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Π Ω Σ Κ Α Ι Γ Ι Α Τ Ι 

ΤΟ ΒΗΜΑ THE ΚΥΡΙΑΚΗ]! ] 
i imiuuf - LI Ί ι · · inmr—ιπ ' ' " " " ' ' '"" ' 

Κυριοκ* 19 Μαρτίου 197· 

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ μας, πού χο> 
ροχτημιζεται άπα τ ó χάσμα 
ανά pea α στίς γενιές, με πα

ράπονα και επικρίσεις και omo ι ¡ς 
δυό παρατάξεις, τοίί; ενήλικους 

κα( τους véouc, γεννιούνται πολλά 
ερωτηματικά ττου ανατρέπουν τήν 
καθιερωμένη στάση των γονιών της 
μεταπολεμικής κοινώνiac ατά α
στικά Ιδίως κέντρα τής παττρίδας 
μας. Έ ν α άπό οντά άφορα τον 
αποκλεισμό τών παιδιών άπό κάθε 
άλλη δουλειά έκτος άπό τή σχετι
κή εργασία. Αύτη δμως 6έν είναι 
αρκετή γιά νά γεμίσει τό χρόνο 
του ττα δ où ή* του έφηβου κοί δέν 
πρέπει νά είναι γιατί τότε 6ά δη· 
ytOM*yry3cûv άνθοωποι μονόπλευρο» 
και μονοκόματοι, γνωσιοφόρα ρομ-
wat! 

Μένει λοιπόν χρόνος ελεύθερος 
πού χρειάζεται νά γεμίσει άττό κο» 
tr© καί άπο χααά τή« κίνησης καί 
τΑς δημιουργίας. Πώς» "Α« πούμε 
νά κολυψθεί ó έλεύθβοος χρόνος μέ 
ψυχαγωγικές ασχολίες υπάρχει Ó 
κίνδυνος τ*1* παρανόησης γιατί ή 
λέξη *υΎ«γ»γίσ Ιχει xáací τή« αρ
χική τικ σ-'ΐασία (αγωγή tfk Ψυ
χής) καί Cxti ιαχταντήσει συνώ
νυμο της διασκέδασης. 'Εδώ βρί
σκεται Α τρτννική παρανόηση trou 
καταδυναστεύει γονείς καί παιδιά, 
όταν «4 πρώτοι προσπαθούν νά κό
ψουν TÎC ψυχαγωγικές ασχολίες τών 
παιδιών, πού τίς θεωρούν άχρηστες 
fi κουραστικέ^ Ψυχαγωγία δμως 
προσφέρε» κάδε ασχολία πού κά
νει δ άνθρωπος μέ τη θέληση του 
»al μέ δικά του στόχο. Οσο κου
ραστική η" "<τ*ράχρονη κΓ άν εί
ναι μιά δουλειά δέν ταλαιπωρεί τό 
άτομο ψυνικά, αντίθετα τό δυνα
μώνει, ακριβώς γιατί μόνο του κο> 
ταπτιάστηκ« μαζί ττ*Λ 

Κι έβώ προβάλλεται νέο ερώτη
μα* πρέπει νά δουλεύουν τά τται-
διά καί πόσο καί γιατί; Ευτυχώς 
υπάρχει è νόμος πού απαγορεύει 
τήν επαγγελματική εργασία πρίν 
άπό τά δεκατέσσερα χρόνια κο* 
τώρα μέ την εννιάχρονη ύποχρεω· 
TtK* εκπαίδευση θά πάτε« ώς τά δε
καπέντε, fkná Χληλα δμως μέ τά 
σνολείο τά παιδιά κοέ χρόνο έ
χουν κοί μπτ-τύν καί είναι ανάγκη 
γιά τή σωματική καί ψυχική τους 
ργεία νά κοπαπιάνονται καί μέ δι
άφορα πράγματα, πού θά συντε
λέσουν στΑν δμάλή καί ολόπλευ
ρη άνάπτυ£ή τους. Γιατί ή δου» 
λίι πού γίνεται μέ κέφι, χωρίς ε
πιβολή προσφέρει γνώσεις, καλλι
εργεί τή φαντασία καί τίς κοιμι
σμένες δεξιότητες τού παιδιού wat 
ποοσΛ*Λ«ι την a f o l a n τής Ικανό
τητας καί Tfte οΜίαρτησίας, Σέ 
χώρες πιό ανεπτυγμένες άττό τή δι
κή μας, Ισως και σέ πιό πρωτό
γονες, πολλά παιδιά δουλεύουν 
στις διακοπές ή καί μιά * δυά ώ* 

itW ήυέοα «οί την εποχή τού 
β*χολείου καί βγάζ-Α*- καί χαρτί-ν 
àkt. XI U&C κάτι Tfr0 tft feu««nai 
ϊκόμσ κοπιαστικά γιά τά 

> γιά τήν 

οίκατετψαχρα-

>οά«, l i ó 
καλοκαίρι πού έρχεται 

• ικέοθηκε νά βνάλει μόνο τον 
ν ρήματα γιά τήν αγορά της. 

Γιά τόγ σκοπον αυτό καταΛτιάστη-
κε μέ δυό δουλειές; Τόν 'Οκτώ
βριο έφτιαξε τήν αγγελία - αφίσα 
της ψωτρνοαφίας και τήν κρέμασε 
σ* Ινα κατάστημα πού πουλάει 
τοοφίς καί άλλα χρειώδη γιά κα* 
τοι*ίδια ίώα, Τό αποτέλεσμα ήταν 
νά δρεΐ 3 πελάτες κα] νά 6yá£fi 
tó σκύλο tour fu», παίρνοντας 20 
— 30 δα ti Φορά ανάλογα »έ 
tnv άτίάστασ*· *Α<^Ά του Δεκέμ-
| ρ η κβταπιάστηκ« μέ άλλη δου-
λϊΐά. Πήρε δ·ά*οοα Λυτά - λουλού
δια καί έτο^-σσε 150 γλάστρα-
κια πού τά πουλούσε άπό τό σπί
τι του. ικοίπου 50 δοχ. τό iva, 
Τήν αντίστοιχη αγγελία - ά ο σ α 
τ^ν Ηρέμασαν αυτή τή φορά σ' 
Ινα ffpûtAO • μάακιτ. Τά γλα-
στράκια titwAáíWtKav δλα καί πή. 
ρε waí μιά υκγάλη παοαγγκλία ά
πό κάποιο ¿ενοδονεΐο. 

Στην πεαίπτωση σύτή έκχίνο πού 
ixet σ- 'oafca γιά τήν αγωγή τοΰ 
παιδιού δέν είναι τά χρήματα πού 
βέρδισ*. «Ιναι ή πρωτοβουλία πού 
πήρε, ffvau ή β>τάνωση wou Ι*β-
μ«, είναι n συνέπεια πού ti&tU. 

Ό λ α αυτά γίνανε άττό τό ττα«· 
δί, χωρίς ανάμιξη τών γονιών του, 
άπό τους οποίους άρχισ« νά άνε-
ξαρτηκοποιείτο« καί οίκονυμκίά καί 
ψυχολογικά. Τό τταιδί δούλεψε δχι 
μόνο οωματικά άλλα μέ tó μυαλό 
καί μέ τήν καρδιά. Αυτό φαίνεται 
οτίς δύο άγγιλίες - άφίσκ πού 
ίΦΐ.οξκ. Στή μιά γιά τά λουλού
δια, πού είναι ασπρόμαυρη, ή Εμ-
ψαση πέφτει στό έμπο«*υμ«· Τά 
λουλούδια παρουσιάζονται μέ τό 
επιστημονικό τους άνομα καί περί 
γράφονται «λουλούδια μκγάλα. φυ
τά Α' κοπαγαρίας, β,τι πρέπει 
γιά τους φίλους σας τά Χριστού
γεννα»- 01 γλάσταες καί το χώμα 
αναφέρονται κι αυτά. ή δικύθυνση 
καί τ 6 τιϊΜψωνο τοο μσγσ|ιοΰ, TTJOÚ 
ρνομάζίτα« ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ κοί δέ* 
ilvttí παρά τό 
βρίακοντβι κι* αυτά στην αφίσα, 
Ιττως mi non άνοίγ»ι τό μαγαζί 

-άτω - κάτω ή ύττογραφή του... 
έκδοτη, δπως άηοκβλεί τό τταιδί 
Τόν taut« του, Αυτό μάς διίχνει 
δί ι δέν τόν θ*ωρεΐ Ιμποοο άλλα *ο> 
τασκκυαστή Tfte άγγιλίας, που τήν 
ίβγαλβ βΦσ*τ καί τήν μοίρασε σέ 
γνωστούς καί φίλους. "Αρα στή σ υ 
ν*δηαή του τά παιδί παράμενε- έ 
μαθητή** πού δημιουργιΐ κυρίως 
πνευμστκχά, ^ψίβίδχι τήν,άτφίσα. 
"Αρα τό παιδί ξέρει πολύ καλά 
ποιας «tvo* δ ρόλος του. ποια ή 
μάνιψη άσχβλί« τον *#\ ττοιό τό 
χόμπυ γιά νά δγεί tó χαρτζ λίκι 
μέ εργασία πνευτματική καί σώμα 

Παράμο·« καί στην άλλη άγγι
λία - άΦίσβ ττβυ «ίναι Ιγχρωμη τά 
πνευμ«χτικότιρα στοιχεία ττκ 
Tt*p»oao*TKíK> τονισμένα- 'Εδώ ή 
Ιμψαοη πέφτει στον ά*Λρωπό. Ά 
ναφέρχται tá ψύλο, h ήλ*ία του. 
ή π«ρτθ¥ή που μένκι, ol γλώσσ« 
πού μιλάει, γίοττί τώρα ó ϊδκ 
ναι πού προσφέβετσι γιά ire 
ρπηρεοίας «ai ή δ*ή του είκόνο 
ποέπ«ι νά γίνει φανερή καί κτυρί-
αο*». τό δι**βτετράνίΐονβ 
παιδί έψοκ-iióCti άρτές τοΟ μάρ«ί 

πού πολλοί δαψημιστίι: θσ 
τίς fó^fvav. Εντύπωση 
ποοςενεΙ άτι 
δηλ*,; 
««κυ>»ί'3·'τ» Τδώ fWOK*TOi ή ΝΨ> 
tow1. ηαμ 

καί ξένου 
•αί μέ τ\ 

«α τηΐ»ΜτοτυπΦ «ο« πττυ*χτ*μρφ σλα· 
y*crv tr&kt te ••-< άνψΑω-
w«Mt νά t4r*»4TiwirMv στέ πα'δί 
tó άγαπτΜίΙνι» του« 

j οάτης τή< πηρό** 
π^θ».α< ψ ι ^ ί ί λ ι α « · πολό mi ρ) 
γονείς άκρ'οώ*-«*! νονό Invita 

δέν αναμείχθηκαν αλλά καί δέν 
εμπόδισαν τό πα:δί. Τό δαήθησαν 
á«*óvovTác το έλεύθιοο νά κινείται 
χω? ς δική τους επέμβαση άλλα 
μέ ήρεμη παραδοχή τής απόφασης 
κσί τής δουλειόχ; τού ποδιού. 
Στην πβρίπτωσπ αυτή φαίνεται κα
θαρά ή ά£ία τ*- 6ouKtiâc σάν '-
σον γιά τήν ανάπτυξη της δημι
ουργικότητας τού παδιοΰ καί γιά 
-rrv κσττανόηση καί επικοινωνία α
νάμεσα σέ γονείς καί παιδιά. 

Τό άτι ή δουλειά συντελεί στή 
μάθηση (γνώσεις καί δεξίάτητες) 
καί στην μόρφωση (κουλτούρα) 
τού παιδού δέν είναι κάτι καινούρ-

Gï 
Τ«ς 

ΚΑΛΑ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ 

γιο. Ό λ ο ι οΐ αξιόλογοι παιδαγω
γοί καί ο) ψυχολόγοι τδχουν δια
κηρύξει καί τόχσυν εφαρμόσει. Ό 
Αλακαρένκο π.χ. δέν irrrooeî ούτε νά 
διανοηθεί βτι ή εκπαίδευση ε Ινα* 
κάτι ξεχωριστό άπό τή (ωή καί ά
πό την πρακτική καί γρήσιμη ερ
γασία. Ούτε ποτέ πρ-ραδέχθηκ* ό
τι ή πρωτοβουλία εΤναι Ινα είδος 
Ι«ιπνευστν πού ξεπηδά άπό τήν 
á"*vta καί την αποχή. Άντίθττα 
πίστευε δτι πρωτοβουλία παρουσι
άζεται δπαυ υπάρχει δουλειά πού 
πρέπε« νά γίνει καί πρόβλημα που 
πρέπει νά λυθεί. 

Πώς νά κόΐ"τ:ς δμως τους γονείς 
νά τό καταλάβουν, βταν θ&ωροΰ-
ν* σάν δουλειά του παιδιού μόνο 
δ,τι Εχει άμεση σχέση μέ τό σχο» 
λιιο καί TIC σπουδές tou, δ,τι έ-
πιβάλλετται στό παιδί άητό τή 
βούληση κάποιου άλλου ένώ τ* ά-

ψήνουν έξω άπρ τήν οίκογκνειακή 

ομάδα τόσο στή λήψη άποφάσεω» 
δσο καί στν εκτέλεση τους; Κι' έ
πειτα ποραπονούνται δτι τά παι
διά YÍ/c/ται >-
απλοί θεατές στά4 γ*ενάμενα από 
τους με*γάλοιν καί συχνά έπικΑΐ-
TCC τους! Καί άλλοι πσεχπτανοΰν-
ται δτι τά τταιδιά τους δέν Ιχουν 
ενδιαφέροντα καί δέν παίρνουν 
πρωτοβουλίες σέ ώρα ανάγκης. 
Πως νά μπί!^έσουν δμως νά κά
μουν κάτι τέτοιο, ακόμη κχΜ νά 
εκτελέσουν μιά παραγγελία τών 
μεγάλων, στον δλα τους τα χρόνια, 
τά παιδικά κα» τά έψηβικά τά 
πέρασαν σάν επισκέπτες ή ei-
κότροφοι του σπιτιού; Κα« αν τά 
ίδια τά παιδιά δείξουν ένδισφέρο» 
καί θελήσουν νά μάθουν τί γίνεται 
ή νά πάρουν μέρο- σέ κάτι πού 
πάει νά γίνει οι γονείς ύψώνου» 
τό γράγμα TTV ηλικίας καί τής 
μεΛέτΓ'·. 

— Τά παιδιά δέ ρωτ&νε. 
— Ό τ α ν μεγαλώσεις θά μάθεις. 
— Δέν ttvai δική σου δουλειά. 
—. 'Εσύ κοίταξ« τά μαθήματα 

σου. 
"Ετσι παραμένουν στό σπίτι τά 

παιδιά σωματικής παρουσίας μό
νο χωοίς νά νοιώθουν τό σπίτι σά* 
κάτι δικό του- άΦοΰ ποτέ δέν πή
ραν μέρος στή* οργάνωση ή στή 
Μιτσυογία του. 

Ή κατάσταση αυτή έχη κι άλ
λε«" δυσάοεο-Ttc συνέτηϋΐες. Τά παι
διά δέν μαθαίνουν, δέν καταλαβαί
νουν τί σημαίν«! καί πόσο μόχθο 
κα! αγώνα θέλει ή καθημερινή ζωή. 
ΓΓ αυτό ταυτίζονται μέ τά πρό
τυπα τού μύθου, πού τους παρέ
χει ή κοινωνία τής αφθονίας καί 
επειδή δέν μητορουν νά γίνουν σάν 

•κι αυτά νοιώθουν άττογοήττευση. 
πού τά αίτια της τά ρίχνουν ατούς 
γονείς. 

H ("GW * 5 V 

MnÔPS t04t** 
Συνωστισμός 
γιά διαζύγια 
στή Βραζιλία 
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*tTÄ>Hff*l 

•BfcL¿_j_-L^-
Δυστυνωο ουτ« τό σχέδιο 

μποοεί νά άνσχτίσει μιά τέτοια 
κατάσταση. Γιατί ή Ι« Ιο«* ροτ*-
ntu εξουσία τού δασκάλου, δπως 
δυστυχώς εΐναι μόνο σέ ÓVU"YKO-
στική υποταγή υποβάλλει τό π ο ν 
δί. Κι* αυτό οδηγεί σέ μοιρολα
τρική άδιαφοοία ή σέ βίαιη αντί
δραση. Δέν βοηθά τό παιδί ν* α
παιτήσει οΰτ« αυτοτρεποίθησπ 
τε ^ανάτητες γιά δημιαυργκί*ή 
δράση. 

Πολλοί γονείς πο*ραηρνούνται δ
τι χάσανε τά παιδιά τους, δτι δέν 
ίχουν καμιά έπαψή μαζί τους n 
ort τους έγουν ótn<x>eA<ím. "Οσο 
κι άν φαίνεται περίεργο ή αρχή αυ
τού τού φαινομένου βρίσκεται 
Ιλλειψη ονιυίτοχής τών παιδιών ά
πό μικρά στην οικογενειακή ομά
δα, atr»· αποξένωση πού χωρίς νά 
τό καπσΛάβσυν δημιούργησαν ο) 
γονείς. Τήν πρώτη γεύση της τήν 
πήραν τά παιδιά δταν ήταν ακό
μη στην κούνια, κλεισμένα σέ Ινα 
δωμάτιο ή στή μοναξιά τής βεράν
τας, γιά νά μην ενοχλούνται 
τους μεγάλους καί γιά νά αναπνέ
ουν καθαρό αέρα ( ! ) ένώ ατά δι
πλανό χώρο ύπήρχ* κίνηση καί 

ζωντάνια καί άνθρωποι καί ζωή. 
hMá δεύτερη γινάτι αποξένωσης 
τιήραν άρνοτερα ατά σχολικό 
εφηβικά χρόνια, τά ποτισμένα ά**ό 
τό άγνοτ ίίβτά-
σεων καί τών orrouf 

διά δταν Ινα τους λείπε,ι, κι αυτό 
είναι ή συμμετοχή στή χαρά καί 

. οικογένεια*- ποτέ 
δέν θά νοιώσουν δτι ανήκουν ο ' 
αυτήν. Μά καί μέ τρ άψυχο περι
βάλλον τού σπηιού ποτέ βέν βά 
δεθούνε άν βέν πάρουν μέρος καί 
βέν βάλουν κόπο στή διατήρηση 
ή στή βελτίωση του. Ό τ α ν τά 
παιδιά δέν ξέρουν τί γίνεται στην 
οίκογένεια, νιατί τους κρύβουν ο! 
μεγάλοι τίς διάφορες καλές ή κα
κές καταστάσεις, επόμενο είναι νά 
αδιαφορούν, *Αν κάποιος τους μι
λήσει σχετικά θά απαντήσουν αό
ριστα; 

— 'Εμένα τί μ* ενδιαφέρε«; 
— Ξέρω 'γώ t í κάνουν αυτοί (εν

νοώντας touc νονείς). μέσα te** 
δμως πικραίνονται νι« τήν άποξέ-
νωση αυτή Λ άκαμη χειρότερα τήν 
παίρνουν για κανονική μορφή ζω· 

ης καί τό κακό τοαβαε* σέ μάκρος. 
T ¿ χάσμα ι·*νΌλώνει. 
οί»ογ<νε:α ύπάρτουν μόνο Οσο τά 
παιδιά τάχουν ανάγκη, μόνο γιά 

νά πάρουν, ποτέ γιά «ά δώσουν. 

βονται νρόντα οίκογενειοκης ζωής. 
"Αν δμως δίναμε στά παίδια τήν 

ευκαιρία νά οουλέψουν λίγο γιά τό 
σπίτι τους είτε πνευματικά, είτε 
σωματικά, είτε, t ó καλύτερο, καί 
μέ τους δύο τρόπους ή επικοινω
νία ανάμεσα στίς γενικές θά ή
ταν μεγαλύτερη καί Α ζωή και τών 
δυο παρατάξεων τπά βιώσιμη. Εί
ναι πεοίεργο βτι ένώ μιά τέτοια 
θέση είναι τταραδοσιακά συντ ·>-·*-
τική ύποσττ^Μζεται #άπό ριζοσπα
στικούς παιδαγωγούς. 

Ό 'Ονηλ π.χ. πού βοΰτρήθητκε 
«ή ίδια ή ¿πτ*·ασταση» Ιλεγε δ η 

παιδιά καί ενήλικες πρέπετ νά 
δουλεύουν, νά »«βαίνουν καί νά δι
ασκεδάζουν μο£ί. 'ίσως γιατί ί
νας τέτοιος τρόπος αγωγής ττου 
βέν διασπά τήν οικογενειακή ο
μάδα σέ σύνολα ηλικιών είναι ó 
πιά φυσιολογικός« 

FIO ΤΣΑΝΕ Ι PO. Α4άρτιος 

Ο Ι ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΟΑΕΣ κά
νουν έδώ ΧΡνσε« δουλείες 
πουλώντας Ινα βιβλιαράκι 

at δδηγί«ς γιά τέ πώς uwopti να 
¿•Φορτωβύ «ανείς τον (τήν) σν-
ξυγό τον. Τά βράδυα τό κοινό συ-
ν^στίζετοχ στα ταμεία του θεά
τρου πού παρουσιάζει Ινα Ιργο 
μέ τόν τίτλο : κΔιαζύγιο -— ó 
Τ€ρμίτης τής κοινωνίας». 'Επιτέ-

μετά άπό ίνα 27χρσ*ο άγώ-
VU. τέ> διαζύγιο έφτασε καί στη 
Βραζιλία. Ό ΓΙρόεδρος 'Ερνέστο 
Γκάισελ, υπέγραψε λίγο μετά t á 
Χριστούγεννα τον πρώτο νέψ« π*· 
ρί δ-αζυγίου «ai ol πολίτες της 
χώρας μέ τόν μεγαλύτερε ρωμαι
οκαθολικό π ^ θ ν σ μ ό ανακαλύπτουν 
©τ» τούτη ή καινούργια πραγμα
τικότητα δεν είναι otrrt τόσο α
πλή όσο οι υποστηριχτές τού δ«ο> 

ΙΟΗΗΜΛ £i»íU)i 

ζυγίου είχαν έλπίσοι, ούτε πάλι 
τόσο τραυματική δσο είχαν προ
βλέψει oi αντίθετοι του. 

"Αν καί δπως αναφέρεται ούτε 
ή μιά πλευρά ούτε ή άλλη είναι 
Ικανοποιημένη μέ τόν καινούργιο 
νομό, καί οί δυό συμφωνούν πως 
είναι βέβαιο δτι t é διαζύγιο βά 
¿χει μεγάλο αντίκτυπο στή βραζι
λιάνικη κοινωνία. Περίπου ι εκα
τομμύριο Βραζιλιάνοι είναι νόμι
μα χωρισμένοι άπό τους συζύγους 
τους καί άλλοι άπ* αυτούς à χουν 
κάνει νόμιμα μη αναγνωρισμένους, 
ντέ φάκτο, δεύτερους γάμους. 

νθος είναι Ινας λαβύρινθος γραψειοκρα-
τίβς καί φαίνεται νά δημιουργεί 
τόσα εμπόδια δσα αποσοβεί. Γιά 
παράδειγμα, επιτρέπει στους Βρα 

Η Ενωση Γυναικών Ελλάδος στό μάθημα 
Tñc ομαδικής 
συνεργασίας 

Τ Ο ΓΝΩΣΤΟ γνωμικά δτι « Μ άνθρωποι ά-
ττρτελοΰν μιά συντροφιά, αλλά τρεις εί
ναι δχλοςι καί προτίάντων ή έντύττωση ο-

τ* ètxrv συγκεντρώνονται γυναίκες γιά νά συζη-
•ν δημιοι·ργ£Ϊται χάος, έπειαη τάχα to γυ

ναικείο φυλο Βέν ξέρει νά τηρεί τή δημοκρατική 
διαδικασία σέ μιά συζήτησ«, δέ θά Ιχει άττό 
βώ καί μπρος καμμιά στήριξη, iôiaitçpe ëtav 
ή εντύπωση,αυτή άφορα ατά μέλη τής Ενωσης 
Γυναικών 'Ελλάδας. 

*Έχοντας παρακολονθήαει μιά σειρά arra at-
μινάρια, συνολικής διάρκειας 25 τίκρίττου ω
ρών, μέ κεντρικό θέμα τήν άττοτελεαμυττικότητα 
τΑς ήγετικτίς ομάδας, τα μέλΐ| τής ΕΓΕ είναι 
tupa άττολυτ«ε ϊτοιμα νά συναγωνιστούν στην 
αποτελεσματικότητα τής βτ-νεργααιας ακόμα 
καί tá trió Ικανά Διοικητικά Συμβούλια των 
μεγαλόσχημων επιχειρήσεων, 

«Μιά οργάνωση σάν τή δική μας δέ διαφέρει 

ττολύ atra μιά μεγάλτΐ έττιχείρηοη», Ιξτ,γιΤ ή 
Καλλιόπη Μπουρδάρα, μέλος -tt\c El U εαι μέ
λος έττίαης τής συμδρυλβυτικής έττιτραπης για 
τά σεμινάρια. «Πιστέι#αμε δτι tfpí* i 
"Ενωση ρας νά βραστηρισποιιιται yiá τή λύση 
οποιουδήποτε κοινωνικού προδλήμεττος 0ά ιπρε-
πε νά μάθουν τά μέλη μας, έμεϊς al ϊδιις, πως 
νά λύνουμε τά εσωτερικά μας προβλήματα, θε
ωρήσαμε σημαντικό νά «εκπαιδευτούμε» στη* 
ανθρώπινη επικοινωνία μ* Ιναν έτηστημονικφ 
τρόπο. "Επρεπε νά γίνοιμ« πιό αυνεργααιμες/ 
συνειδητοποιώντας τίς ανάγκες τής ομάδας και 
τις δικές μας αδυναμίες σάν μέλπ. Στά αεμι-
νάρια δέν μάθαμε βέβαια ϊναν άλλον τρόπο 
συμπεριφοράς, αλλά μττορέσαμι νά δούμε πως 
μπορούμε νά διοχετεύσουμε τίς Ικανότητες μας 
και τή δράση μας έτσι ώστε νά έχουμε navra 
καλύτερα αποτελέσματα στή συνεργασία, στην 
ομαδική επικοινωνία καί ατήν διεκττεραιωση 
της δουλειάς μας». 

Μιά ομάδα άπό μέλη τής ΕΓΕ μέ τον Νίκο Σκουλά. Ή θεωρία περιορίζεται στό ελάχιστο. Τά 
σεμινάρια βασίζονται στην ομαδική συνεργασία και orte, ασκήσεις 

[ ΑΠΟΗΧΟΙ 
) 

>? ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ τους 
* Φωνάζουν Βουνβαγκον-

μπεβονερ, στην Νορ
βηγία Τάτερ, στη Σουηδία 
Τατάρε καί στην Ιρλανδία 
Τίνκερς. Πολλοί είναι από
γονοι μικροεμπόρων καί α
γροτών trou ή πείνα, ó πό
λεμος, ή φτώχεια τους ανάγ
κασαν κάποτε νά εγκαταλεί
ψουν tá σπίτια καί τόν τό
πο τους. Σήμερα ζουν ώς νο
μάδες, περίπου δπως ol 
τσιγγάνοι, μέ τους οποίους 
Ιχουν κάνει κατά καιρούς 
μικτούς γάμους. 

ΟΙ Τίνκερς, πού χωρίς αμ
φιβολία βοίσκονται μόνιυα 
ατά κατώτατο σκαλοπάτι 
της κοινωνικοοικονομικής 
κλίμακας, ταξ'δεύΟΜν μόνι
μα μέ καρότσες. Ζ">ΰν σέ 
τσαντίρια στά κράσπεδα 
τών δοόμων, οπού βρουν, 
καί εξοικονομούν τά προς 
τή tfïv έπιδιορ^'^νοντας 
σκευή, αγροτικά έογαλεΐα 
καί ρούχα, τά όποια μα; 
ζεύουν άπ' tá σκουπίβ»« καί 
μετά πουλούν στά ιΥπαίθοια 
KivW»''*M(t «μαναζιά» τους, 
στην «ϊσβδο κάποιου wap* 
κου, κάποιας πόλης. 

Κ ΑΤΠ άπό τίς συνθήκες πού ó πολίίΐσμός μας Ιχει δημιουρ
γήσει, ή τηλεόραση ti ναι ευλογία καί δχ> 
ψωνα μ| μιά γερμανική kftuva. 'Αποδεικνύεται βτι 

καί σβήσει τό χαζοκούτι μερικά ζευγάρια δυσκολεύονται στίς 
σχέσεις tow« και σέ πολλές στιγμές ούτε κόν ανέχονται ó Ινας 
τόν άλλο. Χωρίς τήν TV, δταν τήν Εχεις αυνηβίσει, ή υπομονή 
εξαντλείται γρήγορα καί ή ένταση στά νεύρα γίνείαι ά'όμα έν-
τονότεψη. «*Οταν ft ττ^όραση είναι ανοιχτή», παρατήρησε μιά 
γυναίκα πού πήρε μέρος στην έρευνα, «καταφέρνω νά μήν απαν
τώ στίς δυσάρεστες παρατηρήσεις τού άνδρα μου». Βέβαια, οι 
πραγματικές ουγκρούσικ, τά μεγάλα δράματα ol φοβερέ»: σκη 
vie τής συζυγικής ζωή« δέν διαλύονται μέ τήν Τβυβούλα. Η έ*-
pntn άπλως καβυοτερει κάπως. 

ti 

ti 

E ΝΛ ΣΗΜΕΙΟ πού 0*0· 
*τρ ó ς 

ι σας, Ή στάση Β στην ε·*σ· 
ν« «ίναι «αφώς ή σωστή. 

Φ αϊο&ημα ένο-

Eîvow αρκετά συνηθισμένο, πα
ραδέχονται τά μέλη της EI*Ef νά 
συναντά κανείς σέ μιά συνεργασία 
άτομα πού διστάζουν νά πάρον« 
ενεργό μέρος, άλλα πού παίρνουν 
εντελώς προσωπικά μιά γενικότε
ρη ¡παρο-τηρηση, άλλα πού διαρ
κώς προσπαθούν νά μονοπωλήσουν 
τίς σ^ητήσεις κι άλλα πού επι
χειρούν νά προβάλουν τίς πρόσω; 
πικες τους φιλοδοξίες μέσα άπέ 
τήν ομαδική εργασία. 

«Τέτοιες αδυναμίες γίνονται 
συχνά εμπόδιο στίς προσπάθειες 
και στους σκοπούς μιας ομάδας», 
υπογραμμίζει ή κ. Μπουρβάρα. 
«'Αλλά δεν αποτελούν χαρακτηρι-
στικά μας γενικότερης συμπερι
φοράς τού συγκεκριμένου άτομου. 
Πολλές φο*>ές είναι μόνο θίμα 
γνώσεων» μεθόδων γιά τή λήψη α
ποφάσεων καί συστηματικής 
ψης Αυτά εΐνοκ πράγματα πού 
μαθαίνονται δταν αποφασίσει κα
νείς νά οννεψγσστεί σωστά μέ 
τους άλλους». 

Ό κ. Νίκος Σ κουλός, ειδικευμέ
νος στ« εξωτερικό σέ οργανωτικά 
θέματα μέσω τής έφηρμοσμένης 
ψυχολογίας κι ακόμη σε θέματα 
δπως ή δυναμική καί ή λειτουργία 
τής ομάδας, ανέλαβε νά συντονί
σει καί νά καθοδηγήσει τά σεμι
νάρια τής ΕΓΕ, τά οποία λήγουν 
ουσιαστικά vwipth Κυριακή, μέ 
τό βιήνκρο σομινάριο α' Ινα πο> 
ροθο^άσσιο Çtvoooxfto. 

«Μιά έτέκτνίδευση αυτού τού τύ
που είναι απαραίτητο συστατικό 

Ικανοποίηση αναγκών συντήρη-
*πκ της ομάδας κα4 ατομικών 
αναγκών τών μελών άποβαίνε« 
σε βάρος της επίτευξης τών 
στόχων. 
8. Είναι σπάνιο τό φαινόμενο 

pili 
Tflç 

ΦΡΙΝΤΑ! ΜΠΙΟΥΜΠΙ 

ώριμης ομάδας που άσχολι 
..ασκΟΓτηση των λειτουργι

ών της καί κριτική τών αποφά
σεων πού πήρε στό παρελθόν. 
9. Μιά ώριμη ομάδα απαιτεί ά
πό τά μέλη τη«·, Ίση π,ίοσφορά 
στίς δραστηριότητες, ανεξάρ
τητα άπό τίς Ικανότητες ποβ 
βιοϋέτουν. 
10. "Ενα ότομο άσχετο με τόν 
χώρο τής ομάδας μπορεί νά εν
τοπίσει τόν ηγέτη της. 
1 1 . 0 1 νόρμες μιας ομάδας πρέ 
•πει, γιά νά έπηρκάσουν τά μέ
λη της, νά έχουν βιατυπωθει 
γραπτά ή έστω «τροφορικά. 
12. Χί μιά ώριμη ομάδα ή ε
λευθερία τού λόγου είναι πιό 
σημαντική άπό τήν Ισότητα 
στην προσφορά τών μελών. 

"Αν σημειώσατε σωστές TIC προ
τάσεις 1, 2, β« β καί 12 καί λαν
θασμένες τίς υπόλοιπες πέσατε 
διάνα. Διαφορετικά οί γνώσεις 
σας γιά τήν αποτελεσματικότητα 

κόμα κι άν βέν Ιχει ξεχωριστές 
Ικανότητες, αρκεί νά μάθει «ά λει
τουργεί σωστά». 

«Tic έτπδιώξεις μας τίς ξέραμε 
άπρ την στιγμή που οργανώθηκε ή 
ΕΓΕ», εξηγεί ή Λαύλα Ιταφυλα, 
μέλος κι αυτή τής συμβουλευτικής 
ομάδας γιά τά σεμινάρια «"Ολες 
pi οργανώσεις ξέρουν άπ* την άρ; 
γη τί βέλουν νά κάνουν. Έκει πού 
ή δουλειά σκοντάφτει συνήθως εί
ναι ή διαδικασία. Εμείς μά3αμε 
αυτήν ακριβώς τή διαδικασία, πρίν 
επιδοθούμε στό Εργο μας». 

ούζυγό του«. O i .*τίς 
τ»»ν πιό ψιλελεύβιρων μόρων δια
τείνονται δτι ακόμα και μιά > 
δ.«τυπωμένη αίτηση θά μπορού
σε νά γ ί ν « αφορμή, Υΐα να 
έπιτρβπε* τελικά στό ζευγάρι νά 
συνεχίσει τή διαδικασία τού δια
ζυγίου καί δυσανασχετούν με τό 
δτι ίνα ζευγάρι τού οποίου tó Ι
να μέλος Ιχει Ινα πρώτο δ·«*;υ-
γιβ δέν μπορεί νά πάρει δεύτερο. 

Πασά τους περιορισμούς πού 
στοχφύουν στό ν* άποτρέψ«»νν>τους 
Ρροίιλιάνους άπό τό νά βουν τό 
διαζύγιο σάν μιά εύκολη λύση, ó 
ν»ος νόμος συνεχίζει νά υφίστα
ται την κριτική της ΚοθολΐΛ»κ 

Λησίσς, πού υπήρξε καί ή 
κυριότερη ο^ιβραστικτι δυναρ« 
στό διαζύγιο. Λίγι$ μέρες μ«τά 
την υπογραφή τού νομού, iva 
πρέαωιτος τη«. Έιικλησίας ανα
κοίνωσε δτι ή ·ρησκευτι*ή i\yimtn 
6¿ θά Ιβινε άπό δώ και μπρο«: 
ίοοτιμία στον πολιτικό γάμο κοέ 

..λα τά ζευγάρια που θά Λβε-
λαν νά κάνουν θρησκευτικό γομ» 
βά έπρεπε νά ύπογοάψοι^Ι πίώτα 
μιά συμφωνία μέ τήν ¿ποία θά ο> 
ναγνώριζαν τό άδιαλυτο τού γά
μου τους. 

Μέσα σ' αυτόν τόν μσ*ρύ KOJÍ 
πικρό αγώνα, οί παντοδύναμο« 
στρατιωτικοί ήν«τες της χώρος, 
ιχουν μ ε ί ν« ι ουδέτεροι. Ό Έρνέ-
στο Γκάιζελ, ó πρώτος Π-ΪΟΤ*-
arävTTK Πρόεδρος της Εοαζιλίας, 
ύιτοοτ(έθηικ« άπό νωρίς νά συμφω
νήσει μέ όποιαδήποτ« απόφαση 
θά έπαιρνε ή Βουλή. 

Μέ τό σταθερό ρεύμα αιτήσεων 
γιά διαζύγια πού κυλάει τώρα 
στά βραζιλιάνικα δικαστήρια, ó 
νέος νόμος δίνει ίδοψος καί γιά 
να καλλιεργηθούν διάφορα κου-
τοομπολιά στά πεΡιββικά μεγάλη« 
κυκλοφορίας. Οί Βραζιλιάνοι συγ
γραφές, οί στάο τού κινημοτογοά 
φον, τής τηλίβοοάσεως καί τβύ τρα
γουδιού, πού αλλάζουν συντρόφου« 
μέ την ευκολία τών άστέοων τοφ 
Χόλλυγουντ, εΪνοπ βδη μπλεγμένοι 
σέ διαζύγια πού χαίρουν κάθε δη
μοσιότητας. 

Τό εκπληκτικό δμως είναι Βτι 
οί π*ρισσότ£ροι άπ* αυτούς ποό 
ζητούν διαζύγιο είναι οί πιό η
λικιωμένοι, ο) οποίοι συχνά κι
νούνται άπό τήν επιθυμία νά ρυ» 
βμίσβκ'ν tva μο*ρσχρόνι« ντέ φά
κτο γάμο. ΊΕνας άπό τους πρώ
τον« διαζιυγμένους τή< Βραζιλί. 
ας είναι ένας επιχειρηματίας 7 1 
χρόνων, χωρισμένος άπό την πρώ
τη tea γυναίκα έδώ καί 21 χρο
νιά, μέ δυό μεγάλα ήδη παιδιά 
άπό τή δεύτερη σύντροφο του. 

'Αλλα υπάρχει noi μιά έελλη 
κατηγορία άνφρώπων πού άντε 
δ#ασ« μέ ευχαρίστηση στον και
νούργιο νόμο τού διαζυγίου: Οί 
δικηγόροι. Γιατί έκτος άπό τη 
βράση τους στά δικαστήρια, ο< 
νομικοί γράψουν τώρα βιβλίο καί 
πτ*·σγματε£ες ερμηνεύοντας Infi 
μ 4 ί ρ α 

ΟΙ αμοιβές τών δικηγόρων γιά 
τά διαζύγια είναι αψηλές μέ τά 
βραζιλιάνικα δεδομένη ιβψί φτά
νουν πολλές φορές τά άντ. 
τον μισθού ενός έτους εκείνων 
που πληρώνονται τους optata 
τους μισθούς. Κι Ιτσι γ ι ά νά εξυ
πηρετήσουν τους πελάτες άπό τά 
χαμηλότερα οικονομικά στρώμα
τα, πολλοί δικηγόροι Ιχουν αρχί
σει νά παρέχουν τίς υπηρεσίες 
τους γιά τά διαζύγια μέ δόσεις! 

LARRY ROHTÉP 

Τό άτομο κερδίζει προσωιιικ<5τητα μέσα 
έττήν ομάδα, <(>τ<4νοντας στην κορυφή της 
πυραμίδας τών <*τομικών Ικανότητος. 

πάνε •••οχρεώνον: 
·,;.;ν εύΟι είναι 

ι ή άτ*©ν0*α 

γιά την αποτελεσματική λειτουρ
γία της ομάδας, είτε π>βκΐιται 
2ιά μιά επιχείρηση βυν-

ικαλιστικό οωμαηίο» 
«Τέτοια σεμινάρια δί

νουν έμφαση στην ενεργό ονμμετο-
νή. στον πειραματισμό κοί ,υτήν 
Ονταλλοί/η Μκιών καί εμπειριών, έ» 
νώ ιπεριορίζουν τίς θεωρητικές συ
ζητήσεις στό ελάχιστο. ν· 
pía δέν μαθαίνει καν« ι ς ποτ« 

sρχτίξιηιε t«v πράξη, τόν έο» 
γοστη-Ηακ» χοκκχκτήρα καί κάνα
με κυρίως ασκήσεις πού βταίνουν 
άπό τά καθημερινά προβλήματα». 

Τί είδους άσκήσκις, Τό 
πού άκολοι^ί είναι ε να μικρό βεί· 
γμα > τίς παρακάτω βί· 

ίς σωστές 

2 Οί ΰϊ.>μ»*έ*; άνάγκ4( 
δας πιβο*νό νά 

άτηη·βίδσστες μέ τους ό· 
ιττόχους. 

3. Οί άπόψ«ις της μειονό 
επιβάλλεται νά θνσιά< 
προκειμένου νά διατηρεί • 
ντοτελεσματικότητά της ή ο
μάδα. 

νολβτνθάνβυσεε κνόρμις» 
ατούν άπό 

ι . . ; · ι 

Υβλύί 
ξη «νίψω 
«ψμ · 
f, "Ν ώ*Μΐ ««ά κσΊονολάνετοι σέ 
ενέργειες π«ώ άκ«4λώπ«υν στή» 

»μόδας είναι έλλιπήε καί θά 
« ασφαλώς νά ωφεληθείτε ·— 

νά ωφεληθεί καί ή ομάδα στην 
tari, την 

ευκαιρία νά μελετήσετε μερικά ά-
πο τά σημεία πού μελέτησαν στά 
σεμινάοια τους τά μέλη τήε ETC. 

Μέ ασκήσεις σάν τήν ηαραπά-
νω -~-κοπ ά λ λ ε ς — αποκαλύπτον
ται προβλήματα καί βρίσκονται 
λύο-εις yátMt άττό t ó δέμα τής α
ποτελεσματικής συνεργασίας της 
ομάδας, τή λήψη άποΦάοεων, τέ 
δυναμικέ του ανταγωνισμού, τή 
δυναμική της συνεργασίας, «ι 
TURI» ινών ι α. τη» υποκίνηση τους 
ρέλο λών ατή λειτουργία 

νεσία «άν λει
τουργία (έννοι »ώ ó Ορος 
«ηγεσία» 6*ν κχκ* * της 
προσωποπαγούς ήτεσίας) τή βιο> 
προο' 5*φό*«>σΛ. τόν «υμ-
βοιΑιυτικό ρόλο της ηγεσίας κλπ. 

«Πρωία τά σεμινάρια ήταν μιά 
μοναδική ευκαιρία νά μά?αϋηιε πώς 

m νά δαυλτύουμε άκοτελεσμα-
όμάδα», λέει ή Καίτη 

Αάζαρη. «Πήναο« Ινα σωστό πρό
τυπο δοδο βνστημστικής 
λήψης άΐτοφάσεων». 

«Μακάρι νά γίνονταν τέτοια 
•ιtè απλωμένο 

'\ Ή« Τσιφλά» 
>σωπικά βοηθήθηκα 

το σννεογασίος 
i δ« άλλα καί «την 

ιομα 
>ταβ«ινιασιι«ό μ«ν» 

σεμινάρια ή 
οπογραμμίζει τήν 

>ήν μέθοδο Χει-
O C rke δυάδας. Καί ή 

γαλοφνίις γιά νά λειτουργήσει σω 
μιά όμάβα. "Ενεσε ó μύθος 

μοναδικά πβΦσωπ«. 
Καδένας μποοεί νά σνοβάλει, ό> 

L 

Μετά άηο τή δεύτερη Ικ&οαη του 0t#Aiou «ΠΙΠΗ ΦΑΚΙ 
ΔΟΜΥΤΝ», noù lyivi μ*σα α* Ινα μήνα τά παιδικό 
«μπέατ σέλιρ», κυκλοφορεί à Οεύτιρος τόμος μΙ τίτλο 
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