
Το Ηµερολόγιο του Σχολείου της Φύσης και των Χρωµάτων

Η αποµυθοποίηση του χώρου

Ξεκινάω να γράψω για αυτό το θέµα µε αφορµή µια καταπληκτική φίλη και φοβερή δασκάλα -
όχι επισήµως στο επάγγελµα- την Ειρήνη Γαβριλάκη, αρχαιολόγου στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ρεθύµνου. 
Η Ειρήνη λοιπόν έχει φτιάξει στο Μουσείο της- και ελπίζω να µου επιτρέψει να το λέω έτσι-  

µια φοβερή κατάσταση όπου τα παιδιά κινούνται µέσα σε αυτό, φαντάζονται και ζωντανεύουν έναν 
πολιτισµό µε κινήσεις του σώµατος τους και µε όπλο την φαντασία τους. Αποκορύφωµα για µένα η 
πήλινη αρχαία κούκλα. Ένα αντικείµενο το οποίο είναι βγαλµένο από την ίδια την ιστορία και τα 
παιδιά µπορούν να αγγίξουν, να παίξουν, να πετάξουν και να αναρωτηθούν τι µπορεί να είναι. Ένα 
έκθεµα το οποίο δεν υπακούει στους σκληρούς κανόνες των µουσείων που µας θέλουν να 
κινούµαστε και να συµπεριφερόµαστε σε αυτά µε θρησκευτική ευλάβεια. 
Ήταν πραγµατικά εντυπωσιακό πως αυτή η γυναίκα δηµιουργούσε κανόνες  απλά και µόνο για 

να µπορέσει µε προσοχή να σπάσει κάποιους άλλους οι οποίοι όµως είχαν τη δύναµη να 
αποξενώσουν τους µαθητές από τα µουσεία µια και καλή. Γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ, δεν έχουν 
όλα τα παιδιά έµφυτο ενδιαφέρον-αν υπάρχει καν αυτό- για τέτοιου είδους γνώση, ούτε έρχονται 
από κάποιο οικογενειακό υπόβαθρο που να στηρίζει τέτοιες καταστάσεις οι οποίες θα κάνουν το 
παιδί να αγαπήσει κάπως αυτά που έχει να του προσφέρει ένας τέτοιος χώρος. 
Μια ακόµα αφορµή για σκέψεις ήταν η επίσκεψη µας το σχολικό έτος 2011-2012 µε τους 

µαθητές της Ε’ τότε τάξης του Δηµοτικού Σχολείου Φουρφουρά στην Ακρόπολη. Ήταν απίστευτο 
πόσο διαφορετική οπτική  είχαν τα δικά µου µάτια και τα µάτια των παιδιών επάνω στο ίδιο θέµα 
και οφείλω να παραδεχτώ πόσο αστείο ήταν να προσπαθήσω να δανείσω στα παιδιά τα δικά µου 
µάτια για να δουν τον χώρο. Εγώ µιλούσα για τον Παρθενώνα και τα παιδιά εντυπωσιάζονταν µε το 
πόσοι Κινέζοι µπορούν να χωρέσουν πάνω στην Ακρόπολη. Βαδίζαµε τα Προπύλαια και ενώ εγώ 
είχα ήδη ζωντανέψει την αρχαία Αθήνα γύρω µου, οι µαθητές κοιτούσαν πόσο τέλεια είναι τα 
ακουστικά για την ξενάγηση. Εγώ έλεγα για το τι σήµαινε για την εποχή το πόδι που έµπαινε 
µπροστά στους Κούρους και τις Κόρες και τα παιδιά σχολίαζαν το προχωρηµένο για την εποχή 
χτένισµα στα αγάλµατα. Τι να κάνω όµως που είµαι φορτισµένος µε το έργο του δασκάλου και τα 
παιδιά κάτι πρέπει να ξέρουν. Και η αποθέωση ήρθε στο Μουσείο. Σύγχρονο και 
καλοστεκούµενο..µε κυλιόµενες σκάλες. Αυτό ήταν... Όλο το Μουσείο έγιναν οι σκάλες. Μα πόσο 
ταπείνωση µπορεί να νιώσει ένας εκπαιδευτικός όταν η σηµασία των µαθητών του σε ένα τέτοιο 
χώρο... Πάει στις σκάλες...
Σιγά σιγά άρχισα να δίνω δίκαιο στα πιτσιρίκια. Μην ακουµπάς αυτό, µη µιλάς µη τρέχεις, µη το 

ένα µη το άλλο, µάθε και αυτό µάθε και αυτό, αυτό το ξέρεις; Γιατί ένα παιδί να ενδιαφερθεί να 
µάθει για ένα νεκροταφείο αγαλµάτων; Πως να το αγαπήσει; Πως να συνδιάσει τη ζωή του µε αυτά 
τα µάρµαρα; 
Προσωπικά όταν ήµουν µικρός, η εκκλησία για µένα ήταν άσ’ τα να πάνε. Δεν είχα κάποιο 

συγκεκριµένο πρόβληµα µε το Θεό. Αλίµονο. Υπέφερα όµως να βρίσκοµαι σε ένα µέρος που 
κανείς δε µιλάει παρά µόνο µε το Θεό-κάτι που µπορούσα να κάνω για λίγο, αλλά για πόσο;- και 
που ότι ακούγεται είναι στα ακαταλαβίστικα. Δε µπορούσα να δεθώ µε αυτόν το χώρο και το 
πείσµα της µητέρας µου να µε δέσει το έκανε ακόµα χειρότερο. Γιατί δεν ήταν καλό για εκείνη το 
παιδί της να µη βλέπει το Θεό όπως αυτή. Αλλά και πάλι ξανά λέω. Εγώ πρόβληµα µε το Θεό δεν 
είχα.

 Πρέπει όµως να καταλήξω κάπου και για να το κάνω αυτό επιστρέφω στην αρχή. Στην πήλινη 
αυτή κούκλα. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη αποµυθοποίηση. Και µε τον όρο αυτό δεν εννοώ το 
θάψιµο και την κατάργηση του νοήµατος ενός αντικειµένου, ή ενός τόπου. Δεν είµαι υπέρµαχος 



τέτοιων µεθόδων και ούτε µου αρέσει να απαξιώνεται έτσι κάτι που έχει νόηµα στα µυαλά και τις 
ψυχές των ανθρώπων. Αυτό που έκανε η κούκλα ήταν η µεταφορά των µαθητών στη 
καθηµερινότητα ενός παιδιού συνοµήλικου τους, χιλιάδες χρόνια πριν. Παραβιάζοντας ένα κανόνα 
που λέει “ µην αγγίζετε” ζωντάνεψαν γύρω µας τα γέλια και οι φωνές των παιδιών της γειτονιάς 
στα σοκάκια µια αρχαίας πόλης. Ακόµα και οι φωνές των µανάδων που φωνάζαν γιατί το παιχνίδι 
κράτησε πολύ ακούστηκαν. Πως γίνεται λοιπόν τα παιδιά να ξεχάσουν αυτήν την εµπειρία; Πως 
γίνεται να µισήσουν τον χώρο που τη γέννησε; 
Σκεφτόµενος αυτά υποσχέθηκα στον εαυτό µου, αν ποτέ πάω ξανά µε µαθητές στην Ακρόπολη 

να πάµε ντυµένοι µε χλαµύδα. Να παίξουµε κρυφτό ανάµεσα στις κολόνες του Παρθενώνα. Να 
βάλω τις επίδοξες κοµµώτριες να χτενίσουν τους τουρίστες µε τα κοτσιδάκια που έχουν τα 
αγάλµατα. Πως µετά αυτά τα παιδιά µεγαλώνοντας θα αδιαφορήσουν για το µέρος αυτό; Θα το 
έχουνε ζήσει. Θα έχουν περάσει στιγµές µοναδικές σε αυτό και µεγαλώνοντας θα ανακαλύπτουν 
µόνα τους σιγά σιγά την ιστορία. Και αν δεν ενδιαφερθούν για αυτήν- που δύσκολα να υπάρχει 
τέτοια πιθανότητα- θα τους έχει µείνει αυτή η αξέχαστη µέρα ή µέρες ενώ θα αντιµετωπίζουν µε 
σεβασµό για πάντα το µνηµείο αυτό. Και ειλικρινά αν υπάρχει σχολείο εκεί κοντά το καλύτερο που 
έχει να κάνει είναι να βγάζει τα παιδιά διάλειµµα στον Ιερό βράχο. 
Εδώ στο Ρέθυµνο υπάρχει ένα κάστρο ενετικό που λέγεται Φορτέτζα. Μπαίνοντας µέσα δε 

βλέπεις ούτε ταµπελάκια ούτε τίποτα. Μόνο κάνα δυο κτίρια, εκπληκτική θέα και ίσως κάποιον 
στην είσοδο να σε κυνηγάει αν δεν έκοψες εισιτήριο. Ποτέ όµως δεν υπήρξαν µαθητές να παίζουν 
εκεί, να κάνουν παζάρι εκεί που γίνονταν παλαιότερα το παζάρι, να αναπαραστήσουν µάχες σαν να 
ήταν ιππότες. 
Συµπεριφερόµαστε στα µνηµεία σαν ασθενείς στην εντατική- που έτσι που τα καταντήσαµε 

µπορεί και να είναι- και στα µουσεία σα νεκροταφεία µε πράγµατα που µόνο οι µεγάλοι κάνουν 
ουάου. Ούτε κουβέντα για την οικογένεια του γλύπτη βρε αδερφέ! 
Και ίσως τώρα υπάρξουν κάποιοι που θεωρούν ότι δε σέβοµαι όλα αυτά που προανέφερα ή ότι η 

απολυταρχική παιδεία που αυτοί δέχτηκαν τους βοήθησε να αγαπήσουν παρ’ όλα αυτά. Δε λέω. 
Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Το σίγουρο είναι ότι κανείς δε µαθαίνει µε τον ίδιο τρόπο και πως η 
έµπνευση για τον καθένα µας µπορεί να είναι οτιδήποτε. Από µια εσωτερική φωνή µέχρι και µια 
γριά στην ουρά του σούπερ µάρκετ. Εδώ όµως µιλάµε για την εκπαίδευση και πως εµείς οι 
δάσκαλοι οφείλουµε να διασφαλίσουµε την αγάπη των µαθητών µας για όλα αυτά. 
Ας συµπεριφερθούµε στα µέρη λοιπόν για λίγο σαν να µη σηκώνουν το βάρος της ιστορίας ή 

του θεσµού τον οποίο εκπροσωπούν. Ας δηµιουργήσουµε ατµόσφαιρα και δράσεις µέσα σε αυτά 
ακόµα και αν οι δράσεις αυτές είναι άσχετες µε τον χώρο. Π.χ. Μάθηµα εικαστικών στο πάτωµα 
µιας εκκλησίας, µαθήµατα µαγειρικής στο προαύλιο της Φορτέτζας και ότι άλλο χωρέσει ή βάλει ο 
νους του εκπαιδευτικού και του µαθητή. Ο σεβασµός για αυτό το µέρος δε πρόκειται να περιοριστεί 
αλλά αντιθέτως θα ενισχυθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά.


