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Στη νέα φάση που εισέρχεται η χώρα με το τέλος της
μνημονιακής περιόδου και τη χάραξη συγκεκριμένου
οδικού χάρτη για τη μεταμνημονιακή εποχή, ο πόλε-

μος θέσεων που καθημερινά διεξάγουμε απαιτεί, εκτός των
σχεδίων ανάπτυξης με περιβαντολογική ευαισθησία και αυτά
της ενίσχυσης του ισχνού κοινωνικού κράτους και την ανά-
δειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουμε ιδι-
αίτερα στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού ευρύτε-
ρα αν θέλουμε όχι απλά να είμαστε κυρίαρχοι του πολιτικού
παιχνιδιού, αλλά να δημιουργήσουμε όρους αριστερής ηγε-
μονίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρωταρχικός όρος είναι η ανοι-
χτή και κριτική αναστοχαστική λειτουργία των εκπαιδευτικών
και ερευνητών του χώρου της ανανεωτικής και ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς μακριά από σεχταριστικές λογικές, μηδενιστικά
άλλοθι απραξίας, ή άκριτες υποστηρίξεις κάθε κυβερνητικού
χειρισμού, ανεξάρτητα αν αυτός συμβαδίζει με τις επεξερ-
γασμένες θέσεις μας. Προφανώς αυτό είναι εύκολο να δια-
τυπώνεται, αλλά η εφαρμογή του προϋποθέτει να ξανα-
βρούμε εκείνη την χαμένη συλλογική διάθεση δράσης και
δημιουργίας η οποία μας κατοχύρωσε ως διακριτό ρεύμα στο
πολιτισμικό γίγνεσθαι. Όσοι θεωρούν πως αυτό το στοιχείο
έχει για πάντα χαθεί μέσα στην «κυβερνητική» τριβή και τους
συνακόλουθους συμβιβασμούς και ανακολουθίες στη δια-
χείριση των προβλημάτων παραβλέπουν τα όσα μέσα στις
συνθήκες της πολύπλευρης κρίσης δημιουργούνται αυτό-
βουλα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τοπικό αλλά και ευρύτερο,
από πρωτοβουλίες όπως π.χ. οι 13 εκδηλώσεις μέχρι σήμερα
του «Συμποσίου Πολιτισμού» που δημιούργησε το Τμήμα Πο-
λιτισμού της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου,
με πιο πρόσφατη εκείνη του συνεδρίου με θέμα «Εκπαίδευση
και πολιτισμός. Σχέσεις και προοπτικές» ή εκείνη των Mουσι-
κών Γυμνασίων στο Μέγαρο Μουσικής και τόσες ακόμη. Στην
ανάδειξη τέτοιων πολύπλευρων πρωτοβουλιών αποβλέπει
και το πολύπλευρο αφιέρωμα αυτού μας του τεύχους, το
οποίο αξίζει νομίζουμε να προσεχτεί ιδιαίτερα.

Δημιουργικό κέφι λοιπόν υπάρχει σε μεγάλο τμήμα συνα-
δέλφων της βασικής εκπαίδευσης και μικρής έστω μερίδας
νεολαίων των χώρου, ανεξάρτητα αν ως υπουργείο Παιδείας
αυτές τις πρωτοβουλίες, και πολύ περισσότερο ως κόμμα
κεντρικά, φαίνεται να μην τις αναδεικνύουμε, πολλές φορές
και να τις αγνοούμε. Αλλά από πότε ο χώρος μας περίμενε
την από «τα πάνω καθοδήγηση» για να δράσει; Άλλο αν είναι
αναγκαία συνθήκη στην κατάκτηση της αριστερής ηγεμονίας
αυτές οι σημαντικές πρωτοβουλίες να γίνουν κτήμα της συ-
νολικής μας προοπτικής στην επαναθεμελίωση των αξιακών
μας προταγμάτων.

Προφανώς αυτό απαιτεί εσωκομματική πάλη, ταυτόχρονα
όμως αποτελεί και στοιχείο της αριστερής μας αισιοδοξίας,
χωρίς την οποία τίποτε δεν κατακτιέται. Η νεοφιλελεύθερη
καπιταλιστική κυρίαρχη ιδεολογία του σήμερα, μιας εμπειρι-
κής ατομοκεντρικής διαχείρισης του ανελεύθερου υπάρχον-
τος, αν αφήσουμε να μας καταβάλει, θα έχει δικαιωθεί η αν-
τίληψη της ματαιότητας κάθε συλλογικού αγώνα και η πορεία
ενσωμάτωσης στο σύστημα θα έχει ολοκληρωθεί, Φαινόμενα
μιας τέτοιας πορείας προφανώς και υπάρχουν και οφείλουμε
ως ενεργοί αριστεροί πολίτες να συγκρουόμαστε με αυτά κα-
θημερινά, σε όποιο επίπεδο κι αν τα συναντάμε. Προς αυτή
την κατεύθυνση απαιτούνται μικρές ή μεγαλύτερες ρήξεις
ανατροπής αντιλήψεων αναπαραγωγής του παραδοσιακού
αστικού πολιτικού παιχνιδιού με πρόσχημα το περίφημο «πο-
λιτικό κόστος». Η άποψη ότι στην πορεία δημοκρατικού κοι-
νωνικού μετασχηματισμού της κοινωνίας -ας μην ξεχνάμε
ότι αυτός είναι και παραμένει ο στρατηγικός μας στόχος-

οφείλουμε να λαμβάνουμε υπ’ όψιν τους υπάρχοντες συσχε-
τισμούς κοινωνικών δυνάμεων είναι ορθή, αλλά τους πραγ-
ματικούς συσχετισμούς και όχι αυτούς που προβάλλονται από
τον λόγο των κυρίαρχων ΜΜΕ και τους συντηρητικούς πολι-
τικούς σχηματισμούς. Η κοινωνική πραγματικότητα έχει απο-
δείξει ότι σε πολλά επίπεδα η δυναμική της κρίσης έχει οδη-
γήσει την κοινωνία σε υπέρβαση πολλών παραδοσιακών αν-
τιλήψεων. Αν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είναι
διστακτική -ως μη όφειλε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία-
, από πότε οι εκπαιδευτικοί και ερευνητές του χώρου της ανα-
νεωτικής ριζοσπαστικής Αριστεράς, που σε καιρούς πιο δύ-
σκολους έδειξαν με ευφάνταστες πράξεις και επεξεργασίες
μέσα και ταυτόχρονα έξω από τους θεσμούς ότι αντιλαμβά-
νονται πολύ πιο δυναμικά και βαθιά δημοκρατικά το λειτούρ-
γημά τους, παραμένουν σήμερα άβουλοι και διστακτικοί;

Σε μια περίοδο μάλιστα που καλούνται για ακόμη μια φορά
ως αριστεροί πολίτες να υπερασπιστούν, μέσα και έξω από
τις τάξεις, τα αμφιθέατρα και τα ερευνητικά τους εργαστήρια,
την ουσία της συνεχώς διευρυνόμενης δημοκρατίας ως αυ-
ταξίας απέναντι στην παλινόρθωση μέσα στην κοινωνία -
έστω και μειοψηφικά, αλλά δυναμικά- ρατσιστικών, φασιστι-
κών αντιλήψεων και εθνικιστικών ιδεοληψιών ή φαινομένων
και από αριστερούς δυστυχώς μιας μηδενιστικής απόρριψης
των πάντων ακόμη εμφάνισης πράξεων άλογης βίας. Γεγο-
νός που απαιτεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα να πάψει να
εξαντλείται σε εξεταστικοκεντρικές μαθησιακές αντιλήψεις,
να ξαναβρεί το νήμα που το συνδέει με τα αξιακά στοιχεία
της παιδείας ως χαράς και δημιουργίας, ως καθολικού και
οικουμενικού δημόσιου αγαθού. Η επιτυχία των Θεματικών
Εβδομάδων, που, παρά τις αντιρρήσεις που ξεσήκωσαν, ση-
μειώθηκε την περσινή χρονιά, δείχνει έναν άλλο, πολύ πιο
ουσιαστικό εκπαιδευτικό δρόμο και είναι αδικαιολόγητο τα
αποτελέσματά τους να μην αναδεικνύονται από το υπουργείο.
Οι σελίδες μας παραμένουν ανοιχτές για την αναλυτική πα-
ρουσία των συμπερασμάτων αυτής της προσπάθειας όπως
και σε προτάσεις διεύρυνσής τους.

Όπως ανοιχτές παραμένουν οι σελίδες μας, εδώ και δεκα-
τέσσερα χρόνια αδιάλειπτης μηνιαίας παρουσίας, σε κάθε
θετική ή θεμελιωμένη κριτική πράξεων και παραλείψεων του
υπουργείου, όπως και των συνδικαλιστικών φορέων των εκ-
παιδευτικών, μετερίζι ενός αδογμάτιστου διαλόγου. Χαρα-
κτηριστικό δείγμα αυτής της λογικής σ’ αυτό το τεύχος, η κρι-
τική για τις κινητοποιήσεις των πανεπιστημιακών ή η υπερά-
σπιση της ύπαρξης και αναβάθμισης της Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης, σε αντίθεση με την επανειλημμένα διατυπωμένη άποψή
μας με βάση τις θέσεις του χώρου για την υπέρβαση της διά-
κρισης σε τεχνική και γενική παιδεία στο Λύκειο και θεμελίω-
σης ενός και μόνο τύπου Λυκείου Θεωρίας και Πράξης.

Το νέο δημοκρατικό παιδαγωγικό περιβάλλον που σε συμ-
βολικό και νομοθετικό επίπεδο έχει ήδη συντελεστεί σε με-
γάλο βαθμό από την κυβέρνηση της Αριστεράς δεν μπορεί
να μας αρκεί, αλλά να αποτελεί εφαλτήριο για διεύρυνση και
βάθεμα του όλου εκπαιδευτικού συστήματος, για εκδημο-
κρατισμό της εσωτερικής λειτουργίας των ερευνητικών κέν-
τρων. Προς την κατεύθυνση αυτή η ευθύνη βαραίνει όλους
εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές. Το συγκριτικό
μας πλεονέκτημα σε αυτούς τους τομείς αποτελεί αναγκαίο
όρο αν θέλουμε το αριστερό μας αποτύπωμα να μην αλλοι-
ωθεί από μεσοβέζικες διαχειριστικές λογικές .Αν θέλουμε
στη μεταμνημονιακή πορεία η αριστερή ηγεμονία να εδραι-
ωθεί στην κοινωνία και, το κυριότερο, οι νέοι συμπολίτες να
αποκτήσουν και πάλι ελπίδες και όραμα ενεργούς συμμετοχής
στα κοινά!

ΆΛΚΗΣ ΡΗΓΟΣ

Η δημόσια παιδεία 
και έρευνα συγκριτικό μας 



«Αριστεία» 
και αντιγραφή 
ΤΗ «ΓΝΗΣΙΑ» έκφραση της αριστείας στην εκπαί-
δευση υποστήριξε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και η
νεολαία της, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Και πριν αλέκτορα φωνή-
σαι, έγινε σαφές τι εννοούσαν ως αριστεία οι νεοσσοί
της Δεξιάς και ποια μέσα μετέρχονταν για να την κα-

τακτήσουν: Κοινά διαδικτυακά
γκρουπ που αρίστευαν σε ένα

από τα πιο ξεδιάντροπα συ-
στήματα αντιγραφής
μέσω κινητού. Οι κατα-
γραμμένες συνομιλίες
αυτών των ομάδων εντυ-
πωσιάζουν με την προ-
κλητικότητα και τον κυνι-

σμό των συνδιαλεγομέ-
νων, όπως και με την έκταση

του φαινομένου της ανομίας,
καθώς έχουν εντοπιστεί τέτοιες

ομάδες εξαπάτησης σε 13 διαφορετικά μαθήματα
(«Εφημερίδα των Συντακτών», 19.5). Εξίσου εντυπω-
σιακό και το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες
επισημάνσεις του υπουργού Παιδείας προς τον πρύ-
τανη του Οικονομικού Πανεπιστήμιου, όπου και εντο-
πίστηκε η καραμπινάτη αντιγραφή, οι αρμόδιες αρχές
απέφυγαν να κινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικα-
σίες, τουλάχιστον όχι πριν από τις φοιτητικές εκλογές.
Και μπορεί η ΔΑΠ σήμερα να καμαρώνει για την «πρω-
τιά» της στις εκλογές αυτές, αλλά έχει στιγματιστεί
ανεξίτηλα στη συνείδηση των φοιτητών και της ελλη-
νικής κοινωνίας.

Η Παναγία βοηθός
ΑΚΟΜΑ δεν έχει ξεχαστεί το πολύστηλο δημοσίευμα
στο «Πρώτο Θέμα» με τον τίτλο «Καταγγέλλουν Συ-
ριζαία ότι ‘πέταξε την εικόνα της Παναγίας στα σκου-
πίδια’» και ότι «τράβηξε τον σταυρό από τον λαιμό υφι-
σταμένης». Ούτε λησμονήθηκαν οι εντυπώσεις που
προκάλεσε, καθώς η «είδηση» αναπαράχθηκε από το
μεγαλύτερο μέρος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
διανθισμένη με πληροφορίες για τη δήθεν παράνομη
τοποθέτηση της Ελ. Γιαννακοπούλου ως διευθύνου-
σας συμβούλου του ΕΟΠΠΕΠ. Και τι αποκαλύπτεται
τώρα; Ότι επισημάνθηκε πλήθος οικονομικών ατα-
σθαλιών στη μισθοδοσία του ΕΟΠΠΕΠ από τον
έλεγχο του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημό-
σιας Διοίκησης. Από τη μη εφαρμογή των νόμων στη
μισθοδοσία του προσωπικού ώς την απουσία μη-
τρώου με τα στοιχεία των υπαλλήλων βάσει των
οποίων γίνεται η κατάταξή τους. Το ενδιαφέρον είναι,
όπως σημειώνει η «Εφημερίδα των Συντακτών» (12.5)
ότι η καταγγελία της διευθύνουσας συμβούλου στις
εφημερίδες ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017. Συνέ-
πεσε δε, εντελώς τυχαία, με απανωτά μηνύματα ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας της διευθύντριας της αρ-
μόδιας ΔΟΥ προς την κ. Γιαννακοπούλου για ζητήματα
μη εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου του οργανι-
σμού. Ας ελπίσουμε πως θα φτάσει ώς το τέλος ο σχε-
τικός έλεγχος.

Λιποθυμικά
ΑΙΣΘΗΣΗ και πολλά ερωτήματα για τη «λιποθυμία»
μιας μαθήτριας Γυμνασίου σε εκδρομή από χρήση
ναρκωτικών επισημάνθηκαν από τον Τύπο με
αφορμή σχετικές δηλώσεις του δημάρχου του Μαρ-
κόπουλου Σ. Μεθενίτη. Και τι δηλώνει ανερυθρίαστα

ο τοπικός άρχοντας; Ότι η διευθύντρια του σχολείου
επιχείρησε να «κουκουλώσει» το περιστατικό, φοβού-
μενη ότι η «αποκάλυψη της αλήθειας» θα έπληττε
τη φήμη του σχολείου. Και έσπευσε εκείνος, ο ανεύ-
θυνος, να αποκαταστήσει τα πράγματα και να διαλα-
λήσει παντού, με συνέντευξή του, ότι ανήλικοι μαθη-
τές και μια μαθήτρια του Γυμνασίου της περιοχής του
συμμετείχαν σε ένα τέτοιο το περιστατικό. Δεν γνω-
ρίζουμε πού σπούδασε Παιδαγωγική και Ψυχολογία
ο κύριος δήμαρχος. Ούτε πώς έφτασε στο συμπέρα-
σμα ότι η δημόσια διαπόμπευση ανήλικων παιδιών
αποτελεί το μέσο για τον «σωφρονισμό» τους. Εκείνο
που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι πώς καταφέρνει
κάποιος να βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
Έστω και για λίγες ώρες. Όσο για το αποτέλεσμα; Γαία
πυρί μειχθήτω.

Λογο-τεχνήματα
από το ΕΠΑΛ Σύρου
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ούτε δύο, αλλά 43 διηγήματα είναι η περ-
σινή συγκομιδή των μαθητριών και μαθητών της Α΄
τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου Σύρου. Γράφτη-
καν όλα τον Μάρτιο του 2017, έπειτα από ένα μήναν
ασκήσεων δημιουργικής γραφής πάνω στις αφηγη-
ματικές τεχνικές, τον σχεδιασμό της πλοκής, την ανά-
πτυξη του βασικού χαρακτήρα και τη χρήση του σκη-
νικού. Και αφού συγκεντρώθηκε το υλικό, το έκαναν
βιβλίο από τις εκδόσεις ArsLibri, με τον τίτλο «Λογο-
τεχνήματα». Όπως αναφέρει η ψυχή αυτής της δρα-
στηριότητας, η φιλόλογος Πηνελόπη Τριάντου, τα παι-
διά το διασκέδασαν. «Περίμεναν πώς και πώς την επό-
μενη ώρα. Άκουγαν με απίστευτη προσοχή τις ιστο-
ρίες των άλλων, διάβαζαν με σοβαρότητα τις δικές
τους. Αντάλλαξαν εμπειρίες και αντιλήψεις, έκαναν
την αφήγηση βιωματική επικοινωνιακή πράξη». Το βι-
βλίο παρουσιάστηκε
στην Ερμούπολη και
υπήρξε ένα γεγονός
για το όμορφο νησί.
Ένα σημαντικό γεγο-
νός, που σηματοδοτεί
μια άλλη αντίληψη
για το Επαγγελματικό
Λύκειο, τον ρόλο του
και τις δυνατότητες
των παιδιών που
φοιτούν σε αυτό.

4

ΟΞΥΤΟΝΑ

ΟΞΥΤΟΝΑ
ΑΙΧΜΕΣ

PΜιμητές στη ΔΑΠ βρήκε ο βουλευτής της
Ν.Δ. Ελ. Καλογιάννης, ο γνωστός και ως

«Καλπογιάννης».
p Που το 2013 «απήγαγε» την κάλπη της
Βουλής και τη μετέφερε επ’ ώμου στα γρα-
φεία του κόμματός του.
p Οι νεαροί ΔΑΠίτες στις φετινές φοιτητι-
κές εκλογές προτίμησαν αυτή τη φορά την
αίθουσα του Ζαππείου.
p Και, τελικά, δεν απέφυγαν το πατροπαρά-
δοτο φιάσκο.

P«Ακρωτηριάζει το Λύκειο η κυβέρνηση»
κατά τους ισχυρισμούς της ΔΑΚΕ Καθη-

γητών Ν. Λάρισας.
p Ξεχνούν όμως ότι το Λύκειο είναι όντως
«ανάπηρο» εδώ και δεκαετίες.
p Στη διάρκεια των οποίων είναι γνωστό ποι-
οι κυβερνούσαν.

PΤριπλό «χαστούκι» του ΣτΕ για τα Θρη-
σκευτικά;

p Σωστά.
p Χαστούκι στην ανεξιθρησκία.

PΘείες λειτουργίες για υποψηφίους Πα-
νελλαδικών εντοπίζει το «Έθνος» (12.5).

p Και τι ζητούν άραγε οι προστρέχοντες;
p Να ευνοηθούν εκείνοι;
p Σε βάρος των άλλων;

P«Τιμή στον ευσχήμων Μαθητή» είναι ο
τίτλος άρθρου στην «Πελοπόννησο».

p Και ο Μαθητής, ο Άγιος Νικόδημος, μπο-
ρεί να είναι ευσχήμων.
p Αλλά η εφημερίδα ασχημονεί ασχήμως
με τη γλώσσα.
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Τις προηγούμενες δεκαετίες η επαγγελματική εκ-
παίδευση «μεταρρυθμίστηκε» τουλάχιστον τρεις
φορές και υπέστη πολλαπλά σοβαρότατα πλήγ-

ματα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτέλεσε το 1997-
98 η αιφνίδια κατάργηση των ΕΠΛ και των ΤΕΛ και η αν-
τικατάστασή τους από τα υποβαθμισμένα ΤΕΕ, που λει-
τουργούσαν για αρκετά χρόνια χωρίς τα απαραίτητα βι-
βλία και υποδομές.

Αποκορύφωμα αυτής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής
αποτέλεσε η απόφαση του 2013, που οδήγησε στη δια-
θεσιμότητα χιλιάδες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, αποδυ-
νάμωσε το διδακτικό δυναμικό τους και στέρησε από χι-
λιάδες μαθητές και μαθήτριες τη δυνατότητα να σπου-
δάσουν στην ειδικότητα που επιθυμούσαν. Ταυτόχρονα
προωθήθηκε η δημιουργία μετά το Γυμνάσιο μιας νέας
δομής, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ),
που θα οδηγούσαν ένα μεγάλο τμήμα του μαθητικού
δυναμικού εκτός Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού),
στην πρόωρη, στενή κατάρτιση και την ανήλικη μαθη-
τεία.

Εργαλείο για όλα αυτά θα ήταν ένα νέο εξεταστικό σύ-
στημα, βασισμένο στη λειτουργία τράπεζας θεμάτων.
Δεν πρέπει, λοιπόν, σε καμιά περίπτωση να λησμονούμε
τι άφησαν πίσω τους το 2015 η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ στον
τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής για την Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση, ακριβώς επειδή δεν πρέπει να ξανα-
ζήσουμε τον ίδιο εφιάλτη.

Δεν θα μπορούσε λοιπόν μια νέα, αριστερή πολιτική
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση να αφήσει να συνε-
χιστεί αυτή η κατάσταση. Και η ανατροπή των δεδομέ-
νων έγινε ήδη από τους πρώτες μήνες διακυβέρνησης
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με πλήρη σεβασμό στο έργο, στην προ-
σφορά και στην αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών της τε-
χνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το υπουργείο Παι-
δείας επανέφερε τους 2.500 εκπαιδευτικούς της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης που ήταν σε καθεστώς διαθε-
σιμότητας - απόλυσης, επαναλειτούργησε όλες τις κα-
ταργημένες ειδικότητες και τομείς των ΕΠΑΛ και ακύ-
ρωσε στην πράξη τους σχεδιασμούς των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων να οδηγήσουν τους νέους μας στην
πρόωρη κατάρτιση από την ηλικία των 15 ετών, καταρ-
γώντας ταυτόχρονα την εκπαιδευτικά αποτυχημένη
δομή των ΣΕΚ.

Σημαντικό βήμα για την αλλαγή σελίδας ήταν το ότι
ολοκληρώθηκε το 2016 ένας λεπτομερής Στρατηγικός
Σχεδιασμός για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κα-
τάρτιση (ΕΕΚ), με στόχο να επιτευχθεί η ποιοτική της ανα-
βάθμιση, ώστε να συναντά την αποδοχή γονέων, μαθη-
τών και μαθητριών, εκπαιδευτικών αλλά και της ευρύ-
τερης κοινωνίας.

Ο σχεδιασμός αυτός βασίστηκε στην ολιστική θεώ-
ρηση ολόκληρου του συστήματος της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην αναγνώριση και
ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της, με τον περιορισμό
των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ανάγκη συνεχούς
εναρμόνισής της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοι-
νωνίας και οικονομίας, στην ανάγκη παροχής ποιοτικής
εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την
επιλέγουν, στην ανάγκη παροχής ασφαλών επαγγελ-
ματικών διεξόδων στους/τις αποφοίτους της, στην εμ-
πέδωση εργασιακής ασφάλειας και στη διαμόρφωση
ενός ρεαλιστικού οράματος για τους εκπαιδευτικούς.

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η ΕΕΚ να καταστεί

από μια επιλογή ανάγκης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, μια
συνειδητή επιλογή για τους μαθητές και μαθήτριες κι
ως προς αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια.

Με συντονισμένες προσπάθειες του υπουργείου Παι-
δείας το 2016 εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδό-
τηση για τη συνολική αναβάθμιση της ΕΕΚ. 

Αλλαγές στη δομή του Επαγγελματικού
Λυκείου

Με τη νέα δομή των ΕΠΑΛ εξασφαλίζεται στη νέα γε-
νιά η παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφε-
τέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματι-
κών γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ αποφεύγεται η πρό-
ωρη ειδίκευση. Παρέχεται δηλαδή η ενιαία βάση επί της
οποίας διαμορφώνονται οι μελλοντικές επιλογές των
νέων ως προς την ειδικότητα που θα ακολουθήσουν,
βάσει των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανο-
τήτων τους. Για τον λόγο αυτόν έχει σχεδιαστεί πρό-
γραμμα δράσεων και υποστήριξης των μαθητών και μα-
θητριών των ΕΠΑΛ μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτι-
κής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις μαθησιακές
ανάγκες τους) καθώς και υποστήριξης των εκπαιδευτι-
κών των ΕΠΑΛ, κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων.
o Στην Α’ Τάξη οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολου-

θούν ένα πρόγραμμα σπουδών με μαθήματα γενικής
παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και επιλογής (τε-
χνολογικά - επαγγελματικά), προκειμένου να τους δοθεί
η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές επιλογές τους.
o Στη Β’ Τάξη οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται

να επιλέξουν έναν από τους 9 τομείς επαγγελματικών
σπουδών.
o Στη Γ’ Τάξη προσφέρονται συνολικά 35 ειδικότητες,

Παράλληλα, σε όλες τις τάξεις διδάσκονται μαθήματα
γενικής παιδείας.

Στο διάγραμμα φαίνεται πώς κατανέμεται το μαθητικό
δυναμικό στους 9 τομείς του ΕΠΑΛ (στοιχεία ΥΠΠΕΘ,
2017-18)

Διεύρυνση των εκπαιδευτικών
και εργασιακών δυνατοτήτων 
μετά την αποφοίτηση από τα ΕΠΑ.Λ.

Οι σπουδές στο επαγγελματικό λύκειο γίνονται πιο ελ-
κυστικές όταν διευρύνονται οι περαιτέρω δυνατότητες
των αποφοίτων τους, ενώ ταυτόχρονα σπάζουν οι προ-
καταλήψεις που κυριαρχούσαν σχετικά με τον χαρακτήρα
του ΕΠΑΛ. Έτσι, εκτός από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι
του ΕΠΑΛ αποκτούν απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο ει-
δικότητας με το οποίο έχουν δυνατότητα ένταξης στην
αγορά εργασίας, επιπλέον με νομοθετικές παρεμβάσεις
διευρύνθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση μέσω ειδικών εξετάσεων σε 4 μαθήματα.

Στα ΤΕΙ εισάγονται σε ειδικό ποσοστό θέσεων, ανα-
λογικό του αριθμού των υποψηφίων από ΕΠΑΛ και ΓΕΛ
(με κατώτατο πλαφόν το 20%) και στα Πανεπιστήμια
σε ειδικό ποσοστό, που από το σχολικό έτος 2017-18
ανέρχεται στο 5% των θέσεων του συνολικού αριθμού
εισακτέων. Επίσης οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση σε
κοινή ομάδα σχολών (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Στρατιω-
τικών) ανεξάρτητα από τον τομέα αποφοίτησής τους.
Στα εσπερινά ΕΠΑΛ επαναφέραμε το ειδικό ποσοστό 1%
επιπλέον θέσεων στα ΤΕΙ, που είχε καταργηθεί το 2013,
με δυνατότητα μάλιστα επιλογής στους απόφοιτους των
εσπερινών να διαγωνιστούν μαζί με τους απόφοιτους
των ημερησίων. Έτσι για πρώτη φορά μπορούν κι αυτοί
να εισαχθούν σε πανεπιστήμια και στρατιωτικές σχολές.

Επιπλέον, εκτός από τη συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ
στην ίδια (για τρία εξάμηνα) ή άλλη ειδικότητα (για πέντε
εξάμηνα), οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα έχουν προνο-
μιακή πρόσβαση σε διετή τμήματα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, έναν νέο θε-
σμό που δημιουργήθηκε με τον Ν. 4521/18.

Ανάπτυξη του «μεταλυκειακού
έτους - τάξης μαθητείας»

Με τον Ν. 4186/13 είχε καθιερωθεί με ιδιαίτερα προ-

Επαγγελματική Εκπαίδευση - ένα νέο ξεκίνημα

*εκπαιδευτικός 
Πηγή Στ: Στοιχείαί ΥΠα ΥΠΠΠΕΘ,Θ, 2017-18
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βληματικό τρόπο η τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ. Όμως με
τον Ν. 4386/16 ανατράπηκαν οι όροι και προϋποθέσεις
υλοποίησής της και καθιερώνεται το «Μεταλυκειακό έτος
- τάξη μαθητείας», που αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδο-
λογία αναβάθμισης δεξιοτήτων. Με το νέο θεσμικό πλαί-
σιο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της ερ-
γασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ, στην
ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με
στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με
την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων, μετά
την απόκτηση του πτυχίου τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μαθητείας του
υπουργείου Παιδείας είναι ότι αποτελεί ένα εκπαιδευτικό
σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται
μεταξύ χώρου εργασίας και σχολείου και απευθύνεται
σε ενήλικους αποφοίτους Λυκείου. Το σχολείο τοποθετεί
τους μαθητευόμενους σε χώρους εργασίας του δημό-
σιου ή του ιδιωτικού τομέα με ρυθμισμένο πλαίσιο, που
περιλαμβάνει σύμβαση μαθητείας, εκπαιδευτή στον
χώρο απασχόλησης, αμοιβή και πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα για 9 μήνες, με 4 ημέρες την
εβδομάδα και 7 ώρες την ημέρα.

Πρόγραμμα «Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ»
Από τη σχολική χρονιά 2017-18 εξελίσσεται μια φι-

λόδοξη δράση που στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθ-
μιση των ΕΠΑΛ με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». Η
δράση αυτή ξεκίνησε εφέτος σε 9 πιλοτικά ΕΠΑΛ και από
την επόμενη χρονιά θα γενικευτεί σε όλα τα ΕΠΑΛ της
χώρας. Το πρόγραμμα αφορά τους μαθητές και μαθή-
τριες της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ και επιδιώκει να τους στη-
ρίξει κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαί-
δευση. Στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας του
ΕΠΑΛ και στη βελτίωση της εικόνας του στην κοινωνία
και τους ίδιους τους μαθητές μέσα από ένα σύνολο δρά-
σεων. Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι:
o Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδα-

σκαλίας στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των
Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία
δύο εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση
του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μα-
θητών.
o Στελέχωση των ΕΠΑΛ με ψυχολόγους: πρόσ-

ληψη ψυχολόγων οι οποίοι θα στηρίξουν ψυχοκοινωνικά
τους μαθητές των ΕΠΑΛ και θα οργανώσουν τη δι-
κτύωση των σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχο-
κοινωνικής υγείας της περιοχής. Ήδη έχουν προσληφθεί
107 ψυχολόγοι για τη σχολική χρονιά 2017-18.

o Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects): Χρημα-
τοδοτούμενα σχέδια δράσης με στόχο την ενίσχυση της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας, που θα υλοποιεί
το σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες
(π.χ. πολιτισμό, επιστήμες, τεχνολογία, επιχειρηματικό-
τητα κ.ά.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς
με εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
o Εξοπλίζονται τα ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέ-

ψεων - τηλε-εκπαίδευσης, ώστε να έχουν τη δυνα-
τότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης επι-
κοινωνίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.
o Ενεργοποίηση και προώθηση του θεσμού του συμ-

βούλου καθηγητή και του Συμβούλιου Τάξης με
στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ μα-
θητών και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση
συγκρούσεων, τη βελτίωση του κλίματος στη σχολική
κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που ανα-
στέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο και την αυτοβελτίωση
του ίδιου του εκπαιδευτικού.
o Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις γίνεται μία προ-

σπάθεια να ενισχυθεί το αίσθημα ότι οι σχολικές μονάδες
των ΕΠΑΛ δεν είναι απομονωμένες, αλλά αποτελούν
τμήμα μιας ενεργού εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον
με αυτές τις δράσεις ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες για
«άνοιγμα» της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία

μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και δημιουργικές
συνεργασίες.

Το ΙΕΠ έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα
αυτό.

Προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό
υλικό, εργαστηριακός εξοπλισμός

Τα ΕΠΑΛ λειτουργούν σήμερα με τη νέα τους δομή,
αλλά με μεταβατικά προγράμματα σπουδών βασισμένα
στα προϋπάρχοντα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελ-
τίωση της ποιότητας των σπουδών προωθείται μέσω
του ΙΕΠ η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Προγραμ-
μάτων Σπουδών, η συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλι-
κού (εργαστηριακοί οδηγοί, βιβλία) και η σχετική επι-
μόρφωση σε αυτά των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ. Η εκ-
πόνηση του εκπαιδευτικού υλικού θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο Πλαίσιο Ποι-
ότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ, που δημοσι-
εύτηκε το 2017.

Και επειδή επαγγελματική εκπαίδευση δεν γίνεται χω-
ρίς εργαστηριακή υποδομή για την εξάσκηση των μα-
θητών-τριών, έχει ήδη εξασφαλιστεί ένα πρόγραμμα
προμηθειών τεχνολογικού - εργαστηριακού εξοπλισμού,
το κόστος του οποίου έχει προϋπολογισμό τα 24 εκατ.

ευρώ για όλες τις μονάδες της Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΕΚ και ΙΕΚ).

Η αναβάθμιση του τεχνολογικού - εργαστηριακού εξο-
πλισμού των εκπαιδευτικών δομών είναι ένα ακόμη μέ-
τρο που θα συμβάλει στη βελτίωση της Δημόσιας Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της προ-
σαρμογή της στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινω-
νικές ανάγκες, αλλά και τις απαιτήσεις της εργασιακής
προοπτικής των αποφοίτων της ΕΕΚ.

Έκδοση επαγγελματικών 
δικαιωμάτων αποφοίτων

Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορεί να
εδραιωθεί στην κοινωνία η αξιοπιστία του διαφορετικού
δρόμου σπουδών που προτείνεται μέσω του ΕΠΑΛ. Με
απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (ΦΕΚ τ. Β’ 771, 5/3/18), αποδίδονται επαγ-
γελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ΕΠΑΛ του Ν.
4386/2016.

Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή γίνεται αντιστοί-
χιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων
τίτλων του νέου ΕΠΑΛ με τα επαγγελματικά δικαιώματα
των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά προ-

ηγείται η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε
αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. από την αποφοίτηση των πρώτων
μαθητών-τριών του νέου συστήματος (νέο θεσμικό
πλαίσιο του Ν. 4386/2016), οι οποίοι θα αποκτήσουν
πτυχίο τον Ιούνιο του 2018.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα
των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του Νόμου 3475/2006 αποδό-
θηκαν το 2016 και τα επαγγελματικά δικαιώματα του
Νόμου 4186/2013 αποδόθηκαν το 2017. Και στον το-
μέα αυτόν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη διαφορά.

Με όλα τα παραπάνω γίνεται φανερή η προτεραιότητα
που αποδίδει η κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στην
ανόρθωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα
μας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν και μια αύξηση του μα-
θητικού δυναμικού μεταξύ του σχολικού έτους 2017-
18 και του 2016-17 κατά 4,1% (βλ. πίνακα). Είναι πολύ
σημαντικό ότι αυτή η πολιτική, για να αποδώσει καρπούς,
γίνεται προσπάθεια να επικοινωνηθεί με όλη την κοι-
νωνία μέσα από μια σημαντική σε εύρος και πρωτοβου-
λίες καμπάνια.

Για να αποκτήσει επιτέλους η ΕΕΚ τα επόμενα χρόνια
τη θέση που της αξίζει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
και να συνδεθεί με τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώ-
ρας επιτελώντας τον ρόλο της με βάση τις ανάγκες της
οικονομίας και της κοινωνίας.                                    z
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΥΣΑ ΒΑΪΝΑΝΙΔΗ

«Να υπερασπίσουμε την παιδεία ως κοινό
αγαθό, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε δη-
μιουργώντας». Αυτός είναι ο στόχος της

διήμερης συνάντησης που διοργανώνει 16 και 17 Ιου-
νίου το Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολεί-
ων (solidarity schools) στη Σχολή Καλών Τεχνών με τη
συνεργασία και την υποστήριξη εκπαιδευτικών, επιστη-
μόνων και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό.

Μια συνάντηση που έχει το βλέμμα στραμμένο στη
διερεύνηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών,
στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των «καλών» πρακτικών
στον χώρο της εκπαίδευσης, στην εμβάθυνση του δη-
μοκρατικού τρόπου λειτουργίας των αλληλέγγυων σχο-
λείων - τόσο ως προς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
και των εκπαιδευτικών μεθόδων όσο και στον τρόπο λή-
ψης αποφάσεων μέσω της ισότιμης συμμετοχής όλων
των μελών που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία.

Το διήμερο θα περιλαμβάνει συζητήσεις και εργαστή-
ρια σχετικά με τη συμμετοχή και την κοινωνική ενδυνά-
μωση μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, τη σχέση των
αλληλέγγυων σχολείων με την ΚΑλΟ, την εκπαίδευση
μεταναστών και προσφύγων και την πολυπολιτισμικό-
τητα, τη δημοκρατία στην τάξη και τις έμφυλες ταυτότη-
τες στην εκπαίδευση.

Τι είναι τα αλληλέγγυα σχολεία
Το Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων

συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 σε μια προσπά-
θεια συντονισμού και σύμπραξης δομών που ασχολούν-
ται με την εκπαίδευση με βασικό πυρήνα τη δημοκρατική
και συμμετοχική λειτουργία, την αλληλεγγύη και την αυ-
τοοργάνωση.

Από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη
και την Ξάνθη, τα αλληλέγγυα σχολεία λειτουργούν στο
πλαίσιο ελεύθερων κοινωνικών χώρων -είτε ως τμή-
ματα ευρύτερων αλληλέγγυων δικτύων είτε ως αυτό-
νομες κοινότητες μάθησης- συγκροτώντας ένα πολύ-
μορφο δίκτυο εκπαιδευτικών δομών που προτάσσουν
τη δημοκρατία, την κοινωνική ενδυνάμωση και τη συλ-
λογικότητα απέναντι στον ατομικισμό και την αδράνεια.

Ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση 
για όλους και όλες

Τα αλληλέγγυα σχολεία προωθούν την εναλλακτική
και αλληλέγγυα εκπαίδευση με σαφές διεκδικητικό χα-
ρακτήρα. Δεν αποτελούν, ωστόσο, υποκατάστατο του
δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, αντίθετα παίζουν
υποστηρικτικό ρόλο: στόχος τους είναι να αποτελέσουν
τη μήτρα εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης με τις
οποίες θα μπολιαστεί το δημόσιο σχολείο. Όπως ανα-
φέρει το Πανελλαδικό Συντονιστικό:

«Είμαστε εδώ με σκοπό να εμπλουτίσουμε τον δημό-
σιο χαρακτήρα της παιδείας, να σταθούμε απέναντι σε
κάθε είδους ιδιωτική πρακτική που αντιλαμβάνεται την
εκπαιδευτική διαδικασία ως επιχειρηματική δραστηριό-
τητα ή εμπόρευμα, να διερευνήσουμε τις εκπαιδευτικές
ανάγκες σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της εποχής
και να αντιταχθούμε στη λογική που περιορίζει την ισό-
τιμη πρόσβαση στη μάθηση για κάθε μέλος της κοινω-
νίας μας».

Εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα
o Μοσχάτο: Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας
oΤαύρος: Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου
o Εξάρχεια: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προ-

σφύγων Αθήνας
o Πειραιάς: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά
o Πειραιάς: Φροντιστήριο Αλληλεγγύης
o Κερατσίνι: Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου
o Θεσσαλονίκη: Μαθήματα για Όλους Ετεροτοπίας
o Ξάνθη: Αλληλέγγυο Φροντιστήριο Kardelen

Θεματικές ενότητες του διημέρου
1. Τα αλληλέγγυα σχολεία ως κοινότητες συμμε-
τοχικής δράσης και δημοκρατίας

Θεματική ενότητα που διερευνά τα όρια της δημοκρα-
τίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στο κυρίαρχο εκπαιδευ-
τικό σύστημα. Στόχος είναι να εξεταστεί σε ποιο βαθμό
μπορούν τα αλληλέγγυα σχολεία να συμβάλλουν στην
δημοκρατική ενδυνάμωση όλων των μελών τους,
πέρα από την τάξη και την εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Αλληλέγγυα σχολεία, ΚΑλΟ (Κοινωνική και Αλ-
ληλέγγυα Οικονομία) και κοινά

Συζήτηση για τη συμβολή των αλληλέγγυων σχολείων
στην ανάδειξη και ενίσχυση ενός ευνοϊκού περιβάλ-
λοντος άσκησης και εφαρμογής πρακτικών συνεργα-
τισμού και αμοιβαιότητας μέσα στην τοπική κοινωνία.

3. Πολυπολιτισμικότητα: Σχολεία μεταναστών και
προσφύγων

Με αφετηρία την εμπειρία από τα σχολεία μεταναστών
και προσφύγων αλλά και το ευρύτερο κίνημα αλλη-
λεγγύης που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρό-
νια στην Ελλάδα, διερευνάται ο ρόλος της εκπαίδευ-

σης στην κοινωνική ένταξη πολιτισμικών μειονοτήτων
και η δυναμική της δράσης των αλληλέγγυων σχο-
λείων μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις του προ-
σφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος στο πλαίσιο
της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4. Έμφυλες ταυτότητες στην Εκπαίδευση: Για μια
σχολική κοινότητα χωρίς κουτιά 

Βασικός στόχος της ενότητας είναι να πυροδοτηθεί το
ενδιαφέρον περισσότερων ανθρώπων που εμπλέ-
κονται με την εκπαιδευτική κοινότητα σε ζητήματα σε-
ξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και
έκφρασης φύλου. Να διερευνηθούν οι έμφυλες δια-
στάσεις στην εκπαίδευση, αλλά και οι προϋποθέσεις
δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης
και ελεύθερης έκφρασης.

5. Κοινωνική παιδαγωγική, κοινότητες μάθησης
και αλληλέγγυα σχολεία

Παρουσίαση παιδαγωγικών προτάσεων και πρακτι-
κών που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της δημοκρα-
τίας μέσα στην τάξη και την ενδυνάμωση των μελών
της ομάδας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας.

6. Εργαστήριο: Κοινωνικά κινήματα και Παιδαγω-
γική - Το παράδειγμα του σχολικού συνεταιρισμού

Το εργαστήριο ξεκινά με την προβολή της γαλλικής
ταινίας της Delphine Pinson «Η μάθηση είναι ιερή! Στα
πρώτα βήματα μιας τάξης Freinet» (2014). Με κεν-
τρική ιδέα τον σχολικό συνεταιρισμό, τη συνεργατική
τάξη και την ανάδειξη του σχολείου ως κοινότητας πα-
ρουσιάζονται ιδέες, προτάσεις και τεχνικές του Freinet
που αφορούν τις σχέσεις τάξης - αυλής - κοινότητας,
τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, τη σχολική αρχι-
τεκτονική, το συμβούλιο τάξης, τον σχολικό κήπο, τα
μικρά φιλμάκια, το τυπογραφείο (βιβλία, σχολικές εφη-
μερίδες, βιβλιοθήκη, ανακοινώσεων, εφημερίδα τοί-
χου, ελεύθερη έκφραση, θέατρο - εφημερίδα) και τη
σχέση τους με τον συνεταιρισμό.                            z
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«Η παιδεία ως κοινό αγαθό, 
διεκδικούμε δημιουργώντας»

Περισσότερες πληροφορίες: 
https://meeting.solidarityschools.gr
και στο Facebook: 
Αλληλέγγυα Σχολεία - Solidarity Schools
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Έξοδος στη γειτονιά
Εκπαιδεύοντας τα παιδιά έξω

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ 

«Τι είναι αυτό που κάνει μια σχολική τάξη να θέλει να
βγει έξω από το σχολείο;».

«Τι είναι αυτό που θέλουμε για την εκπαίδευση;».
Και το πιο βασικό: «Τι είναι αυτό που θέλουν τα ίδια τα

παιδιά από το σχολείο;».
Με άξονα τα παραπάνω ερωτήματα θα προσπαθή-

σουμε να αναπτύξουμε την παιδαγωγική σημασία των
διδακτικών δράσεων που υλοποιούνται έξω από τα όρια
του σχολικού χώρου και τη σημασία τους για μια εκπαί-
δευση που θα έχει νόημα για τους αποδέκτες της και θα
εξασφαλίζει τα μεγαλύτερα παιδαγωγικά οφέλη για τα
παιδιά. Στην προσπάθειά μας αυτή θα σας μεταφέρουμε
μερικά στιγμιότυπα από την καθημερινή πραγματικότητα
μιας τάξης νηπιαγωγείου στο κέντρο της Αθήνας, στην
οποία υλοποιήσαμε μια έρευνα που εξετάζει τέτοιου εί-
δους πρακτικές, με στόχο να κατανοήσουμε πώς τα παι-
διά αντιλαμβάνονται την πόλη.

Η έρευνα προέκυψε από τη σύγκλιση των κοινών πα-
ραμέτρων ενδιαφέροντος δύο διαφορετικών επιστημο-
νικών χώρων, της παιδαγωγικής και του χωρικού σχε-
διασμού (αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας). Επιδίωξή
μας ήταν να αναδείξουμε τις αντιλήψεις που σχηματί-
ζουν τα παιδιά για το αστικό περιβάλλον στη σχέση τους
με αυτό και πώς η πρότερη επαφή τους και οι δράσεις
του σχολείου έξω από τα στενά όρια του σχολικού χώρου
επηρεάζουν την αντίληψή τους και την ανάπτυξη. Πώς
δηλαδή βιώνουν τη σχέση αυτή, ποιες ποιότητες καθο-
ρίζουν το βίωμά τους και ποια είναι η συμβολή τους στην
ανάπτυξη των ατομικών και συλλογικών τους ταυτοτή-
των.

Ακόμα περισσότερο θέλαμε να κατανοήσουμε τη ση-
μασία των δράσεων αυτών στην καλλιέργεια της αυτο-
εικόνας τους, στην επίδραση στην κοινωνικοποίησή
τους, αλλά και στην προετοιμασία τους ως κριτικά σκε-
πτόμενων ενεργών πολιτών. Ταυτόχρονα προσπαθή-
σαμε να δούμε ποια είναι η σημασία των δραστηριοτή-
των αυτών για τον χωρικό σχεδιασμό και πώς αυτές
μπορούν να επηρεάσουν τις τάσεις τους με τρόπο που
οι πόλεις να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες από τα
παιδιά και να τα αντιπροσωπεύουν.

Έξοδος από το σχολείο: 
Αναγκαιότητα ή επιβολή;

Η έξοδος από το σχολείο ήταν και είναι μια αναγκαιό-
τητα. Μια αναγκαιότητα που δεν συμβαδίζει απλώς και
μόνο με τις κατευθυντήριες γραμμές του «ανοιχτού»1

αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου,2 αλλά
(πολύ περισσότερο αποτελεί μια ανάγκη που) προκύπτει
από τα ίδια τα παιδιά και από όλα όσα θέλουν να γνωρί-
σουν και να μάθουν, να δουν και να ανακαλύψουν. Είναι
το αποτέλεσμα της ανάγκης που αναδεικνύεται από τη
μαθησιακή πράξη ως μια φυσική τάση της σύνδεσης των
παιδιών με τη ζωή. Είναι η έκφραση της υπερθετικής
χαράς στα πρόσωπά τους στη συμφωνηθείσα απόφαση
«ΝΑ ΠΑΜΕ... στην πλατεία, στο δάσος, στο θέατρο, στον
Παρθενώνα, στη θάλασσα...».

Η έξοδος από το σχολείο -στη γειτονιά, την κοινότητα
ή ακόμα πιο μακριά- είναι μια απόφαση που προκύπτει
μέσα από πάμπολλες συζητήσεις κατά την καθημερινή
ζωή της τάξης. Οι αφορμές είναι πάρα πολλές και όλες
σχετίζονται με την ανάγκη των παιδιών να δουν, να γνω-
ρίσουν, να μάθουν και να βιώσουν καταστάσεις του χώ-
ρου έξω από το περιβάλλον του σχολείου, συνδεδεμένες
με τη ζωή. Όχι αποκομμένες από το σχολείο, αλλά σε
σύνδεση και ενότητα με αυτό.

Ποια είναι όμως η σημασία αυτών 
των εξόδων από το σχολείο και ποιος 
είναι ο παιδαγωγικός τους χαρακτήρας;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι έξοδοι από το σχο-
λείο εντάσσονται στο πλαίσιο των οδηγιών όλων των
αναλυτικών προγραμμάτων που έχουν συνταχθεί για το
νηπιαγωγείο.3 Όμως, ανεξάρτητα από αυτά, ο υψηλός
παιδαγωγικός χαρακτήρας των εξόδων καταγράφεται
σε πολλές περιπτώσεις της βιβλιογραφίας4 και αφορούν
την εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες βιωματι-
κού χαρακτήρα, οι οποίες κινητοποιούν ολόπλευρα τον
ψυχοσυναισθηματικό του κόσμο και για τον λόγο αυτόν
αποτελούν ισχυρό κίνητρο μάθησης.

Βέβαια το βιωματικό χαρακτηριστικό των δραστηριο-
τήτων δεν συνδέεται με την εκτός του σχολικού χώρου
ανάπτυξή τους, αλλά με το εύρος της ψυχοσυναισθημα-
τικής κινητοποίησης που προκαλούν και τη σχέση τους
με τη μάθηση. Όπως αναφέρει ο Μπακιρτζής (2007, σ.
2), «βιωματικές δεν είναι αποκλειστικά οι μαθησιακές
δραστηριότητες έξω από τη σχολική αίθουσα και η
δράση επί του περιβάλλοντος. Ούτε αποκλειστικά οι προ-
σομοιώσεις, τα παιχνίδια ρόλων, οι δραματοποιήσεις.
Όπως επίσης δεν αναιρείται η δεν αποκλείεται η βιω-
ματική φύση της παραδοσιακής εργασίας μέσα στην
τάξη, η ακαδημαϊκή διδασκαλία, η μελέτη, η συστηματική
έρευνα, ο διάλογος, η σκέψη, η φαντασία. Βιωματικό εί-
ναι ό,τι αφορά, ενδιαφέρει και συγκινεί, μέσα ή έξω από
την τάξη».

Όμως, τα αναλυτικά προγράμματα δεν είναι αυτά που
τεκμηριώνουν τη σημασία της έξω από τα όρια του σχο-
λικού χώρου παιδαγωγικής. Ο σημαντικότερος παρά-
γοντας είναι ότι η παιδαγωγική αυτή είναι σύμφωνη με
τις αρχές της βιωματικής μάθησης, πρώιμος υποστηρι-
κτής της οποίας υπήρξε ο John Dewey (Learning by do-
wing)5 (1938) και θεωρητικός θεμελιωτής ο David A.
Kolb6 (1999).

Η θεωρία της βιωματικής μάθησης παρέχει ένα ολι-
στικό μοντέλο μαθησιακής διαδικασίας, στην οποία η
εμπειρία κατέχει τον κεντρικό ρόλο. Σύμφωνα με τον
Dewey (Rohrs, 1984, σ. 54) η μάθηση είναι μια «διαδι-
κασία αδιάκοπης επεξεργασίας πληροφοριών, που προ-
ϋποθέτει πως μπορεί να ξεκινήσει κανείς από εμπειρίες».
Κατ’ αντιστοιχίαν ο Kolb ορίζει (1984, σελ. 41) τη μά-
θηση ως τη διαδικασία με την οποία η γνώση προκύπτει
από τον μετασχηματισμό της εμπειρίας. Έμφαση δίνεται
τόσο σε βιωματικές καταστάσεις που θα οργανωθούν
κατά τη διδακτική διαδικασία και θα κινητοποιήσουν το
ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση όσο και στα προ-
ηγούμενα βιώματα των παιδιών.

Οι έξοδοι από τον σχολικό χώρο πολύ συχνά αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος της μεθόδου Project, τουλά-
χιστον για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Katz, Chard,
2004), κατά την οποία η εμπειρία που αποκτούν αποτελεί
σημαντική πηγή μάθησης (Frey, 2002). Πρόκειται για
έναν ομαδικό τρόπο διδασκαλίας, με θέμα που αφορά
όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία. Ο προγραμμα-
τισμός της πορείας και των δράσεων επιλέγεται και
πραγματοποιείται επίσης από τα ίδια τα παιδιά με συ-
νεργατικό πνεύμα και σε συνθήκες όσο το δυνατόν πιο
κοντά στις πραγματικές περιστάσεις του κοινωνικού πε-
ρίγυρου (Rohrs, 1984).

Από την άλλη πλευρά η εκπαίδευση έξω από τον χώρο
του σχολείου δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ανα-
πτύξουν μια μοναδική σχέση μεταξύ σχολείου και κοι-
νότητας, μεταξύ σχολείου και πόλης, είτε αυτή επικεν-
τρώνεται στο άμεσο οικιστικό περιβάλλον είτε αφορά
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και την πόλη: 
από τα όρια του σχολικού χώρου
φορείς και το έμψυχο περιβάλλον που σχετίζεται με αυ-
τούς. Είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε
κοντινούς ή και πιο μακρινούς χώρους της πόλης, οι-
κείους ή άγνωστους, και να αναπτύξουν δράσεις που
θα διευρύνουν τις αντιληπτικές τους οπτικές για τον
αστικό χώρο, να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους
προσφέρει ή αντίστοιχα τους περιορισμούς και τα προ-
βλήματα που προδιαγράφει. Είναι μια ευκαιρία για να
αποκτήσουν σύνδεση με το κοινωνικοπολιτισμικό περι-
βάλλον του τόπου τους, να διευρύνουν την ατομική και
κοινωνική τους ταυτότητα, η δόμηση των οποίων απο-
τελούν κοινωνική υπόθεση και σε διάδραση με το περι-
βάλλον.

Το ενδιαφέρον για μια σχέση
του μικρού παιδιού με την πόλη

Η σχέση του παιδιού με την πόλη αποτελεί αντικείμενο
ενός διαλόγου ανάμεσα στην παιδαγωγική και τον χω-
ρικό σχεδιασμό (την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία),
ο οποίος παίρνει νέα χαρακτηριστικά από τη δεκαετία
του 1990. Το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται πια στη
συμβατότητα των χώρων εκπαίδευσης και αναψυχής με
τις θέσεις και τις μεθόδους της σύγχρονης παιδαγωγικής
για τη μόρφωση, την κοινωνικοποίηση και την ψυχοσω-
ματική ανάπτυξη των παιδιών (Delalande, 2001), αλλά
μετατοπίζεται στη λειτουργία της ίδιας της πόλης ως
«μαθησιακού περιβάλλοντος», κάτι που θέτει νέα καθή-
κοντα στην εκπαίδευση και τον σχεδιασμό.

Από την πλευρά της εκπαίδευσης το ζήτημα είναι πώς
αυτή μπορεί να συμβάλει στην «εκμάθηση» της πόλης
ως συνθήκης που διαμορφώνει τον βιωματικό κόσμο
των παιδιών και, έτσι, υπαγορεύει τον ρόλο που καλούν-
ται να διαδραματίσουν ως ενεργά ήδη μέλη του κοινω-
νικού και πολιτικού σώματος (το παιδί ως «ιδιαίτερος»
πολίτης) και ως πολίτες του αύριο.

Στην περίπτωση αυτή τίθεται η πρόκληση πώς η εκ-
παίδευση μπορεί να εισαγάγει τα παιδιά στην προβλη-
ματική που εμφανίζουν οι έντονα αστικοποιημένες πό-
λεις σε πλανητική κλίμακα. Με άξονα τον ενδιαφέρον
αυτό αναπτύσσονται εκπαιδευτικά προγράμματα εστια-
σμένα στην «περιβαλλοντική» συνιστώσα, στα οποία
όμως η κοινωνική συνθετότητα περιέρχεται σε δεύτερη
μοίρα -και κυρίως η αντιφατικότητα του σύγχρονου κό-
σμου με τον τρόπο που τον ζουν τα παιδιά ή και καλούν-
ται να τον ζήσουν.

Από αυτή την άποψη το ερώτημα σε σχέση με τον ρόλο
της εκπαίδευσης στην εκμάθηση της πόλης παίρνει άλ-
λες διαστάσεις. Πώς μπορούμε να δείξουμε την πόλη
στα παιδιά και να τα αφήσουμε με τη σειρά τους να μας
δείξουν τον τρόπο που τα διαμορφώνει ως συνθήκη κοι-
νωνικοποίησης, ως συνθήκη του πολίτη, ως θησαυρο-
φυλάκιο και εργαστήριο του πολιτισμού με όλες τις φω-
τεινές και σκοτεινές γωνίες του, με τα προβλήματα που
τα παιδιά βιώνουν και με τα οποία θα έρθουν αντιμέ-
τωπα ως ενήλικοι (Holloway, Valentine, 2000);

Από την πλευρά του αστικού σχεδιασμού το ζήτημα
αφορά το πώς το αστικό περιβάλλον θα σχεδιαστεί εκ
νέου, ώστε τα παιδιά να μπορούν να το ζήσουν, να το
οικειοποιηθούν και να επωφεληθούν από τον πλούτο
των εμπειριών και των δυνατοτήτων που τους προσφέ-
ρει, χωρίς τους αποκλεισμούς της άνισης ανάπτυξης των
πόλεων και της συνακόλουθης υποβάθμισης του φυσι-
κού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Εδώ η πρόκληση είναι να κατανοήσουμε την ποιότητα

ζωής και τις δυνατότητες που τους προσφέρει, αλλά και
το είδος των αποκλεισμών και των απαγορεύσεων που
τους επιβάλλει (Cahill, 1990). Η πρόκληση είναι, επίσης,
να επινοήσουμε δυνατότητες παρέμβασης, χωρικές
μορφές, ποιότητες και λειτουργίες που θα είναι προσβά-
σιμες από τα παιδιά, πλούσιες σε εμπειρίες και, ταυτό-
χρονα, θα τα αντιπροσωπεύουν.

Αυτές είναι, εν περιλήψει, οι διαστάσεις του «ανοιχτού»
διαλόγου παιδαγωγικής και χωρικού σχεδιασμού, οι
οποίες έχουν οδηγήσει διεθνώς σε σημαντικό αριθμό
ερευνών πάνω στην αντίληψη των παιδιών για την πόλη
και στους τρόπους που βιώνουν τον χώρο, παρ’ όλο που
στην Ελλάδα οι προσπάθειες αυτές είναι ακόμα λιγοστές.
Εκείνο όμως που αποτελεί νέα συνιστώσα είναι η έμ-
φαση που δίνεται στη συμμετοχή των παιδιών στον χω-
ρικό σχεδιασμό, είτε αυτός αφορά τους σχολικούς χώ-
ρους είτε τον ευρύτερο χώρο της πόλης. Η συμμετοχή
αυτή είναι ήδη θεσμοθετημένη σε πολλές χώρες και
προωθείται από τη διεθνή κοινότητα.

Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας που διαμόρ-
φωσε την κατεύθυνση της έρευνας πάνω στη σχέση του
παιδιού με την πόλη υπήρξε το 1989 η αναθεώρηση και
συμπλήρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, με έμφαση στα δικαιώματα της ελευθερίας
(λόγου και έκφρασης), της προστασίας, της εκπαίδευσης
και των συνθηκών ζωής.

Η σαφήνεια στη διατύπωση των δικαιωμάτων παρα-
πέμπει σε πολιτικές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
τους, μεταξύ των οποίων η εκπαίδευση αποτελεί μία από
τις πιο σημαντικές παραμέτρους, ενώ στα ίδια τα παιδιά
αναγνωρίζεται το δικαίωμα της συμμετοχής στην πολι-
τική κοινωνία με πολλαπλούς τρόπους σύμφωνα με όσα
ορίζουν τα άρθρα της Σύμβασης και κυρίως μέσω της
αξιολόγησης των συνθηκών ζωής τους στην πόλη, όπως
και της συζήτησης γύρω από τις δυνατότητες βελτίωσής
τους.

Στο πνεύμα των παραπάνω κινήθηκε το 1992 η Διά-
σκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την
ανάπτυξη, υιοθετώντας την Agenta 21, σύμφωνα με την
οποία η αειφορική ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς την
ενεργό συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας
και υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία της συμμε-
τοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για το περι-
βάλλον και την ανάπτυξη και στην υλοποίηση των προ-
γραμμάτων για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της (Nations
Unies, 1992, 25.1).

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν κι άλλες μετέπειτα
διασκέψεις, όπως της Habitat II το 1996 στην Κωνσταν-
τινούπολη, εμπλέκοντας όλο και περισσότερο τα παιδιά
σε τοπικές δράσεις για το περιβάλλον, οι οποίες καλ-
λιέργησαν τη νέα τάση για εμπλοκή σε δράσεις συμμε-
τοχικού σχεδιασμού που αναφέραμε παραπάνω.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η σημασία
που έχει ο χώρος της πόλης στον διάλογο μεταξύ παι-
δαγωγικής και χωρικού σχεδιασμού, τόσο ως χώρος εκ-
μάθησης και ανάπτυξης της κοινωνικής ζωής του παι-
διού, αλλά και ως τόπος που χρειάζεται να επανασχε-
διαστεί με τρόπο που το παιδί να μπορεί να τον οικειο-
ποιηθεί και να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Ως προς αυτήν
την κατεύθυνση, μελέτες που αφορούν τις αντιλήψεις
και εμπειρίες των παιδιών σε σχέση με την πόλη είναι,
αν όχι αναγκαίες, ιδιαίτερα χρήσιμες.

Η δική μας μελέτη

Πραγματοποιήσαμε μια ποιοτική εμπειρική έρευνα σε
ένα νηπιαγωγείο της Αθήνας στην περιοχή της Βικτώ-
ριας με παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών), το με-
γαλύτερο ποσοστό των οποίων ήταν μετανάστες πρώτης
ή δεύτερης γενιάς (80%) και μιλούσαν σε ικανοποιητικό
βαθμό την ελληνική γλώσσα (95%).

Βασικός μας στόχος ήταν να μελετήσουμε τις αντιλή-
ψεις των παιδιών για τον χώρο της πόλης (όπου ζουν,
κινούνται ή μπορεί να φαντάζονται) και πώς οι καθημε-
ρινές «αστικές» εμπειρίες διαμορφώνουν τις αντιλήψεις
τους αυτές. Επίσης θελήσαμε να ελέγξουμε ποια είναι η
επίδραση των δράσεων για την πόλη στις οποίες τα εμ-
πλέκει το σχολείο, μέσα και έξω από τον σχολικό χώρο,
και προς ποια κατεύθυνση μορφοποιούν τις κοινωνικές
και ατομικές τους ταυτότητες.

Με άξονα τη συνθήκη ότι τα παιδιά στην ηλικία αυτή
δεν ακόμα ικανά να μας περιγράψουν μια συγκροτημένη
(σε όποιο βαθμό μπορεί να είναι) εμπειρία της πόλης,
αλλά τη διαδικασία συγκρότησής της και τα υλικά που
σταδιακά τη δομούν, σχεδιάσαμε την έρευνα ως μέρος
της καθημερινής ρουτίνας μιας τάξης νηπιαγωγείου.
Επειδή η διαδικασία της αντίληψης εκτείνεται μέσα στον
χρόνο και τα παιδιά ωριμάζουν μέσα από την επαφή
τους με τα πράγματα και τον κόσμο -καθώς ανακαλύ-
πτουν τον εαυτό τους και την εκφραστική τους ικανότητα,
και αυτό με ένα συλλογικό τρόπο-, διαμορφώσαμε ένα
εν εξελίξει πρόγραμμα στη διάρκεια μιας σχολικής χρο-
νιάς.

Λόγω της περιορισμένης εκφραστικής ικανότητας των
παιδιών προσχολικής ηλικίας, που οφείλεται στο δεδο-
μένο ότι η γνωσιακή τους συγκρότηση θεωρείται ατελής,
για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήσαμε συνδυα-
σμό μεθοδολογικών εργαλείων τα οποία είναι περισσό-
τερο κατάλληλα για την ηλικία αυτή.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε ομαδικές συζητήσεις
- συνεντεύξεις, ζωγραφικά σχέδια (με σχολιασμό), κα-
τασκευή διαδρομών και αναγνώριση διαδρομών σε
χάρτη, δράσεις σε έξω χώρους. Κάποια από αυτά τα με-
θοδολογικά εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοι-
χες έρευνες με παιδιά της ηλικίας αυτής, όπως σε αυτήν
της Ηλιοπούλου (2008) για τις αντιλήψεις παιδιών προ-
σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για το περιβάλ-
λον.

Δεν θα επεκταθούμε στη διαδικασία συλλογής δεδο-
μένων, γιατί αυτό θα επέβαλε μια πολύ εκτεταμένη κα-
ταγραφή και ανάλυση, αλλά θα εστιάσουμε στα πιο ση-
μαντικά ευρήματα της έρευνας που μας ενδιαφέρουν
από παιδαγωγική άποψη, αλλά και από άποψη χωρικού
σχεδιασμού.

Η πόλη που περιέγραφαν τα παιδιά δεν ήταν ένα αν-
τικείμενο, ούτε όμως κι ένα σύνολο αντικειμένων. Ήταν
ένα περιβάλλον «ζωντανό», με αισθητηριακές και συ-
ναισθηματικές ποιότητες, με ατμόσφαιρα που προκαλεί
συνηχήσεις, με αναφορές σε τόπους βιωμένους και σε
λίγες περιπτώσεις φανταστικούς.

Ήταν γεμάτη από πρόσωπα και είχε πρόσωπο στο
οποίο τα παιδιά ανταποκρίνονταν κι αυτό φανερωνόταν
στα σχέδιά τους, στα οποία ζωγράφιζαν τους συμμαθη-
τές τους, τη δασκάλα τους και πρόσωπα άλλα σημαντικά
με τα οποία επικοινωνούσαν. Ήταν γεμάτη λεπτομέρειες,
εμπειρίες και σενάρια, καταστάσεις βιωματικές ή δυνά-
μει βιωματικές. Περισσότερο από ένα ευρετήριο εμπει-
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ριών, η πόλη είναι γι’ αυτά ένα πεδίο δυνατοτήτων.
Αν μπορούμε να μιλήσουμε για «κατασκευαστική» λει-

τουργία της αντίληψης, η ερευνητική εμπειρία μας έδειξε
ότι αυτή η λειτουργία επιτελείται συλλογικά. Αυτό που
τα παιδιά είχαν να μας πουν, για κάτι που γνώριζαν για
την πόλη ή για κάτι που τα καλούσαμε να κοιτάξουν, δεν
ήταν ακριβώς κάτι που ήξεραν, αλλά κάτι που γεννιόταν
από αυτό που ήξεραν. Δεν το ανέσυραν ανέπαφο από
ένα στοκ εμπειριών ή πεποιθήσεων, αλλά το διαπραγ-
ματεύονταν, το μετέτρεπαν και, στην ουσία, το παρήγαν
στην κατάσταση επικοινωνίας που κάθε φορά διαμορ-
φωνόταν από τη δυναμική της ομάδας.

Από τα αρχικά στάδια της έρευνας, ερευνώντας την
ικανότητά τους να αποτυπώνουν τη διαδρομή από το
σπίτι τους στο σχολείο, διαπιστώσαμε ότι, παρ’ όλες τις
εκφραστικές αδυναμίες, τα κατάφερναν σχεδιαστικά
πολύ καλά και σε πολύ μεγάλο ποσοστό, που άγγιζε
πάνω από τα τρία τέταρτα των παιδιών, ενώ στην ανα-
γνώριση της ίδιας διαδρομής στον χάρτη η επιτυχία ήταν
καθολική. Η πιστότητα στη σχεδιαστική αναπαράσταση
και η αναγνώριση των διαδρομών στους χάρτες απο-
δεικνύει τη σημασία των σωματικών - ψυχοκινητικών
κριτηρίων στην οικειοποίηση των βιωμένων χώρων.

Στην πλειονότητα των σχεδίων των μικρών παιδιών
για την πόλη (ποσοστό 91%) κυριαρχούσε το ανθρώπινο
στοιχείο, σε αντιδιαστολή με το δομημένο, και μόνο ένα
παιδί ζωγράφισε αποκλειστικά δομημένο περιβάλλον
(κτήρια). Αλλά και στα σχέδια όπου υπήρχε δομημένο
στοιχείο η ανθρώπινη φιγούρα είχε εξέχουσα θέση σε
συνδυασμό με μια ποικιλία στοιχείων συναισθηματικών
ποιοτήτων (κυρίως δράσεις και αγαπημένα πρόσωπα).

Πολύ συχνά συναντούσαμε στοιχεία της φύσης (δέν-
τρα, λουλούδια, πεταλούδες κ.λπ.), παρ’ όλη την περιο-
ρισμένη εμφάνισή τους σε αυτό το ιδιαίτερα υποβαθμι-
σμένο περιβάλλον του κέντρου της Αθήνας. Αυτό μας
επιτρέπει να διαπιστώσουμε μια πηγαία εγγύτητα του
παιδιού με τα στοιχεία της φύσης (η φύση και το εγώ
αποτελούν μία ενότητα), τα οποία που ταυτόχρονα ορί-
ζουν τον «περιβάλλοντα έξω» από το δομημένο περι-
βάλλον χώρο. Ακόμη πιο συχνά συναντούσαμε σύμβολα
ευφορίας, όπως καρδούλες και ουράνια τόξα, με τα
οποία τα παιδιά επεδίωκαν να αποδώσουν το συναισθη-
ματικό τους πρόσημο σε ό,τι αποτύπωναν.

Τα μικρά παιδιά προσλαμβάνουν το περιβάλλον ταυ-
τόχρονα με τον τρόπο με τον οποίο το ζουν και με τον
τρόπο με τον οποίο «καλούνται» να το ζήσουν κι αυτό
αποτυπώθηκε υποδειγματικά στη συζήτηση, αλλά και
στα σχέδιά τους μετά από μια επίσκεψη - εξερεύνηση
στην πλατεία Βικτωρίας, κατά την οποία είχε συμφωνη-
θεί να κάνουν καταγραφές σε περιβαλλοντικά στοιχεία
που τα ενδιέφεραν (κτήρια και κάδους). Εμφανίστηκαν
περισσότερα στοιχεία του δομημένου χώρου (κτήρια, το
άγαλμα, το παρτέρι όπου έπαιξαν, κάδοι, τα φώτα κ.ά.)
σε συνδυασμό με το ανθρώπινο στοιχείο.

Στο πλαίσιο της σχολικής δράσης ο χώρος της πλα-
τείας αποκτούσε άλλες ποιοτικές διαστάσεις (κοινωνι-
κοποιητικές, περιβαλλοντικές, ψυχαγωγικές, συναισθη-
ματικές) από αυτές που ήδη τα παιδιά γνώριζαν, δια-
μορφώνοντας έναν βιωμένο χώρο περισσότερο οικείο,
που τα αφορά. Οι εμπειρίες αυτές επηρέασαν και εμ-
πλούτισαν τα μελλοντικά τους σχέδια (όπως αυτά που
έφτιαξαν σχετικά με το τι τους άρεσε από τη διαδρομή
από σπίτι στο σχολείο), με περισσότερα στοιχεία του δο-
μημένου περιβάλλοντος στα οποία είχαν στρέψει το
βλέμμα τους, αλλά πάλι με την κυριαρχία του ανθρώπι-
νου παράγοντα σε δράση.

Πέρα και μέσα από κάθε δράση το εντυπωσιακό που
διαπιστώσαμε ήταν ότι τα παιδιά μπορούσαν να ανα-
γνωρίσουν και να μιλήσουν για τις κοινωνικές ποιότητες
του χώρου της γειτονιάς στον οποίο μεγάλωναν. Να μι-

λήσουν για τον ρατσισμό που έχουν υποστεί και τους
τρόπους με τους οποίους τον βίωναν. Κι αυτό προέκυψε
αβίαστα μέσα από μια συζήτηση προς το τέλος του προ-
γράμματος για ό,τι δεν τους αρέσει από τη γειτονιά τους.

Αντί για επίλογο
Εκπαιδεύοντας τα παιδιά σε δράσεις έξω από τον σχο-

λικό χώρο, τους δίνουμε την υψίστης σημασίας ευκαιρία
-κάτι που αποτελεί και έμφυτη ανάγκη τους- να έρθουν
σε επαφή και να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους και
συνακόλουθα διευκολύνουμε την ανάπτυξη γνώσεων
και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν σημαντικά εφόδια
για την προσωπική τους ανάπτυξη και την ικανότητα
προσαρμογής τους στον κοινωνικό κόσμο.

Πολύ περισσότερο στα παιδιά που προέρχονται από
ευάλωτα κοινωνικά στρώματα δίνουμε την ευκαιρία να
γνωρίσουν και να βιώσουν εμπειρίες σε χώρους δημό-
σιους ή ιδιωτικούς, κοντινούς ή μακρινούς, που σε άλλη
περίπτωση δεν θα είχαν τη δυνατότητα ή το έρεισμα να
τους προσεγγίσουν. Σε κάθε περίπτωση οι δράσεις αυτές
αποτελούν ευκαιρίες να βιώσουν συμβολικές κοινωνι-
κές εγγραφές και να αναπτύξουν την προσωπικότητά
τους και κοινωνικές ταυτότητες με τρόπο που κανένας
άλλος χώρος και θεσμός δεν θα μπορέσει να τους εξα-
σφαλίσει στο μέλλον.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η παιδαγωγική αυτή
καλλιεργεί στα παιδιά τις αρχές και αξίες της συνεργα-
σίας και της ομαδικότητας και γι’ αυτό τα εκπαιδεύει μέσα
σε αυθεντικά περιβάλλοντα και με δημοκρατικές διαδι-
κασίες. Αξίες που μπορούν να τα κάνουν περισσότερο
ανθεκτικά σε έναν κόσμο «εχθρικό», έναν κόσμο μεγά-
λων που τείνει να καταπατά τις αξίες αυτές και βάζει σε
προτεραιότητα τις ανταλλακτικές σχέσεις και την οικο-
νομική αύξηση εξαλείφοντας το βασικότερο νόημα της
καθημερινής ζωής, την ανθρώπινη ύπαρξη. Κι αν η ανά-
πτυξη του «ενεργού πολίτη» στο σχολείο αποτελεί ακόμα
σήμερα μια ουτοπική πραγματικότητα, τουλάχιστον με
τον τρόπο αυτόν υπάρχει πιθανότητα να μπει ένα θεμέ-
λιος λίθος για την ανάπτυξή του.

Έτσι θα μπορούμε να ονειρευόμαστε μελλοντικές κοι-
νωνίες ενηλίκων στις οποίες οι κοινωνικές προτεραι-
ότητες θα είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η μείωση
των κοινωνικών ανισοτήτων και όχι η εκμετάλλευση του
ανθρώπου από άνθρωπο. Κοινωνίες περισσότερο
«εξανθρωπισμένες», με περισσότερο ελεύθερους και
«εξανθρωπισμένους» ανθρώπους, όπως λέει κι o Freire,
και έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο ανεκτικό.                 z
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μημένο, αλλά δίνει μεγάλη ελευθερία στον εκπαιδευτικό να
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επισκέψεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός του
χώρου του σχολείου στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων
που ορίζονται στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης
δραστηριοτήτων της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Τέχνης και
του Πολιτισμού, όσο και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπάρχει σαφής
οδηγία που προτρέπει τα παιδιά «να συμμετέχουν ενεργά ως
υπεύθυνοι πολίτες στη βελτίωση της ποιότητας ζωής» του τό-
που τους και επίσης ενθαρρύνεται η χρήση μεθοδολογικών
προσεγγίσεων, όπως το project και η μελέτη στο πεδίο, οι
οποίες προϋποθέτουν δράσεις έξω από το σχολικό χώρο.
3 1. Στο ΔΕΠΠΣ (2002) που ήδη αναφέραμε. 2. Στο αναλυτικό
πρόγραμμα του 1989 (ΠΔ 486/1989 ΦΕΚ 208 Α’) η αναφορά
σε εξόδους αφορούσε χώρους επίσκεψης για να γνωρίσουν
τα παιδιά την κοινωνική σημασία των αντκειμένων ή το φυ-
σικό περιβάλλον. 3. Επίσης στο αναλυτικό πρόγραμμα (Πρό-
γραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου) που συντάχθηκε το 2011,
αλλά δεν εφαρμοστηκε ποτέ, υπάρχουν δύο τουλάχιστον μα-
θησιακές περιοχές («Φυσικές Επιστήμες» και «Περιβάλλον
και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»), οι οποίες εν-
θαρρύνουν σχετικές δράσεις.
4 Ο Gary Chantrell (2015) έχει μελετήσει εκτεταμένα τα
οφέλη της μάθησης που πραγματοποιείται σε χώρους έξω
από το σχολικό κτήριο και έχει σχεδιάσει ένα blog με το οποίο
παρέχει οδηγίες και υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς που θέ-
λουν να αναπτύξουν τέτοιες δράσεις. Επίσης ο Roger A. Hart
(2011) στο βιβλίο του «Τα παιδιά συμμετέχουν» τονίζει την
πρωταρχική σημασία της επαφής των μικρών παιδιών με τη
φύση όσο και την εμπλοκή τους σε προγράμματα στο «πεδίο»
που θα τους επιτρέψουν να γνωρίσουν την τοπικότητά τους.
5 Ο Dewey ανέπτυξε μια θεωρία της εμπειρίας, σύμφωνα με
την οποία ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγού-
μενες εμπειρίες των μαθητών, σχεδιάζει και παρέχει στους
μαθητές μια σειρά απελευθερωτικές εμπειρίες ανάπτυξης
που θα τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν τις δυνατότητές
τους ως μελών της κοινωνίας διευρύνοντας έτσι την πιθανή
τους συμβολή.
6 Ο Kolb διατύπωσε θεωρητικά τον όρο βιωματική μάθηση
στην εργασία του πάνω στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν
και αναπτύσσονται, αντλώντας επιρροές από τον Dewey, τον
Lewin και τον Piajet.
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Ένα μικρό αφιέρωμα 
σε κρίσιμες εικαστικές δράσεις 

Ποια θα μπορούσε να είναι σήμερα η σχέση τέχνης και εκπαίδευσης; Από τα
χρόνια του Kant η απάντηση αφορούσε την παραγωγή της κριτικής σκέ-
ψης, η οποία για τον Habermas έγινε η περίλαμπρη αστική δημόσια σφαί-

ρα. Πιο πρόσφατα στον Ranciere γίνεται το νέο αριστοτελικό περιβάλλον των αι-
σθήσεων, η δυνατότητα να έχουμε αυτό που στη φαινομενολογία ονομάζουμε «κό-
σμο» σε μια διαρκή αναμέτρηση με τον αδαή δάσκαλο. Σήμερα; Μπορούμε να έχου-
με την προβληματοποίηση αυτού του κλειστού περιβλήματος που ακούει στο όνομα
«εκπαίδευση»;

Τα χρόνια της κρίσης ανασύνταξαν τη σχέση μας με τα θρανία και τις καρέκλες.
Το ψηφιακό σχολείο ή αυτό της «δημοκρατίας» σήμαινε αγώνες για τις νέες σημα-
σίες. Το κοινωνικό ή το ανοιχτό σχολείο έδωσαν μια νέα εκκίνηση αγωνιστικότητας
του ενός εναντίον του άλλου. Σήμερα το ανοιχτό σχολείο είναι μια πάλη των αι-
σθήσεων για το πόσο είναι.

Τα αφιερώματα του ένθετου «Παιδεία και Κοινωνία» του καλοκαιριού του 2017
στο ανοιχτό σχολείο και η φιλοξενία κειμένων για τέχνη ήταν και είναι ένας μεγάλος
διάλογος και το πώς να φανταστούμε τις σχέσεις τέχνης και εκπαίδευσης. Το τεύχος
του Φεβρουάριου (τχ. 126, 2018) ήταν αφιερωμένο στο έργο του Ζάφου Ξαγοράρη
«Εργαλεία Αποσυναρμολόγησης» (2017). Ο νους μας είναι λοιπόν στις τέχνες και
τα γράμματα. Όμως αλλού πλεονάζει η παιδαγωγική χωρίς στήριξη από την τέχνη
και αλλού η τέχνη γίνεται αυτοαναφορική κι απομακρύνεται από την ιδέα μιας παι-
δαγωγικής. Αυτές τις σχέσεις συζητάμε.

Η παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο» όλα αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια συμ-
μετέχει σ’ αυτή τη σχέση με δύο αρχές. Η πρώτη είναι η απο-φετιχοποίηση του
έργου τέχνης θεωρώντας πως οι εκπαιδευτικοί καλούνται να το χρησιμοποιούν
αφού περάσει η πρώτη φάση του (κέρδος, καπιταλισμός, αγορά κ.λπ.).

Η δεύτερη είναι η από-μουσειοποίηση του έργου τέχνης, το οποίο καλείται να

λειτουργήσει με παιδαγωγική πλαισίωση στον δημόσιο χώρο. Η «Λοξή Τάξη» (2015)
του Ζάφου Ξαγοράρη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Τα «Εργαλεία Αποσυναρμολό-
γησης» (2017) του ίδιου με το τυπογραφείο μας περιμένουν. Όπως και η υπαίθρια
βιβλιοθήκη του Πεδίου του Άρεως, μια πρόταση του καλλιτέχνη για την ανάγνωση
βιβλίων στο άλσος σε συνεργασία με το «Σκασιαρχείο».

«Οι συνελεύσεις» (2016), «Η συνέλευση των ζώων» (2017) και «O Κήπος βλέπει»
(2017) της Τζένης Μαρκέτου περιμένουν. Και την Σχολή Καλών Τεχνών μέσα από
την διδακτική της τέχνης και το έργο της Ειρήνης Γιαννημάρα την περιμένουμε πως
και πως.

Ας στρατευτούμε λοιπόν στην ιδέα μια εκπαιδευτικής στροφής της τέχνης. Το
εκπαιδευτικό έργο της Documenta 14 περιμένει κι αυτό τη δεύτερη φάση του,
αυτή που θα κάνει τα έργα ιδέες αποσχολειοποίησης [deschooling]. Το ίδιο θα λέ-
γαμε και για «Τα θρανία της μαύρης Συνείδησης» (2017) της Pelegie Gbaguidi και
τον «Παρθενώνα των βιβλίων» (2017) της Marta Minujin, με καλλιτέχνες που
χρόνια δουλεύουν πάνω σ’ αυτά τα έργα και η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δο-
κιμάσει ακόμα την παιδαγωγική τους. Κάτι λαϊκό που δεν στερείται πρωτοπορίας
λείπει.

Φέτος, που είναι και η Αθήνα πρωτεύουσα του βιβλίου, για κάποιους άγνωστους
λόγους σκέφτομαι τον Ζαχαρία Παπαντωνίου. Κι έχω τον απόηχο στα αυτιά μου
ενός κειμένου του για το θεάρεστο έργο του «Νουμά»: «Αργότερα θα συζητήσουμε
τα άλλα ζητήματα, αν δηλαδή πολλοί από τους φίλους του ‘Νουμά’ διαφωνούν, αν
αυτός [ο Ταγκόπουλος] εις την νέαν γλώσσα θέλει γραμματική και εμείς θέλουμε
αισθητική και γιατί η αισθητική είναι καλύτερη από τη γραμματική».

Νάτες οι τέχνες και τα γράμματα! Ένα ακόμα αφιέρωμα του ένθετου «Παιδεία και
Κοινωνία» στις σχέσεις τέχνης και εκπαίδευσης.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΗDocumenta 14 αποτέλεσε το σημαντικότερο
πολιτιστικό γεγονός της περασμένης χρονιάς
στην Αθήνα, καθώς μετέτρεψε την πόλη σε ένα

κομβικό σημείο συνάντησης του διεθνούς καλλιτεχνικού
κοινού. Υπερβαίνοντας τα όρια μιας συμβατικής έκθεσης
σύγχρονης τέχνης, η Documenta 14 έκανε αισθητή την
παρουσία της μέσα από δημόσιες δράσεις, περιηγήσεις,
συζητήσεις στους δρόμους, πάρτι και πολλά άλλα δρώ-
μενα. Έληξε τον Σεπτέμβριο του 2017, αφήνοντας πίσω
της ποικίλες αντιδράσεις. Ωστόσο, ο δημόσιος διάλογος
φαίνεται να μονοπωλήθηκε από σχόλια που αφορούσαν
κυρίως την επιλογή της Αθήνας ως δεύτερου τόπου της
έκθεσης, τον προϋπολογισμό της διοργάνωσης, το πο-
λιτικό «δίπολο» Βορρά - Νότου και αν εν τέλει η σύγχρο-
νη τέχνη μπορεί να είναι κοινωνικά και πολιτικά επίκαι-
ρη.

Οι αναφορές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια εκ-
παίδευση» της Documenta 14 ήταν μάλλον σύντομες·1

οι δράσεις του όμως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εν-
σωμάτωση της έκθεσης στην πόλη και στην άμεση επι-
κοινωνία με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις τοπικές κοι-
νότητες και το ευρύ κοινό. Όπως δηλώνει και ο τίτλος
εργασίας της Documenta 14, «Μαθαίνοντας από την
Αθήνα», ένα από τα ζητούμενα της έκθεσης ήταν η διε-
ρεύνηση της μαθησιακής διαδικασίας και η σύζευξη της
τέχνης με την εκπαίδευση - κάτι που εφαρμόστηκε στην
πράξη από καλλιτέχνες όπως ο Rick Lowe, o Rainer Οl-
dendorf και η Μαίρη Ζυγούρη, οι οποίοι χρησιμοποίησαν
εκπαιδευτικά εργαλεία για να συνδιαμορφώσουν το
έργο τους μαζί με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων.2

Η σχέση τέχνης και εκπαίδευσης δημιουργεί πολλαπλά
ερωτήματα, που συχνά μένουν αναπάντητα: μπορεί
άραγε η εκπαιδευτική διαδικασία να αποτελέσει από
μόνη της ένα καλλιτεχνικό έργο; Ή, τελικά, ο ρόλος της
εκπαίδευσης είναι καθαρά διαμεσολαβητικός και έχει
ως στόχο να αποσαφηνίσει το εννοιολογικό λεξιλόγιο
της σύγχρονης τέχνης στο «αμύητο» κοινό; Η επιθυμία
μας στο εκπαιδευτικό τμήμα της Documenta 14 ήταν να
θέσουμε αντίστοιχα ερωτήματα και να δημιουργήσουμε
πλαίσιο συλλογικής μελέτης, έτσι ώστε να ανακαλύ-
ψουμε μαθησιακά εργαλεία που θα μας δώσουν τη δυ-
νατότητα να σκεφτόμαστε μαζί με την τέχνη.

Με γνώμονα το περιεχόμενο της έκθεσης, καθώς και
τις παιδαγωγικές θεωρίες διαφόρων διανοητών -όπως
την «περιπατολογία» των Annemarie και Lucius Burch-
ardt ή την «ανοιχτή φόρμα» των Οscar και Zofia Han-
sen-,3 συνεργαστήκαμε με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φο-
ρείς και τοπικούς καλλιτέχνες - εκπαιδευτικούς, ανα-
πτύσσοντας έναν διάλογο μεταξύ Αθήνας και Κάσελ. Πα-
ράλληλα με τις επιμελητικές προτάσεις της έκθεσης, θέ-
σαμε σαν αφετηρία τρία «ανοιχτά» ερωτήματα: Τι αλλά-
ζει όταν μια διεθνής έκθεση αφήνει τη γενέτειρα πόλη
της, εν προκειμένω το Κάσελ, και στρέφει την προσοχή
της σε μια άλλη; Τι μετατοπίζεται στην Αθήνα, η οποία
ταυτοχρόνως γίνεται οικοδεσπότης και φιλοξενούμενος;
Τι απομένει στις δύο έπειτα μετά από αυτό το εγχείρημα;

Εκκινώντας από τις παραπάνω ερωτήσεις, τον Απρίλιο
του 2016 διοργανώσαμε το πρώτο εκπαιδευτικό πρό-
τζεκτ υπό τον τίτλο «Methodos / Άσκηση»: μια σειρά από
περιπάτους, αναγνώσεις, ακροάσεις και γνωριμίες με
τους κατοίκους της Αθήνας, όπου προσκαλέσαμε ιστο-
ρικούς, ποιητές, αρχιτέκτονες, φοιτητές και καλλιτέχνες

να χαράξουν τη δική τους διαδρομή στην πόλη, παρεκ-
κλίνοντας από τους πολυσύχναστους δρόμους.

Στη συνέχεια, η συνεργασία μεταξύ της Documenta
14 και της ΑΣΚΤ μας έδωσε την ευκαιρία να αναπτύ-
ξουμε μια στενή σχέση με τους φοιτητές της σχολής και
να διοργανώσουμε τις «Εκλεκτικές συγγένειες»: ένα ετή-
σιο πρόγραμμα εβδομαδιαίων συναντήσεων, στο οποίο
οι φοιτητές της σχολής μελέτησαν σε βάθος ποικίλα ζη-
τήματα μαζί με προσκεκλημένους καλλιτέχνες και συγ-
γραφείς της Documenta 14. Οι συναντήσεις αυτές συ-
χνά κατέληγαν σε μηνιαία σεμινάρια που περιλάμβαναν
εντατικά πρότζεκτ, συζητήσεις και δημόσιες παρουσιά-
σεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το περιοδικό «South as a State of
Mind» αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για να διερευνήσουμε
διάφορες μορφές καλλιτεχνικής αφήγησης, όπως η επι-
τελεστικότητα του εαυτού, η ιστορία της χειρονομίας, η
σχέση προσωπικού και πολιτικού, η εικαστική διάσταση
της γλώσσας κ.ά. Οι «Εκλεκτικές συγγένειες» διεύρυναν
τους ορίζοντες των φοιτητών, οι οποίοι γνώρισαν ποι-
κίλες καλλιτεχνικές πρακτικές και μελέτησαν κείμενα

που αφορούν τη σύγχρονη κριτική γύρω από την παρα-
γωγή του έργου τέχνης.

Ο διάλογος μεταξύ Κάσελ και Αθήνας οδήγησε στη
διαμόρφωση ενός εποχικού κύκλου εντατικών μαθη-
μάτων, όπου συνεργάστηκαν εκπαιδευτικά ιδρύματα
από τις δύο πόλεις για να πειραματιστούν με διαφορετικά
μαθησιακά μοντέλα. Έτσι, το καλοκαίρι του 2016 ταξι-
δέψαμε στο Κάσελ για να παρακολουθήσουμε και να
συμμετάσχουμε στο «Σχολείο ακρόασης». Στον χώρο της
Σχολής Καλών Τεχνών του Κάσελ καταγράψαμε και επε-
ξεργαστήκαμε ήχους από φυσικά και τεχνητά αντικεί-
μενα, μετατρέψαμε το σώμα και τη φωνή μας σε μουσικά
όργανα και αποδώσαμε οπτικά τους εφήμερους ήχους
της πόλης. Τον χειμώνα επισκεφθήκαμε τους Δελφούς,
στο πλαίσιο του μαθήματος «Hearing Voices (School of
Voice)», για να ακούσουμε τους απόηχους ενός αρχαίου
πολιτισμού και να προσεγγίσουμε τη γλώσσα ως ήχο και
κίνηση, ενώ το καλοκαίρι στην Αθήνα, στη «Σχολή χει-
ρονομίας», μελετήσαμε τη νοηματική διάσταση των σω-
ματικών χειρονομιών και τον τρόπο που λειτουργούν
σε συγκεκριμένες κοινωνικές, θεσμικές και χρονικές

«Μια εκπαίδευση» της Documenta 14

*ιστορικός τέχνης, Συντονίστρια του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Μια εκπαίδευση» της Documenta 14

Έργα Αφήγησης 
εργαστήρι με τους Playroom, 
70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
φωτογραφία: Δημήτρης Παρθύμος 

πρότζεκτ Α-λήθεια του Anton Kats
Δημόσια προβολή 
στο περίπτερο στην Κυψέλη
Φωτογραφία: Mathias Völzke
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συνθήκες.
Η συνεργασία μας με καλλιτέχνες - εκπαιδευτικούς

που εργάζονται στην Αθήνα ήταν απαραίτητη για τη δια-
μόρφωση των σχολικών δραστηριοτήτων. Οι τακτικές
συναντήσεις με εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης μας βοήθησαν να κατανοή-
σουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών για
πειραματισμό και καλλιτεχνική έκφραση. Τα εργαστήρια
«Έργα αφήγησης» ξεκίνησαν πριν από την έναρξη της
έκθεσης, όπου μαζί με μια ομάδα καλλιτεχνών-εκπαι-
δευτών και αφηγητών επισκεφθήκαμε έξι σχολεία για
να εξετάσουμε θεωρητικά και πρακτικά τη σχέση ανά-
μεσα στην ύφανση και την αφήγηση. Αντλώντας έμ-
πνευση από διάφορα αντικείμενα που παραχώρησαν οι
καλλιτέχνες της Documenta 14, οι μαθητές/τριες γνώ-
ρισαν τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται και
υφαίνεται η ιστορία ενός έργου τέχνης.

Κατά τη διάρκεια της Documenta 14 προσκαλέσαμε
σχολεία εντός και εκτός Αττικής να επισκεφθούν την έκ-
θεση και να δουλέψουν με υλικά που δόθηκαν από τους
καλλιτέχνες, τα οποία συνέθεσαν τη βιβλιοθήκη «Ερμη-
νείες υλικών». Θέματα όπως η αποικιοκρατία, η παρά-
δοση, η μετανάστευση, η τεχνολογία και η οικολογία
αποτέλεσαν το θεωρητικό πλαίσιο των περιηγήσεων και
των δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν για τα σχο-
λεία. Οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να μάθουν την
εικαστική γλώσσα της σύγχρονης τέχνης και να δημι-
ουργήσουν το δικό τους έργο στους χώρους του ΕΜΣΤ
και της ΑΣΚΤ.

Tο πολυεπίπεδο περιεχόμενο της Documenta 14 προ-
σέλκυσε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι και μαθητές
της Γ΄ Λυκείου. Η θετική ανταπόκριση των σχολικών
ομάδων μας έδωσε ώθηση ώστε να συνεχίσουμε τον
διάλογο μεταξύ σύγχρονης τέχνης και εκπαίδευσης
ακόμα και μετά τη λήξη της έκθεσης. Γι’ αυτό και σχε-
διάσαμε το «Εικαστικό τετράδιο», ένα διαδραστικό βιβλίο
για μαθητές 4 το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύ-
θερα εντός και εκτός της σχολικής τάξης.

Η ομάδα του χορού είχε αναλάβει τις περιηγήσεις και
τα εργαστήρια για το ευρύ κοινό και τα σχολεία.5 Τα 27
μέλη της παρουσίασαν στους επισκέπτες τον κόσμο της
Documenta 14 μέσα από ανοιχτές συζητήσεις, συλλο-
γικές δράσεις,6 καθώς και πειραματικές ασκήσεις που
ενεργοποιούν το σώμα και τις αισθήσεις.7 Στον χορό
συνδυάστηκε η συλλογικότητα και η ατομικότητα, δό-
θηκε έμφαση στην πολυφωνία και αναδύθηκε η μέθο-
δος της «ανοιχτής φόρμας»· η τέχνη μετατράπηκε σε μια
διαδικασία σκέψης και συνεργασίας ανάμεσα στον καλ-
λιτέχνη, το έργο και τον θεατή.

Ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας και τις ιδιαίτερες
ποιότητες του εκάστοτε μέλους του χορού, κάθε περιή-
γηση ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία που προκάλεσε δια-
φορετικά συναισθήματα και εντυπώσεις στους συμμε-
τέχοντες. Σε συνεργασία με τον χορό, επιθυμία μας ήταν
να δημιουργήσουμε προβληματισμούς που θα ενεργο-
ποιήσουν την κρίση του κοινού και θα το ενθαρρύνουν
να προσεγγίσει δημιουργικά τις βασικές έννοιες που
πραγματεύτηκε η Documenta 14.

Τέλος, η επαφή με τις τοπικές κοινότητες αναπτύχθηκε
μέσα από το πρότζεκτ «Α-Λήθεια» του καλλιτέχνη Anton
Kats, που έλαβε χώρα μεταξύ δύο περιπτέρων στις συ-
νοικίες του Ψυρρή και της Κυψέλης, εστιάζοντας σε ζη-
τήματα συλλογικής μνήμης και λήθης, όπως αυτά ανα-
δεικνύονται σε εκφάνσεις της αρχιτεκτονικής και του
πολεοδομικού σχεδιασμού. Στα εργαστήρια και στους
περιπάτους που οργανώθηκαν συμμετείχαν κάτοικοι
των δύο περιοχών, περαστικοί, τοπικοί καλλιτέχνες και

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Ως εκ τούτου, το πρό-
τζεκτ «Α-Λήθεια» έπαιξε κομβικό ρόλο στην προσωρινή
ένταξη της Documenta 14 στον δημόσιο χώρο.

Ερχόμενοι σε καθημερινή επαφή με διαφορετικά πρό-
σωπα και δουλεύοντας με το πλούσιο υλικό της έκθεσης,
μάθαμε ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην εξωστρέφεια
και συνδράμει στο να ακουστεί η φωνή ενός κοινού που
δεν ανήκει στον χώρο της σύγχρονης τέχνης. Αν λοιπόν
είναι αλήθεια ότι οι μεγάλες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης
πάσχουν από αυτοαναφορικότητα και έλλειψη προσβα-
σιμότητας, ίσως στην εκπαιδευτική συνιστώσα της εκά-
στοτε έκθεσης συμβαίνουν, πράγματι, αναπάντεχες κοι-

νωνικές προσμείξεις και συναντήσεις.
Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι αυτό που μένει

από την Documenta 14 είναι οι ανθρώπινες σχέσεις -
προσωρινές ή μόνιμες- που αναπτύχθηκαν και οι οποίες
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ελεύθερη έκφραση,
πειραματισμό και αναστοχασμό. Το τι τελικά κατάφερε
η Documenta 14 θα το κρίνει το μέλλον. Το σίγουρο
όμως είναι ότι αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του κοινού
για τη σύγχρονη τέχνη, προκάλεσε αντιδράσεις, έφερε
την πόλη στον προσκήνιο και έδωσε μεγάλη έμφαση
στην εκπαίδευση για να «μάθει από την Αθήνα».

1 Το αόριστο άρθρο στον τίτλο «Μια εκπαίδευση» τέθηκε
εσκεμμένα για να υποδηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν
πολλαπλοί τρόποι μετάδοσης της γνώσης. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της Documenta 14 ήταν απλώς ένας από αυ-
τούς.
2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα των εν
λόγω καλλιτεχνών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Docu-
menta 14 http://www.documenta14.de/gr/.
3 Η «περιπατολογία» (strollology) επινοήθηκε τη δεκαετία
του 1980 και διερευνά τις κοινωνικές προεκτάσεις του πο-
λεοδομικού σχεδιασμού σε συνάρτηση με την κίνηση των
κατοίκων στην πόλη· αντίστοιχα, η «ανοιχτή φόρμα» προ-
έρχεται από τον χώρο της αρχιτεκτονικής στα τέλη της δε-
καετίας του 1950 και, ως προσέγγιση, βασίζεται στην πα-
ραδοχή ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργός του χώρου που
τον περιβάλλει.
4 Το «Εικαστικό τετράδιο» και τα αντικείμενα των καλλιτε-
χνών από το πρόγραμμα «Ερμηνείες υλικών» έχουν αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα της Documenta 14, στην κατηγορία
«Δημόσια εκπαίδευση».
5 Τα μέλη του χορού διαμεσολαβούσαν ανάμεσα στα έργα
και το κοινό, αποφεύγοντας όμως την περιγραφική παρου-
σίαση. Δανειστήκαμε από το λεξιλόγιο της αρχαίας τραγω-
δίας τον όρο «χορός» για να εστιάσουμε ακριβώς σε αυτή
τη διαμεσολάβηση. Το ζητούμενο ωστόσο ήταν η ενεργός
συμμετοχή του κοινού σε αυτή τη ερμηνευτική διαδικασία.
6 Το πρόγραμμα «Visual Sounds» (Οπτικοί ήχοι), που έλαβε
χώρα στο Ωδείο Αθηνών, προσκαλούσε τους θεατές να ανα-
καλύψουν υπόρρητες πτυχές των έργων της έκθεσης μέσα
από τον ήχο, την κίνηση και την οπτική ποίηση.
7 Μεταξύ άλλων ασκήσεων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον
πειραματισμό με τον ήχο, αντλώντας έμπνευση από τις τε-
χνικές των Scratch Οrchestra - μια ορχήστρα μουσικών και
καλλιτεχνών που ιδρύθηκε το 1969 στο Λονδίνο.

Εκλεκτικές Συγγένειες_ΑΣΚΤ
©Freddie Faulkenberry
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Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια συρραφή απο-
σπασμάτων της έκθεσης για το έργο της εικαστι-
κού Pélagie Gbaguidi, η οποία συμμετείχε στη

Documenta14. Τα θρανία από σχολείο του Σοβέτο απο-
τελούσαν μέρος ενός έργου με τίτλο «Ο χαμένος κρίκος.
Μάθημα αποαποικιοποίησης από την κυρία Χαμογελα-
στή Πέτρα» της Σενεγαλέζας εικαστικού Pélagie Gbagui-
di, το οποίο εκτέθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο Ωδείο
Αθηνών, στο πλαίσιο της Documenta14. Τα θρανία εν
συνεχεία περιήλθαν στην Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκα-
σιαρχείο», από την οποία παραχωρήθηκαν στο Φεστιβάλ
Ολυμπίας για την παρουσίασή τους στον Πύργο. Την επι-
μέλεια της έκθεσης είχαν ο Βασίλης Μπάρκουλας (εκ-
παιδευτικός, μουσειολόγος), η Έφη Μακρυκώστα (εκ-
παιδευτικός, μουσειολόγος), η Κατερίνα Αλεξοπούλου
(δρ ιστορικός, πολιτισμιολόγος), ο Μανώλης Ανεβλα-
βής (φοιτητής Μουσειολογίας) σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και Πο-
λιτιστικού Τουρισμού.

Η εξέγερση του Σοβέτο συγκλόνισε όλη τη δημοκρα-
τική ανθρωπότητα, όχι μόνο εξαιτίας του μεγάλου αριθ-
μού των θυμάτων, αλλά και γιατί αποκάλυψε το αποτρό-
παιο πρόσωπο του καθεστώτος των φυλετικών διακρί-
σεων. Επιπλέον, είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην ει-
κόνα της Νότιας Αφρικής στο εξωτερικό. Η δραματική
τηλεοπτική κάλυψη της αστυνομικής δράσης σόκαρε τη
διεθνή γνώμη και η κατακραυγή ήταν τεράστια. Το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 19 Ιουνίου 1976 κατα-
δίκασε έντονα τη βάναυση συμπεριφορά της αστυνομίας
και το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων. Η κυβέρ-
νηση του σκληροπυρηνικού πρωθυπουργού Μπαλτάζαρ
Φόρστερ αναγκάστηκε να πάρει κάποια επιφανειακά μέ-
τρα προκειμένου να απαλύνει τους νόμους των φυλετι-
κών διακρίσεων.

Η νέα, μαχητική και αποφασισμένη γενιά που βγήκε
στο προσκήνιο ήταν σε θέση να διεκδικήσει τα δικαιώ-
ματά της όχι απλώς με λόγια, αλλά με έργα και πράξεις.
Οι μάχες της συμβάδιζαν, κατά κάποιον τρόπο, με το
παγκόσμιο ξέσπασμα της νεολαίας της δεκαετίας του
1960, με κορύφωμα τον γαλλικό Μάη αλλά και τα σο-
βαρά νεολαιίστικα κινήματα σε Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ,
Τσεχοσλοβακία και αλλού. Αυτό που καταπολεμήθηκε
με τις εξεγέρσεις στη Νότια Αφρική δεν ήταν μόνο οι φυ-
λετικές ανισότητες αλλά και το συγκεκριμένο κοινωνικό
σύστημα που βασίστηκε στην κυριαρχία του εμπορεύ-
ματος μέσω των φυλετικών διακρίσεων.

Το 1993, ο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ, τελευταίος λευ-
κός Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, και ο Νέλσον Μαν-
τέλα, εμβληματική μορφή του αγώνα για την εξάλειψη
των ανισοτήτων και των διακρίσεων και φυλακισμένος
για 27 χρόνια, μοιράστηκαν το Νόμπελ Ειρήνης.

Το 1994 έγιναν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές στις
οποίες επιτράπηκε να ψηφίσουν και οι μαύροι, με τον
Νέλσον Μαντέλα να εκλέγεται πρώτος μαύρος Πρό-
εδρος της Νότιας Αφρικής. Κατά τη διάρκεια της θητείας
του, η 16η Ιουνίου ανακηρύχθηκε εθνική γιορτή της Νό-
τιας Αφρικής και Ημέρα της Νεολαίας.

Η στάσις στο Σοβέτο δεν σηματοδοτεί απλά τον αγώνα
των μαύρων απέναντι στους λευκούς ή των φτωχών
απέναντι στους πλούσιους. Υπενθυμίζει την πολιτική
υποχρέωση των ανθρώπων για τη διεκδίκηση της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης. Έτσι και η έκθεση «Τα θρανία
της μαύρης συνείδησης» καλεί τον επισκέπτη να ανα-
λογιστεί την πολιτική στάση και σταδιακά αναπτυσσό-
μενη αντίδραση εκείνων που είτε περιθωριοποιούνται

ή αποκλείονται μέσω αποικιακού τύπου επιβολών από
την απευθείας επαφή τους με την παραγωγή. Στο Σοβέτο,
η από δεκαετίες ενίσχυση των ταξικών διαχωρισμών
από το καθεστώς του Απαρτχάιντ είχε το αντίδοτό της:
την ισχυροποίηση της ταυτότητας του καταπιεσμένου
πολίτη. Τα ξύλινα θρανία από το Σοβέτο, ως κύριο στοι-
χείο της έκθεσης, είναι και ένα αποτύπωμα της συλλο-
γικής συνείδησης των καταπιεσμένων που αναπτύχθηκε
συλλογικά απέναντι στην πολυπρόσωπη φυσική και ψυ-
χολογική βία που τους επιβλήθηκε.

Ο τίτλος της έκθεσης μνημονεύει τις οργανώσεις της
εποχής όπως η Black Consciousness Movement (BCM)
που, κινητοποιώντας τον μηχανισμό της συλλογικής συ-
νείδησης, καλλιέργησαν συναισθήματα αυτοπεποίθησης
μέσα στον μαύρο πληθυσμό προκειμένου να αντισταθεί
στην αδικία. «Το ωραίο» για τους καταπιεσμένους ήταν
ό,τι έπρεπε, πλέον, όχι μόνο να εκτιμήσουν ποιοί, είναι,
αλλά να είναι υπερήφανοι γι’ αυτό που είναι.

Σήμερα, μετά την αποκατάσταση ενός στοιχειώδους
κράτους δικαίου και ισοπολιτείας, όπου θεωρητικά
πλέον δεν υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις, η χώρα πα-
ραμένει διαιρεμένη, με βαθιές ανισότητες. Ωστόσο,
αναμφισβήτητα, πολλά θετικά βήματα έγιναν με αφετη-
ρία τη θυσία του Hector Pieterson και όλων των άλ-
λων. Η εξέγερση του Σοβέτο σηματοδότησε μια νέα
εποχή αφύπνισης της πολιτικής συνείδησης της μαύ-
ρης πλειοψηφίας.

Τι σήμαινε η άρνηση
της αποικιοκρατικής συνείδησης 
στα σχολεία στις 16 Ιουνίου 1976;

Η εξέγερση στα σχολεία του Σοβέτο ήταν η απάντηση
των μαθητών σε κλιμακούμενα νομοθετήματα του
Απαρτχάιντ για τη σύσταση μιας άνισης εκπαίδευσης. Το
1953 εκδίδεται η Πράξη Εκπαίδευσης Μπαντού, η οποία
εξειδικεύεται το 1974, υποχρεώνοντας τα σχολεία Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις υποβαθμισμένες περιο-
χές των μαύρων της Νότιας Αφρικής να διδάσκονται
στην Αφρικάανς (στη γλώσσα των αποίκων από την Ολ-
λανδία) τα Μαθηματικά, τις Κοινωνικές Επιστήμες, την
Ιστορία και τη Γεωγραφία. Οι μαθητές αντέδρασαν διεκ-
δικώντας ισότιμη εκπαίδευση, καθώς έτσι θα εξασφά-
λιζαν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Ήδη
εκείνη την εποχή στη Νότια Αφρική το 30% των σχο-
λείων για μαύρους μαθητές δεν είχαν ρεύμα, ενώ το
25% δεν είχαν τρεχούμενο νερό. Με αίτημα την ανά-

κληση της κυβερνητικής διαταγής, οι μαθητές του Σοβέτο
-ένα τεράστιο γκέτο με 1 εκατομμύριο μαύρο πληθυσμό
κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ- πραγματοποιούν διαδή-
λωση στις 16 Ιουνίου 1976. Στη διαδήλωση συμμε-
τείχαν και πολλοί εκπαιδευτικοί για να δώσουν το στίγμα
της πειθαρχίας και της ειρηνικής δράσης.

Η αστυνομία σπεύδει στον χώρο της διαδήλωσης και
ανοίγει πυρ κατά των μαθητών, με αποτέλεσμα να σκο-
τωθεί ο 13 χρόνων μαθητής Hector Pieterson. Οι δια-
δηλωτές πετούν πέτρες κατά των αστυνομικών και αυτοί
απαντούν πυροβολώντας στο ψαχνό και τραυματίζοντας
άλλους εφτά μαύρους εφήβους. Η κατάσταση ξεφεύγει
από κάθε έλεγχο. Πυρπολούνται αυτοκίνητα και στήνον-
ται οδοφράγματα. Οι ταραχές επεκτείνονται σε όλο το
Σοβέτο. Στρατιωτικά ελικόπτερα ρίχνουν δακρυγόνα για
να διαλύσουν τα πλήθη, ενώ τουλάχιστον είκοσι κτήρια
πυρπολούνται. Μέχρι το βράδυ, το Σοβέτο «σφραγίζεται»
από πάνοπλους αστυνομικούς.

Την επόμενη μέρα πραγματοποιούνται διαδηλώσεις
και σε άλλες πόλεις. Όλες πνίγονται από την αστυνομία
στο αίμα. Οι ταραχές στην περιοχή συνεχίστηκαν μέχρι
τις 20 Ιουνίου, ενώ αντίστοιχου τύπου κινητοποιήσεις
ξέσπασαν σε εβδομήντα συνοικισμούς μαύρων.

Σήμερα τι μπορεί να σημαίνει η έκθεση των «θρα-
νίων»; Όπως και με τη «Λοξή τάξη» (2015) του Ζάφου
Ξαγοράρη ή τον «Παρθενώνα των βιβλίων» (2017) της
Marta Minujin, η τέχνη συνομιλεί με την εκπαίδευση. Άλ-
λες φορές με θέμα την υπαίθρια διδασκαλία, άλλες φο-
ρές με τη λογοκρισία και άλλες φορές με τον διαφωτισμό
που μπορεί να παράγει το σχολείο. «Τα θρανία της μαύ-
ρης συνείδησης» βρίσκονται στο «Σκασιαρχείο» για να
μπορούν να εκτίθενται διαρκώς ως μια υπόμνηση όχι
μόνο του δικού μας Πολυτεχνείου, αλλά της δυνατότητας
το σχολείο να μην αναπαράγει απλώς την κοινωνία, αλλά
να κάνει τη διαφορά. Αυτό που φιλοδοξεί το κίνημα Frei-
net. Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος μορφωτικός αγώνας
γεννιέται στα σχολεία. Και δεν αφορά τον θετικισμό, τα
φροντιστήρια, τα αναλυτικά προγράμματα, τα έτοιμα βι-
βλία και το διδακτικό ωράριο. Ούτε το «όχι στις βιβλιο-
θήκες» που πρόσφατα ζήσαμε με τους «Συλλόγους Δι-
δασκόντων». Είναι ένας αγώνας που κάνει το σχολείο,
το μουσείο, τη μνήμη και τη λήθη να γίνονται ταξική συ-
νείδηση, έμφυλη, φυλετική και (μετά) εθνική. Κι όχι όλα
αυτά απλώς να ονομάζονται «πολιτισμός» που χαρίζεται
στους ευαίσθητους εκπαιδευτικούς αφήνοντας τους άλ-
λους να μονοπωλούν την «πολιτική».                         z

Τα θρανία της μαύρης συνείδησης
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ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

«Περί παιδείας, νοημάτων και λοιπών ιστοριών»:
έργο της εικαστικού Βάλλυς Νομίδου, στο
πλαίσιο της έκθεσης Θεωρήματα, που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (από
τις 8 Φεβρουαρίου, ως τις 15 Απριλίου).

Η καλλιτέχνις σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ της Αθή-
νας, στο εργαστήριο  του Δ. Κοκκινίδη, και είναι απόφοιτος
του St. Martin’s School of Art  του Λονδίνου. Πέρα από το ει-
καστικό έργο της, από το 1988 έχει διδάξει  σε παιδιά, εφή-
βους και ενηλίκους υπό διάφορα εκπαιδευτικά σχήματα. Τα
τελευταία τέσσερα χρόνια είναι καθηγήτρια στη Σχολή Καλών
Τεχνών  Θεσσαλονίκης.

Τρία μέρη συνθέτουν το έργο: αρχικά ένας ορθογώνιος
παραλληλόγραμμος  μαυροπίνακας επίπεδος, με μια καρέκλα
στο κέντρο του. Στον πίνακα  εγγράφονται με κιμωλία βελάκια
και λέξεις που προσανατολίζουν το βλέμμα  του θεατή. Απέ-
ναντι από τη μοναχική καρέκλα και εκτός του μαυροπίνακα
είναι τοποθετημένες ποικιλόμορφες λευκές καρέκλες - μι-
νιατούρες. Μια  περιστρεφόμενη λάμπα σαρώνει ακατάπαυ-
στα το τοπίο, πότε φωτίζοντάς το  και πότε βυθίζοντάς το στο
σκοτάδι.

Το δεύτερο αντικείμενο είναι μια τυπική φθαρμένη σχολική
καρέκλα σε  βάθρο. Από σχοινί κρέμεται ένα πορτοκαλί τε-
τράδιο, στο εξώφυλλο του  οποίου είναι χαραγμένες λέξεις.
Τέλος, εκτίθεται σε ράφι ένα artist  book, ένα παλίμψηστο
αφήγησης και έρευνας -ένα ημερολόγιο καταστρώματος
στην κυματώδη θάλασσα της διδακτικής πράξης. Όπως ση-
μειώνει η  επιμελήτρια Λίνα Τσίκουτα: «Η έρευνά της αφορά
τη μεθοδολογία της  εκπαίδευσης μέσα από την ιστορική εξέ-
λιξη, τους τρόπους διδασκαλίας που  προϋπήρξαν της εναλ-
λακτικής, στοιχεία από την εναλλακτική παιδαγωγική  για τη
διδασκαλία της τέχνης, επισημάνσεις από τις προχωρημένες
προτάσεις των φεμινιστριών, καθώς και προτάσεις παιδα-
γωγικού παιχνιδιού  των Fluxus ή Happenings».

Το έργο ακριβώς εκφράζει τον προβληματισμό1 για την
παιδεία με την ευρύτερη έννοια, για τη διδακτική πράξη με
τη στενότερη  έννοια, αποτελώντας συνάμα ένα βίωμα έρευ-
νας. Μέσα από τη σιωπή του  αναδύεται ο σεβασμός στη δια-
φορετικότητα, η εναγώνια διαδικασία  ενδοσκόπησης και
συνειδητοποίησης, γιατί, όπως έγραφε ο Νίτσε στο Πέραν
του καλού και του κακού, «όποιος κατά βάση είναι δάσκαλος
παίρνει τα πράγματα στα σοβαρά μόνο σε σχέση με τους μα-
θητές του -ακόμη και τον εαυτό του».

Φως και σκότος μάχονται εναλλασσόμενα, συστάδες λέ-
ξεων, πλέγματα  συναισθημάτων (μοναξιά, αμφιθυμία). Σκια-
μαχία, καθοδήγηση σε  μαθητευόμενο - tabula rasa, αυτο-
νομία, διλήμματα, ιχνηλασίες προσωπικών  και συλλογικών
διαδρομών: το «Περί παιδείας...» αναρωτιέται για το όραμα
και το πλαίσιο της μόρφωσης, για το επάγγελμα του εκπαι-
δευτικού, το  οποίο ο Φρόιντ θεωρούσε ένα από τα τρία αδύ-
νατα επαγγέλματα, «καθώς δεν  μπορούμε να τα σχεδιά-
σουμε από πριν. Ανακαλύπτονται ενόσω συνεχώς  εξελίσ-
σονται».2

Ακολουθεί συνομιλία μας με τη δημιουργό:
«Περί παιδείας, νοημάτων και λοιπών ιστοριών»:
Ποια η βιωματική ρίζα της έμπνευσής σας;
Ο τίτλος και το θέμα της εγκατάστασης αυτής προέρχονται

από την σχέση  μου με τη διδακτική διαδικασία, καθώς και
τις σκέψεις και τις εμπειρίες  από το ανθρώπινο περιβάλλον
στο πλαίσιο αυτής της εργασίας.

Η περιστρεφόμενη λάμπα παραπέμπει στον πλατω-
νικό μύθο του  σπηλαίου; Για ποιον προορίζεται η

καρέκλα που τοποθετείται στον επίπεδο  μαυροπίνακα
και μοιάζει να είναι υπό διαρκή επιτήρηση;

Μπορεί και να παραπέμπει, χωρίς να έχει γίνει αυτό συ-
νειδητά ή από  πρόθεση. Η περιστροφική λάμπα κινείται για

να φωτίσει τη διαδρομή  ανάμεσα σε αυτούς που είναι υπό
εκπαίδευση και στον έναν που θα  μετακινηθεί στη μαθητεία,
για να ασχοληθεί με τα ερωτήματα που αφορούν  τη Γνώση
διά βίου. Ποιος θα είναι αυτός; Μπορούμε να το αισθανθούμε
«ποιος»; Ποιος έχει την ανάγκη να εξελιχθεί και με ποιο κό-
στος;

Γιατί επιλέξατε τις συγκεκριμένες έννοιες (συνέ-
χεια, ρυθμός, πάθος, ανάγκη, ματαιότης, παράδοξο,

εξουσία) στον μαυροπίνακα, ενώ η διάμετρος του κύ-
κλου οδηγεί στη ζωή, που βρίσκεται εκτός πλαισίου; 

Η «παιδεία» είναι συνώνυμη της «συνέχειας». Για να ασχο-
ληθεί κάποιος  με τη «συνέχεια», πρέπει να έχει αναγνωρίσει
μέσα του, πρώτα, έναν  «εσωτερικό ρυθμό». Το «πάθος» για
τη διατήρηση της ζωής υπαγορεύει την  ενασχόληση αυτή.
Για το «μετά». Από την άλλη, ένα τέτοιο εγχείρημα  διακω-
μωδείται από την ματαιότητα της ύπαρξής μας, η οποία ανα-
δύεται ως  συναίσθηση, όταν ερχόμαστε σε επαφή με το «πα-
ράδοξο» (μέσα μας, αλλά και  στον κόσμο έξω) και την κακή
χρήση της εξουσίας.

Στην αρχιτεκτονική μακέτα τοποθετείτε ποικίλες
καρέκλες -  μινιατούρες, ενώ μια τυπική σχολική

καρέκλα εκτίθεται σε βάθρο. Προς τι η  ποικιλομορφία; 
Η ποικιλομορφία που υπάρχει στις καρέκλες - μινιατούρες

συμβολίζει  την ποικιλομορφία των ανθρώπινων περιπτώ-
σεων, σε ατομικό αλλά και σε  ομαδικό επίπεδο. Αυτή η επι-
λογή προέρχεται από μια πραγματική εμπειρία.  Στο εργα-
στήριο όπου δουλεύαμε μέχρι το 2017 φέρναμε ο καθένας

τη δική  του καρέκλα. Κάθε καρέκλα και πρόσωπο γύρω από
ένα μεγάλο τραπέζι. Όλοι  μαζί.

Η σχολική καρέκλα σε φυσικό μέγεθος, δίπλα στο τραπέζι,
είναι το  πραγματικό ζωντανό σύμβολο. Ανυψωμένη σε ένα
βάθρο, με αυτοσχέδια  κερατάκια και ένα πορτοκαλί τετράδιο,
κρεμασμένο. Σημασία / φαντασία / φλόγα / θέληση / πράξη /
χειραφέτηση / ποίηση / ανεξαρτησία γράφει στο εξώφυλλο.
Έτσι περιγράφεται το πρωτόκολλο που ισχύει για κάθε μα-
θητευόμενο.

‘’Me myself as a performer of teaching and lear-
ning’’ διαβάζουμε στο βιβλίο που συνοδεύει το

έργο. Η διδακτική πράξη, ως αέναη μαθητεία, σχετί-
ζεται με την περφόρμανς;

Στο artist book, ακουμπισμένο σε ένα αναλόγιο, ανάμεσα
σε εικόνες και  λέξεις, χρησιμοποιώντας τη ροή της αφήγη-
σης που δημιουργεί η φόρμα της  ανάγνωσης, λέω πολλά.
Ελπίζω ότι κάποιοι το ξεφύλλισαν. ‘’Me myself as a  perfor-
mer of teaching and learning’’ είναι η φράση που δανείζο-
μαι από  το βιβλίο του Robert Filliou3 Teaching and learning
as performing arts. Γιατί έτσι ακριβώς το αισθάνομαι, σαν
πράξη.                                                                            z

1 Σχόλιο για το σχολείο αποτέλεσε και η εγκατάσταση του
Ζάφου Ξαγοράρη «Λοξή τάξη» (https://tinyurl.com/
y986u428)
2 Φωτεινή Τσαλίκογλου, Μαθήματα θανάτου και ζωής. Ο
Γιάλομ στην Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2018, σελ. 26.
3 Ο Robert Filliou (1926-1987) ήταν Γάλλος καλλιτέχνης
που συνδέθηκε με το κίνημα Fluxus.

Το φως και το σκότος της Παιδείας

*φιλόλογος

Φωτογραφία: Βάλλυ Νομίδου

Φωτογραφία: Ιωάννα Σπηλιοπούλου



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

16

Δημόσια γλυπτική και βανδαλισμός: 
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ*

Το τελευταίο διάστημα ομάδες πολιτών θέλησαν
να καταστρέψουν το άγαλμα του Τρούμαν. Κά-
ποιες άλλες κατέστρεψαν το κόκκινο γλυπτό αγ-

γέλου, το γνωστό Phylax, στο Παλαιό Φάληρο ή έσπα-
σαν το γλυπτό «Κρίση» αναρτώντας την πράξη στο
Youtube. Οι πρώτοι επιχείρησαν να το ρίξουν με σχοι-
νιά, οι άλλοι με αγιασμό και λιτανείες και υπάρχουν και
αυτοί που σχεδίασαν τη σβάστικα σε μνημεία όπως του
Νίκου Μπελογιάννη ή του Παύλου Φύσσα.

Στους δύο περίπου αιώνες του νεότερου βίου της η
Αθήνα έχει περίπου 300 αγάλματα στον δημόσιο χώρο.
Το ρεπερτόριο της υπαίθριας γλυπτοθήκης της πρω-
τεύουσας είναι ποικίλο, όπως ποικίλλουν και τα γούστα
των βανδάλων. Και αν κάποιος απορήσει για τον λόγο
που βανδάλισαν τη «Βόρειο Ήπειρο» του Σεφερλή και
την προτομή της ηρωίδας της Εθνικής Αντίστασης Λέ-
λας Καραγιάννη, και τα δύο στον πεζόδρομο της οδού
Τοσίτσα, ή αποκεφάλισαν το «κατσίκι» στον λόφο του
Φιλοπάππου ή τη «Γυναίκα μετά τον μόχθο» στην πλα-
τεία Μαβίλη και ίσως γελάσει με τα γούστα του κλέφτη
που αρπάζει το σπαθί από το άγαλμα του Μακρυγιάννη,
ξέρει γιατί ανατίναξαν καμιά δεκαριά φορές το άγαλμα
του Τρούμαν, γιατί ακρωτηρίασαν τα γεννητικά όργανα
του «Ξυλοθραύστη» του Φιλιππότη και του «Έφηβου»
του Απάρτη και γιατί βεβήλωσαν με σβάστικα την πλάκα
με το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου στο μνημείο των 22
εκτελεσθέντων αγωνιστών του ΕΑΜ από τους Γερμα-
νούς και τους συνεργάτες τους στο μπλόκο της Καλο-
γρέζας.

Αν ο βανδαλισμός των μνημείων στον δημόσιο χώρο
αφορά το συμβολικό πεδίο μιας κρίσης της αναπαρά-
στασης που αποκαλύπτει μια κρίση της εκπροσώπησης,
αυτή με τη σειρά της προσελκύει εικονοκλαστικές πρά-
ξεις. Προσβάλλοντας το δημόσιο μνημείο προσβάλλεται
το κοινωνικό / πολιτικό του καθεστώς ύπαρξης.

Σε όλη την καταγραμμένη ανθρώπινη ιστορία έχουν
σημειωθεί σποραδικά παραδείγματα βανδαλισμού,
όπως η καταστροφή εικόνων, συνήθως με θρησκευ-
τικό ή αντιθρησκευτικό κίνητρο. Ίσως το προγενέστερο,
και ένα από τα πιο καταστροφικά, ήταν περίπου το 1349
π.Χ. όταν ο Αιγύπτιος Φαραώ Αμενχοτέπ Β’ εκτόπιζε
συστηματικά μνημεία και έγγραφα σε όλη την απέραντη
αυτοκρατορία της Αιγύπτου κάθε φορά που άλλαζε
όνομα και σύμβολα.

Μια ακόμα ευρύτερη περίπτωση ήταν στην ίδια πε-
ριοχή δύο χιλιετίες αργότερα, υπό την ταχεία επέκταση
του Ισλάμ, που ξεκίνησε τον 7ο αιώνα μ.Χ. Με βάση το
Χαντίθ απαγορεύτηκε η απεικόνιση ζωντανών όντων,
είτε ζώων είτε ανθρώπων. Αυτό γενικά περιλάμβανε
βίαιες και διεξοδικές πράξεις καταστροφής.

Και ακολουθεί μια μακρά λίστα θρησκευτικών μνη-
μείων και άλλων ιστορικών, καλλιτεχνικών και αρχαι-
ολογικών θησαυρών που βεβηλώθηκαν: οι Βούδες του
Bamiyan, η αρχαία πόλη της Ασσύριας Nimrud, οι θη-
σαυροί της Παλμύρας, ο Τάφος του Προφήτη Ιωνά και
το Grand al-Nuri Τζαμί με το διάσημο για την κλίση του
al-Habda μιναρέ και τα ανεκτίμητα αρχαία αντικείμενα
στο μουσείο Mosul του Ιράκ. Ακολούθησαν και άλλες
καταστροφές στη Λιβύη, την Τυνησία, στο Μάλι - Τομ-
πουκτού, στην Υεμένη και τέλος στο Ιράκ και τη Συρία.

Στην Αθήνα το άγαλμα που είναι αφιερωμένο στον
πρόεδρο της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγ-

κασάκι έχει γίνει διαχρονικά στόχος αποκαθήλωσης,
ενώ συμβόλισε -και, κατά ορισμένους, συμβολίζει
ακόμη- από την πρώτη στιγμή την επέμβαση του αμε-
ρικανικού παράγοντα στην ελληνική πολιτική σκηνή
μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ, ως έμπρακτη αναγνώριση
για την αντιμετώπιση της απειλής του «κομμουνιστικού
κινδύνου».

Από τον καιρό του Εμφυλίου μέχρι τα χρόνια της
χούντας το πολύπαθο άγαλμα συνδέθηκε ξεκάθαρα με
την αμερικανική επιρροή στην Ελλάδα και γι’ αυτόν τον
λόγο πολλοί θέλουν να φύγει. Η κοινωνία θα βρει
τρόπο να αντιδράσει και πολλές φορές το μήνυμα της
παρέμβασης μπορεί να είναι πιο δυνατό από το μήνυμα
του μνημείου.

Η συνέχιση της τιμής ενός τέτοιου αμφιλεγόμενου
προσώπου σε δημόσιους χώρους θα πρέπει σίγουρα
να αποτελέσει το αντικείμενο συζήτησης. Ο βανδαλι-
σμός δεν είναι συνήθως ο καλύτερος τρόπος για να
περάσει κανείς ένα μήνυμα, όπως και η ανέγερση
αγαλμάτων που αγνοεί τα συναισθήματα πολλών πο-

λιτών και δεν απορρέει από δημοκρατική διαδικασία.
Όταν τα άτομα κάνουν καταστροφικές ενέργειες για να
περάσουν ένα μήνυμα ή να υπερασπιστούν ένα δι-
καίωμα, εναπόκειται στους υπόλοιπους από εμάς να
οικοδομήσουμε μια διαδικασία στην οποία τέτοιες ανη-
συχίες μπορούν να αντιμετωπιστούν εποικοδομητικά.

Η αλήθεια είναι πως τα αγάλματα μας επιβάλλονται
καθώς κανένας πολίτης δεν έχει άμεσα λόγο για το εάν
και πού θα στηθεί ένα μνημείο, γλυπτό ή σύμβολο. Βέ-
βαια, ακόμα κι αν είσαι κατά του ιδεολογικού πλαισίου
που κρύβεται πίσω από μια ιστορική προσωπικότητα ή
από ένα ιστορικό γεγονός, μπορείς να είσαι υπέρ της
ελευθερίας του να υπάρχει δημόσια.

Βγάζοντας το άγαλμα σίγουρα δεν λύνεις το πρό-
βλημα, καθώς θα συνεχίζουν να υπάρχουν η διάκριση,
ο ρατσισμός ή η δουλοπρέπεια και υπακοή στις βουλές
των δυνατών του πλανήτη (όπως η περίπτωση Τρού-
μαν), απλώς δεν θα υπάρχει το μνημείο να στο θυμί-
ζει.

Ίσως το άγαλμα να είναι το σημάδι στο μονοπάτι σου
*  διδάσκει στην Καλών Τεχνών Αθήνας 
και είναι μέλος του «Σκασιαρχείου»

Tρούμαν, 1997
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  πρόκληση ή μάθημα;
για να μην χάσεις τον δρόμο. Ίσως από το να αφαιρέ-
σεις ένα μνημείο είναι καλύτερα να το αφήσεις και να
παρέμβεις πάνω του για να περάσεις ένα ακόμα πιο
δυνατό μήνυμα. Παρά την ακινησία του, ένα γλυπτό
μπορεί να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που μεταλ-
λάσσεται και επικοινωνεί με τα μέλη της κοινωνίας
μέσα στην οποία υπάρχει.

Είναι ενδιαφέρουσα επίσης και η αναζήτηση των αι-
τιών που μας οδηγούν στο να δημιουργούμε μνημεία,
καθώς και το κατά πόσο ένα άγαλμα αντιπροσωπεύει
την ιστορική αλήθεια. Αν την ιστορία τη γράφουν οι νι-
κητές, άρα θα είναι αυτοί που θα έχουν και τον πρώτο
λόγο στα μνημεία; Όπως και να έχει, παραμένει μαγικό
το πως ένα κομμάτι μάρμαρο χωράει τόσα μηνύματα
και μπορεί να γίνει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης
και ιστορικής αμφισβήτησης.

Άραγε μπορεί να κριθεί ένα γεγονός με τους τωρι-
νούς ηθικούς μας κώδικες αποκομμένο από το ιστορικό
του πλαίσιο; Εν τέλει, σε θέματα δημόσιας έκθεσης μνη-
μείων, που τραβάμε τη γραμμή και ποιος τη θέτει;

Ίσως δεν χρειαζόμαστε τα μνημεία, γιατί δεν αντι-
προσωπεύουν το σύνολο της κοινωνίας, ούτε απόλυτα
την ιστορική αλήθεια και αποτελούν βάση ιδεολογικών
αντιπαραθέσεων.

Ίσως χρειαζόμαστε τα μνημεία γιατί έχουμε την
ανάγκη να μας στοιχειώνουν. Τι γίνεται όμως με την -
όποια- ιστορική και διδακτική αξία των αμφιλεγόμενων
γλυπτών; Πολλοί προτείνουν να εκτίθενται αποκλει-
στικά στα μουσεία, για καθαρά ιστορικούς λόγους. Είναι
η δημόσια έκθεση αμφιλεγόμενων ιστορικών προσω-
πικοτήτων πρόκληση ή ένα μάθημα για τις επόμενες
γενιές;

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Δήμο της Αθήνας
το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το παιδί, η πόλη και
τα μνημεία», που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, 20
νηπιαγωγεία και δημοτικά της πόλης «υιοθετούν» δη-
μόσια γλυπτά, μαθαίνουν την ιστορία τους και τη ση-
μασία που έχουν για τη γειτονιά τους.

Τα παιδιά ενημερώνονται για τη διαδικασία κατα-
σκευής ενός αγάλματος, αλλά και για την αποκατά-
στασή του σε περίπτωση βανδαλισμού. Πέρα από την
αισθητική αγωγή για την προστασία του δημοσίου χώ-
ρου, γίνεται και συνείδηση το ότι η πόλη είναι ένα κοινό
αγαθό.

Τα παιδιά των επιλεγμένων σχολείων υιοθετούν ένα
άγαλμα από γειτονιά και ένα από το κέντρο της Αθήνας
για να γνωρίσουν και τη διαδρομή. Οι δάσκαλοι μιλούν
για την ιστορία του και οι μαθητές φτιάχνουν ψηφιακές
ιστορίες. Πολλά γλυπτά έχουν ήδη υιοθετηθεί από σχο-
λεία, όπως ο Κολοκοτρώνης στη Σταδίου, έργο του γλύ-
πτη Σώχου. Στο Σχολείο «Λέλας Καραγιάννη», που βρί-
σκεται στην πλατεία Αμερικής, τα παιδιά προσφέρθηκαν
να υιοθετήσουν και να φέρουν στη γειτονιά τους το
άγαλμα της ηρωίδας που έχει βανδαλιστεί κατ’ επανά-
ληψη.

Η μνήμη αποτελεί εγγενές στοιχείο στη συγκρότηση
της ταυτότητας. Απόδειξη παρέχει το γεγονός ότι η
απώλεια της μνήμης ισοδυναμεί με στέρηση της ταυ-
τότητας. Ο ρόλος της μνήμης στη διαμόρφωση της προ-
σωπικής ταυτότητας είναι καθοριστικός, διότι προσδίδει
νόημα και συνέχεια στην ανθρώπινη ζωή.

Όσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της μνήμης στη συγ-
κρότηση της υποκειμενικότητας, εξίσου καθοριστική
είναι και η λήθη ή η προσαρμογή της μνήμης. Σε αυτό
άλλωστε το σημείο διακρίνεται η μνήμη των παιδιών
από τη μνήμη των ενηλίκων. Η μνήμη των ενηλίκων
υποτάσσεται στις κοινωνικές συμβάσεις. Οι ενήλικοι

αντιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό αυτό που πρέπει να
υποπέσει στην αντίληψή τους και θυμούνται αυτό που
πιστεύουν ότι οφείλουν να θυμούνται, σε αντίθεση με
τα παιδιά, που βλέπουν και ακούν -άρα θυμούνται- τα
πάντα.

Ποια είναι η σχέση που συνδέει το μνημείο με τη
μνήμη; Κατά πόσον το μνημείο ανταποκρίνεται στις
ανάγκες διαιώνισης της ατομικής μνήμης ή υπακούει
στα σχήματα και τις γενικεύσεις της συλλογικής μνήμης;
Μπορεί το σχολείο, πέρα από την αισθητική αγωγή και
την ανάλυση των μορφολογικών και δομικών στοι-
χείων, να δώσει ευκαιρίες για την βαθύτερη γνώση της
έννοιας του μνημείου;

Θα ερευνηθούν οι χρήσεις του δημόσιου μνημείου,
που είναι κατ’ εξοχήν κοινωνικές -ως πεδίο ενσάρκω-
σης και υλοποίησης της συλλογικής μνήμης μιας κοι-
νότητας που εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες που συν-
δέονται με την ταυτότητα, τη διαιώνιση της μνήμης
προσώπων και γεγονότων, την καλλιέργεια και τη διά-
δοση αξιών και αρχών;

Και από ποια πλευρά θα ερευνηθεί ο σκοπός της δη-
μιουργίας και παρουσίας των αγαλμάτων, ως αποτύ-
πωση φόρου τιμής, ως στοιχείο εξωραϊσμού του περι-

βάλλοντα χώρου ή για να δώσουν σχήμα στην Ιστορία;
Να κρατήσουν ζωντανή την ανάμνηση, έστω και αν
αυτή είναι μακρινή ή κατακριτέα; Θα δοθούν ευκαιρίες
για προβληματισμό σχετικά με τον βανδαλισμό ως πα-
ρανομία, αλλά και ως αναπόσπαστο μέρος του σύγ-
χρονου λαϊκού πολιτισμού*. Μπορεί η εκπαίδευση να
αναπτύξει τέτοιες μεθοδολογίες που ενθαρρύνουν την
κρητική σκέψη των μαθητών σε σχέση με την θεματική
αυτή;

Το μνημείο αποτελεί μία υλική μνημοτεχνική διεργα-
σία, ένα συμβολικό μέσο αφήγησης του παρελθόντος,
που συμβάλλει στην επανένταξη της ατομικής μνήμης
στη συλλογική. Η πρόσληψη του νοήματος του μνη-
μείου από το θεατή εμπεριέχει βέβαια ένα ποσοστό
υποκειμενικότητας. Αλλά τα όρια ανάμεσα στο συλλο-
γικό και το ατομικό συγχέονται.

Το θέμα, οι αναπαραστατικές μέθοδοι, η ένταξη του
μνημείου στον περιβάλλοντα χώρο, οι ευαισθησίες και
οι προτεραιότητες μνημειακής εξύμνησης προσώπων
και γεγονότων, η χρήση των μνημείων στα πλαίσια
συγκεκριμένων τελετών μνήμης, όλοι αυτοί οι παρά-
γοντες συνδιαμορφώνουν ένα κοινό ετερόκλητο και
εξελισσόμενο, ενώ και οι ίδιοι με τη σειρά τους εξαρ-
τώνται από τις προσδοκίες του κοινού.

Η έννοια του κοινού -ή του «κοινωνικού συνόλου»
στο οποίο απευθύνεται το μνημείο- είναι πολύπλοκη,
καθώς περικλείει τόσο τις προηγούμενες γενιές που
το μνημείο καλείται να τιμήσει, όσο και τις τωρινές και
μελλοντικές που οφείλει να νουθετήσει.

Κάθε εποχή καλείται να επισκεφθεί ξανά και να ανα-
καλύψει εκ νέου το παρελθόν της, είτε δεχόμενη είτε
απορρίπτοντας τα παραδεδομένα ερμηνευτικά σχή-
ματα. Με τον ίδιο τρόπο καλείται να επανεξετάσει τα
σύμβολα της ιστορικής της μνήμης και να προχωρήσει
στη δική της ανάγνωση και αναπαράσταση -σύμφωνα
με τις καλλιτεχνικές πρακτικές της εποχής- του παρελ-
θόντος.
oΗ προσπάθεια του Γάλλου ζωγράφου Gustave Co-

urbet να αποσυναρμολογήσει τη στήλη Vendôme κατά
τη διάρκεια της Κομμούνας των Παρισίων το 1871
ήταν πιθανώς μία από τις πρώτες καλλιτεχνικές βαν-
δαλιστικές πράξεις που γιορτάστηκε από τις perfor-
mances του Dada κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Επίσης ο φιλόσοφος Friedrich Nietzsche εξέ-
τασε την «πάλη ενάντια στον πολιτισμό» μετά το κάψιμο
του παλατιού του Tuileries, στις 23 Μαΐου 1871. Το
1974 ο Norman Mailer ύμνησε την τέχνη του βανδα-
λισμού στο δοκίμιό του «The Faith of Graffiti», η οποία
παρομοίασε την ταγκιά (tagging) και τα γκράφιτι στη
Νέα Υόρκη με το έργο του Giotto και του Rauschenberg.
Οι αρχές της Νέας Υόρκης απάντησαν με την επικάλυψη
τοίχων του μετρό με βαφή, με τη φυλάκιση των δημι-
ουργών γκράφιτι και απαιτώντας από τα καταστήματα
σιδηρικών να διατηρήσουν τα σπρέι κλειδωμένα. Υπάρ-
χει, ωστόσο, μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στον βανδα-
λισμό ως μορφή τέχνης, ως πολιτική δήλωση και ως
έγκλημα. Ο καλλιτέχνης Banksy είναι ένα παράδειγμα:
όταν τα τοπικά συμβούλια αφαίρεσαν τα έργα του, προ-
κάλεσαν δημόσια αγανάκτηση. Ο ισχυρισμός του
Banksy είναι ότι ο «νόμιμος» βανδαλισμός είναι πολύ
χειρότερος από αυτόν που διαπράττουν τα άτομα και
ότι αυτός διακοσμεί κτίρια χωρίς αρχιτεκτονική αξία. z

Kαποδίστριας

Tρούμαν, 2003



18

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΗ*

ΗΠαγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιε-
ρώθηκε από την IBBY το 1966 και γιορτάζε-
ται από τότε κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, γε-

νέθλια ημέρα του σπουδαίου Δανού παραμυθά Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν. Ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα
της IBBY κάθε χρόνο αναλαμβάνει τη δημιουργία
μιας αφίσας και ενός μηνύματος, που διανέμονται σε
όλο τον κόσμο, με σκοπό να αναδειχθεί η αξία της
ανάγνωσης και να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργα-
σία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της παιδικής και
νεανικής λογοτεχνίας (http://www.ibby.org/awards-
activities/activities/international-childrens-book-
day/?L=0).

Φέτος, το 2018, υπεύθυνο τμήμα για την παρα-
γωγή της αφίσας και του μηνύματος είναι το Τμήμα
της Λετονίας. Με το υλικό αυτό θα ασχοληθούμε
στην παρούσα εργασία. Την αφίσα φιλοτέχνησε ο
εικονογράφος και εικαστικός καλλιτέχνης Reinis
Pētersons. Ο Reinis Pētersons φημίζεται για το εκ-
κεντρικό του στυλ. Έχει εικονογραφήσει πολυά-
ριθμα παιδικά βιβλία και κινούμενες ιστορίες. Χα-
ρακτηριστικό των έργων του είναι η συνεκτική και
συναρπαστική σχέση που δημιουργεί μεταξύ κει-
μένου και εικόνας. Έχει αποσπάσει πολυάριθμα
βραβεία και διακρίσεις (Christensen, 2014:37).

Το μήνυμα για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Παι-
δικού Βιβλίου έγραψε η Λετονή συγγραφέας, ποι-
ήτρια και επιμελήτρια βιβλίων Inese Zandere. Στη
χώρα μας μεταφράστηκε από τη Λότη Πέτροβιτς
- Ανδρουτσοπούλου. Παρ’ ότι ανήκει στον κλάδο
της φιλοσοφίας, έχει γράψει περισσότερα από 30
βιβλία για παιδιά. Τα έργα της έχουν μεταφραστεί
σε πολλές γλώσσες και έχει τιμηθεί με πολλά
βραβεία και διακρίσεις (Zandere, 2017:27).

Στη σημειωτική ανάλυση το πεδίο έρευνας είναι η ει-
κόνα και οι λέξεις που παίρνουν το όνομα του σημείου.
Η επικοινωνιακή δράση της IBBY για τις 2 Απριλίου, Παγ-
κόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, στηρίζεται και στην
εικόνα και στις λέξεις έχοντας ως πρότυπο το εικονο-
γραφημένο παιδικό βιβλίο. Η αφίσα της φετινής καμπά-
νιας έχει τις ίδιες προδιαγραφές από συστάσεως της
IBBY (1967) και διακινείται έντυπα και ηλεκτρονικά. Το
έντυπο μέρος του χρηματοδοτείται σταθερά από έναν
χορηγό, που στην περίπτωσή μας είναι οι Εκδόσεις Πα-
τάκη.

Η αφίσα έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μια πλευρά
(μπροστινή) η εικόνα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέ-
ρος της αφίσας και το λεκτικό μήνυμα είναι τοποθετη-
μένο στο επάνω τμήμα της. Τα λογότυπα που αφορούν
τους συμμετέχοντες στη συνδιοργάνωση και τα πνευ-
ματικά δικαιώματα του εικαστικού καλλιτέχνη βρίσκονται
στο κάτω μέρος. Με τη διάταξη αυτή η έμφαση δίνεται
στο οπτικό μέρος της αφίσας, γεγονός που βοηθά στην
πρόσληψη και την κατανόηση του μηνύματος από τον
παραλήπτη, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού
απεύθυνσης του μηνύματος είναι τα παιδιά (Blakeman,
2005:61-69).

Ο τίτλος της αφίσας είναι, Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού
Βιβλίου και ο υπότιτλος 2 Απριλίου 2018. Ο μεν τίτλος
είναι γραμμένος με έντονα σκούρα κεφαλαία γράμματα

και ο υπότιτλος με έντονα πεζά πορτοκαλί χρώματος.
Με τον τρόπο αυτόν προσελκύεται η προσοχή του πα-
ραλήπτη στην πληροφορία που επιθυμεί ο αποστολέας
να μεταδώσει. Το λεκτικό μήνυμα είναι σαφές, κατα-
νοητό και απλό και μπορεί να διαβαστεί από κοινό με
βασικές εκπαιδευτικές ικανότητες.

Αυτό που κυριαρχεί στην εικόνα είναι μια σφαίρα. Μια
σφαίρα που ισορροπεί σε λευκό φόντο. Είναι ένα σημαί-
νον με πολλά σημαινόμενα, δημιουργώντας ερμηνευ-
τικές ελευθερίες στον παραλήπτη. Η σφαίρα γίνεται κα-
λαμόσπιτο, καράβι, υδρόγειος σφαίρα. Επίσης έχει τα
χαρακτηριστικά του χάρτη, των ηπείρων, των φυλών,
των παιδιών του κόσμου αλλά και τη ροή της κίνησης
της μετανάστευσης.

Οι πιθανές ερμηνείες που μπορεί να δώσει ο παρα-
λήπτης αφορούν τις έννοιες της καταδήλωσης και της
συμπαραδήλωσης. Η καταδήλωση αφορά το προφανές,
στην πρώτη ανάγνωση της εικόνας, αυτό που όλοι κα-
ταλαβαίνουμε. Η συμπαραδήλωση αφορά το πώς ο κάθε
παραλήπτης ερμηνεύει την εικόνα ανάλογα με τους προ-
σωπικούς του κοινωνικοπολιτιστικούς συνειρμούς (Fi-
ske, 1992:98-99). Τα διάσπαρτα καταδηλούμενα ση-
μεία, όπως για παράδειγμα του βιβλίου δίπλα στο πο-
δήλατο, στο σφυρί, στο πριόνι ή στη σκάλα, αποκτούν
ένα νέο νόημα μέσα από τη συμπαραδήλωση και η έν-
νοια που αναδύεται είναι αυτή του «εργαλείου». Τα βι-
βλία είναι εργαλεία, με τα οποία τα παιδιά μπορούν να
οικοδομήσουν έναν καινούργιο κόσμο.

Στην αφίσα παρουσιάζεται ένας ολοκληρωμένος κό-

σμος του παιδιού με αναγνωρίσιμα σύμβολα, όπως
ποδήλατο, ζωγραφική, κιμωλία, τρίλιζα, εργα-
λεία, υφάσματα, κιάλια, λαμπιόνια και σημαι-
ούλες. Στο κάτω μέρος της σφαίρας οργανώ-
νεται η ιδέα της φτώχειας, της επίπονης προ-
σπάθειας, του λιτού περιβάλλοντος και της με-
λέτης.

Όσο ανεβαίνουμε τα παιδιά γίνονται πιο χα-
ρούμενα, ξελευθερώνονται και απολαμβάνουν,
με οδηγό το βιβλίο, τον μαγικό κόσμο που τους
αποκαλύπτεται. Η παρουσία του βιβλίου είναι αι-
σθητή και επαναλαμβάνεται πέντε φορές. Το βι-
βλίο βρίσκεται ανάμεσα στα παιδιά με έναν υπαι-
νικτικό τρόπο να συνεπικουρεί τις προσπάθειές
τους. Είναι πάντα ανοιχτό σε κάποια σελίδα και
τα περιμένει. Είναι σαν να τα εμπνέει γι’ αυτά που
κάνουν.

Εξίσου σημαντική είναι η έμφαση στο παιδί, με
τη μορφή του να επαναλαμβάνεται δεκατέσσερις
φορές. Τα πρόσωπα των παιδιών εκπροσωπούν
όλες τις φυλές του κόσμου, αλλά συγχρόνως μας
φέρνουν στον νου ήρωες της παιδικής λογοτε-
χνίας και μάλιστα μιας λογοτεχνίας που έχει συν-
δεθεί με την περιπέτεια, την αναζήτηση και τους
φανταστικούς τόπους. Ο τρόπος που προσλαμβά-
νεται ο κόσμος του παιδιού ως υδρόγειου σφαί-
ρας, ως πλοίου, ως καλαμόσπιτου υπό κατασκευή
ή επιδιόρθωσης (τα παιδιά θα φτιάξουν έναν και-
νούργιο κόσμο) που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση
(μετανάστευση) μεταφέρει συγκινησιακές και συ-
ναισθηματικές συμπαραδηλώσεις.

Το χρώμα που κυριαρχεί στην αφίσα είναι το πρά-
σινο, που δηλώνει την ελπίδα για έναν καλύτερο
κόσμο, ο οποίος προκύπτει μέσα από τη συνεργασία
τους (τα παιδιά φτιάχνουν τις ηπείρους με χόρτα).
Το μήνυμα είναι διπλό: αφορά το περιβάλλον και τη
συνεργασία. Το βιβλίο είναι αυτό που τα συνδέει

συμβολικά. Οι σελίδες του είναι η αναπαράσταση του
κόσμου όπως τον παραλαμβάνουν τα παιδιά, αλλά και
του καινούργιου κόσμου που δημιουργείται με την ανά-
γνωσή του.

Οι ήρωες του οπτικού μηνύματος θα μπορούσαν να
πεταχτούν από τις σελίδες του βιβλίου κι όλο το οπτικό
σύμπαν γίνεται μια σκηνή όπου παίζονται οι σελίδες του.
Η ιδέα του ταξιδιού του μηνύματος είναι και ιδέα της
Παγκόσμιας Οργάνωσης που προωθεί το παιδικό βιβλίο.
Το βιβλίο μεταφράζεται και ταξιδεύει. Ο τίτλος της ΙΒΒY
(International Board on Books for Young People) εμ-
πνέει την καμπάνια βάζοντας τα βιβλία και τα παιδιά να
ταξιδεύουν (on Board).

Το πίσω μέρος της αφίσας οργανώνεται σε τρία επί-
πεδα. Το πρώτο αφορά το λεκτικό μήνυμα για την Παγ-
κόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, με υπέρτιτλο, Το μή-
νυμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα
(ΙΒΒΥ) για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
4.4.2018, με τίτλο Το μικρό είναι μεγάλο μέσα σ’ ένα βι-
βλίο, τo όνομα της συγγραφέα Inese Zandere και το
όνομα της μεταφράστριας Λότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσο-
πούλου. Στο δεύτερο επίπεδο, με τίτλο, Η Παγκόσμια
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2 Απριλίου 2018, υπάρχει ένα
ξεχωριστό κείμενο για την ιστορικότητα αυτής της μέρας
και εκτενή βιογραφικά στοιχεία της συγγραφέα του μη-
νύματος και του καλλιτέχνη του οπτικού μηνύματος. Στο
τρίτο επίπεδο επαναλαμβάνονται τα λογότυπα των συν-
διοργανωτών.

Το εικαστικό έργο της αφίσας του μπροστινού μέρους
* δασκάλα και μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας 
«Το Σκασιαρχείο»
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επαναλαμβάνεται ως πίσω μέρος του τυπώματος του
κειμένου (background). Σύμφωνα με τον Barthes, η συ-
νύπαρξη εικόνας και κειμένου λειτουργεί συμπληρω-
ματικά, ως αγκίστρωση. Το γλωσσικό μήνυμα αλληλε-
πιδρά με την εικόνα και κατευθύνει τον αναγνώστη να
συγκεκριμενοποιήσει το σημαινόμενο, να επαληθεύσει
δηλαδή ότι αυτό που παρατήρησε στην εικόνα είναι σω-
στό (Χαλεβελάκη, 2010:152)

Η κεντρική ιδέα με την οποία οργανώνεται το κείμενο
είναι αυτή του βιβλίου και συμπληρώνεται με τις έννοιες
μικρό και μεγάλο. Η αναζήτηση της ισορροπίας, που δια-
πνέει το εικαστικό μέρος της αφίσας, εδώ γίνεται με τις
λέξεις που συγκροτούν την ιδέα πως τα παιδιά και οι άν-
θρωποι γενικότερα αποβλέπουν στην τάξη και τον
ρυθμό.

Η λογική προτασιακή αλήθεια της αρχή του κειμένου,
«Οι άνθρωποι τείνουν προς τον ρυθμό και την τάξη με
τον τρόπο που η μαγνητική ενέργεια οργανώνει τα με-
ταλλικά ρινίσματα...» που έχει φιλοσοφικά, δοκιμιακά και
επιχειρηματολογικά χαρακτηριστικά, εναλλάσσεται στη
συνέχεια με το συναίσθημα που αποτυπώνεται στη
φράση «τα παιδιά χαίρονται τις επαναλήψεις, τα ρεφραίν
και τα πασίγνωστα μοτίβα».

Το λογικό και το συναισθηματικό συμπληρώνονται στη
συνέχεια με την ιδέα «της δικαιοσύνης». Οι λέξεις απο-
κτούν την ιδέα της ζυγαριάς μέσα από τις έννοιες αρι-
στερό και δεξί, έτσι ώστε ό,τι συμβαίνει στο ένα μέρος
να συμβαίνει και στο άλλο. Η ιδέα της ισορροπίας γίνεται
η ιδέα της κριτικής σκέψης καθώς η αίσθηση του δικαίου
παράγει ευθύνη.

Η ισορροπία γεννά προσωπική υπευθυνότητα ή με τα
λόγια της συγγραφέα «εγώ είχα την αίσθηση ότι ήμουν
προσωπικά υπεύθυνη γι’ αυτή την ισορροπία». Εδώ η

χρήση του ρήματος στο πρώτο πρόσωπο και η χρήση
των έντονα συγκινησιακών λέξεων ενεργοποιούν συ-
ναισθηματικά τον αναγνώστη (Κάστορας, 2002:93). Έτσι
το παιδί ισορροπεί και αποκτά αίσθηση της παρουσίας
του στο χάος, μέσα από τις «ρυθμικά οργανωμένες μορ-
φές ύπαρξης», τα ποιηματάκια, τα παραδοσιακά τραγού-
δια, τα παιχνίδια και τα παραμύθια.

Η ισορροπία ταυτίζεται στη συνέχεια με την ιδέα του
βιβλίου, «το οποίο είναι ένα καλά οργανωμένο σύνολο»
όπου «το μεγάλο αποκαλύπτεται στο μικρό».

Το τρίπτυχο μεγάλο, μικρό, βιβλίο είναι το φιλοσοφικό
υπόδειγμα της τάξης στο χάος και της αισθητοποίησης
του εαυτού. Το μεγάλο, επειδή είναι απλησίαστο για τα
παιδιά, μέσα από το βιβλίο γίνεται μικρό, ώστε το παιδί
να μπορεί να δει το μεγάλο. Αλλά και οι μεγάλοι να δουν
σύμφωνα με τα λόγια της συγγραφέα «το μεγαλείο του
μικρού», το οποίο σηματοδοτείται από το βιβλίο και ει-
δικότερα από το παιδικό βιβλίο. Το μεγάλο και το μικρό
γίνεται η συμφωνία των μικρών και των μεγάλων για
τη διαμόρφωση του μελλοντικού κόσμου.

Μετά το μισό του κειμένου («Όλα συντείνουν προς αυ-
τόν τον σκοπό... Το παιδικό βιβλίο σηματοδοτεί τον σε-
βασμό στο μεγαλείο του μικρού») η συγγραφέας επα-
ναλαμβάνει τη λέξη βιβλίο απλά ή σύνθετα (εικονοβι-
βλίο, παιδικό βιβλίο) τουλάχιστον δώδεκα φορές. Πιο
πριν το βιβλίο ονομαζόταν μετωνυμικά: τραγουδάκια,
ρεφρέν κ.λπ.

Εδώ αναπτύσσεται πλήρως η επιχειρηματολογία της
για τη σημασία του βιβλίου. Η οργάνωση του μηνύματος
έχει τη μορφή που ονομάζεται διάταξη της πυραμίδας.
Με τον τρόπο αυτόν διατηρείται η συναισθηματική και
λογική συμμετοχή του δέκτη απ’ την αρχή της ανάγνω-
σης του μηνύματος, κορυφώνεται στη μέση και χαλα-

ρώνει στο τέλος (Κάστορας, 2002:120). Η τελευταία πα-
ράγραφος είναι η κατακλείδα, όπου με αποφατικό τρόπο
οριστικοποιούνται όλα αυτά που πιο πριν αποτέλεσαν
μια συλλογιστική διαδικασία.

Στο δεύτερο επίπεδο της αφίσας, τα ιστορικά στοιχεία
για τη θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδικού Βι-
βλίου και τα βιογραφικά στοιχεία των συντελεστών συμ-
πληρώνονται με την αναφορά στους παραλήπτες, του
μηνύματος που είναι τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικο-
νογράφοι, οι μεταφραστές, οι βιβλιοθηκονόμοι, οι εκ-
δότες και οι εκπαιδευτικοί. Επίσης οι τόποι επιτέλεσης
του μηνύματος είναι κι αυτοί προσδιορισμένοι: σχολεία,
βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και χώροι βιβλίων
και διαβάσματος. Οι άνθρωποι του παιδικού βιβλίου αυτή
την ημέρα προβαίνουν σε πάμπολλες εκδηλώσεις για
τα παιδιά, που είναι και οι κεντρικοί αποδέκτες του.     z
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Ζωγραφίζοντας έρχεται η όρεξη
ΝΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ*

Ηέκθεση ζωγραφικής χαρακτικής με τίτλο «Ζω-
γραφίζοντας έρχεται η όρεξη» στο Μουσείο
Μπουζιάνη ήρθε να ολοκληρώσει ένα διετές

πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και παρέμβασης στους /
στις μαθητές/τριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης
«Γεώργιος Μπουζιάνης» σχετικά με την υγιεινή διατρο-
φή και το οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων στον
πλανήτη.

Είναι αντιληπτό -και περιγράφεται στη διεθνή βιβλιο-
γραφία- ότι η ανάγκη παρεμβάσεων στην παιδική ηλικία
και στο σχολικό περιβάλλον είναι μεγάλης σπουδαιότη-
τας, προκειμένου να τροποποιηθούν προς το καλύτερο
οι στάσεις και οι αντιλήψεις και να υιοθετηθούν αλλαγές
στον τρόπο ζωής επωφελείς για την υγεία των παιδιών
αλλά και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Σκοπός είναι
να βελτιώσουν το αίσθημα της αυτοαποτελεσματικότη-
τας και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα
ισορροπημένης διατροφής για τους ίδιους, την οικογέ-

νειά τους και τους φίλους τους.
Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 το 5ο Δημοτικό Σχο-

λείο Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης», το 93ο Δημοτικό
Σχολείο Αθηνών και το 21ο Νηπιαγωγείο Αθηνών επι-
λέχθηκαν από την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αθηνών και το WWF Ελλάς να εφαρμόσουν ένα πρω-
τότυπο περιβαλλοντικό πρόγραμμα με διαστάσεις Αγω-
γής Υγείας, το οποίο είχε τον τίτλο «Υγιή παιδιά, υγιής
πλανήτης» και να πιλοτάρουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό
υλικό κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να συμ-
βάλει στην υιοθέτηση ενός τρόπου διατροφής που θω-
ρακίζει την υγεία των παιδιών και ταυτόχρονα είναι φι-
λικός προς το περιβάλλον. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε
από την ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του WWF
Ελλάς με τη συνδρομή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.
Η ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του WWF Ελλάς
και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δημιούργησαν επι-
πλέον για τους γονείς έναν οδηγό όπου επιχειρούν να
περιγράψουν με απλά λόγια τη σύνδεση υγείας - περι-
βάλλοντος - διατροφής και να δώσουν μια σειρά πρα-
κτικές οδηγίες και συμβουλές που θα βοηθήσουν να
συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια που καταβάλ-

λουμε για να μεγαλώσουν βιώσιμα όλα τα παιδιά της
χώρας μας.

Το σύνθημα που επικράτησε ήταν «Μαγειρεύουμε
έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας» και το πρό-
γραμμα παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα. Στα θετικά
της εφαρμογής του προγράμματος ήταν και η δημιουρ-
γία λαχανόκηπου και οργανωμένης γωνιάς κουζίνας,
ώστε οι μελλοντικές δράσεις των δασκάλων με τα παιδιά
να είναι συνεχείς, οργανωμένες και βιωματικές.

Δεν ήταν δύσκολο λοιπόν να σκεφτούμε τη συνέχεια
της δράσης μας από την προηγούμενη σχολική χρονιά.
Έτσι λοιπόν για τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018
συνεχίσαμε την εφαρμογή του προγράμματος εντάσ-
σοντας περισσότερη τέχνη! Η εικαστική μας φλέβα και
η μόνιμη συνεργασία μας με το Μουσείο Ελληνικής Παι-
δικής Τέχνης, γνωστό για την αγάπη του στην παιδική
τέχνη και τη συμβολή του στη διαμόρφωση μιας γενιάς
νέων με ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, οδήγησαν στην
προετοιμασία της έκθεσης ζωγραφικής χαρακτικής με
τίτλο «Ζωγραφίζοντας έρχεται η όρεξη».

Οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου ασκήθηκαν
στο θέμα βιωματικά με τις δασκάλες τους (μαγειρικές*διευθυντής 5ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης

«Γεώργιος Μπουζιάνης», Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.
Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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δράσεις, σπορά, φροντίδα λαχανόκηπου, γνωριμία με τα αρωμα-
τικά φυτά του τόπου μας κ.λπ.) και συντονίστηκαν στα εικαστικά
εργαστήρια από την επιμελήτρια του μουσείου κ. Αθανασία Σκλη-
ρού.

Ταυτόχρονα υπήρχε επικοινωνία και επαφή με εικαστικούς καλ-
λιτέχνες, οι οποίοι θα δημιουργούσαν τα δικά τους έργα με ελεύ-
θερη προσέγγιση (παρουσιάζοντας τρόφιμα, φρούτα, χώρους πα-
ρασκευής τροφίμων, λαϊκές αγορές, εικόνες αποτύπωσης γεύμα-
τος στο σπίτι ή σε άλλο χώρο, καλλιέργεια πρώτων υλών, την
τροφή στη θρησκεία ή την έλλειψη τροφίμων κ.λπ.) και θα τα πα-
ρουσίαζαν μαζί με τα έργα των παιδιών σε μια κοινή έκθεση. Ει-
καστικό γεγονός που γίνεται τουλάχιστον τα πέντε τελευταία χρόνια
στο σχολείο μας με συνεργάτη το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέ-
χνης και το εξειδικευμένο προσωπικό του και χρησιμοποιώντας
εικαστικούς χώρους όπως το Μουσείο Μπουζιάνη και το Πολιτι-
στικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα» με μεγάλη επιτυχία και
επισκεψιμότητα.

Τα οφέλη αυτού του εγχειρήματος ακόμα περισσότερα: εμπλου-
τισμός της πινακοθήκης μας με αυθεντικά έργα τέχνης, οπτικά ερε-
θίσματα από έργα τέχνης που μετατρέπονται για τους / τις μαθη-
τές/τριές μας σε εννοιολογικές κατασκευές κατανοώντας και ανα-
ζητώντας το περιεχόμενο των έργων, ανασύροντας και συζητών-
τας δικές τους εμπειρίες και βιώματα, γνωρίζοντας νέες τεχνικές,
τάσεις και υλικά καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τέλος είναι η έκφραση του κάθε παιδιού για τις διατροφικές επι-
λογές του, για το τι θα ήθελε να τρώει και για το τι συνήθως τρώει,
για το αν τελικά τρώει υγιεινά ή απλά υποσιτίζεται. Όπως έχει ήδη
γραφτεί, σε περιόδους κρίσης, ψυχικής απόγνωσης, ή ακόμη και
υπερβολικής ευφορίας, στα διαστήματα που οι λέξεις «βγαίνουν»
δύσκολα, υπάρχει ένας τρόπος έκφρασης που προδίδει όλα μας
τα συναισθήματα. Δεν είναι άλλος από λίγα σχέδια στο χαρτί. 

Η έκθεσή μας λοιπόν αριθμεί 126 έργα μαθητών/τριών, του συ-
νόλου του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας, γιατί σύμφωνα
με τον Πικάσο κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης. Το θέμα είναι πώς θα
παραμείνει καλλιτέχνης μεγαλώνοντας.

Παρουσιάζονται ακόμα 30 έργα 29 εικαστικών καλλιτεχνών
(έργα που παραχωρούνται ευγενικά από τους καλλιτέχνες στην
πινακοθήκη του σχολείου). Μια πλειάδα φίλων καλλιτεχνών που
στηρίζουν συνεχώς τις δράσεις του σχολείου μας και που συνεχώς
πολλαπλασιάζονται, μεταδίδοντας τον ενθουσιασμό τους και σε
άλλους για να συμμετέχουν. Έργα που κινητοποιούν το ενδιαφέρον
για το τι θέλει να πει ή να δείξει ο/η δημιουργός. Εγκαταστάσεις,
κατασκευές, φωτογραφία, χαρακτικά, ζωγραφικά έργα το κάθε
ένα διηγείται μια ιστορία και όλα μαζί συμπληρώνουν κάθε πτυχή
της θεματικής μας.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο Μουσείο Μπουζιάνη στη Δάφνη
(Γ. Μπουζιάνη 27-31) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μπορείτε
να την επισκεφθείτε και να πάρετε δωρεάν τον κατάλογο της έκ-
θεσης, ενώ μπορείτε να διαβάσετε με QR scanner λίγα λόγια για
το έργο τους στις ετικέτες των δημιουργημάτων των εικαστικών
χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη εφαρμογή στο κινητό σας.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί (με αλφαβητική σειρά): Αντζου-
λίδης Αντώνης, Γκερρέρο Τζούλια, Καλλινίκου Μάρα, Κανέλλου
Εβίτα, Καράγιωργα Νίκη, Καράλη Αγγέλα, Κιπένη - Θαλασσινού
Αικατερίνη - Ευμορφία, Κολοτούρου Βάλη, Κοτσορές Σωκράτης,
Κύρκου Ευδοκία, Κωνσταντίνου Πένυ, Λαός Σταύρος, Μαρούδα
Δήμητρα, Μπάρα Αγγελική, Μπλούκου Βασιλική, Μπόμπολη Σοφία,
Μπόμπορη Αγγελική, Ξαγοράρης Ζάφος, Παπαπαγεωργίου Μιχά-
λης (Doris), Παπανικολάου Ελένη, Πάστρα Μαρία, Πεταλίδου Κο-
βάλσκα Μαργαρίτα, Πήττας Κωνσταντίνος, Σταύρου Σοφία, Στελ-
λάτου Μαρίνα, Σωτήρχος Στάθης, Τσάκνη Δέσποινα, Χαραλαμπίδου
Κίκα, Χατζηιωάννου Σταματία.

Επιμελήτρια έκθεσης: Λουίζα Καραπιδάκη, ιστορικός Τέχνης,
μουσειολόγος.

Εικαστικά εργαστήρια: Αθανασία Σκληρού, επιμελήτρια ΜΕΠΤ.
Γενική οργάνωση - συντονισμός: Νίκος Ευσταθίου, διευ-

θυντής 5ου Δ.Σ. Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης»
Διάρκεια Έκθεσης: 18 Απριλίου έως 6 Μαΐου 2018.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο 10.00 - 18.00, Κυριακή

10.00 - 14.00.                                                                        z

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Όταν οι γονείς δημιουργούν
έχοντας έμπνευση τα παιδιά τους 
και το παιδί που κρύβουν μέσα τους
ΧΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αν και ζούμε σε χρόνια κρίσης, μπορεί κανείς
εύκολα να παρατηρήσει ότι οι παιδικές εκδη-
λώσεις, οι μουσικές και θεατρικές παραστά-

σεις, τα εργαστήρια, τα παιδικά βιβλία αυξάνονται τόσο
ώστε κάποια Σαββατοκύριακα δεν ξέρεις πού να πρω-
τοπάς. Είναι που οι γονείς αναζητούν ολοένα και κάτι
ποιοτικότερο για τα παιδιά τους, είτε αυτό αφορά την
ψυχαγωγία τους είτε τη μάθηση; Είναι που οι «ειδικοί»
του είδους έχουν να επιδείξουν ολοένα και πιο δημι-
ουργικές δουλειές; Είναι μόδα; είναι η εύκολη λύση; Θα
αποδειχθεί. Σημασία έχει, όμως, πως τα παιδιά μας έρ-
χονται σε επαφή με το βιβλίο, το θέατρο, την οργανω-
μένη δραστηριότητα πολύ νωρίτερα από τον μέσο όρο
της γενιάς των γονιών τους. Ταυτόχρονα, μια γρήγορη
αναζήτηση στο διαδίκτυο φέρνει τον νέο γονιό σε επα-
φή με σελίδες, blogs, ομάδες γονιών που μοιράζονται
τις εμπειρίες τους, τους προβληματισμούς τους, που
προσπαθούν να κοινοποιήσουν ή και να οργανώσουν
δράσεις οικονομικές ή και δωρεάν.

Μία τέτοια προσπάθεια γίνεται και από το blog «Κάθε
μέρα γονείς» (www.kathemeragoneis.com). Με υπεύ-
θυνη τη Μάγδα Ζίνδρου στο blog αυτό μπορεί κανείς
να διαβάσει βιωματικές κριτικές για παιδικές παραστά-
σεις, να εξασφαλίσει φθηνότερο εισιτήριο σε ομαδικές
κρατήσεις, να ενημερωθεί για νέες εκδόσεις στον χώρο
του παιδικού βιβλίου, να ταυτιστεί ή και να διαφωνήσει
με άρθρα προβληματισμού των νέων γονέων.

Εδώ και δύο χρόνια περίπου το blog, που αρχίζει να
παίρνει τα χαρακτηριστικά δημιουργικής ομάδας γο-
νιών, διοργανώνει ένα κύκλο εργαστηρίων, τα παιχνι-
δομαγειρέματα, ενώ η νέα πρωτοβουλία αφορά μια
σειρά από βιβλιοπαρουσιάσεις σε χώρους της γειτονιάς
των Εξαρχείων.

Λίγα λόγια για τα «παιχνιδομαγειρέματα»
Η επιθυμία της Μάγδας και η ανάγκη της υπογρά-

φουσας που η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική της στέ-
ρησε τη σχολική τάξη γέννησαν τα «παιχνιδομαγειρέ-
ματα». Τα «Μαθηματικά Μαγειρέματα», «Η σαλάτα των
συναισθημάτων» και «Χτίζοντας γλυκούς κόσμους»
ήταν τα πρώτα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν
στον χώρο του Συλλόγου Αρχαιολόγων το 2016.

Αλεύρι, μαρούλια, τομάτες, μελιτζάνες, ζαχαρωτά
και πλαστελίνες - ζαχαρόπαστες έδωσαν τη δυνατό-
τητα στα παιδιά να εκφράσουν τις χαρές και τα όνειρά
τους, τα άγχη, τις λύπες και τους φόβους τους με έναν
πρωτότυπο τρόπο. Και έπειτα από ένα εξίσου δημιουρ-
γικό καλοκαίρι με πηλό, μουσική, ζωγραφική στον ίδιο
χώρο ήρθε η ιδέα ενός νέου project με θεματικό πυ-
ρήνα τη «Γεωγραφία και μαγειρική».

Η γεωγραφία και η ιστορία είναι δύο μαθήματα που
αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά συνήθως κουράζουν
τα παιδιά. Κι αν αυτά γίνονταν μαζί; Κι αν όλα ξεκινού-
σαν από μια φωτογραφία ή ένα τραγούδι; Κι αν έστω
και για μία ώρα ταξιδεύαμε σε μία χώρα μακριά από
εμάς και τρώγαμε όπως οι κάτοικοί της; Αίγυπτος, Μα-
δαγασκάρη, Συρία, Πακιστάν, Ινδία, Ιαπωνία, Αλβανία,
Ιταλία, Μεξικό και Άγρια Δύση ήταν κάποια από τα μέρη
όπου «ταξιδέψαμε», φιλοξενούμενοι στον χώρο της

Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων.
Δίνοντας έμφαση τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο

και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στις συνή-
θειές τους, τις δυσκολίες και τα επιτεύγματά τους, μά-
θαμε πραγματικά για τον κοντινό ή μακρινό γείτονα,
σπάσαμε στερεότυπα και δημιουργήσαμε. Άνθρωποι
που έχουν ζήσει ή έχουν επισκεφθεί αυτές τις χώρες
μας μίλησαν για τις εμπειρίες τους και πάντα ένα τοπικό
φαγητό, μαγειρεμένο εξαρχής από τα παιδιά, έδινε στο
εργαστήριο μια αίσθηση συλλογικού γλεντιού.

Τη δεύτερη χρονιά επικεντρώσαμε στην ανάγκη των
παιδιών να μιλήσουν για τον εαυτό τους. Η «κυρία / δα-
σκάλα / συντονίστρια» παραχώρησε τη θέση της με με-
γάλη χαρά στα παιδιά, που ανέλαβαν τα ίδια να μιλή-
σουν για τα αγαπημένα τους μέρη, τις στιγμές τους, τις
οικογένειες και τους φίλους τους και ως αρχισέφ να
μαγειρέψουν με τους υπόλοιπους ένα αγαπημένο φα-
γητό. Και ίσως αυτό το εργαστήριο να ήταν ο καλύτερος
τρόπος για να κατανοήσουμε όλοι τους ρόλους που
έχουμε, που καλούμαστε να ενσαρκώσουμε ή να αφή-
σουμε πίσω.

Μια νέα προσπάθεια πολλά υποσχόμενη
Τα βιβλία είναι ένας κόσμος μοναδικός. Είναι ένα

μέσο για να μάθεις, να ψυχαγωγηθείς, να ταξιδέψεις,
να ξεχαστείς, να μιλήσεις, να νιώσεις... Παρ’ όλη την
αυξανόμενη χρήση του υπολογιστή, των e-books κ.ά.,
το βιβλίο αντιστέκεται σθεναρά και οι αναγνώστες του
δεν το εγκαταλείπουν. Στον δε χώρο του παιδικού βι-
βλίου θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτό που
συμβαίνει ως έκρηξη!

Έκρηξη χρωμάτων και λέξεων που έχουν ξεφύγει
κατά πολύ από τα βιβλία με στόχο το «ηθικό δίδαγμα»
και τους «καλούς τρόπους» και αποτελούν πραγματική
ψυχαγωγία για παιδιά κάθε ηλικίας.

Η ηλικία του αναγνωστικού κοινού έχει πέσει κατά
πολύ ενώ οι παιδικές βιβλιοθήκες μεγαλώνουν, προ-
σφέροντας στιγμές χαλάρωσης, αλλά και αφορμή για
συζήτηση σε θέματα ιστορίας, επιστήμης, καθημερινής
ζωής σε μικρούς και μεγάλους. Οι δε νέοι συγγραφείς
και εικονογράφοι δεν είναι κάποια άυλα πρόσωπα που
απλώς μπορείς να δεις την υπογραφή τους στο εξώ-
φυλλο του βιβλίου.

Είναι άνθρωποι που ξεχύνονται σε βιβλιοπωλεία, αί-
θουσες εκδηλώσεων, σχολεία, προκειμένου να παρου-
σιάσουν στους μικρούς τους φίλους το έργο τους, να
μιλήσουν μαζί τους, να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία
να κάνουν τις ιδέες και τις εικόνες τους πραγματικότητα
σε μια νέα κόλλα χαρτί, σε μια κατασκευή, σε έναν
πλούσιο διάλογο. Και κάπως έτσι χτίζεται μια αγάπη με
γερά θεμέλια που μάλλον δεν θα σβήσει ποτέ.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω το blog «Κάθε μέρα
γονείς» αποφάσισε να διοργανώσει μια σειρά από βι-
βλιοπαρουσιάσεις - αναγνώσεις αγαπημένων βιβλίων,
ξεκινώντας από τη γειτονιά των Εξαρχείων και κάνο-
ντας σχέδια και για άλλα μέρη. Ένας αθλητικός σύλλο-
γος, μια λέσχη που φιλοξενεί πολιτικές εκδηλώσεις και
εκδόσεις, ένα πάρκο, ένας δρόμος κ.λπ. μεταμορφώ-
νονται σε χώρους δημιουργικής ανάγνωσης παιδικών
βιβλίων και αναμετριούνται με την πρόκληση να αλλά-
ξουν χαρακτήρα για λίγες ώρες.

Ξεκινώντας τον Μάρτιο του 2018 από τον Α.Σ. Αετό
Εξαρχείων με την παρουσίαση του βιβλίου «Ο φίλος
μου ο δράκος», η ανάγνωση ενός βιβλίου συνδυάστηκε
με επίδειξη kung fu από τους μικρούς μαθητές της σχο-
λής και με τη βοήθεια μίας μεγαλύτερης μαθήτριας τα
παιδιά έμαθαν τα πρώτα τους κινέζικα ιδεογράμματα,
κατανοώντας μία διαφορετική γλώσσα.

Τον επόμενο μήνα η πολιτική πολιτιστική λέσχη
«Εκτός γραμμής» φιλοξένησε την ανάγνωση ιστοριών
από το βιβλίο «Ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια», ενώ
το θεατρικό παιχνίδι που ακολούθησε ήταν ένας εξαι-
ρετικός έμμεσος τρόπος να μιλήσουμε και να αντιλη-
φθούμε την ουσία της ισότητας των δύο φύλων. Το
επόμενο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιου-
νίου, 11 π.μ., στον Πολυχώρο Μεταίχμιο με τον Αντώνη
Παπαθεοδούλου και το βιβλίο του «Ο μύθος της Αρά-
χνης».

Όλα τα παραπάνω είναι ιδέες και πράξεις γονιών
και παιδιών. Δεν προέρχονται από τη σοφία κάποιου,
αλλά από την ανάγκη μας να περάσουμε όλοι μαζί
όμορφα και δημιουργικά. Προσπαθούμε να επικοινω-
νήσουμε ελεύθερα, να ανακαλύψουμε τη γνώση του
εαυτού μας και των γύρω μας σε ένα περιβάλλον συ-
νεργασίας και αλληλοσεβασμού. Και κάπως έτσι μα-
θαίνουμε όλοι μας.                                                 z
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΠΕΛΛΑ

Γεννήθηκε το 1830 στη Βρονκούρ, ένα μικρό χω-
ρίο της Ωτ Μαρν, και ήταν νόθα κόρη της υπηρέ-
τριας Μαρί - Αν Μισέλ και άγνωστου πατέρα,

μάλλον του Λωράν Νεμαΐ, γιου του Ετιέν Σαρλ Ντεμαΐ,
ιδιοκτήτη του πύργου της Βρονκούρ.

Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τους γονείς του πα-
τέρα της, οι οποίοι φρόντισαν για τη μόρφωσή της. Ο
παππούς της, που νέος συμμετείχε στη Γαλλική Επανά-
σταση του 1789, τη μύησε στις αρχές του ορθολογισμού
και της Πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας. Από έφηβη με-
λέτησε το έργο των διαφωτιστών του 18ου αιώνα, ιδίως
του Ρουσσώ και του Βολταίρου, και ανέπτυξε αισθήματα
συμπάθειας για τους φτωχούς και καταπιεσμένους, κα-
θώς και ένστικτο εξέγερσης ενάντια στην κοινωνική αδι-
κία και ανισότητα. Αγαπούσε ιδιαίτερα τα ζώα και έγραφε
ποιήματα, τα οποία έστελνε στον Βίκτωρα Ουγκώ.

Ο συγγραφέας των Αθλίων τής απαντούσε πάντα, θε-
ωρούσε τα ποιήματά της «τρυφερά σαν την ηλικία της»
και την ενθάρρυνε να συνεχίσει να γράφει. Η Μισέλ τον
θαύμαζε και αλληλογραφούσε μαζί του επί είκοσι χρό-
νια.

Μετά τον θάνατο των παππούδων της φοίτησε στο
σχολείο του Σωμόν, όπου εκπαιδεύτηκε για να ασκήσει
το επάγγελμα της δασκάλας. Μετά την αποφοίτησή της,
αρνούμενη να ορκιστεί πίστη στον αυτοκράτορα Ναπο-
λέοντα Γ’, ίδρυσε το δικό της «ελεύθερο» σχολείο στο
Ωντελονκούρ (1853), όπου δίδασκε σε παιδιά αγροτών.
Αντιδρώντας στην αστική εκπαίδευση ακολούθησε πρω-
τοποριακό σύστημα διδασκαλίας, βγάζοντας τα παιδιά
έξω από το σχολείο για να παρατηρήσουν τη φύση και
μαθαίνοντάς τα να τραγουδούν την, απαγορευμένη τότε,
«Μασσαλιώτιδα».

Οι παιδαγωγικές της μέθοδοι εμπνέονταν από τις αρ-
χές: σχολείο για όλους, συνεκπαίδευση των φύλων και
των κοινωνικών τάξεων, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,
διαρκής επιμόρφωση των δασκάλων. Πολλοί γονείς δια-
μαρτυρήθηκαν και την αποκαλούσαν «κόκκινη» για τα
δημοκρατικά της φρονήματα και τις παιδαγωγικές και-
νοτομίες της. Ύστερα από ένα σύντομο διάστημα παρα-
μονής στο Παρίσι, επέστρεψε στην Ωτ Μαρν και ίδρυσε
σχολεία στο Κλεφμόν και στο Μιλλιέρ, όπου προσπα-
θούσε να προετοιμάσει τους μαθητές της για την πρα-
κτική ζωή. Η τάξη της, συχνά, έμοιαζε με κήπο, αγρό-
κτημα ή πτηνοτροφείο.

Το 1856 εγκατέλειψε τη συντηρητική επαρχία για να
εγκατασταθεί στο Παρίσι, όπου «η ζωή έβραζε και όλοι
βιάζονταν να ξεφύγουν από τον παλιό κόσμο» (Αναμνή-
σεις, 1886). Εργάστηκε αρχικά ως δασκάλα στο οικο-
τροφείο Βουαλλιέ και το 1865 ίδρυσε δικό της σχολείο
στη Μονμάρτη, όπου δίδασκε με πάθος, εφαρμόζοντας
την πρωτοποριακή παιδαγωγική της. Θεωρούσε τη μόρ-
φωση επαναστατικό όπλο για την κοινωνική αλλαγή και
υπογράμμιζε ότι «καθήκον των δασκάλων, αυτών των
άσημων στρατιωτών του πολιτισμού, είναι να δώσουν
στον λαό τα πνευματικά εφόδια για να εξεγερθεί» (Ανα-
μνήσεις, 1886).

Παράλληλα αφοσιώθηκε στο διάβασμα και τη συμ-
πλήρωση της μόρφωσής της με την παρακολούθηση
λαϊκών μαθημάτων από τους δημοκρατικούς Ζυλ Φαβρ
και Εζέν Πελλετάν, που διεύρυναν τον πολιτικό της ορί-
ζοντα. Συνέχισε να γράφει ποιήματα, τα οποία υπέγραφε
με το ψευδώνυμο του ήρωα των Αθλίων Ενζολωράς,
ηγέτη των εξεγερμένων φοιτητών που εκτελέστηκε στα
οδοφράγματα το 1830. Την ίδια εποχή μπήκε στους επα-
ναστατικούς κύκλους του Παρισιού, έγινε οπαδός του
σοσιαλιστή επαναστάτη Ωγκύστ Μπλανκί και δυναμική
φεμινίστρια. Όπως έγραφε στις Αναμνήσεις της: «Τη

θέση μας στην κοινωνία δεν πρέπει να τη ζητιανεύουμε,
αλλά να την κατακτάμε». Δεν παντρεύτηκε ποτέ γιατί,
όπως έλεγε η ίδια, «έβαζα το όνειρό μου πολύ ψηλά»
και δεν ήθελε να γίνει «η σούπα του άντρα».

Μετά τη συντριπτική ήττα του γαλλικού στρατού στον
γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870 λαϊκές διαδηλώσεις
στο Παρίσι προκάλεσαν την πτώση του αυτοκρατορικού
καθεστώτος. Η δημοκρατική αντιπολίτευση ανακήρυξε
την Τρίτη Δημοκρατία στις 4 Σεπτεμβρίου 1870 και μια

προσωρινή κυβέρνηση από μετριοπαθείς δημοκρατι-
κούς ανέλαβε να συνεχίσει τον πόλεμο.

Στις 19 Σεπτεμβρίου τα πρωσικά στρατεύματα απέ-
κλεισαν το Παρίσι και το πολιόρκησαν επί τέσσερις μή-
νες. Ο λαός του Παρισιού οργανώθηκε σε πολιτικές λέ-
σχες και η Μισέλ εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Επα-
γρύπνησης των Γυναικών Πολιτών της Μονμάρτης,
όπου γνώρισε τον μεγάλο και μοναδικό έρωτα της ζωής
της Θεόφιλο Φερρέ. Όταν, κατά τη διάρκεια της πολιορ-
κίας, ο παρισινός λαός λιμοκτονούσε, η Μισέλ αγωνί-
στηκε, με τη βοήθεια του φίλου της δημάρχου της Μον-
μάρτης Ζορζ Κλεμανσώ, να κρατήσει ανοιχτό το σχολείο
της και δημιούργησε καντίνα για τη σίτιση των μαθητών
της.

Σε αυτές τις συνθήκες η πραγματική εξουσία περιήλθε
στους δημάρχους των διαμερισμάτων (arrondisse-
ments) και στην Εθνοφρουρά, μια λαϊκή, δημοκρατικά
οργανωμένη ένοπλη δύναμη. Στις 28 Ιανουαρίου 1871
η προσωρινή κυβέρνηση υπέγραψε συνθήκη ανακωχής
και το Παρίσι παραδόθηκε στον εχθρό. Στις 17 Φεβρουα-
ρίου εξελέγη νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον
Αδόλφο Θιέρσο, η οποία, στην προσπάθειά της να αφο-
πλίσει την Εθνοφρουρά, προκάλεσε επανάσταση στις
18 Μαρτίου, που πήρε τη μορφή ανεξάρτητης κοινοτικής
οργάνωσης (Κομμούνα). Η Μισέλ έλαβε ενεργά μέρος
ως εθνοφρουρός, προπαγανδίστρια και τραυματιοφο-
ρέας. Οι δυνάμεις του Θιέρσου υποχώρησαν και εγκα-
ταστάθηκαν στις Βερσαλλίες.

Η Κομμούνα ανακηρύχθηκε σε κυβέρνηση στις 28
Μαρτίου και, στους δύο μήνες της ζωής της, έλαβε μια
σειρά από δημοκρατικά μέτρα (κατάργηση του μόνιμου
στρατού και αντικατάστασή του από τον ένοπλο λαό, θέ-
σπιση της γενικής και δωρεάν εκπαίδευσης, διαχωρι-
σμός κράτους - Εκκλησίας, μείωση φόρων για τους φτω-
χούς, κατάργηση της νυχτερινής εργασίας, ακύρωση
των υποθηκών κατοικίας, ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
χρεών κ.ά.).

Η Μισέλ ηγήθηκε της οργάνωσης Ένωση Γυναικών
για την Άμυνα του Παρισιού και τη Φροντίδα των Τραυ-
ματιών, η οποία προέβαλε φεμινιστικές διεκδικήσεις
(ισότητα των φύλων, δικαίωμα στο διαζύγιο, ελεύθερη
- μη εκκλησιαστική εκπαίδευση για τα κορίτσια, ισότητα
μισθών, κατάργηση της πορνείας) και ταυτόχρονα φρόν-
τιζε για τον εφοδιασμό των εθνοφρουρών και την πε-
ρίθαλψη των τραυματιών.

Οι κομμουνάροι, όμως, δεν κατάφεραν να συντονί-
σουν τις δυνάμεις τους και έχασαν πολύτιμο χρόνο δί-
νοντας την ευκαιρία στα στρατεύματα της κυβέρνησης
Θιέρσου να ανασυγκροτηθούν, να επιτεθούν περνώντας
μέσα από τις πρωσικές γραμμές και να καταλύσουν την
Κομμούνα. Η τελευταία εβδομάδα (21-28 Μάη), η «Μα-
τωμένη Εβδομάδα» όπως ονομάστηκε, ήταν η αρχή μιας
φοβερής θηριωδίας. Χιλιάδες κομμουνάροι σκοτώθη-
καν στις μάχες ή σφαγιάστηκαν ανελέητα έπειτα από αυ-
τές. Η Μισέλ πολέμησε μαζί με τον σύντροφό της Θ.
Φερρέ στα τελευταία οδοφράγματα, κοντά στο νεκρο-
ταφείο της Μονμάρτης, και παραδόθηκε στον κυβερνη-
τικό στρατό για να σώσει τη μητέρα της που είχε συλλη-
φθεί όμηρος. Φυλακίστηκε επί δύο χρόνια στο στρατό-
πεδο Σατορύ, ενώ οι επαναστάτες φίλοι της και ο σύν-
τροφός της Φερρέ καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτε-
λέστηκαν.

Στη συνέχεια η Μισέλ δικάστηκε από έκτακτο στρατο-
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δικείο και προκάλεσε τους δικαστές της λέγοντας: «Αν
δεν είστε δειλοί, σκοτώστε με!». Αυτοί την καταδίκασαν
σε ισόβια εξορία στη Νέα Καληδονία. Ο φίλος της συγ-
γραφέας Βίκτωρ Ουγκώ, μαθαίνοντας τη γενναία στάση
της στο στρατοδικείο, της αφιέρωσε το ποίημα Βιρό Μα-
ζόρ (Πιο μεγάλη από άντρα). Ήταν η εποχή που ο φιλο-
κυβερνητικός τύπος την παρουσίαζε ως αιμοσταγή σφα-
γέα και την αποκαλούσε «κόκκινη λύκαινα».

Έζησε εξόριστη στη Νέα Καληδονία επί επτά χρόνια
(1873-1880) και από την αρχή αρνήθηκε να επωφε-
ληθεί από ένα ιδιαίτερο καθεστώς που ίσχυε για τις εξό-
ριστες γυναίκες, διαφορετικό από αυτό των ανδρών.
Κατά τη διάρκεια της εξορίας της γνώρισε τον σοσιαλι-
στή δημοσιογράφο Ανρί Ροσφόρ και τη φεμινίστρια μα-
χήτρια της Κομμούνας Ναταλί Λεμέλ, η οποία τη μύησε
στον αναρχισμό.

Ο τόπος εξορίας αποτέλεσε για τη Μισέλ ένα νέο πεδίο
μελέτης, εμπειρίας και δράσης. Μελέτησε τη ζωή, τα ήθη
και τα έθιμα των αυτοχθόνων Κανάκ, εξέδωσε την εβδο-
μαδιαία εφημερίδα Μικρές ειδήσεις της Νέας Καληδο-
νίας και δημοσίευσε το έργο Θρύλοι και επικά τραγούδια
των Κανάκ (1875). Παράλληλα οργάνωσε μαθήματα
αλφαβητισμού για τα παιδιά τους και, αντίθετα με ορι-
σμένους εξόριστους κομμουνάρους, πήρε το μέρος τους
όταν αυτοί εξεγέρθηκαν, το 1878, ενάντια στις γαλλικές
αρχές. Τον επόμενο χρόνο ζήτησε και πήρε άδεια να εγ-
κατασταθεί στην πόλη Νουμεά και να ασκήσει πάλι το
επάγγελμα της δασκάλας. Δίδαξε αρχικά σε παιδιά εξο-
ρίστων μετατρέποντας μια καλύβα σε αίθουσα διδασκα-
λίας και αργότερα σε σχολείο κοριτσιών των αποίκων.

Ύστερα από χορήγηση πολιτικής αμνηστίας το 1880,
επέστρεψε στο Παρίσι, όπου έγινε δεκτή από ένα μεγάλο
και ενθουσιώδες πλήθος. Ξανάρχισε τους αγώνες της
συμμετέχοντας σε διαδηλώσεις, μιλώντας σε πολιτικές
συγκεντρώσεις, δίνοντας διαλέξεις, αρθρογραφώντας,
περιοδεύοντας στη Γαλλία και την Ευρώπη. Ο λόγος της,
τολμηρός και ανατρεπτικός, ξεσήκωνε τα πλήθη. Για τη
δράση της αυτή συνελήφθη και φυλακίστηκε πολλές
φορές.

Στις 22 Ιανουαρίου 1888, στη Χάβρη, έπειτα από ομι-
λία της, δέχτηκε επίθεση από τον βασιλόφρονα Πιέρ
Λυκά, που την πυροβόλησε δύο φορές και την τραυμά-
τισε στο κεφάλι. Η πρώτη σφαίρα έγδαρε τον λοβό του
αφτιού και η δεύτερη σφηνώθηκε στο κρανίο της, όπου
παρέμεινε μέχρι τον θάνατό της. Ωστόσο αρνήθηκε να
κάνει μήνυση στον παραλίγο δολοφόνο της, ανέλαβε
να του βρει δικηγόρο και τον υπερασπίστηκε στη δίκη
του προβάλλοντας το επιχείρημα ότι «είχε απλώς πα-
ρασυρθεί από μια άθλια κοινωνία».

Το 1890, μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία και
για να αποφύγει τον εγκλεισμό σε φρενοκομείο, αυτο-
εξορίστηκε στο Λονδίνο, όπου ίδρυσε και διεύθυνε για
πέντε χρόνια ένα «ελευθεριακό» σχολείο για παιδιά πο-
λιτικών προσφύγων.

Την τελευταία δεκαετία της ζωής της αναδείχτηκε σε
μεγάλη μορφή της επανάστασης και του αναρχισμού και
συνέχισε ακαταπόνητη τη δράση της στη Γαλλία και το
εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στη Νότια
Γαλλία προσβλήθηκε από πνευμονία και πέθανε στη
Μασσαλία τον Ιανουάριο του 1905.

Οι Γάλλοι τιμούν τη μνήμη της ως δασκάλας και επα-
ναστάτριας. Το όνομά της δόθηκε σε 137 δημόσια νη-
πιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας, σε ένα
σταθμό του παρισινού μετρό και στον χώρο μπροστά
από το ναό της Σακρέ Κερ στη Μονμάρτη. Τον Ιανουάριο
του 2005, με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τον
θάνατό της, η πόλη του Παρισιού τίμησε τη μνήμη της
με πλήθος εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και δύο
συνέδρια με θέμα τη ζωή και τη δράση της.                z

Για τις κινητοποιήσεις των πανεπιστημιακών
Το άρθρο της προέδρου του Συλλόγου των Μελών ΔΕΠ του Παντείου Ξ. Χρυσο-
χόου στο προηγούμενο τεύχος μας («Η οργή των πανεπιστημιακών δασκάλων»,
σελ. 19) έγινε αφορμή να λάβουμε μια ενδιαφέρουσα απαντητική επιστολή από
τον καθηγητή του ΕΜΠ Ν. Τράκα της Συνάντησης Πανεπιστημιακών. Η επιστολή,
την οποία προφανώς δημοσιεύουμε, ανοίγει, όπως και ο ίδιος σημειώνει στο
υστερόγραφό του, μια σειρά ιδεολογικά ζητήματα για το επίπεδο των διεκδική-
σεων των πανεπιστημιακών.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η δημοσίευση αυτή θα γίνει αφορμή για έναν ευρύτε-
ρο διάλογο -χωρίς προσωπικές προφανώς αντεγκλήσεις- για την κατάσταση του
πανεπιστημιακού συνδικαλιστικού κινήματος, τις παρεμβάσεις και πρωτοβου-
λίες του, πέραν των στενών και μόνο μισθολογικών δίκαιων αιτημάτων, την
υπέρβαση μιας διευρυνόμενης ατομοκεντρικής καριερίστικης πραγματικότητας
ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ. Προς αυτή την κατεύθυνση οι σελίδες μας παραμένουν
ανοικτές.

Π & Κ 

Αγαπητό «Παιδεία και Κοινωνία»
Θα ήθελα να αναφερθώ και να σχολιάσω το

άρθρο της συναδέλφου Ξένιας Χρυσοχόου («Η
οργή των πανεπιστημιακών δασκάλων», τεύχος
29.4.2018).

Ενώ στην αρχή του άρθρου αναφέρει (και
πολύ σωστά) τι σημαίνει πανεπιστημιακός και τι
(θα έπρεπε τουλάχιστον) να αισθάνεται ένας πα-
νεπιστημιακός όταν ερευνά και όταν διδάσκει,
στη συνέχεια, στο θέμα της δικαιολόγησης της
«οργής των πανεπιστημιακών» για τους μισθούς
τους, θα ήθελα να σημειώσω τα παρακάτω:

1. Για μας τους πανεπιστημιακούς που συμ-
μετέχουμε στη Συνάντηση των Πανεπιστημιακών
Δασκάλων (αλλά και γενικότερα αριστερούς) η
επίκληση της απόφασης του ΣτΕ για το θέμα των
μισθών μας φαντάζει τουλάχιστον παράξενη.
Δεν μπορούμε χρησιμοποιούμε την απόφαση του
(συνταγματικού) οργάνου που το ίδιο έχει βγάλει
τις αποφάσεις για τα Θρησκευτικά στα σχολεία
και μια μεγάλη σειρά αντιδραστικών αποφά-
σεων, μόνο επειδή μας συμφέρει (;).

2. Γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση
που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, ως επι-
στήμονες θα έπρεπε να προτείνουμε από πού να
αντληθούν τα ποσά για να αυξηθούν οι μισθοί
μας. Από πού να κόψει «άχρηστα» κονδύλια και
να τα δώσει σε μας. Ή ακόμη να καταγγείλουμε
την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί κονδύλια σε
λανθασμένες κατευθύνσεις ή ακόμη τα σπατα-
λάει, «τα τρώει». Πουθενά στο άρθρο δεν φαίνε-
ται κάποια τέτοια αναφορά.

3. Και αν ακόμη φτάσουμε να δείξουμε από

πού θα αντληθούν τα κονδύλια που ζητάμε, με
δεδομένη την (πιο) άσχημη (από εμάς) οικονο-
μική κατάσταση μεγάλου τμήματος του πληθυ-
σμού, το θεωρώ παράλογο να απαιτήσω αύξηση
του μισθού μου και να μην απαιτήσω αύξηση σε
χαμηλότερους από τους δικούς μας μισθούς ή
αύξηση παροχών (ιατρικών, κοινωνικών κ.λπ.)
στο κομμάτι αυτό του πληθυσμού.

Για ποιες «αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίες»
να μιλάμε εμείς όταν ξέρουμε σίγουρα σε τι συν-
θήκες εργάζονται πολλοί συνάνθρωποί μας; Γιατί
μιλάμε για απαξίωση μόνο της δικής μας δου-
λειάς και όχι και για απαξίωση της εργασίας πολ-
λών άλλων; Γιατί έχουμε εμείς προτεραιότητα; 

4. Αναφέρεται, τέλος, στο άρθρο για την «απο-
κατάσταση» των μισθών των δικαστικών και εν-
στόλων. Μα, πραγματικά, δεν ξέρουμε τι θα πει
δικαστικό σώμα και τι ρόλο έχουν παίξει οι έν-
στολοι στην ιστορία της Ελλάδας; Δηλαδή κατη-
γορούμε την κυβέρνηση ότι υποχωρεί εκεί όπου
(δυστυχώς βέβαια) δεν την «παίρνει» και εμείς
(που τουλάχιστον διαβλέπουμε κάτι διαφορετικό
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις) φωνάζουμε
που δεν δίνει και σε μας;

Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή δύναμη στο «Παιδεία και Κοινωνία»,

όπως και στην «Αυγή» μας.
Με σ.χ.

Νίκος Τράκας
Καθηγητής ΣΕΜΦΕ/ΕΜΠ

ΥΓ.: Πιθανώς με τα παραπάνω απλοϊκά επι-
χειρήματά μου ανοίγω πολλά ιδεολογικά ζητή-

ματα σε επίπεδο διεκδικήσεων.

Ε Π Ι Σ Τ ΟΛ Η
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