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Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Κριτική Παιδαγωγική: 
η πρόσληψη του αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014) 

και το σχολείο της κοινότητας 
 

Χαράλαμπος Μπαλτάς 
 

Η πρώτη έκδοση του αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014) γνώρισε 
μια ιδιαίτερη υποδοχή, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τόσο θετική 
όσο και αρνητική. Ας δούμε πρώτα την αρνητική πρόσληψη του 
αναγνωστικού.1 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών απέρριψε την έκδοση και 
εισηγήθηκε στην πρώτη σχολική κοινότητα του Δήμου Αθηναίων τη μη 
χρηματοδότησή της.2 Το σκεπτικό του Πανεπιστήμιου Αθηνών αφορούσε 
κυρίως την αφαίρεση μιας σειράς από σελίδες του βιβλίου και μια πρόταση για 
ένα καινούριο τύπωμα. Ακριβώς επειδή το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 
ανήκει στη χορεία των πιλοτικών σχολείων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα της 
Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), ο λόγος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του μέλους του Ευγενίας Μαγουλά, είναι αυτός που θα έκανε 
δεκτό αυτό το υλικό ως αποτέλεσμα των σχεδίων εργασίας που είχαν κατατεθεί 
τη σχολική χρονιά 2013/2014. Το αναγνωστικό ωστόσο δεν έγινε δεκτό για 
τύπωμα και δεν χρηματοδοτήθηκε, όπως προβλεπόταν από το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα. Ωστόσο επαινέθηκε από την ίδια ως μια φιλοσοφική πραγματεία, 
ιδιαίτερης ευαισθησίας. Αυτό που χρειάζεται να επισημανθεί είναι πως για 
πρώτη φορά απορρίπτεται το υλικό ενός εκπαιδευτικού και των παιδιών του, 
παρά το γεγονός ότι γι’ αυτή την έκδοση είχαν προηγηθεί σχέδια εργασίας που 
είχαν γίνει δεκτά. Όμως θα επανέλθουμε σ’ αυτή την λογοκρισία και πάλι. 

Το αναγνωστικό Οι φιλίες των παιδιών (2014) στην πρώτη του έκδοση 
έτυχε όμως και θετικής υποδοχής από ανθρώπους που το διάβασαν και το 
στήριξαν ως παιδαγωγικό υλικό. Η πρώτη που επαίνεσε το αναγνωστικό είναι η 
καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Αθηνών Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου, η οποία 
με μια εξαιρετική επιστολή γνωμάτευσε θετικά για την έκδοση και το γράφοντα 
ως φοιτητή της. Αρχές του καλοκαιριού το αναγνωστικό, λόγω του επιμέτρου 
στον δάσκαλο Janusz Korczak παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο 
φεστιβάλ Πολυγλωσσίας. Το αναγνωστικό παρουσιάστηκε επίσης στη Στοά του 
Βιβλίου, στο διήμερο της ΟΛΜΕ, για τον φασισμό και την εκπαίδευση τον 
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 Για την πρώτη έκδοση δες Χαράλαμπος Μπαλτάς (ανθολόγηση - επίμετρο),  Οι φιλίες των 

παιδιών, Αναγνωστικό δ΄ και ε΄ τάξης, εικονογράφηση Λίζα Παντελιάδου, κείμενα Παναγής 
Δημητράτος, επίλογος Γιάνους Κόρτσακ, Αθήνα 2014. [www.antmep.com].   
2
 Ο πρόεδρος της πρώτης κοινότητας του Δήμου Αθηναίων Ερωτόκριτος Παυλάτος σε 

έγγραφο της 27/7/2014 γνωστοποίησε στους συντελεστές του βιβλίου Χαράλαμπο Μπαλτά 
και Λίζα Παντελιάδου τη μη χρηματοδότηση του αναγνωστικού. Είχε προηγηθεί έγγραφο 
που στάλθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ευγενία Μαγουλά στο 35ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών στις 23/6/2014 που ζητούσε την αλλαγή του περιεχομένου του. Το 
αναγνωστικό ωστόσο τυπώθηκε σε διακόσια αντίτυπα και η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από 
τους συντελεστές του βιβλίου. 
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Ιούνιο του 2014. Σ’ αυτή την εκδήλωση με κατανυχτικό τρόπο οι άνθρωποι 
της εκπαίδευσης άκουγαν την ιστορία του δασκάλου μας Παναγή Δημητράτου 
κι ήρθαν να με βρουν για να μου μιλήσουν με αγάπη γι’ αυτόν τον άνθρωπο. 
Από αυτή την εκδήλωση το βιβλίο έφτασε στην γενέθλια πόλη του δασκάλου, 
την Κεφαλονιά, μέσω του καθηγητή Πέτρου Πετράτου. Αλλά κι από αυτή την 
εκδήλωση έγινε η μεσολάβηση να έρθω σε επαφή με τον γιο του δασκάλου, τον 
αρχιτέκτονα Κώστα Δημητράτο. Η παρουσίαση του βιβλίου στο φιλόξενο 
χώρο του «Σκόρου» ήταν ο επόμενος σταθμός. Θετικά ήταν τα λόγια του 
Χρήστου Μπουλώτη και της Λενέτας Στράνη, οι οποίοι παρουσίασαν το 
αναγνωστικό στην εκδήλωση που έγινε σ’ αυτόν τον χώρο, στα Εξάρχεια. 
Μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για όλα αυτά που μας κάνουν να αισθανόμαστε 
ότι το σχολείο είναι ικανό να κάνει σήμερα τα παιδιά – συγγραφείς ή τα παιδιά 
- πολίτες.3 Ο Χρήστος Μπουλώτης δεν έκρυψε την ανησυχία του για την 
πρόσληψη του αναγνωστικού καθώς θεώρησε τολμηρό το περιεχόμενό του κι 
επίφοβο να λογοκριθεί. Μια ανησυχία που τη γνωρίζαμε μέσα από τις πρώτες 
αναγνώσεις που γίνονταν και από άλλους ανθρώπους, όπως την Παυλίνα 
Παμπούδη ή τον Λευτέρη Ξανθόπουλο. Ο Λευτέρης Ξανθόπουλος ήταν κι 
αυτός στη παρουσίαση του αναγνωστικού και με ιδιαίτερο τρόπο συνομίλησε 
μ’ όλους γι’ αυτή την έκδοση.4 Σ’ αυτή την παρουσίαση του αναγνωστικού 
ειπώθηκαν και οι αλλαγές που θα γίνονταν με τη δεύτερη έκδοση, οι οποίες δεν 
έχουν βέβαια καμία σχέση με την λογοκρισία του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Στα 
τέλη Ιουνίου, το Γαλλικό Ινστιτούτο ήταν ο επόμενος σταθμός της πρόσληψης 
αυτού του πονήματος. Το αναγνωστικό ανακοινώθηκε στους καθηγητές 
γαλλικής φιλολογίας στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου στο οποίο συμμετείχε η 
παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο» για το πώς μπορούμε να κάνουμε με τα 
παιδιά ένα αναγνωστικό ή άλλα έντυπα, με την μέθοδο και τις τεχνικές του 
Celestin Freinet.5  

Τα αναγνωστικά όπως και σήμερα έτσι και τη δεκαετία του ’30 έχαιραν 
εκτίμησης. Η ιστορική παρουσία στην παιδαγωγική του Celestin Freinet είναι 
κάτι ιδιαίτερο, καθώς ήδη από τον μεσοπόλεμο, το διάσημο βιβλίο του ήταν 
«Όχι πια Αναγνωστικά», καθώς ο ίδιος πίστευε στη καταγραφή της καινούριας 
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 Ο Χρήστος Μπουλώτης είχε παρουσιάσει και το βιβλίο που είχαμε εκδώσει, σε 

συνεργασία με την Λενέτα Στράνη και την Ελισάβετ Παντελιάδου, Τα παιδιά – πουλιά των 
Εξαρχείων (Αθήνα 2013). Το πρόσφατο βιβλίο του για την αρχιτεκτονική, Ο μικρός 
αρχιτέκτονας και η στρουθοκάμηλος Ρωξάνη (Μέλισσα 2014), είναι η συνέχεια της συνεργασίας 
που μοιραζόμαστε για τις σχέσεις αρχιτεκτονικής και παιδαγωγικής.  
4
 Με τον Λευτέρη Ξανθόπουλο το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών έχει μια σταθερή 

συνεργασία από το 2009 και αφορά την ταινία του «Ο δραπέτης» (1992), την τέχνη του 
Καραγκιόζη με το ντοκιμαντέρ «Πού το πάει ο Καραγκιόζης» (2013), την τυπογραφία με το 
ντοκιμαντέρ «Παραδοσιακή Τυπογραφία» (1998), αλλά και ποιήματά του που διαβάζονται 
στα παιδιά κι ένα απ’ αυτά περιέχεται στο αναγνωστικό Οι φιλίες των παιδιών (2014).   
5
 Για τις ιδέες του Celestin Freinet και την προαγωγή τους στη χώρα μας, από την 

παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της 
Κοινότητας», δες www.skasiarxeio.wordpress.com.  
 

http://www.skasiarxeio.wordpress.com/
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γνώσης και στη δημιουργία ιστοριών από τα ίδια τα παιδιά. Αυτό το βιβλίο 
μεταφράζεται στη χώρα μας το 1933 κι σ’ αυτό βασίσαμε τη μεθοδολογία 
μας.6 Η δυνατότητα να κάνεις ένα αναγνωστικό με τα παιδιά είναι μια μεγάλη 
πρόσκληση. Το αναγνωστικό ήταν ένας παιδαγωγικός πειραματισμός μαζί με 
τα παιδιά, ο οποίος αφορά την κοινότητά τους, τα Εξάρχεια, τους λογοτέχνες 
της γειτονιάς και την παραγωγή ποιητικού λόγου από τα ίδια τα παιδιά ως 
γίγνεσθαι – ποιητές, καθώς και τον πρώτο δάσκαλο του σχολείου μας, τον 
Παναγή Δημητράτο. Η μεθοδολογία για την δημιουργία του αναγνωστικού 
έχει τις οφειλές της στον Celestin Freinet, τον δάσκαλο του τυπογραφείου και 
τον Paulo Freire, τον δάσκαλο του μαζικού αλφαβητισμού και της κριτικής 
παιδαγωγικής. Η έκδοση ενός αναγνωστικού, το οποίο συνδυάζει την ιστορία, 
τον τόπο, τον αντιφασισμό, την πολιτειότητα, τη μνήμη της παιδικής ηλικίας, 
το χώρο και το χρόνο, καθώς και τη μεταβίβαση μιας σχολικής κουλτούρας 
στην κοινότητα, στο πλαίσιο της κρίσης της ελληνικής κοινωνίας (2010 -) με τις 
ιδιαίτερα αυξημένες πνευματικές ανάγκες, ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία 
στους καιρούς μας. Τα διεθνή συμφραζόμενα με την παρουσία στο 
αναγνωστικό του Janusz Korczak, τον δάσκαλο του Ολοκαυτώματος, έδινε 
επίσης έναν αντιφασιστικό τόνο στη συλλογική προσπάθεια, τόσο αναγκαίο 
πάλι για τη συγκυρία.7  

Το καλοκαίρι του 2014 ανακοινώθηκε η μη χρηματοδότηση του 
τυπώματος και οι προτεινόμενες αλλαγές. Η συγκυρία ήταν ακριβώς αυτό που 
θα μπορούσε να ονομαστεί σύγκρουση στις σχέσεις διοίκησης και 
παιδαγωγικής λόγω κυρίως της αξιολόγησης, μια σύγκρουση που διαφαινόταν 
στην εκπαίδευση από το 2012 και μετά.8 Ο εκφασισμός της ελληνικής 
κοινωνίας είχε τις επιπτώσεις του στον άσκηση του ρόλου του διαφωτισμού του 
σχολείου. Τον Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς η παιδαγωγική ομάδα «Το 
Σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της Κοινότητας» 

                                                 
6
 Οι γαλλικές ιδέες του Celestin Freinet επηρεάζουν πολύ πιο λίγο την ιστορία της 

ελληνικής εκπαίδευσης απ’ ότι οι γερμανικές παιδαγωγικές ιδέες, οι οποίες ηττούνται εν 
πολλοίς με τον γερμανικό φασισμό και το Ολοκαύτωμα. Για την υποδοχή των ιδεών του 
Celestin Freinet στην Ελλάδα δες Χαράλαμπος Μπαλτάς, «Η πρόσληψη των παιδαγωγικών 
ιδεών του Celesten Freinet από τον ελληνικό μεσοπόλεμο μέχρι και σήμερα»,  
www.skasiarxeio.wordpress.com.  
7
 Ο δάσκαλος Γιάνους Κόρτσακ [Janusz Korczak] υπό - εκπροσωπείται στην ελληνική 

γλώσσα. Λίγα κείμενά του μπορεί να βρει κανείς. Όμως το αφιέρωμα στη μνήμη του από 
Συνήγορο του Παιδιού στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2014 είναι μια καλή ευκαιρία να 
μεταφραστεί το έργο του και στη γλώσσα μας. Για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την 
πολιτειότητα [citizenship] ο Κόρτσακ δες Δέσποινα Καρακατσάνη, Γιάννης Μερκαντέ, 
«Janusz Korczak: Η πορεία και το έργο ενός σύγχρονου παιδαγωγού (1878/9 - 1942)», 
περιοδικό Σχολική Κοινότητα, τχ. 52, Νοέμβριος – Ιανουάριος 1999, σελ. 30 – 37. Η 
μετάφραση του κειμένου «πλούσιος/ φτωχός» του Janusz Korczak, από το απαγορευμένο 
βιβλίο του, Οι νόμοι της ζωής (1929), στο αναγνωστικό Οι φιλίες των παιδιών (2014), έγινε από 
τον Άντριαν Κλεπάδλο, μαθητή του σχολείου.  
8
 Για τις σχέσεις διοίκησης/ παιδαγωγικής δες Χαράλαμπος Μπαλτάς, «Διοίκηση και 

ανταγωνιστική παιδαγωγική. Σχέσεις εξουσίας στο 35ο  Δημοτικό Σχολείο  (2001- 2010), 
περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 168, Ιανουάριος – Μάρτιος 2012, σελ. 51 – 77. 
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κάνει τη δεύτερη παρουσία της στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ανάμεσα στις 
υπόλοιπες εργασίες ανακοινώνεται εκ νέου το αναγνωστικό, το οποίο γνωρίζει 
διθυραμβικά σχόλια. Συγχρόνως η ανάρτησή του στο «Αντιφασιστικό Μέτωπο 
Παιδείας» και στον ιστότοπο «Σεισάχθεια» έδινε με ανάγλυφο τρόπο την 
εικόνα της ανάγνωσης, καθώς άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός των αναγνωστών. 
Η απαγόρευση ή η λογοκρισία της έκδοσης δεν εξέπλησσε κανέναν, ακριβώς 
γιατί ήταν προβλέψιμες οι αντιδράσεις που θα υπήρχαν από την τολμηρότητα 
που υπήρχε.  Η αναφορά στον Παύλο Φύσσα, στο ΕΑΜ, στον αντιφασιστικό 
και στον αντιδικτατορικό αγώνα, όπως και στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, 
ή η παρουσία των ποιητών της πλατείας Εξαρχείων, είναι χωρίς να λέγεται 
ρητά, η μόνη και αποκλειστική αιτία της μη έγκρισης του τυπώματος του 
αναγνωστικού.  

Η διαδρομή όμως του αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014) 
συνεχίστηκε. Η συνάντηση με τον γιο του δασκάλου, τον αρχιτέκτονα Κώστα 
Δημητράτο, έδωσε νέα πνοή στις σκέψεις μας για μια δεύτερη έκδοση. Ο 
Κώστας Δημητράτος κάνει την α΄ τάξη στο παλαιό 36ο Δημοτικό Σχολείο, το 
σημερινό εστιατόριο «Άμα Λάχει» κι έρχεται μετά στο 35ο Δημοτικό Σχολείο, 
στην Κωλέττη το 1935. Θυμάται τον πατέρα του σε διάφορα περιστατικά στη 
διάρκεια της δικτατορίας (1936 – 1940) ως την κατοχή, μέχρι και τις φυλακές 
Χατζηκώστα, στο διάστημα από τον Δεκέμβρη του 1943 έως τον Απρίλη του 
1944. Η εκτέλεση του πατέρα του γίνεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στις 20 
Απριλίου κι αυτή μια αναθεώρηση όλων των γραπτών μαρτυριών που είχαμε 
μέχρι τώρα.9 Ήταν μαζί με τον πατέρα του στην εκτέλεση, αλλά οι Γερμανοί 
είχαν την συνήθεια, την οποία εφάρμοζαν πολλές φορές, στην περίπτωση δύο 
συγγενών προς εκτέλεση, να αφήνουν τον ένα. Ο μπαμπάς εκτελείται και μένει 
ο γιος στη ζωή. Ο υπουργός παιδείας Νικόλαος Λούβαρις της κυβέρνησης του 
Ιωάννη Ράλλη, σύμφωνα με τον Κώστα Δημητράτο, αναφώνησε για τον 
δάσκαλο: «Επιτέλους, απαλλαχθήκαμε απ’ αυτόν!». Η σύζυγος του Παναγή 
Δημητράτου, η Αγνή Δημητράτου, ήταν κι αυτή δασκάλα, όπως και τώρα είναι 
δασκάλες οι κόρες του Κώστα Δημητράτου. Όμως για τον μπαμπά ο Κώστας 
Δημητράτος ήταν αυτός που είχε το  δασκαλίκι στο αίμα του. Κεντρική στη 
σκέψη του ήταν η απόδειξη κι όχι η βεβαιότητα. Ήταν αγαπημένος δάσκαλος 
παραδόξως του Ελευθερίου Βενιζέλου και η φράση του ίδιου ήταν πως «αν 
είχαμε ένα δάσκαλο σαν τον Δημητράτο θα ήμασταν καλύτερα». Συνδύαζε τη 
διδασκαλία με την άσκηση της πολιτικής και του συνδικαλισμού και συνείσφερε 
στην δυνατότητα η πολιτική και η παιδαγωγική να αντιμετωπίζονται ενιαία. 
Όταν πια το 1929 θα προσχωρήσει στο ψηφοδέλτιο ο Νίκος Πλουμπίδης και 
η αριστερή παράταξη των δασκάλων τότε ο «Ριζοσπάστης» θα τον 

                                                 
9
 Η μαρτυρία της Έλλης Αλεξίου για τον τρόπο θανάτου του Παναγή Δημητράτου είναι 

διαφορετική από αυτή που δίνει ο γιος του. Η ίδια αναφέρει πως απαγχονίστηκε στην οδό 
Παπαδιαμαντοπούλου μαζί με άλλους σε αντίποινα για το θάνατο ενός εθνοπροδότη, από 
πατριώτες, στην ίδια οδό.  Δες Έλλη Αλεξίου, Βασιλική Δρυς, τ. β΄, Καστανιώτης, Αθήνα 
1983, σελ. 310. Και σε άλλες πηγές δίνονται άλλες μαρτυρίες για τον τρόπο που φεύγει από 
τη ζωή ο δάσκαλος. 
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αντιμετωπίσει με τον χειρότερο τρόπο, τόσο αυτόν όσο και τον Νίκο 
Πλουμπίδη.10 Το ιδιώνυμο, παρά το γεγονός ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
αναζητά κομμουνιστές στις τάξεις των δασκάλων για να τους απολύσει, 
σύμφωνα με το ιδιώνυμο (1929), δεν τον ακουμπά. Μόνο που από τη διάλυση 
των συνδικάτων και μετά, το 1932, έχει στο 35ο Δημοτικό Σχολείο στην 
Κωλέττη μια θέση δασκάλου να τον περιμένει. Είναι η περίοδος που βγάζει 
πολλά σχολικά βιβλία, μεταξύ αυτών τρία αναγνωστικά και βιβλία γεωγραφίας 
για τα παιδιά πολλά από τα όποια μπορεί να αναζητήσει κανείς στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη.  

Το 1935 ο γιος του Κώστας Δημητράτος έρχεται κι αυτός στο σχολείο 
της οδού Κωλέττη στη β΄ δημοτικού και συναντά τον πατέρα του ως διευθυντή 
να διδάσκει στην στ΄ δημοτικού. Ίσως να έκανε και το βιβλίο του πατέρα του 
το οποίο μόλις είχε εκδοθεί το 1936. Θυμάται στο υπόγειο του σχολείου την 
κυρία - Μαρία που είχε το κυλικείο της εποχής, την επιστάτρια, η οποία έμενε 
σ’ αυτό το υπόγειο με την κόρη της,  η οποία του έδινε το κουλούρι, πάντα στο 
τέλος, για να πάρει και το πρόσθετο σουσάμι από το σακούλι που του άρεσε 
πολύ, να του λέει: «Κοίταξε να γίνεις καλός άνθρωπος σαν τον πατέρα σου!». 
Την κυρα – Μαρία την συναντούσε κάθε φορά που πήγαινε να πάρει την 
σύνταξη του πατέρα του, πολλά χρόνια αργότερα. Άλλες δασκάλες του 
σχολείου που θυμάται ο Κώστας Δημητράτος είναι η κυρία Τζανιδάκη και η 
κυρία Μεταξά και τον φίλο του πατέρα του, τον Αριστείδη Ρουχωτά. Μετά το 
1936 o Κώστας Δημητράτος φεύγει από το σχολείο της οδού Κωλέττη και 
πηγαίνει στους Αμπελόκηπους. Αυτό που θυμάται ο Κώστας Δημητράτος είναι 
πως ο πατέρας του, αφού το σπίτι τους είναι στους Αμπελοκήπους, στην οδό 
Δουκίσσης Πλακεντίας 3, γράφεται στο σχολείο της γειτονιάς, το οποίο είναι 
με μεγάλο αριθμό παιδιών στην τάξη, περίπου 70, όπου η ατμόσφαιρα ήταν 
αποπνιχτική. Τα σχολικά χρόνια ήταν με πολύ μικρή συμμετοχή των παιδιών 
στο μάθημα γι’ αυτά που έλεγε ο δάσκαλος, καθώς ήταν μεγάλος ο αριθμός 
των παιδιών μέσα στη τάξη.11 Κι αυτό που θυμάται επίσης είναι το μάθημα της 

                                                 
10

 Η εκδήλωση για τον Νίκο Πλουμπίδη στις 14/11/2014 από την ΑΔΕΔΥ ανέδειξε 
διάφορες πτυχές του βίου του «κόκκινου δασκάλου». Ο Χάρης Αθανασιάδης στην ομιλία 
του μίλησε για τις σχέσεις Νίκου Πλουμπίδη με τον Παναγή Δημητράτο και την 
προσχώρηση του πρώτου στο ψηφοδέλτιο του δεύτερου. Για μια ακόμη φορά η 
επικαιρότητα της δράσης του Παναγή Δημητράτου ήρθε να προστεθεί στη συγκυρία την 
δική μας, για μια κυβέρνηση της αριστεράς, με βάση το μέτωπο των κοινωνικών και των 
πολιτικών δυνάμενων που επιθυμούν τον κοινωνικό μετασχηματισμό και τον σοσιαλισμό, 
στη βάση του αντιφασιστικού αγώνα. 
11

 Η αναπαράσταση της ζωής των παιδιών την δεκαετία του ’30 δείχνει από τη μια τη 
μεγάλη φτώχια της περιόδου, την απουσία βιβλίων ή την όρεξη για διάβασμα και από την 
άλλη την δυσκολία να μετακινηθούν και να φτάσουν στο σχολείο. Έχουμε έντονη παιδική 
εργασία και συγχρόνως λατρεία για τα θεάματα, τον Καραγκιόζη και τον κινηματογράφο. Ο 
τελευταίος ωστόσο είναι απαγορευμένος για τα παιδιά. Δες Δημήτρης Καζαμίας, Στα φτωχά 
χρόνια της δεκαετίας του ’30, Καστανιώτης, Αθήνα 1997, σελ. 472 – 501. Για τον 
απαγορευμένο στα παιδιά κινηματογράφο δες Νίκος Θεοδοσίου, Στα παλιά τα σινεμά,  
FINATEC. Α.Ε. Αθήνα 2000, σελ. 176 – 208.  
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«Αγωγής του Πολίτη» και το κινηματογραφικό φιλμ «Τα πάθη του Χριστού». 
Στην στ΄ δημοτικού, το 1939, πηγαίνει στο Κολέγιο Αθηνών για να συνεχίσει 
το σχολείο. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά 
είναι έντονα. Η δικτατορία ξεκινά για την οικογένεια από τους Αγίους 
Θεοδώρους όπου έχουν πάει το καλοκαίρι του 1936, όπου εκεί κάποιοι 
άγνωστοι δίνουν ένα δέμα στο πατέρα του και φεύγουν γρήγορα για την 
Αθήνα. Έγινε η δικτατορία. Οι επισκέψεις του ξάδερφου του Αριστείδη 
Δημητράτου, ο οποίος συντάχθηκε με την δικτατορία, στον πατέρα του κάθε 
Χριστούγεννα, αποβλέπουν στο να τον πείσουν να κάνει κάτι για το καθεστώς. 
Του προτείνεται να αναλάβει την διεύθυνση μιας εγκυκλοπαίδειας, μάλλον του 
«Πυρσού» κι αυτό να θεωρηθεί η συνεργασία του με την δικτατορία. Για να 
αποφύγει τις επισκέψεις του Αριστείδη Δημητράτου,  ο Παναγής Δημητράτος 
έπαιρνε τον γιο του και πήγαινε στην Αιόλου, όπου εκεί υπήρχαν πάγκοι με 
πολλά παιχνίδια. Δημοσιεύει και  μια έρευνα για το βιβλίο και το τι διαβάζουν 
τα παιδιά στο περιοδικό «Παιδαγωγική» του Κώστα Σωτηρίου.12 Τελικά, ο 
δάσκαλος Παναγής Δημητράτος αποφεύγει την συνεργασία με την δικτατορία.  

Τα χρόνια της κήρυξης του νέου πολέμου θα τον βρουν στο 36ο 
Δημοτικό Σχολείο, στη Μεθώνης και Καλλιδρομίου, στο σημερινό εστιατόριο 
«Άμα Λάχει», όπου εκεί θα μοιράζει ως διοικητικός υπάλληλος το συσσίτιο στα 
παιδιά.13 Ο γιος του θα έρχεται από τους Αμπελόκηπους για το συσσίτιο. Στη 
συνάντηση που πηγαίνει στην Ιπποκράτους για τη σύσταση του Εθνικού 
Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) τον Σεπτέμβρη του 1941, φεύγει 
απογοητευμένος. Συμμετέχει στην έκδοση του παράνομου «Διδασκαλικού 
Βήματος» και στην «Υπαλληλική» και συλλαμβάνεται με το γιο του τον 
Δεκέμβρη του 1943 για τον αντιφασιστικό του αγώνα, για να οδηγηθούν στην 
εκτέλεση από τους Γερμανούς τον Απρίλη του 1944. Εκεί ο γιος του γλιτώνει 
τον θάνατο. Όταν του ανακοινώθηκε, λίγο πριν εκτελεστεί, ότι το κόμμα τον 
αποκατέστησε, είπε πως δεν είχε νιώσει ποτέ ότι έφυγε. Τα χρόνια της κατοχής 
είναι χρόνια δύσκολα και οι δάσκαλοι ειδικά στην Ελεύθερη Ελλάδα, 
συμμετέχουν σε απεργίες, παρατούν τα σχολεία, κάνουν μαθήματα χωρίς να 
πληρώνονται ή δρουν παράνομα.14 Η ζωή του δασκάλου Παναγή Δημητράτου 
είναι υπό επιτήρηση, γι’ αυτό και κάποια στιγμή συλλαμβάνεται. Τα διαβήματα 
που γίνονται για την απελευθέρωσή του δεν εισακούονται και η εκτέλεση είναι 

                                                 
12

 Κωνσταντίνος Καλαντζής, Η παιδεία εν Ελλάδι 1935 – 1951, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 
2002, σελ. 97. 
13

 Ακόμη και σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες παλαιών μαθητών του σχολείου των πρώτων 
ημερών του πολέμου, όπως η μαρτυρία του δημοσιογράφου Νίκου Κίαου, οι παλιοί 
συμμαθητές του 36ου Δημοτικού Σχολείου συνευρίσκονται και θυμούνται τις ημέρες του 
πολέμου, το κλείσιμο στις 28 Οκτωβρίου του σχολείου, τις σειρήνες και το συσσίτιο. Επίσης 
οι κατσαρόλες που βρέθηκαν στο υπόγειο του κτιρίου, επιβεβαιώνουν ότι το συσσίτιο 
μοιραζόταν από εκεί. Οι αγώνες των δασκάλων και οι απεργίες τους αποβλέπουν στο να 
έχουν περισσότερα συσσίτια για το λαό όλη τη διάρκεια της κατοχής. Δες Γιάννη 
Κατσαντώνη, Οι δάσκαλοι στους αγώνες για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 
1984, σελ. 122 – 131. 
14

 Χάρης Σακελαρίου, Η παιδεία στην αντίσταση, Φιλιππότης, Αθήνα 1984, σελ. 32 – 54. 
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αναπόφευκτη. Η συνομιλία με τον Κώστα Δημητράτο ανέδειξε τις πτυχές της 
ιστορίας που ακόμη και σήμερα μένουν να ερευνηθούν. Από τη μια είναι 
αγαπημένος του Ελευθερίου Βενιζέλου και από την άλλη το γεγονός το ότι 
πάει νωρίς, τη δεκαετία του ’20, στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει τις 
εργασίες του Αγγλικού Εργατικού Κόμματος, δεν το κάνει καθόλου αγαπητό 
στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο ίδιος ωστόσο δηλώνει ότι είναι κομμουνιστής. 
Θα αποκατασταθεί λίγο πριν τη εκτέλεσή του, το 1944. Το όνομά του ήταν η 
μια  από τις δύο επιλογές για το όνομα  του 35ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, 
το οποίο τελικά πήρε το όνομα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. 

Μια δεύτερη έκδοση του αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2016) 
είναι μια πολιτική μνήμης στους δύσκολους καιρούς που περνάμε και 
αναλογούν με τον μεσοπόλεμο, την κατοχή, τα Δεκεμβριανά, την αναζήτηση 
της δημοκρατίας, τους καιρούς λίγο πριν την δικτατορία, τον 
αντικομμουνισμό, το παρακράτος και την πρώτη φάση της μεταπολίτευσης. 
Καιροί όμως και με απελευθερωτικό πρόσημο, καθώς τίθεται όλο και 
περισσότερο το αίτημα για μια παιδεία ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Αυτή 
η διαρκής μνήμη είναι στους δρόμους των Εξαρχείων ανενεργή χωρίς την 
φαινομενολογική σχέση που μας χαρίζει την δυνατότητα να αναστήνουμε το 
παρελθόν στο διάβα μας.15 Αυτή η μνήμη έγινε στη γειτονιά μας, όλα τα 
χρόνια μετά τον θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008, μια διαρκής 
έξοδος έξω από την πόρτα του σχολείου, μια διαδρομή που υπάκουε στο 
σχήμα τάξη – αυλή – κοινότητα. Οι άνθρωποι που συνεργαστήκαμε όλα αυτά 
τα χρόνια γι’ αυτές τις διαδρομές είναι πολλοί, όπως ο Πάνος Χριστοδούλου, η 
Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, η Χριστίνα Φραγκεσκάκη, η Λενέτα 
Στράνη και η Αργυρώ Κοκκορέλη. Θα μπορούσαμε να φαντασθούμε να 
περπατούν στον ίδιο δρόμο η Άλκη Ζέη, η Λότη Πέτροβιτς – 
Ανδρουτσοπούλου, ο Παναγής Δημητράτος, ο Ασημάκης Πανσέληνος ή ο 
Ναπολέων Λαπαθιώτης; Άνθρωποι μικροί και μεγάλοι που μπορεί να 
γνωρίζονταν, αλλά και όχι, άνθρωποι που έζησαν τη γειτονιά του 35ου 
Δημοτικού Σχολείου ή δεν πρόλαβαν να ζήσουν.  Κι αυτό φιλοδοξεί το 
αναγνωστικό, να τους φέρει μαζί. Οι διαδρομές μας στα Εξάρχεια με την Λότη 
Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου και οι επισκέψεις με την ίδια και τα παιδιά στη 
γειτονιά, από το σπίτι του Κάρολου Κουν μέχρι το «Άμα Λάχει», το παλαιό  
36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το Λόφο του Στρέφη, είναι αυτή η μνήμη 
της ιστορίας της γειτονιάς με βιωματικό τρόπο. Η διαδρομή από την Ιόνιο 
Σχολή μέχρι τον Λόφο του Στρέφη, σύμφωνα με τα λόγια της,  είναι το αίτημα 
των παιδιών για τον δικό τους λόφο στη ζωή, αυτό που αναδεικνύει το 

                                                 
15

 Για παράδειγμα η οδός Ζαΐμη με τη σχολή της Μίνας Αηδονοπούλου, όπου μαθήτρια 
ήταν η Άλκη Ζέη. Ένα σχολείο προοδευτικό, το οποίο είχε επιτροπή περιοδικού, ομάδα 
για το κουκλοθέατρο ή εφημερίδα τοίχου, με τεχνικές πολύ κοντά σ’ αυτές του Celestin 
Freinet. Ή η Ιόνιος Σχολή στη Ζωοδόχου Πηγής, με αναφορές της Άλκης Ζέη για τον 
φασιστικό χαρακτήρα της παιδαγωγικής εκείνης της περιόδου. Ας μη ξεχνάμε ότι μαθήτριες 
στην Ιόνιο ήταν και η  Ζώρζ Σαρή και η Λότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου. Δες Άλκη 
Ζέη, Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο, Μεταίχμιο, Αθήνα 2013, σελ. 108 – 128.    
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τελευταίο της βιβλίο, Αμίλητη αγάπη (2014). Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο 
λόφο του.16 Τα σχολεία της γειτονιάς, από την Σχολή Μπερζάν, τη Σχολή 
Αηδονόπουλου, την Ιόνιο Σχολή ή το υπαίθριο σχολείο του μεσοπολέμου στο 
Πεδίο του Άρεως, το 35ο ή το 36ο  είναι η καταγραφή αυτής της ιστορίας της 
παιδικής ηλικίας. Η φιλοξενία κι άλλων κειμένων, όπως κι ένα δικό της το 
οποίο να αποτυπώνει αυτό που κάναμε είναι η παρακαταθήκη μας.  Έτσι 
γεννιέται και για μας η ιδέα μιας δεύτερης έκδοσης του αναγνωστικού Οι φιλίες 
των παιδιών (2016) που θα περιέχει κι άλλα κείμενα των λογοτεχνών και 
καλλιτεχνών της γειτονιάς, καθώς στη πρώτη έκδοση το υλικό που ήρθαμε 
αντιμέτωποι μας ξεπερνούσε ως προς το χρόνο που χρειαζόταν. Οι 
παιδαγωγικές ιδέες του Celestin Freinet και του Paulo Freire είναι αυτές που 
συγκροτούν επιστημολογικά το εγχείρημα. Η μεθοδολογική προσέγγιση μιας 
κριτικής παιδαγωγικής, όπως αυτής του Paulo Freire, με την διαρκή έκθεση 
των παιδιών στα κείμενα, την ανάγνωση της ανάγνωσης του κόσμου, την 
επιλογή των κειμένων, το δικό τους γράψιμο και τις διορθώσεις αυτών που 
έγραφαν, συγχρόνως με τις επισκέψεις στο σχολείο μας ανθρώπων που 
σχετίζονται με τη γειτονιά για να γίνουν εργαστήρια, ήταν αυτή που τελικά 
υιοθετήθηκε για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού.17   

Η συνέχεια των εκδηλώσεων αφορά τρεις ακόμη σταθμούς. Ο πρώτος 
σταθμός είναι η «Ιωννίδειος Σχολή» του Πειραιά τέλη Οκτωβρίου, όπου για 
μια άλλη φορά το αναγνωστικό παρουσιάζεται, μαζί με τη μεθοδολογία του 
Celestin Freinet και τη συμμετοχή του 35ου Δημοτικού Σχολείου στο 
διαγωνισμό ποίησης «Γιάννη Κουτσοχέρα» για το Ολοκαύτωμα των 
Καλαβρύτων.18 Στις αρχές Νοεμβρίου του 2014, στο δεύτερο σταθμό μας, 

                                                 
16

 Με την Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου συνεργάζομαι μετά το 2012 και κάνουμε 
διαδρομές στα Εξάρχεια οι οποίες αφορούν την περίοδο της γερμανικής κατοχή, τα 
δεκεμβριανά και την περίοδο που ακολούθησε, τον εμφύλιο. Οι διαδρομές, από την Ιόνιο 
Σχολή, χαμηλά στη Ζωοδόχου Πηγής, το σχολείο της συγγραφέα, μέχρι το Λόφο του 
Στρέφη, βασίστηκαν στα βιβλία της Ο καιρός της σοκολάτας (2007), Τραγούδι για τρεις (1992) 
και Ο λόφος με τα τέρατα (2002). Οι διαδρομές συνδέουν τις σελίδες των βιβλίων της με το 
χώρο, συντελούν στην επιτέλεση της ανάγνωσης στο χώρο που γεννήθηκε η γραφή και 
δίνουν στα παιδιά την αίσθηση της ιστορικότητας, η οποία είναι ακόμη και σήμερα μια 
τραυματική εμπειρία, για την οποία υπάρχει σιωπή και λήθη. Το πρόγραμμα το επεκτείναμε 
τη σχολική χρονιά 2014/2015 και στη μέση εκπαίδευση, σε συνεργασία με τις εκδόσεις 
«Πατάκη», του εκδοτικού οίκου της συγγραφέα και αποτέλεσε και αντικείμενο παρουσίασης 
στους εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με τις καινοτόμες δράσεις της Α΄ Διεύθυνσης Π. Ε. 
Αθηνών και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Μάρτιος 2015). 
17

 Για την κριτική ανάγνωση του κειμένου και του κόσμου ως βιβλίου δες Paulo Freire, Δέκα 
επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν, μετάφραση Μανόλης Ταμπαράκης, επιμέλεια 
–θεώρηση – πρόλογος στην ελληνική έκδοση Τάσος Λιάμπας, Επίκεντρο, Αθήνα 2009, σελ. 
97 – 116.   
18

 Η περίοδος της ελληνικής κρίσης έδωσε αφορμή και σ’ αυτό το σχολείο να εκθέσει την 
προτομή του καθηγητή του σχολείου Γιώργου Κότσυρα, ο οποίος ήταν μαθηματικός της 
σχολής και πέθανε, όπως αναφέρει η Έλλη Αλεξίου, ύστερα από βασανιστήρια στην Ειδική 
Ασφάλεια, στην οδό Ελπίδος από τον Παρθενίου και την παρέα τους. Δες Έλλη Αλεξίου, 
Βασιλική Δρυς, τ. β΄, Καστανιώτης, Αθήνα 1983, σελ. 284. 
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γίνεται  η μεγάλη εκδήλωση για τον Janusz Korczak (1878 – 1942), με τον 
Συνήγορο του Παιδιού και η παρουσία αυτού του δασκάλου στο αναγνωστικό, 
δίνει νέα ώθηση στη συνομιλία ενός ελληνικού έργου με το διεθνές περιβάλλον 
του.19 Και ο τρίτος σταθμός αφορά τη συμμετοχή μας στο φεστιβάλ 
Παραστατικών τεχνών του θεάτρου «Εμπρός» (Μάρτιος 2015) στο συνέδριο 
του «Νέου Παιδαγωγού» τον Μάιο του 2015, όπου ανακοινώθηκε μέρος αυτής 
της προβληματικής για την απόρριψη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών του 
αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014).20 Οι ανάγκες για μια καινούρια 
έκδοση είναι πολλές. Θα μπορούσε κάποιος να πει ανάγκες συναισθηματικές, 
πολιτικές και μνήμης, για να μην ξεχάσουμε αυτά που κάνουν τον εκπαιδευτικό 
να καταστέλλεται, καθώς του απαγορεύεται η κριτική παιδαγωγική και 
εντείνεται η αντιπαράθεση της παιδαγωγικής με τη διοίκηση. Με την πρώτη 
έκδοση του αναγνωστικού χάσαμε το καλοκαίρι του 2014 την μαθήτρια του 
35ου Δημοτικού Σχολείου, Φράνση Σταθάτου, η οποία για τα παιδιά ήταν το 
αγαπημένο πρόσωπο όλη τη σχολική χρονιά 2013/2014, με το βιβλίο της 
Μυστήρια, Μυστικά και Μάγια στη μεγάλη Πόλη (Ψυχογιός 2012). Μια πολιτική 
μνήμης αφορά κι άλλους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή τους με το σχολείο 
του δασκάλου Παναγή Δημητράτου, τους οποίους τους μαθαίνουμε μέσα από 
τους περιορισμούς της έρευνας. Σ’ αυτό το πλαίσιο της μνήμης δόθηκε στο 
σχολείο επίσης το όνομα του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ο οποίος έφυγε 
από την ζωή τον Ιανουάριο του 1944. Όπως επίσης οι λόγοι μνήμης είναι ίδιοι 
για τη συμμετοχή του σχολείου στο διαγωνισμό ποίησης «Γιάννη 
Κουτσοχέρα» στη βιβλιοθήκη των Καλαβρύτων, ακριβώς γιατί ο συγγραφέας 
έχει συνδέσει τη ζωή του με την γειτονιά μας.21 Ωστόσο κι αυτό είναι ένα 
παράδειγμα λογοκρισίας, το ποίημα του Γιάννη Κουτσοχέρα για το 
Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων τον Δεκέμβρη του 1943, το οποίο φιλοξενούμε 
στο αναγνωστικό και με το οποίο εργαζόμαστε δέκα περίπου χρόνια με τα 
παιδιά για την συμμετοχή μας στη βιβλιοθήκη Καλαβρύτων, ζητήθηκε να 
αφαιρεθεί ως μη κατάλληλο για την παιδική ηλικία. Η αναφορά στην παιδική 
ηλικία και στο τι είναι και τι δεν είναι κατάλληλο για τα παιδιά, είναι η κύρια 
κριτική που μας ασκήθηκε.   

Το αναγνωστικό Οι φιλίες των παιδιών (2016) είναι μια μικρή κιβωτός 
που φιλοδοξεί να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή και αντιπροσωπευτική 

                                                 
19

  Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2014 έγινε αυτή η μεγάλη εκδήλωση για τον Janusz Korczak. 
Δες την ανάρτηση των εισηγήσεων της εκδήλωσης στον Συνήγορο του Παιδιού, www. 0 – 
18. gr. Το 2012 ήταν ευρωπαϊκό έτος στη μνήμη του και είναι υπό μετάφραση το βιβλίο του 
Το δικαίωμα του παιδιού στο σεβασμό (Πόλις 2016) 
20

 Χαράλαμπος Μπαλτάς, Ελισάβετ Παντελιάδου, «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
και Κριτική Παιδαγωγική:το παράδειγμα της πρόσληψης του αναγνωστικού Οι φιλίες των 
παιδιών (2014) και το σχολείο της κοινότητας», πρακτικά συνεδρίου Νέου Παιδαγωγού, 
Μάιος 2015. 
21 Χαράλαμπος Μπαλτάς, «Μνήμη, Ολοκαύτωμα και Ποίηση: Ο διαγωνισμός ποίησης της 
βιβλιοθήκης Καλαβρύτων «Γιάννη Κουτσοχέρα» στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών», 
περιοδικό Παιδεία και Κοινωνία, τχ. 91, Ιούνιος 2014, σελ. 7 – 9.  
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συλλογή κειμένων καλλιτεχνών της γειτονιάς. Αυτά τα κείμενα επιτελούνται με 
τα παιδιά στη γειτονιά των Εξαρχείων, βγαίνοντας έξω από το σχολείο. Το 
σχολείο της κοινότητας είναι ακριβώς η αρχιτεκτονική αποσχολειοποίηση των 
παιδιών. Στο 35ο Δημοτικό Σχολείο το πρόγραμμα της αποσχολειοποίησης 
δοκιμάζεται μετά το θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και αποτυπώνεται στα 
κείμενα των παιδιών στο σχολικό έντυπο Οι φιλίες των παιδιών (2008 – 2013), 
αποβλέποντας στο αρχιτεκτονικό τρίπτυχο τάξη – αυλή – κοινότητα. Η 
συνεισφορά του Celestin Freinet, του J. Ranciere, του Janusz Korczak και του 
Paulo Freire είναι αυτή που ελλοχεύει στην ιδιοποίηση αυτής της 
παιδαγωγικής, μιας παιδαγωγικής κριτικής, θεσμικής, αντί – οιδιπόδειας και 
ενάντιας στη διοίκηση. Η ιστορία του δρόμου όπου «είναι ριγμένα τα 
ουσιαστικά» είναι αυτή που καθοδηγεί τη σχέση αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και 
παιδαγωγικής που έχουμε στο νου μας.22 Το ποίημα του Kenneth Koch 
«Διαρκώς», το οποίο φιλοξενείται στο αναγνωστικό, αλλά το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών ζήτησε την αφαίρεσή του, δείχνει ακριβώς την μεθοδολογία με την 
οποία δουλέψαμε, καθώς μια μέρα τα ουσιαστικά κυριολεκτικά βγήκαν στο 
δρόμο. Ένα ποίημα συνυφασμένο με τη δική μας παράδοση του Πολυτεχνείου 
και το ποίημα της Κωστούλας Μητροπούλου, «Ο δρόμος» ή τη δουλειά της 
Κατερίνας Γώγου. Έτσι βγήκαν και τα παιδιά, όπως τα ουσιαστικά (θρανία, 
πίνακας, καρέκλες, έδρα, μολύβια), στο δρόμο. Αλλά ας διαβάσουμε αυτό το 
ποίημα:  

Μια μέρα τα Ουσιαστικά ήταν συγκεντρωμένα στο δρόμο. 
Ένα Επίθετο πέρασε βαδίζοντας, σκοτεινά όμορφο. 

Τα Ουσιαστικά εντυπωσιάστηκαν, συγκινήθηκαν, μεταμορφώθηκαν. 
Την επόμενη ήρθε με αμάξι ένα Ρήμα και δημιούργησε την Πρόταση 

Κάθε Πρόταση λέει κάτι – για παράδειγμα: «Αν και ήταν σκοτεινή και 
βροχερή η μέρα όταν το επίθετο πέρασε βαδίζοντας, θα θυμάμαι 

την αγνή και γλυκιά έκφραση στο πρόσωπό του ως την ημέρα που 
θα χαθώ από αυτή την πράσινη, γόνιμη Γη». 

Ή; Αντρέα, κλείνεις σε παρακαλώ το παράθυρο;» 
Ή για παράδειγμα: «Η ροζ γλάστρα με τα λουλούδια στο περβάζι άλλαξε 

προσφάτως χρώμα κι έγινε ανοιχτοκίτρινη εξαιτίας της θερμότητας 
από το διπλανό εργοστάσιο. Σας ευχαριστώ». 

Την άνοιξη οι Προτάσεις και τα Ουσιαστικά ήταν ξαπλωμένα σιωπηλά 
στο γρασίδι. 

Εδώ κι εκεί, ένας μοναχικός Σύνδεσμος φώναζε:  «Kαι!» «Αλλά!:» 
Αλλά το Επίθετο δεν εμφανίστηκε. 

Όπως το επίθετο χάνεται στη πρόταση, 
Έτσι κι εγώ χάνομαι στα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη και το λαιμό σου. 

Με μάγεψες με ένα μοναδικό φιλί 
Που ποτέ δεν θα αναιρεθεί 

                                                 
22

 Για μια τέτοια ουτοπία δες Μπάμπης Μπαλτάς, «Η παράλληλη κοινωνία: μια ουτοπική 
πρακτική», περιοδικό Στίγμα,  τχ.23, Απρίλιος – Ιούνιος 2007, σελ. 78 – 85. 
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Μέχρι την καταστροφή της γλώσσας.                                                                          
Αυτός ο δρόμος και η εικόνα του σχολείου εκτός σχολείου έγινε εικαστικό έργο 
το 2015 από τον Ζάφο Ξαγοράρη.23 Ωστόσο, το αναγνωστικό Οι φιλίες των 
παιδιών (2014), λογοκρίθηκε για τα ποιήματα που περιείχε και απαγορεύτηκε η 
έκδοσή του. Γράφει πιο συγκεκριμένα η Ευγενία Μαγουλά, ειδική επιστήμονας 
στον τομέα «Γλωσσολογία», η οποία συνέταξε την απορριπτική έκθεση: 
«Πρόκειται για ένα βιβλίο υψηλού πνευματικού – φιλοσοφικού περιεχομένου, βασισμένο 
σε κείμενα πεζά και έμμετρα σημαντικών συγγραφέων και ποιητών, τα οποία, όπως 
αναφέρεται στην εισαγωγή, έχουν επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους 
μαθητές της τάξης. Σ’ αυτό το σημείο επισημαίνω ότι στο βιβλίο δεν αναφέρεται η 
διαδικασία που ακολουθήθηκε από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό για την επιλογή 
των κειμένων, ούτε τα κριτήρια επιλογής αυτών. Εξάλλου, τα περισσότερα κείμενα δεν 
αναφέρονται στις «φιλίες των παιδιών», όπως δηλώνεται στον τίτλο και εκ των 
πραγμάτων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εκτός θέματος. Επιπλέον, μερικά κείμενα δεν 
ανταποκρίνονται στις νοητικές ικανότητες των μαθητών αυτής της ηλικίας και μπορούν 
να γίνουν αιτία σύγχυσης και παρανόησης. Τα σχόλια που συνοδεύουν ορισμένα κείμενα 
δεν έχουν προέλθει ή συνταχθεί από μαθητές και δεν απευθύνονται σε μαθητές 
δημοτικού. Οι εργασίες των μαθητών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι ελάχιστες, 
κυρίως μικρά ποιήματα. Η εικονογράφηση δεν έχει γίνει από τους ίδιους τους μαθητές, 
αλλά από εικονογράφο. Πολλές εικόνες δεν έχουν σχέση με την φιλία των παιδιών. 
Είναι βέβαιο ότι η πρόθεση των συντελεστών του αναγνωστικού είναι η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών/ οικογενειών τους και της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
πάνω σε πολύ σημαντικά ζητήματα της εποχής μας. Επειδή παρουσιάζουν ενδιαφέρον, 
θα μπορούσε το υλικό να αποτελέσει έκδοση των διδασκόντων ή του σχολείου, αλλά όχι 
περιεχόμενο δράσεων των μαθητών. Στο πλαίσιο των δράσεων των ΖΕΠ στόχος είναι 
η έκφραση και η δημιουργικότητα των ίδιων των μαθητών».   

Το κείμενο της Ευγενίας Μαγουλά συνεχίζεται, αλλά θα το εξετάσουμε 
καθ’ ολοκληρίαν μετά.  Ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε γι’ αυτό το 
οποίο γίνεται κριτική, είναι αυτό που είναι ανεπιθύμητο. Σύμφωνα με τη 
συντάκτρια του κειμένου αυτό το αναγνωστικό δεν μπορεί να αποτελεί 
περιεχόμενο δράσεων των μαθητών. Η δική μας προβληματική ήταν ακριβώς 
το αντίθετο, μαζί με τα παιδιά να κάνουμε ένα αναγνωστικό. Η μεθοδολογία 
που δεν είναι ορατή ενδεχομένως με τη πρώτη ματιά αφορά την παιδαγωγική 
του Celestin Freinet, σύμφωνα με την οποία δεν χρειάζονται έτοιμα 
αναγνωστικά, αλλά να τα φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά. Αυτό ήταν το 
διαφορετικό σε σχέση με τα αναγνωστικά της δεκαετία του ’30, η σύμπραξη 

                                                 
23

 Το πρόσφατο αρχιτεκτονικό και εικαστικό έργο του Ζάφου Ξαγοράρη, Λοξή Τάξη (2015), 
το οποίο εκτέθηκε στο Μουσαίο Μπενάκη, είναι αυτός ο διάλογος του σχολείου με τον 
δρόμο, το Μουσείο, την ιστορία, τη φύση, τη μνήμη και το αίτημα για μια εναλλακτική 
εκπαίδευση. Αυτό το έργο είναι ένας αναστοχασμός για τον αιώνα που πέρασε, εγχώριος και 
διεθνής, για τα υπαίθρια σχολεία, όπως αυτό του Πεδίου του Άρεως στο μεσοπόλεμο, τα 
σχολεία του ΕΑΜ, τα σχολεία των Παιδουπόλεων ή τις σύγχρονες μορφές αρχιτεκτονικής 
αποσχολειοποίησης [deschooling], την οποία εφαρμόζουν πολλά σχολεία στο κέντρο της 
Αθήνας. 
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των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς για την παραγωγή νέας γνώσης. Και 
στηριχτήκαμε γι’ αυτό στη διεθνή εμπειρία και στη μέθοδο ενός δασκάλου που 
πάλεψε με τον τρόπο του να εισάγει το τυπογραφείο στο σχολείο και να 
οδηγήσει τα παιδιά να γίνουν τα ίδια συγγραφείς.24 Τα κριτήρια επιλογής των 
κειμένων αφορούν τη γειτονιά των Εξαρχείων. Τα παιδιά εκτέθηκαν σε υλικό 
που αφορούσε τη γειτονιά τους και το κριτήριο ήταν τα κείμενα να αφορούν 
αυτήν και τους ανθρώπους που συσχετίζονται μ’ αυτήν. Η σύμπτωση του τίτλου 
του αναγνωστικού με το περιεχόμενο είναι προφανές ότι σχετίζεται με τη φιλία. 
Τα ποιήματα που υπάρχουν στο αναγνωστικό έχουν και τον ίδιο τίτλο. 
Εξάλλου, από μια άλλη σκοπιά, δεν χρειάζεται να έχουμε σύμπτωση, ακριβώς 
γατί ο ίδιος τίτλος του εφημεριδοπεριοδικού, Οι φιλίες των παιδιών 
(2008/2013), προηγείται χρονολογικά ως μαθητικό έντυπο του σχολείου. Η 
φιλία ως έννοια είναι μια έννοια διαρκώς συζητήσιμη από τα παιδιά στο 
σχολείο κι ένας τρόπος διαπραγμάτευσης των επιθυμιών και της 
κοινωνικότητας τους. Αυτή μπορεί να γίνει πόλεμος, ειρήνη, δικαιοσύνη, 
πολιτική, φιλοσοφία, σώμα, επιθυμία, επιστήμη, αγάπη, διαφορετικότητα, 
εχθρότητα, ομάδα, συλλογική δράση, πίστη, σεξουαλικότητα, κοινότητα, 
ερμηνεία του κόσμου, οικολογία και παιχνίδια αυλής. Βέβαια να αναφέρουμε 
εδώ και τους λόγους διακοπής του προγράμματος «Φιλοσοφία για παιδιά», οι 
οποίοι αφορούσαν τα χρόνια που πέρασαν την απαγόρευση εισόδου σε 
ενήλικες στο πλαίσιο της επιστροφής στο κλειστό σχολείο. Η φιλία, μέσω της 
φιλοσοφίας που κάναμε, χρειαζόταν μια υπεράσπιση στην πράξη κι όχι μια 
διακοπή που έφερε το τέλος της. Εξάλλου, στην ερμηνευτική γίνεται αντιληπτή 
ως έννοια μέσα από την κρίση και μέσα από τα ερωτήματα, την ιστορικότητα, 
τις προκαταλήψεις και την παράδοση.25  

Η επίκληση στις «νοητικές ικανότητες των παιδιών» αγνοεί την δυναμική 
της βιωματικής μάθησης. Γι’ αυτό ονομάστηκε αναγνωστικό δ΄ και ε΄ 
δημοτικού, για να μπορούμε να επέμβουμε εκ νέου σ’ αυτή τη θάλασσα χωρίς 
ακτή, στο ατιθάσευτο και ανολοκλήρωτο υλικό μιας ανοικτής δυνατότητας και 
να το οριστικοποιήσουμε. Δεν είναι επίπεδο ή όριο για την πρόσληψη του 
κόσμου οι νοητικές ικανότητες των παιδιών, αλλά δυνατότητα για την εκ νέου 
παραγωγή του. Κι αυτό κάναμε, είδαμε τα παιδιά ως δυνατότητα να 
επινοήσουμε μαζί τους τη δημοκρατική στιγμή του Derrida, την αναβολή της 
απόφασης, την άξια ερώτηση και την απορία για έναν κόσμο που διαρκώς 
αναβάλλεται για να είναι δίκαιος. Η παιδαγωγική του Celestin Freinet, με τις 
διαδρομές μας, τη βιβλιοθήκη, το τυπογραφείο, το σχολικό συμβούλιο και το 

                                                 
24

 Είναι άγνωστη για πολλούς, όπως και για την συντάκτρια του κειμένου, ότι οι Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στη Γαλλία συσχετίζονται με την παιδαγωγική του 
Celestin Freinet. Για περισσότερα δες Δήμητρα Παγώνη (επιμέλεια), Celestin Freinet, 
περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, τχ. 99, Αθήνα 2007. Επίσης για τον τρόπο που υλοποιήθηκαν 
οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στη Γαλλία και στην Κύπρο δες Μιχάλης 
Παπαδόπουλος, Θεραπεύοντας το σχολείο, Νήσος 2011. 
25

 Χανς – Γκεόργκ Γκάνταμερ, Το πρόβλημα της ιστορικής συνείδησης, μετάφραση και 
πρόλογος Αντώνη Ζέρβα, Ίνδικτος 1997, σελ. 126 – 135. 
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τρίπτυχο τάξη – αυλή - κοινότητα σ’ αυτό απόβλεπε, στο να μπορέσουμε να 
ενώσουμε εκ νέου τη χώρο – χρονική εμπειρία των παιδιών και να την 
αναδιατάξουμε σε μια μικρογραφία, όπως είναι το αναγνωστικό το οποίο 
φτιάξαμε. Η κάθε δουλειά συνοδεύεται τις περισσότερες φορές κι από ένα 
σχόλιο για να μπορεί ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια να έχουν μια 
πραγματολογική σχέση με την παραγωγή του υλικού. Το σχόλιο είναι των 
παιδιών στην αδημοσίευτη μορφή του, αλλά επεξεργασμένη από τον 
διδάσκοντα στην δημοσιευμένη εκδοχή του. Ο λόγος είναι να έχουν τα παιδιά 
μια ακόμη ευκαιρία να διαβάζουν αυτά που έκαναν στη παιδική τους ηλικία κι 
όταν μεγαλώσουν, να βιώσουν αυτό που μας λέει ο Janusz Korczak, πως αυτός 
ο κόσμος θα αλλάξει με την συνεργασία μικρών και μεγάλων. Αυτή η 
συνεργασία με τα παιδιά είναι αυτή που μας χαρίσει την αυριανή πολιτειότητα, 
τη δυνατότητα το παιδί να είναι ένας μικρός πολίτης. 26  

Η συντάκτρια του κειμένου επιμένοντας στην αντίληψη να είναι κάτι 
μόνο δουλειά των παιδιών πρώτον οδηγεί την κρίση στο να μην γίνεται πιστευτό 
ότι αυτό είναι δουλειά των παιδιών και δεύτερο, πως μόνα και αβοήθητα θα 
αλλάξουν τον κόσμο, πράγμα που σημαίνει μια δεύτερη καταδίκη της παιδικής 
ηλικίας. Η εμπειρία μας τόσο χρόνια στο διδακτήριο της οδού Κωλέττη – 
«Ναπολέων Λαπαθιώτης» είναι να κάνουμε βιβλία ή σχολικά έντυπα με 
συνεργασία μικρών και μεγάλων. Αυτή είναι η παιδαγωγική αρχή του Janusz  
Korczak, αυτή είναι και η δική μας. Σ’ αυτή τη σχέση μικρών και μεγάλων η 
συμμετοχή των παιδιών σ’ ένα αναγνωστικό που συμμετέχουν από την αρχή 
της δημιουργίας του, μπορεί να είναι άνιση ως προς την τελική διάταξη του 
υλικού, περισσότερο υλικό των μεγάλων και λιγότερο δικό τους, όμως αυτό δεν 
σημαίνει, για παράδειγμα, πως τα παιδιά δεν έκαναν δέκα τουλάχιστο ποιητικές 
συλλογές με δική τους εικονογράφηση!. Αυτό έκαναν!. Αυτή η αντίληψη 
διαπερνά όλη την παραγωγή γραπτού λόγου που έχουμε στο 35ο Δημοτικό 
Σχολείο.27 Κι αυτή την αντίληψη κρατάμε και για τη δεύτερη έκδοση ή 
τουλάχιστο τη γραμμή που έλεγε ο Celestin Freinet, να διασπούμε τις γραμμές 
των άλλων. Όμως το τι δημοσιεύουμε και το τι το κρατάμε για μελλοντική 
επεξεργασία ήταν κάτι που το αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά 
έκριναν ποιο ποίημά τους ήθελαν να δουν στο βιβλίο. Αυτός είναι ένας 
στοιχειώδης κανόνας δημοσιογραφικής δεοντολογίας για τον τρόπο που 

                                                 
26

 Αυτή η αρχή της συνεργασίας των παιδιών με τους μεγάλους είναι ορατή στη θεατρική 
διασκευή του έργου του από την Άλκη Ζέη, Ο βασιλιάς ο Ματίας ο Α΄ (1982), η όποια έγινε 
από το μυθιστόρημα του Janusz Korczak, Ο βασιλιάς ο Ματίας ο Α΄ (μετάφραση Μαρίζα 
Ντεκάστρο, Κέδρος 1982) και είναι εξαντλημένο. Δες  Άλκη Ζέη, Θέατρο για παιδιά, 
Μεταίχμιο, Αθήνα 2010, σελ. 71 – 162. 
27

  Αυτό αφορά τις προηγούμενες εκδόσεις του σχολείου μας, σε συνεργασία με το Γραφείο 
Αγωγής Υγείας. Δες Χαράλαμπος Μπαλτάς, Νίκος Ευσταθίου (επιμέλεια), Αισθάνομαι, 
Συναισθάνομαι, Εκφράζομαι, Αθήνα 2004. Επίσης Χαράλαμπος Μπαλτάς, Νίκος Ευσταθίου 
(επιμέλεια), Υπόθεση δική μου, η διατροφή μου, Αθήνα 2005. Επίσης το περιοδικό Ανεμόπτερο, 
Αθήνα - ΚΕΘΕΑ 2006 και το σχολικό έντυπο Οι φιλίες των παιδιών (2008 – 2013). 
[www.dipe–a-athin.att.sch.gr/html/agogh_ygeias.htmi]. Δες επίσης Αθηνά Καρανάση, 
Έλενα Μολασιώτη, Ένα μαγικό καπέλο στα Εξάρχεια, Αθήνα 2013. 

http://www.dipe/
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αναπαρίστανται τα παιδιά στη δημοσιότητα, αλλά και μια εκ των προτέρων 
ηθική δέσμευση να βιώσουν πλήρως τα δικαιώματα της ελευθερίας τους  
(άρθρα 12-17), της Σύμβασης των Δικαιωμάτων τους. Η κρατική παιδαγωγική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών αυτάρεσκα αναφέρεται στην δημιουργικότητα και 
την έκφραση των ίδιων των μαθητών, αλλά αγνοεί τη συλλογική δράση, την 
πολιτειότητα, τη θεσμική παιδαγωγική, το σχολικό συμβούλιο των παιδιών και 
τις ομάδες που έχουν για να συνομιλούν με τους ενήλικους. Η κατασκευή πως 
κάτι «είναι των παιδιών» και κάτι δεν είναι, χωρίς τη συνεργασία μικρών και 
μεγάλων, υπονοεί την επιμονή της διοίκησης στην ήσσονος σημασίας δουλειά 
στο σχολείο και τον ναρκισσισμό της χρέωσης της αποτυχίας στον άλλο. Αυτό 
που δεν αναγνωρίζεται στο παιδί στα σχολεία μας ζητάμε να το έχουμε στη 
παραγωγή γραπτού λόγου! Και η χρήση της προνομιακής σχέσης κάποιου με 
την παιδική ηλικία, χωρίς να αποβλέπει στην κοινότητα και την αναφορά σ’ ένα 
κόσμο εξωτερικό των παιδιών με τον οποίο συνομιλούν, καταδικάζει τα παιδιά 
στα αδιέξοδα των προβλημάτων που έχουν με τους συνομήλικους τους, όπως 
στον εκφοβισμό και τον πόλεμο κατά της νεότητας από μέρους των μεγάλων. 
Γι’ αυτό εξάλλου από τη μια το αναγνωστικό επαινέθηκε από την συντάκτρια 
του κειμένου ως ένα έργο φιλοσοφικού προβληματισμού και πνευματικού 
στοχασμού, το οποίο όμως από την άλλη, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση 
στα παιδιά, με ποιήματα όπως αυτό του Θάνου Ανεστόπουλου, «Τα παιδιά 
παίζουν με όπλα» ή του Μάνου Λοΐζου, «Ο Μέρμηγκας» ή ακόμη κι ενός 
παιδιού, του Σεμπάστιαν Πάγια, «Ο πόλεμος».  

Έτσι, αυτό που ζητήθηκε στη συνέχεια από τους συντελεστές του 
αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014) είναι να αφαιρεθούν τα κείμενα που 
δεν συνδέονται με την παιδική φιλία ή δεν αναφέρονται στον κόσμο των 
παιδιών με παράδειγμα κάποιες σελίδες. Έτσι ζητήθηκε να αφαιρεθεί από το 
αναγνωστικό η αφιέρωση όλης της δουλειάς στον Παύλο Φύσσα, το ποίημα 
του Kenneth Koch «Διαρκώς», το ποίημα του Χάρη Σακελλαρίου «Το 
αετόπουλο», το ποίημα του μαθητή Σεμπάστιαν Πάγια «Πόλεμος», το ποίημα 
του Didi «Αναχώρηση», το ποίημα του Μάνου Λοΐζου «Ο Μέρμηγκας», το 
ποίημα του Θάνου Ανεστόπουλου «Τα μικρά παιδιά παίζουν με όπλα», το 
ποίημα του Λευτέρη Ξανθόπουλου «Η έβδομη βροχή», το ποίημα του Γιάννη 
Κουτσοχέρα «Χριστούγεννα», το ποίημα του Αλέξανδρου Παναγούλη «Η 
μπογιά», το ποίημα της Κατερίνας Γώγου «Θα ’ρθει καιρός», το ποίημα του 
Παύλου Σιδηρόπουλου «Αλί» και το ποίημα του Νικόλα Άσιμου «Το παπάκι». 
Και τέλος ζητήθηκε το επίμετρο να εστιαστεί μόνο στη διαδικασία επιλογής 
των κειμένων από τα παιδιά, στις δράσεις που έλαβαν χώρα και στις 
συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών. Η πρόταση του Πανεπιστήμιου 
Αθηνών ήταν λοιπόν ένα βιβλίο που να είναι περισσότερο των παιδιών, με 
εικονογράφηση δική τους και με αναφορά στον κόσμο τους, παρά αυτό που 
κρατά ο αναγνώστης στα χέρια του. Επίσης, ένα βιβλίο  με την αφαίρεση 
αυτών των ποιημάτων  ή  και περισσότερων, τα οποία δεν αναφέρονται στη 
φιλία ή στον κόσμο των παιδιών. Ο Janusz Korczak πέρασε ευτυχώς 
ασχολίαστος, αν και το τολμηρό περιεχόμενο του κειμένου του είχε λογοκριθεί 
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στη χώρα του το 1929 και αναστάλθηκε με τον ίδιο τρόπο η έκδοση του 
βιβλίου του. 

Παράλληλες ιστορίες θα μπορούσε να πει κάποιος. Κι εδώ είμαστε 
αντιμέτωποι με την κρατική παιδαγωγική του Πανεπιστήμιου Αθηνών, η οποία 
έχει ένα εποπτικό ρόλο στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και 
ερμηνεύει το πνεύμα του περιεχομένου του ευρωπαϊκού προγράμματος. Οι 
αλλαγές, όταν αφορούν την απρόσκοπτη παιδαγωγική ελευθερία, είναι 
προφανές ότι είναι θεμιτές. Δουλεύοντας με τα παιδιά την πρώτη σχολική 
χρονιά 2013/2014, στοχεύαμε και στη δεύτερη χρονιά, για να μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε τον όγκο του υλικού, τόσο αυτού που είδαμε, όσο και του 
καινούριου. Υλικό, τόσο αγαπημένη λέξη στον Celestin Freinet για να δείξει 
τους νοητικούς μετασχηματισμούς, την ψηλάφηση, την αφή και την ιδιαίτερη 
σχέση του παιδιού με την εμπειρία και στον κόσμο της ζωής!. Αυτό το υλικό 
τη δεύτερη σχολική χρονιά δεν εκτέθηκε στα παιδιά κι αφορούσε πάλι τη 
γειτονιά, τους λογοτέχνες της, τα έργα τους και τους χώρους τους, καθώς το 
πρόγραμμα, δουλεύοντας με τις τεχνικές του  Celestin Freinet και την κριτική 
παιδαγωγική του Paulo Freire, συνδυάζει τη χρονική εμπειρία με τη χωρική 
εμπειρία, τη γλώσσα με το βίωμα, την αποσχολειοποίηση [deschooling] με την 
αρχιτεκτονική, την κίνηση28 με την ανάγνωση και τη γραφή, την κυκλοφορία με 
το τρίπτυχο τάξη – αυλή – κοινότητα, με την υποκειμενικότητα των παιδιών 
και το γίγνεσθαι – συγγραφέας.29  

Στο νέο υλικό προς έκθεση είναι τα ποιήματα του Γιάννη Βαρβέρη, 
μαθητή του σχολείου μας, το έργο της Λότης Πετροβιτς – Ανδρουτσοπούλου, 
το οποίο ήδη τα παιδιά το γνώριζαν, η ποίηση του Νίκου Καββαδία, μέσα από 
τη παιδική λογοτεχνία του Φίλιππου Φιλίππου, το έργο της Άλκης Ζέη και της 
Ζωρζ Σαρή που ήταν στη γειτονιά μας, το έργο του Χρήστου Καρανάση, 
εκδότη και τυπογράφου της γειτονιά μας, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, η Έλλη 
Αλεξίου, το έργο του Κάρολου Κουν, τα ποιήματα της Μαρίας Πολυδούρη, ο 
«Αργοναύτης» του Στρατή Μυριβήλη, καθώς και το έργο της Ρίτας Μπούμη – 
Παππά, του Νίκου Παππά και του Ηλία Βενέζη. Επίσης το πρόσφατο έργο 
του Χρήστου Μπουλώτη για την αρχιτεκτονική για παιδιά, καθώς η σχέση 
παιδαγωγικής και αρχιτεκτονικής είναι κάτι που μας απασχολεί διαρκώς. Αυτές 
είναι αλλαγές που είχαν προοικονομηθεί, όπως και αλλαγές στη διάταξη του 
υλικού ή και αφαίρεση κάποιων ποιημάτων, για να μπουν στη θέση άλλα 
κείμενα του ίδιου ποιητή. Όλες αυτές οι αλλαγές συσχετίζονται με την 
δυνατότητα να έχουμε μια παιδαγωγική του σχολείου της κοινότητας, τα 

                                                 
28

 Χαράλαμπος Μπαλτάς, «Η λογική των δικτύων στην εκπαίδευση: Πολιτειότητα, δημόσια 
σφαίρα, καθημερινότητα και μετασχηματισμός του καθημερινού», περιοδικό Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, τχ. 162, Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2010, σελ. 21 – 37. 
29

 Οι έννοιες του γίγνεσθαι[becoming], του νομαδικού υποκειμένου που μετακινείται και της 
αντί – οιδιπόδειας παιδαγωγικής έχουν την αναφορά τους στο έργο των Deleuze και 
Guattari. Δες Richard J. F. Day, Το τέλος της ηγεμονίας, Αναρχικές τάσεις στα νεότατα 
κοινωνικά κινήματα, μετάφραση Παναγιώτης Καλαμαράς, Ελευθεριακή Κουλτούρα, Αθήνα 
2008, σελ. 222 – 227.  
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παιδιά να αισθανθούν την παραγωγή ιδεών στο χώρο που ζουν και οι 
αναζητήσεις, στο πλαίσιο της επινοητικής μάθησης να έχουν μια ιστορικότητα 
που σώζεται ακόμα και σήμερα. Αυτή η επιστημολογία, ταιριαστή με την 
διαφορά και την σύγκρουση κοινωνικών και φυσικών επιστημών, δίνει τη 
δυνατότητα στα παιδιά να ασκηθούν στο φαινομενολογικό βλέμμα, στην 
ερμηνευτική, στην παραγωγή κρίσης, στην αισθητική, στη τεχνική του 
τυπογραφείου, στη δημοσιότητα και στην νομαδικότητα μέσα στο σχολείο και  
στην πόλη. Αργά και σταθερά το αναγνωστικό Οι φιλίες των παιδιών (2016) είναι 
μπροστά στη πρόκληση της δεύτερης έκδοσης. Η σχέση μας με τον κόσμο, 
αυτό που προβληματίζει την Hannah Arendt, αλλά και τη φαινομενολογία 
γενικότερα, από τον Husserl μέχρι τον Levinas, είναι η δικαιοσύνη που 
παράγεται στον λόγο μας.30 Οι ενήλικοι έχουν μια σχέση με τα παιδιά, 
μεταβιβαστική ή όχι, θεσμική ή αυθεντίας, η οποία είναι ορατή στη 
φαινομενολογική εμπειρία. Κι αυτή τη σχέση έφερε σε πέρας το αναγνωστικό 
Οι φιλίες των παιδιών (2014), μέσα οπό μια μεθοδολογία παραγωγής της 
υποκειμενικότητας, της ετερότητας και της ιδιότητας του πολίτη. Tο μοντέλο 
της εργασίας μας είναι βασισμένο στο τυπογραφείο του Celestin Freinet, τα 
πολιτικά συναισθήματα, τη θεσμική παιδαγωγική, την κριτική παιδαγωγική του 
Paulo Freire για την ανάγνωση του κόσμου και την παραγωγή των κειμένων, 
τους πολλαπλούς αλφαβητισμούς, στα δικαιώματα του παιδιού και στην 
εκπαίδευση στα ΜΜΕ.31 Κι αυτό είναι η απάντηση στα τόσο δυσμενή σχόλια 
που έγιναν από μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ποια είναι η 
μεθοδολογία συγγραφής αυτού του αναγνωστικού.  

Τι συνέβη την περίοδο της κρίσης, τα χρόνια μεταξύ του ψηφιακού 
σχολείου (2010), του σχολείου της δημοκρατίας (2012) και του κοινωνικού 
σχολείου (2014); Το τοπίο της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων έκανε 
μονομερή την άσκηση των εξουσιαστικών σχέσεων από πλευράς διοίκησης και 
κατάστειλε την παραγωγή νέας γνώσης, την κυκλοφορία μέσα κι έξω από το 
σχολείο, την αλλαγή των χώρων, την πολιτική μέσα στο σχολείο, την 
εκπροσώπηση των παιδιών, τα δικαιώματα ελευθερίας, την κίνηση, ή πιο 
επιστημονικά την δυνατότητα να μιλάμε για διαθεματικότητα κι όχι για 
αναλυτικά προγράμματα, την επιστημολογική σύγκρουση των γνωστικών 
πεδίων και την δυνατότητα να υλοποιείται η μάθηση έξω από την τάξη. Ο 
ψηφιακός αλφαβητισμός εργάζεται ακριβώς πάνω στο μοντέλο της επιστροφής 
του εκπαιδευτικού στην τάξη. Ο κόσμος του παιδιού, αυτός που προηγείται της 
επιστήμης κι αυτός που έπεται, δεν είναι στο κέντρο ή απουσιάζει η 
συμμετοχική παρατήρηση των παιδιών, τόσο απαραίτητη για την παραγωγή 
υποκειμενικότητας. Το σχολείο της πειθαρχίας και το ελέγχου διαιρεί διαρκώς 

                                                 
30

 Χαράλαμπος Μπαλτάς, «Φαινομενολογία και παραγωγή υποκειμενικότητας ή τι σημαίνει 
μια θεωρία για το υποκείμενο της πολιτικής», περιοδικό Στίγμα, τχ.30, Σεπτέμβριος – 
Νοέμβριος 2009, σελ. 68 – 75. 
31 Δες Χαράλαμπος Μπαλτάς, «Εγγραμματισμός, πολιτειότητα και δημόσια σφαίρα: το 
παράδειγμα του σχολικού εντύπου «Οι φιλίες των παιδιών» (2008 – 2011)», περιοδικό 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 165, Ιούνιος – Αύγουστος 2011, σελ. 27 - 55.  
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την δυνητική υποκειμενικότητα σε νου και σώμα. Αυτό είναι το σχήμα τάξη – 
αυλή, νους και σώμα και η έμφαση δίνεται όλο και πιο πολύ στην τάξη, στο 
νου. Το σώμα είναι διαρκώς απωθημένο κι έχει μόνο το όνομα του 
εκφοβισμού [bullying]. Από την άλλη επίσης η παιδαγωγική της περιόδου της 
κρίσης ήταν αντιμέτωπη με την διοίκηση. Σ’ αυτόν τον άνισο αγώνα 
προβλήθηκε ο νόμος, η καταστολή, η απαγόρευση, ο γύψος και η ακινησία στη 
καθημερινότητα των σχολείων, συγχρόνως με λαμπρά παραδείγματα 
εναλλακτικής παιδαγωγικής που έμπαιναν στο στόχαστρο. Η αντίστροφη 
σχέση προς όφελος αυτή τη φορά της παιδαγωγικής μόλις που δρομολογείται 
στις αρχές του 2015. Το παιδαγωγικό έργο του Celestin Freinet, του Janusz 
Korczak, του Jacques Ranciere, των Deleuze και Guattari και του Paulo 
Freire, είναι κτήμα από τον μελλοντικό κοινωνικό μετασχηματισμό της 
ελληνικής κοινωνίας, από την πολιτική και την παιδαγωγική που θα σημάνει κι 
ένα νέο κοινωνικό σχηματισμό.32 Στη διοίκηση που συγκρούεται με την 
παιδαγωγική, γι’ αυτές της μέρες του στρατοπέδου συγκέντρωσης που πέρασαν 
στα σχολεία μας στην περίοδο 2010 – 2014, μπορούμε να απαντήσουμε με τα 
λόγια ενός μαθητή του σχολείου μας, του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου – 
Βενετά, όταν ήταν τελειόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής, γυμνάσιο που 
συστεγαζόταν μαζί με το 35ο Δημοτικό Σχολείο, στο κτίριο του Νικόλαου 
Μητσάκη: 

«Απ’ τα παλιά χρόνια τα προπολεμικά, όταν το Βαρβάκειο στεγαζόταν ακόμα 
στο ωραίο κτίριο του Παναγιώτη Κάλκου στην οδό Αθηνάς, απέναντι από την Αγορά 
(που καταστράφηκε στα Δεκεμβριανά το 1944), είχε διατηρηθεί ένα έθιμο: οι 
τελειόφοιτοι εμφανίζονταν μετά τις απολυτήριες εξετάσεις στο σχολείο εν πομπή, με 
βελάδες πάνω σε νοικιασμένα ιππήλατα αμαξάκια που σταθμευμένα στην πλατεία 
Μοναστηρακίου (μέχρι το 1960 περίπου) για να παραλάβουν τα απολυτήριο τους. 

Με νοικιασμένα φράκα, σμόκιγκ και ψηλά καπέλα, όλα ανάκατα και αρκετά 
παρδαλά, φτάσαμε με τα αμαξάκια στην οδό Κωλέττη στο κτήριο του δημοσίου 
γυμνάσιου, όπου στεγαζόταν τότε το Βαρβάκειο για να παρουσιαστούμε στον διευθυντή. 
Εκείνη τη χρονιά [1951] – ατυχία μας - ο διευθυντής κύριος Λίωκης απεφάσισε να 
καταργήσει το έθιμο. Το καραγκιοζιλίκι του φαινόταν ίσως αταίριαστο με τα σκληρά 
χρόνια που μόλις είχε περάσει ο τόπος. Έτσι τον αντιμετωπίσαμε άτεγκτο μπρος από 
την είσοδο να μας αποπέμπει με την αξέχαστη φράση: ‘Να υπάγουν εις τα σπίτια των 
και να ενδυθούν την τιμίαν στολή του Έλληνος μαθητού και μετά να επανέλθουν..’.. 

Ποτέ δεν έμαθα ποια ήταν η ‘τιμία στολή’! Μήπως τα τσαλακωμένα μας 
ρουχαλάκια με το μπλε πηλίκιο – αλήστου μνήμης – με την κουκουβάγια της Αθηνάς, 
που δεν φορέσαμε ποτέ μας;»33    

                                                 
32

  Δες τον πρόλογο του Christian De Montlibert και την εισαγωγή Maurice Halbwachs 
στο πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο τού Emile Durkheim, Η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης, 
μετάφραση Ηλίας Αθανασιάδης, επιμέλεια Γιώργος Καράμπελας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
2014, σελ. 9 – 43. 
33

 Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Βενετάς, Το στίγμα ενός Αθηναιοδίφου, Ωκεανίδα, Αθήνα 
2004, σελ. 47 – 48. 
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Αυτός ο μαθητής του σχολείου, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, ποτέ δεν 
κατάλαβε τον ρόλο αυτής της στολής. Αυτοί οι προβληματισμοί καθώς κλείνει 
το 2014 επενδύονται στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της επόμενης 
περιόδου για μια άλλη εκπαίδευση. Η πολιτική μεταβολή των εκλογών του 
2015 ανοίγει ένα νέο πεδίο υπεράσπισης της κριτικής, της αντί – οιδιπόδειας 
και της θεσμικής παιδαγωγικής. Μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και κοινοτισμού 
ήδη σήμερα έχουμε, μετά από την έναρξη της κρίσης (2010 -), μια σύγκρουση 
στην ελληνική κοινωνία που παίρνει τα ιστορικά χαρακτηριστικά της κρίσης 
της εκπροσώπησης και μιας ανάδυσης νέων υποκειμενικοτήτων, οι οποίες 
σημαίνουν την εκ νέου γενικευμένη χρήση της παιδαγωγικής στο σύνολο των 
κοινωνικών σχέσεων, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, του 
αντιφασιστικού αγώνα, της κοινότητας, της διαρκούς μάθησης και της 
παραγωγής νέας γνώσης. Ο εκφασισμός της ελληνικής κοινωνίας συνέτεινε στον  
τρόπο που κινήθηκε ιεραρχικά η διοίκηση για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου 
να αξιολογηθεί και στο πρόσωπό του να κριθεί η εκπαίδευση για να γίνεται 
χωρίς αυτόν, χωρίς σχολεία, εξ αποστάσεως με ψηφιακό αλφαβητισμό ή κατ’ 
οίκον.. Η δυνατότητα να μιλήσουμε για μια κριτική και θεσμική παιδαγωγική 
είναι πέρα και κατά της κατ’ οίκον εκπαίδευσης [homeschooling]. Το σχολείο 
σήμερα αντιμετωπίζεται ως μια δημοκρατική συγκέντρωση ανθρώπων, όπως θα 
ήθελε η παιδαγωγική του J. Ranciere.34 Από τη μια η γνώση ήταν ήδη έτοιμη 
και την μεταδίδαμε και από την άλλη, απόπειρες όπως η δημιουργία του 
αναγνωστικού Οι φιλίες των παιδιών (2014), έμειναν μετέωρες περιμένοντας τη 
μέρα της λύτρωσης. Η παιδαγωγική και η διοίκηση βρίσκονται σε μια σχέση 
αναδιάταξης της πειθούς και η αντίστροφη μέτρηση για την διοίκηση και την 
κρατική παιδαγωγική ήδη έχει αρχίσει. Ο παροπλισμός της διοίκησης στα 
σχολεία και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Σύλλογο Διδασκόντων είναι 
ένα αναγκαίο βήμα για τη δυνατότητα η παιδαγωγική να αντισταθμίσει την 
πολιτική και να συνδεθεί μαζί της. Η βαρβαρότητα στην εκπαίδευση είναι 
ορατή, όπως όμως και οι γραμμές διαφυγής του Deleuze. Αυτό συμπεραίνεται, 
συγχρόνως, από τις αντιστάσεις  στον εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας και 
την αδυνατότητα των σχολείων να συνεργήσουν στον διαφωτισμό. Η αυλή ως 
χώρος πια εκφοβισμού, η έξοδος της πολιτικής από το δημόσιο σχολείο, η 
προτεραιότητα στις γνωστικές δεξιότητες έναντι των άλλων, η επιστροφή στην 
τάξη και στη γονική αυθεντία, καθώς και το αίτημα για κατ’ οίκον διδασκαλία, 
συντελούν στην ηγεμονία του νεοφιλελεύθερου μοντέλου εκπαίδευσης.  

Το κοινοτικό ιδεώδες είναι συγχρόνως η καινούρια πρόκληση. Η 
ιστορία ως διάλογος της εμπειρίας με την προσδοκία αποκτά νέα θέαση. Οι 
συνεταιρισμοί, οι μαθητικές κοινότητες, τα δίκτυα με τις υποστηρικτικές δομές, 
ο σχολικός κήπος και οι ομάδες των παιδιών είναι μέρος αυτού του κοινοτικού 
ιδεώδους. Οι παιδαγωγικές ιδέες γι’ αυτό το ιδεώδες εμπνέονται από την 
                                                 
34

  Δες J. Ranciere, «Πολιτική δημοκρατία, χειραφέτηση» συνέντευξη του Ζ. Ρ. στη Βίκυ 
Ιακώβου, στο J. Ranciere, Το μίσος για τη δημοκρατία, μετάφραση – επίμετρο Βίκυ Ιακώβου, 
Πεδίο, Αθήνα 2009, σελ. 135 – 158. Επίσης  J. Ranciere, Ο αδαής δάσκαλος, μετάφραση 
Δάφνη Μπονάνου, Νήσος, Αθήνα 2008. 
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παιδαγωγική της αντίστασης και τη μεταβολή των όρων της αναπαραγωγής του 
κοινωνικού σχηματισμού.35 Οι θεσμοί καλούνται να αντικαταστήσουν τους 
νόμους και την απαγόρευση, στο πλαίσιο μιας αντί– οιδιπόδειας παιδαγωγικής, 
είτε αφορά το αναγνωστικό Οι φιλίες των παιδιών (2014), είτε τις απαγορεύσεις 
που ζήσαμε όλη την περίοδο που προηγήθηκε της πολιτικής μεταβολής (2010 
– 2014).36 Αν στο παρελθόν, όπως στον μεσοπόλεμο, οι ιδέες χαρίζονταν στον 
εκσυγχρονισμό, τώρα επείγεται μια ηγεμονία τέτοια όπως στις ημέρες της 
αντίστασης που ακλούθησε τη γερμανική κατοχή. Τα αναγνωστικά εκείνης της 
περιόδου είναι μια διαρκής έμπνευση, συγχρόνως με το αίτημα του Freinet να 
μην έχουμε έτοιμα αναγνωστικά, αλλά τα παιδιά να φτιαχτούν τα δικά τους. 37 
Ο δάσκαλος μπορεί να αφήνει τα παιδιά να ονειρεύονται.38 Οι  άνθρωποι της 
μεταπολίτευσης τώρα δουλεύουν για ένα μέλλον του λαού με την ιστορία και 
την αντίσταση επίκαιρη περισσότερο από ποτέ. Η κρίση [cricis] έγινε μια 
ευκαιρία και για τη κρίση [judgement] τη δική μας. Η πολιτική οριζοντιότητα 
της περιόδου είναι η ελπίδα μας. Οι σύνθετες σχέσεις ενός παρόντος που από 
τη μια, θα λέγαμε,  δίνει διαζύγιο στις σχέσεις της εμπειρίας με την προσδοκία 
και από την άλλη, εγκιβωτίζει το παρελθόν μέσα από την πύκνωση του χρόνου, 
δίνει στην ιστορικότητά μας ένα καινούριο καθεστώς.39   

Ο Χαράλαμπος Μπαλτάς είναι δάσκαλος στο 35Ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 
υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιμελείται το σχολικό έντυπο 
Οι φιλίες των παιδιών (2008/2015). Ήταν συντάκτης στο περιοδικό Στίγμα 
(2001/2010) και αρθρογράφος στο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση (2010/2012). 
Τώρα δημοσιεύει κείμενα στο περιοδικό Παιδεία και Κοινωνία (2011/2015). Τα 
σχολικά έτη 2010/2012 ήταν υπεύθυνος Αγωγής Υγείας στην Α΄ Διεύθυνση Π. Ε. 
Αθηνών. Συμμετέχει στην παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί 
Ψηλαφισμοί για ένα Σχολείο της Κοινότητας». babisbaltas@gmail.com   

                                                 
35

 Δες Peter McLaren - Ramin Farahmandpur, Για μια παιδαγωγική της αντίστασης, 
Διδάσκοντας ενάντια στον παγκόσμιο καπιταλισμό και τον νέο ιμπεριαλισμό, μετάφραση Κώστας 
Θεριανός, επιμέλεια Κώστας Σκορδούλης, Τόπος, Αθήνα 2013, σελ. 260 – 272.    
36

 Για μια τέτοια προβληματική που αναδεικνύει την ένταση των σχέσεων νόμων και θεσμών 
δες Gilles Deleuze, Η πράξη της δημιουργίας. Ένστικτα και θεσμοί, μετάφραση Παναγιώτης 
Καλαμαράς, Ελευθεριακή Κουλτούρα, Αθήνα 2002, σελ. 21 – 24. 
37

 Μια τέτοια περίπτωση είναι για παράδειγμα το έργο της Ρόζας Ιμβριώτη, του Δημήτρη 
Γληνού, του Παναγή Δημητράτου, ή του Μιχάλη Παπαμαύρου. Δες για παράδειγμα τα 
αναγνωστικά της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), Ρόζα Ιμβριώτη 
(επιμέλεια), Το αναγνωστικό του ΕΑΜ, Τα αετόπουλα, αναγνωστικό γ΄ και δ΄ δημοτικού, ΠΕΕΑ, 
1944. Επίσης Μιχάλης Παπαμαύρος (επιμέλεια), Ελεύθερη Ελλάδα, αναγνωστικό ε΄ και στ΄ 
δημοτικού, ΠΕΕΑ, 1944 και Μιχάλης  Παπαμαύρος, Μεγάλα Χρόνια, Το αναγνωστικό της 
φυλακής, ανακοίνωση – εισαγωγή Χάρης Σακελλαρίου, Κάδμος, Αθήνα 1989. 
38

 Αυτό είναι το παράδειγμα του Celesten Freinet. Δες Άλκης Ρήγος, «Μια πρωτοβουλία 
που αξίζει να μνημονεύσουμε», περιοδικό Παιδεία και Κοινωνία τχ. 95, Ιανουάριος – 
Φεβρουάριος 2015, σελ. 20. 
39

 Francois Hartog, Καθεστώτα ιστορικότητας, Παροντισμός και εμπειρίες του χρόνου, μετάφραση 
Δημήτρης Κουσουρής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2014, σελ. 32 – 36.  


