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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η μοναδική αλήθεια είναι ο χρόνος. Ο χρόνος, η μετάβαση από ένα σημείο σε
ένα άλλο. Γιατί αυτό είναι για μένα ο χρόνος. Μια μετάβαση. Φυσική, νοητική,
ψυχολογική, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και ο χρόνος είναι αλήθεια,
επειδή δεν επηρεάζεται από υποκειμενικές ερμηνείες. Απλώς περνάει με τον
ίδιο ρυθμό για όλους. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την αδιατάρακτη και ισότιμη για
όλους κίνηση προσφέρονται ευκαιρίες και δυνατότητες να μπορέσει κανείς να
αφήσει ένα προσωπικό στίγμα ότι υπήρξε. Όχι από ματαιοδοξία ή ανάγκη υστεροφημίας, αλλά για να τιμήσει τη μεγάλη ευκαιρία της συμμετοχής σε αυτό που
ονομάζουμε ζωή.
Αυτό ήταν και το μοναδικό κίνητρο που με οδήγησε να γράψω αυτό το βιβλίο.
Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, μέσα μου ήξερα καλά ότι δεν ήθελα να γράψω
ακόμα ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων, για τις πολιτικές, τις
θεωρίες και τις πρακτικές. Αυτά τα θέματα έχουν αναλυθεί τόσες φορές, που
πραγματικά, αν θέλει κανείς να μελετήσει αυτές τις διαστάσεις, όλες μαζί ή και
χωριστά, υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων, με μεγάλη διαφοροποίηση στην ποιότητα και τη χρησιμότητα. Συνάμα, από τα μέλη των ομάδων
που είχα την τύχη να συντονίσω ή ακόμα και να λειτουργήσω ως διευκολυντής της
μάθησής τους, άκουγα πολύ συχνά ότι δεν μπορούν εύκολα να διαβάσουν βιβλία
που γράφονται ως τεχνικά εγχειρίδια ή ως δοκίμια, είτε γιατί η δομή τους φαίνεται απόμακρη και ξένη είτε γιατί η ίδια η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους
συγγραφείς, ορισμένες φορές για λόγους ακαδημαϊκού εντυπωσιασμού, δεν τους
επιτρέπει να κατανοήσουν την ουσία των όσων αποτυπώνονται στο κείμενο.
Έχοντας αυτά κατά νου, αλλά και έχοντας μελετήσει μεγάλο μέρος της βιβλιο
γραφίας για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, σκέφτηκα να γράψω έναν διάλογο. Έναν διάλογο μεταξύ δύο ανθρώπων που συζητούν ο ένας από τη θέση του
εκπαιδευτή και ο άλλος από τη θέση του εκπαιδευόμενου απλά αλλά κρίσιμα
ζητήματα που αφορούν το πεδίο. Σκέφτηκα ότι ένα τέτοιο κείμενο θα ήταν πιο
εύληπτο στην ανάγνωση από οποιονδήποτε αποφασίσει να μπει για πρώτη φορά
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στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων έστω και από περιέργεια. Ξεκίνησα λοιπόν
να γράφω χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και στην πορεία προέκυψε αυτό το βιβλίο.
Προφανώς, όλα όσα ακολουθούν είναι πράγματα που θέλω να πω εγώ και που
έχω ζήσει εγώ, πράγματα δηλαδή που εκφράζουν την προσωπική μου θέαση για
το πεδίο. Έτσι, γράφοντας για μένα δεν μπορούσα παρά να επιλέξω να με εκπροσωπήσει ένας χαρακτήρας αντρικός, αφού αναπόφευκτα θα εμφανίζονταν μέσα
από αυτόν στοιχεία της δικής μου βιογραφίας και της δικής μου προσωπικότητας.
Απέναντι σε αυτόν τον χαρακτήρα, τον Πέτρο, έβαλα μια γυναικεία φιγούρα, την
Αντιγόνη. Και αυτό έγινε σε μια συγκεκριμένη στιγμή έμπνευσης ή μάλλον γνωριμίας με μια συνάδελφο της οποίας η δέσμευση και η δημιουργικότητα με ενθουσίασαν. Στην πραγματικότητα ωστόσο, ο διάλογος γίνεται ουσιαστικά με τον
εαυτό μου.
Στο κείμενο ασφαλώς υπάρχουν πραγματικές και συμβολικές αναφορές, ονόματα που αφορούν υπαρκτά αλλά και συμβολικά πρόσωπα που κατασκευάστηκαν
για τις ανάγκες του διαλόγου. Οι πραγματικές αναφορές θα γίνουν άμεσα αντιληπτές, ενώ οι συμβολικές θα γίνουν αντιληπτές από όσες και όσους γνωρίζουν
λίγο καλύτερα το πεδίο αλλά και μένα. Εύχομαι η ανάγνωση να είναι εύκολη και
άνετη και ελπίζω να μπορέσουν οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες να αντλήσουν,
πέρα από γνώσεις, στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να δουν και την προσωπική
μου διαδρομή στον συγκεκριμένο χώρο. Πριν κλείσω τη σύντομη αυτή εισαγωγή
θα ήθελα να ευχαριστήσω την καλή μου φίλη, φιλόλογο Μαριέλλα Κορακάκη-Σαμαρά, που αφενός με ενθάρρυνε να γράψω, αφετέρου είχε το κουράγιο να διαβάσει το κείμενο πολλές φορές και να κάνει χρήσιμες παρατηρήσεις, υποδείξεις
και προειδοποιήσεις. Επίσης, να ευχαριστήσω την Αντιγόνη, την Έλσα, τον Ζαχαρία και τον Παναγιώτη που λειτούργησαν ως κριτικοί αναγνώστες.
Θεσσαλονίκη, 2019
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ

«Έχω την αίσθηση ότι κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνάντησή
μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σε αυτό το τριήμερο
εισαγωγικό σεμινάριο πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία να
συζητήσουμε πολύ σημαντικά πράγματα για τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ και
πάλι και ελπίζω να συναντηθούμε στο άμεσο μέλλον στο πλαίσιο της επαγγελματικής μας δραστηριότητας».
Ένα σύνολο από διάφορους ήχους ακολούθησε την τελευταία αυτή πρόταση.
Μερικά χειροκροτήματα, ο εκνευριστικός ήχος από τις καρέκλες που σέρνονται
στο πάτωμα για να δημιουργήσουν χώρο και βέβαια διάλογοι και ανταλλαγή
χαιρετισμών. Όλα αυτά μαζί σημαίνουν συνήθως το τέλος ενός σεμιναρίου.
Η Αντιγόνη τα ήξερε όλα αυτά. Τα είχε άλλωστε βιώσει αρκετές φορές ως
εκπαιδευόμενη. Στάθηκε λοιπόν στην πόρτα της αίθουσας για να χαιρετήσει έναν
έναν όλους τους συμμετέχοντες. Κάπου είχε ακούσει ότι αυτός ο τρόπος αποχαιρετισμού άφηνε καλές εντυπώσεις και η τελευταία καλή εντύπωση πάντα μετράει
θετικά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του σεμιναρίου.
«Γεια σας, να πάτε στο καλό… χάρηκα για τη γνωριμία… εύχομαι να συναντηθούμε στο μέλλον». Τέτοια και άλλα παρόμοια έλεγε χαιρετώντας με μια
σφιχτή χειραψία κάθε μέλος της ομάδας της.
Ένας ακόμα, σκέφτηκε, και μετά σπίτι… Είχε κουραστεί πολύ με αυτό το
σεμινάριο. Ήταν το πρώτο σεμινάριο πολιτικής προστασίας που αναλάμβανε
και ένιωθε μεγάλη ανακούφιση που τελείωσε και μάλιστα, όπως φαινόταν, με
επιτυχία.
«Να πάτε στο καλό, ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένος...» είπε στον τελευταίο
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εκπαιδευόμενο. Απόρησε μάλιστα που ο συγκεκριμένος δεν είχε ήδη φύγει. Ήταν
από τους πλέον αδιάφορους σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. «Να σας πω την
αλήθεια, κυρία Ρήγα...» απάντησε ο εκπαιδευόμενος «...πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο το σεμινάριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση καληνύχτα σας!».
Με αυτά τα λόγια τής έσφιξε το χέρι και προχώρησε προς την πόρτα της εξόδου
από το κτίριο.
Βρε... δεν πας να κάνεις καμιά καλύτερη δουλειά, λέω εγώ, σκέφτηκε η Αντιγόνη μέσα της. Άκου εκεί, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο! Άκου σχόλιο, και
μάλιστα από ποιον; Από αυτόν; Ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι… τόσο αμέτοχος
ήταν σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Άκου φίλε μου! Να, αυτά παθαίνει
κανείς με το να είναι κόσμιος άνθρωπος. Η Αντιγόνη είχε εκνευριστεί πραγματικά από το τελευταίο αυτό σχόλιο. Είχε αληθινά προσπαθήσει να δώσει τον
καλύτερό της εαυτό. Είχε ξοδέψει πολλές ώρες ετοιμάζοντας τις διαφάνειες των
παρουσιάσεων, έκανε δεκάδες ερωτήσεις στο τέλος κάθε ενότητας και προσπάθησε να παρακινήσει όλους να πάρουν μέρος στις συζητήσεις που ανέπτυξε.
Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι μονόχνοτος, τι να περιμένεις; σκέφθηκε. Με αυτές
τις σκέψεις και αρκετά εκνευρισμένη, άρχισε να τακτοποιεί τους μαρκαδόρους
της, διέγραψε τα αρχεία από τον υπολογιστή της αίθουσας, αφαίρεσε το USB
stick από τον υπολογιστή, έβαλε πρόχειρα τις σημειώσεις της στην τσάντα, έκλεισε τα φώτα και βγήκε από την αίθουσα.
Θα κατέβαινε με τις σκάλες αλλά ήταν αρκετά ταραγμένη από τα λόγια του
τελευταίου εκπαιδευόμενου και αποφάσισε να πάρει το ασανσέρ, μολονότι τη
φόβιζε λίγο ο βιομηχανικού τύπου ανελκυστήρας του κτιρίου. Όταν το ασανσέρ
σταμάτησε με έναν μικρό θόρυβο στο ισόγειο, η Αντιγόνη άνοιξε την πόρτα και
περπάτησε κάπως αφηρημένη προς την έξοδο. Μερικά βήματα πριν από την
πόρτα είδε κάποιον να περιμένει έξω από το κτίριο. Ε, δεν είμαστε καλά..., σκέφτηκε, έχει περάσει σχεδόν ένα τέταρτο από τότε που χαιρετηθήκαμε, τι στην
ευχή περιμένει πάλι εδώ αυτός ο περίεργος. Βγήκε από την πόρτα, έκανε να
προσπεράσει με τη βοήθεια ενός αμήχανου χαμόγελου αλλά άκουσε καθαρά τη
φωνή του «επικριτή» της.
«Κυρία Ρήγα! Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πέντε λεπτά;»
«Παρακαλώ!» απάντησε με ευγένεια η Αντιγόνη. «Σε τι θα μπορούσα να σας
φανώ χρήσιμη, κύριε…»
«Οικονόμου… Γρηγόρης Οικονόμου… Φαίνεται ότι δεν συγκρατήσατε το
όνομά μου!»
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«Έχετε δίκιο, κύριε Οικονόμου, αλλά ξέρετε τώρα, είναι κάπως δύσκολο να
θυμάμαι είκοσι ονόματα».
«Μάλλον έχετε δίκιο, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι αυτό το ζήτημα».
«Και ποιο είναι λοιπόν το ζήτημα; Γιατί περιμένατε να με δείτε;» απάντησε
η Αντιγόνη, ενώ ταυτόχρονα υπέθετε ότι ο κύριος Οικονόμου μάλλον θα ήθελε
να επανορθώσει για την αγενή συμπεριφορά του.
«Πράγματι σας περίμενα. Βλέπετε, όταν χαιρετηθήκαμε πριν από λίγο σας
είπα ότι το σεμινάριο θα μπορούσε να είναι καλύτερο και σκέφτηκα ότι όφειλα
να εξηγήσω την κρίση μου αυτή. Έχω το αυτοκίνητό μου στο πάρκινγκ εδώ πιο
κάτω. Θέλετε να σας πάω κάπου και να το συζητήσουμε στη διαδρομή;»
Α, μάλιστα! σκέφτηκε η Αντιγόνη. Μας την πέσανε… στην κυριολεξία.
«Έχω και εγώ σταθμεύσει στο ίδιο πάρκινγκ» του απάντησε.
«Ωραία, λοιπόν, τότε ας περπατήσουμε παρέα μέχρι τα αυτοκίνητά μας. Άλλωστε δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Πέντε δέκα λεπτά είναι αρκετά» αποκρίθηκε ο κύριος Οικονόμου.
«Εντάξει, λοιπόν… ξεκινάμε;» είπε η Αντιγόνη επιστρατεύοντας τα τελευταία
αποθέματα υπομονής και ευγένειας που της είχαν απομείνει.
«Ακούστε, καταλαβαίνω ότι έχετε πιθανώς ενοχληθεί από την παρατήρησή
μου σχετικά με το σεμινάριο. Ξέρετε, δεν είχα καμία πρόθεση να σας εκνευρίσω.
Αν και εργάζομαι αρκετά χρόνια στον τομέα της πολιτικής προστασίας, θεωρώ
ότι πολλά από όσα μας είπατε ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα…»
«Καλό είναι αυτό» απάντησε η Αντιγόνη «αλλά τότε προς τι το τελευταίο
σχόλιό σας; Πραγματικά δεν καταλαβαίνω». Η χροιά της φωνής της στην τελευταία αυτή πρόταση έδειχνε εκνευρισμό και ταραχή.
«Μην ταράζεστε» απάντησε με ένα φιλικό χαμόγελο. «Αυτό στο οποίο αναφερόμουν ήταν ο τρόπος που επιλέξατε να παρουσιάσετε τα ζητήματα του σεμιναρίου, δηλαδή ο διδακτικός σας σχεδιασμός. Πρέπει να σας πω ότι όπως και
σεις έτσι και εγώ εκπαιδεύω ομάδες ενηλίκων σε θέματα πολιτικής προστασίας,
για αρκετά χρόνια τώρα…»
«Α, μάλιστα» απάντησε η Αντιγόνη «με είδατε και λίγο ανταγωνιστικά λοιπόν!»
«Ανταγωνιστικά! Μπα, καθόλου… όχι, σας παρακαλώ μην το δείτε καθόλου
έτσι. Συναδελφικά ίσως… Αλλά αφήστε με να τελειώσω. Όπως έλεγα, είμαι και
εγώ εκπαιδευτής ενηλίκων. Αλλά είχα αν θέλετε την τύχη να εκπαιδευτώ για τον
ρόλο αυτό το 2007, όταν υλοποιήθηκε στη χώρα μας το εθνικό πρόγραμμα εκπαί15

δευσης εκπαιδευτών συνεχιζόμενης κατάρτισης από έναν φορέα που δεν υπάρχει πια, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης1, το γνωρίζετε;»
«Ναι, έχω ακούσει κάτι, αλλά το 2007 ήμουν ακόμη στο πολυτεχνείο. Στο
πρώτο έτος, αν θυμάμαι καλά».
«Λοιπόν, αυτή η συμμετοχή μου τότε» συνέχισε εκείνος «με βοήθησε πολύ, ιδιαί
τερα σε σχέση με τον διδακτικό μου σχεδιασμό και γενικά με τον τρόπο που διδάσκω
σε ομάδες ενηλίκων. Από ό,τι κατάλαβα δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο ανάλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων. Ή μήπως κάνω λάθος;»
«Ναι, δεν κάνετε λάθος, είναι αλήθεια ότι μετά το μεταπτυχιακό μου στην
πολιτική προστασία δεν είχα όρεξη για πολλά πολλά».
«Καταλαβαίνω» είπε ο κύριος Οικονόμου «αλλά πιστεύω ότι η συμμετοχή
σας σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα σας βοηθούσε ιδιαίτερα. Θέλω να πω, και
σας το λέω εντελώς φιλικά αλλά και με την εμπειρία μου ως εκπαιδευτής στο
ίδιο αντικείμενο, ότι πραγματικά θα μπορούσατε να κερδίσετε πολλά από μια
τέτοια εμπειρία. Υπάρχουν ξέρετε πολλά ζητήματα που συμβάλλουν θετικά
στην υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης στο οποίο συμμετέχουν
ενήλικοι. Και νομίζω ότι αρκετά από αυτά ίσως να μην τα έχετε μελετήσει
μέχρι σήμερα».
«Πιθανόν να έχετε δίκιο, κύριε Οικονόμου» αποκρίθηκε η Αντιγόνη. Γνώριζε
και η ίδια ότι αν και το αντικείμενο της πολιτικής προστασίας το έπαιζε στα δάχτυλα, τόσο λόγω της εξειδίκευσής της όσο και λόγω της συμμετοχής της σε διάφορες εθελοντικές ομάδες, στα ζητήματα της διδακτικής είχε ελλείψεις. Και είναι
αλήθεια ότι προσπάθησε να βρει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών,
αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε κάτι αξιόπιστο, τουλάχιστον όσο μπορούσε να ψάξει.
Αλλά τώρα ίσως να ήταν μια ευκαιρία να μάθει κάτι παραπάνω.
«Μια και το έφερε η κουβέντα, μήπως εσείς γνωρίζετε κάποιο σεμινάριο τέ-

1

Η αναφορά αφορά το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.
ΚΕ.ΠΙΣ.). Ο συγκεκριμένος οργανισμός καταργήθηκε και στη θέση του λειτουργεί πλέον ο Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Το πρόγραμμα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2008 και συμμετείχαν σε αυτό περίπου 10.000 εκπαιδευτές ενηλίκων. Ο
τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος θεωρήθηκε καινοτόμος για την εποχή του και όλο το
πρόγραμμα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλά ανάλογα προγράμματα που ακολούθησαν, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό (για περισσότερα βλ. Kokkos, A., Koulaouzides, G. & Karalis, A. (2014). «Becoming an
adult educator in Greece: past experiences, existing procedures and future challenges». Andragogical Studies – Journal
for the Study of Adult Education and Learning. 2/2014, 95-106).
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τοιου είδους που να πρόκειται να υλοποιηθεί αυτόν τον καιρό στην πόλη μας;»
ρώτησε.
«Όχι, δυστυχώς δεν γνωρίζω» αποκρίθηκε ο κύριος Οικονόμου. «Αλλά ωστόσο θα σας δώσω το όνομα και το τηλέφωνο του εκπαιδευτή που είχα εγώ τότε στο
πρόγραμμα που σας είπα» συνέχισε και έβγαλε ένα μικρό κίτρινο χαρτάκι τύπου
post-it. «Ορίστε, τα σημείωσα εδώ ελπίζοντας ότι θα με ρωτούσατε. Το όνομά του
είναι Πέτρος. Πέτρος Γρύπας και είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί να μιλήσει μαζί σας».
«Γιατί το λέτε αυτό;» ρώτησε με απορία η Αντιγόνη.
«Επειδή γνωρίζω τον κύριο Γρύπα αρκετά χρόνια και όσες φορές του τηλεφώνησα ουδέποτε αρνήθηκε να με βοηθήσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και
το όνομά μου. Ρωτήστε τον και αυτός ίσως να ξέρει κάτι. Συνήθως είναι ανακατεμένος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε ό,τι πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
γίνεται εδώ. Σε κάθε περίπτωση ένα τηλέφωνο δεν βλάπτει!»
«Ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου» απάντησε η Αντιγόνη.
Είχε φτάσει πλέον κοντά στο αυτοκίνητό της. «Κάπου εδώ ωστόσο πρέπει να
σας καληνυχτίσω» είπε με εμφανώς πιο ήρεμη φωνή. «Είναι αλήθεια ότι στην
αρχή παρεξήγησα το ύφος σας. Αλλά μάλλον έκανα λάθος. Και πάλι σας ευχαριστώ».
«Δεν πειράζει» αποκρίθηκε με ελαφρά ικανοποίηση ο κύριος Οικονόμου. «Το
90% των ανθρώπων που με γνωρίζουν για πρώτη φορά με παρεξηγούν. Ίσως να
φταίω και εγώ… είμαι κάπως απότομος. Να είστε καλά και καληνύχτα. Και μην
ξεχάσετε το όνομα… Πέτρος Γρύπας».
«Καληνύχτα και πάλι» είπε και έκλεισε την πόρτα του αυτοκινήτου της. Εκείνη
τη στιγμή δεν μπορούσε να σκεφτεί ούτε ονόματα ούτε τηλέφωνα ούτε τίποτα. Το
μόνο που ήθελε ήταν να φτάσει σπίτι της, να κάνει ένα ζεστό μπάνιο και να κοιμηθεί. Το πρωί με το καλό θα αποφάσιζε τι να κάνει, αν θα έκανε κάτι τελικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

ΜΙΑ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΌΚΛΗΣΗ
Από την επεισοδιακή συνάντηση με τον κ. Οικονόμου είχαν περάσει σχεδόν δύο
ολόκληροι μήνες. Πότε η μία δουλειά, πότε η άλλη, λίγο το σπίτι, λίγο η οικογένεια,
οι μέρες κύλησαν σχετικά γρήγορα για την Αντιγόνη. Ένα πρωινό, καθώς διάβαζε ένα βιβλίο για τις κατασκευές και την αντισεισμική τους προστασία, άρχισε να
ακούγεται η μελωδία από το «The Passenger» του Iggy Pop. Ήταν το αγαπημένο
τραγούδι της, και γι’ αυτόν τον λόγο το είχε διαλέξει για ήχο κλήσης του κινητού
της. «Παρακαλώ» απάντησε η Αντιγόνη. Μια ευγενική φωνή ακούστηκε από την
άλλη πλευρά.
«Καλημέρα, κυρία Ρήγα, σας τηλεφωνώ από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, είμαι
η Μαρία Κωνσταντινίδου, η διευθύντρια κατάρτισης του ινστιτούτου…»
«Καλημέρα σας, κυρία Κωνσταντινίδου, τι κάνετε;»
«Πήρα να σας ενημερώσω για ένα σεμινάριο πολιτικής προστασίας που πρόκειται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα στο ινστιτούτο. Είναι ένα σεμινάριο που
αφορά στελέχη πολιτικής προστασίας με λίγη ως αρκετή εμπειρία, κυρίως από
δημόσιες υπηρεσίες, και θα θέλαμε να σας προτείνουμε συνεργασία» συνέχισε η
κυρία Κωνσταντινίδου.
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ήταν ένας από τους σημαντικότερους φορείς
παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της πόλης και η Αντιγόνη
ήθελε πάση θυσία να ξεκινήσει και να διατηρήσει μια καλή σχέση με τον συγκεκριμένο οργανισμό. Τέσσερα πέντε σεμινάρια τον χρόνο να υλοποιούσε, θα ήταν
ένα καλό εισόδημα που θα κάλυπτε κάποια κενά στον ετήσιο οικονομικό σχεδια
σμό της. Άλλωστε, δεν υπήρχαν και πολλές ευκαιρίες για τους πολιτικούς μηχανικούς αυτή την εποχή στην αγορά. Βέβαια, είχε πάντα λίγες μελέτες στα σκαριά
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και κατά καιρούς αναλάμβανε διάφορες δουλειές, όπως τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά ή άδειες πυροπροστασίας και άλλα τέτοια. Αλλά
αν είχε μια καλή σχέση με το ινστιτούτο, θα μπορούσε να αισθάνεται αρκετά πιο
ασφαλής. Επιπλέον, η πολιτική προστασία ήταν και η προσωπική της τρέλα. Γι’
αυτό και το επέλεξε ως αντικείμενο των μεταπτυχιακών της σπουδών. Δεν είναι
και το πιο δημοφιλές αντικείμενο μεταξύ των πολιτικών μηχανικών, αλλά αυτό
δεν την ενδιέφερε καθόλου. Να λοιπόν η ευκαιρία. Μάλλον είχε πάει καλά στο
προηγούμενο σεμινάριο και έτσι την κάλεσαν και πάλι.
«Με μεγάλη μου χαρά θα το αναλάβω, κυρία Κωνσταντινίδου» απάντησε η
Αντιγόνη.
«Ωραία! Θα σας στείλω το συντομότερο δυνατό, τη δομή του σεμιναρίου αλλά
και τα ονόματα των συμμετεχόντων, και μετά θα είμαστε σε επαφή».
«Θα περιμένω τα νέα σας» απάντησε η Αντιγόνη. «Να είστε καλά και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση».
«Μια χαρά» σκέφτηκε η Αντιγόνη. Έκλεισε το κινητό, ήπιε μια γουλιά καφέ,
και έβαλε λίγη μουσική να παίζει. Πρέπει να αρχίσω την προετοιμασία. «Πού είναι
άραγε οι σημειώσεις μου;» μονολόγησε και άρχισε να κατεβάζει ντοσιέ από τη
βιβλιοθήκη. «Να, αυτό είναι σίγουρα» είπε μέσα της. Τράβηξε ένα κόκκινο ντοσιέ
και το άνοιξε. Πράγματι, αυτό ήταν. Και μέσα σε αυτό είχε όλες τις σημειώσεις της
από την προηγούμενη φορά. «Μπα! Για δες!» είπε δυνατά, θαρρείς και υπήρχε
άλλος να την ακούσει. Χα! Αυτό και αν είναι παράξενο, σκέφτηκε βλέποντας σε
μια σελίδα εκείνο το κίτρινο post-it που της είχε δώσει ο Οικονόμου. Για σκέψου,
ποτέ δεν πήρα τηλέφωνο τον άνθρωπο που μου σύστησε, σκέφτηκε. Και τότε συνειδητοποίησε ότι είχε περάσει αρκετός χρόνος από τότε. Ο διάλογος με τον «ενοχλητικό» Οικονόμου ξαναζωντάνεψε στα αυτιά της. «Ο διδακτικός σας σχεδιασμός…» άκουγε ξανά τα λόγια του να επαναλαμβάνονται. Και όλο αυτό το διάστημα δεν έκανε τίποτα. Έκλεισε το ντοσιέ και δεν ασχολήθηκε ξανά. Αλλά τώρα;
Τώρα ήταν η ευκαιρία που θα την καθιέρωνε στο ινστιτούτο. Έπρεπε να γίνουν
όλα τέλεια. Δεν ήθελε να υπάρξει ούτε ένας εκπαιδευόμενος που να φύγει με
οποιαδήποτε δυσαρέσκεια από την παρουσία της. Δεν άντεχε στη σκέψη ότι θα
υπήρχε ακόμα ένας «Οικονόμου». Θα πάρω τον Γρύπα, σκέφτηκε. Ήταν και αυτό
το ζήτημα της πιστοποίησης. Είχε ενδιαφερθεί λίγο, αλλά, από ό,τι κατάλαβε, το
όλο ζήτημα ήταν αρκετά μπλεγμένο στα γρανάζια της τυπικής ελληνικής γραφειοκρατίας και βραδύτητας. Μπα, πού να περιμένω να γίνει επίσημο πρόγραμμα
εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Και από την άλλη, αν γίνεται κάτι τώρα; Έχω έναν
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μήνα καιρό. Ας πάρω ένα τηλέφωνο τον Γρύπα» είπε πάλι φωναχτά «και βλέπουμε…».
Πληκτρολόγησε το νούμερο του τηλεφώνου και περίμενε την απάντηση. Ο ήχος
της κλήσης ακούστηκε τέσσερις φορές αλλά κανείς δεν απάντησε. Να δεις που θα
άλλαξε τηλέφωνο ο κύριος αυτός. Να, αυτά κάνω… αναβλητικότητα και σαχλαμάρες. Έπρεπε να τηλεφωνήσω τότε… Ο ήχος κλήσης συνεχίστηκε χωρίς απόκριση και η Αντιγόνη έκλεισε το τηλέφωνο απογοητευμένη. Κρίμα, σκέφτηκε, θα
ήθελα να μάθω μερικά πράγματα παραπάνω… Ωστόσο, πριν προλάβει να κάνει
κάτι άλλο, είδε το νούμερο του Πέτρου Γρύπα να εμφανίζεται στο κινητό της και
ο Iggy Pop να την καλεί να το απαντήσει…
«Γεια χαρά» την πρόλαβε προτού καν αρθρώσει μια κουβέντα. «Είμαι ο Πέτρος
Γρύπας, άκουσα την κλήση σας, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν αδύνατο να βρω πού
στην ευχή είχα το τηλέφωνο… έχω ένα σπίτι άνω κάτω… τέλος πάντων το βρήκα
όμως και σας κάλεσα… Με ποιον έχω την ευχαρίστηση να συνομιλώ;» ρώτησε ο
Γρύπας.
«Με ποια… μάλλον» απάντησε η Αντιγόνη, χαμογελώντας για να μην παρεξηγηθεί. Δεν είχε περιθώρια για τέτοια. «Με λένε Αντιγόνη Ρήγα, και το τηλέφωνό
σας μου το έδωσε ο κύριος Γρηγόρης Οικονόμου. Ελπίζω να σας λέει κάτι το
όνομα…»
«Α! Βέβαια μου λέει… Τι κάνει βρε αυτή η ψυχή;»
«Να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω…» απάντησε η Αντιγόνη. «Ο Οικονόμου
παρακολούθησε πριν από λίγο καιρό ένα σεμινάριό μου και έτσι γνωριστήκαμε,
αλλά έχω να τον δω από τότε».
«Μάλιστα, κατάλαβα. Είστε λοιπόν συνάδελφος, εκπαιδεύτρια ενηλίκων»
άκουσε να της λέει από την άλλη πλευρά ο Γρύπας.
«Συνάδελφος… ίσως όχι ακριβώς, αλλά ναι, έχω αρχίσει τελευταία να ασχολούμαι περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν με την εκπαίδευση ενηλίκων, κυρίως
σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Είμαι πολιτικός μηχανικός κατά κύριο λόγο,
κύριε Γρύπα».
«Ωραία! Μηχανικός λοιπόν… μια χαρά. Αλλά ας αφήσουμε τον κύριο Γρύπα
κατά μέρος, μπορείς να μου μιλάς με το μικρό μου όνομα. Είμαι ο Πέτρος λοιπόν…
Και σε τι μπορώ να φανώ χρήσιμος;» απάντησε με έναν χαλαρό τόνο.
«Ευχαριστώ για το θάρρος που μου δίνετε… θα προσπαθήσω να χρησιμοποιή
σω το μικρό σας όνομα, αλλά στην αρχή ίσως να μη μου βγαίνει» του απάντησε.
«Ξέρετε, όπως σας είπα, είμαι μηχανικός και έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές
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στην πολιτική προστασία. Στο σεμινάριο που σας είπα, αυτό με τον κύριο Οικονόμου, συζητήσαμε λίγο στο τέλος για την εκπαίδευση των ενηλίκων και μου είπε
ότι ενδεχομένως θα μου έκανε καλό να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Γι’ αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Ο κύριος Οικονόμου μου είπε
ότι είστε, θα λέγαμε, μέσα στα πράγματα».
«Μάλλον είμαι… δεν ξέρω τι να σου πω. Όλοι είμαστε άλλωστε λίγο ή περισσότερο. Απλώς παρακολουθώ ακόμη τις εξελίξεις και ίσως έτσι να έχω πράγματι
καλύτερη ενημέρωση. Εκπαίδευση εκπαιδευτών λοιπόν… ναι… αλλά αυτόν τον
καιρό είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν γίνεται κανένα τέτοιο πρόγραμμα εδώ στη
Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον από κάποιον αξιόπιστο φορέα, γιατί αγύρτες υπάρχουν και σε αυτόν τον χώρο. Δεν θα ήθελα να πέσετε σε χέρια άσχετων…»
«Α, μάλιστα» απάντησε η Αντιγόνη. «Κρίμα, γιατί σε σχεδόν έναν μήνα πρόκειται να διδάξω σε ένα ακόμα σεμινάριο και είναι αλήθεια ότι θα ήθελα να δω
κάποια πράγματα, κάποια θεωρία, ίσως κάποιες μεθόδους εισήγησης...»
«Σε ένα μήνα!» τη διέκοψε. «Τότε έχουμε ένα επείγον περιστατικό» είπε και
συνέχισε με ένα ύφος που δήλωνε ότι υπήρχε μια ιδέα πίσω από τις λέξεις. «Άκου,
Αντιγόνη… Όπως σου είπα, δεν γίνεται κάτι σοβαρό στην πόλη μας, αλλά θα σου
πρότεινα να συναντηθούμε από κοντά και να κάνουμε μια κουβέντα…»
Η Αντιγόνη ενοχλήθηκε κάπως με την πρότασή του. Πρώτο τηλέφωνο και
αμέσως ραντεβού… «Κοιτάξτε, κύριε Γρύπα, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι
νόημα θα είχε μια τέτοια συνάντηση…»
«Μισό λεπτό!» ακούστηκε η φωνή του. «Μάλλον με παρεξήγησες… Κοίτα,
είναι αλήθεια ότι η πρότασή μου ίσως να είναι λίγο παράξενη, αλλά σκέφτηκα ότι
ίσως θα σε ενδιέφερε να κάνουμε κάτι πιο πρωτότυπο από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Έτσι και αλλιώς, όπως ανέφερα, δεν ξέρω να γίνεται κάτι
αυτή την εποχή».
«Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας;»
«Να, αυτόν τον καιρό δεν έχω ιδιαίτερο φόρτο, για να λέμε την αλήθεια είμαι
πλέον κοντά στη συνταξιοδότηση… και έχω άφθονο χρόνο. Έτσι, ίσως θα μπορούσαμε να σκαρώσουμε μαζί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης ειδικά για σένα. Δεν
ξέρω αν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, εμένα με ενδιαφέρει αρκετά και εδώ και
καιρό το σκεφτόμουν. Αναζητούσα μια ευκαιρία, μια αφορμή. Και νομίζω ότι
τώρα η δική σου αναζήτηση και ο δικός μου προβληματισμός είναι δυνατό να
συναντηθούν. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα
αυτόνομης μελέτης και μερικές συναντήσεις μεταξύ μας… σε δημόσιο χώρο, αν
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αυτό είναι το ζήτημα που σε απασχολεί» είπε χαμογελώντας ο Πέτρος. Και συνέχισε: «Θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε ένα πρόγραμμα μόνο για σένα, χωρίς
βέβαια κάποια επίσημη πιστοποίηση, αλλά μόνο για να σε βοηθήσει στο επόμενο
σεμινάριο. Τι λες;».
«Ακούγεται ενδιαφέρον» απάντησε η Αντιγόνη. Προβληματίστηκε λίγο, αλλά
δεν της φάνηκε κακή ιδέα. Άλλωστε, δεν θα ήταν δεσμευμένη με κανένα τρόπο
και, αν καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα μπορούσε πάντα να σταματήσει.
Ας το δοκίμαζε λοιπόν. «Και πόσο θα στοιχίσει κάτι τέτοιο; Δεν φαντάζομαι να
είναι και δωρεάν;»
«Δωρεάν δεν θα είναι» απάντησε ο Πέτρος. «Δεν θα μπορούσε να είναι γιατί
θα χαλούσε την όλη σχέση μας. Άλλωστε και εγώ είμαι επαγγελματίας. Αλλά μη
σε στενοχωρεί αυτό τώρα. Προτείνω να συναντηθούμε για έναν καφέ και να συζητήσουμε. Τι θα έλεγες; Πώς σου φαίνεται να συναντηθούμε σε ένα από τα
αγαπημένα μου στέκια; Να βρεθούμε το Σάββατο το πρωί στο Ανατολικό; Είναι
ένας άνετος χώρος, θυμίζει λίγο μπιστρό, με καλή μουσική και φιλικό περιβάλλον
στην Καλαμαριά, δηλαδή εδώ κοντά μου… Σε βολεύει κάτι τέτοιο; Να πούμε
κατά τις δέκα; Ή είναι πολύ πρωί;»
«Όχι, είναι πολύ καλά» απάντησε η Αντιγόνη. «Εγώ κάθομαι στη Θέρμη,
οπότε η Καλαμαριά είναι σχετικά κοντά και ξέρω και το καφέ που αναφέρατε.
Νομίζω κατά τις δέκα είναι καλά, για να προλάβουμε να κάνουμε και καμιά δουλειά Σαββάτου, ψώνια και άλλα τέτοια πεζά».
«Excellent!» απάντησε ο Πέτρος αιφνιδιάζοντάς την με το αγγλικό του. «Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο» είπε και έκλεισε κάπως απότομα το τηλέφωνο.
Τι απίθανος τύπος είναι αυτός; αναρωτήθηκε η Αντιγόνη. Δεν πειράζει όμως…
λίγους παλαβούς έχω γνωρίσει στη ζωή μου; Ας είναι ένας ακόμα… Το Σάββατο
λοιπόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌΣ ΕΣΠΡΈΣΟ
Ήρθε το Σάββατο και ο Πέτρος σηκώθηκε νωρίς το πρωί. Τι νωρίς δηλαδή; Από
τα μαύρα μεσάνυχτα ξύπνησε. Εδώ και αρκετούς μήνες ξυπνούσε στις τρεις το
πρωί ή στις τέσσερις το αργότερο, από ενοχλήσεις. Πότε η μέση, πότε η κοιλιά,
πότε το στομάχι… γενικώς πάντα υπήρχαν ενοχλήσεις οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως ψυχοσωματικά συμπτώματα άγχους. Όταν υπήρχε άγχος στη ζωή του
Πέτρου, είτε φανερό είτε κρυφό, το βιολογικό του ρολόι χτυπούσε με ακρίβεια
ώρας. Αλλά ο ήχος ήταν εσωτερικός… τον άκουγε μόνο ο ίδιος.
Το είχε συνηθίσει πια, αν και έπρεπε να το ψάξει λίγο περισσότερο. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του και βάδισε βαριεστημένα προς την κουζίνα. «Ένα εσπρεσάκι θα είναι ό,τι πρέπει για ξεκίνημα» μονολόγησε. Άνοιξε τη μηχανή του καφέ,
ετοίμασε το εσπρέσο και ξεκίνησε να ντύνεται. Έμενε μόνος εδώ και καιρό. Τα
παιδιά είχαν μεγαλώσει, είχαν σπουδάσει και το καθένα τραβούσε πλέον τον
δρόμο του. Κρατούσε καλή σχέση μαζί τους, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά σχεδόν
σε καθημερινή βάση. Με τον γιο του είχε στενότερη σχέση, καθώς ζούσαν στην
ίδια πόλη, και έτσι δυο τρεις φορές την εβδομάδα τα έλεγαν από κοντά. Την κόρη
του, την οποία λάτρευε εξίσου με τον μικρότερο γιο του, την έβλεπε πιο αραιά,
αφού είχε αποφασίσει μετά τις σπουδές της να ζήσει μόνιμα στην Καλαμάτα. Εκεί
ζούσε και η γυναίκα του, με την οποία ωστόσο δεν είχε χωρίσει. Απλώς, αποφάσισαν να ζήσουν χωριστά και αγαπημένοι. Μια ιδιότυπη μορφή ευγενούς διάστασης, χωρίς μαλώματα και άλλα τέτοια. Η γυναίκα του μετακόμισε μαζί με την
κόρη του, ενώ ο ίδιος προτίμησε να ζήσει στην πόλη που μεγάλωσε. Προς το παρόν
το πείραμα λειτουργούσε. Άλλωστε, κατέβαινε και ζούσε μαζί τους για μερικές
μέρες κάθε μήνα και το καλοκαίρι σχεδόν πάντα περνούσαν μαζί τουλάχιστον
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είκοσι μέρες στο εξοχικό τους. Πόσο θα άντεχε αυτή η ιστορία, μόνο ο χρόνος θα
το έδειχνε…
Ο Πέτρος ντύθηκε όπως πάντα, με ένα τζιν και ένα ελαφρύ πουκάμισο και
ξεκίνησε για τη συνάντηση. Τι ιδέα και αυτή; σκέφτηκε καθώς έβγαινε από το
σπίτι. Ώρες ώρες απορώ γιατί μπλέκω σε τέτοιες ιστορίες… αλλά πάντα ήθελα να
κάνω κάτι τέτοιο, ένα είδος συμβουλευτικής πάνω στη διδακτική πρακτική, μια
μορφή θεραπείας. Μάλιστα, αυτό είναι! Έτσι θα το ονομάσω: επείγουσα θεραπεία
διδασκαλίας! Βέβαια… μια χαρά μου φαίνεται. Δίχως να το καλοκαταλάβει έφτασε στο σημείο της συνάντησης. Εννέα και μισή το πρωί τα πράγματα ήταν ερημικά.
Πιο καλά έτσι. Μπορούσε να επιλέξει ένα καλό σκιερό τραπέζι σε σημείο με
καλή οπτική γωνία. Άλλωστε, έπρεπε να είναι προσεκτικός. Δεν είχε ρωτήσει την
Αντιγόνη, κυρίως από ευγένεια, πώς θα γνωρίσει ο ένας τον άλλον… και τώρα
όλα θα ήταν μια ωραία έκπληξη. Με άλλα λόγια έπρεπε να μαντέψει ποια είναι
η Αντιγόνη, αλλά ήταν σίγουρος ότι θα το βρει. Λίγο από τη φωνή, λίγο το επάγγελμα, κάτι θα έπιανε στον αέρα. Ήταν αρκετά καλός σε αυτό. Και ύστερα, τόσα
χρόνια επαγγελματίας εκπαιδευτής ενηλίκων είχε γνωρίσει πολύ κόσμο και είχε
καταλήξει να γίνει εξαιρετικός φυσιογνωμιστής. Καταλάβαινε τον κόσμο από το
πρόσωπο. Η πρώτη εντύπωση σπάνια ήταν λανθασμένη. Έπιανε την αύρα τους,
που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο φίλος του, ο Γρηγόρης, ένας μυστήριος ψυχολόγος με τον οποίο έκανε παρέα πριν από αρκετά χρόνια.
Δεν πέρασε πολλή ώρα και από τη δεξιά γωνία φάνηκε μια κοπέλα. Μέτριο
ανάστημα, σοφιστικέ γυαλιά και σχετικά πρόχειρο και ανέμελο χτένισμα. Η κοπέλα κοντοστάθηκε κοιτώντας δεξιά και αριστερά σαν να έψαχνε κάτι. Ο Πέτρος
σηκώθηκε από τη θέση του και σήκωσε ελαφρά και διστακτικά το χέρι του. Αυτή θα
ήταν… Είχε μια βεβαιότητα για την κρίση του, η οποία δεν ήταν βασισμένη σε κληρονομικό χάρισμα, αλλά μάλλον στη λογική, αφού αφενός η ώρα είχε πλησιάσει και
αφετέρου δεν υπήρχε ακόμη πολύς κόσμος τριγύρω ώστε να υπάρξει σύγχυση.
«Αντιγόνη…» φώναξε ο Πέτρος με δισταγμό.
Πράγματι, η κοπέλα εκείνη ήταν η Αντιγόνη. Χαμογέλασε και προχώρησε
προς το μέρος του. «Ο κ. Γρύπας;» είπε με τυπικότητα.
«Ναι, ναι, εγώ είμαι, αλλά μπορείς να με φωνάζεις και Πέτρο, όπως σου είπα».
«Καλά, θα έρθει και αυτό…»
«Νομίζεις ότι είναι καλά εδώ για μια πρώτη κουβέντα;» τη ρώτησε κάνοντας
ταυτόχρονα και νόημα στον σερβιτόρο να πλησιάσει. Η Αντιγόνη πλησίασε και
βολεύτηκε σε ένα κάθισμα απέναντι από τον Πέτρο.
24

«Τι θα πάρετε;» διέκοψε ο σερβιτόρος.
«Έναν καπουτσίνο φρέντο, μέτριο» απάντησε η Αντιγόνη.
«Εγώ θα ήθελα έναν εσπρέσο λούνγκο, με μία ζαχαρίνη» είπε εκείνος και
συμπλήρωσε «πρέπει να προσέχω λίγο τη ζάχαρη, είναι και ο δεύτερος σήμερα.
Λοιπόν, αγαπητή Αντιγόνη, για να πούμε τώρα με περισσότερη αμεσότητα, σε τι
θα ήθελες να σε βοηθήσω;».
Ωραία, σκέφτηκε η Αντιγόνη αρκετά καθησυχασμένη. Όσο παράξενος της
φάνηκε από το τηλέφωνο ο Πέτρος, τόσο προσιτός και οικείος έμοιαζε τώρα από
κοντά. Είχε ένα βλέμμα που φανέρωνε άνθρωπο με καλές διαθέσεις. Βέβαια,
αυτό δεν είναι πάντα ασφαλές κριτήριο για να κριθεί η πραγματική πρόθεση ενός
ανθρώπου, αλλά ήταν μια καλή αρχή.
«Λοιπόν, κύριε Γρύπα, όπως σας είπα, έχω σπουδάσει πολιτικός μηχανικός
εδώ στο Αριστοτέλειο και μετά, ψάχνοντας για μεταπτυχιακές σπουδές, βρέθηκα
στη Δανία στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, όπου και παρακολούθησα ένα
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Καταστροφών. Οι περισσότεροι συμφοιτητές και συμφοιτήτριες επέλεγαν τότε άλλες ειδικότητες, όπως αυτή του συγκοινωνιολόγου ή του πολεοδόμου, και θυμάμαι ότι όταν ανακοίνωσα την απόφασή μου στην παρέα μου… δέχθηκα αρκετά πειράγματα».
«Αλήθεια; Γιατί;» διέκοψε ο Πέτρος.
«Να… τους φάνηκε περίεργο, κάπως σαν να ήθελα να σώσω τον κόσμο. Τους
φάνηκε πολύ ανθρωπιστικό… και για μας τους μηχανικούς τέτοιου είδους επιλογές και συμπεριφορές δεν αποτελούν τμήμα του στερεότυπου που χαρακτηρίζει
το επάγγελμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω… ορθολογιστές, τύποι που τα υπολογίζουν όλα με τη λογική και άλλα παρόμοια. Αλλά εγώ ήθελα να κάνω κάτι
περισσότερο από μελέτες και κτίρια. Όχι ότι αυτά δεν είναι σημαντικά. Μου
αρέσουν και πολύ μάλιστα. Απλώς ήθελα να έχω και μια διαφορετικού είδους
προσφορά προς τους άλλους. Δηλαδή, προφανώς και το να μελετάς, να σχεδιάζεις
και να κατασκευάζεις ασφαλή κτίρια ή δρόμους ή πλατείες ή οτιδήποτε άλλο είναι
μια σημαντική προσφορά. Αλλά εγώ ήθελα να ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με
τους ανθρώπους…»
«Ναι, το καταλαβαίνω» απάντησε ο Πέτρος. «Αλλά αυτό φαντάζομαι δεν είναι
κάτι που προέκυψε έτσι ξαφνικά με το τέλος των σπουδών σου. Σωστά;»
«Δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα αυτό… Τι θέλετε να πείτε;»
«Απλώς αναρωτιέμαι μήπως πριν από το πανεπιστήμιο, στο σχολείο ή πέρα
από αυτό, είχες ασχοληθεί με αυτό που ονομάζουμε κοινό καλό, αν και ίσως να
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μην είναι πολύ εύστοχη αυτή η ορολογία. Ίσως να σου φανεί παράξενο, αλλά
πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνουμε για την επαγγελματική μας πορεία
και η στάση που κρατάμε μέσα στο επάγγελμά μας έχουν σχέση με βιώματα στα
οποία δεν δίνουμε την αρμόζουσα σημασία, όμως αυτά είναι εκεί και επηρεάζουν.
Μη σου φανεί ψυχαναλυτική αυτή η παρατήρηση. Δεν είναι. Είναι η πραγματικότητα. Ο τρόπος που ερμηνεύουμε τη ζωή μας και λαμβάνουμε αποφάσεις γι’ αυτή,
δηλαδή το πλαίσιο αναφοράς μας, όπως θα έλεγε και ο Mezirow, γνωστός θεωρητικός της εκπαίδευσης ενηλίκων, διαμορφώνεται από πολλά γεγονότα και
εμπειρίες που βιώνουμε στη διάρκεια της κοινωνικοποίησής μας. Και το πλαίσιο
αναφοράς μας επηρεάζει σαφώς τις αποφάσεις και τις επιλογές μας. Αλλά θα τα
πούμε αυτά και αργότερα, αν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε…» είπε ο Πέτρος
και σήκωσε το ποτήρι να πιει μια γουλιά καφέ.
«Δεν το είχα σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο» απάντησε η Αντιγόνη προσπαθώντας
να κρύψει έναν μικρό ενθουσιασμό που ένιωσε από τα λόγια του Πέτρου. «Ωστόσο, μάλλον έχετε δίκιο, έχω ένα ιστορικό με εθελοντικές ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, για να συνεχίσω αποκεί που σταμάτησα, πέρασα πολύ ωραία στην Κοπεγχάγη και πραγματικά γνώρισα πολύ καλά τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας,
κυρίως όσα σχετίζονται με τη διαχείριση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.
Και οι Δανοί είναι πολύ οργανωμένοι ως λαός σε τέτοια ζητήματα. Μάλιστα, παρακολούθησα συστηματικά και ολοκλήρωσα τα υποχρεωτικά μαθήματα με επιτυχία σε έναν χρόνο. Βοηθούσαν και οι διδακτικές μέθοδοι, υπήρχαν πολλές μελέτες
περίπτωσης, ομαδική εργασία και επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής. Ήταν μια
ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου. Λίγο το κλίμα ήταν βαρύ… ξέρετε χωρίς ήλιο
και τέτοια, αλλά οι σπουδές και η γενικότερη ζωή το εξισορροπούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μετά γύρισα εδώ. Άρχισα να ψάχνω για δουλειά… Δεν έχω
παράπονο. Τα βγάζω πέρα αρκετά καλά. Κάνω μελέτες, συμμετέχω σε διάφορα
ιδιωτικά έργα ως επιβλέπουσα, ασχολούμαι λίγο τώρα με τα ενεργειακά και τα
αυθαίρετα. Παρακολούθησα και μερικά σεμινάρια, αλλά αυτό που με ενθουσίασε
ήταν, όταν μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κάλεσαν να κάνω το σεμινάριο
που σας έλεγα, αυτό στο οποίο γνώρισα τον κύριο Οικονόμου, πάνω στα ζητήματα
της πολιτικής προστασίας. Εκείνη η δουλειά μπορεί να μην είχε μεγάλη αμοιβή,
αλλά πραγματικά την ευχαριστήθηκα. Αισθανόμουν σαν να είμαι στο κλίμα μου…
να παίζω εντός έδρας, που λέτε και σεις οι άνδρες για το ποδόσφαιρο».
«Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Θα το κρατήσουμε για μετά».
«Καλά, ας είναι… Ωστόσο, τα λόγια του κυρίου Οικονόμου με πίκραναν λίγο»
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συνέχισε η Αντιγόνη. «Είχα προετοιμαστεί πολύ καλά για το σεμινάριο. Διαφάνειες, φωτογραφίες, βίντεο… έκανα πολλές ερωτήσεις στη διάρκεια της παρουσίασης, μοίρασα και σημειώσεις, έγινε συζήτηση στο τέλος και έτσι η κρίση του
φίλου σας μου φάνηκε αρχικά εχθρική και στη συνέχεια υπερβολική».
«Καλά, μη σας στενοχωρεί και τόσο μια κρίση. Πάντως δεν νομίζω ότι έγινε
από κακή πρόθεση. Άλλωστε, σας εξήγησε φαντάζομαι τους λόγους του;»
«Ναι, ναι… δεν μπορώ να πω. Όταν μιλήσαμε, κατάλαβα ότι είχε καλή πρόθεση. Και είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν είχα επαφή με αυτό που λέτε εσείς πεδίο της
εκπαίδευσης ενηλίκων, με τη θεωρητική αλλά και την πρακτική του πλευρά. Γι’
αυτό και επικοινώνησα μαζί σας, αν και κάπως αργά».
«Το αν είναι αργά ή όχι θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι.
Οπότε, ας δούμε τώρα ένα πλάνο για τις επόμενες εβδομάδες» την καθησύχασε
ο Πέτρος.
«Έχουμε στη διάθεσή μας, λίγο περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες μέχρι
να ξεκινήσω το σεμινάριο… νομίζω ότι θα πανικοβληθώ, αν και άνθρωπος που
διδάσκει πώς να μην πανικοβάλλεται κανείς…» είπε με μια δόση απόγνωσης στη
φωνή της η Αντιγόνη. Ήθελε να πετύχει. Τελεία και παύλα. Και ξαφνικά ένιωσε
να μην έχει χρόνο.
«Αντιγόνη, αρχικά, δεν χρειάζεται πανικός. Έχουμε τέσσερις εβδομάδες.
Έκανα την εξής σκέψη όταν μου είπες νωρίτερα το πρόβλημά σου. Μπορούμε αν
θέλεις να συμφωνήσουμε ότι θα συναντιόμαστε δύο φορές κάθε εβδομάδα για
όσο καιρό έχουμε στη διάθεσή μας. Δηλαδή ένα σύνολο οκτώ συναντήσεων, οι
οποίες εκτιμώ ότι θα διαρκούν από μία ως το πολύ μιάμιση ώρα. Δηλαδή, αν αισθανόμαστε ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που κατανοήσαμε κάτι σημαντικό, μπορούμε και να σταματάμε προτού ολοκληρωθεί η συνάντηση. Και αυτό με την
προϋπόθεση ότι θα γίνεται από μέρους σου μια προεργασία πριν από κάθε μέρα
συνεργασίας. Τι λες;» αποκρίθηκε ο Πέτρος με ήρεμο τόνο.
«Δεν έχω αντίρρηση. Προφανώς θα προετοιμάζομαι πριν από κάθε συνάντηση με βάση τις οδηγίες σας. Αλλά έχω δύο ερωτήσεις: Πού θα συναντιόμαστε και
πόσο θα κοστίσει όλο αυτό;»
«Κοίτα, σχετικά με τον τόπο συνάντησης θα προτείνω να χρησιμοποιήσουμε
το γραφείο ενός καλού συναδέλφου μου στο πανεπιστήμιο. Μου έχει δώσει τα
κλειδιά, γιατί κατά καιρούς διδάσκω ένα μάθημα εκεί. Αυτόν τον καιρό λείπει με
εκπαιδευτική άδεια, και εκεί θα έχουμε ησυχία αλλά και πρόσβαση στη βιβλιοθήκη της σχολής που είναι πολύ καλά ενημερωμένη για το πεδίο της εκπαίδευσης
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ενηλίκων. Αυτό βέβαια δεν μας περιορίζει. Μπορούμε να συναντιόμαστε και σε
εξωτερικούς χώρους, αρκεί να υπάρχει η σχετική ησυχία ώστε να ακούμε ο ένας
τον άλλο. Τώρα, σχετικά με το κόστος, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά ας το συζητήσουμε στο τέλος… Μη στεναχωριέσαι θα είναι κάτι συμβολικό, μόνο και μόνο για να
επισφραγίσει την επαγγελματική μας σχέση» απάντησε ο Πέτρος.
«Εντάξει λοιπόν, κύριε Γρύπα, καλό μου φαίνεται το σχέδιο. Πότε ακριβώς
ξεκινάμε;»
«Ας πούμε την Τρίτη το πρωί. Να βρεθούμε κατά τις 11:00 στην είσοδο του
πανεπιστημίου» πρότεινε ο Πέτρος.
«Εντάξει» είπε η Αντιγόνη αφού έλεγξε το ημερολόγιό της. «Και τι πρέπει να
διαβάσω μέχρι τότε;»
«Λοιπόν, θέλω δύο πράγματα. Πρώτον, να μη διαβάσεις τίποτα. Δεύτερον, να
σκεφτείς λίγο την έννοια της ενηλικιότητας, δηλαδή τι είναι εκείνο που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο ως ενήλικο, τι είναι αυτό που τον τοποθετεί στην ενήλικη
φάση της ζωής του και τι σημαίνει αυτό για την εκπαίδευσή του, δηλαδή πώς την
επηρεάζει. Αλλά θέλω τις δικές σου σκέψεις. Μην μπεις στη διαδικασία να μου
πεις αυτά που λένε τα βιβλία και κάποιες ιστοσελίδες. Αυτά τα ξέρω. Θέλω τις
δικές σου απόψεις για να τις συζητήσουμε».
«Εντάξει» απάντησε εκείνη χαμογελώντας. «Θα είμαι συνεπής… ραντεβού
την Τρίτη».

28

