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Τούτο το τεύχος αποτελεί το τελευταίο
του μηνιαίου ενθέτου «Παιδεία και
Κοινωνία», που ξεκίνησε τον Απρίλιο

του 2005 με απόφαση της τότε διεύθυνσης
της «Αυγής» και την παρότρυνση του Τμήμα-
τος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματώνοντας
μια παλαιότερη ιδέα του Άγγελου Ελεφάντη
στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την αναβάθ-
μιση της ύλης της εφημερίδας.

Η σύνταξή του πλαισιώθηκε εθελοντικά
από μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών και των
τριών βαθμίδων, που συνεχίζει σταθερά μέ-
χρι σήμερα, εμπλουτισμένη κατά καιρούς με
νεότερους εκπαιδευτικούς και φοιτητές/τριες,
μέχρι τη σημερινή διευρυμένη σύνθεσή της,
η οποία υπερβαίνει τα στενά κομματικά πλαί-
σια, όπως και οι εκατοντάδες συνεργάτες του
που πρόσφεραν και προσφέρουν με πλήρη
ανιδιοτέλεια τις πολύτιμες συνεργασίες τους.

Σήμερα, στο πλαίσιο... μιας στενά οικονο-
μικής λογικής, η τωρινή διεύθυνση της εφη-
μερίδας αποφάσισε το κλείσιμό του για εξοι-
κονόμηση -όπως μας ανακοινώθηκε-...
10.000 ευρώ τον χρόνο, μιας που τόσο κο-
στίζουν το χαρτί και τα τυπογραφικά του εν-
θέτου.

Δεν έγινε καν δεκτή η πρόταση που, όπως
πληροφορηθήκαμε, είχε διατυπωθεί στο Δ.Σ.
για την υποκατάστασή του μ’ ένα τετρασέλιδο
κάθε Κυριακή. Όπως αγνοήθηκαν και οι πα-
ρεμβάσεις τόσο της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας όσο και του Τμήματος
Παιδείας, των βουλευτών της αντίστοιχης
ΕΠΕΚΕ και σειράς συνεργατών του ενθέτου
για την ανάγκη συνέχισης της έκδοσης και
τον αναντικατάστατο ρόλο του.

Είναι προφανές για μας, και όχι μόνο, ότι
πρόκειται για μια λανθασμένη απόφαση με
ευρύτερο πολιτικό και πολιτισμικό κόστος.
Μια απόφαση που μας επιβλήθηκε χωρίς κα-
μία συζήτηση, ενώ το Δ.Σ. δεν βρήκε εδώ και

σχεδόν τρεις μήνες χρόνο καν να μας δεχτεί
για να συζητήσουμε εναλλακτικές ιδέες /
προτάσεις για κάλυψη του μικρού αυτού πο-
σού στο πλαίσιο των ευρύτερων οικονομι-
κών προβλημάτων της «Αυγής» και της μι-
κρής κυκλοφορίας της.

Πέραν της ηθικο-πολιτικής διάστασης
αγνόησης συντρόφων που 14 σχεδόν χρόνια
προσφέρουν εθελοντικά με συνέπεια στην
έκδοση του ενθέτου, αλλά και άλλων ενθέ-
των της εφημερίδας, και την ευρύτερη στή-
ριξή της σε ώρες κρίσιμες για την κυκλοφορία
της, γεγονός ιδεολογικά καθόλου δευτε-
ρεύον για το ήθος της Αριστεράς (!) ευρύτερα,
δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό κριτι-
κής ανάλυσης των εξελίξεων / τομών που
συντελούνται στον τομέα του Ενιαίου Χώρου
Παιδείας και Έρευνας.

Αυτή την κριτική ανάλυση / εμβάθυνση, χω-
ρίς κομματικές αγκυλώσεις, έχουμε την αί-
σθηση ότι υπηρέτησε με συνέπεια στον τομέα
του το ένθετο, γι’ αυτό έγινε σημείο αναφο-
ράς φίλων και αντιπάλων.

Το κλείσιμό του στερεί τον χώρο της Ανα-
νεωτικής, Ριζοσπαστικής, Αριστεράς από ένα
μετερίζι λόγου και διαλόγου για δημιουργία
όρων ηγεμονίας στον σχεδιασμό ολικής ανα-
συγκρότησης της χώρας στη μεταμνημονιακή
περίοδο, στον θεμελιακό γι’ αυτόν τον σχε-
διασμό τομέα της Παιδείας και της Έρευνας.

Με την ελπίδα αναθεώρησης, αργά ή γρή-
γορα, της λανθασμένης για τα αξιακά προ-
τάγματα της Αριστεράς απόφασης για το κλεί-
σιμο του ενθέτου, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε από καρδιάς τους αναγνώστες μας και
τους εκατοντάδες συνεργάτες μας και να ζη-
τήσουμε συγγνώμη για το γεγονός ότι μια
σειρά κείμενα που μας έχουν ήδη σταλεί δεν
έγινε κατορθωτό να χωρέσουν σ’ αυτό το τε-
λευταίο τεύχος μας.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ένα αντίο 
που μας επιβλήθηκε



Ίδια, μίζερη γεύση
ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ διαδραματίζεται τελευ-
ταία στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
εξελίσσεται η προσπάθεια εξορθολογισμού της με
τις συνενώσεις τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Τοπικοί πα-
ράγοντες και μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να δημι-
ουργήσουν κλίμα σύγκρουσης, σύγχυσης και αβεβαι-
ότητας, εκμεταλλευόμενοι και ενδεχόμενες αντιπα-
ραθέσεις και μικροσυμφέροντα εμπλεκόμενων πα-
ραγόντων, προκειμένου να υπονομεύσουν το ανα-
γκαίο αυτό εγχείρημα και να αποκομίσουν μικροκομ-
ματικά οφέλη. Έτσι, για πόλεμο με τη Στερεά Ελλάδα
και για σχέδια διαμελισμού της (!) κάνει λόγο ο τοπικός
περιφερειάρχης,  για κινήσεις του υπουργού «πίσω
από τις κουρτίνες» μιλάει ο συνάδελφός του της Θεσ-
σαλίας, για τις έδρες σχολών ερίζουν Βόλος και Λά-
ρισα, ενώ στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα με πρωτο-
βουλίες τοπικών αρχόντων και φορέων οργανώνονται
ισχνά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας. Παρά τις εντυπώ-
σεις που θέλει να καλλιεργήσει το ακραίο αυτό σκη-
νικό, που με συστηματικό τρόπο διαμορφώνεται, η πο-
ρεία είναι προδιαγεγραμμένη σε όλες σχεδόν τις πε-
ριπτώσεις. Και τη δείχνει με ενάργεια η θετική κατά-
ληξη του εγχειρήματος της ίδρυσης του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αθήνας. Πέρα από τις φωνασκίες και
τους πολιτικαντισμούς, οι συνενώσεις υπακούουν σε
αδήριτη ανάγκη. Και οι φωνασκούντες τελικά θα μεί-
νουν έκθετοι.

Νεοφιλελεύθερες 
ιδεοληψίες 
ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ στις νεοφιλελεύθερες
ιδεοληψίες του φορέα της η έκθεση του ΙΟΒΕ για την
εκπαίδευση προβληματίζει την κοινή γνώμη σχετικά
με το πώς επιλέγουν οι συντάκτες της να χειριστούν
το εργαλείο της έρευνας. Βασισμένη στο ιδεολόγημα
ότι η εκπαίδευση πρέπει να υπηρετεί αποκλειστικά
τους κανόνες της αγοράς, αποδίδει την υφιστάμενη
ανεργία κυρίως στην αδυναμία της εκπαίδευσης και
προτείνει ως «λύσεις» τον περιορισμό του αριθμού
των εισακτέων στα πανεπιστήμια, τον προσανατολι-
σμό των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στις προτεραιότη-
τες του ιδιωτικού τομέα, την ανάθεση της αρμοδιότη-
τας κατανομής των εισαγόμενων φοιτητών στις επι-
μέρους σχολές και τμήματα και άλλα παρόμοια. Πα-
ράλληλα, ενώ επιμένει η Έκθεση στην ανάγκη να ανα-
προσανατολιστεί η λυκειακή εκπαίδευση προς την
τεχνική επαγγελματική, φαίνεται να αγνοεί τις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται συστηματικά από το
υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια προς αυτή
την κατεύθυνση. Δικαιολογημένα, λοιπόν, σε ανακοί-
νωσή του το υπ. Παιδείας τονίζει την έκπληξη που
προκαλεί το γεγονός ότι «πρώτη επιλογή ενός υποτι-
θέμενου ερευνητικού κέντρου είναι να εξυπηρετήσει
ιδεολογικές και κομματικές επιλογές». Και επιμένει
για την αυταξία της μόρφωσης, που «είναι ξένη έννοια
στον νεοφιλελευθερισμό».

Επαγγελματικό Λύκειο:
αλλάζει το τοπίο
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ όλων των προγραμ-
μάτων σπουδών και των διδακτικών βιβλίων που χρη-

σιμοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση προ-
ωθεί το υπουργείο Παιδείας μέσω του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής. Ο λόγος  για ένα μεγαλεπή-
βολο εκπαιδευτικό έργο, η λήξη του οποίου θα σημα-
τοδοτήσει μια νέα εποχή στην επαγγελματική εκπαί-
δευση. Με το έργο «Αναβάθμιση περιεχομένου σπου-
δών στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση
και στο μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», συνο-
λικού προϋπολογισμού 12.018.800 ευρώ, που χρημα-
τοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ), αναμέ-
νεται  να προκύψει συνολική αναβάθμιση και επικαι-
ροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα δι-
δακτικά αντικείμενα που συγκροτούν το περιεχόμενο
τόσο της Γενικής Παιδείας όσο και καθεμιάς από τις
ειδικότητες και τους τομείς των ΕΠΑΛ αλλά και των
αντίστοιχων ειδικεύσεων στο «μεταλυκειακό έτος -
τάξη μαθητείας». Στη συνέχεια, με βάση τα νέα προ-
γράμματα θα συγγραφούν τα αντίστοιχα διδακτικά βι-
βλία και υλικά (εργαστηριακοί οδηγοί, βιβλία), ενώ θα
ακολουθήσει και η σχετική επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών των ΕΠΑΛ. Όπως αναφέρεται σε σχετικό
δελτίο Τύπου του υπ. Παιδείας, το έργο αυτό αποτελεί
μια ακόμη επιβεβαίωση στην πράξη της βασικής αρ-
χής που διέπει την ακολουθούμενη εκπαιδευτική πο-
λιτική, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ση-
μαντική προτεραιότητα. Και αυτό αποδεικνύεται και
από το σύνολο των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων
που έχουν δρομολογηθεί για την ουσιαστική της ανα-
βάθμιση τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι λαοί των Βαλκανίων
δεν έχουν
τίποτα να χωρίσουν
ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ στις δεδομένες συνθήκες θεωρούν

οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις με ανα-
κοίνωσή τους τη συμφωνία που υπέγραψαν τελευ-
ταία η χώρα μας με τη FYROM. Παρ’ ότι είναι προϊόν
εκατέρωθεν συμβιβασμού, βάζει τέλος ωστόσο σε
μια διαμάχη δεκαετιών, ανοίγοντας τον δρόμο για
τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη, με σε-
βασμό στις ευαισθησίες και την αξιοπρέπεια των
δύο λαών. Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές
ισορροπίες στην περιοχή και τα συμφέροντα της χώ-
ρας, τονίζει η ανακοίνωση, δημιουργεί προϋποθέ-
σεις καλής γειτονίας, προάγει τη σταθερότητα και
την ασφάλεια στα Βαλκάνια και βάζει τέλος σε κάθε
προσπάθεια υποδαύλισης και εκμετάλλευσης εθνι-
κιστών και αλυτρωτικών ζητημάτων. Παράλληλα,
στηλιτεύει την πρακτική της ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών,
που επιμένει σε ψευτοπατριωτικές υστερίες, επιχει-
ρώντας έτσι να καλλιεργήσει τον διχασμό στον εκ-
παιδευτικό κόσμο. Με αυτή την πρακτική της η ΔΑΚΕ
επιλέγει την οδό της μισαλλοδοξίας και του εθνικι-
σμού, διαστρέφοντας την πραγματικότητα και προ-
σβάλλοντας τον ίδιο τον ρόλο των εκπαιδευτικών
λειτουργών και τις αξιακές θέσεις της ΟΛΜΕ, που
πάντα πρωτοστατούσαν στους αγώνες για τη δημο-
κρατία, την αλληλεγγύη, τη φιλία και την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών. Οι λαοί, οι εργαζόμενοι των
δύο χωρών, καταλήγει η ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ,
όπως και των Βαλκανίων συνολικά, δεν έχουν τίποτα
να χωρίσουν. Αντιθέτως, τους ενώνει ο στόχος της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων
ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, τη φτώχεια, την
ανεργία και τις κάθε είδους επεμβάσεις των ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων στην περιοχή, που αξιοποι-
ούν σε όφελός τους τον αλυτρωτισμό και τις εθνικι-
στικές αντιθέσεις.

Μια σελίδα κλείνει,
ανοίγει η επόμενη
ΜΕ ΘΛΙΨΗ η στήλη πληροφορήθηκε την απόφαση
της εφημερίδας μας να σταματήσει πλέον να φιλο-
ξενεί το ένθετο «Παιδεία και Κοινωνία». Ήδη σε ση-
μείωμά της η Συντακτική Ομάδα μας σε άλλη στήλη
εκφράζει έν-
τονη διαφωνία
με αυτή την
α π ό φ α σ η .
Ωστόσο, είναι
ακράδαντη η
πεποίθηση της
στήλης πως τί-
ποτα δεν στα-
ματά εδώ. Ούτε
τα προβλήματα
της Παιδείας
πρόκειται να
εξαλειφθούν
ούτε η διά-
θεσή μας για
ενεργό συμμετοχή και κριτική να μειωθεί. Με δεδο-
μένη τη διαφωνία μας, λοιπόν, με αυτή την απόφαση,
θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε την
«Αυγή» για την πολύχρονη φιλοξενία του ενθέτου
μας από τον Απρίλιο του 2005 και να δεσμευτούμε
ότι θα συνεχίσουμε από άλλο μετερίζι την πορεία που
ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα οξύτονοι
και αιχμηροί.

4

ΟΞΥΤΟΝΑ

ΟΞΥΤΟΝΑ
ΑΙΧΜΕΣ

PΠρωινή προσευχή, στρατιωτικές παρελά-
σεις, παραδοσιακά Θρησκευτικά και μπό-

λικη καθαρεύουσα.
p Είναι η σχολική συνταγή του προέδρου
της Ακαδημίας Αθηνών.
p Δυστυχώς, η στήλη δεν διαθέτει προνό-
μια γελοιογράφου.

PΣτο πλευρό του εθνικιστή - εθνικοσοσια-
λιστή, κατά δήλωσή του, γυμνασιάρχη Βα-

σίλη Μακρυπούλια και η ΔΑΚΕ καθηγητών Λέ-
σβου.

p Εκλεκτικές συγγένειες ή μικροπολιτικοί
τακτικισμοί;

PΕγκαινιάστηκε το Παιδικό Χωριό SOS Κρή-
της, πληροφορεί η «Πατρίς» Ηρακλείου.

p Ποιο το περίεργο;
p Ότι η είδηση περιλαμβάνεται στη στήλη
των κοσμικών.
p Και με πολύ λούσο.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1 2 4  •  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 7
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ΜΙΚΡΟΙ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ηπρώτη μου επαφή με το Παιδεία & Κοινωνία
έγινε όταν μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο
για το Δίκτυο Τέχνης και Δράσης, τους Ανθρώ-

πους με τα μπαλόνια και τα υπαίθρια σχολεία που διορ-
γάνωναν.

Ήταν καλοκαίρι του 2015, όταν αυθόρμητα μια ομάδα
Ελλήνων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών κάλυψε με εκ-
παιδευτικές δράσεις τις ανάγκες των παιδιών προσφύ-
γων σε κάποιες από τις πρώτες επίσημες και ανεπίσημες
δομές προσφύγων στην Αττική (Πεδίον του Άρεως, Ελαι-
ώνας, Ελληνικό Αφίξεις, Ε1 Πύλη Πειραιά, κατάληψη
Μερλιέ κ.ά.).

Ήταν την ίδια εποχή που το «Σκασιαρχείο» διοργάνωνε
τις πρώτες δράσεις στο Πεδίον του Άρεως και είχε αρ-
χίσει έναν διάλογο για την Τέχνη και τον κοινόχρηστο
αστικό χώρο ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Τα χρόνια που
ακολούθησαν δόθηκαν πολλές ευκαιρίες ανάμεσα στις
δύο ομάδες για διάλογο, συνεργασία, αλληλεπίδραση
και έκφραση, ή μάλλον κατάθεση εκείνου του κοινού
οράματος για ένα ανοικτό στην κοινότητα, δημιουργικό
και δημοκρατικό σχολείο.

Και αυτό το κοινό όραμα συνεχίστηκε και εκφράστηκε
και μέσα από τα πολλά άρθρα που βρήκαν χώρο στις
φιλόξενες σελίδες του περιοδικού για τις δράσεις που
διοργάνωναν οι Άνθρωποι με τα μπαλόνια: άρθρα για

το Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής στον
πεζόδρομο της Ερμού, την Ομάδα Δράσης Μαθητών για
την Προστασία των Ζώων, τις παρεμβάσεις εκπαιδευ-
τικών στο Γηροκομείο Αθηνών κ.ά. Το περιοδικό έδωσε
στη συνέχεια χώρο σε πρόσφυγες που συνάντησα στον
δρόμο μου για να εκφράσουν χωρίς διαμεσολαβητές τη
φωνή τους και τις δικές τους ιστορίες.

Αυτό που έκανε το Παιδεία & Κοινωνία να διαφέρει
από τα περισσότερα έντυπα ή τις στήλες που γράφουν
για την Εκπαίδευση είναι ότι η ομάδα που το συντονίζει
διαθέτει το «εκπαιδευτικό αισθητήριο», αφού είναι και
οι ίδιοι μέσα στο εκπαιδευτικό πεδίο και έχουν τη γνώση
και την εμπειρία, ώστε να βρουν και να καταγράψουν
την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τα θετικά παρα-
δείγματα που συμβαίνουν στο ελληνικό σχολείο.

Αδογμάτιστα, χωρίς λογοκρισία και πολιτικά φίλτρα,
το περιοδικό έδωσε χώρο ώστε να καταγραφούν αυτά
τα καινούργια που συμβαίνουν στο ελληνικό σχολείο
από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς. Η απουσία του Παι-
δεία & Κοινωνία απλώς θα στερήσει από την εκπαιδευ-
τική κοινότητα άλλο ένα βήμα έκφρασης.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Εικαστικός / ΣΕΠ Δομής Σχιστού
Ιδρυτής Δικτύου Τέχνης και Δράσης

ΔΙ Κ Τ ΥΟ  Τ Ε Χ Ν Η Σ  Κ Α Ι  ΔΡΑ Σ Η Σ

Οι άνθρωποι 
με τα μπαλόνια

Το ένθετο της κυριακάτικης «Αυγής» Παιδεία και Κοινωνία (2005 - 2018)
κλείνει. Όλα αυτά τα χρόνια, είτε ως αναγνωστικό κοινό είτε ως συγγραφείς,
νιώσαμε πως είχαμε ένα έντυπο της Αριστεράς ως βήμα διαλόγου των εκ-

παιδευτικών -και όχι μόνο. Τα χρόνια της κρίσης οι σελίδες του αποτύπωσαν με
ενάργεια την Παιδεία που θέλουμε.

Τα χρόνια της κυβέρνησης της Αριστεράς η συμβολή του «Σκασιαρχείου» από
την πρώτη στιγμή ήταν και παραμένει να εκφράσει το όραμα για ένα σχολείο της
κοινότητας (ανοιχτό μέσα - έξω, άμεσο - δημοκρατικό, με υποστηρικτικές δομές,
συνεταιριστικό και συνεργατικό).

Ακόμη και σήμερα λέμε πως το βάρος χρειάζεται δοθεί στη σύνδεση Δημοτικού
και Γυμνασίου (προς όφελος του απαράλλακτου σχεδόν από το παρελθόν Γυμνα-
σίου) και το Λύκειο να πάρει τα χαρακτηριστικά ενός αμφιθεάτρου της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, με την τελευταία να είναι ανοιχτή και διά βίου.

Γι’ αυτά που θέλουμε να γράψουμε μελλοντικά δεν θα έχουμε το χώρο. Είμαστε
όλοι πιο φτωχοί. Θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία μας στην συντακτική ομάδα.
Η κυκλοφορία πρόσφατα δύο περιοδικών για την Εκπαίδευση θα μπορούσε να
είναι μια αναπλήρωση του κενού που αφήνει η απώλεια του εντύπου. Το πένθος
ας είναι μια νέα άνοιξη.

Σκασιαρχείο
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΛΙΟΜΥΤΗ

Ένας δάσκαλος σ’ ένα δημοτικό σχολείο ονειρεύ-
τηκε και θέλησε να αλλάξει τα πράγματα για τους
μαθητές και τις μαθήτριές του. Με όχημα μια δη-

μοκρατική παιδαγωγική και με έμπνευση τα διεθνή πρό-
τυπα, θέλησε να δημιουργήσει ένα παράδειγμα λειτουρ-
γικό, κατάλληλο για το σύγχρονο ελληνικό σχολείο, ένα
σχολείο που να ακούει τις φωνές των παιδιών του. Απο-
φάσισε από κοινού με τους μαθητές και τις μαθήτριές
του και με τη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων
της τάξης να κάνουν δράσεις που άρεσαν στα παιδιά και
ανέπτυσσαν τη δημιουργικότητά τους.

Το 2015, όταν οι μαθήτριες/ές φοιτούσαν στη Δ’ Τάξη,
με αφορμή την επέτειο του «Όχι», τα παιδιά πήραν συ-
νέντευξη από έναν αντιστασιακό αγωνιστή και έφτιαξαν
ένα λεύκωμα για την Εθνική Αντίσταση. Μυήθηκαν έτσι
βιωματικά στην πρόσφατη ιστορία του τόπου και γνώ-
ρισαν ένα μοντέρνο τρόπο ανάγνωσης της Ιστορίας
μέσα από την αφήγηση των πρωταγωνιστών των γεγο-
νότων. Οι αγροτικές ασχολίες της μελισσοκομίας, της
αμπελουργίας - οινοποιίας και της ελαιοπαραγωγής
ήταν τα επόμενα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης.

Ζώντας σε μια περιφέρεια με αγροτική παραγωγή και
ακολουθώντας τις εποχές, επισκέφθηκαν τον Δεκέμβριο
του 2015 έναν ελαιώνα και το ελαιοτριβείο για να δουν
από κοντά τη διαδικασία μετατροπής του αγροτικού προ-
ϊόντος σε ελαιόλαδο. Την άνοιξη επισκέφθηκαν τον αμ-
πελώνα και το οινοποιείο της οικογένειας Χατζημιχάλη.
Παράλληλα στο σχολείο ήρθε μελισσοκόμος με όλα του
τα σύνεργα και την κυψέλη για να κατανοήσουν οι μαθη-
τές τον θαυμαστό κόσμο της κοινωνίας των μελισσών.

Στην επόμενη δράση ο δάσκαλος ταξίδεψε με τα παιδιά
στον χρόνο και συνάντησαν τα μνημεία της παγκόσμιας
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Τα καλύτερα παραδείγματα
της δημιουργικής ευφυΐας του ανθρώπου, τα οποία απο-
τελούν τεκμήρια μιας σημαντικής ανταλλαγής ανθρώ-
πινων αξιών και παρέχουν μια μοναδική ή τουλάχιστον
εξαιρετική μαρτυρία μιας πολιτισμικής παράδοσης ή
ενός πολιτισμού που ζει ακόμα ή έχει εξαφανισθεί, είναι
άμεσα συνδεδεμένα με σημαντικά στάδια της ανθρώ-
πινης ιστορίας και για το λόγο αυτό έχουν εξέχουσα οι-
κουμενική αξία και αποτελούν τμήμα της κοινής κληρο-
νομιάς της ανθρωπότητας. Τα έφτιαξαν σε 3D κατα-
σκευές και τα παρουσίασαν τόσο στο σχολείο τους όσο
και στο Πολιτιστικό Τριήμερο «Στα Στενά της Πόλης Μας»
στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2016.

Τα παιδιά δέχτηκαν πολλά συγχαρητήρια για τη δου-
λειά τους, που τα γέμισε ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση
και περηφάνια. Τοποθέτησαν τις κατασκευές τους σε βι-
τρίνα, που οι γονείς έφτιαξαν τον σκελετό της και ο Δή-
μος συνέβαλε με τα κρύσταλλα ασφαλείας. Έτσι το σχο-
λείο απέκτησε μία καταπληκτική προθήκη - κόσμημα με
τα έργα των μαθητών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμ-
μετείχαν και στο πρόγραμμα ρομποτικής «Μεταφορά στο
μέλλον». Με τη βοήθεια του καθηγητή της Πληροφορι-

κής έφτιαξαν ένα ασανσέρ με lego που το κινούσαν από
τον υπολογιστή με ειδικό λογισμικό.

Τη σχολική χρονιά 2016-2017 ο δάσκαλος ανέλαβε
να μυήσει τους μαθητές του στον μυρωδάτο κόσμο του
σαπουνιού και των διαφορετικών ειδών του διά μέσου
της ψυχρής μεθόδου παρασκευής του και τους έμαθε
να δουλεύουν την πρώτη ύλη: ελαιόλαδο, στάχτη, νερό
με αιθέρια έλαια. Να προσθέτουν χρώματα αρώματα και
βότανα. Να φτιάχνουν με το προσωπικό τους στυλ τα
σαπουνάκια της αρεσκείας τους. Να τα συσκευάζουν
χρησιμοποιώντας οικολογικά υλικά και να τα διαθέτουν
- προσφέρουν στην τοπική κοινωνία.

Επισκέφθηκαν λοιπόν ένα σαπωνοποιείο στην Ατα-
λάντη για να πάρουν ιδέες. Στο τέλος Μαρτίου 2017 ξε-
κίνησαν την παρασκευή των σαπουνιών και αποφάσισαν
και έκθεση σε Bazaar στη τελετή λήξης της σχολικής
χρονιάς με τα παιδιά πρωταγωνιστές.

Στην πορεία, λόγω θερμής απήχησης, ενθουσιασμού
και καθολικής συμμετοχής μαθητών και γονιών, απο-
φάσισαν να μετεξελίξουν τις δράσεις τους σε σχολικό
συνεταιρισμό με το όνομα «Μικροί Αλχημιστές», ως ύψι-
στη βιωματική και παιδαγωγική δράση, αλλά και ως μια
ελεύθερη ένωση μαθητών - μαθητριών με υψηλό αί-
σθημα αυτοδιαχείρισης και αμεσοδημοκρατικών διαδι-
κασιών.

Σ’ αυτό συνέβαλλαν οι αναζητήσεις και οι παιδαγω-
γικές θέσεις και αρχές του δασκάλου, οι οποίες επηρε-
άστηκαν όλα αυτά τα χρόνια της εκπαιδευτική του πορεία
από τους μεγάλους παιδαγωγούς συνεταιριστές Ντιούι,
Φρενέ, Κομένιους και Πεσταλότζι και ενισχύθηκαν από
την κείμενη νομοθεσία περί Σχολικών Συνεταιρισμών.
(Ν. 1566/198 ΦΕΚ167/30.9.1985,
Φ3/1085/Γ1/1456/1997 ΦΕΚ τΒ/1107/1997,

56601/Γ7/2013 ΦΕΚ 1127/τΒ /10.6.2013 υπουργικές
αποφάσεις).

Ξεκινώντας τη σύσταση του σχολικού συνεταιρισμού,
ορμώμενος από τη θέληση των μαθητών και των γονιών
της τάξης του για κοινωνική προσφορά (ίδρυση δανει-
στικής σχολικής βιβλιοθήκης, εξοπλισμός της αίθουσας
φυσικών επιστημών αλλά και οποιασδήποτε άλλης
ανάγκης προκύψει στο σχολείο), προχώρησε, έχοντας
τις υπογραφές του διευθυντή, γονέα του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και γονέα
της τάξης, καθώς και παραστατικά και βιβλία σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα όσον αφορά την οικονομική δια-
χείριση.

(Να σημειωθεί ότι οι γονείς της τάξης θέλησαν ο δά-
σκαλος να αναλάβει την τάξη κατ’ εξαίρεση για τρίτη συ-
νεχή χρονιά ζητώντας μεταξύ άλλων να ολοκληρώσουν
τους στόχους και τα οράματα που είχαν θέσει, συνεχί-
ζοντας τη συνεταιριστική δράση παρ’ όλο που ήταν η τε-
λευταία χρονιά των παιδιών τους, αλλά με την προοπτική
να μείνει παρακαταθήκη στο σχολείο για τους επόμενους
μαθητές/ τριες).

Οι μαθητές αυτοί ως ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού
παραμένουν ισόβια επίτιμα μέλη, όπως προβλέπει το
καταστατικό.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του δασκάλου, του ήταν
αδύνατο να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του σχο-
λικού συνεταιρισμού, γιατί θα ήταν ανακόλουθος σε
αυτά που είχαν ονειρευτεί και αποφασίσει με τα παιδιά.
Η καθορισμένη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων
από τον διευθυντή στις 15.6.2017 για να συζητηθεί και
να εγκριθεί η ίδρυση και η σύσταση του σχολικού συνε-
ταιρισμού δεν πραγματοποιήθηκε.

Η δικαιολογία ήταν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε

Συνεταιρισμός και εκπαίδευση
Η οδύσσεια ενός συνεταιριστή δασκάλου και των συνεταιριστών

μαθητριών - μαθητών του στην εκπαιδευτική κοινότητα του 21ου αιώνα 

Η Αναστασία Γκολιομύτη είναι μέλος 
της Παιδαγωγικής Ομάδας «Σκασιαρχείο», 
ταμίας του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ιλίου
και μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής 



χρόνο πρωθύστερο (για τα οποία έχει ενημερωθεί πλή-
ρως η υπηρεσία του και αφορούν επίθεση με γυάλινο
αντικείμενο συναδέλφου του στην τελετή λήξης της σχο-
λικής χρονιάς) και δηλητηρίασαν το κλίμα μεταξύ των
διδασκόντων με αποτέλεσμα να κρίνει ο διευθυντής του
σχολείου -παράνομα- ότι ήταν αδύνατον να πραγματο-
ποιηθεί και γι’ αυτό την ανέβαλε.

Με τον διορισμό της νέας διευθύντριας του σχολείου
και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμ-
βριο, ζήτησε άμεσα από την καινούργια διεύθυνση του
σχολείου να συγκληθεί ο σύλλογος διδασκόντων ή σχο-
λικό συμβούλιο (όπως εξάλλου προβλέπεται στην αρχή
της σχολικής χρονιάς) προκειμένου να ολοκληρωθεί η
νόμιμη διαδικασία για την ίδρυση του σχολικού συνε-
ταιρισμού.

Δυστυχώς, παρά την ενημέρωσή του, δεν υπήρξε κα-
μία πρόοδος του αιτήματος του, αντιθέτως παρατηρή-
θηκε μία συνεχής και ανεξήγητη αναβλητικότητα. Τον
Οκτώβριο του 2017, σε συνεδρίαση του συλλόγου δι-
δασκόντων παρουσία και της σχολικής συμβούλου, έγινε
συζήτηση και ενημέρωση για τη λειτουργία του σχολικού
συνεταιρισμού. Για λόγους που αγνοεί πλήρως ο δά-
σκαλος, ουδέποτε συντάχθηκε πρακτικό για τη συγκε-
κριμένη συνεδρίαση. Παράλληλα άρχισαν να κυκλοφο-
ρούν φήμες από διάφορους εκπαιδευτικούς του σχο-
λείου, ότι ο συνεταιρισμός ήταν παράνομος και ότι δεν
υφίσταται.

Τον Δεκέμβριο του 2017, στη Γενική Συνέλευση Γο-
νέων και Κηδεμόνων του σχολείου, αναγνωρίστηκε και
επικροτήθηκε από τους γονείς η πρωτοβουλία αυτή και
ζητήθηκε η επέκταση του συνεταιρισμού και σε άλλες
τάξεις. Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 συγκαλείται για πρώτη
φορά συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου χωρίς να
υφίσταται ως θέμα προς συζήτηση ο σχολικός συνεται-
ρισμός, παρά το σχετικό προφορικό αίτημα του δασκά-
λου προς τη διευθύντρια του σχολείου.

Αρχές Ιανουαρίου του 2018 και αμέσως μετά τις δια-
κοπές των Χριστουγέννων, μπροστά στη συνεχή ανα-
βλητικότητα της διευθύντριας, υποβάλλει στις 8.1.2018
έγγραφο αίτημα, κοινοποιούμενο επίσης στο σύνολο
των αρμοδίων τοπικών και κεντρικών υπηρεσιών του
υπουργείου Παιδείας.

Στις 16.1.2018, μετά από οκτώ ολόκληρες ημέρες, με
έκπληξη έλαβε απάντηση από την υπηρεσία, και συγκε-
κριμένα από τη διευθύντρια του σχολείου, ότι, δυνάμει
εγγράφων που της απεστάλησαν από τον διενεργούντα
ΕΔΕ, το υπ. αριθ. πρωτ. ΕΠ267/14.12.2017 έγγραφο

του Δ/ντή Α/θμιας Εκ/σης έχει λάβει την εντολή να ανα-
στείλει την οποιαδήποτε λειτουργία ή διαδικασία που
αφορά τον σχολικό συνεταιρισμό ή οποιαδήποτε άλλη
πράξη που έχει σχέση με σχολικό συνεταιρισμό μέχρι
περαίωσης της ΕΔΕ, αλλά και το οριστικό κλείσιμο της
υπόθεσης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Ο δάσκαλος και οι μαθητές του αντιμετώπισαν απί-
στευτες εσωτερικές αντιδράσεις, που θυμίζουν άλλες
εποχές συντηρητισμού και σκοταδισμού απέναντι στο
πρωτοποριακό και καινοτόμο και μας γυρίζουν δεκαετίες
πίσω. Αντί να αγκαλιάσουν οι συνάδελφοι τον δάσκαλο
και τα παιδιά και να τους στηρίξουν, όπως τους αγκά-
λιασαν οι γονείς και η τοπική κοινωνία, συνάδελφοί του
τον κατήγγειλαν στην Πρωτοβάθμια με το σκεπτικό ότι
ο σχολικός συνεταιρισμός είναι «παράνομος».

Από πότε οι συνεταιριστικές προσπάθειες -και μάλιστα
των μαθητών- κρίνονται παράνομες και γιατί η Πρωτο-
βάθμια διέταξε ΕΔΕ; Αντί να επαναφέρει στην τάξη τους
δασκάλους που έκαναν την καταγγελία, στοιχειοθέτησε
κατηγορητήριο. Οι δάσκαλοι και συνάδελφοί του, ορ-
μώμενοι από χαμηλά ένστικτα και σκοτεινές αντιλήψεις,
κατήγγειλαν το εγχείρημα του σχολικού συνεταιρισμού
στην Πρωτοβάθμια για να βλάψουν και να καταστρέψουν
ό,τι με τόσο κόπο έχει δημιουργήσει ο συνάδελφός τους
με τους μαθητές/ τριες του σχολείου.

Ένας από τους «καλούς» συναδέλφους όμως δεν στα-
μάτησε εκεί. Πήγε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο που
προγραμματίζει ημερίδα με θέμα τον σχολικό συνεται-
ρισμό για να συκοφαντήσει τον συνάδελφό του και να
δυσφημήσει τις συνεταιριστικές προσπάθειες των μα-
θητριών / μαθητών του 18ου Δημοτικού Σχολείου. Πήγε
και στην εφορία και κατήγγειλε το γεγονός ότι ο συνε-
ταιρισμός δεν είχε ΑΦΜ κι ότι ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων δεν είχε ΑΦΜ.

Χρόνια τώρα στο γονεϊκό κίνημα παλεύουμε να μην
καταντήσουν οι γονείς λογιστές. Οι γονείς δεν είναι επι-
χειρηματίες, αλλά εθελοντές που προσφέρουν τον χρόνο
τους, τις γνώσεις τους και το υστέρημά τους πολλές φο-
ρές για την προκοπή της σχολικής κοινότητας. Σε αντί-
θεση με την αντιμετώπιση του δασκάλου και των μαθη-
τών από μέρος συναδέλφων στη σχολική κοινότητα, η
ΣΤ’ τάξη ήταν επίσημα προσκεκλημένη στο Spoudase
Festival 2018 στις 19 και 20 Μαΐου που διοργανώνει ο
Δήμος Αθηναίων στην Τεχνόπολη στο Γκάζι ως το μόνο
περιφερειακό δημοτικό σχολείο της χώρας, για να εκ-
θέσει όλες τις καινοτόμες δράσεις που έχει κάνει.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ανα-

βιώσουν οι σχολικοί συνεταιρισμοί. Ειδικότερα, όπως
αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ.
Φ3/1085/Γ1/1456/1997 (ΦΕΚ τ.Β’/1107/1997) υπουρ-
γική απόφαση, η οποία καθορίζει ζητήματα οργάνωσης
του εν λόγω θεσμού, με τη λειτουργία του συνεταιρισμού
και κατ’ επέκταση α) με τις ποικίλες δραστηριότητες που
σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αναλαμβάνουν και β) με
την οικονομική τους δραστηριοποίηση, αναμένεται στα-
διακά οι ίδιοι να εξοικειωθούν με ένα πνεύμα αυτοδια-
χείρισης και κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο οι σχολικοί συνεταιρισμοί, που απο-
τελούνται από τακτικά και επίτιμα μέλη (μαθητές, εκπαι-
δευτικοί και γονείς αντίστοιχα) δύνανται να αναπτύξουν
ποικίλες δραστηριότητες, «οι οποίες επεκτείνονται στην
έρευνα, στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, στον
καλλωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου,
στις εκδρομές, στις βιβλιοθήκες, σε κοινωφελή έργα και
γενικότερα στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και στον εθι-
σμό στη συνεργασία και στη συλλογικότητα» (4396 Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως Τεύχος Δεύτερο).

Ειδικά δε για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι συγ-
κεκριμένες δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στην με
αριθμ. πρωτ. 56601/Γ7/2013 (ΦΕΚ
1127/Β΄/10.5.2013) υπουργική απόφαση, αποσκοπούν
στην «ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
των μαθητών».

Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η εξοι-
κείωση των μαθητών/τριών του σχολείου με την έννοια
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία διέπεται
από τις αρχές του σχολικού συνεταιρισμού, την αλληλο-
βοήθεια, τη συνεργασία, την κοινωνική ευθύνη, την ανά-
πτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνεί-
δησης, καθώς και τη γνώση των συλλογικών μορφών
οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της μαθητικής συνεταιριστικής
επιχείρησης, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να συνερ-
γάζονται συστήνοντας διασχολικούς μαθητικούς συνε-
ταιρισμούς και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και πρακτικές
από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Πρόσθετο
χαρακτηριστικό είναι η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη δι-
κτύωση μεταξύ των σχολείων και η ανάπτυξη εκπαιδευ-
τικών κοινοτήτων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως
συνεργασίας με ευρωπαϊκά σχολεία στην κατεύθυνση
δημιουργίας σχολικών δικτύων με κοινό όραμα την ανά-
πτυξη κοινωνικά υπεύθυνων μελλοντικών πολιτών και
επαγγελματιών. Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε οικονο-
μικό κέρδος προκύψει από προϊόντα ή υπηρεσίες των
συνεταιριστικών επιχειρήσεων διατίθεται σε κοινωφε-
λείς σκοπούς που αφορούν είτε το ίδιο το σχολείο (π.χ.
προμήθεια εξοπλισμού) είτε την τοπική ή ευρύτερη κοι-
νωνία (δωρεές σε ιδρύματα ή πρωτοβουλίες και δράσεις
κοινής ωφέλειας).

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να
εξεταστεί και η δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών
σε πανελλαδικούς και πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς
στο πλαίσιο των οποίων συναγωνίζονται εικονικές συ-
νεταιριστικές μαθητικές επιχειρήσεις από άλλα σχολεία,
πάντοτε στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας.

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων στηρίζει τις προ-
σπάθειες του δασκάλου και των μαθητών-τριών. Φέτος
ένα Λεύκωμα Ιστορικών Κτηρίων της Πόλης είναι υπό
επεξεργασία.

Κλείνοντας, το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην
κοινωνία. O σχολικός συνεταιρισμός δεν είναι κερδο-
σκοπικός οργανισμός, αλλά ένα πολύ χρήσιμο εκπαι-
δευτικό εργαλείο, μια προσομοίωση για τη ζωή εκεί έξω
στην κοινωνία, όπου τα παιδιά στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα βγαίνουν απροετοίμαστα. (Τα στοιχεία του δα-
σκάλου είναι στη διάθεση του περιοδικού «Παιδεία και
Κοινωνία»).

ΠΑΙΔΕΙΑ
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ΠΑΙΔΕΙΑ

Ηθρησκευτική επιβολή στο σχολείο είναι ένα θέ-
μα που με απασχολεί όσο θυμάμαι τον εαυτό
μου. Πέρασα τα περισσότερα σχολικά μου χρό-

νια την περίοδο της χούντας, όταν κυριαρχούσε ο εθνι-
κός και θρησκευτικός φρονηματισμός, σε συνδυασμό
φυσικά με την αυταρχικότητα.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά τους συχνούς εκκλησια-
σμούς (βασικό παιδαγωγικό εργαλείο της εποχής) και
τη δική μας εφηβική, αλλά και βαθιά πολιτική αντίδραση,
που ήταν να την κοπανάμε σε μικρές ομάδες σε κάθε
γωνία που περνούσαμε. Δεν φανταζόμουν βέβαια τότε
ότι το πρόβλημα θα συνέχιζε να με κυνηγάει και τις επό-
μενες δεκαετίες της ζωής μου, ως εκπαιδευτικό πια.

Φιλοσοφικά έχω καταλήξει με τα χρόνια να είμαι συ-
νειδητός άθεος. Και για να γίνω πιο σαφής: Πιστεύω ότι
η όποια σύγχρονη θρησκεία έχει τόση σχέση με την
πραγματικότητα όσο και οι θεοί του Ολύμπου. Δεν θέλω
να θίξω την πίστη κανενός, εκφράζω καθαρά τη σκέψη
μου γιατί θέλω ειδικά από αυτούς που πιστεύουν να προ-
σπαθήσουν να με καταλάβουν και να έρθουν στη θέση
μου.

Θα ήθελα να σκεφτούν πώς αισθάνεται ένας άνθρω-
πος σαν εμένα όταν υποχρεώνεται να ξεκινάει τη δου-
λειά του με αυτήν την παρωδία (ουσιαστικής) προσευχής
που ονομάζεται πρωινή προσευχή. Το ανάλογο ίσως για
έναν χριστιανό θα ήταν να τον υποχρεώνει το υπουργείο
να ξεκινάει με έναν ομαδικό ύμνο προς την Αθηνά για
να πάει καλά η μέρα του.

Αναρωτιέμαι ακόμη και για έναν σοβαρό πιστό πόση
πνευματικότητα μπορεί να έχουν αυτές οι διατεταγμένες
τελετουργίες με την απαραίτητη δημόσια επίδειξη ευ-
σέβειας (φαρισαϊσμό δεν την ονόμαζε ο Χριστός;).

Υποχρεώνομαι βέβαια κάθε τόσο να κάνω και μάθημα
κατήχησης στην Ορθοδοξία διδάσκοντας πράγματα που
θεωρώ ανυπόστατα και προσπαθώντας να αποφύγω
με αοριστίες τις γνήσιες απορίες των παιδιών.

Δεν θέλω να κουράσω με περισσότερη ανάλυση.
Θέλω απλά να γίνει αντιληπτό ότι καθημερινά, από τότε
που άρχισα να δουλεύω ως δάσκαλος, αισθάνομαι ότι
προσβάλλονται η προσωπικότητα και τα πιστεύω μου
και καταπατούνται βασικά μου δικαιώματα ως πολίτη
και ως εργαζομένου. Γιατί είναι βασικό δικαίωμα η ελευ-
θερία της πίστης και άσκησης θρησκευτικών καθηκόν-
των και περιλαμβάνει πρώτα από όλα την ελευθερία να
μην πιστεύεις και να μην υποχρεώνεσαι σε άσκηση θρη-
σκευτικών καθηκόντων και μάλιστα με την απειλή βα-
ριών κυρώσεων, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μας.

Ως εκπαιδευτικός είχα επίσης την εμπειρία της αντί-
δρασης σε οποιαδήποτε απόπειρα να αλλάξει αυτό το
καθεστώς κατήχησης και υποχρέωσης σε λατρευτικές
πρακτικές. Δουλεύω επί πολλά χρόνια σε ένα σχολείο
του κέντρου της Αθήνας, φύσει πολυπολιτισμικό μια που
το 80% των μαθητών μας είναι παιδιά μεταναστών.
Μπορώ μάλιστα να περηφανευτώ ότι οι συνάδελφοι του
σχολείου μου έχουν πάρει πολλές πρωτοβουλίες ώστε
η εμπειρία του σχολείου, ακόμη και ενός υποβαθμισμέ-
νου σχολείου του κέντρου, να είναι ευχάριστη, δημιουρ-
γική και δημοκρατική για όλα τα παιδιά.

Πριν από 10-12 χρόνια, συζητώντας για το πώς δια-
χειριζόμαστε την θρησκευτική διαφορετικότητα των μα-
θητών μας, καταλήξαμε σε μια απόφαση να αντικατα-

στήσουμε τη συνηθισμένη ορθόδοξη προσευχή με ένα
ποίημα του Ρίτσου, το «Πρωινό Άστρο», που αναφέρεται
γενικά στον θεό και ζητά με απλή και κατανοητή γλώσσα
βοήθεια για όλους τους ανθρώπους.

Η απόπειρα αυτή προσαρμογής και σεβασμού της δε-
δομένης ετερότητας των μαθητών μας κατέληξε ύστερα
από αντίδραση της Εκκλησίας και της τότε ηγεσίας του
υπουργείου Παιδείας στην απομάκρυνση της διευθύντριας
του σχολείου και στην αποστολή ενός διευθυντή ειδικών
καθηκόντων που είχε ως αποστολή να καταργήσει οποι-
αδήποτε εναλλακτική πρακτική των συναδέλφων μου.

Χρειάστηκαν δύο χρόνια αγώνων των εκπαιδευτικών
του σχολείου με τη συνδρομή πανεπιστημιακών, δημο-
σιογράφων, συνδικαλιστών και πολιτικών μέχρι να δι-
καιωθεί η παλιά διευθύντρια του σχολείου και να επα-
νέλθει. Αυτό παραμένει μια πικρή υπόμνηση των πιθα-
νών συνεπειών για όσους προσπαθούν να αλλάξουν τη
θλιβερή πραγματικότητα του δημόσιου σχολείου.

Ελπίδες αλλαγής υπήρξαν πριν από δύο χρόνια, όταν
επί υπουργίας Φίλη και με τις προτάσεις του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου είχε ανοίξει στα σοβαρά το θέμα του
περιεχομένου των Θρησκευτικών, αλλά και των υπο-
χρεωτικών λατρευτικών πρακτικών.

Εκείνη την εποχή (Ιούνιο του 2016) είχα απευθυνθεί
στη γενική συνέλευση του συλλόγου Πρωτοβάθμιας
«Αθηνά» προτείνοντας ένα ψήφισμα που να δηλώνει ότι
η θρησκευτική επιβολή καταπατά βασικά δικαιώματα εκ-
παιδευτικών και μαθητών και να απαιτεί να προχωρήσει
η κατάργησή της. Η πρόταση ψηφίστηκε με συντριπτική
πλειοψηφία -και να σημειωθεί ότι ο σύλλογος «Αθηνά»
είναι ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας και η συγ-
κεκριμένη συνέλευση ήταν μαζική, με τα τωρινά δυστυ-
χώς μέτρα.

Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι η μεγάλη πλειονότητα των
συναδέλφων μου συμμερίζεται τις θέσεις μου -μια ψη-
φοφορία σε Γ.Σ. δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσω-
πευτική- αλλά οπωσδήποτε είναι ενδεικτική για το ότι
ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών αισθάνονται
τη θρησκευτική επιβολή και ένας πολύ μεγαλύτερος
αριθμός εκπαιδευτικών κατανοούν πολύ καλά ότι υπάρ-

χει, ακόμη και αν οι ίδιοι αδιαφορούν ή δεν αισθάνονται
ότι προσβάλλονται από αυτήν.

Δυστυχώς το όλο θέμα, και ο όποιος δημόσιος διάλο-
γος, έκλεισε λίγους μήνες αργότερα με μια συνάντηση
του πρωθυπουργού, του αρχιεπισκόπου, του υπουργού
Παιδείας και του συναρμόδιου, απ’ ό,τι φαίνεται (και με
ισχυρότερο λόγο), υπουργού Άμυνας. Τις αποφάσεις της
συνάντησης επιβεβαίωσε η απομάκρυνση Φίλη και
έκτοτε τα βιβλία και το αναλυτικό πρόγραμμα των Θρη-
σκευτικών παραμένουν τα ίδια και με το Π.Δ. 79 του
2017 (αρ. 18 παρ. β1, αρ. 3 παρ. 3) επαναβεβαιώνεται
η υποχρέωση της πρωινής προσευχής και εκκλησια-
σμών στα σχολεία.

Η συντήρηση του υποχρεωτικού αυτού εναγκαλισμού
θρησκείας και δημόσιου σχολείου θεωρώ ότι θίγει κάθε
προοδευτικό εκπαιδευτικό πολλαπλά:
oΜας θίγει ως παιδαγωγούς γιατί υποχρεωνόμαστε

να προωθούμε ένα μονολιθικό, αντιεπιστημονικό ιδεο-
λογικό μοντέλο ως ταυτότητα του σχολείου, που αποξε-
νώνει όσους μαθητές δεν ταυτίζονται με αυτό και καλ-
λιεργεί τη μισαλλοδοξία στους υπόλοιπους.
o Μας θίγει ως επιστήμονες που υποχρεωνόμαστε,

μέσα από ένα μάθημα που δεν είναι μάθημα, να παρου-
σιάζουμε ως γνωστικό αντικείμενο κάτι που δεν είναι
γνώση. Η γνώση προκύπτει από την έρευνα και τη λογική
και γι’ αυτό είναι πάντα αντικείμενο συζήτησης και κρι-
τικής. Η θρησκευτική πίστη βασίζεται σε μια εξ αποκα-
λύψεως αλήθεια που ή τη δέχεσαι ή όχι και δεν μπορεί
να γίνει αντικείμενο έρευνας ή κριτικής ανάλυσης.
o Μας θίγει επίσης ως εργαζομένους γιατί υποχρε-

ωνόμαστε καθημερινά σε συμμετοχή σε ομαδικές θρη-
σκευτικές πρακτικές τύπου Ιράν, υποχρέωση αδιανόητη
για άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
o Μας θίγει τέλος ως Έλληνες πολίτες, όταν το ελλη-

νικό κράτος μέσω της Εκπαίδευσης ταυτίζει την έννοια
του Έλληνα με την έννοια του χριστιανού ορθόδοξου,
με μια σειρά συνέπειες για τον μη ορθόδοξο, οι οποίες
θίγουν την ουσία της δημοκρατίας μας.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΟΥΛΑΛΑΣ
Εκπαιδευτικός

Ο Κλεάνθης Βουλαλάς είναι δάσκαλος σε δημοτικό
σχολείο της Αθήνας και έχει προσφύγει, μαζί με την
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υποχρεωτι-
κής προσευχής και των εκκλησιασμών στα σχολεία. 

Σχολείο και θρησκευτική επιβολή
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Ίδιον του μοντερνισμού είναι η κίνηση. Για το σχολείο αυτό ση-
μαίνει αυλή, κήπο, ποδήλατα, δρόμους, διαδρομές, δίκτυα, αλ-
ληλογραφία, αφή, αλληλεπίδραση, επιτελέσεις του χώρου και
του χρόνου και κοινότητα. Πριν φτάσουμε να κάνουμε ρητορική
για κοινότητα, διανοιγόμαστε φαινομενολογικά σ’ αυτήν από τη
μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης. Ο δρόμος είναι η υλική
συνθήκη της μετάβασης από και προς την κοινότητα, είναι οι κοι-
νωνικοί αγώνες της πόλης.
Η μετατροπή των παιδιών από αόρατα σε ορατά και η δυνατότη-
τα να αναπαρασταθούν εκ νέου στους χώρους της πόλης είναι
οι μορφές αντιπαλότητας των δημόσιων νοημάτων, οι οποίοι
βρίσκονται ανάμεσα στη χρήση και την ιδιοκτησία, τη βεβήλωση
και την εκ νέου ιερότητα. Το όνομα του σχολείου της κοινότητας,
της κοινότητας μέσα στην κοινότητα, είναι μια ετεροτοπία, ένα
πέρασμα προς κι όχι ένας δεδομένος τόπος, η οποία παράγεται
από τη θεσμική παιδαγωγική (τυπογραφείο, συμβούλιο τάξης,
παιδαγωγική της αυλής) και παράγει με τη σειρά της δυνατές
υποκειμενοποιήσεις.
Αυτό που προηγείται του σχολείου της κοινότητας είναι η αρχι-
τεκτονική αποσχολειοποίηση, η υλική δυνατότητα της μετατρο-
πής της συνθήκης του μοναδικού κτηρίου σε «νήσο» με πολ-
λούς διάσπαρτους χώρους μιας μετανεωτερικής συνθήκης.
Ακριβώς γιατί η αποσχολειοποίηση είναι το κοινωνικό - παιδα-
γωγικό κίνημα αμφισβήτησης του κλειστού σχολείου και όλων
των μορφών εγκλεισμού (οικογένεια, ψηφιακά δίκτυα, νοσοκο-
μεία, φυλακές, άσυλα, ξενώνες ανηλίκων).

Η λογική των υλικών δικτύων φιλοδοξεί ακριβώς να είναι μια
στάθμιση αυτής της τρίτης περιοχής με τη μορφή των βημάτων
που κάνει ένα παιδί για να μεταβεί από το σπίτι του στο σχολείο
ή απ’ αυτό στην κοινότητα, με βάση το τρίπτυχο τάξη - αυλή -
κοινότητα.
Η κοινότητα αντλεί το περιεχόμενό της από την περιοχή της ψυ-
χικής υγείας και την πρόληψη κι όχι από την παραδοσιακή της
σημασία. Αφορά τη συλλογική δράση, την ικανότητα για ενδυ-
νάμωση μέσα από τη στήριξη αδύναμων ταξικά ομάδων, την αν-
τιστάθμιση, τη σχέση του σχολείου με τα κοινωνικά κινήματα και
την ιδέα της δημοκρατίας στους δημόσιους χώρους (συνελεύ-
σεις, οικειοποιήσεις, συνεταιρισμούς, καταλήψεις, εφήμερες
δράσεις, επιτελέσεις χώρου και χρόνου). Έτσι γίνεται σαφής η
προτεραιότητα του υλικού χώρου και της αντίστοιχης χωρικής
νοημοσύνης έναντι της ψηφιακής λογικής των δικτύων, που επι-
κρίνεται για τις ασθενείς σχέσεις του παράγει.
Το ζήτημα του ανοιχτού σχολείου, ανοιχτού μέσα - έξω, είναι
αυτό που σηματοδοτεί αυτόν τον στοχασμό. Η λογική των υλι-
κών δικτύων με βάση την οριζοντιότητα παράγει δημόσια νοή-
ματα, δικαιώματα της παιδικής ηλικίας, κοινότητα, βεβηλώσεις
(παιχνίδια στην πόλη), πολιτικά συναισθήματα (θάρρος, αγάπη,
ενθουσιασμό) και προλεταριακή δημόσια σφαίρα (εφημερίδες,
αφίσες, βιβλιοθήκη). Το αφιέρωμα στις σχέσεις αρχιτεκτονικής
και παιδαγωγικής φιλοδοξεί να συνεισφέρει σ’ αυτόν τον προ-
βληματισμό.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Ένα μικρό αφιέρωμα

ΕΥΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

«Για αγοράκι ή για κοριτσάκι;» ρωτάει ο πωλη-
τής του καταστήματος παιχνιδιών και, αφού
λάβει την απάντησή μας, μας καθοδηγεί στον

ροζ διάδρομο... Ναι, είναι για κοριτσάκι...
Αναπολώντας τα παιδικά μας χρόνια ή παρατηρώντας

τα παιδιά τού σήμερα γύρω μας, βλέπουμε ότι, αν και τα
παιχνίδια αλλάζουν, πολλά από τα στερεότυπα που προ-
βάλλονται μέσα από αυτά παραμένουν τα ίδια. Στην
αγορά τα παιχνίδια συνήθως χωρίζονται σε «αγορί-
στικα» (τα οποία προωθούν την περιπέτεια, την εξερεύ-
νηση, την ανακάλυψη) και «κοριτσίστικα», τα οποία δεί-
χνουν στα κορίτσια πώς να φροντίζουν τα μαλλιά τους
ή να περιποιούνται μία κούκλα. Υπάρχουν βέβαια και
απλά παιχνίδια, «ουδέτερα», τα οποία όμως αποτελούν
λιγότερο δημοφιλείς επιλογές.

Η σημασία του παιχνιδιού και των συμβολισμών που
αυτό φέρει παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση
της ταυτότητας του παιδιού. Παραφράζοντας τα λόγια
της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, δίνοντας μια μπάλα σε
ένα αγόρι του ανοίγεται ο κόσμος, του ανοίγονται η
έκταση και οι ορίζοντες, ενώ δίνοντας μια κούκλα στο
κορίτσι το εισάγουμε σε έναν κόσμο εσωστρέφειας. Κα-
θώς το παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο μέσα από το παι-

χνίδι, είναι φυσικό να αυτοπροσδιορίζεται μέσα από τα
πρότυπα που αυτό προβάλλει.

Κανείς μας δε γνωρίζει πώς να συμπεριφερθεί με το
που γεννιέται. Μεγαλώνοντας δεχόμαστε μηνύματα
οπτικά και ακουστικά, λιγότερο ή περισσότερο εμφανή,
και ανταποκρινόμενοι σε αυτά διαμορφώνουμε τη συμ-
περιφορά μας. «Με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνουμε να
μιλάμε ή να περπατάμε, μαθαίνουμε να είμαστε αγόρι ή
κορίτσι» αναφέρει η Andriana Ciocoletto.1 Με τον ίδιο
τρόπο μαθαίνουμε τη θέση μας σε μία ομάδα ανθρώ-
πων, τι μπορούμε να κάνουμε, τι είναι επιτρεπτό και τι
περιμένουν οι άλλοι από εμάς. Πολλά από αυτά τα μη-
νύματα συμπυκνώνονται στην πολιτισμική κατασκευή
του κοινωνικού φύλου2 (gender). Το κοινωνικό φύλο
είναι η κατασκευή αυτή που προκαθορίζει τις κοινωνικά
αναμενόμενες και αποδεκτές δράσεις και συμπεριφορές
από το κάθε άτομο.

Η διατομεακή διάσταση του κοινωνικού φύλου δίνει
μία ακόμη ευρύτερη οπτική, καθώς ενσωματώνει επι-
πλέον χαρακτηριστικά όπως η εθνότητα, η ηλικία, η θρη-
σκεία και η σωματική διάπλαση. Μέσα από αυτή την
οπτική του φύλου καταδεικνύεται ότι διαφορετικά άτομα,
διαφορετικά παιδιά έχουν διαφορετική προδιάθεση στη
χρήση του χώρου λόγω των έμφυλων κοινωνικών στε-
ρεοτύπων βάσει των οποίων έχουν αναπτυχθεί.

Η σχολική αυλή, ως ένας από τους πρώτους τόπους
κοινωνικοποίησης, διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο
οποίο το παιδί θα κοινωνικοποιηθεί, θα συσχετιστεί με

τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα παιδιά και θα σχηματίσει
τα πρώτα εντυπώματα της κοινωνικής του παρουσίας.

Ωστόσο σύγχρονες μελέτες φανερώνουν πως η αυλή
του σχολείου είναι ο χώρος αυτός όπου παρατηρούνται
με τη μεγαλύτερη ένταση ανισότητες με βάση το κοινω-
νικό φύλο (Bonal, 2000; Carreras, 2011; Carreras et
al.,2012). Οι ανισότητες αυτές και οι ιεραρχικές σχέσεις
που δημιουργούν επηρεάζουν άμεσα το γενικότερο αί-
σθημα άνεσης και αποδοχής που νιώθει το παιδί και παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στον αυτοπροσδιορισμό του.

Είναι ένα καλοκαιρινό απόγευμα λίγο πριν λήξει και
αυτή η σχολική χρονιά. Ένα δημοτικό σχολείο της γειτο-
νιάς έχει ακόμη τις πόρτες του ανοιχτές και στην αυλή
παιδιά παίζουν μπάσκετ. Μόνο ένα από αυτά είναι κορί-
τσι. Υπάρχουν και άλλα κορίτσια στην αυλή, που όμως
κινούνται στην περιφέρεια του χώρου. Μιλώντας με εκ-
παιδευτικούς παρατηρούμε ότι αυτή είναι μία καθημε-
ρινή κατάσταση στη χρήση της αυλής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% περίπου της αυλής
κάθε σχολείου καταλαμβάνεται από ένα γήπεδο, είναι
αναπόφευκτο να μην παρατηρήσουμε την ιεραρχία που
επικρατεί στην αυλή σε συνδυασμό με τις δραστηριότη-
τες που αυτή υποστηρίζει. Έτσι είναι σύνηθες παιδιά με
πιο έντονη φυσική δραστηριότητα, συνήθως αγόρια, συ-
νήθως δίχως κάποια αναπηρία και συνήθως της επι-
κρατούσας πολιτισμικής προέλευσης να καταλαμβάνουν
τον μεγαλύτερο χώρο της αυλής, να χρησιμοποιούν τις

Το δικαίωμα στη σχολική αυλή

αρχιτεκτόνισσα
evagrigok@gmail.com ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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μπασκέτες ή τα τέρματα (τα βασικά χωρικά στοιχεία σχε-
δόν κάθε προαυλίου).

Από την άλλη παιδιά με πιο χαμηλή δραστηριότητα,
που προτιμούν να συζητήσουν ή να χαλαρώσουν, προ-
κειμένου να αποφύγουν να τα χτυπήσει κάποια μπαλιά
ή να προκαλέσουν σχόλια των συμμαθητών/τριών τους,
αποφεύγουν να κινούνται στο κέντρο της αυλής, εκτο-
πίζονται στην περιφέρεια ή ακόμη παραμένουν μέσα
στην τάξη. Οι ίδιες οι ιστορίες των παιδιών μάς το επι-
βεβαιώνουν. «Καμιά φορά δεν πηγαίνω στις βρύσες,
γιατί πρέπει να περάσω από τις μπάλες (το γήπεδο) και
δεν θέλω να με χτυπήσει κάποια μπάλα ή να με κοροϊ-
δέψουν» λέει η Μ., μαθήτρια της 5ης Δημοτικού.

Στον μικρόκοσμο της σχολικής αυλής φαίνεται να επι-
κρατεί ο νόμος της ζούγκλας. Ο ισχυρότερος κατακτά
χώρο, ενώ ο πιο αδύναμος εκτοπίζεται. Οι αναλογίες με
τον έξω δημόσιο χώρο της πόλης γίνονται έντονα εμ-
φανείς. Ιστορικά οι χώροι σχεδιάστηκαν ακολουθώντας
και διαιωνίζοντας τους ρόλους των φύλων. Εξαιτίας αυ-
τού έχει παραδοσιακά συνδεθεί με τους άνδρες ο δη-
μόσιος χώρος, όπου πραγματοποιούνται δημόσιες δρα-
στηριότητες όπως αμειβόμενη εργασία, αναψυχή ή πο-
λιτική ζωή.

Ταυτόχρονα έχει ταυτιστεί με τις γυναίκες ο ιδιωτικός
χώρος του σπιτιού, όπου φέρνουν εις πέρας οικιακές ερ-
γασίες και φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη (όπως παιδιά
και ηλικιωμένους). Η διαίρεση των χώρων συνεπάγεται
επίσης έναν διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης των αν-
θρώπων και των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από
το κάθε άτομο αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία στις αρσε-
νικές και δημόσιες δραστηριότητες και υποτιμώντας τα
καθήκοντα που σχετίζονται με τη φροντίδα των άλλων
ανθρώπων και του σπιτιού, για τα οποία οι γυναίκες συ-
νεχίζουν να είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες.

Ο διαχωρισμός αυτός, που διαπερνά σε ένα δεύτερο
επίπεδο τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και κατ’
επέκταση της σχολικής αυλής, συντηρεί στερεοτυπικές
αντιλήψεις και ιεραρχικές δομές.

Η γενικότερη αντίληψη για τους δημόσιους χώρους
και τις σχολικές αυλές της Αθήνας είναι ότι δεν έχουν
σχεδιαστεί επαρκώς. Ωστόσο ακόμη και ο υποτυπώδης
σχεδιασμός που φέρουν (π.χ. τοποθέτηση καθιστικών
σε μία πλατεία, τοποθέτηση μπασκετών σε ένα προαύ-
λιο) έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη μία τυποποιημένη

χρήση και συνεπώς ένα μοντέλο «τυποποιημένου» αν-
θρώπου, ενός «τυποποιημένου» παιδιού.

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός ως εργαλείο 
για τη δημιουργία χώρων δίχως
αποκλεισμούς, με σεβασμό στην ισότητα

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι μία πιο ανθρωπο-
κεντρική προσέγγιση της διαδικασίας του σχεδιασμού,
που κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πόλεις της Ευρώπης
και πλέον και στην Αθήνα. Μέσω του συμμετοχικού σχε-
διασμού δίνεται χώρος και αξία σε θέματα ένταξης και
δημιουργίας χώρων για όλους και όλες δίχως αποκλει-
σμούς (inclusive spaces).

Εμπειρίες από τη Βαρκελώνη και το πιλοτικό πρό-
γραμμα «Empatitzem» (που εφαρμόζεται από τον Νο-
έμβριο του 2017 σε πέντε σχολεία του Δήμου Santa Co-
loma de Gramenet με τον συντονισμό της αρχιτεκτονι-
κής ομάδας «Equal Saree») δείχνουν τη δυναμική που
μπορεί να υπάρξει όταν η ίδια η σχολική κοινότητα συ-
νεργάζεται με μία αρχιτεκτονική ομάδα με στόχο την πα-
ρατήρηση της χρήσης της αυλής και την ανάπτυξη προ-
τάσεων που υποστηρίζουν την παρουσία όλων των παι-
διών σε αυτή.

Οι προτάσεις των παιδιών, που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο του προγράμματος μέσα από συμμετοχικές δρα-
στηριότητες παρατήρησης, συζήτησης και σχεδιασμού,
πρόκειται να εφαρμοστούν έως την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς. Οι πρώτες εικόνες είναι ότι τα παιδιά
πρότειναν διαφορετικών δυναμικών χώρους - τόπους
συμβίωσης στην αυλή. Περιοχές για παιχνίδια που έχουν
έντονη κίνηση (π.χ. παιχνίδια με μπάλα, αναρρίχηση,
σχοινιά), αλλά και περιοχές που προορίζονται για πιο
ήρεμες δραστηριότητες (π.χ. ζωγραφική, συζήτηση, διά-
βασμα, θέατρο, καλλιέργειες).

Η νέα αυλή, που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της
ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των παι-
διών, αναμένεται να έχει έντονα βιωματικό εκπαιδευτικό
χαρακτήρα, καθώς εντάσσεται πλέον στην εκπαιδευτική
δραστηριότητα του σχολείου.

Έχει σημασία να κατανοήσουμε πως ο χώρος και τα
στοιχεία που φέρει (εξοπλισμός, υλικά κ.ά.) είναι η φυ-
σική υποστήριξη της καθημερινότητάς μας και ο τρόπος
με τον οποίο σχεδιάζεται επηρεάζει άμεσα τις συνθήκες
διαβίωσής μας, τις αντιλήψεις, την ψυχολογία και τη διά-
θεσή μας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η συγγρα-
φέας και ακτιβίστρια Jane Jacobs, «ένας χώρος έχει τη

δυνατότητα να προσφέρει κάτι για όλους και όλες μο-
νάχα όταν δημιουργείται από όλους και όλες».

Έτσι, δίνοντας έμφαση στην εισαγωγή συμμετοχικών
δράσεων στο σχολείο με στόχο την αναθεώρηση και τον
ανασχεδιασμό της σχολικής αυλής, ενός από τους πρω-
ταρχικούς δημόσιους χώρους για τον άνθρωπο επεν-
δύουμε σε μία πιο ισότιμη κοινωνία του μέλλοντος, όπου
όλοι και όλες, ενεργοί πολίτες, συνδιαμορφώνουμε τον
κοινό χώρο και την κοινή ζωή αναγνωρίζοντας την αξία
της συμβίωσης και της αποδοχής.

1 Η Adriana Ciocoletto είναι αρχιτεκτόνισσα,μέλος της ομά-
δας Collectiu Punt6 με έδρα τη Βαρκελώνη. Η ομάδα Col-
lectiu Punt6 εστιάζει στην ανάλυση του δημόσιου χώρου
και την ανάπτυξη προτάσεων με βάση την οπτική του φύλου
και τις ανάγκες της καθημερινής ζωής.

2 Το κοινωνικό φύλο (gender) διαφέρει από το βιολογικό
φύλο (sex). Το βιολογικό φύλο (sex) προσδιορίζεται από τα
ανατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου (γυναίκα, άνδρας, in-
tersex), ενώ το κοινωνικό φύλο (gender) είναι μία κοινωνική
- πολιτισμική κατασκευή.
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ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑ

Φέτος την άνοιξη βγήκαμε στην πόλη με τα παι-
διά της Α’ δημοτικού του 35ου Δημοτικού Σχο-
λείου Αθηνών και τον δάσκαλό τους Χ. Μπαλ-

τά, δουλεύοντας το όραμα ενός σχολείου της κοινότη-
τας, μέσα από πέντε διαδρομές στην γειτονιά των Εξαρ-
χείων.

Ως σπουδάστριες του τμήματος Αρχιτεκτονικής και στο
πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μας εργασίας, η
ομάδα μας (Ειρήνη Βαλληνδρά, Βασιλική Λέκκα, Μαρίνα
Νάκη) συνόδευσε τα παιδιά στις εξόδους τους με σκοπό
να παρατηρήσουμε και να αντλήσουμε πληροφορία για
το πώς κινούνται στην πόλη, ποιοι είναι οι παιδαγωγικοί
στόχοι της «αποσχολειοποίησης» και πώς, εν τέλει, μπο-
ρεί να εκφραστεί χωρικά ένα «σχολείο της κοινότητας».

Ως διακριτή ομάδα «χρηστών» στην πόλη, τα παιδιά
έχουν μελετηθεί εκτεταμένα από διάφορους κλάδους
(περιβαλλοντική ψυχολογία, γεωγραφία κ.ά.), ενώ από
τον 20ό αιώνα διεξάγεται μια εντεινόμενη αναζήτηση
των κοινωνικών και χωρικών δικαιωμάτων τους και μια
συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς τους σε αλλη-
λεξάρτηση με το αστικό περιβάλλον. Οι μελέτες έχουν
αποδείξει ότι η εμπειρία της πόλης από τα παιδιά δεν
υστερεί σε τίποτε από εκείνη των ενηλίκων, αντιθέτως
είναι απολύτως ανοιχτά σε ό,τι έχει να τους προσφέρει
το περιβάλλον, γιατί η εμπειρία του τόπου δεν «μολύνε-
ται» από κοινωνικά στερεότυπα (Ward, 1978).

Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα ότι το παιδί είναι ένας «μελλον-
τικός» πολίτης λειτουργεί αποκλείοντάς το από πολλές
πτυχές της κοινωνικής ζωής. Έτσι, μολονότι ο ενεργός
ρόλος του στην κοινωνία νομιμοποιήθηκε στην παγκό-
σμια κοινότητα με την υιοθέτηση της Σύμβασης των Δι-
καιωμάτων του Παιδιού (Νοέμβριος 1989), ο νόμος τεί-
νει να διευκολύνει τον έλεγχό τους στους αστικούς χώ-
ρους αντί να τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους στη δια-
μόρφωσή τους και την απόλαυση των οφελών τους επί
ίσοις όροις με τους ενηλίκους. Επιπλέον, κατά γενική
ομολογία, ο δημόσιος χώρος στις ελληνικές πόλεις είναι
αρκετά επισφαλής και δυσπρόσιτος για τα παιδιά.

Στις διαδρομές μας παρατηρήσαμε ότι, παρ’ όλο που
η διαμόρφωση της πόλης υστερεί, σε μεγάλο βαθμό, της
ικανότητας να υπηρετήσει τις διαδικασίες ένταξης και
ανάπτυξης των παιδιών μέσα στον αστικό ιστό και να
ανταποκριθεί τόσο στις αντικειμενικές όσο και στις υπο-
κειμενικές ανάγκες τους, αυτά έδειξαν να οικειοποιούν-
ται με ευκολία τον χώρο μέσα από το παιχνίδι τους, τις
αφηγήσεις του δασκάλου και τις συνομιλίες με τυχαίους
περαστικούς ή με τους ανθρώπους με τους οποίους εί-
χαμε προγραμματισμένες συναντήσεις σε διάφορα ση-
μεία της πόλης. Καθ’ όλη την πορεία των διαδρομών,
των στάσεων και των δραστηριοτήτων μαζί τους, μέσα
στον θόρυβο και την ταχύτητα της πόλης, διακρίναμε
ορισμένες αξιόλογες δεξιότητες οργάνωσης και προ-
σαρμοστικότητας των παιδιών.

Η πρώτη μας διαδρομή είχε προορισμό το Πεδίον του
Άρεως. Με αφετηρία την έξοδο του σχολείου από την
οδό Σουλτάνη και σέρνοντας μαζί μας την τροχήλατη βι-
βλιοθήκη της τάξης, με στοιβαγμένες αφηγήσεις της γει-
τονιάς των Εξαρχείων, διασχίσαμε την οδό Ζαΐμη με
στόχο το περίφημο άγαλμα της Αθηνάς στην είσοδο του
πάρκου. Στην πορεία κάναμε πολλές στάσεις για να μι-
λήσουμε με κατοίκους της γειτονιάς, περαστικούς, να
σημειώσουμε τα προβλήματα της πόλης και τις δυσκο-
λίες που τυχόν συναντούσαμε και να ακούσουμε τις
αφηγήσεις του δασκάλου για ανθρώπους, κτήρια και
ιστορικά γεγονότα της περιοχής.

Φτάνοντας στα «Βενέζικα», στην ένωση της οδού

Ζαΐμη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, συναντήσαμε τον
Γιώργο Μόσχο, Συνήγορο του Παιδιού, ο οποίος μας
συντρόφευσε για το υπόλοιπο της διαδρομής εμπλου-
τίζοντάς την με διάλογο και θεατρικότητα.

Στη διαδρομή μέχρι το Πεδίον του Άρεως τα παιδιά
πειθαρχούσαν με προσήλωση στη γραμμική πορεία του
δρόμου, διατηρώντας όμως πάντοτε τη γνήσια περιέρ-
γεια και παρατήρηση για οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο συ-
νέβαινε γύρω τους και με μια διάθεση για παιχνίδι και
εξερεύνηση, έστω κι αν ήταν στιγμιαία. Η αφορμή μπο-
ρούσε να είναι ακόμα κι ένα σκαλοπάτι, ένα πεζούλι ή
μια πινακίδα. Πολλές φορές το ίδιο το πρόβλημα -ένα
αυτοκίνητο παρκαρισμένο στο πεζοδρόμιο- αποτελούσε
το έναυσμα για το παιχνίδι τους.

Με την είσοδό μας στο πάρκο αυτή η σχεδόν στοιχη-
μένη διάταξη αμέσως χάλασε και τα παιδιά ξεχύθηκαν
προς όλες τις κατευθύνσεις δίνοντάς μας το ξεκάθαρο
μήνυμα της ελευθερίας που ένιωσαν σε έναν χώρο που,
σε αντίθεση με την πόλη, δεν περιόριζε με κανέναν
τρόπο την κίνηση και τη δράση τους.

Ανάμεσα στις δραστηριότητές μας, που περιλάμβαναν
αφηγήσεις για τον πόλεμο και την ειρήνη, μέσα από τις
ιστορίες των αγαλμάτων και των προτομών του πάρκου,
επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου και διά-
φορες συζητήσεις, οι πιο σπουδαίες ήταν οι αυθόρμητες
επινοήσεις των παιδιών, που σε κάθε ενδιαφέρουσα
χωρική ευκαιρία εφεύρισκαν παιχνίδια της στιγμής,
όπως για παράδειγμα στο λοφάκι του γεωπόνου, που
δημιούργησαν το παιχνίδι της «λάβας».

Η διαδρομή μας τελείωσε με την επίσκεψή μας στο
σπίτι της συγγραφέα Παυλίνας Παμπούδη, όπου διαβά-
σαμε, τραγουδήσαμε, συζητήσαμε και εμπλουτίσαμε την
κινητή βιβλιοθήκη με περισσότερα βιβλία!

Η δεύτερη έξοδος στην πόλη είχε θέμα την Κατοχή.

ΠΑΙΔΕΙΑ
&ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Με ένα πανό είπαμε «Όχι στον φασισμό» κάνοντας πο-
ρεία προς την πλατεία Κάνιγγος και αναζητήσαμε τα ίχνη
της εποχής χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας. Γευτή-
καμε τις σταφίδες που στην Κατοχή έσωσαν και έθρεψαν
πολύ κόσμο, φωνάξαμε συνθήματα και αναζητήσαμε με
την όσφρηση τη μυρωδιά της «γυναίκας άρωμα», της
Λέλας Καραγιάννη (ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης),
στο πάλαι ποτέ αρωματοπωλείο του συζύγου της, στη
στοά Φέξη.

Ο δάσκαλος μας μίλησε για την Αντίσταση μπροστά
από τις προτομές της οδού Γλάδστωνος, τον ρόλο των
παιδιών στην Κατοχή έξω από το κτήριο του «Παρνασ-
σού» και τις γυναικείες φυλακές στην οδό Θεμιστοκλέ-
ους.

Η τελευταία στάση μας ήταν το γραφείο του Χάρη Πά-
τση (δάσκαλος του σχολείου της οδού Κωλέττη την πε-
ρίοδο της Κατοχής), όπου μας υποδέχθηκαν η σύζυγός
του, η κυρία Ελένη και η κυρία Εύα. Μας διάβασαν ιστο-
ρίες και ποιήματα, μας κέρασαν και μας χάρισαν μπόλικα
βιβλία. Αυτή τη φορά η δράση των παιδιών αρκέστηκε
στην αναζήτηση στοιχείων για την περίοδο και τους αν-
θρώπους της Κατοχής μέσα από την περιπλάνηση στην
πόλη και τις εξιστορήσεις των μεγάλων.

Στην επόμενη διαδρομή μας κατευθυνθήκαμε προς
το Εθνικό Τυπογραφείο, στην οδό Καποδιστρίου, με
σκοπό να μάθουμε όλη τη διαδικασία έκδοσης ενός έν-
τυπου φυλλαδίου. Επισκεφθήκαμε το μουσείο του Εθνι-
κού Τυπογραφείου και ξεναγηθήκαμε στην ιστορική
συλλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού τυπογραφίας
από τους υπαλλήλους, πήραμε συνέντευξη από τον δι-
ευθυντή και μιλήσαμε μαζί του για την εφημερίδα των
παιδιών.

Αφού η ξενάγηση έλαβε τέλος, πήραμε τον δρόμο για
το Πολυτεχνείο κάνοντας στάση στο θέατρο Άλφα για
να ενημερωθούμε για τις παραστάσεις. Το Πολυτεχνείο
είχε εκλογές, δεν ήταν κατάλληλη μέρα για μας. Τραβή-
ξαμε λοιπόν προς το εργαστήρι σχεδίου της κυρίας Γρη-
γορίας, στη γωνία των οδών Σόλωνος και Ζωοδόχου
Πηγής. Εκεί περιπλανηθήκαμε στον χώρο και πειραμα-
τιστήκαμε κάνοντας αρχιτεκτονική με οδοντογλυφίδες
και ζαχαρωτά.

Η έξοδός μας από το σχολείο στη γειτονιά εμπεριείχε,
ακόμη μια φορά, ουσιαστική διδακτική αξία, διότι μάθαμε
στην πράξη, βήμα προς βήμα, πώς δημιουργείται ένα βι-
βλίο, συναναστραφήκαμε με πολλούς ανθρώπους και
καταλήξαμε στη σπουδαία διαπίστωση ότι η αρχιτεκτο-
νική δεν γίνεται μόνο από γκρι μπετόν, αλλά και από πο-
λύχρωμες λιχουδιές!

Ο τέταρτος περίπατος είχε μεγάλη ποικιλία και εναλ-
λαγές σε υπαίθριες και μη δραστηριότητες. Ζητήματα
που μας προβλημάτισαν αυτή τη φορά ήταν το «σπίτι»,
ο ρατσισμός και η μετανάστευση. Η αναζήτηση της έν-
νοιας του σπιτιού μας οδήγησε πάλι στο Πολυτεχνείο,
στον δρόμο για το οποίο κάναμε μια στάση στο Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στην οδό Σολωμού.

Φτάνοντας στην Αρχιτεκτονική κάναμε τα «γενέθλια
της Αννούλας» στην είσοδο της σχολής και κατευθυν-
θήκαμε προς τη βιβλιοθήκη του κτηρίου Αβέρωφ για να
διαβάσουμε για την αρχιτεκτονική και τα σπίτια. Ξεφυλ-
λίσαμε συγγράμματα, συζητήσαμε και σχολιάσαμε τις
εικόνες και στο τέλος φτιάξαμε ένα πολυώροφο κτίσμα
από βιβλία!

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το μουσικό τμήμα της
σχολής, όπου τα παιδιά καταπιάστηκαν με μανία και εν-
θουσιασμό με όλα τα μουσικά όργανα που έπεσαν στα
χέρια τους συνθέτοντας μια χαοτική και ξέφρενη μου-
σική πολυφωνία. Τελευταία στάση στη σχολή ήταν τα
καμαρίνια του πρώτου ορόφου στο κτήριο Μπουμπου-
λίνα. Ξεναγήσαμε τα παιδιά στον χώρο εργασίας μας,
που ήταν γεμάτος από δικά τους δημιουργήματα και τη

δουλειά που κάναμε μαζί τους καθ’ όλη την διάρκεια του
σχολικού έτους.

Το δεύτερο μέρος της εξόδου μας το περάσαμε παρέα
με τη συγγραφέα Χριστίνα Φραγκεσκάκη στο κέντρο
υποδοχής προσφύγων «Πυξίδα». Μαζί της κάναμε το
εργαστήρι «Ζωγράφισέ μου ένα σπίτι». Μας είπε την
ιστορία του παραμυθιού της, μας παρότρυνε να σκε-
φτούμε τι είναι για μας ένα σπίτι κι έπειτα να το ζωγρα-
φίσουμε. Στο τέλος εκθέσαμε τα σχέδια των παιδιών όλα
μαζί στον τοίχο. Είχαμε απ΄ όλα τα είδη σπιτιού -δεν-
δρόσπιτα, θαλασσόσπιτα, καρδουλόσπιτα!...

Στην επιστροφή για το σχολείο ήρθε μαζί μας η κυρία
Χριστίνα. Εκεί της αφηγήθηκαν τα παιδιά, με τη σειρά

τους, τις δικές τους ιστορίες της τάξης. Ήταν μια μέρα
πλούσια τόσο για τα παιδιά όσο και για μας, που είχαμε
την ευκαιρία να παρατηρήσουμε πολλά αυτοσχέδια παι-
χνίδια τους κατά τη διάρκεια της πορείας μας, όπως το
ζιγκ - ζαγκ στις μπάρες ποδηλάτων, το καβάλημα μη-
χανών, η εξερεύνηση βιτρίνων εγκαταλελειμμένων μα-
γαζιών κ.ά.

Στην τελευταία μας διαδρομή, λίγο πριν από το τέλος
της χρονιάς, αποχαιρετήσαμε με τον πιο όμορφο τρόπο
τις περιπέτειες του σχολείου. Η έξοδος αυτή ήταν αφιε-
ρωμένη σε δύο σπουδαίες προσωπικότητες του τρα-
γουδιού και της γειτονιάς μας, τη Σοφία Βέμπο και την
Αρλέτα.

Βγήκαμε στην πόλη αναζητώντας τα ίχνη της Βέμπο
μέσα από ιστορίες και μαρτυρίες ανθρώπων που τη
γνώρισαν. Πρώτη στάση το τυπογραφείο της οδού Κω-
λέττη, ακολούθησε το σπίτι της Βέμπο στη Στουρνάρη
και η μπλε πολυκατοικία. Μέσα από τις αφηγήσεις των
ανθρώπων, του δασκάλου, τα τραγούδια και την ξενά-
γηση, πήραμε μια γεύση της ζωής και του έργου της.

Μετά την μπλε πολυκατοικία, στην πλατεία Εξαρχείων,
βαδίσαμε προς το σπίτι της Αρλέτας. Διασχίσαμε την Τσα-
μαδού και κάπου λίγο πριν από την οδό Δεληγιάννη μα-
ζευτήκαμε στα σκαλάκια της εισόδου ενός σπιτιού,
στρώσαμε το αρμόνιο και αρχίσαμε να σιγοτραγουδάμε
τα στιχάκια της με τη δασκάλα μουσικής του σχολείου.
Ο πεζόδρομος γέμισε τρυφερές νοτούλες κι εμείς είπαμε
το πιο γλυκό αντίο!

Οι διαδρομές μας στην πόλη με τα παιδιά, εκτός από
πολύτιμο εργαλείο για την εργασία μας, μας προσέφεραν
ένα ανεκτίμητο βίωμα, μέσα από το οποίο ζήσαμε την
γειτονιά με μια διαφορετική ματιά, πιο παιχνιδιάρικη, πιο
ανέμελη. Είναι αλήθεια ότι, λόγω της τυποποίησης πολ-
λών εκφάνσεων της καθημερινότητας, αλλά και της κυ-
ριαρχίας του οδικού δικτύου στις πόλεις, αποδυναμώ-
νεται αισθητά η ταυτότητα των περιοχών και συνεπώς
το παιδί αδυνατεί να βιώσει την αίσθηση της γειτονιάς
και τις δραστηριότητες που αυτή εμπεριέχει. 

Παρ’ όλα αυτά εμείς αντιληφθήκαμε ότι τα παιδιά
πάντα εφευρίσκουν τρόπους να κατευνάσουν την πε-
ριέργειά τους και να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες της
στιγμής, όσο κι αν ο χώρος δεν εμπνέει καμία τέτοια
δράση, τουλάχιστον στα μάτια ενός ενηλίκου, διότι η
στάση των παιδιών δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΑΝΔΩΡΑ ΓΙΑΜΑΛΙΔΟΥ*

Χορταράκια και γατούλες

Στις αρχές της άνοιξης κάναμε μια μονοήμερη εκ-
δρομή σε ένα χωράφι φυσικής καλλιέργειας λίγο
έξω από την Αθήνα. Στη διαδρομή, μέσα στο αυ-

τοκίνητο, η πεντάχρονη Μάγια παραπονιόταν με ένταση
πως τώρα την άνοιξη δεν έχει δει ούτε ένα χορταράκι να
μεγαλώνει.

Λίγους μήνες μετά, κατά τη διάρκεια του φαγητού, κα-
θισμένες γύρω από ένα τραπέζι ακούσαμε ακόμα ένα
παράπονο, που αυτή τη φορά ήρθε από την καλύτερη
φίλη και συνομήλικη της Μάγιας, τη Δέσποινα. «Όλες οι
γατούλες στα παραμύθια τρώνε ποντίκια, γιατί δεν έχω
δει ποτέ γατούλα να τρώει ένα ποντίκι;». «Οι γάτες τρώνε
μόνο κάτι μικρά μπισκοτάκια στα πεζοδρόμια».

Τα σχόλια των δυο κοριτσιών καρφώθηκαν στο μυαλό
μου και ξαναήρθαν στην επιφάνεια όταν, σε μια συζή-
τηση με έναν φίλο εκπαιδευτικό, αναφέρθηκε η δυσκο-
λία των μαθητών του να φέρουν στην τάξη μια είδηση.
Μια είδηση που να τους αφορά, μια είδηση από το περι-
βάλλον τους.

Επιστρέφοντας στα λόγια των κοριτσιών λοιπόν
μπορώ να διακρίνω δυο ξεκάθαρες κατασταλαγμένες
εικόνες, δυο σχεδόν φωτογραφικές απεικονίσεις δρά-
σεων: ένα χορταράκι που σταδιακά μεγαλώνει και μια
γάτα που από το στόμα της περισσεύει ένα ποντίκι. Πι-
θανώς οι εικόνες που φτιάξατε κι εσείς στο μυαλό σας
έχουν να κάνουν με ένα κοντινό πλάνο σε βίντεο για το
χορταράκι και μια εικονογράφηση παλιού παιδικού βι-
βλίου για τη γάτα. Ίσως και όχι.

Πάντως τολμώ να ισχυριστώ με σιγουριά ότι και τα
δυο κορίτσια μου μετέδωσαν το μήνυμα ότι οι δυο αυτές
εικόνες -που για κάποιο λόγο αποτυπώθηκαν στο μυαλό
τους, τέθηκαν υπό επεξεργασία και εκφράστηκαν- δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητά τους, δεν απο-
τελούν στοιχείο του περιβάλλοντος τους. Η Δέσποινα
μάλιστα έσπευσε να μου αντιπαραθέσει τη δική της αλή-
θεια για το θέμα -ότι δηλαδή τρώνε μόνο μπισκότα- ανα-
δεικνύοντας έτσι την αντίθεση της εικόνας, της πληρο-
φορίας, της γνώσης με τη δική της αντίληψη, προσλαμ-
βάνουσα, θεώρηση.

Συνεχίζω λοιπόν με τον ισχυρισμό ότι το επιτακτικό
ύφος των κοριτσιών καθώς εξωτερικεύουν τις παρατη-
ρήσεις τους εστιάζει ακριβώς σε αυτήν τη συνειδητή αν-
τίθεση που νιώθουν και έχουν το σθένος να υποστηρί-
ζουν ακόμη και σε αυτή τη μικρή ηλικία. Τα κορίτσια κα-
λούν για αλλαγή.

Το σπίτι
Υπάρχουν βέβαια ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει

να αλλάξουν. «Δεν πρέπει» όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά
διότι δεν αντιλαμβανόμαστε -ακόμα- την ανάγκη για αλ-
λαγή.

Παρακολουθώντας προσεκτικά την εξέλιξη ζωγραφι-
κών θεμάτων της Μάγιας ακολουθώ και την ανθρώπινη
εξέλιξή της. Αρχικά στις ζωγραφιές της υπήρχα εγώ -η
μαμά-, μια μορφή κυρίαρχη, ψηλή και τρομερή, ενώ η
δική της -αισθητά μικρότερη σε μέγεθος- υπήρχε κάπου
τριγύρω. Σταδιακά οι δυο φιγούρες απέκτησαν το ίδιο
ύψος, ενώ μια τρίτη φιγούρα άρχισε να κάνει την εμφά-
νισή της: ο μπαμπάς.

Με τον καιρό η μαμά, που μίκραινε διαρκώς, σχεδόν

ελαχιστοποιήθηκε, ενώ η Μάγια και ο μπαμπάς τοποθε-
τήθηκαν μέσα σε ένα σπίτι. Κάπου εκεί λοιπόν πριν από
τα τέσσερα χρόνια της κάνει την εμφάνισή της η ισχυ-
ρότερη των σταθερών, την οποία εγώ από την ερασιτε-
χνική παρατήρηση παιδικών ζωγραφιών των ανθρώ-
πων κοντά μου έχω εντοπίσει: το σπίτι. Αυτό το αρχετυ-
πικό σύμβολο ενός ορθογωνίου με την τριγωνική σκεπή.
Αυτό που όλοι μας κάποτε ζωγραφίσαμε με αναμφίβολα
διαφορετικές παραλλαγές, κρατώντας όμως τη βασική
μορφή αναλλοίωτη.

Η Μάγια και οι φίλες της έχουν εξελίξει το σπίτι σε ένα
διαφανές περίγραμμα των δύο σχημάτων, μιας πιο
αφαιρετικής και μίνιμαλ προσέγγισης, στην οποία τα όρια
του μέσα και του έξω έχουν εξομαλυνθεί. Στις δικές μου
παιδικές ζωγραφιές σπιτιών, για παράδειγμα, υπάρχει
μια ξεκάθαρη πρόσοψη με πόρτα και παράθυρα με κουρ-
τινούλες, ενώ η Μάγια μάς αφήνει να δούμε τι συμβαίνει
στο εσωτερικό του.

Το σπίτι λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της αυθαίρετης και
υποκειμενικής μας ανάλυσης ερεθισμάτων προερχόμε-
νων από νήπια μοιάζει να παραμένει γι’ αυτά αξία που
δεν αμφισβητείται. Αυτή η έλλειψη αμφισβήτησης, όμως,
αυτή η χωρίς κριτική αναπαραγωγή της μορφής του σπι-
τιού από τα νήπια όταν κανένα τους δεν βιώνει στο
άμεσο περιβάλλον του ένα σπίτι μιας τέτοιας μορφής -

όλα ζουν σε διαμερίσματα μέσα σε πολυκατοικίες- έχει,
πιστεύω, κάτι να μας πει.

Το περιβάλλον
Το ερώτημα που, εγώ τουλάχιστον, διακρίνω είναι:

Γιατί οι αντιθέσεις που προκύπτουν από τα χορταράκια
και τις γάτες αναδύονται ως προβληματικές στα νήπια,
ενώ είναι σε θέση να ισορροπούν μέσα τους τρανταχτές
αντιφάσεις, όπως αυτή της μορφής του σπιτιού; Γιατί
επιλέγουν να τονίσουν τη μια αντίφαση έναντι μιας άλ-
λης;

Η αρχική απάντηση στο ερώτημα αυτό δόθηκε μέσα
από το πρίσμα μιας προσωπικής μου ενοχής. Ενοχή για
την απομάκρυνση από τη φύση. Η αποξένωση από το
φυσικό περιβάλλον που κλείνει τα παιδιά στα διαμερί-
σματα αφαιρώντας τους τη δυνατότητα να αράζουν στα
γρασίδια καθώς αυτά μεγαλώνουν και να κρυφοκοιτά-
ζουν τις γατούλες που καταβροχθίζουν τα μίκυ μάους.

Έρχεται όμως σε αυτό το σημείο ο Βρετανός ανθρω-
πολόγος Tim Ingold1 να ρίξει λίγο φως στις ενοχικές
ψυχές αντικαθιστώντας με τα δοκίμιά του τη «στείρα δι-
χοτομία φύσης και πολιτισμού» με τη «δυναμική συνερ-
γία οργανισμού και περιβάλλοντός». Ο Ingold, βασισμέ-
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νος στην ανθρωπολογική ανάλυση κυνηγών, παρατηρεί
ότι η επιστημονική ερμηνεία πρεσβεύοντας τον πολιτι-
σμό έρχεται σε αντιπαράθεση με την ιθαγενή ερμηνεία
που αντικατοπτρίζει τη φύση (κατά τη δυτική σκέψη) και
με αυτόν τον τρόπο θέτει τη δεύτερη ως σαφώς κατώ-
τερη.

Με λίγα λόγια η ύπαρξη της αφηρημένης έννοιας της
φύσης σε αντιπαραβολή με τον πολιτισμό μάς τοποθετεί
σε μυθικά ύψη θεώρησης των πραγμάτων γύρω μας
και μας στερεί την ενεργή ενασχόλησή μας με το περι-
βάλλον μας προκειμένου να φτάσουμε στην αποκάλυψη
της αλήθειας της ζωής ως διαδικασίας. Μιας διαδικασίας
της οποίας είμαστε, ως οργανισμοί, μέρος της. Μιας δια-
δικασίας που μας αγγίζει αισθαντικά και κυριολεκτικά
μέσω του περιβάλλοντός μας.

Ο Ingold με βοήθησε να δω τη φύση ως πολιτισμική
κατασκευή και σε προσωπικό επίπεδο ως τον τόπο όπου
κατέθετα όλες μου τις ενοχές. Εκεί όπου τις άφηνα να
υποβόσκουν (και να βόσκουν ενίοτε, αφού μιλάμε για
φύση!). Ένας τόπος βουκολικός, φτιαγμένος από ανεκ-
πλήρωτες προσωπικές φαντασιώσεις, όπου βασιλεύουν
η ελευθερία και η ευτυχία. Ένας τόπος όπου ποτέ δεν θα
υπάρξω, τον οποίο πότε δεν θα κατακτήσω, αφού η
μοίρα (η άτιμη) με έστειλε να ζω εδώ, σε ένα διαμέρισμα
στην καρδιά της Αθήνας. Στα Εξάρχεια.

Τα Εξάρχεια
Τα Εξάρχεια λοιπόν αποτελούν το περιβάλλον μου.

Ένα περιβάλλον που φέρει ανεξάντλητο αριθμό νοημά-
των ενσωματωμένων μέσα του. Αποτελούν ένα περι-
βάλλον ιστορικό -όπως όλα εξάλλου τα περιβάλλοντα-,
αλλά ίσως με έναν ιδιότυπο τρόπο, αφού «εδώ στα Εξάρ-
χεια την ιστορία τη ζεις, γίνεσαι μέρος της», όπως μας
είπε ο Θ.Π. κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων κατοίκων
των Εξαρχείων στο πλαίσιο της έρευνας για το εγχείρημα
Πουλιά.2

Αναμφισβήτητα τα Εξάρχεια έχουν πολλές ιδιαιτερό-
τητες, αλλά, προκειμένου να ανακαλυφθούν από τα παι-
διά που ζουν εδώ, όχι σαν συγκεκριμένες πληροφορίες
αλλά σαν ξεκλείδωμα νοημάτων, θα πρέπει κάποιος να
τους τα δείξει. Η έννοια της επίδειξης για τον Tim Ingold
είναι πολύ σημαντική. Αντλεί παραλληλισμούς από την
προσωπική του εμπειρία, καθώς ο βοτανολόγος πατέρας
του τοί έδειχνε πράγματα σε περιπάτους, αλλά και από
τη μελέτη των Αβορίγινων της Αυστραλίας, όπου ένα
αγόρι κατά την προετοιμασία για την τελετή ενηλικίωσης
πηγαίνει για μια μεγάλη περιήγηση που διαρκεί παρα-
πάνω από δυο μήνες.

Ο μεν πατέρας έδινε στον νεαρό Tim να δει, να μυρίσει,
να γευτεί τα φυτά που άρεσαν στον ίδιο, ενώ οι Αβορί-
γινες νέοι μάθαιναν για τη χλωρίδα και την τοπογραφία
ταυτόχρονα με την τοτεμική σημασία των τοποθεσιών
που έβλεπαν. «Μέσα από το ακόνισμα των αντιληπτικών
ικανοτήτων τα νοήματα που είναι έμφυτα στο περιβάλ-
λον δεν κατασκευάζονται, αλλά ανακαλύπτονται».

Κατανοώντας όμως τη βαρύτητα της ενασχόλησης με
το περιβάλλον μου και προκειμένου να δείξω κάτι στη
Μάγια και στις φίλες της, πρέπει πρώτα να το δω και
εγώ. Να το δω, να το ακούσω, να το νιώσω. Και όταν
καλούμαι να κατανοήσω διαισθητικά το περιβάλλον,
αποκαλύπτονται γύρω μου μυριάδες ενδείξεις.

Η περιοδικότητα των εποχών μπορεί να εκφραστεί
πέρα από το χορτάρι που μεγαλώνει παρακολουθώντας
τους κύκλους ζωής των δέντρων στη γειτονιά. Οι μου-
ριές της Καλλιδρομίου ξεκινούν (ή τελειώνουν;) έναν
κύκλο υπό τον ήχο των ηλεκτρικών πριονιών όταν κλα-
δεύονται αυστηρά από τους κηπουρούς στο τέλος του
χειμώνα για να ξαναπετάξουν μικροσκοπικά μπουμπου-
κάκια στα μέσα της άνοιξης που θα οδηγήσουν στο ξέ-
σπασμα νέων κλαδιών που θα φουντώσουν με φύλλα

δυσκολεύοντας τους περαστικούς, για να ακολουθήσει
το υπέροχο χριτς - χρατς των κρατσανιστών ξεραμένων
φύλλων στα πεζοδρόμια στις αρχές του καλοκαιριού.

Μπορώ να φανταστώ ότι στο σπίτι του Λαπαθιώτη,
όπου βρίσκουν καταφύγιο (όπως και όταν ζούσε) τόσες
πολλές γάτες, υπάρχουν ακόμα μερικές που κυνηγάνε
και τρώνε ποντίκια. Μπορώ όμως να δω έξω από το σπίτι
του τα γατο-οικοδομήματα που έχουν «χτίσει» οι άνθρω-
ποι της γειτονιάς, που αθόρυβα φροντίζουν τα αδέ-
σποτα. Μπορώ να μιλήσω με την Κατερίνα για την
Μπουμπού και τη Σούζι, τις οποίες ταΐζει καθημερινά
μπισκοτάκια στη γωνία Δερβενιών με Ζαίμη. Μπορώ να
δείξω τόσα πολλά, αρκεί να τα δω κι εγώ.

Κατοικώντας ποιητικά
Ξαναγυρνώντας στη μορφή του σπιτιού που ζωγρα-

φίζεται από τα νήπια θέλω να προσθέσω ένα ακόμη
στοιχείο. Όταν η δασκάλα ζήτησε από τη Μάγια να ζω-
γραφίσει το σπίτι όπου μένει, αυτή σχεδίασε ένα ορθο-
γώνιο με πλήθος από κουτάκια και ανθρωπάκια μέσα
σε κάθε ένα από αυτά. Η Μάγια ζωγράφιζε τη δική της
απόδοση μιας πολυκατοικίας. Της πολυκατοικίας όπου
η ίδια κατοικεί, αφού ήταν σε θέση να αντιστοιχίσει τα
ανθρωπάκια με τα ονόματα των γειτόνων της.

Το στοιχείο αυτό μου δείχνει ότι η Μάγια είναι σε θέση
να διαχωρίσει την αναπαράσταση από τον συμβολισμό
και, όσον αφορά το σπίτι, να επιλέγει τον δεύτερο προ-
κειμένου να το αποδώσει. Ίσως δηλαδή η μορφή του
ορθογωνίου μαζί με το τρίγωνο να αποτελεί ένα σύμ-
βολο μιας βαθύτερης έννοιας κατοίκησης απαλλαγμένης
από την ανάγκη αναπαράστασης. Ίσως ακόμα η κατοί-
κηση αυτή να αναφέρεται στην κατοίκησή μας στον κό-
σμο και όχι σε ένα συγκεκριμένο οίκημα.

Στο έργο Χτίζουμε, κατοικούμε, στοχαζόμαστε (1952)
ο Γερμανός φιλόσοφος Martin Heidegger (1889-1976)
αναρωτιέται για τη σχέση μεταξύ της οικοδόμησης και
της κατοίκησης. Εκεί η έννοια της ποιητικής κατοίκησης
κάνει την εμφάνισή της. Για την ακρίβεια η διατύπωση
είναι πως «ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος». Αν όμως η
κατοίκηση περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους
βιώνει ο άνθρωπος τη ζωή του στη γη, τότε τι σημαίνει
κατοικώ ποιητικά;

Στην ερώτηση αυτή τα βιώματά μου και οι προσωπικές
μου παρατηρήσεις μου δείχνουν τον δρόμο. Κατοικώ

ποιητικά σημαίνει κατοικώ πέρα από τον τόπο μου, αλλά
βαθιά ριζωμένη μέσα του, αντλώντας με τις ρίζες μου
την ενέργεια που με αναπτύσσει, ανακαλώντας το
πνεύμα του τόπου μου, αλλά και επικοινωνώντας με το
πανανθρώπινο, με το παγκόσμιο, με την ολότητα που με
συνδέει με τον έξω κόσμο. Κατοικώντας ποιητικά ση-
μαίνει ισορροπώ με το σώμα και την ψυχή ανάμεσα σε
παράλογα αντιθετικές δυνάμεις, ανάμεσα στην ύλη και
το πνεύμα, στο μεγαλείο και την ασημαντότητα.

Οι ζωγραφιές σπιτιών προερχόμενες από νήπια ίσως
αποτελούν τη συμβολική έκφραση μιας ανθρώπινης έν-
νοιας: της κατοίκησης. Τα παράπονά τους σχετικά με τα
χορτάρια και τις γατούλες ίσως να σημαίνουν ότι η
γνώση ως πληροφορία ως εικονιστική αναπαράσταση
και μόνο δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη τους για μια
βαθύτερη, μια ποιητική κατοίκηση. Και το περιβάλλον
μας (και το περιβάλλον τους), απελευθερωμένο από την
απαίτηση συσχετισμού του με τη φύση, μπορεί να απο-
τελεί το μέσον (το όχημα) με το οποίο εμείς μπορούμε
να οδηγήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

1 Ingold, T. (2016), Η αντίληψη του περιβάλλοντος: Δοκίμια
για τη διαβίωση, την κατοίκηση και τις δεξιότητες, Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, σσ: 27-37.
2 Το Εγχείρημα Πουλιά για τη γειτονιά και τις ταράτσες των
Εξαρχείων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Ιουνίου
2018, http: www.birdsproject.net
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Eχει η Αθήνα ποτάμια; Ποιοι είναι οι λόφοι της;
Πώς σχετίζεται το ανάγλυφο της με τη ζωή στην
πόλη;

Η Αθήνα μέσα στην ιστορική της πορεία έχει ως πόλη
εξελιχθεί φυσικά γύρω από το ανάγλυφό της, τις όχθες
των ποταμών, στις παρυφές των βουνών και των λόφων
της. Οι σημαίνουσες δραστηριότητές της ακο-
λουθούσαν τα φυσικά στοιχεία και έπαιρναν ζωή
από αυτά. Για παράδειγμα στις όχθες του Ιλισού
είχαν ιδρυθεί στην αρχαιότητα, εκτός από επαύ-
λεις και πολλά ιερά, το Λύκειο όπου δίδαξε ο Αρι-
στοτέλης και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η πορεία αυτή διεκόπη σταδιακά με την ίδρυση
του νέου κράτους, καθότι έτσι άρχισε η αποσπα-
σματική ανάπτυξη μιας απότομα αναπτυσσόμε-
νης κοινωνίας, κατόπιν βεβιασμένων κινήσεων
και μικρο-οικονομικής εκμετάλλευσης, καταπί-
νοντας το φυσικό στοιχείο, το οποίο, λόγω της
ανεξέλεγκτης οικιστικής ανάπτυξης, είχε ήδη αρ-
χίσει να υποβαθμίζεται.1

Καθώς το ανάγλυφο αγνοήθηκε συστηματικά
σε όλες τις περιόδους έντονης ανοικοδόμησης
της πόλης, δεν είναι πλέον διακριτό, δεν αποτελεί
στοιχείο προσανατολισμού και δεν λειτουργεί
ως σημαντικός δείκτης της εξέλιξης του τόπου.2

Η φυσική (και σημειολογικά φορτισμένη από την αρ-
χαιότητα) τοπογραφία της πόλης παραμένει στοιχείο
ανεκμετάλλευτο από το εκπαιδευτικό σύστημα. Πώς γί-
νεται αντιληπτή η Αθήνα στα μάτια των παιδιών; Πώς
θα το ανακαλύψουμε; Πώς θα τη γνωρίσουμε;

Για τα παιδιά που κατοικούν σε μια μεγαλούπολη σαν
την Αθήνα η «σχέση» τους με το περιβάλλον τους τίθεται
ως τουλάχιστον προβληματική. Η εξάπλωση της Αθήνας
και η μετακίνηση στην πόλη με το αυτοκίνητο κατασκευά-
ζουν στα μάτια των παιδιών μια αποσπασματική αστική
εμπειρία με σαφείς αφετηρίες και προορισμούς, αλλά
με αδύνατη τη στοιχειοθέτηση μιας χωρικής συνέχειας.

Η παντελής απουσία δικτύων φιλικών προς τα παιδιά
-προς τον πεζό και τον ποδηλάτη- καθιστά την πόλη στα
μάτια τους έναν τόπο με τον οποίο δεν έχουν τη δυνα-
τότητα διάδρασης. Επομένως η υιοθέτηση μιας στάσης
σεβασμού, προστασίας και ενσωμάτωσης των φυσικών
στοιχείων της πόλης, πρακτική με στόχο να εξελιχθεί στη
συνέχεια σε μοντέλο ζωής, δεν προτείνεται απλά, αλλά
είναι απαραίτητο να τεθεί μέσα από την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση.

Τίθεται εξάλλου πλέον όλο και πιο ρητά ως θεμελιω-
μένο δικαίωμα και βασική ανάγκη η δυνατότητα για
άμεση και καθημερινή συσχέτισή των παιδιών με το φυ-
σικό στοιχείο καθότι πρόκειται για τη γενιά που περνάει
το 90% του χρόνου της σε εσωτερικό χώρο και οι επι-
πτώσεις στην ομαλή ανάπτυξη, υγεία και ευεξία τους εί-
ναι ήδη εμφανείς.3

Το επίσημο σχολικό εργαλείο εκμάθησης του κόσμου
που μας περιβάλλει είναι το μάθημα Μελέτη Περιβάλ-
λοντος. Είναι ανάγκη όμως πλέον το συγκεκριμένο μά-
θημα να μετατραπεί σε μια απολύτως βιωματική διαδι-
κασία, όπου οι σύγχρονες προκλήσεις της αστικότητας
θα τίθενται υπό επεξεργασία από τα παιδιά. Το μάθημα
της αρχιτεκτονικής ως μελέτης του ανθρωπογενούς πε-
ριβάλλοντος θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως
σύστημα ανάλυσης, αλλά προπαντός σύνθεσης, των δε-

δομένων που μας περιβάλλουν, με στόχο τη βιωσιμό-
τητα των πόλεων.

Ένας από τους πλέον βασικούς στόχους της εκπαιδευ-
τικής προσέγγισης της Μελέτης Περιβάλλοντος, έτσι
όπως την εννοούμε μέσω των εργαστηρίων μας, είναι
η εξοικείωση των παιδιών με την πόλη και το ανάγλυφό
της, αλλά και η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που
προκύπτουν από τη συστηματική αγνόησή του. Ένα
ισχυρό παράδειγμα αποτελούν τα εναπομείναντα ανοι-
χτά ρέματα της Αθήνας, τα οποία παραμένουν μια εκ-

παιδευτική ευκαιρία. Όχι μόνο για την παρατήρηση της
αυτοφυούς βλάστησης και της εναπομένουσας φυσικής
ζωής, αλλά και για την εκμάθηση του φυσικού ανάγλυ-
φου και την ένταξή του στη ζωή της πόλης.

Στα εργαστήρια αρχιτεκτονικής, μέσα από τα βιωμα-
τικά εργαλεία προσέγγισής του φυσικού τοπίου και ανα-
γνώρισης των ιχνών του, προχωράμε από την εξοι-
κείωση με τα αστικά φαινόμενα και τη γνώση του ανά-
γλυφου της Αθήνας στην παραγωγή σχεδιαστικών προ-
τάσεων και κατά περίπτωση υλοποίησή τους σε φυσικό
χώρο. Οι προτάσεις των παιδιών μάς εκπλήσσουν θετικά
και επιβεβαιώνουν τη διεθνή τάση, όπου τα παιδιά ανα-
γνωρίζονται όλο και περισσότερο ως κοινωνικά μέλη
που αξίζει να λαμβάνουν μέρος στις πολιτικές αποφά-
σεις που αφορούν σχεδιασμό χώρων της πόλης, ως πο-
λίτες με ίσα δικαιώματα και καθαρή ματιά.

Μια ευκαιρία δημιουργίας μιας νέας σχέσης της πόλης
με φυσικά στοιχεία της ήταν το εργαστήρι «Πώς να ενώ-
σουμε τους δύο Λόφους;», που υλοποιήθηκε στη Νεά-
πολη Εξαρχείων. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποι-
ήθηκε επίσκεψη στον λόφο του Λυκαβηττού, από όπου
τα παιδιά βιώσαν την αίσθηση της θέασης του ανάγλυ-
φου της πόλης από ψηλά. Με την πόλη στα πόδια τους,
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να σχο-
λιάσουν, να μπουν σε διαδικασία προβληματισμού σε
σχέση με το τοπίο που απλώνεται στα πόδια τους. Να
διαβάσουν ίχνη του προϋπάρχοντος φυσικού τοπίου, τα
οποία κρύβουν την εξέλιξη της πόλης και άρα την ιστορία
της.

Το πρόβλημα προς επίλυση που εντοπίστηκε μέσα από
την παρατήρηση της πόλης από το ύψος του Λυκαβηττού
ήταν ο άξονας της οδού Ισαύρων, που ενώνει τον λόφο
του Λυκαβηττού με τον μικρότερο λόφο του Στρέφη
(απόσταση περίπου 450 μ.). Πώς άραγε θα μπορούσαμε
να προσεγγίσουμε τον απέναντι λόφο μέσα από την τσι-
μεντένια θάλασσα; Πώς να συνδέσουμε τους δύο λό-
φους μέσα από τη δημιουργία μιας διαδρομής φιλικής
προς τα παιδιά;

Αλ-
λάζοντας κλί-

μακα παρατήρη-
σης και κατεβαί-

νοντας στο επίπεδο της
πόλης, τα παιδιά διέτρεξαν την

οδό Ισαύρων. Περπάτησαν το πε-
ζοδρομημένο τμήμα της (παρ)ακο-

λουθώντας τον επεξεργασμένο χάρτη
που τους δόθηκε και τις ποιότητες των γύρω
κτηρίων (Προπολεμικά ή σύγχρονα; Ποια τα
χαρακτηριστικά τους; Εγκαταλελειμμένα ή
κατοικημένα; Πώς το συμπεραίνουμε;), μέχρι
που ο άξονας της οδού Ασκληπιού έληξε το
πεζοδρομημένο τμήμα της.

Τα παιδιά αρχικά παίρνουν ως δεδομένη
την απόλυτη παράδοση της πόλης στην κί-

νηση των αυτοκίνητων, καθώς αποτελεί την κυρίαρχη
νοοτροπία της καθημερινότητάς τους. Το δικαίωμα στην
ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση, κίνηση και αυτοέκ-
φραση μέσα στον αστικό ιστό είναι κάτι για το οποίο δεν
λαμβάνουν καμία εκπαίδευση.

«Τι γίνεται όταν εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα από έναν
αθηναϊκό δρόμο;» είναι το δεύτερο ερώτημα που τους
τέθηκε. Τα παιδιά οραματιστήκαν μια πόλη φιλική προς
αυτά, με δικαιώματα στην ελεύθερη κυκλοφορία, στο
παιχνίδι σε αυτοσχέδιους ελεύθερους χώρους με την
παρουσία φυσικού στοιχείου, όπως έκαναν κάποτε (έως
και μερικές δεκαετίες πριν) παιδιά που έπαιζαν στην
ακάλυπτη ακόμα κοίτη του Κηφισού. Εν τέλει, μέσα από
το συγκεκριμένο εργαστήρι, τα παιδιά ενστερνίστηκαν
την ανάδειξη του φυσικού στοιχείου και την επέκτασή
του ώστε να λειτουργεί ως ένα φιλικό δίκτυο μέσα στην
πόλη και όχι ως ασύνδετες μονάδες.

Μέσα από κολλάζ, σχέδια και μακέτες, τα παιδιά εξέ-
φρασαν ελεύθερα τις ιδέες τους, ουτοπικές ή μη, και κα-
τέληξαν σχεδόν ομόφωνα στο εξής: Δεν θα ρωτάμε πια
πόσα αυτοκίνητα χωράνε σε έναν δρόμο, αλλά πόσοι
άνθρωποι (και άγρια ζώα) χωράνε σε έναν δρόμο!

1 Η αλλαγή αυτή στην αντιμετώπιση των φυσικών στοι-
χείων έφερε και αντίστοιχες αλλαγές στην ορολογία που τα
περιγράφει, με αντίστοιχη αλλαγή στην αντιμετώπισή τους,
δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο υποβάθμισης της φύσης.
Για παράδειγμα η αντιμετώπιση ποταμιών και ρεμάτων σε
σχέση με την «υδραυλική» ή «αποχετευτική» τους διάσταση
ή το ότι ο χώρος που θα μπορούσε να είναι και να ονομάζε-
ται «αυλή» των πολυκατοικιών αποκαλείται πια ακάλυπτος
χώρος.
2 Εκτός από τα ποτάμια και τα ρέματα που αντικαταστάθη-
καν από κεντρικές οδικές αρτηρίες, δρόμους ή πεζοδρό-
μους, ακόμα και το ανάγλυφο των λόφων είναι δυσδιάκριτο
λόγω της κλίμακας των κτηρίων, που δεν είναι συμβατή με
αυτό.
3 https://paidpost.nytimes.com/velux/the-indoor-genera-
tion.html?smid=fb-share

Το ανάγλυφο της Αθήνας
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ΈΛΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ* 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΩΤΗΣ**

Ηέννοια του χώρου και η αντίληψή του αφορούν
μια υποκειμενική πραγματικότητα που εξαρτά-
ται από διάφορους παράγοντες. Ο άνθρωπος,

στη συνεχή προσπάθειά του να ορίσει, να κατανοήσει
και να ερμηνεύσει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται,
ουσιαστικά αναλύει και περιγράφει την εμπειρία του χώ-
ρου και όχι τον χώρο καθ’ εαυτό.

Αυτή η σχέση ανθρώπου και χώρου αντιλαμβάνεται
και βιώνεται ως ένα σύνολο οπτικών πεδίων / εικόνων
που αλλάζουν συνεχώς καθώς κινούμαστε και επηρε-
άζονται από τη φυσική γεωμετρία που έχει καθετί που
κάνουμε, είτε αναφερόμαστε σε μια δραστηριότητα που
καταλαμβάνει χώρο είτε σε μια δραστηριότητα που δη-
μιουργεί / αναπτύσσει νοητές γραμμές και σημεία στον
χώρο. Αλλά, αν κληθούμε να περιγράψουμε έναν χώρο,
ποια εικόνα θα επιλέξουμε;

Αν ζητηθεί η περιγραφή / αναπαράσταση ενός χώρου,
αυτό που θα προκύψει θα είναι η γνώση του ατόμου
προς τον χώρο αυτόν και κάθε γνώση ξεκινά από την
εμπειρία. Μέσω της χωρικής εμπειρίας (spatial expe-
rience) ο άνθρωπος κατανοεί όσα τον περιβάλλουν με-
τατρέποντας τον απροσδιόριστο χώρο σε βιωμένο χώρο
και τον ίδιο του τον εαυτό σε αδιαχώριστο κομμάτι αυτού.
Η αποτύπωση της εν λόγω εμπειρίας οδηγεί στη δημι-
ουργία μια ασυνείδητης ψυχικής ζωής διαμορφώνοντας
την εσωτερική πραγματικότητα του ανθρώπου και κατ’
επέκταση την προσωπική του οπτική για κάθε χώρο.

Προκειμένου, όμως, ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην
κατάκτηση της γνώσης ενός ορισμένου περιβάλλοντος,
πρέπει να συλλέξει και να αποκτήσει εμπειρίες μέσα σε
αυτό. Ειδικά κατά την παιδική του ηλικία, ο άνθρωπος
μαθαίνει τον χώρο μόνο μέσα από τις ατομικές του δρα-
στηριότητες και αυτές, μάλιστα, θα αποτελέσουν και τα
στοιχεία που θα καθορίσουν την ταυτότητα ή την ιδιότητα
του εκάστοτε περιβάλλοντος.

Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ονομά-
ζουν τα παιδιά έναν χώρο με βάση το κυρίαρχο αντικεί-
μενο στο οποίο προσανατολίζονται οι δραστηριότητές
τους ή ένα κεντρικό ή έντονο διακοσμητικό ή μορφολο-
γικό στοιχείο. Αναφέρονται σε ένα πάρκο ως «οι κούνιες»
ή σε μια αίθουσα με ένα ξύλινο καράβι τοποθετημένο
στον τοίχο ως «το καράβι» αντίστοιχα.

Τα ίχνη, επομένως, κάθε εμπειρίας αποτυπώνονται
στο ασυνείδητο και εγγράφονται την ίδια στιγμή που
άλλα εξαφανίζονται, τροποποιούνται ή συνδέονται με-
ταξύ τους δημιουργώντας νέες συσχετίσεις. Συνεπώς
το ίχνος είναι κάτι δυναμικό και κάθε τροποποίησή του
συνεπάγεται μια αλλαγή άμεσα συνδεδεμένη με τον
χώρο και το στάδιο της χωρικής αντίληψης (spatial per-
ception) του παιδιού.

Αυτή η ικανότητα συγκράτησης αναπαραστάσεων
συγκεκριμένων προσωπικών βιωματικών εμπειριών
που συμβαίνουν σε έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο
και μπορούν να βιωθούν ξανά μέσω συνειδητής ανά-
κλησης ορίζεται υπό την έννοια της βιωματικής μνήμης
(episodic memory). Το είδος της μνήμης αυτής εμπλου-
τίζεται με στοιχεία της φαντασίας του παιδιού, που μπο-
ρεί να προκύψουν από τον συνδυασμό διαφόρων εικό-

νων ή φανταστικών ιστοριών / παραμυθιών και οδηγούν
στην κατάστρωση μιας χαρακτηριστικής εικόνας του χώ-
ρου.

Η εν λόγω εικόνα, για να αναλυθεί, μπορεί να μετα-
φραστεί ως ένας ορισμένος χώρος με σαφή στοιχεία
και να πραγματοποιηθεί χωρική ανάλυση (spatial ana-
lysis) σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πλη-
ροφοριών (ΓΠΣ ή GIS).

Ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ ή GIS)
είναι μια ειδική περίπτωση πληροφοριακού συστήματος,
όπου η πληροφοριακή βάση αποτελείται από παρατη-
ρήσεις για χωρικά κατανεμημένα χαρακτηριστικά, δρα-
στηριότητες ή γεγονότα που καθορίζονται στον χώρο
σαν σημεία, γραμμές ή επιφάνειες. Τα GIS αντιπροσω-
πεύουν, δηλαδή, ένα ισχυρό εργαλείο για τη συλλογή,
αποθήκευση, ανάληψη ανά πάσα στιγμή, μετασχηματι-
σμό και απεικόνιση χωρικών στοιχείων του πραγματικού
κόσμου.

Προκειμένου, όμως, να υπάρξει η δυνατότητα κατα-
νόησης διαφόρων χωρικών στοιχείων, αποτυπωμάτων
και σχέσεων από κοινού απαιτείται μια γλώσσα χωρικής
περιγραφής, η οποία παρέχεται μέσα από το συντακτικό
του χώρου (space syntax). Το συντακτικό του χώρου
παρέχει τεχνικές ανάλυσης του χωρικού συνόλου ως
δικτύων χώρου και αποτελεί έναν τρόπο οργάνωσης
των δεδομένων.

Μέσα από τις τεχνικές του μπορεί κάθε ορισμένο πε-
ριβάλλον να μετατραπεί σε γεωγραφικό χώρο, συνο-
δευόμενο από μια βάση δεδομένων που παρέχει πλη-
ροφορίες για κάθε ιδιότητα ή στοιχείο που φέρει. Με αυ-
τόν τον τρόπο καταγράφονται και κατανοούνται οι σχέ-
σεις που συνδέουν τα εν λόγω στοιχεία ή αυτές που δη-
μιουργούνται εξαιτίας τους μέσα στον χώρο.

Σε γενικότερο επίπεδο η χωρική ανάλυση χρησιμο-
ποιεί τεχνικές που βασίζονται στις ιδιότητες των δεδο-
μένων που φέρουν χωρικά χαρακτηριστικά και εκφρά-
ζουν κάθε στοιχείο ως μια γεωγραφική οντότητα (ση-
μείο, γραμμή, πολύγωνο). Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε ει-

κόνα που έχει διαμορφώσει και εκφράσει το παιδί μπορεί
να μετατραπεί σε έναν σαφή χώρο με όρια, αποτελού-
μενο από συγκεκριμένα σημεία, γραμμές και περιοχές
(εικόνα 1). Το κάθε στοιχείο, πλέον, μπορεί να αναλυθεί
ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόσο ως μο-
νάδα όσο και ως σύνολο, υποδεικνύοντας τον τρόπο με
τον οποίο τοποθετείται και συμπεριφέρεται μέσα στον
χώρο και αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Στο πλαίσιο της ίδιας λογικής, συλλέγοντας και συγ-
κρίνοντας αναπαραστάσεις του ίδιου χώρου από δια-
φορετικούς δημιουργούς, μπορούν να ποσοτικοποι-
ηθούν οι ιδιότητες της κάθε χωρικής οντότητας και να
συνταχθεί η ταυτότητά της δημιουργώντας τη μέση ει-
κόνα του εν λόγω χώρου.

Διαβάζοντας και αναλύοντας διάφορες και διαφορε-
τικές οπτικές εμπειριών των παιδιών με κοινό εννοιολο-
γικά χώρο, προκύπτουν τα στοιχεία εκείνα που είναι ανα-
γκαία για τη σύσταση της έννοιας του προαναφερόμενου
χώρου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού. Κα-
ταγράφονται όλες εκείνες οι οντότητες και οι μεταξύ
τους σχέσεις που συνθέτουν το σύνολο του χώρου και
είναι απαραίτητες για την κατάστρωση της ιδιαίτερης
ταυτότητάς του, υποδηλώνοντας τι είναι αυτό που του
προσδίδει τον εκάστοτε χαρακτηρισμό, αλλά και τι χρει-
άζεται ώστε ένας χώρος να αποκτήσει έναν συγκεκρι-
μένο χαρακτηρισμό.

Αποσαφηνίζοντας όλα τα συστατικά στοιχεία και τους
τρόπους της μεταξύ τους σύνδεσης ή μη, συγκεκριμε-
νοποιούνται τα αντιληπτά στοιχεία του χώρου και απο-
κωδικοποιείται η δομή της εικόνας του μέσα από την
παιδική ματιά. Γίνεται κατανοητός ο τρόπος που το παιδί
διαβάζει ένα ορισμένο περιβάλλον και ποσοτικοποιείται
η γνώση του γύρω από αυτό. Μια γνώση που δεν επη-
ρεάζεται από νόρμες και φόρμες και μεταδίδει το πραγ-
ματικό χωρικό βίωμα, εμπλουτισμένο πολλές φορές με
συναισθηματικούς παράγοντες, καθιστώντας ικανή την
ανάγνωση της εκάστοτε εμπειρίας μέσα στον συγκεκρι-
μένο χώρο.

Αντιλαμβανόμενοι τη δομή του χώρου 
μέσα από την παιδική ματιά

*αρχιτέκτων μηχανικός, υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ
**καθηγητής Ε.Μ.Π.
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ΈΦΗ ΔΟΥΒΙΤΣΑ

Hοργάνωση Jane Goodall’s Roots & Shoots Gree-
ce είναι παράρτημα του διεθνώς αναγνωρισμέ-
νου Ινστιτούτου Τζέιν Γκούντολ (Jane Goodall In-

stitute) και στην Ελλάδα μετρά μόλις ένα χρόνο επίσημης
λειτουργίας. Κύριος σκοπός της, σε πρώτη φάση, είναι να
ενθαρρύνει κυρίως παιδιά και νέους να κινητοποιηθούν
και να δράσουν ανάλογα με τις συνθήκες, ώστε να φέρουν
θετικό αντίκτυπο στο κόσμο γύρω τους, εμπνεόμενα από
ανθρώπους - πρότυπα όπως η δρ. Τζέιν Γκούντολ.

Η ομάδα μας, δεύτερη χρονιά φέτος, συμμετείχε στο Ath-
ens Science Festival, το οποίο είναι ένας θεσμός με κύριο
σκοπό την επικοινωνία και την εκλαΐκευση της επιστήμης
στο ευρύ κοινό. Η συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας Jane
Goodall’s Roots & Shoots Greece ήταν δυναμική με την
παρουσίαση δυο εργαστηρίων, εκ των οποίων το πρώτο
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και το
δεύτερο την Κυριακή 29 Απριλίου 2018. Ο γενικός άξονας
της θεματολογίας των δύο εργαστηρίων σχετιζόταν με
τους σκοπούς και τους στόχους της οργάνωσης. Εν τούτοις
η προσέγγιση διέφερε.

Συγκεκριμένα το εργαστήριο της Πέμπτης απευθυνόταν
σε παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων και στηρίχθηκε σε αφήγηση
που λάμβανε χώρα σε κυκλική επαναλαμβανόμενη ροή,
ώστε πολλές ομάδες παιδιών να έχουν τη δυνατότητα να
το ακούσουν. Πραγματευόταν την ιστορία της νεαρής Τζέιν
Γκούντολ και της περιέργειάς της να εξερευνά τον κόσμο
γύρω της, με πρώτη της ανακάλυψη αυτήν του «πώς η κότα
κάνει ένα αβγό».

Πράγματι, είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, καθώς αναδεικνύει
το έντονα εξερευνητικό πνεύμα της νεαρής Τζέιν από την
παιδική της ακόμα ηλικία, αλλά και το πόσο σημαντική ήταν
η ενθάρρυνση από τη μητέρα της. Πάντα ανήσυχο πνεύμα
η ίδια, ήθελε διαρκώς να παρατηρεί και να ανακαλύπτει

τον κόσμο γύρω της, μια εποχή που η πρόσβαση στη γνώση
ήταν ακόμα περιορισμένη. Γι’ αυτό, όταν γεννήθηκε η απο-
ρία στη μικρή ανήσυχη Τζέιν πώς η κότα κάνει ένα αβγό,
δεν μπορούσε να αφήσει την περιέργειά της ανικανοποί-
ητη. Έμεινε κρυμμένη στο κοτέτσι ώρες ολόκληρες μέχρι
να διαπιστώσει μόνη της τη διαδικασία.

Βέβαια, όταν επιτέλους μπόρεσε και το είδε με τα ίδια
της τα μάτια, είχαν περάσει ώρες ολόκληρες και κατά την
επιστροφή της διαπίστωσε ότι η μητέρα της είχε ανησυχή-
σει τρομερά, σε σημείο που είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία.
Παρ’ όλα αυτά δεν τη μάλωσε, αλλά κάθισε με ηρεμία να
ακούσει όλη την ιστορία που είχε να της διηγηθεί από αυτήν
την εμπειρία της. Η αφήγηση, εμπνεόμενη από την παρα-
πάνω ιστορία, έγινε με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο και

κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών που την πα-
ρακολούθησαν κατά την επίσκεψη τους στο φεστιβάλ με
τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Η ανεξάντλητη περιέργεια του ανθρώπου για έρευνα και
μάθηση δεν μπορούσε να λείπει ως παράδειγμα για τους
μαθητές που επισκέπτονται ένα «φεστιβάλ επιστήμης». Η
συγκεκριμένη αφήγηση ανέδειξε και τη σημασία που έχει
η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των γονέων προς τα παι-
διά τους, ώστε συνεχώς να αγωνίζονται για να πραγμα-
τοποιήσουν τα όνειρά τους.

Όσον αφορά το εργαστήρι της Κυριακής, στόχευε σε δια-
φορετικό κοινό, των εκπαιδευτικών και λοιπών ενδιαφε-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

H οργάνωση Jane Goodall’s Roots&Shoots
Greece στο Athens Science Festival

Jane Goodall’s R&S Greece by Michael Tsimperopoulos

copyright: Jane a Goodall’s R&S Greece by Dimitra Parmaxi 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Τα τελευταία 30 χρόνια γίνεται λόγος για ένα νέο
είδος σχολείων που ευδοκιμούν στις ΗΠΑ, τα
οποία ιδρύθηκαν στο όνομα της εκπαιδευτικής με-

ταρρύθμισης και της ελευθερίας επιλογών. Υπάρχει ένα
σαφώς πολωμένο κλίμα, καθώς πολλά ακούγονται γύρω
από αυτά και πολλοί είναι οι υπέρμαχοι, αλλά εξίσου πολ-
λές είναι και οι κριτικές εναντίον τους.

Θέλοντας να δώσουμε έναν σύντομο ορισμό, τα σχο-
λεία «συμβολαίου» είναι σχολεία τα οποία μπορούν να
συσταθούν από οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση, πανε-
πιστήμια, συλλόγους γονέων, ακόμα και εκκλησιαστικούς
οργανισμούς και χρηματοδοτούνται από το ίδιο το κράτος
για να λειτουργήσουν ακολουθώντας διαφορετικούς κα-
νόνες από τα αμιγώς δημόσια σχολεία. Πρόκειται για ένα
σχολικό σύστημα το οποίο σαφέστατα ανταγωνίζεται το
δημόσιο σχολείο και διαφέρει κυρίως ως προς τη διαδι-
κασία αξιολόγησης και λογοδοσίας, με σκοπό να συντη-
ρήσει τη κρατική χρηματοδότηση του.

Το ρεύμα της δημιουργίας τους ξεκίνησε το 1988 από
τον πρόεδρο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευ-
τικών Albert Shanker (Kahlenberg & Potter, 2014). Ο
Shanker προέβαλε ένα νέο δημόσιο σχολείο, με ιδέες
καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμπερίληψη
και εκπαιδευτικούς που θα έχουν λόγο στη διοίκηση.

Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε ένα σχολείο στην Κολωνία
της Γερμανίας, το οποίο είχε μαθητές από πολύ διαφο-
ρετικά κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα, αλλά και δια-
φορετικές μαθησιακές ανάγκες, καθώς μαθητές γηγενείς
και μετανάστες διδάσκονταν μαζί στην ίδια τάξη. Οι δά-
σκαλοι, επιπλέον, είχαν άμεσο λόγο στον τρόπο διοίκησης
του σχολείου και έπαιρναν αποφάσεις σχετικά με τον
τρόπο και τις μεθόδους διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να
υπάρχει μια σχετική αυτονομία και τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα θετικά, παρά τα «εμ-
πόδια» που προκαλούσαν οι διαφορές των παιδιών στο
μαθησιακό επίπεδο.

Έτσι, λοιπόν, σε μια Αμερική που τα χρόνια του 1970
γνωρίζει μια σφοδρή πολιτικο-οικονομική κρίση εξαιτίας
του πολέμου του Βιετνάμ αλλά και της κήρυξης εμπάργκο
από τον Οργανισμό Αραβικών Πετρελαιοπαραγωγών
Χωρών, η ανάγκη για μια γενικότερη κρατική μεταρρύθ-
μιση ήταν επιτακτική. Πολλοί έσπευσαν, με αυτή τη συγ-
κυρία, να κατηγορήσουν αμέσως την «κακή» και «ελλιπή»
δημόσια Παιδεία για την κρίση της χώρας απαιτώντας
άμεσες αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Βαθμιαία ξεκινάει ένα κύμα νέων εκπαιδευ-
τικών προτάσεων και εγχειρημάτων με προβαλλόμενο
στόχο την άμβλυνση των μαθησιακών ανισοτήτων, τα
θετικότερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και πάνω απ’ όλα
την ελευθερία κινήσεων όσον αφορά την επιλογή του
σχολείου από τους γονείς. Η ιδέα αυτή, μιας επιλογής
«ελεύθερης», φάνηκε ιδιαίτερα ελκυστική στους Αμερι-
κανούς, οι οποίοι, επηρεασμένοι από τη νέα τάξη πραγ-
μάτων και την παγκοσμιοποίηση, φάνηκαν ιδιαίτερα θε-
τικοί.

Και στο σημείο αυτό έγκειται το εξής ερώτημα: Μήπως
η «ελευθερία» της επιλογής προβλήθηκε ως μέσο μιας

ανοιχτής αγοράς που θα έχει τελικό σκοπό την αύξηση
των ιδιωτικού κέρδους και την σαφή αποδυνάμωση του
δημόσιου σχολείου της εκάστοτε κοινότητας; Και επι-
πλέον: Τι συμβαίνει με τη λειτουργία τους και το προσω-
πικό που τείνουν να απασχολούν τα εν λόγω σχολεία, γε-
γονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στους μαθητές - πελά-
τες;

Στην προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα είναι σκό-
πιμο να γίνει μια σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών
τους, κυρίως σε ό,τι αφορά τον μαθητικό πληθυσμό και
το προσωπικό.

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι το προφίλ των σχο-
λείων αυτών φαίνεται να μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς
με την πάροδο των χρόνων η εισροή νέων μαθητών αυ-
ξάνεται και τα στατιστικά στη σύστασή τους αλλάζουν εξί-
σου. Σε σύγκριση, βέβαια, με τα παραδοσιακά δημόσια
σχολεία η εισροή στο σύνολό της φαίνεται να είναι μι-
κρότερη, ενώ η ποικιλία των παιδαγωγικών προσεγγί-
σεων μεγαλύτερη.

Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους τα σχολεία αυτά
απαρτίζονταν από πολύ μικρό αριθμό μαθητών (περίπου
100 άτομα), όπως μαρτυρούν στατιστικά στοιχεία από το
1996 έως το 2000, αλλά, καθώς τα χρόνια περνούσαν,
η μαθητική εισροή μεγάλωνε βαθμιαία φτάνοντας τα 200
- 250 άτομα σε κάθε charter. Οι ιδρυτές των charter
έχουν την ελευθερία να επιλέγουν οι ίδιοι τις εκπαιδευ-
τικές πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας, την παιδα-
γωγική γραμμή που θα ακολουθεί το σχολείο και κατά
συνέπεια είναι σε θέση να διαμορφώνουν το επίπεδο
ποιότητας των τάξεών τους.

Παρά την ευελιξία να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές
εκπαιδευτικές πρακτικές, όμως, φαίνεται ότι περίπου το
90% αυτών είναι βασισμένες στην τάξη (classroom ba-
sed). Παιδαγωγικές προσεγγίσεις μέσω της κοινότητας
(community based) ή εξ αποστάσεως - ασύγχρονη τη-

Charter Schools:
Το «σεντόνι»
της ελεύθερης επιλογής

, εκπαιδευτικός

ρόμενων γύρω από τη μη τυπική εκπαίδευση. Έτσι
εκπαιδευτικοί, κοινό που ενδιαφέρεται για την εμ-
πλοκή σε κοινωνικά / περιβαλλοντικά ζητήματα,
αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές και μαθητές, πα-
ρακολούθησαν ένα διαδραστικό εργαστήριο βασι-
σμένο στα τέσσερα στάδια του R&S σε συνδυασμό
με τα στάδια της τεχνικής της επίλυσης προβλήμα-
τος.

Το θέμα που επεξεργάστηκαν και για το οποίο
κλήθηκαν να αναζητήσουν λύσεις σχετιζόταν με τη
θαλάσσια ρύπανση. Συγκεκριμένα έμφαση δόθηκε
στο θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά
μιας χρήσης. Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι παρακολού-
θησαν ολιγόλεπτα βίντεο που τους ενημέρωσαν για
τη ζωή και τη δράση της δρ. Γκούντολ και της Σίλβια
Ερλ. Στόχος να εμπνευστούν από προσωπικότητες
που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη βελτίωση του κό-
σμου γύρω μας.

Με την τεχνική του «Καταιγισμού Ιδεών» κατε-
γράφησαν τα αίτια που οδηγούν στη θαλάσσια ρύ-
πανση και ακολουθώντας τα βήματα της επίλυσης
προβλήματος εντοπίστηκε η προβληματική κατά-
σταση. Προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες
και να επεξεργαστούν το πρόβλημα της θαλάσσιας
ρύπανσης παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με τη
ρύπανση των θαλασσών, διάβασαν κατάλληλα άρ-
θρα, ενημερώθηκαν και εργάστηκαν σε ομάδες.
Αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα, τα ανέλυσαν, ανα-
ζήτησαν εναλλακτικές λύσεις, καθόρισαν κριτήρια
για την επιλογή της κατάλληλης λύσης, αξιολόγησαν
τις προτεινόμενες λύσεις, επιλέχθηκε η πιο κατάλ-
ληλη και προτάθηκαν δράσεις για την προώθηση
της λύσης.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με το γνωστό βίν-
τεο του χιμπατζή «Γούντα», που αγκάλιασε την Τζέιν
λίγο πριν από την απελευθέρωσή του στη φύση. Θα
ήταν δύσκολο να πούμε εάν κάποιος έμεινε ασυγ-
κίνητος βλέποντας τη συγκεκριμένη σκηνή. Οι συμ-
μετέχοντες αποτύπωσαν τις θετικές εντυπώσεις
τους στο «δένδρο του Roots & Shoots» και κάπου
εκεί το δεύτερο εργαστήριο έφθασε στο τέλος του.

Η δεύτερη συμμετοχή στον θεσμό του Athens
Science Festival προσέφερε μεγάλη χαρά στην
ομάδα Jane Goodall’s Roots & Shoots Greece και
ευελπιστούμε πως θα αποτελέσει την αφορμή ώστε
περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές και κυρίως
νέοι να κινητοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα
καλύτερο αύριο, στο οποίο το ανθρώπινο είδος θα
μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τα ζώα και το
περιβάλλον.

Με αυτή την ευκαιρία, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε θερμά και να συγχαρούμε τις Άλκηστις Κυ-
ριακού, Ελένη Γκικάκη, Ευφροσύνη Δουβίτσα και
τον Μιχάλη Τσιμπερόπουλο για το εργαστήριο της
αφήγησης και τις Ειρήνη Παγίδα, Ευφροσύνη Δου-
βίτσα, Δρ. Χριστίνα Νομικού και Δήμητρα Παρμαξή
για το εργαστήριο των ενηλίκων. Δεν ξεχνάμε να
αναφέρουμε την συνιδρύτρια και διευθύντρια της
οργάνωσης Δρ. Άννα Κατωγυρίτη.

Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Δρ. Θοδωρή
Αναγνωστόπουλο και τη Δρ. Γιούλη Κυριαζή της ορ-
γάνωσης Επιστήμη και Τεχνολογία για την πρό-
σκληση συμμετοχής στο φεστιβάλ, αλλά και για την
αμέριστη υποστήριξή τους τα τελευταία δύο χρόνια.

website: www.rootsandshoots.gr
Facebook: @RootsandShootsGreece
email: rsgreece@janegoodall.org, info@rootsand-
shoots.gr

ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Οσοι έχουν ασχοληθεί με την ιστορία της νεοελ-
ληνικής εκπαίδευσης εκφράζονται με σεβασμό
για την προσωπικότητα και το έργο του παιδα-

γωγού Μιχάλη Παπαμαύρου. Για ορισμένους κύκλους,
που εκπροσωπούσαν ό,τι πιο αντιδραστικό στην πατρίδα
μας κάποιες παλιότερες εποχές, ο Παπαμαύρος ήταν το
«κόκκινο πανί» και φρόντιζαν να το δείχνουν με κάθε
τρόπο.

Για τον υπόλοιπο κόσμο παραμένει ένας μεγάλος
άγνωστος που το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν ενδια-
φέρθηκε να τον κάνει γνωστό σε ευρύτερα στρώματα.

Μιχάλης Παπαμαύρος: Ο παιδαγωγός. Ο δάσκαλος. Ο
επιστήμονας. Ο δημοτικιστής. Ο καινοτόμος. Ο οραμα-
τιστής. Ο αγωνιστής. Ο ασυμβίβαστος. Ο επίκαιρος.

Ποιος ήταν όμως ο Μιχάλης Παπαμαύρος; Γεννήθηκε

στις 20 Απριλίου 1891 στη Βολισσό της Χίου. Τέλειωσε
τη στοιχειώδη εκπαίδευση στο χωριό του και το Γυμνάσιο
στην πόλη της Χίου. Σπούδασε τη γερμανική γλώσσα
στην Αθήνα και στη συνέχεια εργάστηκε στη Βολισσό
ως δάσκαλος.

Πήρε μέρος, ως εθελοντής, στον αγώνα για την απε-
λευθέρωση της Χίου, το 1912.

Το 1913 πήγε για σπουδές στη Γερμανία, όπου απέ-
κτησε διδακτορικό δίπλωμα της Παιδαγωγικής απ’ το
Πανεπιστήμιο της Ιένας (υπήρξε μαθητής του Βίλχελμ
Ράιν), διδακτορικό της Φιλολογίας απ’ το Πανεπιστήμιο
της Λειψίας και της Αρχαίας Φιλολογίας απ’ το Πανεπι-
στήμιο του Βερολίνου.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα υπηρέτησε μεταξύ άλλων
ως καθηγητής της Παιδαγωγικής στο Διδασκαλείο Αρ-
ρένων Θεσσαλονίκης, διευθυντής του Αρσακείου Λάρι-
σας, ανώτερος επόπτης της Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ανατολικής και Δυτικής Θράκης, υποδιευθυντής στο Μα-
ράσλειο Διδασκαλείο, με διευθυντή τον Αλέξ. Δελμούζο,
καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία του Δημ. Γληνού

Ο αγωνιστής Μιχ. Παπαμαύρος

*, διευθυντής του Γυμνασίου 
με Λυκειακές Τάξεις Βολισσού «Μιχ. Παπαμαύρος»

λεκπαίδευση έχουν μικρότερη εφαρμογή, ενώ ακόμα
σπανιότερα φαίνεται να χρησιμοποιείται η μέθοδος του
homeschooling.

Ο μαθητικός πληθυσμός και η σύστασή του είναι ένα
κομμάτι που για χρόνια έχει απασχολήσει πολλούς ερευ-
νητές και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους
αναλυτές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Από στα-
τιστικές αναφορές διαφαίνεται ότι η πλειονότητα είναι
Αφροαμερικανοί και μεγάλο ποσοστό επίσης ισπανόφω-
νοι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι
παρουσιάζουν χαμηλή μαθητική επίδοση και προέρχονται
από χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα.

Σε σύγκριση με τα τυπικά παραδοσιακά σχολεία η εισ-
ροή των λευκών μαθητών φαίνεται να είναι υψηλότερη,
σε ένα ποσοστό της τάξης του 17%. Σε ένα γενικότερο
πλαίσιο το κάθε charter έχει τη δική του ιδιαίτερη «φιλο-
σοφία» και «γραμμή» και στοχεύει να προσελκύσει συγ-
κεκριμένες μαθητικές ομάδες. Παρ’ όλα αυτά, ενώ περί-
που μόνο το ένα τέταρτο των σχολείων είχε δηλώσει ότι
αποσκοπεί στο να τραβήξει μαθητές χαμηλού κοινωνικο-
οικονομικού επιπέδου, μαθητές που εγκατέλειψαν το σχο-
λείο προγενέστερα ή είναι πιθανόν ότι θα το κάνουν στο
μέλλον, τελικά κατέληξαν σε ένα ποσοστό περίπου 60%
να δηλώνουν ότι οι εν λόγω ομάδες βρίσκονται σε υψη-
λότερη συγκέντρωση.

Συγκεκριμένα η ετήσια έκθεση των αμερικανικών σχο-
λείων charter (Center for Education Reform, 2014) και
η έρευνα που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014
αποκαλύπτουν πως η πλειονότητα των σχολείων αυτών
(61%) εξυπηρετεί μαθητές από τους οποίους το 60% θε-
ωρείται πως ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
και διαθέτουν χαμηλά ετήσια εισοδήματα.

Τι συμβαίνει, όμως με το εκπαιδευτικό προσωπικό; Η
πρόσληψη δασκάλων και καθηγητών στα charter schools
διαφέρει από εκείνη στα παραδοσιακά δημόσια σχολεία.
Οι καθηγητές στα παραδοσιακά δημόσια σχολεία πρέπει
να έχουν λάβει άδεια ή πιστοποίηση διδακτικής ικανότη-
τας μέσω προγραμμάτων αναγνωρισμένων από το κρά-
τος.

Στην περίπτωση των charter υπάρχει η ελευθερία να
προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν χρειάζεται
να διαθέτουν τυπικά προσόντα αναγνωρισμένα από το
κράτος. Οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη, ωστόσο, δια-
φέρουν από πολιτεία σε πολιτεία για τους καθηγητές, οι

οποίοι επιθυμούν να διδάξουν σε ένα τέτοιο σχολείο.
Μόνο 23 πολιτείες απαιτούν οι διδάσκοντες να είναι από-
φοιτοι Παιδαγωγικών Σχολών και Σχολών των Επιστημών
της Αγωγής και να διαθέτουν, φυσικά, αναγνωρισμένη
άδεια διδασκαλίας.

Επιπλέον, 14 πολιτείες απαιτούν μόνο ένα ορισμένο
ποσοστό του εκπαιδευτικού δυναμικού κάθε σχολείου να
έχει επίσημη άδεια και αυτό κυμαίνεται μεταξύ 30% έως
90% και, τέλος, 5 πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η Κο-
λούμπια, δεν έχουν καμία απαίτηση σχετικά με άδειες δι-
δασκαλίας και διδακτικής επάρκειας σε άτομα που αι-
τούνται να διδάξουν και η απόφαση πρόσληψης δασκά-
λων και καθηγητών ανήκει στην εκάστοτε διοίκηση της
σχολικής μονάδας.

Όπως μαρτυρούν στοιχεία του U.S. Department of Edu-
cation (U.S. Department of Education, 2004), το εκπαι-
δευτικό προσωπικό σε ένα μεγάλο κομμάτι του φαίνεται
να μην διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για την
άσκηση του επαγγέλματος. Ενώ τα 2/3 των δασκάλων
και καθηγητών διαθέτουν την απαιτούμενη πλήρη πιστο-
ποίηση για τα μαθήματα τα οποία διδάσκουν, οι υπόλοιποι
διαθέτουν μόνο επάρκεια. Σε σύγκριση επίσης με τα πα-
ραδοσιακά δημόσια σχολεία, τα charter προσλαμβάνουν
περισσότερους Αφροαμερικανούς εκπαιδευτικούς ή ισπα-
νόφωνους.

Έπειτα υπάρχει η τάση να προσλαμβάνονται νεότεροι
και λιγότερο έμπειροι εκπαιδευτικοί, σε αντίθεση με τα
τυπικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, που δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στην παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία των
εκπαιδευτικών λειτουργών. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το
ότι ένα ποσοστό της τάξης του 24% των εκπαιδευτικών
εγκαταλείπουν τα σχολεία αυτά κάθε χρόνο και επιστρέ-
φουν στα παραδοσιακά δημόσια (Kahlenberg & Potter,
2014).

Η αύξηση αυτών των σχολείων φαίνεται να έχει φέρει
σημαντική, επίσης, μείωση και στο ποσοστό των εκπαι-
δευτικών που εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στα συν-
δικάτα εργαζομένων -το Συνδικάτο των Δασκάλων στο
Σικάγο το 2010 υπέστη μείωση 6.000 ατόμων από το σύ-
νολό των 31.000 (Russom, 2010).

Η συνεχής αξιολόγηση και πίεση να φτάσουν τους απαι-
τούμενους δείκτες για να κρατήσει το σχολείο τη κρατική
χρηματοδότηση, ο ατελείωτος φόρτος εργασίας, που πολ-
λές φορές οδηγεί στο φαινόμενο burnout των εκπαιδευ-

τικών, και οι χαμηλότεροι συνήθως μισθοί υπό την
«απειλή» της απόλυσης, δεδομένου ότι πολλά σχολεία
από αυτά διοικούνται από επιχειρήσεις κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, έχει επιφέρει ένα κλίμα «εκφοβισμού» και πο-
σοτικοποίησης της εκπαίδευσης, της οποίας θύματα είναι
και το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και οι μαθη-
τές.

Το κλειδί για μια επιτυχημένη και ουσιαστική εκπαιδευ-
τική μεταρρύθμιση έγκειται σε τρία θεμελιώδη στοιχεία:
Στην ορθή υποστήριξή των εκπαιδευτικών από την
πλευρά της διοίκησης, την παιδαγωγική καινοτομία και
τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προσω-
πικού. Στη περίπτωση των charter, τελικά, διαφαίνεται μια
ρήξη ανάμεσα σε διοίκηση και παιδαγωγική, γεγονός που
σίγουρα δεν ωφελεί το παιδαγωγικό ζεύγος δάσκαλου -
μαθητή.

Κάνοντας κάποιος μια μικρή ανασκόπηση των χαρα-
κτηριστικών των σχολείων αυτών και κυρίως αυτών που
βρίσκονται πίσω από την ίδρυσή τους -επιχειρήσεις, πα-
νεπιστήμια και κολέγια, σύλλογοι διαφόρων τύπων,
ακόμη και εκκλησιαστικοί οργανισμοί- ίσως αναρωτηθεί
αν τελικά αυτός που βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέ-
ροντος είναι ο μαθητής και όχι κάποιο κίνητρο οικονομι-
κής φύσης.

Όταν το δημόσιο σχολείο ολοένα και αποδυναμώνεται
μέσω χρηματικών και υλικοτεχνικών περικοπών, οι «κα-
κοί» δάσκαλοι που δεν έφτασαν τους απαιτούμενους δεί-
κτες της αξιολόγησης υφίστανται ποινές ή απολύονται,
τα συνδικάτα των εργαζομένων εξασθενούν και η εκπαι-
δευτική πρωτοβουλία περιορίζεται από την εκάστοτε δι-
οίκηση, τότε σίγουρα υπάρχει χώρος για εμπορευματο-
ποίηση και χρησιμοθηρία του σχολείου από τον οποιοδή-
ποτε κερδοσκοπικό οργανισμό, χωρίς τελικά να διασφα-
λίζεται η μέγιστη ποιότητα εκπαίδευσης.
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και διευθυντής στο Διδασκαλείο Λαμίας.
Ο Παπαμαύρος άνοιξε νέους δρόμους στην επιστήμη

της εκπαίδευσης, προωθώντας θεσμούς που και σήμερα
θεωρούνται πρωτοποριακοί. Μεταξύ άλλων ήταν ο ει-
σηγητής στη χώρα μας του Σχολείου Εργασίας, της Ενι-
αίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας και του θεσμού της
Σχολικής Κοινότητας. Η διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας,
που εμφανίζονται ως σύγχρονες ανακαλύψεις, είναι
πρακτικές που ο Παπαμαύρος εφάρμοσε από την εποχή
του.

Σχετικά με το ρόλο του δασκάλου στο «σχολείο εργα-
σίας» που προτείνει, σημειώνει: «Η προσωπικότητα του
δασκάλου δεν πρέπει να πιέζη το παιδί. Πρέπει να τρα-
βιέται στην πάντα και ν’ αφίνη ελεύθερη την ατομικότητα
του παιδιού. Το σχολείο εργασίας όμως είνε κείνο που
εμποδίζει το δάσκαλο να πιέζη με το βάρος της προσω-
πικότητάς του το παιδί. Το σχολείο εργασίας θέλει το δά-
σκαλο οδηγό, μα και συνεργάτη, φίλο των παιδιών. Δεν
τον θέλει σαν ένα υπερφυσικό ον, μα θέλει να τον κατε-
βάση προς το επίπεδο των παιδιών. Να τον κάμη όσο
επιτρέπεται, κι αυτόν παιδί. Θέλει να τον κάμη να συν-
ταυτίζη την τύχη του με την τύχη των παιδιών».1

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι, εξάλλου, οι απόψεις
του για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών από δασκάλους
και γονείς. Χαρακτηριστική είναι και η παρακάτω παρα-
τήρησή του:

«Οι δάσκαλοι πρέπει να πείσουν τους γονείς πως το
παιδί θέλει κίνηση. Πως, όταν οι γονείς βλέπουν τα παι-
διά τους να τρέχουν, να πηδούν, να σκαρφαλώνουν,
πως όλα αυτά δεν είναι σκανταλιές, παρά είναι μια φυ-
σιολογική ανάγκη του παιδικού οργανισμού... οι γονείς
πρέπει να καταλάβουν πως, πρέπει βέβαια τα παιδιά να
κάνουν στο σπίτι τις σχολικές τους εργασίες, μα πρέπει
να βγουν και στο ύπαιθρο για να παίξουν».2

Υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης και του δημοτικισμού. Ήταν μέλος του
Εκπαιδευτικού Ομίλου.

Σε σειρά άρθρων για θέματα Παιδείας που δημοσίευσε
σε τοπική εφημερίδα της Χίου, γράφει τα παρακάτω για
τη δημοτική γλώσσα: «Η δημοτική γλώσσα, η γλώσσα
που μιλεί ο Ελληνικός λαός, είναι ένα στοιχείο της νε-
οελληνικής πραγματικότητας. Είναι το αμεσώτερο δη-
μιούργημα της νεοελληνικής ψυχής... Τη γλώσσα αυτή
τη μιλούμε όλοι μας, την αισθανόμαστε όλοι μας. Μ’ αυτή
εγνωρίσαμε τον κόσμο, μ’ αυτή εμάθαμε να σκεφτώμα-
στε, μ’ αυτή φανερώσαμε τα πρώτα σκιρτήματα της ψυ-
χής μας.

Η Δημοτική γλώσσα είναι η ίδια η ψυχή μας, η νεοελ-
ληνική ψυχή μας. Είναι η σκέψις μας και το συναίσθημά
μας. Η καθαρεύουσα δεν είναι μητρική μας γλώσσα. Εί-
ναι ξένη στην ψυχή μας. Τη μαθαίνομε με το μυαλό μας
όπως μαθαίνομε και τα Γαλλικά, δε μας τη δίνει το μη-
τρικό μας γάλα, όπως μας δίνει τη δημοτική. Όποιος αρ-
νείται τη δημοτική μας γλώσσα, αυτός αρνείται τον εαυτό
του».3

Στη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης ο Παπαμαύρος
εργάζεται νυχθημερόν για τη εκπαίδευση των παιδιών
των αγωνιζόμενων κατά του κατακτητή και την ανύ-
ψωση του μορφωτικού επιπέδου του λαού. Στο Εθνικό
Συμβούλιο των Κορυσχάδων εκλέχτηκε εθνοσύμβουλος
Χίου. Παράλληλα, μαζί με τον Κ.Δ. Σωτηρίου ανέλαβε τη
διεύθυνση του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου της Ελεύ-
θερης Ελλάδας.

Στις εκλογές του 1958 ήταν υποψήφιος βουλευτής
Χίου με την ΕΔΑ.

Άφησε πίσω του ένα αξιόλογο επιστημονικό και συγ-
γραφικό έργο. Σημαντικότερα από τα έργα του είναι τα
παρακάτω: «Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της σχολι-
κής διοίκησης στην Ελλάδα», «Η Σχολική Κοινότητα»,

«J.H. Pestalozzi - Η ζωή και η δράση του» τόμ. Α’, «Δι-
δαχτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας - Είκοσι γράμματα
στον Έλληνα Δάσκαλο», «Ειδική Διδακτική του Σχολείου
Εργασίας - Είκοσι γράμματα στον Έλληνα δάσκαλο», «Οι
γονείς και τα παιδιά τους», «Σύστημα νέας Παιδαγωγι-
κής». Σ’ αυτό το τελευταίο βιβλίο του ο Παπαμαύρος ανα-
λύει τις αρχές της μαρξιστικής παιδαγωγικής που κατά
τον ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί «την ημέρα που και το
δικό μας κοινωνικό καθεστώς θα γίνει σοσιαλιστικό».

Συνέγραψε επίσης μεγάλο αριθμό αναγνωστικών βι-
βλίων για το Δημοτικό Σχολείο. Απ’ αυτά ξεχωρίζουν: Το
αναγνωστικό της Ε’ και ΣΤ’ τάξης «Ελεύθερη Ελλάδα»
που εκδόθηκε το 1944 από την ΠΕΑΕΑ. Το αναγνωστικό
της Γ’ και Δ’ Τάξης «Μεγάλα χρόνια - Το αναγνωστικό
της φυλακής» που γράφτηκε το 1947 στις φυλακές της
Αίγινας. Επίσης το αναγνωστικό της Γ’ Τάξης «Ο προ-
στάτης του σπιτιού», που αναφέρεται στη δύσκολη ζωή
ενός μικρού συγχωριανού του στη Βολισσό και την
Αθήνα, όπου μεταναστεύει. Στη συγγραφική του δρα-
στηριότητα περιλαμβάνονται και πολλά βοηθητικά βιβλία
σχολικής χρήσης.

Δημοσίευσε πολλές μελέτες και άρθρα σε διάφορα
περιοδικά και εφημερίδες, ενώ εξέδιδε το περιοδικό
«Εργασία» και αργότερα το περιοδικό «Εργασία και ζωή».
Έγραψε τα περισσότερα άρθρα της Παιδαγωγικής και
Φιλοσοφικής Εγκυκλοπαίδειας, της οποίας ήταν ο διευ-
θυντής.

Η μεγάλη του προσφορά στην παιδεία δεν στάθηκε
εμπόδιο μιας αχαρακτήριστης συμπεριφοράς εις βάρος
του από τους ιδεολογικούς του αντιπάλους. Επανειλημ-
μένα διώχτηκε, απολύθηκε, φυλακίστηκε και εκτοπί-
στηκε για τις ιδέες του.

Στις αρχές του 1917 φυλακίστηκε για 2 μήνες στις
Φυλακές Αβέρωφ ως ύποπτος συμμετοχής στο Κίνημα
της Εθνικής Άμυνας.

Ο εκδότης της εφημερίδας «Ρουμελιώτης» Ευάγγελος
Λαχανοκάρδης, ο ωρολογοποιός Στυλ. Κοψιδάς και άλλοι
τοπικοί παράγοντες της Λαμίας ήταν από τους πρώτους
που τον αντιμετώπισαν με στενομυαλιά και μικροψυχία
οδηγώντας στην απόλυσή του από το Εκπαιδευτικό Συμ-
βούλιο, παρά την αντίδραση των σπουδαστών του.

Το 1945 εξορίστηκε στη Γυάρο κι από εκεί στάλθηκε
στις φυλακές Αβέρωφ. Αποφυλακίστηκε το 1952.

Μετά την αποφυλάκισή του, αν και είχε προσκλήσεις
να μιλήσει σε γερμανικά πανεπιστήμια, απαγορεύθηκε
η έξοδός του από τη χώρα.

Το 1961 δικάστηκε για το περιεχόμενο και τον τρόπο
διακίνησης του βιβλίου «Σύστημα νέας Παιδαγωγικής»
και φυλακίστηκε για 6 μήνες στις φυλακές Αγρινίου.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίμησε να αφήσει
κενή την έδρα της Παιδαγωγικής γνωρίζοντας ότι ο Πα-

παμαύρος ήταν ο μόνος που είχε τα απαιτούμενα προ-
σόντα για να την καταλάβει.

Μπορεί στην Ελλάδα να αντιμετώπισε τη μιζέρια και
την εμπάθεια, το έργο του όμως αναγνωρίστηκε στο
εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1963 οργανώ-
θηκε ειδική γιορτή προς τιμήν του από την Ακαδημία Επι-
στημών της ΕΣΣΔ και από το Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ
της Μόσχας.

Οι συνεχείς διώξεις που αντιμετώπισε και οι ταλαιπω-
ρίες που πέρασε, οδήγησαν εκείνον και την οικογένειά
του σε μια άσχημη οικονομική κατάσταση με αφάνταστες
στερήσεις. Επιπλέον κλόνισαν ανεπανόρθωτα την υγεία
του. Πέθανε στις 26 Απριλίου 1963, ως άπορος, στο Δη-
μοτικό Νοσοκομείο Αθηνών από ανακοπή καρδιάς.

Ο μαθητής του Χάρης Σακελλαρίου έγραψε τη βιογρα-
φία του. Το βιβλίο κυκλοφόρησε, το 1985, από τις εκ-
δόσεις Gutenberg με τον τίτλο «Μιχ. Παπαμαύρος: Η ζωή
- οι διώξεις - το έργο του».

Το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Βολισσού φέρει από
το 2008 το όνομά του. Να σημειωθεί ότι η πρόταση για
ονοματοδοσία του σχολείου απορρίφθηκε αρχικά (το
2004) από κάποιους «αγράμματους» του υπουργείου
Παιδείας, μετά την αντίδραση όμως των φορέων της
Χίου το υπουργείο υποχώρησε και αποδέχτηκε τη σχε-
τική πρόταση. Το 2011 το σχολείο, με αφορμή την ονο-
ματοδοσία, διοργάνωσε μεγάλη εκδήλωση για τον Μιχ.
Παπαμαύρο με ομιλητές τον καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Θράκης κ. Αθ. Καραφύλλη και το δάσκαλο κ. Μάρκο
Σκούφαλο.

Το Ίδρυμα Κουγιούλη προχώρησε στην ανατύπωση
τριών βιβλίων του Παπαμαύρου,4 ενώ έθεσε ως στόχο
να στήσει την προτομή του στο σχολείο της Βολισσού.

Δύο τουλάχιστον Σύλλογοι φέρουν το όνομα του Μιχ.
Παπαμαύρου. Πρόκειται για τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλιούπολης, καθώς και για
τον Σύλλογο για την Ανάδειξη της Ιστορίας της Εκπαί-
δευσης στη Φθιώτιδα και την Προώθηση Άτυπων Μορ-
φών Μάθησης.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της γενέτειράς του Βολισσού,
που ξεκίνησε με μια πρώτη εκδήλωση (ομιλία του βιο-
γράφου του, Χάρη Σακελλαρίου), το 1995, έχει αυτή τη
στιγμή τον φιλόδοξο στόχο να προχωρήσει στην επα-
νέκδοση του «Συστήματος Νέας Παιδαγωγικής». Επίσης
την Τετάρτη 1η Αυγούστου 2018 διοργανώνει μαζί με
την ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, το Γυμνάσιο Βολισσού και τον Δήμο
Χίου εκδηλώσεις για τον Χιώτη παιδαγωγό που περι-
λαμβάνουν ομιλία του καθηγητή του ΑΠΘ κ. Χρήστου
Τουρτούρα, αποκαλυπτήρια πινακίδας στον χώρο του
σπιτιού του, έκθεση βιβλίου και έκθεση φωτογραφίας.

Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. «Για να εξιλεωθεί
έτσι κάπως η Πολιτεία απέναντι του», αλλά και «για να
τον γνωρίσουν οι νέοι δάσκαλοι και να συνειδητοποι-
ήσουν τον ρόλο τους στη μεγάλη υπόθεση της παιδείας
του λαού»,5 όπως εύστοχα επισημαίνει ο βιογράφος του
Χάρης Σακελλαρίου.

Του το οφείλει ο τόπος του. Του το οφείλει η πατρίδα
του. Του το οφείλει η Εκπαίδευση, την οποία υπηρέτησε
με αυταπάρνηση.

Μιχ. Παπαμαύρου: «Διδαχτικές αρχές του Σχολείου Ερ-
γασίας - Είκοσι γράμματα στον Έλληνα Δάσκαλο», Τύ-
ποις Κ.Ι. Μαυροειδή, Λαμία 1930, Ανατύπωση της 1ης

έκδοσης από το Ίδρυμα Κουγιούλη, σελ. 97
Μιχ. Παπαμαύρου: «Σύστημα Νέας Παιδαγωγικής»,

Αθήνα 1961, σελ. 427
Μιχ. Παπαμαύρου: «Η έννοια του δημοτικισμού», Εφη-

μερίδα «Νέα Χίος», 17 Μαΐου 1928
Πρόκειται για τα βιβλία «Ο προστάτης του σπιτιού», «Νέα

Πατρίδα» και «Διδαχτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας
- Είκοσι γράμματα στον Έλληνα Δάσκαλο»

Χάρη Σακελλαρίου: «Μιχ. Παπαμαύρος: Η ζωή - οι διώ-
ξεις - το έργο του», σελ 12
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« Τ Ο  Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι »

Ένα πείραμα αντιαυταρχικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΛΗΣΩΡΑ

Το Εργαστήρι

Το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο «Το Εργαστήρι» απο-
τελεί μια συλλογική προσπάθεια για την πραγμά-
τωση μιας αντιαυταρχικής εκπαίδευσης στην Αθή-

να της μεταπολίτευσης. Επηρεασμένοι κυρίως από τις
ιδέες των παιδαγωγών A.S. Neill και C. Freinet, οι δασκά-
λες / δάσκαλοι του Εργαστηρίου ακολουθούν ένα σύνολο
παιδαγωγικών πρακτικών που το διαφοροποιούν ριζικά
από οποιοδήποτε άλλο κλασικό σχολείο της εποχής, με
την ελευθερία, την ισότητα, την άμεση δημοκρατία και τη
δημιουργικότητα βασικές αρχές του παιδαγωγικού αυτού
πειραματισμού, που στόχο έχει τη δημιουργία ευτυχισμέ-
νων και ολοκληρωμένων ανθρώπων.

Η ιστορική συγκυρία
Αναμφισβήτητα κάθε ρεύμα παιδαγωγικών ιδεών σχε-

τίζεται άμεσα με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και ιδε-
ολογικό πλαίσιο της εποχής. Βρισκόμαστε στη περίοδο
της Μεταπολίτευσης, όπου μετά την κατάρρευση της
χούντας υπάρχει διάχυτο ένα κλίμα ευφορίας και διάθε-
σης ανατροπής του κατεστημένου κοινωνικού συστήμα-
τος.

Το φαινόμενο της αμφισβήτησης, ευρέως διαδεδομένο
σε όλο τον κόσμο από την ταραχώδη, παγκοσμίως, δε-
καετία του 1960 και έχοντας θέσει πια τους όρους μιας
ανοιχτής ρήξης με τις κυρίαρχες ιδεολογικές πρακτικές
και αντιλήψεις, εμφανίζεται με σαφή και μαζική μορφή
και στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης με τη νόμιμη λει-
τουργία όλων των πολιτικών κομμάτων, την εντυπωσιακή
άνοδο της κοινοβουλευτικής Αριστεράς και τη πλήρη επι-
κράτησή της στον φοιτητικό και σπουδαστικό χώρο (Αξε-
λός, 1984).

Με την πτώση της δικτατορίας αυξάνεται αισθητά το
ενδιαφέρον για το δημόσιο γίγνεσθαι, οι αιτίες του οποίου
συνδέονται άμεσα με τις τρεις διαδοχικές και αλληλοσυμ-
πληρούμενες κρίσεις της περιόδου: την οικονομική κρίση
που αποκαλύπτεται το 1973, την πολιτική η οποία φτάνει
στο αποκορύφωμά της το 1973 με την εξέγερση του Πο-
λυτεχνείου και την εθνική κρίση τον Ιούλιο του 1974 μετά
το πραξικόπημα στην Κύπρο.

Βρισκόμαστε επομένως σε μια κρίσιμη κατάσταση, η
οποία μπορεί να ιδωθεί είτε μέσα από τη θεωρία του A.
de Tocqueville, όπου η χαλάρωση του κοινωνικού ελέγ-
χου μέσω ενός μηχανισμού αποστέρησης λειτουργεί με
τρόπο ώστε οι πηγές ελέγχου, αν και ηπιότερες, να προσ-
λαμβάνονται ως δυσβάσταχτες και επομένως στη Μετα-
πολίτευση υπάρχει μια επιπλέον ευαισθητοποίηση ενάντια
σε κάθε μορφή αυταρχισμού, είτε μέσα από την οπτική
του Durkheim, σύμφωνα με την οποία οι κρίσιμες κατα-
στάσεις πυροδοτούν το συλλογικό αίσθημα και εντείνουν
την ανάγκη ένταξης σε μια κοινότητα μέσω ενός μηχανι-
σμού μεταστροφής των καθημερινών ενασχολήσεων σε
δημόσιες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι δεσμοί της κοι-
νότητας απέναντι στο κοινό σκοπό.

Η καθεστωτική αλλαγή ενισχύοντας ακριβώς την
ανάγκη του ανήκειν σε μια κοινότητα επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στο επίπεδο της συλλογικής ταυτότητας και των
μορφών δράσης της (Κυπριανός, 1997). Στην Ελλάδα,
επομένως, το έδαφος είναι πλέον εξαιρετικά ευνοϊκό για
κάθε είδους πειραματισμό και ιδιαίτερα στον χώρο της

Εκπαίδευσης με την κορύφωση της εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου και με τις αρχές της αντιαυταρχικής εκπαίδευ-
σης να ανταποκρίνονται στο πνεύμα και τις ανάγκες εκεί-
νης της περιόδου, σηματοδοτώντας έτσι τη μετάβαση από
το ατομικό στο κοινωνικό ή μάλλον την αξιοδότηση του
προσωπικού από τη δράση στα κοινά (Δημητρόπουλος,
«Αρχειοτάξιο» 15).

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η εκδοτική κίνηση της
εποχής, η οποία συνέτεινε ριζικά στη διαμόρφωση μιας
άλλης παιδαγωγικής σκέψης, όπου έχουμε τις πρώτες
μεταφράσεις βιβλίων που αφορούν ριζοσπαστικές θεω-
ρήσεις της Εκπαίδευσης, με πιο σημαντικό ίσως αυτό του
A.S. Neill με τίτλο «Θεωρία και Πράξη της αντιαυταρχικής
εκπαίδευσης», το οποίο μεταφράζεται εν μέσω χούντας
το 1972, ενώ ενδεικτικά θα ακολουθήσουν: του C. Freinet
«Το σχολείο του λαού», του P. Freire «Η αγωγή του κατα-
πιεζόμενου» κ.ά.

Ωστόσο, παρά την εκτεταμένη βιβλιογραφική δραστη-
ριότητα σχετικά με το θέμα της αντιαυταρχικής εκπαίδευ-
σης, αυτό αρχίζει να θεωρητικοποιείται στην Ελλάδα μετά
το 1981, με παρουσία πλέον του θέματος και στα περιο-
δικά εκείνης της περιόδου, ενώ το 1984 διοργανώνεται
στην Ελλάδα το 1ο Συνέδριο Αντιαυταρχικής Εκπαίδευσης
από το εκπαιδευτικό περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση».

Με την πτώση της δικτατορίας, μεταξύ των Ελλήνων
που επιστρέφουν από το Παρίσι είναι και μια ομάδα γο-
νέων, οι οποίοι έχοντας βιώσει την εκπαιδευτική αλλαγή
εκεί, αρνούνται να συμβιβαστούν με τα ανελαστικά και
αυταρχικά δημόσια σχολεία της Αθήνας, αλλά και με τα
ακριβά ιδιωτικά, που σαφώς εξυπηρετούν συγκεκριμένα
συμφέροντα.

Αποφασίζουν λοιπόν να ιδρύσουν εξ ολοκλήρου από
την αρχή το δικό τους αντιαυταρχικό, ολοήμερο, αυτο-
διαχειριζόμενο σχολείο «Το Σχολειό», που προηγήθηκε
του Εργαστηρίου και που ουσιαστικά αποτελεί πιθανά και
την αιτία ύπαρξής του, εφόσον σε αυτό συναντήθηκαν οι
εν συνεχεία ιδρύτριες και δασκάλες του Εργαστηρίου
Αναστασία Χατζηστεφάνου Βαφέα, Ιωάννα Κουτσό-

γιωργα και η νηπιαγωγός Γιάννα Στρατάκη, οι οποίες
όμως μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του αποχώρη-
σαν από την ομάδα του Σχολειού για να ιδρύσουν «Το Ερ-
γαστήρι».

Το Εργαστήρι
Το Εργαστήρι υπήρξε ένα πρότυπο, πειραματικό ιδιω-

τικό δημοτικό σχολείο, το οποίο λειτούργησε μια ολό-
κληρη δεκαετία, από το 1975 έως το 1985, στη Βούλα
Αττικής. Ιδρύθηκε από μια ομάδα τριών γυναικών - δα-
σκάλων και με την υποστήριξη μιας ομάδας γονέων, οι
οποίοι αναζητούσαν έναν διαφορετικό τύπο εκπαίδευσης
για τα παιδιά τους σε μια εποχή έντονων κοινωνικών αλ-
λαγών.

Δημιουργούν έτσι το Εργαστήρι, ένα μικρό σχολείο, το
οποίο ξεκίνησε με το Νηπιαγωγείο και τις τρεις πρώτες
τάξεις του Δημοτικού, ενώ λίγο αργότερα λειτούργησε
ως κανονικό εξαθέσιο σχολείο με ένα τμήμα ανά τάξη και
ανώτερο αριθμό μαθητών τα δεκαπέντε παιδιά ανά
τμήμα.

Αποφασίζουν να εφαρμόσουν συγκεκριμένες παιδα-
γωγικές αρχές, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στις ιδέες
της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης του A.S. Neill και της
συνεργατικής μάθησης του C. Freinet, αποδεικνύοντας
με τον πιο πειστικό τρόπο ότι η εκπαίδευση πρέπει να απο-
τελεί δραστηριότητα του παιδιού και ότι η παιδαγωγική
πράξη προϋποθέτει την πλήρη ελευθερία των δασκάλων
και των μαθητών.

Ακολουθούν ως εκ τούτου την παιδαγωγική εκείνη
πράξη, η φιλοσοφία της οποίας βασίζεται στις αρχές της
ελευθερίας, της ισότητας, της άμεσης δημοκρατίας, της
ελεύθερης έκφρασης και της αλληλεγγύης, ενώ η διαδι-
κασία της διδασκαλίας έχει ως κύρια γνωρίσματά της τις
έννοιες: παιχνίδι, βιωματική μάθηση, έρευνα, πειραματι-
σμός και τέχνη.

Ο μαθητικός πληθυσμός του Εργαστηρίου προέρχεται
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από πολλές περιοχές της Αθήνας, κατά κύριο λόγο από
οικογένειες της μεγαλοαστικής τάξης, αλλά και της με-
σαίας καθώς και από κύκλους διανοούμενων και καλλι-
τεχνών. Ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών
διαζευγμένων οικογενειών και παιδιών τα οποία αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες ένταξης στα άλλα σχολεία είτε μα-
θησιακής είτε κοινωνικής μορφής.

Ιδιαίτερη δυσκολία αποτελεί η εύρεση δασκάλων με το
ίδιο όραμα για μια άλλη εκπαίδευση. Ωστόσο, οι δάσκαλοι
/ δασκάλες που από την πρώτη στιγμή νιώθουν μια ταύ-
τιση με τις αρχές του Εργαστηρίου είναι αυτοί / αυτές που
τελικά μένουν και το αγαπούν πραγματικά στοχεύοντας
στην ανάπτυξη ελεύθερων και δημοκρατικών ατόμων και
σεβόμενοι απόλυτα το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασής
τους.

Στο Εργαστήρι υπάρχει έντονα το στοιχείο της ισοτιμίας,
της αλληλοβοήθειας και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ
των δασκάλων, με τον ρόλο της διεύθυνσης να είναι κυ-
ρίως οργανωτικός και διεκπεραιωτικός και χωρίς την πα-
ραμικρή υπόνοια εξουσιαστικής διάθεσης από κανέναν,
γεγονός που καταδεικνύει τις αντιλήψεις τους περί κοι-
νωνικής ισότητας και δικαιοσύνης. Ενδεικτικά να αναφέ-
ρουμε τους/τις δασκάλους / δασκάλες: Στάθη Τσεκούρα,
Λουΐζα Μπρούσκου, Σοφία Αγγελίδου, Ελένη Κεραμέα,
Νίκο Σαλτερή, Μανόλη Ψαρρό, Άλεξ Βάμβαλη, ενώ είναι
πολλοί / πολλές ακόμα αυτοί / αυτές οι οποίοι / οποίες συ-
νέβαλαν καθοριστικά στο παιδαγωγικό αυτό εγχείρημα.

Στο Εργαστήρι παρατηρεί κανείς ένα νέο μοντέλο σχέ-
σης ανάμεσα στον / στη δάσκαλο / δασκάλα και το παιδί,
με τους / τις δασκάλους / δασκάλες να αντιλαμβάνονται
το σχολείο ως ένα περιβάλλον προσωπικής ανάπτυξης
και αυτοπραγμάτωσης, όπου οι σχέσεις συνιστούν τη βα-
σική ουσία της λειτουργίας του. Η αντίληψη για την παιδική
ηλικία είναι αυτή που θα καθορίσει το περιεχόμενο και τη
μέθοδο της εκπαίδευσης.

Οι δάσκαλοι / δασκάλες του Εργαστηρίου δεν αντιμε-
τωπίζουν τη παιδική ηλικία σαν ένα εφήμερο και προπα-
ρασκευαστικό στάδιο, κατά το οποίο πρέπει να ακολου-
θήσουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματος, της οικονομικής
ζωής και του αγώνα για επιβίωση, αλλά αντιθέτως σαν
μια περίοδο της ζωής του παιδιού που είναι η ίδια αυτο-
σκοπός, διέπεται από τους δικούς της νόμους, έχει τις δι-
κές της ανάγκες, οι οποίες εμπεριέχουν τον δικό τους
σκοπό.

Οι δάσκαλοι / δασκάλες του Εργαστηρίου σέβονται
κάθε μαθητή / μαθήτρια ως μια αυτόνομη και ανεξάρτητη
προσωπικότητα και γι’ αυτό τον / την αντιμετωπίζουν με
όλη την αξιοπρέπεια που της αντιστοιχεί. Ενδιαφέρονται
ουσιαστικά για το ίδιο το παιδί, τη ζωή του, τις ανησυχίες
και τα ενδιαφέροντά του, τις επιθυμίες του και τις επιλογές
του, τα οποία αποτελούν βασικά κριτήρια γύρω από τα
οποία οργανώνεται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κοινή αντίληψη μεταξύ των γονέων και του σχολείου
σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται
αλλά και η ενεργός συμμετοχή των πρώτων στη σχολική
ζωή αποτελούν ουσιαστικά μια βασική προϋπόθεση της
λειτουργίας του σχολείου στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο
στη δημιουργία ενός άλλου θεσμικού σχήματος όσον
αφορά τις σχέσεις μαθητών, δασκάλων και γονιών και
κατ’ επέκταση μια ολοκληρωμένη έννοια της σχολικής
κοινότητας.

Παιδαγωγικές πρακτικές και κοινωνικές αξίες
Το Εργαστήρι είναι ένα σχολείο με άμεση αυτοκυβέρ-

νηση, όπου κάθε Δευτέρα ανά 15 μέρες μαθητές και δά-
σκαλοι / δασκάλες συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση
του σχολείου με ίσο δικαίωμα λόγου και ψήφου όλων
των μελών της σχολικής κοινότητας. Οι αποφάσεις παίρ-
νονται έπειτα από ψηφοφορία και είναι σεβαστές από
όλους. Η βασική αρχή της δημοκρατίας που ορίζει το

πνεύμα του Εργαστηρίου δεν εξαντλείται στη γενική συ-
νέλευση, αλλά διέπει όλες τις πλευρές της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, με τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να
δρουν δημοκρατικά σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής
τους ζωής.

Έτσι η έννοια της δημοκρατίας, εκφρασμένη στο δι-
καίωμα της επιλογής εκ μέρους των μαθητών, αποτελεί
βασικό συστατικό της ίδιας της διαδικασίας της μάθησης
με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρ-
φωσή της. Όσον αφορά τις δράσεις αυτοοργάνωσης και
αυτοδιαχείρισης, στο Εργαστήρι τα παιδιά έχουν αναλάβει
τη διαχείριση των βιβλιοθηκών τους, τη λειτουργία της
καντίνας, την οργάνωση πολλών εκδρομών τους και άλ-
λες πολλές πρωτοβουλίες που ενισχύουν το συλλογικό
πνεύμα του σχολείου.

Το ζήτημα της αυτορρύθμισης των παιδιών αποτελεί
ακόμα ένα κεντρικό ζητούμενο στην παιδαγωγική που
ακολουθούν οι δάσκαλοι / δασκάλες του Εργαστηρίου,
γι’ αυτό και η έννοια οποιασδήποτε μορφής τιμωρίας
απουσιάζει, διότι τη θεωρούν ως ένα μέσο επιβολής
εξουσίας του / της δασκάλου / δασκάλας και άρα κατα-
πιεστικό, καταχρηστικό και συνεπώς αντιπαιδαγωγικό.

Επίσης, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχολεία της χρο-

νικής εκείνης περιόδου, στο Εργαστήρι τα παιδιά δεν φο-
ρούν ποδιές, δεν στοιχίζονται σε πρωινές γραμμές ακο-
λουθώντας παραγγέλματα του τύπου «προσοχή, ανά-
παυση, στοιχηθείτε», δεν κάνουν πρωινή προσευχή ούτε
έπαρση σημαίας και ξεκινούν τη μέρα τους πηγαίνοντας
στις τάξεις τους όχι μετά το άκουσμα κάποιου κουδουνιού,
το οποίο δεν υπάρχει, αλλά με το κάλεσμ;a τους εκ μέρους
των δασκάλων τους.

Στο πεδίο της διδασκαλίας - αξιολόγησης οι δάσκαλοι
/ δασκάλες εφαρμόζουν μια σειρά καινοτόμες μεθόδους
προκειμένου τα παιδιά, μέσα από δραστηριότητες με κύ-
ρια χαρακτηριστικά τη βιωματική μάθηση, την έρευνα,
τον πειραματισμό, το παιχνίδι και την τέχνη, να αγαπήσουν
τη μάθηση και τη αέναη διαδικασία αναζήτησής της. Εν-
δεικτικά να αναφέρουμε ότι:

* Όλες οι εργασίες των παιδιών ολοκληρώνονται στο
σχολείο, ώστε στο σπίτι τα παιδιά να έχουν διαθέσιμο όλο
τον ελεύθερο χρόνο τους και να τον αξιοποιήσουν όπως
τα ίδια επιθυμούν.

* Δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου τα επίσημα σχο-
λικά βιβλία, αλλά κυρίως εγκυκλοπαιδικά βιβλία και δικό
τους πλούσιο αυτοσχέδιο υλικό που ετοιμάζουν καθημε-
ρινά στον πολύγραφο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
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* Το μάθημα βασίζεται κυρίως στις αρχές της ομαδο-
συνεργατικής διδασκαλίας, αλλά και της εξατομικευμένης
μάθησης.

* Τα μαθήματα στο Εργαστήρι γίνονται με τη μέθοδο
της διαθεματικότητας ή project, όπου οι δάσκαλοι / δα-
σκάλες του Εργαστηρίου, μη θέλοντας να ακολουθήσουν
τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας μέσω των βιβλίων,
διαλέγουν κύκλους ενδιαφερόντων, όπως τους αποκα-
λούν -φροντίζοντας όμως πάντα τα θέματα να άπτονται
των ενδιαφερόντων των παιδιών-, οι οποίοι διαρκούν
περίπου 1-2 μήνες, ενώ από το θέμα που επιλέγεται κάθε
φορά εν συνεχεία αντλείται το υλικό για τα υπόλοιπα μα-
θήματα.

* Σχετικά με το μάθημα της Γλώσσας η παραγωγή κει-
μένων αποτελεί σημαντική και τακτική δραστηριότητα
των μαθητών του Εργαστηρίου με τις περιλήψεις και τα
κείμενα ελεύθερης γραφής, δηλαδή τις ιστορίες που γρά-
φουν τα παιδιά, να κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο.

* Η έννοια της βιωματικής μάθησης αποτελεί βασικό
στοιχείο της καθημερινής διδασκαλίας. Τα παιδιά με αυτόν
τον τρόπο αντιλαμβάνονται την μάθηση σαν απαραίτητο
στοιχείο της πραγματικής τους ζωής και επομένως αλ-
ληλοεξαρτώμενο.

* Τέλος, στο Εργαστήρι τα παιδιά δεν παίρνουν βαθμούς
και δεν γράφουν διαγωνίσματα, γιατί αυτό που ενδιαφέ-
ρει τους / τις δασκάλους / δασκάλες του Εργαστηρίου
είναι τα παιδιά να νιώσουν την ελευθερία να εκφράσουν
ελεύθερα αυτό που νιώθουν αποδεσμευμένα από την
απειλή μιας βαθμολογίας. Γι’ αυτό τα παιδιά διορθώνουν
τα κείμενά τους μαζί με τους / τις δασκάλους / δασκάλες
έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να
αναγνωρίσουν άμεσα το προσωπικό επίπεδο εξέλιξής
τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Η τέχνη στο Εργαστήρι
Η παρουσία της τέχνης στο Εργαστήρι είναι καθολική

και καθοριστική, ενώ κάθε μορφή ενασχόλησης με οποι-
αδήποτε μορφή της αποτελεί καθημερινό στοιχείο της
σχολικής ζωής.

Έτσι τα παιδιά του Εργαστηρίου, μετά από τη σύσταση
μιας μικρής ομάδας τυπογραφείου και μέσω της τέχνης
της χαρακτικής και πιο συγκεκριμένα της τεχνικής του λι-
νόλεουμ, δημιούργησαν εξ ολοκλήρου το δικό τους βιβλίο
με τον τίτλο «Εννιά Ιστορίες», ενώ ασχολούνται και πε-
ραιτέρω με τις μαθητικές εκδόσεις, με τη δημιουργία πε-
ριοδικών, η σύνταξη και η επιμέλεια των οποίων γίνεται
εξ ολοκλήρου από τα παιδιά όλων των τάξεων και χωρίς
καμία παρέμβαση από τους / τις δασκάλους / δασκάλες
τους.

Δεν είναι επίσης λίγες οι φορές που τα κείμενα μιας τά-
ξης, ιστορίες και παραμύθια που τα ίδια τα παιδιά έχουν
γράψει, συλλέγονται από τα παιδιά με τη βοήθεια της /
του δασκάλας / δασκάλου τους, προκειμένου να δημι-
ουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς το βιβλίο -
αναγνωστικό της τάξης τους. Τα παιδιά λοιπόν γράφουν,
ζωγραφίζουν, γυρίζουν τον πολύγραφο, μουντζουρώ-
νονται με μελάνια και τυπώνουν τα δικά τους βιβλία.

Μεταξύ των τεχνών με τις οποίες τα παιδιά του Εργα-
στηρίου έρχονται σε επαφή, ιδιαίτερη θέση κατέχει η Μου-
σική. Τα παιδιά, έχοντας το καθένα από ένα μουσικό όρ-
γανο, μαθαίνουν να παίζουν διάφορες μελωδίες, ακούνε
τραγούδια από όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως αυτοσχεδιά-
ζουν και συνθέτουν τη δική τους μουσική, στην οποία
πολλές φορές προσθέτουν και στίχους. Μάλιστα με τις
δικές τους συνθέσεις, τα παιδιά επενδύουν μουσικά την
ταινία «Χαρούμενος Εφιάλτης» που τα ίδια δημιούργησαν
σε συνεργασία με μία εκ των ιδρυτριών του Εργαστηρίου,
την Αναστασία Χατζηστεφάνου - Βαφέα.

Τα παιδιά του Εργαστηρίου επίσης κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
ενεργά στη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων, ανα-
λαμβάνοντας εξ ολοκλήρου όλους τους επιμέρους ρό-

λους ευθυνών, ενώ παράλληλα με τις εικαστικές τέχνες
να αποτελούν καθημερινή ενασχόληση μέσα στο ωρο-
λόγιο πρόγραμμα τα παιδιά έχουν την απόλυτη ελευθερία
να εκφραστούν ζωγραφίζοντας, σκαλίζοντας ή πλάθον-
τας πρωτογενή υλικά ανά πάσα στιγμή.

Η τέχνη του κινηματογράφου και της φωτογραφίας
αποτελεί ακόμα ένα βασικό εργαλείο της παιδαγωγικής
που εφαρμόζει το Εργαστήρι. Για τον λόγο αυτόν τα παιδιά
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν
εξ ολοκλήρου τις δικές τους ταινίες, μία από τις οποίες
(κινουμένων σχεδίων) κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο
βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Τέλος, στο Εργαστήρι, ο ρόλος του παιχνιδιού είναι εξαι-
ρετικά σημαντικός, αλλά κυρίως όχι το παιχνίδι που έχει
κανόνες, αλλά το απρογραμμάτιστο, το ελεύθερο παιχνίδι,
που επιτρέπει στο παιδί να αφήσει ελεύθερη τη φαντασία
του να δημιουργήσει το δικό της ολοκληρωμένο σύμπαν.

1985: Το Εργαστήρι κλείνει
Το πρόβλημα της μελλοντικής του στέγασης, η εμφά-

νιση των μεγάλων σχολικών μονάδων, η σταδιακή με-
ταβολή και αλλοίωση στην σύσταση του γονεϊκού πλη-
θυσμού, γεγονός που επηρεάζει κατ’ επέκταση την υφή
της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινό-
τητας, η αποχώρηση μιας εκ των βασικών ιδρυτριών του
Εργαστηρίου αποτελούν κάποιες από παραμέτρους που
σταδιακά οδήγησαν και στο τέλος αυτού του παιδαγωγι-
κού πειραματισμού.

Κάποιος θα αναρωτηθεί σίγουρα για την εξέλιξη των
παιδιών του Εργαστηρίου. Αν δεχτούμε την κυρίαρχη
άποψη ότι η αξία ενός εκπαιδευτικού πειραματισμού πρέ-
πει να κρίνεται από τα φανερά του αποτελέσματα, δηλαδή
από την εξέταση των επιτυχιών και των αποτυχιών του,
εξ ορισμού μπορούμε να πούμε ότι το παιδαγωγικό πεί-
ραμα πέτυχε, αφού η μετάβαση των παιδιών στο Γυμνά-
σιο όσον αφορά τη διδακτική διαδικασία ήταν καθ’ όλα
ομαλή με τα παιδιά να αντεπεξέρχονται απόλυτα στις
απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος και με τον κύριο προ-
βληματισμό τους να αφορά όχι το μαθησιακό επίπεδο,
αλλά κυρίως το επίπεδο αρχών και οργάνωσης που διέ-
πουν τη νέα βαθμίδα.

Η ουσιαστική όμως επιτυχία του Εργαστηρίου αποτυ-
πώνεται με μεγάλη καθαρότητα στον τρόπο που τα παιδιά
του τότε αποτιμούν και εκφράζονται για το Εργαστήρι στο
σήμερα λέγοντας ότι: «Ήταν ένα σχολείο επανάσταση,

που έχτιζε στέρεες προσωπικότητες, υπέροχες φιλίες και
καθαρά μυαλά, ένα σχολείο που θα μπορούσε να αλλάξει
τον κόσμο... Η πιο πολύτιμη κληρονομιά του βιώματος εί-
ναι ότι τα πράγματα μπορούν να γίνονται ή να είναι με
διαφορετικό τρόπο κι αυτό να εξαρτάται από εμάς τους
ίδιους...».

Το Εργαστήρι, μέσω της παιδαγωγικής που ακολού-
θησε, κατάφερε ουσιαστικά να αντεπεξέλθει στο διπλό
αίτημα της μεταπολιτευτικής περιόδου, το οποίο αντανα-
κλάται στις έννοιες της δημοκρατίας και της δημιουργι-
κότητας. Σήμερα η κοινωνική στιγμή προσφέρεται για να
ξαναμπεί το ζήτημα της δημοκρατικής Παιδείας σε πιο
στέρεες βάσεις. Για τον Καστοριάδη δεν μπορεί να υπάρ-
ξει δημοκρατία σε βάθος χρόνου δίχως μια παιδεία της
δημοκρατίας δηλαδή μια δημοκρατική Εκπαίδευση με την
ευρεία σημασία του όρου.

Η δημοκρατία είναι ένα σύστημα που περιέχεται στην
παιδεία των υποκειμένων της και όχι μια σειρά διαδικα-
στικών ρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν. Κάποιες
από τις αρετές που πρέπει να διακρίνουν τα υποκείμενα
ενός τέτοιου συστήματος είναι η δέσμευση για το κοινό
συμφέρον, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα, το πνευματικό
και δημοκρατικό θάρρος.

Μιλώντας λοιπόν για το σήμερα, η σύγχρονη κοινωνία,
άρρηκτα συνδεδεμένη με την κυρίαρχη εκπαίδευση και
τη φύση της εργασίας, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για
τέτοιου είδους πρακτικές. Με τα αναλυτικά προγράμματα
να εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς και με τους μα-
θητές να πρέπει να είναι υπό έλεγχο, η εφαρμογή τέτοιων
ριζοσπαστικών μεθόδων μάλλον θεωρείται ως κάτι το
επικίνδυνο για την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων.

Η κοινωνία μας όμως χρειάζεται αντίβαρο και ο χώρος
της Εκπαίδευσης μπορεί να αποδειχθεί ως ένα από τα
ισχυρότερα, αρκεί να αντισταθούμε στη βάρβαρη νοο-
τροπία του φόβου και της υποταγής και να προσπαθή-
σουμε μέσα από το μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης να
οραματιστούμε το μακροεπίπεδο μιας μελλοντικής έστω
κοινωνίας, όπου οι αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης
και της αλληλεγγύης θα θεωρούνται όλο και περισσότερο
ως αυτονόητες.

http://ergastiri-school.gr/?page_id=2,
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΛΗΣΩΡΑ

Δασκάλα τάξης
Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφικών 

και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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