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Εισαγωγή: μια σύντομη περιγραφή τους σκοπού του βιβλίου όπου θα γίνεται και 

δέσιμο μεταξύ τους των διαφόρων κεφαλαίων. 
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ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

 Ζήσης Αγγελίδης, PhD  

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, Πέλλας/Κιλκίς/Σχολείων Δυτικής Θεσσαλονίκης  

zisisagg@hotmail.com  

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί διάδοχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη 

(Ε.Α.Α).  

Το σχολείο κλήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 να μεταδώσει αξίες στους 

νέους, αυριανούς πολίτες έτσι ώστε στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή να 

παίρνουν σωστές αποφάσεις για τα προβλήματα που συνδέονται με το περιβάλλον 

και την ανάπτυξη.  

Η ενσωμάτωση της ΕΑΑ στη διαδικασία του σχολείου θεωρήθηκε πρόσφορη, καθώς 

από τη μια θα είχε διαρκεί χαρακτήρα και από την άλλη θα αποτελούσε σε μόνιμη 

βάση πολιτική πρακτική του σχολείου η οποία, και ολιστικά, θα διαπερνούσε την όλη 

δομή και λειτουργία του.  

Συγκεκριμένα θα διαπερνούσε:  

 στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδασκαλίας μάθησης  

 στην οργάνωση, κουλτούρα, σχολική ζωή και το περιβάλλον του σχολείου  

 στις σχέσεις με την ευρύτερη τοπική κοινότητα και φορείς  

Αυτά βέβαια στην εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα προϋποθέτουν:  

 επικοινωνία και συνεργασία όλων όσων συγκροτούν τη σχολική κοινότητα  

 διδακτικές με ενεργό συμμετοχή μαθητών  

 Παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα από τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου 

 Οργάνωση και λειτουργία κοινοτήτων υλοποίησης δράσεων  

 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών  

 Συνεργασίες με φορείς συλλόγους κ.α.,  

 Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών που εξασφαλίζουν συνθήκες υλοποίησης 

δράσεων 
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Το Αειφόρο σχολείο αποτελεί το μέλλον του σχολείου συνολικά. Είναι ένα αυτάρκες, 

αυτοκατεθυνόμενο, βαθιά φιλοπεριβαλλοντικό σχολείο το οποίο λειτουργεί 

δημοκρατικά και που μπορεί να προσφέρει: 

 Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων 

 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων 

 Βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου 

 Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της υιοθέτησης περισσότερο 

μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων 

 Βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών μέσω της ενδοσχολικής 

συνεργασίας και επιμόρφωσης 

 Βελτίωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τους 

θεσμοθετημένους φορείς της κοινωνίας 

 Μεταφορά τεχνολογίας της τεχνογνωσίας στα σχολεία σχετικά με τη μείωση 

του οικολογικού αποτυπώματος 

 Βελτίωση της λειτουργικότητας των σχολικών κτηρίων μέσω 

αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία και της υιοθέτησης φιλικών προς 

το περιβάλλον τεχνολογιών 

 Συμβολή σχολείων στην επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου, της πράσινης 

ανάπτυξης 

 Δημιουργία ευαισθητοποιημένων, δραστήριων και ενεργών μαθητών 

Εικόνα 1: Απόσπασμα, Δ. Καλαϊτζίδης 2010 

Διδακτική για την εφαρμογή προγράμματος 

Προκειμένου να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αειφορία που στη 

συνέχεια θα υλοποιήσουμε καθώς ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων μας 

(μαθητών –εκπαιδευτικών), είναι αναγκαίο αρχικά:  

 α) να προσεγγίσουμε ως παιδαγωγική ομάδα (Π.Ο. δηλαδή οι εκπαιδευτικοί 

που υλοποιούν το πρόγραμμα) την κοινωνική πραγματικότητα με την οποία 

συνδέεται το θέμα  

 β) το φυσικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο δομήθηκαν οι ανθρώπινες κοινωνικές 

δράσεις στο βέλος του χρόνου  

 γ) να εκφράσουμε τις σκέψεις μας για τη διδασκαλία καθώς αυτή συνδέεται 

με τις αντιλήψεις μας αναφορικά με το «μορφώσιμο» του ανθρώπινου 

υποκειμένου  

 δ) να προσεγγίσουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να 

μελετήσουμε και απρόσκοπτα να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα.  

Αυτά και πολλές άλλες παράμετροι που θα δώσουν περιεχόμενο στη δραστηριότητα 

έρχονται στο τραπέζι της Π.Ο. ως μόρφωση – ενέργημα που έχει διπλό χαρακτήρα.  



[10] 

 

 Αρχικά αυτό της διαδικασίας (μόρφωση του ανθρώπινου υποκειμένου) και 

στη συνέχεια αυτό του αποτελέσματος της διαδικασίας που είναι το 

μορφωμένο ανθρώπινο υποκείμενο.  

Τι έχουμε στη σκέψη μας  

Το αειφόρο σχολείο είναι μια εφικτή ουτοπία. Η βασική ιδέα για το «Αειφόρο 

Σχολείο», είναι η ενσωμάτωση της οπτικής της αειφορίας σε κάθε πλευρά της 

ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των 

κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο στις θέσεις του σχολείου 

με τη σχολική κοινότητα (Huckle, 2010). Η διαχείριση των ζητημάτων του 

σχολείου (κτιριακό, διοίκηση, μαθητικές κοινότητες, σχέσεις με την τοπική 

κοινωνία) σύμφωνα με όσα διδάσκονται οι μαθητές στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης για την αειφορία ενισχύει την τυπική μάθηση και αναδεικνύει τη 

σημαντικότητα των θεμάτων. Όταν οι μαθητές και το προσωπικό συμμετέχουν 

ενεργά στο σχεδιασμό και στη δράση σχετικά με την αειφορία, δημιουργείται 

μια αίσθηση υπευθυνότητας η οποία στη συνέχεια μεταφέρεται στις 

αλληλεπιδράσεις τους με το χώρο εργασίας και με την ευρύτερη κοινότητα 

(Living Sustainability, 2009). 

Εικόνα 2: Απόσπασμα από την εισήγηση του Δ. Καλαϊτζίδη. Βραβείο Αειφόρου σχολείου 

1. Η αειφορία - βιωσιμότητα ως έννοια είναι στον ίδιο χρόνο παλιά αλλά και νέα. 

Παλιά γιατί είναι παρούσα στην ιστορία της ανθρωπότητας από τις αρχές της και νέα 

γιατί επηρέασε σε μεγάλο βαθμό πολιτισμούς και κοινωνίες σε χρόνους σχετικά 

πρόσφατους 

Η διεθνής Διακυβερνητική Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης που επαναπροσδιόρισε και 

διακήρυξε την Π.Ε. ως «εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα» ήταν 

απόρροια κυρίως του ελλείμματος που είχε η ίδια στο πεδίο του κοινωνικά κριτικού 

της χαρακτήρα. 

 Κατά την εκτίμησή μας το περιεχόμενο των λέξεων αειφορία - βιωσιμότητα που 

έχουμε εισαγάγει στην εκπαιδευτική μας διαδικασία έχει νόημα όταν ενσωματώνουμε 

κοινωνιολογικές αναφορές ή αυτή την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό 

καθώς η περιβαλλοντική κρίση δεν είναι μια αυτόνομη ή επί μέρους κρίση. Είναι 

κρίση κοινωνική, οικονομική, κρίση του δικαίου, κρίση της ηθικής. Κρίση των 

επιλογών και αποφάσεων του ίδιου του ανθρώπου. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα 

ερμηνεύσουμε και θα παραθέσουμε τις έννοιες «Περιβάλλον» και «Βιωσιμότητα ή 

αειφορία» έτσι ώστε να έχουν συνάφεια, διαμορφώνει και τη βασική δομή της 

«Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα». 
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Στη γλώσσα μας η «βιωσιμότητα» ερμηνεύεται ως «η πιθανότητα ή και δυνατότητα 

κάποιου να επιβιώσει». Στην αρχαία ελληνική γλώσσα «βιώσιμος» ήταν ο χρόνος που 

είχε κάποιος για να ζήσει (λεξικό Κ.Ν., Α.Π.Θ.). Εάν μεταφέρουμε το περιεχόμενο 

της έννοιας αυτής στη σημερινή σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα κατανοούμε 

ότι ο όρος βιωσιμότητα δεν συνδέεται μόνο με βιολογικά όντα και φυσικά 

συστήματα, αλλά κυρίως, με κοινωνικές οντότητες ή πιο συγκεκριμένα με κοινωνικά 

συστήματα.  

Σύμφωνα με την αναφερόμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ. (106553/Γ7 13/10/06) το 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως το συνολικό πλαίσιο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Και η εγκύκλιος συνεχίζει: «Πρόκληση (στο εκπαιδευτικό μας 

πεδίο) είναι, όχι απλά και μόνο η Π.Ε. να υλοποιείται υπό το πρίσμα της αειφορίας, 

αλλά να οικοδομηθεί στέρεα και μεθοδικά στο σχολείο».  

 Εάν λοιπόν:  

 α) παραθέσουμε την έννοια «βιωσιμότητα» σ’ αυτήν του «περιβάλλοντος» και 

σκεφθούμε τη σύζευξή τους προκειμένου να διαμορφώσουμε τα δομικά 

στοιχεία μιας διδακτικής  

 β) εάν προσεγγίσουμε την έννοια «περιβάλλον» ως:  

«πολύπλοκο οικο-κοινωνικό σύστημα που οργανώνεται από βιοφυσικές και 

κοινωνικές διεργασίες» που μας λέει ο Al. Morin,  

ή ως 

«το σύνολο των συνθηκών και των παραγόντων μέσα στο οποίο δημιουργείται, 

υπάρχει και αναπτύσσεται κάποιος» που αναφέρει το λεξικό»  

ή ως 

την «προβολή ενός λαού επάνω στην ύλη» του Οδ. Ελύτη, 

τότε η προσέγγιση αυτή μας οδηγεί σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης για την 

αειφορία να πραγματευτούμε άρρηκτα τα φυσικά συστήματα (φύση, μηχανισμούς 

κ.λπ.) με όλες εκείνες τις ανθρώπινες κοινωνικές δράσεις που παράγουν τα υλικά 

αγαθά και τις αξίες. 

2. Στο σχολείο η εκπαίδευση για την αειφορία-βιωσιμότητα (ΕΑΑ) έχει ως 

συντελεστές τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συνεργάζονται στο πλαίσιο, 

διδάσκω – μαθαίνω. Το περιβάλλον ή ένα γεγονός, ένα φαινόμενο, είναι το διδακτικό 



[12] 

 

– μαθησιακό αντικείμενο και κεντρικό μας πρόσωπο το ανθρώπινο υποκείμενο που 

μαθαίνει και μορφώνεται.  

Η πρόκληση έχει να κάνει με την αρχική επεξεργασία και το σχεδιασμό του 

προγράμματος που επιλέγουμε (μαθητές/τριες – εκπ/κοί) και το οποίο για πολλούς 

λόγους του δίνουμε συγκεκριμένο τίτλο. 

Ο προβληματισμός που αναδύεται είναι: πώς ένα πρόγραμμα θα εμπεριέχει τα 

γνωστά και περισσότερο διαδεδομένα (όπως συνήθως ονομάζονται), αξιώματα - 

αρχές της αειφορίας - βιωσιμότητας;  

Στην κατεύθυνση αυτή προσπαθούμε ώστε το πρόγραμμα: 

 α) να εμπεριέχει στο περιεχόμενό του και να αναδεικνύει σε όλη του την 

εξέλιξη τα γνωστά όπως αναφέρονται αξιώματα, κανόνες ή αρχές όπως:  

 Ολιστικότητα: να γίνεται κατανοητό και να καλλιεργείται συγχρόνως ότι στα 

οικοσυστήματα και στις ανθρώπινες δραστηριότητες ενεργούμε στο πλαίσιο 

μιας σειράς σχέσεων. Η δραστηριότητα ενός οργανισμού σε ένα οικοσύστημα 

ή στη λειτουργία ενός κοινωνικού συστήματος (οντότητα) επηρεάζει ή οδηγεί 

σε άλλες εξελίξεις. 

 Πρόβλεψη: Η ανάγκη πρόβλεψης να ενσωματώνεται με διάφορους τρόπους 

στις διαδικασίες του προγράμματος προκειμένου να αποφύγουμε μελλοντικά 

προβλήματα (οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτισμικά).  

 Προσαρμοστικότητα: Η προσαρμογή μας σε αλλαγές που αφορούν την 

κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον να είναι χαρακτηριστικό στη 

φιλοσοφία του προγράμματος. 

Διατήρηση: της βιολογικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας. Όλες οι ενέργειες 

μεταβολών θα πρέπει να αποσκοπούν στην προστασία της οργανωμένης δομής των 

λειτουργιών και της διαφορετικότητας του φυσικού «γεωσυστήματος» από το οποίο 

εξαρτώνται και όλα τα εν ζωή είδη. Αυτό σημαίνει να διατηρηθεί α) το φυσικό 

(ζωτικό) υπόστρωμα (κλίμα, αέρας, νερό - υδατικές ροές, β) η ικανότητα των 

οικοσυστημάτων να αυτοαναπτύσσονται, (π.χ. με αναζωογόνηση  εδάφους κ.λπ.), γ) 

η βιολογική διαφορετικότητα, δ) να γίνονται χρήσεις ανανεώσιμων πηγών μέσα στα 

όρια της ανανεωσιμότητας της πηγής - φυσικού πόρου κ.α.  

 Υπευθυνότητα:  
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 Διαχείριση  

 Επιστημονική και τεχνολογική ανανέωση  

 Ανακύκλωση  

 Δίκαιη διοίκηση - διαχείριση της ενέργειας και των φυσικών 

αποθεμάτων  

 Αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας. Τα οικοσυστήματα και οι 

συνιστώσες τους διαθέτουν συγκεκριμένη απορρόφηση της ρύπανσης πριν 

χάσουν τη δυναμική που τα χαρακτηρίζει και φθάσουν στο σημείο 

αποσύνθεσης. Τα όρια της φέρουσας ικανότητας μεταβάλλονται από 

περιοχή σε περιοχή: εξαρτώνται από τον αριθμό των ατόμων που ζουν 

στην περιοχή, την ποσότητα της τροφής, νερού, ενέργειας που κάθε άτομο 

χρησιμοποιεί και καταναλώνει κ.α.  

 Συνεργασία, συνεννόηση, συλλογικότητα: Είναι αναγκαίο να 

αναδείξουμε, να καλλιεργήσουμε και να εντάξουμε στην διδακτική 

παιδαγωγική μας πράξη περισσότερες ή λιγότερες αρχές, ανάλογα βέβαια 

με το πρόγραμμα – αντικείμενο. 

 β) να στηρίζεται σε διδακτική που να καλλιεργεί την κριτική σκέψη. 

Στο πλαίσιο αυτό και μέσα στη τη γενικότερη καλλιέργεια των αρχών ή κανόνων της 

αειφορίας ο προβληματισμός μας που αφορά ένα πρόγραμμα αγωγής για το 

περιβάλλον την υγεία κ.α. μετατοπίζεται προς την κριτική σκέψη γύρω από τις 

ανθρώπινες κοινωνικές δράσεις και την κριτική στάση απέναντι στον τρόπο 

οργάνωσης, διεύθυνσης και διοίκησης των ανθρώπινων κοινωνιών.  

Έχοντας λοιπόν ως αντικείμενο το περιβάλλον ως συνολικό πλαίσιο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων εγκυκλίου 106553/Γ7 13/10/06), όλα τα ανθρώπινα επιτεύγματα και 

τις επινοήσεις που ενσωματώθηκαν στον κύκλο της ζωής, μετασχημάτισαν και 

συνεχίζουν να μετασχηματίζουν τον κόσμο μας η εκπαίδευση για την αειφορία είναι 

αναγκαιότητα στην εκπαιδευτική μας πραγματικότητα και πρόκληση ως διαδικασία 

εκπαίδευσης πιο συγκεκριμένα μιας περιβαλλοντικής παιδείας γενικότερα. 

Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι προηγμένες κυρίως κοινωνίες 

προωθούν την αειφορία ως ιδέα - πλαίσιο των μελλοντικών αναπτυξιακών τους 

σχεδίων. Αυτό φανερώνει ότι η αειφορία αποτελεί μία κοινωνικοπολιτική αξία, όπως 

η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η ισονομία, η ελευθερία, η ανεξαρτησία. Στην 

κατεύθυνση αυτή αποτελεί μαζί με τις άλλες αξίες μία συνεχή διεκδίκηση και των 

πολιτών. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την αειφορία μέσα από τον δικό μας 

διδακτικό σχεδιασμό και την εκπαίδευση που υπηρετούμε γενικότερα, είναι αναγκαίο 



[14] 

 

να επεξεργαστούμε και να αποκωδικοποιήσουμε τα όποια κυοφορούμενα «αειφόρα» 

ή βιώσιμα αναπτυξιακά σχέδια και να αναπτύξουμε τον προβληματισμό σχετικά με 

τα ερωτήματα: «στο όνομα ποιας ανθρώπινης ανάγκης οργανώνονται» ποιος ή ποιοι 

αποφασίζουν; ποιοι είναι οι σχεδιαστές; ποια η αντίληψη για τη σχέση της κοινωνίας 

με τη φύση; ποια η αντίληψη που αφορά τον πολιτισμό; ποιά κοινωνικο-πολιτισμική 

προσωπικότητα του ανθρώπου στηρίζει ο σχεδιασμός του προγράμματός μας;  

Επειδή όμως τα αναπτυξιακά σχέδια των σύγχρονων κοινωνιών οργανώνονται σε 

διεθνή και παγκόσμια κλίμακα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε να μπορούμε να 

παρατηρούμε κριτικά την ιστορική περίοδο που διανύουμε και το είδος της κοινωνίας 

που αναδύθηκε και η οποία περιγράφεται με όρους όπως π.χ. μετα - βιομηχανική και 

καταναλωτική κοινωνία, κοινωνία των media και του θεάματος, παγκοσμιοποιημένη 

κ.λπ. Χρειάζεται βέβαια ο καθένας να μπορεί να παρατηρεί αυτοκριτικά τις δικές του 

αποφάσεις και επιλογές, αυτές που εκδηλώνονται σε προσωπικό, διαπροσωπικό, και 

κοινωνικό επίπεδο, προκειμένου να κατανοήσει, αν χειραγωγούνται, πως και γιατί.  

3. Εάν προτάξουμε την αειφορία, εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη 

βιωσιμότητα, τι αλλάζει ως προς το διδακτικό αντικείμενο της Π.Ε.;  

Κατά την άποψή μας το διδακτικό αντικείμενο της Π.Ε. εξακολουθεί να είναι και 

πάλι το ίδιο το περιβάλλον στο βαθμό όμως που το προσεγγίζουμε και το 

πραγματευόμαστε ως ανθρώπινο δημιούργημα. Όταν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντός μας θέσουμε τα ανθρώπινα έργα, δηλαδή αυτά που εκδηλώνονται στο 

φυσικό - οντολογικό και στο συμβολικό - πολιτισμικό επίπεδο καθώς και τις 

ανθρώπινες κοινωνικές δράσεις που τους έδωσαν υπόσταση, μετασχηματίζοντας τη 

φύση σε «περιβάλλον του ανθρώπου» αλλάζει αντίστοιχα και το διδακτικό 

αντικείμενο. Προσδιορίζοντας τα ανθρώπινα έργα και τις ανθρώπινες κοινωνικές 

δράσεις ως αντικείμενο της Π.Ε. υπό το πρίσμα της αειφορίας στην ουσία 

οδηγούμαστε να διερευνήσουμε τις ανθρώπινες προθέσεις, τις επιδιώξεις, τα κίνητρα 

και τα συμφέροντα που βρίσκονται στη βάση τους ή υποκρύπτονται κάτω και από τον 

ίδιο τον όρο αειφορία, όταν εκφέρονται από νομικά ή επιχειρηματικά πρόσωπα. Με 

τον τρόπο αυτό προσεγγίζουμε επίσης τις συνέπειες όχι μόνο πάνω στη φύση, αλλά 

τις συνέπειες και στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες διαπροσωπικές και κοινωνικές 

σχέσεις.  
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4. Τι αλλάζει ως προς τους παιδαγωγικούς μας στόχους;  

Οι παιδαγωγικοί μας στόχοι συνοψίζονται γύρω από τη διαμόρφωση του ελεύθερου 

και αυτοσυνείδητου ανθρώπου ο οποίος μπορεί να συνεργάζεται με τον «άλλο» 

προκειμένου να εντάσσουν τα ανθρώπινα έργα σε ένα πλαίσιο σκοπών που θα 

εμπεριέχουν και θα ερμηνεύουν κριτικά. τα αξιώματα της αειφορίας Κυρίως 

διερευνώνται συνεργατικά - διαλογικά νέα πλαίσια σκοπών και επιδιώξεων ικανά να 

ενεργοποιούν νέα, διαφορετικά ανθρώπινα έργα.  

5. Τι αλλάζει ως προς τις διδακτικές - μαθησιακές αρχές;  

Υπό το πρίσμα της αειφορίας υιοθετούμε την αντίληψη για τη γνώση σύμφωνα με 

την οποία το ερώτημα «ποιο είναι το περιεχόμενο της γνώσης» δεν έχει νόημα. 

Εκείνο που έχει νόημα είναι  

 Το να αναπτύσσονται και να ωριμάζουν γνωστικά οι μαθητές μας, 

συνδιαλεγόμενοι γύρω από τα ζητήματα της καθημερινής τους ζωής, έτσι 

όπως οι ίδιοι τα βιώνουν.  

 Το να επιλέγουν επίπεδα ανάλυσης των ζητημάτων - θεμάτων περισσότερο 

κοινωνικο - πολιτικά στη βάση του ποιος αποφάνθηκε και αποφάσισε για 

αυτά  

 Το να οικοδομούν (στο πεδίο της διδακτικής - μαθησιακής πράξης τη σχέση 

με τον «άλλο»), την αλληλεγγύη, ως προϋπόθεση μιας κοινωνίας των πολιτών 

και όχι των νομικών προσώπων (οργανισμών, εταιριών, ιδρυμάτων. Μ.Κ.Ο.)  

Με αυτή την έννοια οι διδακτικές - μαθησιακές αρχές της Π.Ε. υπό το πρίσμα της 

αειφορίας ή η ίδια η εκπαίδευση για την αειφορία, είναι η συνομιλία - επικοινωνία 

μεταξύ ελεύθερων και αυτοσυνείδητων ανθρώπινων υποκειμένων και η πραγμάτωση 

αλλαγών στο ίδιο πλαίσιο της συνομιλίας - επικοινωνίας δηλαδή στο κοινωνικό 

πεδίο, εκεί όπου κυοφορούνται τα σχέδια για τη ζωή του και το περιβάλλον.  

6. Ποιες γνώσεις χρειάζεται να έχει ο εκπαιδευτικός που θα εμπλακεί με την Π.Ε. 

ως εκπαίδευση για την αειφορία;  

Κατά την εκτίμησή μας οι γνώσεις που χρειάζεται να έχει ο/η εκπαιδευτικός που θα 

εμπλακεί με ένα πρόγραμμα Π.Ε. υπό το πρίσμα της αειφορίας ή ακόμη σε 

δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ή ενημέρωσης ή 

συνειδητοποίησης δεν αφορούν στο πεδίο των φυσικών επιστημών ή στο πεδίο της 

σύγχρονης τεχνολογίας. Δεν χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να είναι ειδικευμένοι στην 
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οικολογία, τις περιβαλλοντικές επιστήμες (φυσική, χημεία περιβάλλοντος), στην 

Κλιματολογία, τη Γεωπονία, τη Γεωλογία, Βιολογία.  

Εκείνο που χρειάζεται είναι να κατέχει παιδαγωγικά εργαλεία που προάγουν μια 

άλλου τύπου σκέψη, την «κοινωνικά κριτική σκέψη».  

Για να συγκροτήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα με μαθητές δεν 

χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μας, τα έτοιμα πορίσματα των επιστημονικών κλάδων. 

Αυτά έτσι και αλλιώς έχουν δημιουργήσει ένα γιγαντιαίο σώμα γνώσεων - 

πληροφοριών, συνεχώς διογκούμενων (κοινωνία της γνώσης), που θα ήταν 

τουλάχιστον αστείο να σκεφτόμαστε πως θα μπορούσαμε και εμείς, μέσα από τη δική 

μας εκπαιδευτική πράξη, να το αποκτήσουμε. Άλλωστε οι βασικές επιστημονικές 

έννοιες - γνώσεις είναι θέμα του σχολείου, τις διδασκόμαστε δηλαδή όλοι στο 

σχολείο.  

Έχουμε λοιπόν τη γνώμη πως χρειάζεται να παρακάμψουμε την γνώση - αποτέλεσμα 

(προκατασκευασμένη αλήθεια) και να ασχοληθούμε με τη γνώση - διαδικασία. Στην 

κατεύθυνση αυτή από τα χρήσιμα πορίσματα των επιστημονικών κλάδων 

(αποτέλεσμα της ανθρώπινης νόησης αιώνων) να οδηγηθούμε κυρίως στη σκέψη που 

θα διερευνά και θα αναγνωρίζει τα όριά τους. 

Για τη διδακτική των προγραμμάτων  

Α. Προσέγγιση που κυριάρχησε στα προγράμματα τα τελευταία 25 χρόνια  

Κατά το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού ενός προγράμματος π.χ. περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στην ουσία η παιδαγωγική ομάδα προσέγγιζε και προσπαθούσε ή και 

σήμερα προσπαθεί να απαντήσει σε τρία ερωτήματα: α) τι θα διδάξουμε, β) πώς θα το 

διδάξουμε, γ) γιατί θα το διδάξουμε. Με τα ερωτήματα αυτά δηλώνει στην ουσία τη 

διδακτική που υιοθετεί και ταυτόχρονα το πλαίσιο των αντιλήψεων, ιδεών ή θεωριών 

που δέχεται για τον κόσμο μας, τον άνθρωπο και την ίδια τη γνώση.  

Το «τι» θα διδάξουμε αναφέρεται στο διδακτικό αντικείμενο που είναι ένα θέμα από 

το περιβάλλον.  

Το «πώς» θα το διδάξουμε αναφέρεται κυρίως στην οργάνωση των μελών της 

παιδαγωγικής ομάδας.  

Το «γιατί» θα το διδάξουμε έχει σχέση με τη διατύπωση και ιεράρχηση των στόχων.  
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Οι αναφορές στους στόχους ξεκινούν από το:  

 γνωστικό πεδίο με επίκεντρο τις πληροφορίες που προέρχονται από το χώρο 

των φυσικών ή περιβαλλοντικών επιστημών. Συνεχίζουν με το  

 συναισθηματικό πεδίο προκειμένου να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν 

«φιλοπεριβαλλοντικές» ή οικολογικές στάσεις και συμπεριφορές 

(περιβαλλοντική ευαισθησία, υπευθυνότητα, συνειδητοποίηση κ.λπ.).  

Τέλος, οι αναφορές στους στόχους ολοκληρώνονται με το «ψυχοκινητικό πεδίο» 

όπου ενσωματώνονται ικανότητες, δεξιότητες συμμετοχής με έμφαση στην τελική 

δράση ή δράσεις (αναδασώσεις, καθαρισμοί ακτών κ.λπ.). 

Στο συναισθηματικό πεδίο, γίνεται φανερό ότι οι αξίες προσεγγίζονται ως 

ψυχολογικές κατηγορίες και στο ψυχοκινητικό πεδίο το αποτέλεσμα πολλές φορές 

δεν είναι το αναμενόμενο. 

Η διδακτική αυτή διαδικασία και κυρίως το γιατί θα «διδάξουμε» έχει την αναφορά 

της στην αναλυτική σκέψη η οποία κατά κανόνα κυριάρχησε ή περιθωριοποίησε κάθε 

άλλη διδακτική προσέγγιση. Η ίδια αυτή αναλυτική σκέψη αποτελεί ωστόσο τη 

βαθύτερη αιτία των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων σύμφωνα με τα κείμενα 

της Τυφλίδας (1977) και την περιβαλλοντική πραγματικότητα έτσι όπως τη βιώνουμε 

σήμερα.  

Β. Η προσέγγισή μας σήμερα 

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας φαίνεται ότι έχουμε προβληματισθεί από τη μία 

ελάχιστα για το «ποιες» από όλες τις γνωστές διδακτικές προσεγγίσεις θα μπορούσαν 

να ικανοποιήσουν το στόχο της αειφορίας ή βιωσιμότητας εφόσον την ορίσουμε με 

κοινωνικούς, πολυπολιτισμικούς πολιτικούς, όρους όπως: κοινωνική αλληλεγγύη, 

συνύπαρξη ομάδων, λαών, εθνών, αλληλοσεβασμός και αλληλοκατανόηση 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, ποιότητα δημοκρατικών θεσμών, εφαρμογή κανόνων 

δικαίου κ.λπ. Από την άλλη εκτιμούμε ότι υπάρχει γενικότερα ένα παιδαγωγικό - 

διδακτικό τοπίο ασαφές και δυσκολευόμαστε να οδηγήσουμε μπροστά την 

παιδαγωγική πράξη. Πολλοί ισχυρίζονται ότι διδάσκουν «διεπιστημονικά». 

Επιδιώκουν να εξοικειώσουν τους μαθητές με τη μεθοδολογία της επιστημονικής 

έρευνας και να τους εφοδιάσουν με τις απαραίτητες - κατά την κρίση τους - 

επιστημονικές πληροφορίες. Άλλοι ισχυρίζονται ότι διδάσκουν «βιωματικά» και 

επιδιώκουν ελεύθερες δραστηριότητες αισθησιο- συναισθηματικού χαρακτήρα στο 
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ύπαιθρο. Άλλοι πάλι οργανώνουν το πρόγραμμά τους με αφετηρία ένα θέμα, δηλαδή 

διαθεματικά.  

Μέσα στις διάφορες δυσκολίες που αφορά την εκπαίδευση για την αειφορία - 

βιωσιμότητα, προβάλλει και το παρελθόν του όρου βιωσιμότητα. Ο όρος αυτός έχει 

συνδεθεί με την επιχειρηματικότητα και χρησιμοποιείται ως τεχνοκρατικό πρόταγμα 

που αφορά την οικονομική μεγέθυνση. Ωστόσο οι όροι «αειφορία», «βιωσιμότητα» 

επινοήθηκαν για να σηματοδοτήσουν εκείνη την οικονομική πραγματικότητα που δεν 

θα καταστρέφει κατά τρόπο μη αναστρέψιμο τους φυσικούς πόρους και τις φυσικές 

συνθήκες του πλανήτη μας. Στην καθημερινή μας πράξη παρατηρούμε επίσης ότι ο 

όρος «βιωσιμότητα» είναι συνδεδεμένος όχι μόνο με βιολογικά όντα και φυσικά 

συστήματα, αλλά κυρίως με «κοινωνικές οντότητες» δηλαδή με κοινωνικά 

συστήματα και τις οργανώσεις. Επίσης ο όρος «βιωσιμότητα» ερμηνεύεται στη 

νεοελληνική γλώσσα ως «πιθανότητα ή και δυνατότητα κάποιου να «επιβιώσει» και 

στην αρχαία ελληνική η λέξη «βιώσιμος» νοούνταν ως «ο χρόνος που έχει για να 

ζήσει κάποιος».  

Η βιωσιμότητα λοιπόν, των συστημάτων στο φυσικό ή κοινωνικό επίπεδο έχει άμεση 

σχέση με τις ανθρώπινες ενέργειες και δράσεις. 

Σε αυτό το τοπίο η συνολική διδακτική προσπάθεια για τα προγράμματα Π.Ε. ή και 

Α.Υ. ή και άλλων καινοτόμων δράσεων οφείλει κατά την εκτίμησή μας να 

διαμορφώνεται ως εξής:  

Κάθε πρόγραμμα οφείλει: 

 Να έχει κεντρικό παιδαγωγικό στόχο (αειφορία/βιωσιμότητα, ενεργός 

πολίτης)  

 Να στηρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές (εγγύτητα στη ζωή, αυτενέργεια, 

εποπτεία)  

 Οι αρχές να λειτουργούν ως κορμός του παιδαγωγικού εγχειρήματος  

 Ο στόχος να οικοδομείται σταδιακά στο χρόνο  

Τόσο ο διδακτικός σχεδιασμός όσο και η διδακτική μεθοδολογία εντάσσεται στην 

«κοινωνικά κριτικού τύπου εκπαίδευση» και υλοποιείται στα προγράμματα Π.Ε. με 

περιεχόμενο την εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα. Εξελίσσεται δια μέσου τεσσάρων 

φάσεων που είναι:  
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1
η
 Φάση: Περιγραφή της πραγματικότητας  

Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την προσπάθειά μας να αξιοποιήσουμε τις 

εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών, με αφετηρία τη σχέση τους με το θέμα που 

επιλέχθηκε ή καθορίζεται εκείνη τη στιγμή, καθώς οι ομάδες ξετυλίγουν τις εμπειρίες 

τους από την περιοχή την οποία ήλθαν. Η εγγύτητα στη ζωή τους αποτελεί βασική 

αρχή επιλογής του θέματος το οποίο προσεγγίζεται με την αυτενέργεια των παιδιών. 

Τους ζητούμε να συνομιλήσουν σε επίπεδο ομάδας, παρουσιάζοντας την οπτική τους 

γωνία, στηριγμένοι στις καθημερινές τους εμπειρίες. Η ολοκλήρωση του διαλογικού 

μέρους με την τελευταία παρουσίαση μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε 

μια πρώτη εποπτεία συνθέτοντας τις διαφορετικές οπτικές γωνίες σε ένα ενοποιητικό 

σύνολο που αναδεικνύει βασικά στοιχεία του θέματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

οργανώνεται με συστημικούς όρους προσέγγισης τοποθετώντας τους παρατηρητές - 

μέλη της ομάδας στο χώρο και χρόνο του περιγραφόμενου συστήματος. Αφού 

ολοκληρωθεί η εργασία σε επίπεδο ομάδας σε ολομέλεια πια θα παρουσιαστούν τα 

συμπεράσματα της κάθε ομάδας, ακολουθώντας συζήτηση στην οποία έχουμε τότε 

την ευκαιρία να σχηματίσουμε μια τελική εποπτεία, η οποία θα αποτελέσει υπόβαθρο 

και αφετηρία της επόμενης φάσης.  

2
η 

Φάση: Ερμηνεία της πραγματικότητας  

Στη δεύτερη φάση, η εικόνα που αποτυπώθηκε στην πρώτη φάση, διευρύνεται. Η 

διεύρυνση αυτή προέρχεται τόσο από την αναζήτηση της άποψης του άλλου, του 

συνανθρώπου όσο και από την πιο μακροσκοπική παρατήρηση καθώς ξεφεύγουμε 

από το επίπεδο της εμπειρίας των παιδιών μεταβαίνοντας σε ένα ευρύτερο σύνολο. Οι 

μαθητές παρατηρούν, ρωτούν και καταγράφουν, συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα 

τα οποία θα συνθέσουν εντοπίζοντας τα προβλήματα αλλά και τα καλώς κείμενα της 

ζωής τους σε σχέση με το αντικείμενο που επεξεργάζονται για παράδειγμα, τη χρήση 

του νερού στην καθημερινότητα του σπιτιού, της πόλης τους ή τη δομή και τη 

φιλοσοφία σχεδιασμού των πάρκων της περιοχής τους.  

3
η
 Φάση: Θεσμοί – Θεσμικοί συνομιλητές  

Έχοντας ήδη δει το πώς είναι τα πράγματα, επικεντρωνόμαστε τώρα στο γιατί είναι 

έτσι κι όχι αλλιώς. Στην τρίτη φάση επιχειρούμε να αποκαλύψουμε εκείνα που 
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συνήθως παραμένουν στην αφάνεια, ενώ αντίθετα επηρεάζουν και καθορίζουν 

καταλυτικά τις συνθήκες της ζωής μας.  

Να φανερώσουμε π.χ. όσους σχεδιάζουν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και εγκαθιστούν 

κεραίες μέσα στην πόλη, συμβουλεύουν, αποφασίζουν, υλοποιούν μικρά και μεγάλα 

έργα ύδρευσης ή βιολογικού καθαρισμού, τα οποία βελτιώνουν ή δυσχεραίνουν την 

καθημερινότητά μας, μας πλουτίζουν ή μας φτωχαίνουν, δημιουργούν καλύτερες 

συνθήκες ποιότητας ζωής για όλους άσχετα από την κοινωνικοοικονομική τους 

κατάσταση, διευρύνουν ή σμικρύνουν την έννοια του δημόσιου χώρου σ’ αυτήν, 

καταλαμβάνοντας για παράδειγμα πεζοδρόμια ή πλατείες για εμπορική χρήση. 

Προσπαθούμε να μάθουμε τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών που προσδιορίζουν το 

παρόν μας, το βαθμό συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, ώστε να γίνουμε ικανοί 

θέτοντας ερωτήματα να κρίνουμε και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Τίθενται με 

τον τρόπο αυτό ζητήματα επιλογών και αξιακού υποβάθρου που οδηγεί σ’ αυτές, 

καθορίζοντας παρόν και μέλλον. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, σταδιακά η σημασία της 

αξίας της πρόβλεψης ως βασικής αρχής της αειφορίας όπως επίσης της δίκαιης 

διαχείρισης των πόρων με αλληλεγγύη και συνεργασία των τοπικών κοινωνιών. 

4
η
 Φάση: Κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση του ζητήματος 

Ο διδακτικός σχεδιασμός της τέταρτης και τελευταίας φάσης προσανατολίζεται στην 

άρθρωση του λόγου των παιδιών με ορίζοντα το μέλλον, μέσα από την έκφραση των 

προσδοκιών τους, του οράματός τους για μια περισσότερο αειφορική 

πραγματικότητα. Στην ουσία τα παιδιά - τοπικές κοινωνίες προβάλλουν την αξία της 

ενεργητικής κοινωνικής συμμετοχής είτε πρόκειται για το μέλλον ενός μεγάλου 

ελεύθερου χώρου, είτε πρόκειται για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα π.χ. στη 

Δυτική Θεσσαλονίκη. Γίνεται επίσης προσπάθεια να εμπλακούν στο σχεδιασμό και 

οργάνωση εκείνων των δράσεων που προκρίνονται στην κατεύθυνση της δημιουργίας 

ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της ζωής τους. Με υπευθυνότητα και σεβασμό 

της φύσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Όλα αυτά έρχονται ως φυσική απόρροια των προηγουμένων φάσεων παρέχοντας 

στην περιβαλλοντική ομάδα τις βασικές αρχές της αειφορίας οι οποίες πρέπει να 

αποτελούν οργανικό μέρος κάθε σχεδιασμού, οργάνωσης, επικοινωνίας και δράσης, 

αρχές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα από την ομάδα. Ώστε στη 
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συνέχεια να προβάλλουν με πίστη και δυναμισμό το δικό τους όραμα για τη 

διαμόρφωση του μέλλοντός τους.  

Ποια είναι και πώς οικοδομούνται τα χαρακτηριστικά του «ενεργού πολίτη»; 

Για να γίνουν σαφή τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη είναι αναγκαίο να 

αναλογιστούμε ποια είναι η εννοιολογική συνάφεια των όρων πόλη - πολίτης - 

πολιτισμός - πολιτική.  

Η πόλη είναι το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνονται οι πολίτες, οι ιδέες 

και οι αντιλήψεις τους, τα πολιτισμικά πρότυπα και οι αξίες τους. Είναι όμως και ένα 

πεδίο αλληλόδρασης όπου νέες ιδέες μπορούν να γεννηθούν, νέα ρεύματα σκέψης 

μπορούν να διαμορφωθούν, νέα κοινωνικά κινήματα μπορούν να εκφραστούν και 

νέοι κοινωνικοί σχηματισμοί να αναδυθούν. Με την έννοια αυτή, ο πολίτης αποτελεί 

τη γενεσιουργό αρχή της προοπτικής της πόλης και, συνεπώς αποτελεί τον πυρήνα 

της πολιτικής, αν την αντιληφθούμε ως από κοινού μέριμνα για τους όρους και τις 

συνθήκες της ανθρώπινης συμβίωσης.  

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ενεργού 

πολίτη συνοψίζονται στην ικανότητά του να αναγνωρίζει το «ποιοι» χειραγωγούν την 

«πολιτική του σκέψη» και να συνεργάζεται - συνδιαλέγεται με τον «άλλο» (πολίτη) 

για να χειραφετηθεί από «αυτούς». 
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Εικόνα 3: «Βιώσιμο» σχολείο, «βιώσιμο» εκπαιδευτικό σύστημα, «βιώσιμη κοινωνία». Μία αδιάσπαστη επαναδρομική 
αλληλουχία εννοιών και στόχων. (από εισήγηση της Κ. Σχίζα Αθήνα 2004)  

Πρόταση  

Συνοπτική πρόταση για την εφαρμογή προγράμματος στο πλαίσιο του Δικτύου της 

ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης «Μνημεία της πόλης μου».  

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί αποφασίζουν για το θέμα τους: 

 - Τίτλο προγράμματος: «Μνημεία στο περιβάλλον μας» 

 - Τάξη / τμήμα Γ` Γυμνασίου 

 - Αριθμό μαθητών 

 - Χρόνο / διάρκεια σε μήνες 

 - Μέθοδο: Συστημική του Παρατηρητή:  

Τέσσερις φάσεις (4 πλαίσια αναφοράς). Πρόκειται για διδακτικό σχεδιασμό που 

στηρίζεται στη μέθοδο της έρευνας – δράσης και οικοδομείται σταδιακά, περνώντας 

μέσα από τέσσερις φάσεις –περιόδους με κεντρικό ζητούμενο τον πολίτη που 
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νοιάζεται και συμμετέχει στο δημόσιο βίο. Οι μαθητές/τριες σκέφτονται το νόημα 

που έχουν τα μνημεία στο περιβάλλον τους, τη ζωή τους στο ίδιο περιβάλλον, 

μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματα με τους συμμαθητές τους σε μικρές 

ομάδες, συνομιλούν, τα αποτυπώνουν σε τεχνήματα τα ερμηνεύουν κριτικά, τα 

παρουσιάζουν και επαναλαμβάνουν δημιουργικά το μοτίβο.  

 Παιδαγωγικές αρχές. Το πρόγραμμα θεμελιώνεται σε τρείς αρχές της 

μάθησης:  

  α. Στην εγγύτητα στη ζωή των μαθητών  

  β. Στην αυτενέργεια. Δραστηριότητες μάθησης με κέντρο τον ίδιο το  

  μαθητή.  

  γ. Στην εποπτεία. 

Ο σχεδιασμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων ή και λυκείων. Αρκούν μικρές 

τροποποιήσεις σχετικές με την ηλικία.  

1
η
 φάση:  

Ο/η εκπαιδευτικός παραθέτει κριτικά ερευνητικά ερωτήματα. Στόχος να 

λειτουργήσουν ως κεντρικό πλαίσιο προβληματισμού, δηλαδή να φωτίσουν πτυχές 

του θέματος, να αποκαλύψουν τη σημασία του, να προσανατολίσουν την ερευνητική 

μας δραστηριότητα να μας επιτρέψουν στην ανεύρεση δεδομένων ή μαρτυριών.  

Στην ολομέλεια συζητείται:  

 Τι ορίζεται ως Μνημείο; Πού βρίσκονται τα μνημεία; Ποιος τα τοποθετεί; 

Ποιος τα φροντίζει; Τι σημαίνουν τα μνημεία για τον τόπο μας; Πότε μιλάμε 

για τα μνημεία;  

 Στη συνέχεια καθορίζουμε σε χάρτη τα όρια που θα κινηθούμε. Δηλαδή 

ορίζουμε την περιοχή των δραστηριοτήτων μας.  

 Στη συνέχεια σχεδιάζουμε την οργάνωση για την ανάπτυξη του 

προγράμματος: ομάδες εργασίας ή συνολική ομάδα. 

Ο χρόνος της φάσης εξαρτάται από την πρόοδο των εργασιών.  
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2
η
 φάση:  

Στη δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα σημειώνουμε τα μνημεία που γνωρίζουμε 

και τα χαρακτηρίζουμε. Εφόσον τα χαρακτηρίσαμε, τα ταξινομούμε και ανάλογα 

γίνεται ο χωρισμός σε ομάδες π.χ. αγάλματα, σπίτια, χώροι κ.α.  

Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί στην επιλογή και οι ομάδες αναλαμβάνουν να 

ερευνήσουν η μία την ιστορία, η άλλη την αλλοίωση κτλ. 

3
η
 φάση:  

Στην τρίτη φάση κάθε ομάδα ερευνά, καταγράφει τα δικά της μνημεία ή το δικό της 

χαρακτηριστικό όταν πρόκειται για το ίδιο μνημείο.  

Ο/η εκπαιδευτικός βοηθά στα να ορισθούν επεξηγηματικά και ερμηνευτικά 

ερωτήματα π.χ. γιατί έχουμε ή γιατί δεν έχουμε μνημεία; Πως αντιμετωπίζουμε ως 

τοπική κοινωνία τα μνημεία; πως δημιουργείται και έχει την ευθύνη του μνημείου;  

Η φάση αυτή διαρκεί ανάλογα με την κρίση του συντονιστή τον αριθμό των 

μνημείων, τα προκύπτοντα προβλήματα, άλλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις κ.α. 

Σε ολομέλεια κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της.  

4
η
 φάση:  

Ο/η εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές με ερωτήματα κριτικής ανάλυσης. Κάθε 

ομάδα εργάζεται στο εξής πλαίσιο:  

 α) Εγώ (ως μαθητής/τρια) και το θέμα. Κάθε μαθητής σκέπτεται και 

σημειώνει αξίες, συμφέρονται, ενδιαφέροντα, αντιδράσεις, επιλογές, 
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καταστροφές, κ.α. Στη συνέχεια συζητά η ομάδα για το θέμα. Κάθε 

μαθητής/τρια λέει τη γνώμη του/ης. 

 β) Πόλη. Κοινωνικές ομάδες και το θέμα: Αξίες, πρακτικές, ενδιαφέροντα, 

γεγονότα κ.α.  

 γ) Θεσμοί και το θέμα. πους αφορά το μνημείο. Ποιοι το φροντίζουν, ποιοι 

έχουν την ευθύνη, ποια η σημασία του στην αισθητική, την οικονομία, την 

ιστορία, την εκπαίδευση, τις αξίες; 

Οι μαθητές/τριες σημειώνουν συγκεκριμένα παραδείγματα που γνωρίζουν ή βιώσανε 

με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού π.χ.  

 ποιες οι επιλογές για τη φροντίδα και ανάδειξη του μνημείου και γιατί;  

 ποιες οι καταστροφές του μνημείου και γιατί; 

 δ) κριτική-αυτοκριτική προσέγγιση. Εκφράζουμε τις δικές μας αντιλήψεις 

για τα μνημεία.  

 είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε τη σκέψη μας; γιατί;  

 πόσο καλό θα ήταν και πόσο θα ομόρφαινε το τόπο εάν το μνημείο είχε την 

απαραίτητα φροντίδα;  

 πόσο θα βοηθούσε την πνευματική μας υγεία, την ιστορία, τον πολιτισμό;  

 κρίνουμε τα θεσμικά όργανα, τις δικές μας στάσεις και συμπεριφορές σχετικά 

με τα μνημεία, τις ανάγκες που καλύπτουν τα μνημεία 
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Εικόνα 4: Σχηματικά οι 4 διαδικασίες της 4ης φάσης 

5
η
 φάση:  

Ερωτήματα δράσης και αναστοχασμού «τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να έχουμε 

όμορφα τα μνημεία μας»; 

Παρατηρήσεις: 

Ι. η 1
η
, 2

η
 & 3

η
 φάση βοηθά το μαθητή να αποκτήσει εμπειρίες σχετικά με το θέμα. 

Είναι η φάση προβληματισμού, συλλογής στοιχείων γενικότερα φάση προετοιμασίας.  

Στη συνέχεια, η 4
η
 φάση διαμορφώνεται σε τέσσερα επί μέρους πλαίσια α) εγώ/εμείς 

και το θέμα β) πόλη γ) θεσμοί δ) κριτική-αυτοκριτική. 

6
η
 Φάση: Παρουσίαση – αξιολόγηση  
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ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ιππέκη, M.ed., Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ.  

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με βάση τους στόχους, το περιεχόμενό της και την 

εξέλιξή της σε Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία υποστηρίζει αξίες, 

που αφορούν τις σχέσεις ατόμου κοινωνίας και περιβάλλοντος με κριτήριο την 

ποιότητα ζωής και την οικολογική βιωσιμότητα. Το σύγχρονο σχολείο μπορεί να 

παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών, που καθορίζουν τον τρόπο που οι 

σημερινοί μαθητές-αυριανοί πολίτες συμπεριφέρονται λαμβάνουν αποφάσεις και 

ενεργούν, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του παρόντος 

και του μέλλοντος. Ως εκ τούτου η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο 

σχολείο μέσα από το αξιακό πλαίσιο και τις καινοτόμες μεθόδους της Εκπαίδευσης 

για το Περιβάλλον και την Αειφορία μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη νέων 

προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων και κοινωνικών ομάδων απέναντι στο 

περιβάλλον με στόχο την αειφορική διαχείριση του. 

Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αειφορική Διαχείριση 

των Μνημείων της Θεσσαλονίκης» (ΤΔΠΕ) ιδρύθηκε από το Γραφείο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (απόφαση αρ. πρωτ. 12497/6-

11-2014 του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης) 

λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας στη θεματική του 

ανθρωπογενούς και αστικού περιβάλλοντος. Η ιδιαιτέρως θετική ανταπόκριση που 

έτυχε το Δίκτυο από εκπαιδευτικούς και μαθητές το σχολικό έτος 2014-15 οδήγησε 

στην επέκταση λειτουργίας του για το σχολικό έτος 2015-2016 (αρ.πρωτ.14472/29-
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10-2015 απόφαση της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης) και ακολούθως για 3
ο
 

συνεχόμενο έτος και για το 2016-2017 (αρ. πρωτ. 14437/24-10-2017 απόφαση της 

Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης). 

Το Δίκτυο συντονίζεται από τα Γραφεία Περιβαλλοντικής της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 

της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, αριθμεί ήδη τρία (3) χρόνια ζωής και συνεχίζει 

δυναμικά την λειτουργία του στα πλαίσια εκπόνησης προαιρετικών Προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απευθυνόμενο σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Το σκεπτικό ανάπτυξης του Δικτύου είναι ότι το περιβάλλον, η ιστορία, και ο 

πολιτισμός αποτελούν έννοιες σε διαρκή αλληλεπίδραση, ενώ η δυναμική της 

ανάπτυξης και η δυναμική της διατήρησης των μνημείων στα αστικά κέντρα μπορούν 

και πρέπει να συν-υπάρχουν στην προοπτική ανάπτυξης του ενεργού πολίτη, που 

είναι σε θέση να αναλαμβάνει δράση εφαρμόζοντας στρατηγικές αειφορικής 

διαχείρισής τους για το παρόν, αλλά και το μέλλον. 

Ως σκοπός του ΤΔΠΕ ορίστηκε η δικτύωση των σχολείων, η επικοινωνία και η 

αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών μελών του, η ανάπτυξη προβληματισμού και η 

ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, στην εκπαιδευτική 

κοινότητα και την τοπική κοινωνία, με θεματικό άξονα την αντιμετώπιση θεμάτων 

ανάδειξης, διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των μνημείων και γενικότερα του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος στον πλούσιο αρχαιολογικά και ιστορικά αστικό χώρο 

της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με ιστορία 2300 ετών, που έχει να παρουσιάσει 

μοναδικά μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία είναι ανάγκη να 

αναδειχθούν και να προστατευτούν. 

Ειδικότερα επιδιώχθηκε με βιωματικές και συνεργατικές δράσεις η ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών μέσα από την αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον, η γνωριμία με το πολιτιστικό περιβάλλον του τόπου τους και η 

κατανόηση της ανάγκης διατήρησής του, με απώτερο σκοπό να διαμορφώσουν νέα 

πρότυπα, υπεύθυνη συμπεριφορά και στάση σε θέματα τοπικού περιβάλλοντος και 

να εξελιχθούν σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους και ενεργούς ενήλικες, που είναι σε 

θέση να εφαρμόσουν στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του, για ένα πιο βιώσιμο 
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παρόν και μέλλον. Παράλληλα επιδιώχθηκε η συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών, 

γονιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμπλεκόμενων ομάδων, η ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων (ομαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά), το άνοιγμα του σχολείου 

στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία και η ευαισθητοποίησή της, καθώς και η 

ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μέσα από το αξιακό πλαίσιο και τις καινοτόμες 

μεθόδους της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ). 

Το Τοπικό Δίκτυο συντονίζεται από τα παρακάτω μέλη:  

 Μιχελάκη Δέσποινα, ΠΕ01, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, 

Πρόεδρος.  

 Ιππέκη Βασιλική, ΠΕ60, Med, Υποψήφια Δρ. Α.Π.Θ., Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης 

Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος. 

 Δρ. Αγγελίδη Ζήση, Σύμβουλο Δ.Ε Φυσικών, Μέλος. 

 Δρ. Ευσταθίου Μαρία, Σύμβουλο Δ.Ε Φιλολόγων, Μέλος.  

 Δρ. Μυλωνά Δημήτριο, Σύμβουλο Δ.Ε Οικονομολόγων, Μέλος. 

Εξέλιξη του ΤΘΔ στα 3 έτη λειτουργίας του-Διαπιστώσεις 

Η ποιοτική αποτίμηση της τριετούς λειτουργίας του Δικτύου, σύμφωνα με τους 

στόχους που τέθηκαν έχει ως ακολούθως: 

Στη διάρκεια των τριών (3) ετών λειτουργίας του ΤΘΔ μελετήθηκαν θεματικές 

ενότητες, όπως αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά και ρωμαϊκά μνημεία της πόλης, τα 

κάστρα της Θεσσαλονίκης, τα τείχη, βυζαντινές εκκλησίες, βυζαντινοί νερόμυλοι, 

οθωμανικά κτίσματα, ανθρώπινα έργα και επίδρασής τους στο φυσικό περιβάλλον, 

ενώ δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και αξιών, ώστε να 

αναγνωρίσουν οι μαθητές-αυριανοί πολίτες το τοπικό περιβάλλον ως πολιτιστικό 

αγαθό και να συμβάλουν στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείριση του. 

Ειδικότερες θεματικές που προσεγγίστηκαν ήταν η κατανόηση της ανθρώπινης 

ιστορικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στο χρόνο και το χώρο, η επίδραση του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης μας 

(προβλήματα, αίτια, συνέπειες, διερεύνηση βιώσιμων λύσεων) και η εφαρμογή 

στρατηγικής αειφόρου διαχείρισης του σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς 

(γονείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολίτες). 

Συνεργαζόμενοι Φορείς του Δικτύου είναι Μουσεία της πόλης μας, όπως το 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 
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το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βυζαντινό, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, η 

Εθνική Χαρτοθήκη, το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Οργανισμοί ΟΤΑ, 

εκπρόσωποι Δήμων, ειδικοί επιστήμονες και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται 

σε αυτόν τον τομέα. 

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν διαθεματικά. Πεδία σύνδεσης με γνωστικά αντικείμενα 

αποτελούν: Ευέλικτη Ζώνη, Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά, Εικαστικά, Θεατρική 

Αγωγή, με μεθοδολογική προσέγγιση τη βιωματική, τη διερευνητική μάθηση, την 

ομαδική εργασία και το άνοιγμα σχολείου στην τοπική κοινωνία, και έχουν 

σύνδεση με τα Προγράμματα Σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων. 

Ως μέσο υλοποίησης των στόχων που είχαν τεθεί στα 3 έτη λειτουργίας του Δικτύου 

για την στήριξη των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν 

επιμορφωτικές συναντήσεις, ημερίδες, καθώς και επιμορφωτικές επισκέψεις σε 

χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του ΤΘΔ, με έμφαση στη βιωματική 

μάθηση (μελέτη και εργασία στο πεδίο), ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο η δουλειά των σχολικών ομάδων. Η στήριξη των εκπαιδευτικών και των 

σχολικών ομάδων έγινε και μέσω παροχής κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού, 

καθώς και μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων παρουσίασης του έργου των μαθητικών 

ομάδων και στο πλαίσιο των Φεστιβάλ ΠΕ της Διεύθυνσης. Υπάρχει τέλος και 

διαδικτυακή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των συμμετεχόντων σχολικών 

μονάδων με Ιστολόγιο για διαδικτυακή συνεργασία και ενημέρωση, καθώς και για 

διάχυση των εκπαιδευτικών παραγώγων. 

Οι μαθητές, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συμμετείχαν στο 

Δίκτυο, είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και να μελετήσουν αρχαιολογικές 

χώρους και μνημεία του τόπου τους και μέσα από τη δημιουργική ενασχόληση τους 

με αυτά να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το τοπικό περιβάλλον
1
 τους, να έρθουν σε 

επαφή με την ιστορική τους κληρονομιά και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις, ώστε 

                                                 

 

 

1 Κατά αυτόν τον τρόπο προωθείται και υποστηρίζεται η γνωριμία και ευαισθητοποίηση των μαθητών με τον τόπο τους, 
μέσω της κατανόησης της αλληλεπιδραστικής σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 
(Παπαζήση & Παπαζήση, 2007).  
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να αναγνωρίζουν το τοπικό περιβάλλον ως πολιτιστικό αγαθό και να 

συνειδητοποιούν την ανάγκη διερεύνησης των εναλλακτικών λύσεων και ανάληψης 

δράσης ως αυριανοί ενεργοί πολίτες με προσανατολισμό την ποιότητα της ζωής και 

το βιώσιμο μέλλον, για πρακτικές και επιλογές που σχετίζονται με την ανάδειξη, 

διατήρηση και προστασία του στην προοπτική της βιωσιμότητας. Παράλληλα, οι 

μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες έρευνας, κάνοντας έρευνα και βιβλιογραφικές 

εργασίες πάνω σε σχετικά θέματα (όπως αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, κάστρα, 

προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση των μνημείων του τόπου τους κλπ), 

ενεργοποίησαν τη δημιουργικότητα, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, ενώ μέσω 

της βιωματικής εκπαίδευσης, της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, της 

συνεργασίας εντός της μαθητικής ομάδας, αλλά και του σχολείου με τοπικούς φορείς 

αντάλλαξαν ιδέες και προβληματισμούς, εργαστήκαν ομαδικά για την παραγωγή 

κοινού αποτελέσματος, πραγματοποίησαν επισκέψεις σε χώρους όπου μπορούσαν να 

έχουν ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο, μοιράστηκαν εμπειρίες, ανέπτυξαν 

κοινωνικές δεξιότητες (σεβασμό στις απόψεις των άλλων), κοινές εργασίες, 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενδιαφέρον και 

μέριμνα για το τοπικό περιβάλλον (φυσικό και πολιτιστικό), στο οποίο ζουν και 

αναπτύσσονται, που έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά 

ευαίσθητους ενήλικες με σεβασμό στην πολιτιστική τους κληρονομιά. 

Οι σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο Τοπικό Δίκτυο, οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές/τριες αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί ανά έτος λειτουργίας του 

δικτύου. 

Τοπικό θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

«Αειφορική διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης» 

 1
ο
 έτος 

λειτουργίας 

(2014-15) 

2
ο
 έτος 

λειτουργίας 

(2015-16) 

3
ο
 έτος 

λειτουργίας 

(2016-17) 

 

Σχολικές μονάδες 4 5 5 14 

Εκπαιδευτικοί 5 6 7 18 
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Μαθητές 90 110 130 330 

Το Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αειφορική Διαχείριση των 

Μνημείων της Θεσσαλονίκης», προσανατολισμένο στην Εκπαίδευση για τα το 

Περιβάλλον και την Αειφορία, υποστηρίχθηκε με θέρμη από τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές που συμμετείχαν. 

Στα οφέλη εκπαιδευτικών και μαθητών συγκαταλέγονται η ενεργητική συμμετοχή 

τους στο ΤΘΔ, η μετάδοση νέων γνώσεων με βιωματικό τρόπο στους μαθητές, η 

περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση με τις αξίες της αειφορίας (όπως η 

αλληλεγγύη, η συνεργασία, η υπευθυνότητα), το άνοιγμα του Σχολείου στην τοπική 

και την ευρύτερη κοινωνία, η επαφή εκπαιδευτικής κοινότητας και τοπικής, ενώ 

αξιολογείται ως ιδιαιτέρως θετικό στοιχείο η αλληλεπίδραση και η συνεργασία, που 

αναπτύχθηκε μεταξύ εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η ποιότητα των παραχθέντων από τις σχολικές 

ομάδες. 
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ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Η Σ’ΚΩΜΑΤΑΡΑ ΕΛΙΑ 

Mιχελάκη Δέσποινα, Θεολόγος  

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του τοπικού θεματικού δικτύου των Γραφείων 

Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, που αφορά στην 

«αειφορική διαχείριση των μνημείων», οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν πως πέρα 

από τα «μνημεία», που οι άνθρωποι έχουν, ως έργα των χειρών τους, κατασκευάσει 

και αποτελούν κληρονομιά στις επερχόμενες γενιές (αναφορές ιστορικές, 

πολιτιστικές, κοινωνικές) υπάρχουν και τα «μνημεία της φύσης» με τα οποία η ζωή 

των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη διαχρονικά. 

Ορισμοί 

Διατηρητέα μνημεία της φύσης ονομάζονται στην Ελλάδα προστατευόμενες 

περιοχές σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 996 του 1971. Είναι περιοχές 

δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν φυσικά χαρακτηριστικά μεγάλης οικολογικής αξίας. 

Μπορεί να’ ναι ακόμα και μεμονωμένα δέντρα, τμήματα δάσους, περιοχές με σπάνια 

είδη φυτών, που παρουσιάζουν μεγάλη βοτανική αισθητική ή ιστορική αξία. Για την 

προστασία των Διατηρητέων μνημείων της φύσης ισχύουν οι ίδιοι κανόνες, που 

ισχύουν για τους πυρήνες των Εθνικών δρυμών. 

Μερικά διατηρητέα μνημεία της φύσης από τα 52 στην Ελλάδα είναι: 

 Παρθένο δάσος Ροδόπης 

 Δάσος Μουριών Κιλκίς 

 Απολιθωμένο δάσος της Λέσβου 

 Δύο πλάτανοι Σχολαρίου Λαγκαδά 

 Δύο Γέρικοι πλάτανοι Βέροιας 

 Ελιά Ναυπλίου 

 Ελιά Καλαμάτας 

 Πλάτανος του Ιπποκράτη 

 Τρεις Ελιές Αλμυροπόταμου 
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 Πλάτανος Γεροπλατάνου κ.α. 

Αξίζει επίσης να υπογραμμίσουμε πως μπορεί το φυσικό περιβάλλον του Ελλαδικού 

χώρου να’ ναι πλούσιο στο γεωλογικό του ανάγλυφο, αλλά κανείς δεν μπορεί να 

αναιρέσει και την αξία της Ευρωπαϊκής γεωλογικής κληρονομιάς, καθώς και τα 

επιλεγμένα γεωλογικά μνημεία, που είναι διάσπαρτα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 

και συνθέτουν την κοινή γεωλογική ιστορία και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου
1
.  

Πρόσφατα μια ενδιαφέρουσα έκδοση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου «Τα Πρακτικά του 2
ου

 Διεθνούς Συνεδρίου 

Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων» με θέμα: «2nd European Geoparis Network Meeting» 

(τόμος 186 σελίδων στην αγγλική γλώσσα) τονίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη να 

προστατευτούν και να αναδειχθούν όλα τα γεωλογικά μνημεία και αυτό να 

αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας 

(ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης) μέσω της προώθησης δράσεων οικοτουρισμού και 

ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι τοπικές κοινωνίες 

συνειδητοποιούν την αξία των μνημείων και της φυσικής κληρονομίας, ονομάζουν 

και προσεγγίζουν επιστημονικά, αλλά και βιωματικά τα γεωπάρκα, την ανάπτυξη του 

γεωτουρισμού ή καλύτερα του οικοτουρισμού με κύριο στόχο την ισόρροπη 

οικονομική και τουριστική ανάπτυξη των περιοχών, που διαθέτουν αντίστοιχα 

μνημεία. 

Η προσφορά της φύσης στον άνθρωπο είναι πραγματικά ανεκτίμητη -πέρα από την 

ταξιδιωτική απόλαυση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση- ο ρόλος της φύσης 

είναι ευρύτερα πολιτισμογόνος, αφού θρησκευτικά έθιμα, λαογραφικές συνήθειες, 

παραδόσεις από το απώτατο παρελθόν ως σήμερα ξεκινούν από την φύση και 

συνθέτουν διαχρονικά την υπαρξιακή και μεταφυσική αναζήτηση της ανθρώπινης 

σκέψης. 

Όλα τα παραπάνω, ως προλογικό σημείωμα, έχουν σκοπό να καταδείξουν πως η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφορία και την Βιωσιμότητα 

είναι πολύπλευρη και πολυδιάστατη, ως καινοτόμος παιδαγωγική προσπάθεια και 

ενισχύει την κριτική σκέψη των εμπλεκομένων (μαθητή-εκπαιδευτικού) προς την 

«ολότητα» του γνωσιολογικού αντικειμένου. 



[35] 

 

Έτσι, λοιπόν, ο όρος «μνημείο» προσεγγίζεται ποικιλοτρόπως είτε με την κλασική 

του σημασία, είτε με την περιβαλλοντική του διάσταση και το «μάτι» βλέπει και δεν 

κοιτάζει απλά όλα εκείνα, που συνυφαίνονται με τη ζωή του, την καθημερινότητά 

του, την παιδεία του και αποτελούν μνημεία λόγου και τέχνης με ξεχωριστή αξία. 

Η ιστορία, που ακολουθεί, έχει διαστάσεις σύντομου αφηγηματικού κειμένου και 

φορά σε προσωπική εμπειρία και ιδιαίτερη σχέση προς το τοπικό περιβάλλον της 

Κρήτης. 

Η συμπερίληψη της στον συγκεκριμένο Συλλογικό Τόμο συνηγορεί υπέρ του 

παραπάνω προλογικού σημειώματος περί του ρόλου των μνημείων της φύσης στο 

«γίγνεσθαι» της ανθρώπινης ζωής (κοινωνικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό 

περιβάλλον). 

Σ’κωματαρά Ελιά 

Πρωτάκουσα, θυμάμαι, τη λέξη «σ’κωματαρά» μικρό παιδί, μικρότατο κορίτσι. 

Ήτανε φθινόπωρο προχωρημένο κι έπρεπε να είμαι στο σχολείο, αλλά δεν ήμουνα, 

που σημαίνει δεν είχα πάνω από έξι χρόνια. Με κρατούσε η γιαγιά μου από το χέρι 

και γυρίζαμε στο σπίτι από κάπου. Έριχνε ένα ψιλόβροχο στα καλντερίμια του 

χωριού και στο δρόμο συναντήσαμε τον δραγάτη. Κρατούσε πάνω από το κεφάλι του 

ανοιχτή μια μεγάλη μαύρη ομπρέλα. 

«Μανώλη» ... λέει του αγροφύλακα η γιαγιά… «να πεις του βοσκού του 

Γάσπαρη άμα βρέχει να μην αφήνει τα πρόβατα να σταλιάζουνε αποκάτω απ΄ 

την σ’κωμαρά μας σ’τση Βασιλονικολάκαινας στο λιοφ’το, στα Λενικά. Γιατί 

πατούνε το βρεγμένο χώρα και πετρώνει και δεν ποτίζεται ύστερα καλά και στο 

τέλος θα την εξεράνουνε, να του πεις…»  

Νόμισα πως «σ’κωματαρά» ήτανε ό,τι μπορεί να σ’σκώνει ο γάιδαρος στη ράχη του -

αλλά πάλι το φορτίο γιατί πρέπει να ποτίζεται; Και πώς γίνεται να ξεραθεί το φορτίο; 

Και γιατί Λενικά, αφού την Βασιλονικολάκαινα δεν τη λέγανε Ελέν αλλά Αριστέα;  

 «Τα Λενικά, παιδί μου, είναι ένας τόπος κοντά στο Μιχαήλ Αρχάγγελο στο 

χωράφι μας στα Μπαμπούρια, που έχουνε κι άλλοι χωράφια -Λενικά - τα 

λένε…»  

 «Και σ’κωματαρά, γιαγιά, τι είναι;» 

 «Μια μοναχή ελιά σ’ αλουνού χωράφι. Έχουνε κι άλλοι τέτοιες ελιές αλλού, 

είναι σε ξένο χωράφι, αλλά είναι δικές τως».  
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 «Και είναι μεγάλη, γιαγιά, η δική μας η ας΄κωματαρα;» 

 «ΟΥΟΥ ! Να μεγάλη! “ Είπε κι έδειξε γύρω-γύρω ένα μεγάλο κύκλο με το χέρι 

της. 

 «Μεγάλη - Μεγάλη!» 

 Τελικά δεν ήτανε τόοσο μεγάλη …! φταίει όμως που τη μοναχάρικη ελιά, την 

μακρινή και απρόσιτη στα παιδικά μου μάτια, την είδα πολύ μετά. Η γιαγιά είχε 

πεθάνει από χρόνια κι εγώ έχω φθάσει στην ηλικία, που, όταν τη διαβαίνει ο 

άνθρωπος, όλα τα μεγάλα μικραίνουν, μικραίνουν, μακραίνουν….  

Έμαθα, λοιπόν, πως τα ΛΕΝΙΚΑ ήταν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Χωράφια αρχαία, ίσως τόπος 

κάποτε, παλιά και λησμονημένα, κατοικημένος, ίσως σε κάποια λείψανα κτισμάτων 

παλαιών, ίσως ένα αρχαίο κοιμητήριο -γιατί τα ΛΕΝΙΚΑ είναι λένε, χωράφια εξόχως 

καρπερά, «όπου θάλουν οι νεκροί άνθη της αύριον …». 

Οι νεκροί ίσως, ποιός ξέρει… Σ’ κωματερές, λοιπόν, -σηκωματάρικες όπως τις λένε 

άλλοι στην Κρήτη- είναι ελιές, που οι άνθρωποι αφιερώνουν, αφιέρωναν -συνήθεια 

παλαιότατη- σε μοναστήρια, για να εξασφαλίσουν τη χάρη του αγίου, να 

παρακαλέσουν να τους γίνει ένα καλό, να ξεπληρώσουν ένα μεγάλο τάμα. Είναι ελιά 

ξεχωριστή και τ’ όνομα της δηλωτικό της ιερότητας της σχέσης της με το θείο, δεν 

έχει δική της γη και βρίσκεται ύστερα από πολλούς θανάτους κι άλλες τόσες 

κληρονομιές του ελαιώνα μέσα σε ξένο χωράφι. Ο ιδιοκτήτης της γης δεν έχει κανένα 

δικαίωμα επάνω της, έχει όμως την υποχρέωση αυτό το μοναχικό δέντρο να το 

φροντίζει σαν να ΄τανε δικό του και περισσότερο.  

Οι σηκωματάρικες ελιές, σαν έθος, κρατούν από αρχαιοτάτων χρόνων. Κάτι 

παρόμοιο, δηλαδή, με τας μορίας ελαίας, που ήταν ελιές σκόρπιες μοναχικές σε 

διάφορες ιδιοκτησίες αφιερωμένες στη θεά Αθηνά. Δέντρα ιερά, θεωρούμενα, 

προερχόμενα -φύτεμα το φύτεμα, μπόλιασμα το μπόλιασμα- από την ελιά, που είχε 

φυτέψει η θεά στο βράχο της Ακρόπολης. Προστάτης τους ήταν ο Δίας ο Μόριος 

Ζεύς
2
.  

Με τα χρόνια έφτασε να θεωρείται μορία κάθε ξεχωριστό μοναχικό ή γέρικο 

ελαιόδεντρο. Γύρω του όρθωναν πολλές φορές σηκούς, ιερούς φράχτες για 

προστασία του, αλλά και για να τονίσουν την ιερότητα του. Όποιος βεβαιωμένα 

έβλαπτε μορία, τιμωρούνταν, ως ιερόσυλος, σε θάνατο και καθώς η ελιά ξεχωρίζει 

για τη δύναμη, την αντοχή και τη μακροβιότητα της δεν έπρεπε να πειραχτεί, ούτε κι 

αν απόμενε κούτσουρο, ξερός κορμός δηλαδή, γιατί μπορούσε να ξαναβλαστήσει.  
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 «Είναι η δική μας η σ’κωματαρά μοναστηριακή, γιαγιά;»  

 «Όχι αλλά τι μ’ αυτό;»;  

 Λιγότερο ιερή δεν ήτανε, μορία ελαία κι αυτή ως παλαιά και μεγάλη και 

μοναχική και σηκωματάρικη, βέβαια, μα απ’ άλλους δρόμους, που δεν πέρασαν 

απ’ το τάμα στον άγιο, αλλά από προίκα σε προίκα. Από πεθερό σε γαμπρό κι 

από γέννηση σε γάμο και σε θάνατο και σ’ άλλες γεννήσεις κι άλλους γάμους κι 

άλλους θανάτους και γεννήσεις, για να καίει το λάδι της θυσία στην υλική 

ανθρώπινη χρεία και νυν και αει…  

 «Ναι γιαγιά;…»  

 «Ναι», θα απαντούσε εκείνη, αν δεν κοιμόταν, αινιγματική, τον μακάριο ύπνο 

των κοπιώντων - κόρη ελίτσα κάποτε κι ύστερα νύφη σ’κωματαρά και γυναίκα 

και μάνα μετά και γιαγιά κατόπιν στον περίβολο του Αγ. Τίτου στην παρυφή του 

λόφου της Ευαγγελίστριας.  

Εκεί που μετά από πολλά χρόνια και πολλούς αγίους και χίλιες λησμονιές θα είναι 

ένας τόπος, που θα τον λένε Λενικά χωράφια, δηλαδή εξόχως καρπερά και με πολλές 

ελιές, κούτσουρα παλαιά, που δεν συλήθηκαν και αναβλάστησαν. Ελιές, που οι 

άνθρωποι θα τις φροντίζουν σαν να΄τανε δικές τους, επειδή θα’ ναι δικές τους και θ’ 

ανήκουν σε κανέναν και σ’ όλους.  

Παραπομπές: 

1. Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης , από τη Βικιπαίδεια, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B

7%CF%84%CE%AD%CE%B1 

%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1 

%CF%84%CE%B7%CF%82 %CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82 

2. Διαδικτυακή κοινότητα Δασολόγων: Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, 

https://dasologoi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%

84%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82/list/16 

3. Σοφοκλής. «Το δώρο της Αθηνάς στην Αθήνα», Μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτης http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient greek/history/ag history/browse.html?start=187 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1_%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
https://dasologoi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82/list/16
https://dasologoi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82/list/16
https://dasologoi.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82/list/16
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/ag_history/browse.html?start=187
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/ag_history/browse.html?start=187
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ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Μαρία Ευσταθίου 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα στα προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Αγωγής 

Εισαγωγή 

Οι οραματισμοί του περιβαλλοντικού κινήματος για κοινωνίες δίκαιες, που 

λειτουργούν σε συνεργασία και ισορροπία με το φυσικό κόσμο, συμπυκνώθηκαν –

λίγο πριν από την έλευση του 21
ου

 αιώνα- σε ένα πλέγμα αξιών για την «αειφορία». Η 

αειφόρος ανάπτυξη - ή βιώσιμη ανάπτυξη - μπορεί να περιγραφεί ως μια θεωρία 

«επανενσωμάτωσης του ανθρώπου στη φύση». Έτσι, η εκπαίδευση για την αειφορία 

«συναντά» και στην πράξη την περιβαλλοντική αγωγή και εκπαίδευση. Και οι δύο 

εστιάζουν σε κοινούς στόχους: την εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη και την 

πολιτική συμμετοχή αλλά και την καλλιέργεια της ενεργού συμμετοχής και της 

συλλογικής δράσης. Στις σύγχρονες κοινωνίες αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει 

μόνο όταν εξασφαλίζεται διαλεκτική αρμονία ανάμεσα στον άνθρωπο, τις προαιώνιες 

οικουμενικές-πανανθρώπινες αξίες και το «όλο» φυσικό και πολιτισμικό του 

περιβάλλον, στο οποίο αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά ως αναπόσπαστο 

και όχι ως κυρίαρχο μέρος του. 

Με όραμα τις αξίες για την αειφορία, η δεκαετία 2005-2014 ήταν αφιερωμένη στην 

αειφόρο ανάπτυξη, ενώ το 2015 -ως ευρωπαϊκό έτος για την ανάπτυξη- 

σηματοδότησε τόσο την εκκίνηση νέων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης όσο και τη 

χάραξη μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αναπτυξιακή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο 

αυτό η εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα μέσα από τα προγράμματα 

περιβαλλοντικής αγωγής θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη γνώση, 

την ευαισθητοποίηση και τη μέριμνα των μαθητών για το φυσικό και αστικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται. Η ανάπτυξη οικολογικής 

συνείδησης με στόχο την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση για 

την αστική αειφορία, την ποιότητα ζωής στην πόλη και την ενεργό πολιτειότητα είναι 

δυνατόν να καλλιεργηθούν με κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις 
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ευαισθητοποίησης των μαθητών στην έγκαιρη κατανόηση των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην υιοθέτηση πρακτικών προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Πλαίσιο 

Το πλαίσιο, αλλά και την εκπαιδευτική-μαθησιακή αυτή συνθήκη για υλοποίηση 

περιβαλλοντικών δράσεων στο χώρο και στο χρόνο, μπορεί να προσφέρει ειδικά στο 

μαθητή της πόλης το μουσείο, ένα μνημείο ή κάποιος αρχαιολογικός χώρος της 

περιοχής. Ωστόσο, τον εκπαιδευτικό της πράξης απασχολούν ορισμένα ερωτήματα 

(ιδιαίτερα κατά τη φάση του σχεδιασμού σχετικών δραστηριοτήτων).  

Για παράδειγμα: 

1ο) Η εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα με εστίαση στα μνημεία 

είναι εφικτός στόχος;  

Η απάντηση είναι καταφατική, εάν υιοθετηθεί η κατάλληλη πορεία-στρατηγική. 

Συγκεκριμένα, μια ενδεδειγμένη εκπαιδευτική πρακτική για ένα πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης με εστίαση στα μνημεία - αλλά και 

γενικότερα- θα μπορούσε να είναι: 

 Αυτή που εστιάζει στη σχέση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κοινωνικής 

αλλαγής και κοινωνικής ευθύνης. 

 Αυτή που υιοθετεί τη βιωματική επαφή των μαθητών με την πολιτισμική 

κληρονομιά της πόλης. 

 Αυτή που αξιοποιεί –με σεβασμό και γνώση- το χώρο του μνημείου ως 

σκηνικό στη δραματική τέχνη (ο συμβολικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού 

δράματος μεταμορφώνει τους χώρους και τα αντικείμενα σε μέσα έκφρασης 

νοημάτων και συναισθημάτων και παρέχει μια στέρεη βάση για τη βιωματική 

προσέγγιση του πολιτισμού). 

 Αυτή που αξιοποιεί το χώρο του μνημείου ως εργαλείο ανάπτυξης 

προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ως πηγή ευχαρίστησης, έμπνευσης 

και δημιουργικότητας, ως καταλύτη αξιών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

 Αυτή που ασπάζεται (κάνει πράξη) τις αρχές και τις πρακτικές της 

προοδευτικής παιδαγωγικής. Δηλαδή, 

Αναδεικνύει και αποδέχεται ότι: 

Τα μνημεία αποτελούν αντικείμενα του υλικού πολιτισμού. Ωστόσο, εκτός από 

ιστορικά τεκμήρια, λειτουργούν και ως αφορμές: 
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 α) για να συζητήσουμε με τους μαθητές θέματα και ιδέες που αφορούν το 

παρελθόν και το παρόν, αλλά και τη σχέση του παρόντος με τον αέναο χρόνο, 

 β) για να προσεγγίσουμε μαζί-μέσα από το διάλογο, την παρατήρηση, την 

αποκωδικοποίηση και τη σύνθεση- την καθημερινότητα που κουβαλούν και 

 γ) για να κατανοηθεί η πολλαπλή ιστορική αξία που έχουν τα μνημεία. 

2ο) Ποιες παράμετροι παιδαγωγικού πλαισίου είναι σκόπιμο να εξασφαλίζονται 

σε ανάλογα προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης; 

Στο χώρο ενός μνημείου οργανώνουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

συναποδεχόμενοι ότι: 

 Ως περιβάλλον εργασίας αφήνει περιθώρια αυτοσχεδιασμού και υψηλό βαθμό 

ανεξαρτησίας. Στηρίζεται στην εποπτεία και διαχείριση υλικού, στην επαφή 

με απτά ιστορικά τεκμήρια. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει ανοιχτό και 

ευέλικτο προϊδεασμό πριν από την επίσκεψη και όχι «τυπική σχολική 

προετοιμασία» (όχι θεωρητικολογία). 

 Φροντίζουμε για την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, ανάπτυξη στάσεων 

(αποδοχής, ενσυναίσθησης) και δεξιοτήτων αλλά και για τη λειτουργία 

μαθησιακών κοινοτήτων (συναποφασίζουν, συνεργάζονται, συνεισφέρουν, 

συνυπάρχουν). 

 Ξεκινάμε από τις προσλαμβάνουσες των μαθητών (τι τους είναι γνωστό και 

οικείο). 

 Δεν υφίσταται η έννοια του λάθους, αφού η ορθότητα της ερμηνείας 

μετατίθεται στο μαθητή-επισκέπτη. «Στο μουσείο, στους αρχαιολογικούς 

χώρους: δε βρίσκουμε την αλήθεια, αλλά οικοδομούμε βιώσιμες εξηγήσεις 

των εμπειριών μας». 

 Επιδιώκουμε ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, 

γνώση των διαχρονικών προβλημάτων, ενίσχυση της συλλογικής μνήμης των 

μαθητών και προαγωγή της συλλογικής αυτογνωσίας και ευθύνης. 

 Επιδιώκουμε διαθεματικότητα σε όλα τα επίπεδα: στους τίτλους, τα εκθέματα, 

τις δραστηριότητες, τους επιμέρους άξονες, όπου φύση, γεωγραφία, 

άνθρωποι, θεσμοί, πολεοδομία, αρχιτεκτονική, τέχνη, τεχνολογία, γεγονότα 

πολιτικής ιστορίας κ.ά σε μια ατέλειωτη ποικιλία διαπλοκών, διαμορφώνουν 

το ιστορικό γίγνεσθαι της εκάστοτε εξεταζόμενης περιόδου/θέματος. 

 Μια επίσκεψη στο χώρο ενός μνημείου εξυπηρετεί και συναισθηματικούς 

στόχους. Αυτοί θα επιτευχθούν αν οι μαθητές χαρούν την επίσκεψη, αν η 

επίσκεψη καταγραφεί ως θετική εμπειρία, αν το βίωμα προκαλέσει 

συγκίνηση, αν η επικοινωνία γίνει με τη φυσική, πνευματική και 

συναισθηματική εμπλοκή του κάθε μαθητή, δηλαδή με ένα δυναμικό και 

πολυδιάστατο τρόπο (πχ με δρώμενο, όπου οι μαθητές ξαναζωντανεύουν τους 
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ήχους που φαντάζονται ότι ακούγονταν τότε που... ή με πολλαπλές αφηγήσεις 

κ.ά). Αν θελήσουν να ξαναπάνε στο μνημείο. 

3o) Τι μπορούμε να κάνουμε στο χώρο ενός μνημείου; 

Κάποιες προτάσεις σχεδιασμού παιδαγωγικών δραστηριοτήτων -με πρωταγωνιστές 

τους μαθητές- στο χώρο ενός μνημείου, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα 

μπορούσαν να είναι: 

 Να γνωρίσουν την ταυτότητα και την ιστορία ενός μνημείου μέσα από τη 

συνεργασία τους με ειδικούς επιστήμονες και αρμόδιους φορείς. 

 Να προωθήσουν και να μεταδώσουν τη γνώση αυτή σε συμμαθητές τους με 

την οργάνωση ξεναγήσεων στο χώρο του μνημείου από τους ίδιους τους 

μαθητές. 

 Να προβάλουν τη γνώση αυτή προς τρίτους (πχ επισκέπτες του μνημείου) με 

τρόπους και υλικό που θα ετοιμάσουν οι ίδιοι οι μαθητές. 

 Να συζητήσουν για τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια σε συνδυασμό με την 

προστασία του αστικού χώρου και των μνημείων (πχ με αφετηρία τη 

Λεωφόρο των Εξοχών στη Θεσσαλονίκη). 

 Να οργανώσουν μελέτη πεδίου σε πραγματικές συνθήκες, (δηλαδή στο χώρο 

ενός μνημείου) με προσχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες 

αξιοποιούν την ενεργητική συμμετοχή, τη δημιουργικότητα των μαθητών και 

προσφέρουν βιωμένη εμπειρία στους μαθητές (πχ Μπέη Χαμάμ). 

 Να εξετάσουν το ξετύλιγμα μιας εποχής μέσα από τα υλικά της κατάλοιπα 

στον ευρύτερο χώρο ενός μνημείου (πχ στο χώρο του ναού αυτοκρατορικής 

λατρείας- στην πλατεία Αντιγονιδών, στο χώρο των βυζαντινών νερόμυλων 

στην Πολίχνη) ή συγκροτήματος μνημείων (πχ. στο χώρο του Γαλεριανού 

Συγκροτήματος). 

 Να εστιάσουν στην πορεία ενός μνημείου μέσα στο χρόνο από την εποχή της 

ανέγερσής του για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών μέχρι την 

κήρυξή του ως μνημείου, αναδεικνύοντας τις όποιες αλλαγές (π.χ. δομικές, 

χρήσης) επέφερε σ’ αυτό ο χρόνος και οι άνθρωποι (πχ. το κτήριο της 

Φιλοσοφικής Σχολής, η βίλα Μορντώχ, το Γενί Τζαμί). 

 Να αναζητήσουν μέσα από τη μελέτη ενός μνημείου στοιχεία για ένα θέμα - 

καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, προσωπική υγιεινή, λατρεία και 

πίστη- (πχ στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Αγοράς ή του ναού της 

Αχειροποιήτου κ.ά.). 

 Να μελετήσουν το φυσικό τοπίο και την ανθρώπινη παρέμβαση με 

οχυρωματικά και τεχνικά έργα, την αρχιτεκτονική μορφολογία των 

κτισμάτων, τα υλικά κατασκευής και την εναρμόνιση με το φυσικό 

περιβάλλον. Να προβληματιστούν για το ρόλο του γεωγραφικού παράγοντα 
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και να επιχειρήσουν μια «ερμηνεία» του τοπίου (πχ. στο χώρο των τειχών της 

πόλης).  

 Να μελετήσουν τη διαμόρφωση (διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης) και διαχείριση 

του αστικού χώρου που περιβάλλει ένα μνημείο (πχ περιοχή Λευκού Πύργου). 

 Να παρουσιάσουν τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης που 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα μνημείο από το φορέα προστασίας του και να 

συζητήσουν-προβληματιστούν για την ποιότητα των παρεμβάσεων σε αυτό 

(πχ Ροτόντα, Αλατζά Ιμαρέτ).  

 Να διερευνήσουν προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση ή συντήρηση 

μνημείων της πόλης (πχ ναός Οσίου Δαυίδ) και να κινητοποιηθούν προς την 

αναζήτηση λύσης (πχ με ένα κείμενο αιτημάτων και προτάσεων προς 

αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της Πολιτείας). 

 Να υποστηρίξουν τη λειτουργία του μνημείου ή το έργο που συντελείται σε 

αυτό, εργαζόμενοι εθελοντικά δίπλα σε αρμοδίους-ανθρώπους του μνημείου 

(πχ παροχή βοήθειας-προσωπική εργασία στο συσσίτιο μιας ενορίας, 

συμμετοχή στην καθαριότητα του ευρύτερου χώρου). 

 Nα κάνουν ένα «ανοιχτό» μάθημα θεατρικής παιδείας με παράλληλη μελέτη 

κινηματογραφικών και ηχητικών ντοκουμέντων (πχ. στο χώρο του 

Επταπυργίου ή στο Ωδείο της Αρχαίας Αγοράς). 

 Να οργανώσουν μια εκπαιδευτική εκδρομή σε ανάλογα μνημεία άλλων 

περιοχών της Ελλάδας (ή του εξωτερικού) ή μια διαδικτυακή συνεργασία με 

Έλληνες (ή μη) μαθητές στο εξωτερικό. 

4ο) Τι είναι το Μουσείο; Ποια μουσειολογική πρακτική συνδέεται με την 

αειφορία; 

Ένα μουσείο είναι: 

 Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ήδη από το 19
ο
 αι.) με εξειδικευμένη εκπαιδευτική 

λειτουργία, όπου η μάθηση είναι προϊόν νοηματοδότησης από τον επισκέπτη.  

 Δηλαδή, τα νοήματα δεν παράγονται μόνο με τη μεσολάβηση των μουσειακών 

αντικειμένων και τον τρόπο που αυτά εκτίθενται, αλλά και με πολύ ισχυρό τρόπο -

από το πολιτισμικό υπόβαθρο του επισκέπτη, την προηγούμενη προσωπική του 

εμπειρία και τις συνθήκες επίσκεψης. 

 Χώρος πολιτισμικής αναφοράς και καλλιέργειας συλλογικής-ιστορικής 

μνήμης. 

 Το διαβατήριο για την κατανόηση του φυσικού και τεχνητού κόσμου που μας 

περιβάλλει. 

 Δεύτερος κύριος τομέας μη τυπικής εκπαίδευσης, με κριτήριο τον αριθμό των 

επισκεπτών, αλλά και παράγοντας συμβολής στην «πολιτιστική βιομηχανία».  
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 Περιβάλλον ψυχαγωγίας, δημιουργικής διαχείρισης του προσωπικού χρόνου 

αλλά και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.  

Αν δεχτούμε ότι η γνώση αποτελεί κοινωνικό προϊόν και συντελείται μέσα από τις 

διάφορες μορφές κοινωνικής δραστηριότητας του ατόμου -Vygotsky-, τότε θα 

συμφωνήσουμε ότι και η επίσκεψη στο μουσείο είναι μια δραστηριότητα 

κοινωνικοποίησης. 

Αειφορική μπορεί να θεωρηθεί η μουσειολογική πρακτική που πρεσβεύει ότι: 

 Το μουσείο συμμετέχει ενεργά στην οικειοποίηση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς και στην οικοδόμηση της πολιτισμικής ταυτότητας των 

μαθητών. 

 Το μουσείο δίνει ίση έμφαση στις συλλογές και στο κοινό των επισκεπτών 

του. Η βιωσιμότητά του μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη μουσειακή αγωγή, 

τη μουσειοπαιδαγωγική, την εγρήγορση και την κριτική αποτίμηση των 

ενεργειών και των δράσεών του. 

 Το μουσείο διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ενταξιακή εκπαίδευση. 

 Το μουσείο προσφέρεται ως σκηνικό στη δραματική τέχνη (ο συμβολικός 

χαρακτήρας του εκπαιδευτικού δράματος μεταμορφώνει τα αντικείμενα σε 

μέσα έκφρασης νοημάτων και συναισθημάτων και παρέχει μια στέρεη βάση 

για τη βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού). 

 Το μουσείο μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο ανάπτυξης προσωπικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων, ως πηγή ευχαρίστησης, έμπνευσης και 

δημιουργικότητας, ως καταλύτης αξιών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

5ο) Τι μπορούμε να κάνουμε στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης; 

Στο μουσείο μπορούμε να οργανώσουμε ποικίλες πολιτισμικές διαδρομές, που 

ξεκινούν από πραγματικά ιστορικά γεγονότα, εξετάζουν την ισόρροπη σχέση 

κοινωνίας, οικονομίας, περιβάλλοντος, συνδέονται με καταστάσεις εκτός μουσείου 

και τελικά στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Κάποιες προτάσεις αξιοποίησης του υλικού του μουσείου θα μπορούσαν να είναι: 

 Να εξετάσουν ένα θέμα διαχρονικά (πχ. Πρόσφυγες). 

 Να εξετάσουν ένα θέμα με εστίαση στην οικονομική, κοινωνική ή 

περιβαλλοντική του διάσταση (πχ. Ενδυμασία, έθιμα και κοινωνικές δομές). 

 Να εξετάσουν το ξετύλιγμα μιας εποχής μέσα από τα υλικά της κατάλοιπα 

(πχ. Η περίοδος του Μεσοπολέμου μέσα από αρχειακά έγγραφα, επιστολές, 

ημερολόγια, εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες, νομίσματα, γραμματόσημα, 

σφραγίδες, λογοτεχνικά, επιστημονικά και εικαστικά έργα). 
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 Να αναζητήσουν μέσα από τα εκθέματα του μουσείου στοιχεία για ένα θέμα 

(πχ. εθελοντισμός, κοινωνική πρόνοια, περίθαλψη σε περίοδο πολέμου-

Ερυθρός Σταυρός και έρανοι για οικογένειες μαχομένων). 

 Να μελετήσουν τη δράση ιστορικών προσώπων και τη διαμόρφωση αξιών. 

 Να συζητήσουν για τη ζωή, τα βάσανα του άμαχου πληθυσμού αλλά και το 

ρόλο της γυναίκας σε περιόδους πολεμικών συρράξεων (πχ. με αφορμή μια 

κατάσταση νεκρών στο χωριό Βουλιαράτες της Ηπείρου ή το πένθιμο 

επιστολόχαρτο για το θάνατο του στρατηγού Καλάρη ή τα ντοκουμέντα για τη 

Λέλα Καραγιάννη). 

 Να συζητήσουν για τοπωνύμια και ανθρωπωνύμια σε συνδυασμό με την 

προστασία του αστικού χώρου και των μνημείων, αλλά και να οργανώσουν 

μια εκπαιδευτική εκδρομή στα σχετικά μουσεία στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης 

(Τόψι) και στα Ιωάννινα (Χάνι Εμίν Αγά). 

 Nα κάνουν ένα «ανοιχτό» μάθημα Γλώσσας (πχ. με αφετηρία λέξεις που 

αναφέρονται στον οπλισμό ή βιβλία δασκάλων του γένους ή διπλώματα), 

Μαθηματικών (πχ. με αφετηρία στατιστικά στοιχεία, πίνακες και αριθμητικά 

δεδομένα-απόδειξη από ξενοδοχείο «Πηγαί-Λουτρακίου»), Γεωγραφίας (πχ. 

με αφόρμηση τα τοπωνύμια που καταγράφονται σε φωτογραφίες του 

μουσείου), Χημείας (πχ. με αφετηρία μια συζήτηση για την πρώτη ύλη 

παραγωγής πυρομαχικών), Θεατρικής Παιδείας με παράλληλη μελέτη 

κινηματογραφικών και ηχητικών ντοκουμέντων (πχ. με αφετηρία την έκθεση 

για τη Σ.Βέμπο). 

 Να μελετήσουν την εξέλιξη των συγκοινωνιακών μέσων και την υλικοτεχνική 

υποδομή (πχ. με αφετηρία τη φωτογραφία προώθησης εφοδίων με κάρα). 

 Να συζητήσουν για την παρουσία της Εκκλησίας και τον κοινωνικό ρόλο της 

σε περιόδους έντασης (πχ. με αφετηρία την προσευχή του στρατιωτικού ιερέα 

στον πόλεμο). 

 Να μελετήσουν το φυσικό τοπίο και την ανθρώπινη παρέμβαση με 

οχυρωματικά και τεχνικά έργα. Να προβληματιστούν για το ρόλο του 

γεωγραφικού παράγοντα (πχ. με αφορμή τα στενά της Κρέσνας ή τη μακέτα 

από το οχυρό Ρούπελ). 

 Να μελετήσουν τις επιπτώσεις των πολεμικών συρράξεων στο περιβάλλον 

(πχ. με αφορμή τη φωτογραφία Πυρπολημένες Σέρρες). 

 Να μελετήσουν τη διαμόρφωση (διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης) και διαχείριση 

του αστικού χώρου (πχ με αφορμή τις φωτογραφίες: Είσοδος των 

στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη και Λευκός Πϋργος). Ο χώρος ως παρελθόν 

και παρόν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών που αναδεικνύουν ομοιότητες και διαφορές, κοινές και 

διαφορετικές διαδρομές τόσο ανάμεσα στα άτομα όσο και σε κοινωνικές 

ομάδες. 

6ο) Είναι αειφόρος η επίσκεψη στο Μουσείο; 
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Η επίσκεψη στο μουσείο μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα σε μια εστιασμένη 

έρευνα ή την αφετηρία για να συζητηθούν περιβαλλοντικά αλλά και ποικίλα θέματα 

που προάγουν την παιδεία των μαθητών μας (πχ Τι είναι ένα μουσείο; Γιατί σώζουμε 

πράγματα από το παρελθόν; Τι θα μάζευες αν ήσουν συλλέκτης; Tι σε συγκίνησε 

περισσότερο; Σε τι αντιδράς αρνητικά; Τι ήταν για σένα αδιάφορο; κ.ά).  

Η επίσκεψη στο μουσείο συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής στάσης και υπεύθυνης 

συμπεριφοράς σε θέματα διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς μας: 

 Κανείς δεν αποτυγχάνει στα μουσεία (Frank Oppenheimer).  

 Είναι σα να δημιουργούνται αντισώματα στον υπό διαμόρφωση οργανισμό 

του νέου ανθρώπου. 

 Η εξοικείωση και μόνο με το περιβάλλον του μουσείου συντελεί στην 

ανάπτυξη του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών (Pierre Bourdieu). 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ 
2

ο
 Γυμνάσιο Λαγκαδά, Απρίλιος 2015 

Επιμέλεια Λευκώματος: Μαρία Παλιαχάνη, φιλόλογος 
Η έκδοση του Λευκώματος πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οι ελληνικές γειτονιές της 
Κωνσταντινούπολης», στο οποίο συμμετείχαν μαθητές των τάξεων Β2 και Β3 του 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά. 

 

Τρακόσες θρησκείες είχε το Ρωμαϊκό κράτος. Όλες σβήσανε, η μια ύστερα από την 

άλλη και βασίλεψε ο χριστιανισμός. 

Μητρόπολη της νέας θρησκείας καταστάθηκε η Κωνσταντινούπολη, που την έχτισε ο 

Μέγας Κωνσταντίνος στο μέρος που ήτανε πρωτύτερα ένα χωριό, το αρχαίο 

Βυζάντιο. 

Η Κωνσταντινούπολη έγινε παραμυθένια πολιτεία. Τη λέγανε «Βασιλεύουσαν 

Πόλιν», «Θεοφρούρητον», το «καύχημα των ζώντων υπό την του ηλίου ανατολήν», 

κι άλλα πολλά ονόματα είχε η θαυμαστή αυτή πολιτεία. Όλος ο κόσμος γύριζε γύρω 

στην Κωνσταντινούπολη, όλοι οι άνθρωποι ονειρευόντανε να πάνε στην Πόλη… 
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Ήδη από τον 13
ο
 αιώνα, οι άραβες, ακούγοντας τους βυζαντινούς να χρησιμοποιούν 

την έκφραση «εις την πόλιν», αναφερόμενοι στην πρωτεύουσά τους, άρχισαν να την 

ονομάζουν Ιστινπόλιν, που με την πάροδο του χρόνου έγινε Ιστανμπούλ.  

 

Εικόνα 5: Φώτης Κόντογλου, Η Πονεμένη Ρωμιοσύνη 

Η Κωνσταντινούπολη όμως εξακολούθησε και μετά την άλωση να φέρει την από 

χιλιετίες ονομασία της: Κωνσταντινίγιε, «πόλη του Κωνσταντίνου» στην αραβική, 

καθώς οι Τούρκοι ήθελαν να δηλώσουν ότι είναι οι διάδοχοι των βυζαντινών 

αυτοκρατόρων, που ονόμαζαν συλλήβδην Κωνσταντίν, από το όνομα του πρώτου και 

τελευταίου αυτοκράτορά της. Αγαπημένο κι απ’ τους Έλληνες και παλαιότατο είναι 

επίσης το όνομα Πόλη, που ανάγεται προφανώς στους χρόνους του Κωνστάντιου, ο 

οποίος ανακήρυξε τον ανώτατο άρχοντα της Κωνσταντινούπολης «Praefectum Urbi» 

(έπαρχο της πόλης) ισότιμο μ’ εκείνο της Ρώμης, ενώ ο νικηφόρος Ρωμανός γράφει: 

«Πόλιν ουδεμίαν άλλην πόλιν ονομάζουν οι Έλληνες παρά μόνην την 

Κωνσταντινούπολιν κατ’ εξοχήν, όλας δε τας άλλας πόλεις ονόμαζαν κάστρα». 

Στην τουρκική καθαρεύουσα, την γλώσσα των επίσημων εγγράφων, η Πόλη 

αποκαλείται επίσης Ντέρ-Σααντέν, δηλαδή «πύλη της ευδαιμονίας», και Ντέρ-Αλιέ, 

δηλαδή «πύλη υψηλή». Οι Ιταλοί και οι Λεβαντίνοι γενικά χρησιμοποιούσαν τον 

τύπο Κώσπολη, συγκόπτοντας την λέξη Κωνσταντινούπολη, ενώ οι Ρώσοι και οι 

Σλάβοι την έλεγαν Τσάριγκραντ, «πόλη των αυτοκρατόρων». Η πόλη εξακολούθησε 
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να φέρει την από αιώνων ονομασία της, Κωνσταντινούπολη, μέχρι το 1926, οπότε η 

Τουρκική Ταχυδρομική Υπηρεσία την άλλαξε επίσημα. 

  

Σοφία Σφυρόερα, Κωνσταντινούπολη: Πόλη της Ιστορίας 

Κωνσταντινούπολη 

Πόλη του μύθου και της ιστορίας. Της δόξας της αλλοτινής. Πόλη του ονείρου των 

εθνικών ελπίδων. Πανέμορφη, ονειρική, φυλάει ράθυμα, μα αρχοντικά, τα χείλη της 

Ευρώπης και της Ασίας. Σε κάθε βήμα, απομεινάρια του ένδοξου Βυζαντίου. 

Εκκλησιές που γίνανε τζαμιά ή μουσεία, εκκλησιές που μείνανε εκκλησίες, εκκλησίες 

που αφέθηκαν να ρημάξουν, τείχη που χορτάριασαν, που γκρέμισαν και γίνανε 

χαλάσματα. Τείχη που αναστηλώνονται για να θυμίσουνε πικρά την κάποτε 

θεοφρούρητη Βασιλίδα. Πλατείες με κρήνες δροσόχαρες, κάποτε φόρα Βυζαντινά. 

Κωνσταντινούπολη 
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Τόσο οικεία, τόσο ελληνική, τόσο τούρκικη, τόσο παγκόσμια. Μια πόλη αυτόνομη, 

ελεύθερη, που δεν ανήκει σε κανέναν. Μονάχα στα τραγούδια και τους θρύλους, στα 

παραμύθια και τις αναμνήσεις των λαών που την κατοίκησαν, την αγάπησαν 

παράφορα, με πάθος, την ονειρεύτηκαν, την κέρδισαν και την έχασαν. 

Κωνσταντινούπολη, Βασιλίδα, πόλη της ιστορίας. 

 

Κωνσταντινούπολη 

Ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία που χωρίζει κι ενώνει ο θηλυκός Βόσπορος, 

πάνω σε επτά λόφους, που γλιστρούν στον ως τον Κεράτιο Κόλπο, απλώνεται η 

θρυλική, αιώνια πόλη, «το κέντρο των τεσσάρων του κόσμου μερών» -κατά το 

βυζαντινό ιστορικό Δούκα-, η πρωτεύουσα της κραταιάς χιλιόχρονης Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια τις Οθωμανικής μέχρι το 1926. 

Τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς (Ιστορικό δημοτικό τραγούδι) 

Τὸ δημοτικὸ αὐτὸ τραγούδι εἶναι ὁ παλαιότερος θρῆνος γιὰ τὴν κατάληψη τῆς 

Κωνσταντινούπολης. Πιθανὸν νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Κρήτη. Βρέθηκε σὲ χειρόγραφό 

του 15ου αἰῶνα·με τον τίτλο: «Ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινούπολης». Στὴν 

παρακάτω μορφὴ του δημοσιεύτηκε τὸ 1914 ἀπὸ τὸ Ν. Πολίτη στὴ συλλογή του 

«Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ». 

Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια, 

σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι, 
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μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες, 

κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ διάκος. 

Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης, 

κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολόνες. 

Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νά ῾βγει ὁ βασιλέας, 

φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ᾿ ἀρχαγγέλου στόμα: 

«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ᾿ Ἅγια, 

παπάδες πᾶρτε τὰ ἱερὰ καὶ σεῖς κεριὰ σβηστῆτε, 

γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει. 

 

Μόν᾿ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ ῾ρθοῦν τρία καράβια, 

τό ῾να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ βαγγέλιο, 

τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια Τράπεζά μας, 

μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν». 

 

Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες. 

«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ πολυδακρύζῃς, 

πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θά ῾ναι». 

Πήραν την Πόλιν 

 Ιστορικό δημοτικό τραγούδι, επίσης με πολλές παραλλαγές, που αναφέρεται στο 

χρονικό της Άλωσης και την τελευταία λειτουργία αλλά και την προφητεία «Πάλι με 

χρόνους με καιρούς, πάλι δική σου θα' ναι», που κράτησε ζωντανό επί πέντε αιώνες 

τον πόθο για την απελευθέρωση της Πόλης: 
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Πήραν την Πόλιν, μωρέ πήρανε, πήραν τη Σαλονίκη, 

Πήραν και την Αγιοσοφιά το μέγα μοναστήρι 

Πώχει σαράνταόνο 'κκλησιές κι' εξήνταόνοκαμπάνες 

Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ψάλτης. 

Σιμά να βγούνε τα Ιερά, κι' ο Βασιλεύς τον κόσμον, 

Περιστερά κατέβηκεν από τα μεσουράνια: 

Πάψετε το Χερουβικό, κι' ας χαμηλώσουν τ' Άγια, 

Παπάδες πάρτε τα Ιερά και σεις κεριά σβηστείτε, 

γιατί 'ναι θέλημα Θεού, η Πόλη να τουρκέψει. 

 

H Δέσποινα ταράχτηκε κι' εδάκρυσαν οι' κόνες 

Σώπασε κυρά Δέσποινα και σεις 'κόνες μην κλαίτε 

Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δική σου θα' ναι. 

ΠΑΡΘΕΝ 

Αυτές τες μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια,  

για τ' άθλα των κλεφτών και τους πολέμους,  

πράγματα συμπαθητικά· δικά μας, Γραικικά.  

Διάβαζα και τα πένθιμα για τον χαμό τής Πόλης. 

«Πήραν την Πόλη, πήραν την· πήραν την Σαλονίκη». 

Και την Φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν, 

«ζερβά ο βασιληάς, δεξιά ο πατριάρχης», 

ακούσθηκε κ' είπε να πάψουν πια 

«πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια» 

πήραν την Πόλη, πήραν την· πήραν την Σαλονίκη. 
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Όμως απ' τ' άλλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα 

το Τραπεζούντιον με την παράξενή του γλώσσα 

και με την λύπη των Γραικών των μακρυνών εκείνων 

που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη. 

 

Μα αλοίμονον μοιραίον πουλί «απαί την Πόλην έρται» 

με στο «φτερούλιν άθε χαρτίν περιγραμμένον 

κι ουδέ στην άμπελον κονεύ' μηδέ στο περιβόλι 

επήγεν και εκόνεψεν στού κυπαρίσ' την ρίζαν». 

Οι αρχιερείς δεν δύνανται (ή δεν θέλουν) να διαβάσουν 

«Χέρας υιός Γιανίκας εν» αυτός το παίρνει το χαρτί, 

και το διαβάζει κι ολοφύρεται. 

 

«Σίτ' αναγνώθ' σίτ' ανακλαίγ' σίτ' ανακρούγ' την κάρδιαν. 

Ν' αοιλλή εμάς να βάϊ εμάς η Ρωμανία πάρθεν».  

Κωνσταντίνος Καβάφης, 1921 
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ΗΡΘΑΝ ντυμένοι «φίλοι» αμέτρητες φορές οι εχθροί μου το παμπάλαιο χώμα 

πατώντας.  

Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.  

Έφεραν το Σοφό, τον Οικιστή και το Γεωμέτρη, Βίβλους γραμμάτων και 

αριθμών, την πάσα Υποταγή και Δύναμη, το παμπάλαιο φως εξουσιάζοντας. 

Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέπη τους.  

Ούτε μέλισσα καν δε γελάστηκε το χρυσό ν' αρχινίσει παιχνίδι ούτε ζέφυρος 

καν, τις λευκές να φουσκώσει ποδιές.  

Έστησαν και θεμέλιωσαν στις κορφές, στις κοιλάδες, στα πόρτα πύργους 

κραταιούς κι επαύλεις ξύλα κι άλλα πλεούμενα, τους Νόμους, τους θεσπίζοντας 

τα καλά και συμφέροντα, στο παμπάλαιο μέτρο εφαρμόζοντας.  

Και το μέτρο δεν έδεσε ποτέ με τη σκέψη τους.  

Ούτε καν ένα χνάρι θεού στην ψυχή τους σημάδι δεν άφησε ούτε καν ένα 

βλέμμα ξωθιάς τη μιλιά τους δεν είπε να πάρει.  

Έφτασαν ντυμένοι "φίλοι" αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, τα παμπάλαια δώρα 

προσφέροντας.  

Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σίδερο και φωτιά.  

Στ' ανοιχτά που καρτέραγαν δάχτυλα μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά.  

Μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά. 

Οδυσσέα Ελύτη, Άξιον Εστί, Τα Πάθη, Άσμα Ζ΄ 
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Ο αμηράς Μωάμεθ, έχοντας δει και ακούσει τις περηφανείς νίκες και τους 

πολέμους του πατέρα του και των άλλων τρισκατάρατων προγόνων του, 

συλλογιζόταν τι αξιομνημόνευτο να κάνει και ο ίδιος. Αυτά έχοντας στον νου 

του, έλαβε μια κακόγνωμη απόφαση εναντίον μας: να κάνει πόλεμο κατά της 

Πόλης.  

 

Έλεγε, λοιπόν, στον ευατό του: «εάν νικήσω την Πόλη, θα έχω καταφέρει το 

καλύτερο από όλους τους προγόνους μου, γιατί εκείνοι, έχοντας κάνει πολλές 

απόπειρες εναντίον της Πόλης, τίποτε δεν κατόρθωσαν». 
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Γεώργιος Φραντζής (1401-1478), Η άλωση της Πόλης 

 

«Η παράδοση της Πόλης σ’ εσένα δεν βρίσκει σύμφωνο ούτε εμένα ούτε 

κανέναν άλλον απ’ όσους κατοικούν σ’ αυτήν. Με κοινή απόφαση. Όλοι μας 

θα πεθάνουμε οικειοθελώς και δεν θα λυπηθούμε την ζωή μας» 

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος στον Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή 

 

Σαράντα μέρες πολεμά ο Μωχαμέτ να πάρη την Πόλη την μεγάλη. 

Σαράντα μέρες έκαμεν ο ‘γούμενος το ψάρι στα χείλη του να βάλη. 

Απ’ τες σαράντα κι ύστερα, πεθύμησε να φάγη τηγανισμένο ψάρι. 
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–Αν μας φυλάγ’ η Παναγιά καθώς μας’ε φυλάγει, την Πόλη ποιος θα πάρη; 

Ρίχτει τα δίχτυα στον γιαλό, τρία ψαράκια πιάνει, 

–Θεός να τα βλογήση! 

Το λάδι βάλλει στην φωτιά μες στ’ αργυρό τηγάνι, για να τα τηγανίση. 

Τα τηγανίζ’ από την μια, και πά’ να τα γυρίση κι από το άλλο μέρος. 

Ο παραγιός του βιαστικά πετά να του μιλήση, και τάχασεν ο γέρος! 

–Μην τηγανίζης, γέροντα, και μόσχισε το ψάρι στην Πόλη την μεγάλη! 

Την Πόλη την εξακουστή οι Τούρκοι έχουν πάρει, μας κόβουν το κεφάλι! 

–Στην Πόλη Τούρκου δεν πατούν κι Αγαρηνού ποδάρια! 

Με φαίνεται σαν ψεύμα! 

Μ’ αν είν’ αλήθεια το κακό, να σηκωθούν τα ψάρια να πέσουν μες στο ρεύμα! 

Ακόμ’ ο λόγος βάσταγε, τα ψάρι’ απ’ το τηγάνι, την μια μεριά ψημένα, 

πηδήξανε κι επέσανε στης λίμνης την λεκάνη, γερά, ζωντανεμένα. 

Ακόμ’ ώς τώρα πλέουνε, κόκκιν’ από το μέρος, όπου τα είχε ψήσει. 

Φυλάγουν το Βυζάντιο ν’ αναστηθή κι ο γέρος 

να τ’ αποτηγανίση. 

Το Μπαλουκλί (Τα ψάρια της Ζωοδόχου Πηγής), ποίημα του Γ. Βιζυηνού 

 

"Η Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή ήτανε ένα χαρμάνι από διάφορες 

πολιτείες, προάστια και χωριά, σκορπισμένα πάνω στα παράλια της Μικράς 

Ασίας και της Ευρώπης... Την ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου την κατοικούσαν 

περισσότερο Έλληνες και γενικά Ευρωπαίοι: το Μέγα Ρέμα, το Μπουγιούκ-

Ντερέ, τα Θεραπειά, όλα εκείνα τα προάστια θυμίζανε Ευρώπη... 
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Κανένας Ευρωπαίος δεν κάθονταν στην παλιά Πόλη: Τουρκιά. Και κανένας 

Τούρκος δεν κάθονταν στο Σταυροδρόμι: Ρωμιοσύνη". 

Θαμπώθηκαν τα μάτια του Δημητρού σαν έφτασε στην Πόλη. Στην ωραία 

Επτάλοφο. «Χαίρε, Κωνσταντινούπολις, των Πόλεων η βασιλίς». Ξαπλωμένη 

πάνω σε δύο ηπείρους, ανοίγει η Πόλη τα στήθια της στο βοριά της Μαύρης 

Θάλασσας από τη μια μεριά και στη νοτιά του Μαρμαρά από την άλλη. 

Γιουρούσι λες και κάνουνε τα δύο αντίθετα ρεύματα για να την κατακτήσουνε. 

Παλεύει η Δύση με την Ανατολή και τη διεκδικούνε κι αφρίζουνε και 

κλωθογυρίζουνε μπροστά στην πούντα του Σαράϊ Μπουρνού, στα πόδια της 

Αγιά-Σοφιάς μες στην καρδιά της πόλης. 

 

Πώς να μη γίνει ο Δημητρός ποιητής, πώς να μη γίνει ρομαντικός! Σπάραξε η 

καρδιά του σαν είδε τους μιναρέδες γύρω από την Αγιά-Σοφιά. Και όμως 

εκείνη στέκεται μεγαλόπρεπη και με ηγεμονική σεμνότητα σκορπά στο γύρω της 

τη γαλήνη. Μπροστά στο μεγαλείο της μυρμήγκι μοιάζει ο άνθρωπος, και όμως 
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και το μυρμήγκι μες στην Αγιά-Σοφιά φαίνεται και παίρνει σημασία. Κάτω απ’ 

το μεγάλο θόλο της σαν σταθείς, δεν ξέρεις αν ο θόλος πρόβαλε για να σε 

προστατέψει ή αν υψώνεται για ν’ ανοιχτεί και να πετάξεις απάνω. Τη 

υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια….. Άλλον ένα Παρθενώνα χτίσαν οι 

Βυζαντινοί και τον αφιέρωσαν και αυτοί στου Θεού τη σοφία. 

 

Έτσι την είδε ο Δημητρός την Αγιά-Σοφιά που στέκεται μέσα στην παλιά Πόλη 

που την τριγυρίζουνε τα τείχη τα βυζαντινά. Εκεί δεν είχε πάνε κ’ έλα και 

θόρυβο και θέατρα και ξένους, όπως στο Πέρα και στο Γαλατά. Εκεί η ζωή 

κυλούσε γιαβάς γιαβάς. Στενά λιθόστρωτα σοκάκια, μικρά ξύλινα σπίτια με 

τεράστιες γεροδεμένες πόρτες που μοιάζουν πόρτες φυλακής. Καφασωτά 

παράθυρα, ερημιά. Τσαρσιά με ραχατλήδες ανατολίτες εμπόρους, καθισμένους 

σταυροπόδι μπροστά στην πραμάτεια τους: Φίλντισι, κεχριμπάρι και σιντέφι. 

Μεταξωτά υφάσματα και λαχουρένια σάλια από τις Ινδίες, πολύτιμα αρώματα 

και ο αέρας μυρίζει πατσουλί. 

Στους περιβόλους των τζαμιών λιάζουνται Τούρκοι καθισμένοι ανακούρκουδα. 

Βρύσες μεγάλες με τρεχάμενα νερά κι ένα γύρω περιστέρια. 

Κανένας ευρωπαίος δεν κάθονταν εκεί, - Τουρκιά. Και κανένας Τούρκος δεν 

κάθονταν στο Σταυροδρόμι,- Ρωμιοσύνη. 

Την Ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου την κατοικούσαν περισσότερο Έλληνες 

και γενικά Ευρωπαίοι, - το Μέγα Ρεμα, το Μπουγιούκ - Ντερέ, τα Θεραπειά, 

όλα εκείνα τα προάστια θυμίζανε Ευρώπη. Η Ασιατική όχθη ήταν Ανατολή. 

Εκεί έβγαινε το νταούλι για να θυμίσει στους πιστούς πως ήταν ραμαζάνι. Εκεί 

ο μουεζίνης τρεις φορές τη μέρα διαλαλούσε τακτικά πως ένας είναι ο Αλλάχ, 

και ο Μωάμεθ ο Προφήτης του Αλλάχ. Και στην απέναντι όχθη σαν έφτανε 

αυτός ο αντίλαλος, έφτανε σαν παραμυθένια φωνή από έναν άλλον κόσμο. 
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Το Φανάρι που ήταν μέσα στον Κεράτιο Κόλπο, εξακολουθούσε να είναι 

ακόμη το κέντρο της ελληνικής διανόησης, όμως είχε χάσει την προτινή του 

αίγλη. 

Μαρία Ιορδανίδου, Η Λωξάντρα, 1963 

Τα ωραία νησιά, τα τραγικά νησιά, τα εννιά ερμονήσια. 

με τη χλωρή την Πρίγκιπο, με τη γυμνή την Πρώτη 

στην αγκαλιά του Μαρμαρά κουλουριαστά πλαγιάζουν. 

Του πράσινου τα θάματα και του λευκού τα μάγια. 

και γκόρφια του Κατάστενου, και του χαμού αργαστήρια, 

στάζουν το μέλι, το δροσό, το φως, το μύρο, το αίμα. 

Παράξενα και μυστικά, μουγγά κι αγέλαστα είναι 

και με το ροδοχάραμα και με τα’ αχνό το βράδι, 

κι όταν, ασημογνέματα του λογισμού, κάποιοι ήχοι, 

σιωπή γιομάτοι, ανάκουστοι κι από τα’ αυτιά της μέρας, 

πολύβοης και βαρύκοης δουλεύτρας μεσ’ στην έγνοια, 

κι όταν γλιστράν και πλέκονται και ψιθυρίζου οι ήχοι, 

τότες, οι αλαφροϊσκιωτοι κ’ οι αγεροχτυπημένοι 

ξαφνιάζονται που τους ακούν. Και είναι φωνές που βγαίνουν 

κατάβα’ από τα νησιά, τα τραγικά ερμονήσια, 

σαν από τα’ άβαθνα πνιμών και βουλιασμένων κόσμων, 

και υψώνονται και απλώνονται. Καμπάνες, και καλούνε 

σε όρθρους, σπερνούς, ολονυχτιές, στου κοσμικού τη λήθη, 

κ’ η δέηση, μοσκολίβανο του λόγου, πάει μαζί τους. 

Βόγγοι και ουρλιάζουν, σπαραγμοί και βαργομάνε, σάρκες 

σκίζονται λες, συντρίβονται κόκκαλα λες, ξεσπάνε 

κατάρες, και σκοτίζουνε τους ουρανούς, και πάνε. 
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Και σκήπτρα, να! συντρίμματα, και να! κορώνες μπαίγνια, 

και οι στύλοι εσείς του μουραγιού, των παλατιών οι αφέντες, 

πορφυρογέννητοι βλαστοί, λιοντάρια των πολέμων, 

κ’ εσείς που τον κρατούσατε στο αφράτο σας το χέρι 

την Πολιτεία παιγνίδι σας, ρήγισσες θεριεμένες! 

Της τύχης έτσι οι ζυγαριές ανεβοκατεβαίνουν. 

Κωστή Παλαμά, Η Φλογέρα του βασιλιά,  (απόσπασμα το τον Δεύτερο Λόγο) 

Βόσπορος 

Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες 

φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές 

κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες 

θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές 

Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει 

και στα καντούνια μέσα σε γυρνά 

η Πόλη μια παλιά αγαπημένη 

που συναντάς σε ξένη αγκαλιά 

Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο 

 

αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του κόσμου 

Την βρήκα στις στροφές των ποιημάτων 

με τις βαριές χανούμισσες να ζει 

και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων 

την κούφια μου αλήθεια τη μισή 

Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο 
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αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του κόσμου 

Αλκίνοος Ιωαννίδης 

 

Τελευταίος σταθμός 

Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ’ αρέσαν. 

Τ’ αλφαβητάρι των άστρων που συλλαβίζεις 

όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης μέρας 
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και βγάζεις άλλα νοήματα κι άλλες ελπίδες, 

πιο καθαρά μπορείς να το διαβάσεις. 

 

Τώρα που κάθομαι άνεργος και λογαριάζω 

λίγα φεγγάρια απόμειναν στη μνήμη∙ 

νησιά, χρώμα θλιμμένης Παναγίας, αργά στη χάση 

ή φεγγαρόφωτα σε πολιτείες του βοριά ρίχνοντας κάποτε 

σε ταραγμένους δρόμους ποταμούς και μέλη ανθρώπων 

βαριά μια νάρκη. 

Κι όμως χτες βράδυ εδώ, σε τούτη τη στερνή μας σκάλα 

όπου προσμένουμε την ώρα της επιστροφής μας να χαράξει 

σαν ένα χρέος παλιό, μονέδα που έμεινε για χρόνια 

στην κάσα ενός φιλάργυρου, και τέλος 

ήρθε η στιγμή της πληρωμής κι ακούγονται 

νομίσματα να πέφτουν πάνω στο τραπέζι∙ 

σε τούτο το τυρρηνικό χωριό, πίσω από τη θάλασσα του 

Σαλέρνο 

 

πίσω από τα λιμάνια του γυρισμού, στην άκρη 

μιας φθινοπωρινής μπόρας το φεγγάρι 

ξεπέρασε τα σύννεφα, και γίναν 

τα σπίτια στην αντίπερα πλαγιά από σμάλτο. 

 

Σιωπές αγαπημένες της σελήνης. 

Είναι κι αυτός ένας ειρμός της σκέψης ένας τρόπος 

ν’ αρχίσεις να μιλάς για πράγματα που ομολογείς 
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δύσκολα, σε ώρες όπου δε βαστάς σε φίλο 

που ξέφυγε κρυφά και φέρνει 

μαντάτα από το σπίτι κι από τους συντρόφους, 

και βιάζεσαι ν’ ανοίξεις την καρδιά σου 

μη σε προλάβει η ξενιτιά και τον αλλάξει. 

Ερχόμαστε απ’ την Αραπιά, την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία∙ 

το κρατίδιο της Κομμαγηνής, που ‘σβησε σαν το μικρό λυχνάρι 

πολλές φορές γυρίζει στο μυαλό μας, 

και πολιτείες μεγάλες που έζησαν χιλιάδες χρόνια 

κι έπειτα απόμειναν τόπος βοσκής για τις γκαμούζες 

χωράφια για ζαχαροκάλαμα και καλαμπόκια. 

Ερχόμαστε απ’ την άμμο της έρημος απ’ τις θάλασσες του 

Πρωτέα, 

ψυχές μαραγκιασμένες από δημόσιες αμαρτίες, 

καθένας κι ένα αξίωμα σαν το πουλί μες στο κλουβί του. 

Το βροχερό φθινόπωρο σ’ αυτή τη γούβα 

κακοφορμίζει την πληγή του καθενός μας 

ή αυτό που θα ‘λεγες αλλιώς, νέμεση μοίρα 

ή μονάχα κακές συνήθειες, δόλο και απάτη, 

ή ακόμη ιδιοτέλεια να καρπωθείς το αίμα των άλλων. 

Εύκολα τρίβεται ο άνθρωπος μες στους πολέμους∙ 

ο άνθρωπος είναι μαλακός, ένα δεμάτι χόρτο∙ 

χείλια και δάκτυλα που λαχταρούν ένα άσπρο στήθος 

μάτια που μισοκλείνουν στο λαμπύρισμα της μέρας 

και πόδια που θα τρέχανε, κι ας είναι τόσο κουρασμένα, 

στο παραμικρό σφύριγμα του κέρδους. 

Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο, 

άπληστος σαν το χόρτο, ρίζες τα νεύρα του κι απλώνουν∙ 

σαν έρθει ο θέρος 

προτιμούν να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ’ άλλο χωράφι∙ 

σαν έρθει ο θέρος 

άλλοι φωνάζουνε για να ξορκίσουν το δαιμονικό 

άλλοι μπερδεύονται μες στ’ αγαθά τους, άλλοι ρητορεύουν. 

Αλλά τα ξόρκια τ’ αγαθά τις ρητορείες, 

σαν είναι οι ζωντανοί μακριά, τι θα τα κάνεις; 

Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα; 

Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή; 

Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν. 

Πάλι τα ίδια και τα ίδια θα μου πεις φίλε. 

Όμως τη σκέψη του πρόσφυγα τη σκέψη του αιχμάλωτου τη σκέψη 

του ανθρώπου σαν κατάντησε κι αυτός πραμάτεια 

δοκίμασε να την αλλάξεις, δεν μπορείς. 
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Ίσως και να ‘θελε να μείνει βασιλιάς ανθρωποφάγων 

ξοδεύοντας δυνάμεις που κανείς δεν αγοράζει 

να σεργιανά μέσα σε κάμπους αγαπάνθων 

ν’ ακούει τα τουμπελέκια κάτω απ’ το δέντρο του μπαμπού, 

καθώς χορεύουν οι αυλικοί με τερατώδεις προσωπίδες. 

Όμως ο τόπος που τον πελεκούν και που τον καίνε σαν το πεύκο, και τον 

βλέπεις 

είτε στο σκοτεινό βαγόνι, χωρίς νερό, σπασμένα τζάμια, νύχτες και νύχτες 

είτε στο πυρωμένο πλοίο που θα βουλιάξει καθώς το δείχνουν οι στατιστικές, 

ετούτα ρίζωσαν μες στο μυαλό και δεν αλλάζουν 

ετούτα φύτεψαν εικόνες ίδιες με τα δέντρα εκείνα 

που ρίχνουν τα κλωνάρια τους μες στα παρθένα δάση 

κι αυτά καρφώνονται στο χώμα και ξαναφυτρώνουν∙ 

ρίχνουν κλωνάρια και ξαναφυτρώνουν δρασκελώντας 

λεύγες και λεύγες∙ 

ένα παρθένο δάσος σκοτωμένων φίλων το μυαλό μας. 

Κι α σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές 

είναι γιατί τ’ ακούς γλυκότερα, κι η φρίκη 

δεν κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή 

γιατί είναι αμίλητη και προχωράει∙ 

Στάζει τη μέρα στάζει στον ύπνο 

μνησιπήμων πόνος. 

 

Να μιλήσω για ήρωες να μιλήσω για ήρωες: ο Μιχάλης 

που έφυγε μ’ ανοιχτές πληγές απ’ το νοσοκομείο 

ίσως μιλούσε για ήρωες όταν, τη νύχτα εκείνη 
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που έσερνε το ποδάρι του μες στη συσκοτισμένη πολιτεία, 

ούρλιαζε ψηλαφώντας τον πόνο μας∙ 

«Στα σκοτεινά 

πηγαίνουμε στα σκοτεινά προχωρούμε...» 

Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. 

 

Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ’ αρέσουν. 

Γ. Σεφέρης, Cavadei Tirreni, 5 Οκτωβρίου ’44 

 

Α´Τὸ σπίτι κοντὰ στὴ θάλασσα 

Τὰ σπίτια ποὺ εἶχα μου τὰ πῆραν. Ἔτυχε 

νά᾿ ναι τὰ χρόνια δίσεχτα πόλεμοι χαλασμοὶ ξενιτεμοὶ 

κάποτε ὁ κυνηγὸς βρίσκει τὰ διαβατάρικα πουλιὰ 

κάποτε δὲν τὰ βρίσκει- τὸ κυνήγι 

ἦταν καλὸ στὰ χρόνια μου, πῆραν πολλοὺς τὰ σκάγια- 

οἱ ἄλλοι γυρίζουν ἢ τρελαίνουνται στὰ καταφύγια. 

Μὴ μοῦ μιλᾶς γιὰ τ᾿ ἀηδόνι μήτε γιὰ τὸν κορυδαλλὸ 

μήτε γιὰ τὴ μικρούλα σουσουράδα 

ποὺ γράφει νούμερα στὸ φῶς μὲ τὴν οὐρά της- 

δὲν ξέρω πολλὰ πράγματα ἀπὸ σπίτια 

ξέρω πὼς ἔχουν τὴ φυλή τους, τίποτε ἄλλο. 
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Καινούργια στὴν ἀρχή, σὰν τὰ μωρὰ 

ποὺ παίζουν στὰ περβόλια μὲ τὰ κρόσσια τοῦ ἥλιου, 

κεντοῦν παράθροφυλλα χρωματιστὰ καὶ πόρτες 

γυαλιστερὲς πάνω στὴ μέρα- 

ὅταν τελειώσει ὁ ἀρχιτέκτονας ἀλλάζουν, 

ζαρώνουν ἢ χαμογελοῦν ἢ ἀκόμη πεισματώνουν 

μ᾿ ἐκείνους ποὺ ἔμειναν μ᾿ ἐκείνους ποὺ ἔφυγαν 

μ᾿ ἄλλους ποὺ θὰ γυρίζανε ἂν μποροῦσαν 

ἢ ποὺ χάθηκαν, τώρα ποὺ ἔγινε 

ὁ κόσμος ἕνα ἀπέραντο ξενοδοχεῖο. 

Δὲν ξέρω πολλὰ πράγματα ἀπὸ σπίτια, 

θυμᾶμαι τὴ χαρά τους καὶ τὴ λύπη τους 

καμιὰ φορά, σὰ σταματήσω- 

ἀκόμη 

καμιὰ φορά, κοντὰ στὴ θάλασσα, σὲ κάμαρες γυμνὲς 

μ᾿ ἕνα κρεβάτι σιδερένιο χωρὶς τίποτε δικό μου 

κοιτάζοντας τὴ βραδινὴν ἀράχνη συλλογιέμαι 

πὼς κάποιος ἑτοιμάζεται νὰ ῾ρθεῖ, πὼς τὸν στολίζουν 

μ᾿ ἄσπρα καὶ μαῦρα ροῦχα μὲ πολύχρωμα κοσμήματα 

καὶ γύρω του μιλοῦν σιγὰ σεβάσμιες δέσποινες 

γκρίζα μαλλιὰ καὶ σκοτεινὲς δαντέλες, 

πὼς ἑτοιμάζεται νὰ ᾿ ρθει νὰ μ᾿ ἀποχαιρετήσει- 

ἤ, μιὰ γυναίκα ἐλικοβλέφαρη βαθύζωνη 

γυρίζοντας ἀπὸ λιμάνια μεσημβρινά, 

Σμύρνη Ρόδο Συρακοῦσες Ἀλεξάντρεια, 
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ἀπὸ κλειστὲς πολιτεῖες σὰν τὰ ζεστὰ παράθυροφυλλα, 

μὲ ἀρώματα χρυσῶν καρπῶν καὶ βότανα, 

πὼς ἀνεβαίνει τὰ σκαλιὰ χωρὶς νὰ βλέπει 

ἐκείνους ποὺ κοιμήθηκαν κάτω ἀπ᾿ τὴ σκάλα. 

Ξέρεις τὰ σπίτια πεισματώνουν εὔκολα, σὰν τὰ γυμνώσεις. 

Γ. Σεφέρης, Κίχλη 

Οι κάτοικοι της Ιστανμπούλ έμαθαν να γιορτάζουν το γεγονός ως «άλωση» 

στις αρχές του εικοστού αιώνα εξαιτίας του εκδυτικισμού και του τουρκικού 

εθνικισμού. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ο μισός πληθυσμός της 

Ιστανμπούλ δεν ήταν μουσουλμάνοι, και το μεγαλύτερο μέρος του μη 

μουσουλμανικού πληθυσμού το αποτελούσαν οι Ρωμιοί που ήταν η συνέχεια 

των Βυζαντινών. Στα παιδικά και στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια υπήρχε μια 

κίνηση έντονου τουρκικού εθνικισμού που υποστήριζε ότι η χρήση της λέξης 

Κωνσταντινούπολη σήμαινε ότι οι Τούρκοι δεν ανήκουν σε αυτή την πόλη, ότι 

οι πρώτοι ιδιοκτήτες της πόλης αυτής μια μέρα θα έρχονταν και θα έδιωχναν 

εμάς τους κατακτητές εδώ και χίλια πεντακόσια χρόνια ή, το λιγότερο, θα μας 

μετέτρεπαν σε υπηκόους δευτέρας κατηγορίας. Για τους οπαδούς του τουρκικού 

εθνικισμού η χρήση της λέξης άλωση είχε πολύ μεγάλη σημασία. Υπήρχαν 

βέβαια περιπτώσεις που ακόμη και οι Οθωμανοί λέγανε την πόλη 

Κωνσταντινούπολη. 

 

Οι Τούρκοι που θέλανε τον εξευρωπαϊσμό προτιμούσαν να μην τονίζουν την 

«άλωση». Το 1953, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ και ο 

πρωθυπουργός Αντνάν Μεντερές, για να μη δυσαρεστήσουν τους Δυτικούς 

φίλους των Τούρκων και τους Έλληνες, δεν συμμετείχαν στην επέτειο του 

εορτασμού των πεντακοσίων χρόνων της άλωσης, που η προετοιμασία της είχε 
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κρατήσει χρόνια. Τα πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου η Τουρκία, μέλος του 

ΝΑΤΟ, δεν ήθελε να θυμίζει στον κόσμο την «άλωση». Αν και έπειτα από δύο 

χρόνια, το 1955, καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν οι περιουσίες των Ρωμιών 

και των άλλων μειονοτήτων στην Ιστανμπούλ, επειδή ήταν αδύνατο να 

συγκρατηθούν τα πλήθη που είχαν υποκινηθεί από την τουρκική κυβέρνηση. Τα 

γεγονότα αυτά που συμπεριλάμβαναν καταστροφές εκκλησιών και δολοφονίες 

παπάδων, μοιάζουν σε λεηλασία και ωμότητα με τα γεγονότα που περιγράφουν 

οι «Δυτικοί» ιστορικοί της «πτώσης». Οι Ρωμιοί που εγκατέλειψαν τα 

τελευταία πενήντα χρόνια την Ιστανμπούλ εξαιτίας των λαθών των τουρκικών 

και των ελληνικών κυβερνήσεων που συμπεριφέρονταν στις μειονότητές τους, 

από τότε που η Ελλάδα και η Τουρκία έγιναν εθνικά κράτη, σαν να ήταν 

όμηροι, είναι περισσότεροι από κείνους που την εγκατέλειψαν στα πενήντα 

χρόνια μετά το 1453. 

Ορχάν Παμούκ, Ινσταμπούλ, Πόλη και αναμνήσεις,  

 

Το 1955 όταν οι Εγγλέζοι ετοιμάζονταν να φύγουν από την Κύπρο και οι 

Έλληνες να αναλάβουν ολοκληρωτικά τη διακυβέρνηση του νησιού, ένας 

πράκτορας των μυστικών τουρκικών υπηρεσιών έβαλε βόμβα στο σπίτι που 

γεννήθηκε ο Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Όταν οι εφημερίδες με έκτακτες 
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εκδόσεις και μεγαλοποιώντας το περιστατικό κυκλοφόρησαν την είδηση, το 

εχθρικό προς τις μη μουσουλμανικές μειονότητες πλήθος που μαζεύτηκε στην 

πλατεία Ταξίμ, έκαψε, γκρέμισε και λεηλάτησε μέχρι το πρωϊ, πρώτα τα 

καταστήματα απ’ όπου ψωνίζαμε με τη μητέρα μου στο Μπέγιογλου κι έπειτα 

όλη την πόλη. 

Οι καταστροφικοί Τσέτες, στις περιοχές όπως το Ορτάκιοϊ, το Μπαλουκλί, τα 

Ψωμαθειά, το Φανάρι, όπου ζούσαν πολλοί Ρωμιοί, με βιαιότητα που 

προκαλούσε φρίκη, έκαψαν και λεηλάτησαν μικρά φτωχικά, ρωμέϊκα 

μπακάλικα, γκρέμισαν μάντρες και μπήκαν σε σπίτια, βίασαν Ρωμιές και 

Αρμένισσες• μπορεί κανείς να πει ότι φέρθηκαν το ίδιο ανελέητα με τις 

στρατιώτες που λεηλάτησαν την Ινσταμπούλ, όταν ο σουλτάνος Μωάμεθ ο 

Πορθητής μπήκε στην πόλη. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι οργανωτές, τους 

οποίους στήριζε η κυβέρνηση, για να κινητοποιήσουν τους πλιατσικολόγους, 

που για δυο μέρες σκόρπισαν τη φρίκη στην πόλη και μετέτρεψαν την 

Ινσταμπούλ σε κόλαση χειρότερη κι από τους πιο κακούς εφιάλτες των 

χριστιανών και των Ευρωπαίων, τους είχαν πει ότι το πλιάτσικο ήταν 

ελεύθερο. 

 

Το πρωϊ της νύχτας όπου στους δρόμους κινδύνευε να λυντσαριστεί όποιος δεν 

ήταν μουσουλμάνος, το Μπέγιογλου και η λεωφόρος Ιστικλάλ ήταν γεμάτη από 

αντικείμενα που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν από τα λεηλατημένα μαγαζιά 

με τις σπασμένες βιτρίνες και πόρτες, αλλά είχαν καταστραφεί με πολλή χαρά. 

Χρώματα χρώματα, τόπια τόπια τα υφάσματα, χαλιά και φορέματα κι από 

πάνω αναποδογυρισμένα ψυγεία, ραδιόφωνα, πλυντήρια ρούχων, καινούρια 

ακόμη τότε στην τουρκική αγορά∙ το οδόστρωμα δε φαινόταν από τις 

σπασμένες πορσελάνες, τα παιχνίδια (τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών 

ήταν στο Μπέγιογλου), τα έπιπλα κουζίνας, τα ενυδρεία που ήταν της μόδας 
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τότε, τα κρύσταλλα φωτιστικών. Ποδήλατα, αναποδογυρισμένα ή καμένα 

αυτοκίνητα, σπασμένα πιάνα, ακρωτηριασμένες κούκλες που κοίταζαν τον 

ουρανό, πεσμένες ανάσκελα απ’ τις βιτρίνες κάποιου μεγάλου καταστήματος, 

και μερικά τανκς που έστω και αργά είχαν βγει στους δρόμους για να 

επαναφέρουν την τάξη. 

Όλα αυτά επειδή περιγράφονταν για πολλά χρόνια συχνά στο σπίτι, είναι 

ζωντανά στο νου μου με όλες τους τις λεπτομέρειες, σαν να τα έχω δει ο ίδιος. 

Ορχάν Παμούκ, Ινσταμπούλ, Πόλη και Αναμνήσεις 

 

Και βλέπω το θυρωρό να μας περιμένει έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας. 

Μόλις με είδε, μου λέει «Μιχάλη, έμπα μέσα γρήγορα», κι αφού μπήκα μέσα, 

κλείνει τη βαριά πόρτα της εισόδου, η οποία ήταν πολύ δύσκολο να σπάσει και 

ν’ ανοίξει και παίρνει και μια (τούρκικη) σημαία στο χέρι και περιμένει απέξω. 

Και όταν έφτασαν οι ορδές, κοντά στις 6 το απόγευμα, τότε που είχαν αρχίσει 

να σπάζουν και να ρημάζουν φανερά πλέον, είχε κυκλοφορήσει και η 

εφημερίδα «Ινσταμπούλ Εξπρές» με τους εφημεριδοπώλες να φωνάζουν 

«παράρτημα, παράρτημα: Έβαλαν βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ!», ο θυρωρός 

λέει στους Τούρκους: «Εδώ δεν υπάρχουν Ρωμιοί, είναι όλοι Τούρκοι και 

μουσουλμάνοι». Κουνούσε και τη σημαία και περνούν και φεύγουν, δεν 

πείραξαν το σπίτι, και συνέχισαν προς τα κάτω σπάζοντας και ρημάζοντας.  

 

Ο θυρωρός μας, που μας είχε μόλις γλυτώσει από την καταστροφή, ανοίγει την 

πόρτα, αφήνει μέσα τη σημαία, μπαίνει μέσα, παίρνει τον κασμά του, κλείνει 

την πόρτα, τους ακολουθεί και αρχίζει να λεηλατεί και να ρημάζει τα σπίτια και 

τα καταστήματα τα ρωμέϊκα που ήταν πιο πάνω. Ο ίδιος άνθρωπος. 

Αργότερα κατάλαβα γιατί το έκανε. Ήταν η διαφορά ταυτότητας: Ο άγνωστος 

ρωμιός που τον έβλεπε απλά σαν ρωμιό και εγώ ο οποίος ήμουν ο Μιχαλάκης, 
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η μαμά μου η κυρία Κατίνα που έψηνε φαϊ και του έδινε να φάει, που τον 

έστελνε να ψωνίσει και του έδινε φιλοδώρημα και αισθανόταν απέναντί μας 

μια υποχρέωση. Ο Τούρκος ωςάτομο είναι εξαιρετικός άνθρωπος, και άμα του 

κάνεις μια καλοσύνη, δεν τη ξεχνάει σαράντα χρόνια, όπως λέει η παροιμία 

του. Μια είναι η αδυναμία του: ως μέλος του όχλου είναι απαίσιος. 

Μιχάλης Βασιλειάδης, «Το παρακράτος ξεγέλασε το ίδιο το κράτος», στο «Τα Σεπτεμβριανά: Ο διωγμός των Ελλήνων της 
Πόλης», εκδ. εφημ. Η Καθημερινή, Σεπτέμβριος 2010. 

 «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» 

― Παλιέ μου φίλε τί γυρεύεις; 

χρόνια ξενιτεμένος ήρθες 

με εικόνες που έχεις αναθρέψει 

κάτω από ξένους ουρανούς 

μακριά απ' τον τόπο το δικό σου. 

 

― Γυρεύω τον παλιό μου κήπο∙ 

τα δέντρα μού έρχουνται ώς τη μέση 

κι οι λόφοι μοιάζουν με πεζούλια 

κι όμως σαν ήμουνα παιδί 

έπαιζα πάνω στο χορτάρι 

κάτω από τους μεγάλους ίσκιους 

κι έτρεχα πάνω σε πλαγιές 

ώρα πολλή λαχανιασμένος. 

― Παλιέ μου φίλε ξεκουράσου 

σιγά-σιγά θα συνηθίσεις∙ 

θ' ανηφορίσουμε μαζί 

στα γνώριμά σου μονοπάτια 

θα ξαποστάσουμε μαζί 

κάτω απ' το θόλο των πλατάνων 

σιγά-σιγά θα 'ρθούν κοντά σου 

το περιβόλι κι οι πλαγιές σου. 

 

― Γυρεύω το παλιό μου σπίτι 

με τ' αψηλά τα παραθύρια 

σκοτεινιασμένα απ' τον κισσό 

γυρεύω την αρχαία κολόνα 

που κοίταζε ο θαλασσινός. 

Πώς θες να μπώ σ' αυτή τη στάνη; 

οι στέγες μού έρχουνται ώς τους ώμους 

κι όσο μακριά και να κοιτάξω 

βλέπω γονατιστούς ανθρώπους 

λες κάνουνε την προσευχή τους. 
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― Παλιέ μου φίλε δε μ' ακούς; 

σιγά-σιγά θα συνηθίσεις 

το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπεις 

κι αυτή την πόρτα θα χτυπήσουν 

σε λίγο οι φίλοι κι οι δικοί σου 

γλυκά να σε καλωσορίσουν. 

 

― Γιατί είναι απόμακρη η φωνή σου; 

σήκωσε λίγο το κεφάλι 

να καταλάβω τί μου λες 

όσο μιλάς τ' ανάστημά σου 

ολοένα πάει και λιγοστεύει 

λες και βυθίζεσαι στο χώμα. 

 

― Παλιέ μου φίλε συλλογίσου 

σιγά-σιγά θα συνηθίσεις  

η νοσταλγία σού έχει πλάσει 

μια χώρα ανύπαρχτη με νόμους 
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έξω απ' τη γης κι απ' τους ανθρώπους. 

 

― Πια δεν ακούω τσιμουδιά 

βούλιαξε κι ο στερνός μου φίλος 

παράξενο πώς χαμηλώνουν 

όλα τριγύρω κάθε τόσο 

εδώ διαβαίνουν και θερίζουν 

χιλιάδες άρματα δρεπανηφόρα. 

Γιώργος Σεφέρης 

 

 Όμορφη και παράξενη πατρίδα  

 Ωσάν αυτή που μου 'λαχε δεν είδα 

Ρίχνει να πιάσει ψάρια πιάνει φτερωτά 

 Στήνει στη γη καράβι κήπο στα νερά 

Κλαίει φιλεί το χώμα ξενιτεύεται  

 Mένει στους πέντε δρόμους αντρειεύεται 

Κάνει να πάρει πέτρα 'τηνε παρατά  

 Κάνει να τη σκαλίσει βγάνει θάματα 

Μπαίνει σ' ένα βαρκάκι πιάνει ωκεανούς 

 Ξεσηκωμούς γυρεύει θέλει τύραννους 

Πέντε μεγάλους βγάνει πάνω τους βαρεί  

 Να λείψουν απ' τη μέση τους δοξολογεί 

Οδ. Ελύτης, Ο ήλιος από το «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» 

 

Απερίγραπτη λένε, η φτώχεια της Ισταμπούλ 
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Η πείνα θερίζει τους ανθρώπους 

Βουλιάζουν λένε στο χτικιό 

Κι οι κοπελίτσες, έτσι λένε,  

 

Στα θεωρεία του σινεμά και στα χαλάσματα 

Άσχημα τα νέα για τη μακρινή μου πολιτεία 

Την πολιτεία των τίμιων τω εργατικών  

Και των πτωχών ανθρώπων 

 

Για την αληθινή μου Ισταμπούλ 

Την πολιτεία που μένεις πολυαγαπημένη μου 

Την πολιτεία που κουβαλάω 

Πάνω στους ώμους μου 

Μες στο σακί μου 

Από εξορία σε εξορία 
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Από φυλακή σε φυλακή 

Την πολιτεία που’χω στην καρδιά μου 

Σαν ένα μαχαίρι σαν την εικόνα σου 

Μέσα στα μάτια μου 

Nazim Hikmet 

Μια πόλη μαγική 

 ζούμε μαζί οι δυο αγαπημένοι 

 μια πόλη σαν κι αυτή 

 πεθαίνει, ζει 

 κι αλλάζει μαγεμένη. 

 Σαν πέσει η σκοτεινιά 

 η αναπνοή μου 

 θα σμίξει με τ’ αγέρι 

 τότες η πόλη θα φανεί 

 μονάχη ερημική 

σαν τ’ ακριβό μου αστέρι. 

Στίχοι: Μάνος Χατζηδάκις 

Τ' αστέρι του βοριά 

θα φέρει η ξαστεριά 

μα πριν φανεί μέσα από το πέλαγο πανί 

θα γίνω κύμα και φωτιά 

να σ' αγκαλιάσω ξενιτιά 

 

Κι εσύ χαμένη μου Πατρίδα μακρινή 

θα γίνεις χάδι και πληγή 

σαν ξημερώσει σ' άλλη γη 

Τώρα πετώ για της ζωής το πανηγύρι, 
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Τώρα πετώ για της χαράς μου τη γιορτή 

 

Φεγγάρια μου παλιά 

καινούρια μου πουλιά 

διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ' το βουνό 

για να με δείτε να περνώ 

σαν αστραπή στον ουρανό. 

Ν. Γκάτσος 

«…….Ο παππούς δεν ήρθε τόσα χρόνια γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν θ’ άφηνε την 

Πόλη για τίποτα. Κανένας μας δεν θα άφηνε την Πόλη για τίποτα στον κόσμο.  
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Την Πόλη την είπανε Πόλη γιατί ήτανε η πιο όμορφη πόλη του κόσμου. …»  

Ηχητικό απόσπασμα από την ταινία του Τάσου Μπουλμέτη «Πολίτικη κουζίνα» 
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Με τις εικόνες της Πόλης που έπλασαν επί χρόνια ο μύθος και η ιστορία 

επιχειρήσαμε την έκδοση αυτού του Λευκώματος, μιας σύντομης, ονειρικής ίσως, 

αναδρομής στη μνήμη, για να μην πάψουν να θυμούνται οι παλαιότεροι, κυρίως όμως 

για να γνωρίσουν και να μαγευτούν οι νεώτεροι.  
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ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΣΤΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΣ 

e-Twinning project, 2016-2017 

 Ζαχαρία Μαρίνα, Νηπιαγωγός  

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί διάδοχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη 

(Ε.Α.Α).  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα eTwinning και  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

υλοποιήθηκε από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Όσσας κατά το σχολικό έτος 2016-17, 

σε συνεργασία με 6 ακόμη σχολεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Υπεύθυνη 

νηπιαγωγός και ιδρύτρια του Προγράμματος ήταν η Μαρίνα Ζαχαρία. 

Λίγα λόγια για το έργο: 

Ο Μόρφης ο ελέφαντας, η μασκότ της τάξης, λατρεύει το κρυφτό σε διάφορα 

μνημεία του κόσμου.  

Ζητά λοιπόν από τα παιδιά οδηγίες για να φτάσει από το χωριό μας στη Θεσσαλονίκη 

καθώς και κάποιες πληροφορίες για το Λευκό Πύργο. 

Τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν την ιστορία του μνημείου, να το παρουσιάσουν 

και να φτιάξουν χάρτες.  

Στόχοι του προγράμματος 

• Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους 

• Να αποκτήσουν θετικές στάσεις για τα μνημεία και το περιβάλλον τους 

• Να έρθουν σε επαφή με τους χάρτες 

• Να έρθουν σε επαφή με εργαλεία ΤΠΕ 

• Να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και της αλλαγής 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

 Τα παιδιά αναζητούν στο σπίτι πληροφορίες για την ιστορία του Λευκού 

Πύργου και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στην ομάδα 
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 Αναζητούν φωτογραφίες στο διαδίκτυο και τις τοποθετούν χρονολογικά σε 

μια ιστοριογραμμή, για να εξηγήσουν στο Μόρφη τις αλλαγές χρήσης του 

Λευκού Πύργου 

 Αναζητούν στον χάρτη την Όσσα και τη Θεσσαλονίκη 

 Μέσω του Google maps σχεδιάζουν την πλοήγηση του Μόρφη από το χωριό 

τους μέχρι τη Θεσσαλονίκη 

 Σε ατομικό φύλλο σχεδιάζουν τον δικό τους χάρτη 

 Κατασκευάζουν μακέτα του μνημείου ατομική και ομαδική, ώστε να παίξουν 

με το Μόρφη κρυφτό  

Η δουλειά μας 

Με απλά λόγια παρουσιάζουμε στο Μόρφη και στους γονείς το Μνημείο μας.  

 

O Λευκός Πύργος και οι ασπίδες του Μεγάλου Αλέξάνδρου 
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Δραστηριότητες 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες Λευκού Πύργου 

• Παρουσίαση ενός μνημείου 

• Κατασκευή μακέτας 

• Ιστοριογραμμή 

• Γνωριμία με το Google Earth 

• Γνωριμία με τους χάρτες 

• Ιχνογράφημα: Ζωγραφίζω που κρύφτηκε ο Μόρφης 

• Ρομποτική με Beebot 
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Κατασκευή μακέτας  
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Ιστοριογραμμή 

 

Γνωριμία με το google maps 

 

Τα παιδιά πληκτρολογούν την αφετηρία και τον προορισμό της διαδρομής και ακούνε τις οδηγίες της  πλοήγησης.  
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Γνωριμία με τους χάρτες 

 

Βρίσκουμε στο χάρτη την Όσσα και τη Θεσσαλονίκη  

Ιχνογράφημα 
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Τα παιδιά απεικονίζουν στο χαρτί τα μνημεία, τους χάρτες και τον ελέφαντα που κρύβεται στο Λευκό Πύργο. 

Ρομποτική 
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Tα παιδιά τοποθετούν σε σειρά τις εικόνες με τις αλλαγές του Λευκού Πύργου ανά τους αιώνες. 
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Τριγυρνώντας στα στενά της 
Θεσσαλονίκης… ανακαλύπτουμε μια 

πόλη μαγεμένη 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στ΄ τάξης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, 

2015- 2016  

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αγγίδου Χρυσή, δασκάλα 

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνωριμία 

των μαθητών με τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης. 

Οργάνωση διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

 Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες 

 Δούλεψαν κυρίως με τη μέθοδο project 

 Γνώριζαν τον επεξεργαστή κειμένου MSMicrosoftWord, το διαδίκτυο και τη 

χρήση φυλλομετρητών, ενώ εξοικειώθηκαν και με εργαλεία web 2.0 για την 

παρουσίαση των εργασιών 

 Αγοράστηκε από το σχολείο το βιβλίο « Ένας δεινόσαυρος στο μπαλκόνι 

μου» του Σάκη Σερέφα 

 Ο ρόλος του δασκάλου: συνεργάτης, καθοδηγητής και βοηθός των μαθητών  

 Εφαρμόστηκαν οι αρχές της φθίνουσας καθοδήγησης  

Διδακτική – Μεθοδολογική προσέγγιση 

 Βιωματική μάθηση 

 Καθοδηγούμενη ανακάλυψη-διερεύνηση 

 Συνεργατική – βιωματική προσέγγιση 

 Μέθοδος project 

 Καταιγισμός ιδεών 

 Ενεργητική ακρόαση 

 

Πεδία σύνδεσης με γνωστικά αντικείμενα  

 Ευέλικτη ζώνη 

 Γλώσσα 

 Εικαστικά 

 Ιστορία 

 Θρησκευτικά 

 Θεατρική Αγωγή 
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Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε 5 φάσεις: 

 1)Ρωμαϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης 

 2)Βυζαντινή Θεσσαλονίκη(α) 

 3)Βυζαντινή Θεσσαλονίκη(β) 

 4)Οθωμανικά κτίσματα της Θεσσαλονίκης 

 5)Νεοκλασικά κτίσματα-Κτίσματα του 19ου και του 20
ου

αι. 

1
η
φάση 

 Ίδρυση της Θεσσαλονίκης 

 Αψίδα του Γαλερίου ή Καμάρα 

 Ροτόντα ή Ναός του Αγίου Γεωργίου 

 Ρωμαϊκή αγορά 

 Ρωμαϊκά ανάκτορα 

 Μαγεμένες 

 

 

Τα παιδιά δούλεψαν χωρισμένα σε 4 ομάδες των 5-6 παιδιών. Κάθε ομάδα ανέλαβε 

ένα θέμα, το ερεύνησε, το συζήτησε και έφτιαξε μία αφίσα. Το υλικό που 

δημιούργησαν το παρουσίασαν κατά την περιήγησή που πραγματοποιήθηκε στα 

Ρωμαϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης. 
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Ωδείο Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης 
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2η φάση 

 Λιμάνι του Μ. Κωνσταντίνου και Βυζαντινοί Υδρόμυλοι 

 Βυζαντινό Λουτρό 

 Άγιος Δημήτριος 

 Αχειροποίητος 

 Αγία Σοφία 

 Κάστρα–Βυζαντινά τείχη 
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Τριγυρνώντας στα στενά της Θεσσαλονίκης… ανακαλύπτουμε μια πόλη μαγεμένη. 

 

Ναός του Οσίου Δαβίδ Μονή Λατόμου 

 

Άγιος Δημήτριος 
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3ηΦάση: Περιήγηση στα Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 

 Μονή Βλατάδων 

 Το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 

 Όσιος Δαβίδ 

 Αγ. Νικόλαος ο Ορφανός 

 Παναγίων Χαλκέων 

 Άγιος Παντελεήμονας 

 

http://xrissi.edu.glogster.com/glog-from-thessaloniki-gr-apr-13-2016
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http://xrissi.edu.glogster.com/glog-from-athens-gr-apr-01-2016
http://xrissi.edu.glogster.com/glog-from-thessaloniki-gr-mar-22-2016-4454
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4
η
 Φάση: Οθωμανικά κτίσματα 

 Λευκός Πύργος  

 Αλατζά Ιμαρέτ 

 Μπέη Χαμάμ 

 Αλκαζάρ ή Χαμζά-Μπέη Τζαμί 

 Γενί Τζαμί 

 Μπεζεστένι 

 

http://xrissi.edu.glogster.com/glog-from-nauplion-gr-may-16-2016-5560
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http://xrissi.edu.glogster.com/glog-from-thessaloniki-gr-apr-23-2016-6675
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Επίσκεψη στο Αλατζά Ιμαρέτ 

http://xrissi.edu.glogster.com/glog-from-athens-gr-may-10-2016
https://padlet.com/xrissi/ze0icdaje11j
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5η Φάση 

Νεοκλασικά κτίσματα-Κτίσματα του 19
ου

και του 20
ου

αι. 

 Αρχοντικά της περιοχής των εξοχών 

 Κτίσματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 Ο Πύργος του ΟΤΕ, το σιντριβάνι και η ΧΑΝΘ  

 Μουσεία της Θεσσαλονίκης 

 Ο Βιταλιάνο Ποζέλι και τα κτίσματά του 

 

https://padlet.com/xrissi/lis40covwow
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Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας  και της γνωριμίας μας με τη μαγευτική 

Θεσσαλονίκη, πολύτιμος βοηθός μας στάθηκε το εξαιρετικό βιβλίο του κ. Σάκη 

Σερέφα. 

https://padlet.com/xrissi/5qwqdzsvbuqe
https://padlet.com/xrissi/89z2e2zqauph
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Δημιουργία ομαδικής αφίσας 

Οι μαθητές αποτύπωσαν εικαστικά τις εντυπώσεις που αποκόμισαν από τη 

λογοτεχνική τους βόλτα στη Θεσσαλονίκη παρέα με τον Σταύρο και τον Γιάννη. 

«Ένας δεινόσαυρος στο μπαλκόνι μου» 
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