Και πράγµατι 
σήµερα δεν είναι δυνατόν να γραφτεί διατριβή ή επιστηµονική εργασία και λοιπά επί της ελ-
ληνικής ποιήσεως χωρίς να υπάρξουνε λίγες ή πολλές παραποµπές στα Πρακτικά του 
Συµποσίου. Αυτός ο θεσµός, βέβαια και κατά βάθος δεν ήταν παρά µια ανταπόδοση, διότι 
εάν εγώ έγινα φιλόλογος το οφείλω– τον µνηµόνευσα νωρίτερα – στον Παναγιώτη τον 
µακαρίτη, τον Παναγιώτη Γκίνη, ο οποίος ήταν ένας µοναδικός διδάσκαλος. Ποτέ δεν έκανε 
ευθέως παρότρυνση ή παρακίνηση και λοιπά. Απλώς εµφανίστηκε από το πρώτο µάθηµα 
και ανέβηκε στην έδρα µε το λογοτεχνικό περιοδικό στην τσέπη του σακακιού. ∆εν 
χρειαζόταν να κάνει άλλη σύσταση. ∆ιακριτικότατη. Και µετά µε το µάθηµά του και τα λοιπά 
και µετά από µερικές εβδοµάδες είχε ξεσηκώσει ολόκληρη την τάξη και όπως είπα µας 
έβγαλε στις βιβλιοθήκες της πόλης για να ετοιµάζουµε τις αναλύσεις των Νέων Ελληνικών. 
κος Στεφανής: Είπατε χώρος βίου το φροντιστήριο. 
κος Μπελεζίνης: Χώρος βίου, ναι, ναι. Άλλωστε µετά από 10ωρη απασχόληση ηµερησίως, 
ο µοναδικός. 
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κος Στεφανής: Μετανιώσατε που υπήρξε χώρος βίου; 
κος Μπελεζίνης: Όχι, όχι. Μόνο µε την επιφύλαξη αυτή ότι η βαθύτερη και κύρια φιλοδοξία 
µου ήταν το γράψιµο. Ωστόσο, παρά ταύτα και εκεί έδωσα αρκετές δυνάµεις µου. Πάντως οι 
δύο αυτές τάσεις και φιλοδοξίες παντρεύονταν κάπου στη διάρκεια του µαθήµατος. 
κος Στεφανής: Και επειδή ξεκινήσατε, συγνώµη που παρεµβαίνω, να µιλάτε για διαπρεπείς 
µαθητές σας και είπατε για τον κύριο Σκαρτσή, εµείς είχαµε ακούσει για τον κύριο Λοβέρδο 
σε µία συγκέντρωση που είχε κάνει η οµοσπονδία πριν δύο χρόνια. Τον Ανδρέα. Για πείτε 
µας κάποια ονόµατα που σας έρχονται στη µνήµη. 
κος Μπελεζίνης: Είναι δεκάδες, πιθανώς και εκατοντάδες, αλλά επειδή υπάρχει φόβος να 
παραλείψω κάποιον, θα αποφύγω τη στιγµή αυτή, ίσως στο περιοδικό εάν δοθεί η ευκαιρία. 
κος Στεφανής: Τον Σουφλιά τον είχατε; Τον είχε ο Μανωλκίδης. 
κος Μπελεζίνης: Τον Υπουργό; ∆εν αποκλείεται. Βέβαια στην αρχή έκανα µόνο – όταν πρω-
τοήρθα από την Πάτρα – έκανα µόνο Νεοελληνική Λογοτεχνία. Θυµάστε που σε κάποια 
φάση είχε µπει; ∆εν ξέρω τώρα γιατί την έχουν αποκλείσει από την θετική κατεύθυνση. Τότε, 
θα το πω πάλι, όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες – εντός εισαγωγικών και µε την καλή σηµασία της 
λέξης – ο Θυµαρόπουλος, ο Σησσούρας και άλλοι πολλοί, είχαν προτείνει το µάθηµα της 
ποίησης να γίνει υποχρεωτικό τουλάχιστον στο Αρχιτεκτονικό Τµήµα του Πολυτεχνείου. Και 
ήδη από το ’81 δηλαδή, το πρώτο έτος που οργανώσαµε το συµπόσιο, είχε αφιερωθεί µία 
ηµερίδα στην οργάνωση Φιλοσοφικής Σχολής. Από τότε χωρίς να υπάρχει ακόµη 
προοπτική για φιλοσοφική σχολή και για την διδασκαλία της ποίησης και της γραφής. 
κος Χατζητέγας: Συµφωνείτε ότι είναι πολύπαθη η παιδεία µας. 
κος Μπελεζίνης: Όντως είναι, όντως. 
κος Χατζητέγας: Ποιες τοµές δηλαδή, µετά από µία διαδροµή 50 ετών στην τάξη, όπου έχετε 
ζήσει εξεταστικά συστήµατα, βλέπουµε τα ίδια και τα ίδια πάλι να ξανάρχονται. Όλα τα 
έχουµε πει, όλα τα έχουµε σκεφτεί, τουλάχιστον γύρω από το εξεταστικό έχουν εξαντληθεί τα 
πάντα, αλλά το θέµα είναι ότι µετά από µία τέτοια διαδροµή τι έχετε την αίσθηση ότι µας 
οδηγεί στο συµπέρασµα να λέµε η «πολύπαθη παιδεία» µας; Τον χαρακτηρισµό δηλαδή; Τι 
είναι αυτό που θα έπρεπε ενδεχοµένως να έχει γίνει διαφορετικό; 
κος Μπελεζίνης: Θα µου επιτρέψετε τη στιγµή αυτή να προβώ µόνο σε µία σύσταση. Να µην 
αλλάζει το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων και γενικότερα της παιδείας µε κάθε αλ-
λαγή κυβέρνησης. Προσωπικά έχω υποστεί στο πετσί µου, όπως και όλοι µας, αλλεπάλλη-
λες µεταρρυθµίσεις από την Μεταξική γιατί είµαι παλαιός άνθρωπος, µέχρι πρόσφατα. Να 
σταµατήσουν να κάνουν αλλαγές. Θα πρέπει κάποιος να κατανοήσει, σε άλλες χώρες 
όπως είναι οι ευρωπαϊκές περνάνε αιώνες για να αλλάξει το σύστηµα. Αιώνες ή τουλάχι-
στον πάρα πολλές δεκαετίες. Προτού δοκιµαστεί καν ένα σύστηµα αµέσως κάθε υπουργός 
θέλει να απαθανατίσει το όνοµά του µε µία νέα εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 
κος Στεφανής: Το βιολί συνεχίζεται αυτό µε τις µεταρρυθµίσεις στην πλάτη των µαθητών. 
κος Μπελεζίνης: Ναι, µάλιστα τα συστήµατα και όλα αυτά τουλάχιστον από το ’91 και πέρα 
έχω γράψει αλλεπάλληλες επιφυλλίδες στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ. ∆ιότι, από το ’91 µέχρι το 
2003 περίπου επιφυλλογραφούσα στα ΝΕΑ. Και κάποτε µε σκληρή γλώσσα, είναι φοβερό 
δηλαδή µε πόση ευκολία, σεις θα πρέπει να ξέρετε καλύτερα αυτά τα πράγµατα. 
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κος Στεφανής: Εµείς είµαστε µεταξύ σφύρας και άκµονος. Γιατί για όλες τις κακοδαιµονίες 
της ελληνικής παιδείας υπαίτιοι είναι οι φροντιστές, οι κακοί φροντιστές. Οι µόνοι υπαίτιοι και 
έχουµε και την αποκλειστική στοχευµένη επίθεση των κυρίων οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό 
τους καταλληλότερο να οµιλεί για την παιδεία ως κατέχοντες τη θέση του θεσµικού δασκά-
λου. 
κος Μπελεζίνης: Λέω και αυτό. Και τα δύο δεν εξασφαλίζουν καµία ιδιαίτερη υπεροχή. Η παι-
δεία είναι ενιαία. 
κος Στεφανής: Συµβουλές προς ναυτιλοµένους. Σε νέους φροντιστές τι θα λέγατε; Αξίζει να 
γίνει κάποιος φροντιστής, δάσκαλος µάχιµος, γόνιµος; Είναι γόνιµη η διδασκαλία του φρο-
ντιστηρίου; 
κος Μπελεζίνης: Ασφαλώς, είναι γονιµοτάτη. Τώρα το πράγµα εξατοµικεύεται. Εάν ένας 
νέος συνάδελφος αισθάνεται ότι έχει διδακτικό ταλέντο, βεβαίως και αξίζει τον κόπο να 
δράσει στα φροντιστήρια. Αλλά εδώ δεν έχει την κάλυψη που προσφέρει ο κατάλογος των 
µαθητών, ο βαθµολογικός κατάλογος ούτε η παρέµβαση του διευθύνοντος του σχολείου, 
του λυκειάρχη, του γυµνασιάρχη. Θα πρέπει να έχει µαρτυρία των µαθητών του. Υπάρχει 
ίσως µια διαφορά. ∆εν θα ήθελα να αρνηθώ ότι υπήρξαν συνάδελφοι, εκλεκτοί 
συνάδελφοι, που έπαιζαν και λίγο θέατρο, αλλά και αυτό χρειάζεται. Στο νου µου δεν έχω 
φιλόλογο αυτή τη στιγµή, αλλά έχω πολλούς µαθηµατικούς στο χώρο του Μανωλκίδη. 
Καλά ο Μανωλκίδης ήτανε ως προς αυτό, φαινόµενο. Ένα βράδυ περνούσα από την 
Κωλέττη µετά τα µεσάνυχτα και είδα φως στο φροντιστήριο. Ανησύχησα και είχα κλειδί, 
ανέβηκα πάνω και είδα σε µια αίθουσα τον Μανωλκίδη – 12 και – να κάνει χηµεία σε παιδιά. 
Αλλού ήταν κάτι κακό που είχε κάνει, δεν θα το πω τώρα. Ο Κοκλάδας αν τον έχετε ακούσει. 
Τότε στα Φροντιστήρια Μανωλκίδη ήταν ένας δεινός αλγεβριστής, ο πατέρας του 
Μικρούτσικου του Θάνου και του Ανδρέα του Μικρούτσικου, και ένας δεινός γεωµέτρης ο 
Κοκλάδας. Λοιπόν, ο Κοκλάδας πήγαινα και τον άκουγα. Πρώτη φορά έκανε το εξής. 
Έγραφε µία άσκηση στον πίνακα δύσκολη. ∆εν σήκωναν χέρι τα παιδιά και λοιπά να ανέ-
βουν στον πίνακα να δώσουνε τη λύση, δεν µπορούσαν, δυσκολεύονταν, εκτός από 2-3, ή 
4 µαθητές. Οπότε τελικά λέει θα δοκιµάσω και εγώ, ο Κοκλάδας, αυτό το έκανε κατ’ 
επανάληψη από χρονιά σε χρονιά. Αρχίζει να κάνει, δυσκολευόταν, δεν µπορούσε, δεν 
έλυνε την άσκηση, αρχίζει να αγανακτεί µε τον εαυτό του και ότι εκτίθεται στα παιδιά και 
ξαφνικά βέβαια άρχισε να αµολάει τις λύσεις τη µία πίσω από την άλλη. Έκανε θέατρο. Γιατί 
όχι; Όταν αυτό συνέπαιρνε και γοήτευε τα παιδιά και έµενε µέσα τους σε όσους αργότερα µε 
τη σειρά τους έγιναν µαθηµατικοί ή σπούδασαν παρεµφερείς επιστήµες. Χρειάζεται και 
αυτό, όχι βέβαια να φτάσουµε και στην υπερβολή, αλλά οτιδήποτε γονιµοποιεί τις εφηβικές 
συγκινήσεις και ψυχές είναι επιτρεπτό. 
κος Στεφανής: Αν ήσασταν υπουργός Παιδείας; 
κος Μπελεζίνης: ∆εν θα το ήθελα, ούτε υπήρχε περίπτωση. 
κος Στεφανής: ∆εν θα κάνανε έναν ποιητή, έναν εραστή του λόγου Υπουργό; 
κος Μπελεζίνης: Πολύ ωραία το λέτε. Συνεπώς δεν υπήρχε η δυνατότητα. Είδα µαθητές µου 
στα υπουργεία και στα υπουργεία Παιδείας. Λόγου χάρη τον Πέτρο Ευθυµίου. Εραστή επί-
σης, της ποίησης. 
κος Στεφανής: Αλλά φανατικό πολέµιο των φροντιστηρίων έτσι; 
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κος Μπελεζίνης: Ναι, ναι. Την ανάγκη ή φιλοτιµίαν ποιούµενος, γιατί στην πραγµατικότητα 
εκτιµούσε τα φροντιστήρια και τους φροντιστές. Άλλωστε τα δύσκολα εκείνα χρόνια της δι-
κτατορίας είχαµε φάει ψωµί και αλάτι µαζί. Και έχω ακόµη τετράδια του Ευθυµίου, της Τιτίκας 
Σαράτση και άλλων τότε παιδιών που µε βοηθούσαν στις ποιητικές µελέτες. Και έψαχναν 
στοιχεία και τα λοιπά. 
κος Στεφανής: Η Οµοσπονδία µετά από πολλά χρόνια θα έχει και ένα δικό της ιδιόκτητο στε-
γασµένο χώρο την καρδιά της φροντιστηριακής – ας πούµε – αγοράς, θα σας πει ο κύριος 
Πρόεδρος λεπτοµέρειες για το χώρο, εγώ δράττοµαι όµως της ευκαιρίας για να πω το εξής. 
∆ιάφοροι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα που έχουν πληροφορηθεί αυτό το γεγονός 
µέσα από τον κόµβο, από το περιοδικό διότι έχουµε, προσπαθούµε τουλάχιστον να στοι-
χειώσουµε ένα πολύ καλό δίκτυο επικοινωνίας, κάνουν προσφορές σε διάφορα αντικείµενα 
πολύτιµης αξίας για µας. Όπως είναι παλιές καταχωρήσεις φροντιστηρίων σε εφηµερίδες, 
διαγωνίσµατά τους, τετράδια, συγγράµµατα. Θέλουµε να κάνουµε ένα τέτοιο αρχειακό 
τόπο, ένα ιστορικό αρχείο της µεγάλης αυτής διαδροµής και αφορµήσεως, πνευµατικής 
αφορµήσεως των ελλήνων φροντιστών και να δείξουµε ποια ήταν πραγµατικά η κατάθεση 
αυτών των ανθρώπων που πραγµατικά χαιρέτησαν αυτό τον θεσµό στηρίζοντας και 
φτωχά παιδιά και ορφανά παιδιά και παιδιά που ερχόντουσαν από την επαρχία και έψαχναν 
ένα πρότυπο για να κρατηθούν. Εκεί λοιπόν θα µας έχετε σε µια άκρη του µυαλού σας 
µάλλον φωτεινή, βλέπω ότι είστε λαµπερότατος πνευµατικά ακόµη και όταν θα το θυµηθείτε, 
γιατί θα σας έχουµε και στα εγκαίνια αν ο Θεός θέλει και οι συνθήκες το επιτρέπουν, να µας 
αφήσετε οτιδήποτε έχει µείνει από το φροντιστήριο ως κειµήλιο και παρακαταθήκη της 
επόµενης γενιάς των φροντιστών. Αυτό ήθελα εγώ να σας το εξοµολογηθώ και µια και 
µιλάγαµε πριν για φτωχά παιδιά, σας είχανε τύχει τέτοιες περιπτώσεις; δηλαδή, πιστεύετε 
βαθιά µέσα σας ότι ο φροντιστής πράγµατι προσφέρει ένα µεγάλο κοινωνικό έργο; Από 
αυτή τη σκοπιά. 
κος Μπελεζίνης: Ασφαλώς προσφέρει και µάλιστα υπάρχει και κάποιο πολιτικοκοινωνικό 
βάθος, δεν αισθάνοµαι αυτή τη στιγµή πρόθυµος να το ορίσω ακριβέστερα, οπωσδήποτε 
όµως εάν έλειπε το φροντιστήριο δεν θα µπαίνανε στα φροντιστήρια και δεν θα 
αναδεικνύονταν στον επιστηµονικό χώρο παιδιά εργατικών και οπωσδήποτε φτωχότερων 
οικογενειών. Εάν, και αυτό θα πρέπει να µελετηθεί κάποτε, βγει µια ακριβής αναλογία και 
στατιστική των παιδιών που επετύγχαναν κάθε χρόνο µε βάση την κοινωνική 
διαστρωµάτωση, θα βγει ότι ακριβώς στο φροντιστήριο εν πολλοίς οφείλεται το ότι παιδιά 
της εργατικής τάξης, της αγροτικής τάξης κατάφεραν τελικά να σπουδάσουν και να 
αναδειχθούν στον επιστηµονικό τοµέα. Από την άλλη µεριά είναι αυτονόητο και δεν θα 
πρέπει κανείς ούτε να το θίξει καν ότι βεβαίως ο φροντιστής είναι ευαίσθητος σε 
περιπτώσεις αδυναµίας οικονοµικής του µαθητή να καταβάλλει τα δίδακτρα, αλλά αυτό 
είναι το αυτονόητο, δεν πρέπει κανείς καν να το συζητήσει. 
κος Χατζητέγας: Έχετε στη διαδροµή σας αναρωτηθεί ποτέ εάν υπάρχει πουθενά αλλού 
στον κόσµο ανάλογα εκπαιδευτικά µοντέλα; 
κος Μπελεζίνης: Έχω ακούσει, ναι και το περίεργο είναι και µάλλον εξακριβωµένο ότι ανθεί το 
φροντιστήριο στην Ιαπωνία. 
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κος Χατζητέγας: Τους φέραµε αυτούς στην Ελλάδα και η µεγαλύτερη παγκοσµίως κυκλο-
φορία, διότι είναι και πολύ µεγάλη η χώρα, µία τεράστιας κυκλοφορίας εφηµερίδα, µας 
έστειλε ένα e-mail και ρώτησε όταν απευθύνατε την πρόσκληση στους Ιάπωνες φροντιστές, 
γιατί σε µια χώρα 140 εκατοµµυρίων, λειτουργούν 40.000 «γιούκου» – έτσι λένε εκεί τα φρο-
ντιστήρια – 40.000 φροντιστήρια τα οποία ξεκινάνε από το δηµοτικό. Έχουν βέβαια µια κοι-
νωνική καταγωγή ανάλογη µε τη δική µας και το 60% των µαθητών του δηµοτικού πηγαί-
νουν στα «γιούκου». Μας ρώτησε λοιπόν, ο συντάκτης της εφηµερίδας γιατί καλέσατε το 
εκπαιδευτικό µοντέλο των «γιούκου»; Τι διαφορετικό βρίσκετε σε αυτό το πράγµα και τέτοια; 
Ο δε πρόεδρος των Ιαπώνων φροντιστών που ήρθε, µεγάλος άνθρωπος σε ηλικία, 75 
χρονών αλλά πολύ δυναµικός, λέει δεν φανταζόµασταν ποτέ ότι υπάρχει στον κόσµο 
ανάλογο µοντέλο. Και σε ένα συνέδριο που κάναµε το 2002 αναδείξαµε αυτά τα µοντέλα 
από όλο τον κόσµο. 
κος Μπελεζίνης: Αίφνης στην Αµερική ιδιαζόντως πρέπει να υπήρξε ο θεσµός του προπα-
ρασκευαστικού κολεγίου. Ένα είδος φροντιστηρίου για τα παιδιά τουλάχιστον που φιλοδο-
ξούσαν να εγγραφούν σε πανεπιστήµια υψηλής στάθµης. Μα ο θεσµός είναι αναπόφευ-
κτος εφόσον στον ίδιο αυτό χώρο λειτουργεί ένα σύστηµα επιλογής θα χρειαστεί ο µαθητής 
και ο ενδιαφερόµενος µία επιπλέον προγύµναση. Ένα είδος προγυµναστηρίου. 
κος Χατζητέγας: Άλλωστε παλαιότερα χρησιµοποιείτο αυτός ο όρος. Προγυµναστής. 
κος Μπελεζίνης: Ακριβώς. Μάλιστα ο όρος «φροντιστήριο» είναι πανάρχαιος στην ελληνική 
γλώσσα. 
κος Χατζητέγας: Ο Καργάκος λέει ότι προϋπήρξε των λέξεων «βιβλίο» και «πανεπιστήµιο». 
κος Στεφανής: Για πείτε µας τώρα, γιατί αυτό θα είναι φοβερή µαρτυρία. Θα αποτελέσει ει-
δική αναφορά. 
κος Μπελεζίνης: ∆εν είµαι απολύτως πρόχειρος, αλλά είµαι βέβαιος ότι σε µια από τις Αρι-
στοφάνειες κωµωδίες, στον «Πλούτο»(;), αναφέρεται η φοίτηση νέων στα φροντιστήρια. Σε 
φροντιστήριο. ∆ηλαδή, ένα είδος σχολείου µε παρεµφερή χαρακτήρα. Θα το εξακριβώ-
σουµε σε ποια συγκεκριµένη κωµωδία του Αριστοφάνη, τουλάχιστον του Αριστοφάνη, αν 
δεν απατώµαι. 
κος Στεφανής: Κύριε Μπελεζίνη µε την µεγάλη αυτή την απόλυτη εµπειρία σας, ποιοι πιστεύ-
ετε ότι εξυπηρετούνται από τον διωγµό των φροντιστηρίων; Γιατί οι διωγµοί φαίνεται να 
υπηρετούν τους διώκτες. 
κος Μπελεζίνης: ∆ιωγµοί φροντιστηρίων, εννοείτε νοµικώς; 
κος Στεφανής: Εννοώ αυτή τη θεσµική απαξίωση που επιχειρεί και η συντεταγµένη πολιτεία 
µε τον οποιονδήποτε κυβερνητικό µανδύα ενδύεται. Ας πούµε, είχαµε αποκλειστεί από τον 
εθνικό διάλογο. Με αλχηµείες ο Πρόεδρος εδώ κατάφερε να παρίσταται στον εθνικό διά-
λογο. 
κος Χατζητέγας: Καλούνται όλες οι κοινωνικές οργανώσεις από την ΠΑΣΕΓΕΣ, τα 
Επιµελητήρια και τα λοιπά, ο χώρος ο δικός µας τον οποίον έχουν διακονήσει άνθρωποι και 
αναστήµατα επιστηµονικά και διδακτικά δεν καλείται να εκφράσει τη γνώµη του. Αυτό το 
πράγµα αποτελεί ένα απαράδεκτο αποκλεισµό έξω από κάθε λογική. Να πεις την άποψή 
σου, είναι φοβερό. Και το φοβερότερο όλων δεν είναι αυτό, γιατί θα µπορούσε κανένας να 
κατανοήσει. Εδώ υπάρχει αντίδραση ας πούµε συντεχνιακού χαρακτήρα από ανθρώπους 
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που υποτίθεται ότι είµαστε στην ίδια όχθη. Οι Οµοσπονδίες οι εκπαιδευτικές, οι συντε-
ταγµένες λένε όχι µη βάζετε τους φροντιστές. Ξεκάθαρα το θέτει. ∆ηλαδή, δεν υπάρχει και δεν 
έχει περάσει σε κανέναν από τα νοµοσχέδια. Υπάρχουν υποσχέσεις βέβαια από όλους ότι 
κάποτε θα λυθεί και αυτό το θέµα, έτσι ώστε εκεί που υπάρχουν 100-200 άνθρωποι να 
υπάρχει και µία φροντιστηριακή φωνή που να λέει ότι εµείς έχουµε αυτή την οπτική. 
κος Μπελεζίνης: Καλά, από την πολιτεία βέβαια δεν το φανταζόµουν αυτό ότι σε διάλογο 
εθνικό για την παιδεία δεν καλούνται οι φροντιστές. ∆εν λέγω ότι θα έπρεπε να καλούνται εκ 
των πρώτων, αλλά πάντως όχι εκ των εσχάτων. Είναι αδιανόητο. 
κος Χατζητέγας: Να ρωτήσω κάτι που λέγαµε στο δρόµο και το έχω ξεχάσει. Υπάρχει κάτι σε 
ότι αφορά την διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε όλες τις βαθµίδες, από το Γυµνάσιο 
και το Λύκειο, το οποίο κατά τη δική σας εµπειρία θα έπρεπε ας πούµε να διαφοροποιηθεί 
και να οριστικοποιηθεί εν πάση περιπτώσει ως µία σταθερή γραµµή πολλών δεκαετιών στο 
ζήτηµα της διδασκαλίας τους; Τι θα έπρεπε να παγιωθεί; 
κος Μπελεζίνης: Έχω κατ’ επανάληψη γράψει και εισηγηθεί ότι δεν χρειάζεται πλέον τα Αρ-
χαία Ελληνικά να χρησιµοποιούνται για την γραµµατική ή γλωσσική στήριξη της τρέχουσας 
συγχρονίας. Θα πρέπει τα Αρχαία Ελληνικά να διδάσκονται όχι προς χειραγώγηση ή ποδη-
γέτηση της γλωσσικής πραγµατικότητας. Ίσως στο παρελθόν, στις αρχές του περασµένου 
αιώνα και τα λοιπά, ή του 19ου αιώνα µετά την εθνεγερσία να είχε λόγο αυτό. Να θωρακιστεί 
η γλώσσα και τα λοιπά. Ότι βεβαίως µπορούµε να αντλούµε από τον τεράστιο πλούτο της 
αρχαίας ελληνικής είναι αυτονόητο. Αλλά, όχι να θέλουµε να αναχαιτίσουµε ή να 
διαµορφώσουµε τις τρέχουσες γλωσσικές εξελίξεις. Είναι τέτοια η αυτοδυναµία η πολιτιστική 
και η πνευµατική της αρχαίας ελληνικής, ώστε δεν χρειάζεται να νοθεύουµε και να αλλοιώ-
νουµε τον διδακτικό χαρακτήρα. Προσωπικά δεν είµαι υπέρ της πολυωρίας της διδακτικής 
των Αρχαίων Ελληνικών από την οποία έπασχαν ο 19ος και εν πολλοίς και ο 20ος αιώνας. 
Αλλά, επ’ αυτού πάσα προσοχή και κάθε λεπτότητα και αµεροληψία επαγγελµατική ή άλλη. 
Επίσης, προσωπικά εάν µε ρωτούσε κανείς θα συµβούλευα η διδασκαλία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας να εισαχθεί για τους υποψηφίους Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Σας είπα προη-
γουµένως ότι οι στυγνοί τεχνοκράτες της Θετικής Κατεύθυνσης, όπως ίσχυε κατ’ 
επανάληψη στο παρελθόν – δύο φορές τουλάχιστον είχε εισαχθεί. 
κος Χατζητέγας: Αυτό είναι ένα γόνιµο µέτρο πιστεύετε. Όχι απλά η Νεοελληνική γλώσσα, η 
Νεοελληνική Λογοτεχνία. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι η Νεοελληνική Λογοτεχνία είναι ένα 
υποκειµενικό µάθηµα; Έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους και του δικού µας χώρου να 
διατυπώνουν τέτοιες απόψεις. Τι αίσθηση έχετε; 
κος Μπελεζίνης: Εν πολλοίς ναι. Με την έννοια ότι στην ποίηση και στην Λογοτεχνία εν γένει 
και µάλιστα όπως τις αντιµετωπίζει η σύγχρονη θεωρία της Λογοτεχνίας από τις αρχές του 
20ου αιώνα µε την νέα κρατική στις Αγγλοσαξωνικές χώρες, επίσης µε τη νέα κριτική – κυ-
ρίως δε – µε την δουλειά που έκαναν οι Ρώσοι στρουκτουραλιστές και τα λοιπά, δεν υπάρ-
χουν ζύγια, δεν υπάρχουν απολύτως αντικειµενικά κριτήρια, δεν υπάρχουν µέτρα και 
σταθµά. Λόγου χάρη, όταν δίνεται προς απάντηση ένα ποίηµα σε οποιονδήποτε µαθητή ή 
υποψήφιο Πανεπιστηµίου δεν σηµαίνει ότι υπάρχει απόλυτη µονοσηµεία. Όπως δεν υπάρχει 
και απόλυτη ασηµεία. ∆εν χωρούν ίσως, άπειρες ερµηνείες, αλλά ούτε και µία διαχωριστική 
ερµηνεία. Χωρούν πολλαπλές ερµηνείες, άρα εδώ ο βαθµολογητής – για να το φέρουµε σε 
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πρακτικό πεδίο το θέµα – δεν έχει την ευχέρεια όπως στην ποίηση µιας γεωµετρικής ή 
τριγωνοµετρικής άσκησης και τα λοιπά να βαθµολογήσει. 
Εάν όµως διδαχθεί σωστά αυτό το πράγµα, την Νεοελληνική Λογοτεχνία και συγχρόνως την 
θεωρία της Λογοτεχνίας, τόσο οι µαθητές όσο και οι δάσκαλοι στη συνέχεια, άρα οι 
βαθµολογητές, θα ξέρουν, θα έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την αρχή που είπα πριν από 
λίγο και συνεπώς θα εκτιµούν µε άλλα κριτήρια. ∆ηλαδή, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί κατά 
προσέγγιση µία ερµηνεία, µολονότι παραλλήλως βεβαίως συνειδητοποιούµε ότι δεν υπάρ-
χουν απόλυτα µέτρα και σταθµά. Ο υποκειµενικός τους χαρακτήρας δεν είναι ικανή αιτία 
ώστε να µην διδάσκονται και µάλιστα στην εποχή µας παρά τους φόβους, τις αντιρρήσεις, 
τις επιφυλάξεις διδάσκεται όχι µόνο η ανάγνωση της ποίησης και της λογοτεχνίας, αλλά και 
η γραφή. Το πώς να γράφει κανείς και ήδη στα Πανεπιστήµιά µας υπάρχει το σχετικό 
µάθηµα. Λόγου χάρη, η Λιάνα Σακελλίου στην Αγγλική Αθηνών διδάσκει γραφή. Και άλλοι 
σχεδόν σε όλες τις Σχολές πια, στις Νεοελληνικές Σχολές υπάρχει διδασκαλία της γραφής. Το 
πώς να γίνει κανείς λογοτέχνης. Εκ πρώτης όψεως αυτό φαίνεται ως ανήκεο και άηθες, 
αλλά δεν είναι. Ως ανήκεο τουλάχιστον, δεν είναι ανήκεο. 
κος Στεφανής: Ο Γιώργος Σεφέρης µου φαίνεται, γράφει στο «Ηµερολόγιο καταστρώµατος» 
κρατάει µια σηµειωσούλα γιατί έγραφε ηµερολόγιο και λέει ότι «… οι σελίδες αυτές είναι σαν 
µια µποτίλια που ρίχνει κάποιος µέσα στο πέλαγος για να τη βρει και κάποιος άλλος θα-
λασσινός και ταξιαδιάρης …». Αν κλείνατε στις σελίδες σας στο ηµερολόγιο ενός φροντι-
στή, όπως την κλείσατε το 2000, πως θα την κλείνατε έτσι ποιητικά και λογοτεχνικά; 
κος Μπελεζίνης: Με µία ευχή. Να – όχι να καταργηθεί, αυτό είναι αδύνατον – να περισταλεί ή 
να περιοριστεί γιατί στην Ελλάδα είναι βέβαια σε µεγάλη έκταση, το φροντιστήριο ως 
θεσµός υπό την προϋπόθεση ότι κάθε σχολική µονάδα θα είναι επαρκής και µε διδάσκοντες 
πραγµατικά καλλιεργηµένους και µε διδακτικό ταλέντο. Αν αυτό είναι δυνατό τότε, να 
καταργηθεί το φροντιστήριο αποκλείεται, δηλαδή την προγύµναση προς Θεού, αυτό είναι 
αδιανόητο. Αλλά θα µπορούσε να περιοριστεί στα πρέποντα όρια. Γιατί οπωσδήποτε 
υπάρχει µία επέκταση, δεν ξέρω τι συµβαίνει στις µέρες σας, έχουµε µείωση ή αύξηση; 
κος Χατζητέγας: Είναι γεγονός ότι στην Γ’ Λυκείου τουλάχιστον, όλα τα παιδιά κάνουν φρο-
ντιστήριο και προετοιµάζονται για τις εξετάσεις. Βεβαίως είναι και µια άλλη πραγµατικότητα 
πλέον. ∆ηλαδή, κάποτε όντως ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικό το σύστηµα για να περάσει 
κάποιος. Τώρα περνάνε όλοι. Μάλιστα φτάσαµε φέτος, θα τα διαβάσατε στις εφηµερίδες, ο 
τελευταίος των τελευταίων που µπήκε στη Γερµανική φιλολογία της Αθήνας, µε 1,5 στην 
20βαθµη κλίµακα. Υπάρχει ένα έλλειµµα τεράστιο το οποίο πιστεύω ότι το φροντιστήριο 
σήµερα το αναπληρώνει σε ένα σηµαντικό βαθµό. Βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει ταυτό-
χρονα και ένα εξαιρετικό χάσµα, δηλαδή έχει χαθεί η µεσαία φουρνιά των µαθητών, έχουµε 
µαθητές οι οποίοι προσπαθούν και αντεπεξέρχονται σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις του 
συστήµατος και είναι ολοένα και περισσότεροι. Και επίσης ολοένα και περισσότεροι που 
χάνοντας όµως τη µεσαία κλίµακα, αδιαφορούν παντελώς διότι υπήρχε µία λογική την 
οποία µετά τον Αρσένη ήρθε και την έκανε ο Ευθυµίου σε µια φάση διαχείρισης όλων αυτών 
των εντάσεων που είχε κληροδοτήσει η µεταρρύθµιση Αρσένη. Κατήργησε λοιπόν όλα τα 
βαθµολογικά όρια µε αποτέλεσµα να µπεις κάπου και ξέρετε ότι όλοι ξεγελιόντουσαν µε µία 
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επιτυχία ακόµη και σε ένα ΤΕΙ αµφιβόλου ποιότητας στην άκρη της Ελλάδας, εξέθετε και σε 
τροµερούς κινδύνους. Γιατί; Ο αγρότης έστελνε το παιδί του να σπουδάσει που; Υπάρχουν 
σχολές απαράδεκτες. Είναι πλέον πολύ διαφορετική σήµερα η κατάσταση και πιστεύω επί-
σης ότι ο ρόλος του φροντιστηρίου σήµερα είναι διαφορετικός ίσως από αυτός που ζήσατε 
όλοι εσείς µε πολύ µεγάλη έκταση στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 που ήταν διαφορετικά. 
Σήµερα το παιδί έρχεται στο φροντιστήριο από την Α’ Γυµνασίου σε πολλές περιπτώσεις και 
σε πολλές περιοχές. Το δείξανε και έρευνες. Η Μαθηµατική Εταιρεία έκανε µία έρευνα πριν 
από µερικά χρόνια που απέδειξε ότι τα παιδιά της Γ’ Γυµνασίου δεν µπορούν να λύσουν µία 
πρωτοβάθµια εξίσωση ή ένα σύστηµα απλό δύο εξισώσεων µε δύο αγνώστους. 
Όλο αυτό το πράγµα έρχεται να το κάνει σήµερα το φροντιστήριο και το κάνει είτε µέσα από 
3000 περίπου φροντιστήρια, που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα νόµιµα και έχουν ένα πο-
σοστό της τάξης του 60% των µαθητών και από κει και πέρα το υπόλοιπο 40% στις δύο τε-
λευταίες βαθµίδες, κάνει ιδιαίτερα µαθήµατα. 
∆ηλαδή, κανένας πλέον δεν αρκείται στο τι κάνουνε στο σχολείο. Και επιπλέον υπάρχει µια 
τροµακτική υποβάθµιση του ίδιου του σχολείου που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Κανέ-
νας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Εγώ όταν άνοιξα φροντιστήριο στην Κηφισιά το 1982 δεν 
προλάβαινα από τις ασκήσεις που βάζανε οι καθηγητές στο σχολείο, σε τρέχανε οι µαθητές 
και στο λέγανε έχω 20 ασκήσεις, έχω 10. Όλα αυτά εξέλειψαν στη φάση αυτής της 20ετίας 
που δεν υπήρχε αξιολόγηση και τούτο είναι τραγικό, το πιο τραγικό λάθος που έγινε ήταν 
που δεν υπήρχε αξιολόγηση στο ελληνικό σχολείο. Ακόµη και τα στελέχη της εκπαίδευσης τα 
οποία τα έχω ζήσει και παρακολουθώντας το Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, βγαίνει όλη η 
αλήθεια των πραγµάτων, γιατί τα λένε και οι ίδιοι µε το όνοµά τους. Ένας ανεπίτρεπτος 
κοµµατισµός, ο καθένας είχε τα τιµάριά του είτε ήταν εντός, είτε ήταν εκτός εξουσίας τα 
πράγµατα ήταν µοιρασµένα έτσι ώστε να βολεύονται όλοι και από κει και πέρα τίποτα ου-
σιαστικό δεν µπόρεσε να γίνει. ∆εν υπήρχε και αυτό που λένε σε βάθος µία πολιτική, άστο να 
βγει κάπου. Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης απαράδεκτοι, δεν µπορείς να επιλέγεις συνεχώς 
συνδικαλιστές ως στελέχη της κυβέρνησης. Όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι όσοι 
είχανε συνδικαλιστικά ένσηµα και κοµµατικά ένσηµα. Με αποτέλεσµα γιατί να ενδιαφερθεί 
ένας άνθρωπος ο οποίος είχε µεράκι, όρεξη, διδακτικό ταλέντο – αυτό που λέγατε 
προηγουµένως. Πιστεύω ότι το ελληνικό σχολείο σήµερα βρίσκεται στο χειρότερό του 
σηµείο. Αλλά, επειδή παρακολουθούµε και τι γίνεται και παραέξω, παντού το κρατικό 
σχολείο έχει πρόβληµα. Και παντού – αυτό που εµείς έτσι ως κοινωνικά καταγόµενοι από την 
αριστερά δεν µας αρέσει, αλλά είναι µία πραγµατικότητα – πλέον η δωρεάν παιδεία, έτσι 
όπως τουλάχιστον έχουν διαµορφωθεί οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, θα πρέπει να 
αλλάξει το περιεχόµενο των επιλογών. Σήµερα δηλαδή, θα πρέπει να χρηµατοδοτείται ο 
φτωχότερος για να µπορέσει να λάβει ανταγωνιστική εκπαίδευση. ∆ηλαδή, σήµερα η 
χρηµατοδότηση που υπάρχει δωρεάν για όλους χρηµατοδοτεί τελικά κάποιες επιλογές για 
τις σχολές των πλουσιότερων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, δηλαδή χρειάζεται µια άλλου 
τύπου χρηµατοδότηση.  
κος Μπελεζίνης: Ως προς τις εξαγγελίες των κυβερνήσεων και τα λοιπά ότι θα περιορίσουν 
την παραπαιδεία, εντός πολλών εισαγωγικών, ψεύδονται εν τη γνώσει. ∆ιότι και αν ακόµα 
θα έλεγα, έµπαιναν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου στη σχολή που ο καθένας ήθελε, ακόµη και 
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τότε, τουλάχιστον οι νοηµονέστεροι θα έκαναν και πάλι φροντιστήριο. Αλλά, εν πάση 
περιπτώσει όσο µένει το ότι δεν εισάγονται όλοι στη σχολή της πρώτης προτίµησης το 
φροντιστήριο θα είναι αναγκαίο και στην πράξη δεν απειλείται µε οποιαδήποτε κατάργηση. 
Άλλωστε οι αιτίες που οδηγούν παιδιά και οικογένειες σε ένα είδος προγυµναστηρίου είναι 
πολλές. Υπάρχουν περιπτώσεις που στέλνουνε γονείς τα παιδιά τους στο φροντιστήριο όχι 
µόνο επειδή δίνουν εξετάσεις και τα λοιπά για να πάρουν το χαρτί τους που έπαιρναν µέχρι 
πρόσφατα, αλλά για να µάθουν καλά Μαθηµατικά, καλή Φυσική, καλά Αρχαία και ούτω 
καθεξής. 
κος Χατζητέγας: Σας υπερευχαριστούµε για αυτή την συζήτηση. Ο καθένας από µας 
µεγαλώνει όπως ακριβώς το είπατε. Με το πρότυπο ενός δασκάλου λειτουργεί, όσοι τουλά-
χιστον ασχολούνται µε αυτή τη δουλειά. Εµείς που είµαστε πολλές ώρες µέσα στο φροντι-
στήριο ο βίος λοιπόν είναι εκεί πέρα ακριβώς, δεν µπορεί να καθίσεις και να προχωρήσεις 
εάν δεν αγαπήσεις τη διδασκαλία και την παρουσία σου στην τάξη. Και αυτό επίσης είναι 
µια µεγάλη παρακαταθήκη όλου αυτού του χώρου. Το έλεγα κάποτε σε ένα υπουργό ότι αυ-
τός ο χώρος δεν γέννησε ούτε κανένα κεφαλαιοκράτη, διότι όσοι ήταν, ήταν δάσκαλοι και 
µείνανε στις αίθουσες. Ακόµη λοιπόν και όταν ο Μπελεζίνης είχε 3000 άτοµα δεν διανοήθηκε 
ποτέ ότι θα έκανε το µάνατζερ και τη διαχείριση της γραµµατείας, εννοώ µέσα στην τάξη. Και 
αυτό συµβαίνει σε συντριπτικό, καθολικό ποσοστό, δηλαδή άντε να βρούµε σε όλη την 
Ελλάδα πέντε ή έξι ή εφτά φροντιστές ήδη. Εννοώ, ιδιοκτήτες οι οποίοι να ασκούνε σε 
µεγαλύτερες µονάδες διοικητικό έργο και τέτοια. Όλοι είναι µέσα στην τάξη, µιλάνε, λένε και 
αυτό είναι πολύ σηµαντικό. κος Μπελεζίνης: Ακόµα και όπου το στυλ ήταν κάπως 
διαφορετικό. Ο Μανωλκίδης είχε ένα διευθυνοκεντρικό σύστηµα, παρά ταύτα είχε και 
αρκετές ώρες διδασκαλίας. Το δικό µας φροντιστήριο, δηλαδή Πάντου, Μυτιληναίου, 
Ανδρακάκου και τα λοιπά στηρίχθηκε κυρίως στη διδασκαλία. Βεβαίως εκτός εµού και οι 
τρεις άλλοι, κυρίως ο Πάντος και ο Μυτιληναίος ήταν και πρακτικά πνεύµατα και ικανότατοι 
στη διοίκηση. Για φανταστείτε τον Πάντο µε τον Μυτιληναίο, δευτερευόντως ο Ανδρακάκος 
και καθόλου εγώ, την εποχή που ήταν πάνω από 3, 3500 παιδιά, να βγάλουν πρόγραµµα. 
Ξύπναγαν από τα χαράµατα, από τα µεσάνυχτα την ηµέρα της έναρξης πήγαιναν από τα 
χαράµατα για να δούνε το πρόγραµµα. Και είχαµε βρει ειδικές λύσεις, ούτε υπολογιστής δεν 
θα τα έβγαζε πέρα.  
κος Χατζητέγας: Μα δεν τα βγάζει πέρα. Έχουν βγει προγράµµατα σε υπολογιστές τώρα 
που σου βγάζουν το πρόγραµµα. Φέτος είχε φέρει ο ΕΠΑΦΟΣ σχετικό λογισµικό που λέει 
αυτό είναι η λύση και για το φροντιστηριακό πρόγραµµα. Ωστόσο καµία εταιρεία δεν µπορεί 
να βγάλει φροντιστηριακό πρόγραµµα. 
κος Μπελεζίνης: Θέλει φοβερή δεξιότητα. Κυρίως ο Πάντος µε τον Μυτιληναίο, ο Ανδρακά-
κος ελάχιστα, εγώ καθόλου. Με είχαν φωνάξει, αλλά ήµουνα πολύ τσαπατσούλης στα 
πρακτικά και µε είχαν απαλλάξει. …  
κος Μπελεζίνης: ∆ηµοσιεύαµε τα ονόµατα των επιτυχόντων και λόγω των χιλιάδων 
µαθητών, τα αποτελέσµατα αυτά ήταν εντυπωσιακά. Χρειαζόµασταν περίπου µισή σελίδα 
από αυτές των εφηµερίδων όπως ΤΑ ΝΕΑ. Αλλά αντιµετωπίστηκαν µε καχυποψία. Σε ένα 
φροντιστήριο ο συνάδελφος, ο κύριος Τσαπέτης φαίνεται ότι κάτι του κάναµε. Σου λέει ότι 



 

 
16 

δεν είναι δυνατόν, ή αυτοί είναι τρελοί και δίνουν λαβή στην εφορία ότι έχουν τσακίσει, 
δηµοσιεύοντας τόσες χιλιάδες επιτυχόντων ή είναι ψεύτικα τα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, δεν 
το χωρούσε ο νους του ότι ήτανε ειλικρινέστατα τα αποτελέσµατα. 
Γι’ αυτό και ο άνθρωπος, καλά έκανε, έκανε ένα έγγραφο στην εφορία που έλεγε αν είναι 
αυτοί οι πραγµατικοί µαθητές τους, τους έχουνε γραµµένους στα επίσηµα βιβλία του φρο-
ντιστηρίου; Έρχεται η εφορία µε δέκα υπαλλήλους και δεν βρίσκει ούτε έναν άγραφο από 
όλους τους δηλωθέντες ως επιτυχόντες. Αυτό ήτανε κάτι για πρώτη φορά. Και ιδού τώρα η 
πολιτεία. Επί κυβερνήσεως Ράλλη, ενοχληµένη τότε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων και από τα ηµισέλιδα ΤΩΝ ΝΕΩΝ και άλλων εφηµερίδων, ξέρετε τι νόµο εξέ-
δωσε; Ότι απαγορεύεται η δηµοσίευση αποτελεσµάτων ονοµαστικώς. ∆ηλαδή, το πιο τίµιο 
και καθαρό θέλησε να το εµποδίσει. ∆ιότι δυστυχώς, την πολιτεία την ενοχλούσε το γεγονός 
ότι υπήρχε φροντιστήριο µε χιλιάδες µαθητές στην πρωτεύουσα. 
κος Χατζητέγας: 
Ζήσαµε και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 µία απαγόρευση διδασκαλίας 
φροντιστηριακών συγγραµµάτων. Νοµίζω ήταν επί υπουργίας Βαρβιτσιώτη αυτό. 
κος Μπελεζίνης: Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.  
…….. 


