1973 — ABENDUAK,

nazio arteko unea

Eskolaren
Frantzian
hauzia
Hiru egun iraun du (hazilaren 21-22-23) Heziketari buruz Parisen antolatu den Bilkurak. Fontanet jaunak, hots, Frantziako Edukazioko Ministroak proposatua zen.
Bilkura hau ez da iehen urratsa. Uztailean zenbait inkesta egina zen,
heziketari buruz galde-zerrenda luze eta zabal bat hedatuz hortarako.
300 inkestagile ibili ziren lan hortan Frantzia osoan. Irakasleak, ikasieek,
gurasoek eta enplegatzaileek izan dute erantzun-hitza.
Erantzun horiek jarraiko sei sailetan banandu dira: 1) Heziketaren
helburuak. 2) Eskola-irakaskintzak. 3) Heziketa etengabea. 4] Eskola eta
mundu-ingurua. 5) irakasleak. 6) Egiturak.
Bilkura hontan sei sail horiek hartu eta banan banan aztertu nahi
izan dira. Hori egiteko, 700 lagun bildu dira. Denetarik: irakasle, ikasle,
guraso, enpresa-gizon, sindikato, alderditako...
Sail bakoitzak presentatzaile bat zuen. Honek inkesten erantzunak
bildurik zertan zegoen hauzia aurkezten zuen, azter-bide gisa, eztabaida
gidatzeko, bide batzuk markatuz. Dokumentu bakoitza, gero, taldeka aztertua izan da.
Ez dadukat pontu bakoitza zehazki agertzerik. Giroa, giroa bakarrik
azalduko dut hemen. Eta hori ere, oihartzun gisa, ez nai-eta hara «deitua»
izan. Eskuin-ezker (eta hain zuzen eskuineko eta ezkerreko) egunkariak
jasorik somatu ahal izan dudanaren berri emanen dut soilki.

Aste honetako nere lantxoa Greziako azken gertariei
zalako informaziorik izan ez dudaiako, beste batetarako
ken sei urte hautan izan diren zenbait gertaria zehatz
Papadopulosen agintaritzak ez du asko iraun. Motza eta
da ederragoa izango.

Apirilak 21: auteskundeak baino
ilabete lehen, armadak agtntaritza
bereganatzen du.
Apirilak 24: Yaros uhartera milaka pertsona deportatuak izaten
dira.
Maiatzak 9: Fattakos koronelak
honela dio: "Auteskundeak eragoz^
teko egin dugu guk geure iraultza".
Maiatzak 22: Isilpean, ezker kutsuko "Aberri elkartea" sortzeif da.
Abuztuak 10: Fapadopulos koronelak bere agintea indartu eta sen•-. \
. '
kolan diharduten zenbait sindikato- dotzen du.
UKAPENEAN BATEKIN
Gobernuaren ekintza aurrera eraren jokabidea hori izan da. SNES-ek
(Syndicat National des Enseigne- mateko sorturiko .erakundea, bere
Heziketaren erreforma gauzatzeko
ments Secondaires) martxoan egi- menpean egongo da.
omen zen Bilkura hau. AntolatzaiAbuztuak 15: Gobernuaren aurnen duela. Heziketarekiko Bilkura
leen ahortan horixe zen asmoa. in- berak, agindu du. UNCAL-ek (Union ka, isilpean, "Demokraziaren zainkestaren bidez, oraingo elkarrizkeNationale des Comités de lutte tzaile" deritzan erdi-ezkerreko erataren bidez, nondik nora jo beharko
licéens) eskoletan batzarrak egin kundea sortzen da.
lukeen datorren Edukazioaren lege ditzatela eskatu die gazteei. AlderAbenduak 13: Papadopulosen aurberriak jakin nahi zuten Fontanet di Komunistak Mutualité-r? egin du, ka azpi-kolpe bat gaizki atera onministroak eta honen laguntzaileek. 22-an bertan eskolaz Batzar bat. Etadoren Konstantino erregea erbesBaina jendeak ez ditu horren erraz bar... -•
teratzen da.
Ministroaren esanak sinetsi. Mihin
Abenduak 14: Papadopulos lehen
gaiztoek diotenez, erreformaren funministro, eta, baita barruko aratsezkoa jadanik idatzia dago. Ho- PARODIA BAT OTE?
zoetarako ministro ere, izendatzen
rrela bada, hemengo proposamenda. Errege-ordeko eginkizuna beteduak ez dira erabaki bilakatuko, eta
Kritika gisa gauza asko esan dai- tzeko Zoitakis geherala izendatzen
bai adabaki. Bilkura honekin, Fon- teke. Zalantzarik gabe, eskuina, pro- dute.
tanet-ek itxura egin nahi du, ez portzionalki, zegokiona baino ugabesterik. Ministroak, honekin; Go- riago egon da Bilkuran. Eta hori ez
bernamenduaren «participation» fa- da ustekabez gertatu. Bigarren, gazmatua martxan dagoeia erakutsi teak —harritzeko, ezta?— aski guti
nahi du. Hala diote «mihin gaiztoUrtarrilak 17: Andreas Fapanaipatuak izan dira. Eta gero, gazek».
dreuk, espetxetik ; atera ondoren,
teen artean, «gauchiste» edo direlaConsensus bat ez da posible izan
erbesteko
bidea artzen du.
ko ezkertiarrak falta izan dira. Ez
solaskideren artean. Edo hobe, ba- dira deituak izan. Zeuden gazteak,
Urtarrilak 26: Erregearen azpitasun bakarra hortantxe ikusi da, sindikato ezagun batzuetakoak ziren -kolpean parte a r t u zuten 18 genehots, Fontanet-i ez zerbitzurik es- gehienak, AK-ren hurbilekoak.
ral eta 15 koronelei gudarosteko
kaintzean. Bilkuraz baliatu nahi zeFontanet eta ingurikoen asmo «iz- kargu guzialc kentzen zaizkie.
la Fontanet bere erreformari prestiOtsailak 14: Greziako alderdi kokutuak»
(baldin
bazegon
holakorik
gioa emateko uste izanik bildu da
eta zegoen neurrian) alde batera munista barnean, borroka sortzen
jendea. Eta eskuinak ez dio lagunda. Geroztik alderdi hau, bitan zautzirik,
Bilkura
hau
ez
da
alferrikadu nahi izan hortan, erreforma hori
titurik biziko da.
(hauentzako) madarikatzen duten koarizatt, Le Monde eguneroko GausOtsailak 26: Andreas Fapandreuk
kulturazko iraultzaren zati bat de- sen jaunak dioenez. Zergatik onura- gobernuaren aurkako PAK deritzan
garri?
Labur
esanik:
lehenengo
allako. Ezkerra ere ez dago Fontanet-i
erakundea sortzen du. Honekin, bediz
Frantzian
heziketa-arazoaz
penideia berririk eskaintzeko prestu,
tsamendu-mota guziak deitu direla- arz, gobernuaren aurkako iru eraproposamendu horiek denak ezarriko; ghetto-tatik kanpoko lana izan kunde berri ditiigu Grezian.
tako sistima finkatzeko erabiliko diAbuztuak 13: Papadopulos, atendelako,
gurasoak, eskola-gizonak
relako. (Konfuzioren esanarekin bat
tado batetik, bizirik ateratzen da.
eta
enpresagizonak batera bilduaz;
letozke hauek: «pareta garbitzea alIrailak 29: Autarkia ematen dueta
inkestak
ere
egin
dira,
alegia,
ferrik da, zimaurrez egina denean»).
"Oinarriari» dei egiteko ohitura sor- tenetatik %-eko 90ek onartzen dute
•Talde bakoitza, esan genezake, tu da. Aurrentzean gelditu ezingo Konstituzio berria. Autarkia eman
ideiaz baino mesfidantzaz hornituaden mogimendua abiatu da, Gaus- ez zutenak %-eko 22,3 izan ziren.
go etorri da Bilerara. Ez du inork
Biktadura baterako asko da.
sen-en iritzian.
sekulan amore eman nahi izan.
Urriak 22: Urteterdi batean geldirik egon ondoren, Ipar Amerikak
GEROARI BURUZ
berriro
ere gudurako tresna andiak
BARNETIK ETA KANPOTIK
ematen dizkio Greziari.
ERASOA
Azaroak
1: Erregearen garaian
Bilkurara etorri aurretik, bazekien
eskuinak eta ezkerrak zer esan eta ministro eta "Erdiko Batasunaren"
Mila modutan agertu da hasa- zer salatu.
lehendakaria zen Jorge Papandreu
rrea: aldamenean bilkurak eginaz,
Eskuinak selekzioa beharrezkoa iltzen da. Eere entierroa, gobernuazalpen-orriak zabalduz, bakarrizke- dela azpimarkatu du, eskolaren so- aren aurka ikaragarrizko manifesten bidez, eta bilkuratik aldeginaz... zializazioaz mesfidantza erakutsi du, tazio edo agertze bat izan zen.
Biderik ez da falta hortarako.
eta berrikuntza guzien gorrotoa ageUNI Baatsun eskuindarrak (Union
rian jarri.
Nationale interuniversitaire) Batzar
Eta ezkerra? «Dena ala deusez»
hau kulturazko iraultzaren osagailu delakoaren defendatzaile agertu da.
bat bezala salatu du:
Urtarrilak 31: Europa KontseiluFraseologia progresista batekin eta
«gure bildurra ongi oinarritua aldakuntza oso baten esperantzan ko Batzarrak gaitzesten du Papazen, bai. Presentatzaile gehie- eta izenean, gerorako utzi du dena. dopulosen regimena.
nen joera, inkestagile gehieMaiatzak 8: Europako parlamenEzkertiar orok ez du, haiere, jonena bezalaxe (ezker mutukabide hau hartu. Korporatibismoa tuak ertsitura egoera kentzeko esrreko eta, baitipait, kristau ez du onartu nahi izan, esaterako, katzen dio Papadopulosi eta, baita
progresistak) hastapen bere- CFDT sindikato ezkertiarrak. Erre- zinezko auteskunde batzuk egiteko
tik agertu da, esaterako, ma- fomagintzari emana ikusten ahal du- ere.
nipulazio-joku jakin baten bi- gu, oraingoan, CFDT? Iraultza-bidea
Azaroak 30: Europako giza-eskudez, onartuak bezala emanez utzirik, beraz? Ez, dio Michel Rol- bideen aldeko Batzordeak, Greziahain zuzen eztabaidagai di- land-ek, sindikatoaren izenean. Rol- ko espetxetan eta beste lekutan
ren arazoak...».
land-ek, dionez, ez du anatemaren tortura edo zigorra, eguneroko ogia
Argi eta garbi esanez, beste gau- eta intolerantziaren bidez etorkizun dela adierazten du mundu guziaren
za askoren artean, UNI delakoak hobeagorik blokeatu nahi, eta hori
aurrean argazki eta beste dokueskolaren demokratizatzea salatu haur guzien beharkizunen alde.
mentu askoren bidez erakutsiaz.
nahi luke, selekzioa beharrezkotzat
Abenduak 12: Europako kontseiMichel Rolland-ek badaki, eta bajoaz.
dakiela erakusteko gogoratu egiten lutik Fapadopulosek Greziaren ize-'
Beste muturretik, Hezziketa gaie- du, eskolaren krisia gizartearen kon- na kentzen du. Bera aurreratu ez
taz axolatzen den espezialista eztradizioen ispilutzea dela, eta he- bazen botea izango zen.
kertiar talde batek errotik hauzipe- ziketa-sistima bat gizarte sozialista
ratu du Batzarraren joera bezala batetan soilik gerta daitekeela behelburua. Dokumentu horietan berez netan on. Hori hola uste delarik, bigauza onak egoh arren, diote, ara- tartean zer egin eskolan? CFDT-k
zo hau politikazko eta gizarteko berrikuntza hortan parte-hartzea eraAbuztuak 10: Deportatuak izanegoerari lotu gabe ikasi nahi da. baki du. Eta hori, kapitalismoa bera
dako 500 pertsona askatuak izango
Eta gainera, oinarrizko arazo zenere erreformak egitera behartua direla adierazten du Papadopulobait falta da hor, halanola, lanaren
dago elako gaur. Eta bide hortan
eta lanik-ezarena, «formaziotik baz- sarturik, ezkerrak ere baduela zere- sek.
Azaroak 7: Juiziorik egin gabe
tertuena», haurtzaroarena, heziketa ginik hor, pentsatzen du Rolland-ek,
iru urtez geroztik l"o sindikalista
etengabearekiko ugazaben agintea, halanola, eskola denei irekitzeko
espetxeratuak
daudela erakusten
maixu-ikasle harremana, eskola eta joera azpimarkatuz, eskolan demodu ixilik egindako ikerketa batek.
gizarte-borroken lotura...
krazia erakutsiz eta demokraziara- Egun batzuk; geroago, jende asko,
Beste zenbaitek Bilkuratik aldeko hezituz, etabar.
\jatex ere etdi feitoko jendea, esçegin dute, hasarrea erakusteko eta,
JOAN MARI TORREALDAY txeratua izaten da. batzutan, kontra-bilkurak egiteko. Es-

zuzendu nahi nien. Baina, egia esan, behar beuzten dut nere azterksia. Gaurko honetan, azeta labur- emango ditut. Ikusten .den bezala.
lotsagarria izan da. Bere ondorengoena ere ez

Atenasko Politeknika Eskolako ormak

Abenduak 19: Grezian politika
bizitza normal bat ez dela ezarriko berari egoki derizkion arte,'argi
eta garbi adierazten du Papadopulosek.
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Abuztuak 26: Papadopulosek gobernu berria osatzen du. Berarekin
batera kolpea eman zuten milita^
rrak baztertzen ditu, beren ordez
tekniko jendea ezarriaz.
Urriak 20: Besistentzirako aberri
kontseilua sortzen da: Kontseilu
honen barruan Iau alderdi edo erakunde arkitzcn dira. Errege zaleak
ba.dira, Badiruddi, beraz, rejimenaren aurkako erakundeak indartzen
ari direla.

Urriak 1: 1967 urteko Apirilaz
gero, Grezia gudu egoeran zegoelarik, Papadopulosek egoera hori kentzen du. Lau urte pasean Grezia,
beraz, gudu egoera batean bizi izan
zen. Benetan, ez da txantxetakoa.
Otsaialk 7: Itun bat medio dela
Ipar Amerikako VI garren flotak
Pireoko portuan sartzeko eskubidea
du.
Martxoak 21: Errege-ordeko kar-

gua zuen Zoitakis jenerala agintaritzatik boteaz Papadopulosek errege ordeko kargua bere gain artzen
du.
Martxoak 30: Ipar Amerikak 36
Phantoh abioi ikaragarriak ematen
dizkio Greziari.
Azaroak 20: Egun honetan egiten da ikasleen lehen manifestazioa edo agertzea.
' - ,

Urtarrilak 26: Ikasleen mugimendua indartzen ari da. Gero eta saltsa gehiago dago. Poliziak gogor
jotzen du. Apirilak 6: Athenasko .
Unibertsitatea ixteko agintzen du
gobernuak.
Maiateak 23: Erregearen alde azpi-kolperen bat eman nabi izan.dutela eta, bi almirante espetxeratuak
izaten dira.
Ekainak 1: Grezia errepublika bihurtzen da. Ordu arte Grezia monarkia zen, bere errege Konstantino zelarik. Beraz, egun honetatik
Konstantinok bere erregetza galtzen
du.
Azaroak 25: Papadopulosek bere
egintaritza galtzen du. Oraingo honetan, jeneralak dira ñegusi. Zakurrak zuri ala gorri, beti zakur!
J. ELUSTONDO
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