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Μυθολογικές Τοµές στην πόλη της Αθήνας
Mythological sections: an alternative mapping of the city of
Athens
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Περίληψη
H παρουσίαση αφορά πειραµατικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παιδιά δηµοτικού
σχολείου και αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης ενότητας εκπαιδευτικών προγραµµάτων
που επεξεργαζόµαστε µε στόχο τη διερεύνηση των εννοιών παιδί και δηµόσιος χώρος,
µέσα από βιωµατικές δράσεις. Θεωρώντας ότι η διαδικασία της επεξεργασίας χωρικών
σχέσεων ενισχύει τη δηµιουργική σκέψη των παιδιών, τα καλούµε να χαρτογραφήσουν
το κέντρο της Αθήνας χρησιµοποιώντας ένα οικείο σε αυτά εργαλείο, τη µυθολογία, και
µέσω αυτής να διερευνήσουν χωρικές ποιότητες και να επεξεργαστούν χωρικές έννοιες.
Απώτερος στόχος, η δηµιουργία ενός εµπλουτισµένου τρόπου συσχετισµού τους µε τον
δηµόσιο χώρο της πόλης.
Στη συγκεκριµένη δράση, χρησιµοποιούµε τους 12 θεούς του Ολύµπου σαν αφορµή
και σαν βάση δηµιουργίας µιας εναλλακτικής διαδροµής µέσα στην πόλη. Τα σηµεία
που συµβολίζουν τους 12 θεούς αποτελούν χωροχρονικές τοµές που συµπυκνώνουν
συµβολισµούς, ως ετεροτοπίες του χτες και του σήµερα. Τα παιδιά καλούνται να
αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες χωρικές ποιότητες του κάθε τόπου που συνδέεται µε την
αντίστοιχη θεότητα και µέσα από πολλαπλά επίπεδα εργαλείων και συσχετισµών, να
τις αναδηµιουργήσουν στο σήµερα. Με τα παιδιά σε ρόλο ερευνητή, τα ιστορικά
τοπόσηµα επαναπροσδιορίζονται, παίρνουν ένα φαντασιακό χαρακτήρα, ώστε να
αντανακλούν τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, έτσι όπως ορίζονται από τα ίδια τα
παιδιά.
λέξεις-κλειδιά: χαρτογράφηση, αστική διαστρωµάτωση, αστικό τοπίο, αρχαιολογία,
µυθολογία, µνήµη, συµβολισµός.
Natalia Bazaiou
Architect MSc AUTH, MA NTUA
Anastasia Noukaki
Architect MSc NTUA, MA NTUA
Abstract
The presentation is about an experimental educational program for elementary school
children which is part of a wider framework of educational programs that we run which
point towards the exploration of the concept children and public space, through
experiential activities. We take as granted that the process of editing spatial relations
enhances the creative thinking of children. With that in mind, we challenge them to map
the centre of Athens using as a tool the familiar to them Greek mythology. Through
mythology they are asked to investigate spatial qualities and form spatial concepts in
order to enrich the way they relate to the public space of the city of Athens.
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The activity uses the 12 gods of Mt Olympus as a trigger and as a basis of the creation
of an alternative route in the city of Athens. The points/topoi that symbolise the 12 gods
form time-space sections that encapsulate symbolisms, like heterotopias of past and
present. The children are asked to identify the particular spatial qualities of each place
connected to a specific god and through multiple levels of correlations, recreate them in
order to correspond to the contemporary era. With children in the role of a researcher,
the historical landmarks are being reconsidered, they obtain an imaginary nature in
order to illuminate contemporary needs of the city as perceived by the children.
keywords: mapping, urban layering, urban space, archaeology, mythology, memory,
symbolism.

H παρουσίασή µας αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης ενότητας εκπαιδευτικών
προγραµµάτων αρχιτεκτονικής που επεξεργαζόµαστε, που αφορούν παιδιά δηµοτικού
σχολείου. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα που αναλύουµε παρακάτω, χρησιµοποιούµε ως
µέσο χαρτογράφησης και ερµηνείας του κέντρου της Αθήνας, ένα οικείο στα παιδιά
δοµικό σύστηµα, την αρχαία ελληνική µυθολογία. Τα παιδιά καλούνται να
διερευνήσουν χωρικές ποιότητες και να επεξεργαστούν χωρικές έννοιες µε απώτερο
στόχο τη δηµιουργία ενός εµπλουτισµένου τρόπου συσχετισµού τους µε το δηµόσιο
αστικό χώρο.
Μέσα από τα εργαστήρια αρχιτεκτονικής τα παιδιά εξοικειώνονται µε βασικές
έννοιες του χώρου, της αρχιτεκτονικής και της πόλης και ευαισθητοποιούνται απέναντί
τους. Μαθαίνουν να παρατηρούν, να κατανοούν το αστικό περιβάλλον µε περιέργεια,
παρατηρητικότητα και κριτική µατιά. Εισάγουν τον πειραµατισµό στην επίλυση
προβληµάτων µε νέους και αναπάντεχους τρόπους που δίνουν ισάξια έµφαση στο
τελικό αποτέλεσµα αλλά και στην ίδια τη διαδικασία. Ασκούνται στο να εντοπίζουν
ζητήµατα, να διερευνούν, να αξιολογούν και να εκφράζουν τις ιδέες τους σε 3 ή 4
διαστάσεις. Είναι µια διαδικασία µε στόχο όχι την εκκόλαψη µελλοντικών
αρχιτεκτόνων, αλλά τη δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών µε ενεργό ενδιαφέρον για την
σηµασία του δηµόσιου χώρου. Με επίγνωση του αστικού τοπίου και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς του τόπου, ως αντίδοτο στην εµπειρία της απάθειας, της αδιαφορίας, της
αποστροφής ή της άγνοιας που βιώνουµε σήµερα απέναντι στο κτισµένο περιβάλλον.
Στα εργαστήριά µας, η ολιστική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί
προϋπόθεση µιας και η σχέση µε την αρχιτεκτονική επιβάλλει µια συνολική θεώρηση
της πραγµατικότητας. Η ανάγκη για µια µη αποσπασµατική επεξεργασία του κόσµου
που µας περιβάλλει έρχεται σε αντίθεση µε την εξειδικευτική λογική του δυτικού
µοντέλου εκπαίδευσης.
Η διατήρηση και διεύρυνση της δηµιουργικότητας των παιδιών, ή αλλιώς της
αποκλίνουσας σκέψης ως εργαλείο έκφρασης, αποτελεί στόχο των εργαστηρίων
αρχιτεκτονικής.1 Τα παιδιά, µπαίνοντας στο εκπαιδευτικό σύστηµα, παύουν να είναι οι
δηµιουργοί των δικών τους κόσµων. Στόχος µας αντίθετα, είναι η ενίσχυση της
ευκαµψίας της σκέψης, της ικανότητας να βλέπει κανείς πολλές διαφορετικές
εκφάνσεις σε µια κατάσταση, διαφορετικούς τρόπους ερµηνείας και επίλυσης
1

Η αποκλίνουσα σκέψη κατά τον Κεν Ρόµπινσον είναι κάτι που προϋπάρχει σε κάθε άνθρωπο από την
παιδική του ηλικία, ενώ όσο µεγαλώνει, αυτή φθίνει, µηδενίζεται, ως αποτέλεσµα του εκπαιδευτικού
συστήµατος και του συµβατικού µοντέλου διδασκαλίας. Ο κατακερµατισµός και η τυποποίηση της
γνώσης δεν ενισχύει την ικανότητα της πλάγιας, µη συγκλίνουσας σκέψης. Περισσότερα στο: Ken
Robinson (2011).
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προβληµάτων, της ικανότητας επικοινωνίας και οµαδικού σχεδιασµού, της συνθετική
σκέψης.
Μέσα από την άσκηση στην αποτελεσµατική επικοινωνία των ιδεών των παιδιών,
έρχεται και η σύνδεση µε το κοινωνικό περιβάλλον. Η σύνδεση αυτή πηγάζει από τον
αποτελεσµατικό τρόπο συσχετισµού µε την πόλη και την καλλιέργεια της έννοιας του
ανήκειν. Τα παιδιά συνδέονται δηµιουργικά µε τα ζητήµατα της πόλης που ζητούν
επίλυση. Άλλωστε, η αληθινή φύση της αρχιτεκτονικής, σύµφωνα µε τον Van Eyck στο
δοκίµιό του The child, the city and the artist, βρίσκεται στα παιδιά, «γιατί µόνο αυτά
έχουν γνήσια άποψη του κόσµου, που τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν τα αληθινά
προβλήµατα και τις ανάγκες των ανθρώπων» (Κατσαβουνίδου 2012: 34). Είναι ένα
σηµαντικό βήµα για την διαµόρφωσή τους ως προσωπικότητες. Σύµφωνα εξάλλου µε
τον Adler, η ολοκλήρωση στον άνθρωπο έρχεται µε την προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο. Είναι πρωτεύων στόχος να εµφυσήσουµε στα παιδιά την πεποίθηση πως
οφείλουν να οραµατίζονται µε βλέµµα αισιοδοξίας, µε τη σιγουριά πως έχουν τη
δύναµη να ορίσουν την πραγµατικότητα που τα αφορά, προς όφελος της κοινότητας,
µιας κοινότητας τόσο ευρείας που µπορεί να αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα.2

Η παιδαγωγική προσέγγιση
Στην προσέγγισή µας, η νοητική ανάπτυξη των παιδιών καλλιεργείται µέσω µιας
συστηµατικής εστίασης στη συµβολική αναπαράσταση και µέσω του παιχνιδιού. Τα
παιδιά ενθαρρύνονται να διερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν
ελεύθερα µέσα από πολλές ‘γλώσσες’. Οι «εκατό γλώσσες των παιδιών» κατά τον
εµπνευστή της παιδαγωγικής προσέγγισης Reggio Loris Malaguzzi, αποτελούν ένα
σχήµα λόγου. Σκοπός είναι να δηλωθούν οι πολλαπλοί τρόποι και η πληθώρα των
εκφραστικών µέσων µε τα οποία ένα παιδί δύναται να αναπαραστήσει και να εκφράσει
τις ιδέες και τα συναισθήµατά του και να κατανοήσει τον κόσµο έχοντας ως τόπο
έκφρασης την τέχνη3 και το παιχνίδι, που αποτελούν µέσα ιδιαίτερα ανεκτικά στα
«λάθη». Κατά το Loris Malaguzzi «η έκφραση ιδεών µε τη µορφή οπτικών
αναπαραστάσεων επιτρέπει στα παιδιά να κατανοήσουν ότι οι πράξεις τους µπορούν να
µεταδώσουν µηνύµατα» (Malaguzzi 1998: 49-97). Το παιχνίδι, το δεύτερο βασικό
όχηµα µετάβασης των παιδιών από τον προσωπικό τους κόσµο στον κοινωνικό, είναι η
περιοχή που κατά την J. Kristeva (1982) χρησιµεύει ως όριο που µας βοηθάει να
καταλάβουµε τη σχέση µε το «άλλο».4

Αναπαρασταστικά µέσα
Για τον Νέλσον Γκούντµαν (2005: 23), «ο κόσµος υπάρχει µε τόσους τρόπους, µε
όσους είναι δυνατόν να περιγραφεί». Τα όρια της αναπαραστατικής µας γλώσσας,
2

Είναι ο λεγόµενος Κοινωνικά χρήσιµος τύπος: Χαρακτηρίζεται από δραστηριότητα και ενεργητικότητα,
στοιχεία που βρίσκονται σε αρµονία µε τις ανάγκες των άλλων και είναι θετικά - ευεργετικά γι΄ αυτούς.
Περισσότερα: Άντλερ Α. (1990).
3
Καπουλίτσα Θ. και Λαλούµη Ε. (2010: 1).
4
Ως αφετηρία της προσέγγισής µας, επιδράσεις δεχτήκαµε ακόµα και από τους M. Montessori, C.
Freinet, Α. Adler, A. Van Eyck, J. Piaget, L. S. Vygotsky, J. Bruner, C. Ward, J. Dewey, H. Gardner και
πολλούς ακόµα άλλους.
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θέτουν και τα όρια του κόσµου των ιδεών των παιδιών. Εποµένως, µε όσα περισσότερα
µέσα µπορούµε να τον περιγράψουµε, τόσες περισσότερες πληροφορίες µας δίνει. Για
τον λόγο αυτό, χρησιµοποιούµε πολλαπλούς γλωσσικούς κώδικες και σηµασιοδοτικά
συστήµατα όπως αεροφωτογραφίες, φωτογραφίες, χάρτες, νοητικούς χάρτες, κολλάζ,
ερωτηµατολόγια, κείµενα, κατασκευές, εικονογράφηση και ενθαρρύνουµε τον
αλληλοσυσχετισµό και την ερµηνεία του υλικού. Το κάθε γλωσσικό σύστηµα
αποκαλύπτει άλλη πτυχή της πόλης και του χώρου, προσφέροντας µια διευρυµένη
αντίληψη της ήδη εγκατεστηµένης γνώσης και επαναπροσδιορίζοντας κάθε φορά το
είδος της επέµβασης των παιδιών στα πρότζεκτ. Η ευκαιρία εξοικείωσης µε
διαφορετικά εκφραστικά εργαλεία που ενδεχοµένως αλληλοσυµπληρώνονται, έχουν ως
αποτέλεσµα τελικά την αναίρεση της «αντίστασης του µέσου» (Λυκουριώτη 2006: 469),
εννοώντας µε τον όρο αυτό την απελευθερωτική αίσθηση της εναλλαγής εκφραστικών
εργαλείων, όταν αυτά αποδεικνύονται ανεπαρκή ως προς τη µετάδοση της εµπειρίας.

η πόλη= το πεδίο
Η πόλη της Αθήνας αποτελεί ένα εν δυνάµει πλούσιο πεδίο δράσης, έναν περιέκτη
ιχνών ιστορίας και σύγχρονων δοµών που δηµιουργούν πλέγµατα ποιοτήτων και
λειτουργιών. Ταυτόχρονα, η σύγχρονη πόλη είναι ένας τόπος ροών, µεταβολών,
αναπάντεχων αλληλεπιδράσεων. Χαρακτηρίζεται από συνέχειες, επαναλήψεις και µια
οµοιογένεια που κάνει την ερµηνεία του χώρου ιδιαίτερα δυσχερή. Τα στοιχεία που
µπορούν να διαβαστούν ως σταθερά µέσα στην εξέλιξη της πόλης και να αποτελέσουν
ένα έναυσµα για την κατανόηση και τη σταδιακή επανερµηνεία της είναι κυρίως οι
φυσικοί όγκοι – το ανάγλυφο, ο ιστός και τα µνηµεία της.
Από την άλλη µεριά, ο συσχετισµός του υποκειµένου µε την πόλη είναι
αλληλένδετος µε τη διαδικασία δόµησης της προσωπικής ταυτότητας.
Νοηµατοδοτώντας το χώρο γύρω µας, βρίσκουµε τη θέση µας σε αυτόν. Για τα παιδιά
όµως, η πόλη παραµένει ένα άγνωστο πεδίο. Η αίσθησή τους ότι δεν αποτελούν µέρος
της πόλης και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται να έχουν το λόγο σε ζητήµατα που τα
αφορούν, τα αποδυναµώνει και αντίθετα αυξάνει το βαθµό εξουσίας των ενηλίκων
απέναντί τους. Κατά συνέπεια, ενδυναµώνοντας τη διαδικασία αλληλεπίδρασης των
παιδιών µε την πόλη, ενισχύουµε τη θέση τους σε αυτή.

ο µύθος = το πλαίσιο/το µέσο ερµηνείας
Από τα χρόνια της δηµιουργίας του µέχρι σήµερα, ο αρχαιοελληνικός µύθος είναι
ανοιχτός σε ερµηνείες και παραλλαγές, αποτελώντας ένα υλικό εύπλαστο, ικανό να
προσφέρει άπειρους συσχετισµούς και προσαρµογές, ως µια ανοιχτή διαδικασία. Το
γεγονός αυτό δεν µειώνει τον κλασικό χαρακτήρα και την αξία των µυθολογικών
έργων, αφού σύµφωνα µε τον Italo Calvino «κλασικό είναι ό, τι εξακολουθεί να
υπάρχει ως µακρινός θόρυβος, ακόµα κι εκεί όπου κυριαρχεί µια τελείως παράταιρη
πραγµατικότητα» (Calvino 1999: 8).
Μέσα από αυτή την οπτική, κατανοούµε τα λόγια του Umberto Eco ότι ο µύθος
αποτελεί «έργο ανοιχτό, ζει για να προδίδεται και καταντάει επικίνδυνο όταν εµπνέει
δόγµατα» (Eco 1989: 11). Γίνεται επίσης σαφές γιατί ο Roland Barthes (2007) δηλώνει
ότι οι σχέσεις ανάµεσα στους ανθρώπους και στο µύθο, δεν είναι σχέσεις αλήθειας,
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αλλά σχέσεις χρήσης. Ο µύθος διαµορφώνεται κάθε φορά ανάλογα µε τις ανάγκες του
εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου. Μέσα από τον µύθο συνθέτουµε ερµηνείες του κόσµου,
κοσµοεικόνες,5 κάτι που ενέχει µεγάλες δόσεις υποκειµενικότητας.
Η πόλη ως αντικείµενο παρατήρησης, ταυτόχρονα σταθερό αλλά και ασταθές,
φαίνεται να προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον υπονόµευσης του µυθολογικού της
πλαισίου. Στην αντιµετώπιση του µύθου ως εργαλείο κατανόησης της πόλης, µπορούµε
να ανατρέξουµε στα λόγια του Καστοριάδη: «Η αρχαία Ελλάδα δεν είναι πρότυπο, ούτε
µοντέλο προς µίµηση, όπως άλλωστε δεν µπορεί να είναι κανένα ιστορικό έργο σε
οποιονδήποτε τοµέα. Θεωρώ όµως ότι µπορεί να λειτουργήσει για µας σαν γονιµοποιό
σπέρµα –δεδοµένου ότι µας επιτρέπει να δούµε εν τη γενέσει τους πληθώρα στοιχείων
πάντοτε επίκαιρων– µπορεί να πρέπει να είναι για µας κέντρισµα, έµπνευση και πηγή
ιδεών» (Καστοριάδης 1999: 11).
Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, από τον αρχαιολογικό πλούτο της Αθήνας επιλέξαµε
το παράδειγµα των Θεών του Ολύµπου, ως οικεία και κοινή γνωστική βάση των
παιδιών Τρίτης δηµοτικού και πάνω. Επρόκειτο για µια θρησκεία πολυσύνθετη και
άµεσα συνδεδεµένη µε µια ευφάνταστη µυθολογία, στην οποία κυρίαρχη θέση είχαν οι
τόποι. Οι θεοί κατά την αρχαιότητα ήταν οι ίδιοι σύµβολα αλλά και προστάτες όλων
των εκφάνσεων της ζωής. Είχαν ανθρώπινα στοιχεία, ελαττώµατα και προτερήµατα,
και έτσι είναι εύκολες οι προσωπικές προβολές των παιδιών πάνω τους. Από την άλλη
µεριά, η έντονη σχέση της ελληνικής µυθολογίας µε τον τόπο, ο τρόπος που η
µυθολογία πηγάζει από το ελληνικό τοπίο, την καθιστούν εν δυνάµει εργαλείο
ερµηνείας του σύγχρονου τοπίου.
Αυτό που επιχειρούµε στο εργαστήριο είναι η εργαλειακή χρήση της Μυθολογίας ως
οργανωτικό σχήµα και ως µια διδακτική µετατόπιση του γνωστικού αντικειµένου της.
Συνδέουµε το παρόν της χωρικής εµπειρίας µε το µυθικό πλέγµα καταγωγής του
ανθρώπου και του τόπου, σε µια προσπάθεια να διαµορφώσουµε µια γέφυρα µνήµης
που συγκροτεί την ευαισθησία του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στον τόπο και την
σύγχρονη αστική κουλτούρα.
Το υλικό που χρησιµοποιούµε στη δράση µας προέρχεται σε µεγάλο βαθµό από τη
ζωή των παιδιών, από στοιχεία οικεία στην καθηµερινότητά τους και δεν σχετίζεται µε
έτοιµες πολιτισµικές κατασκευές. Το γεγονός αυτό κινητοποιεί στα παιδιά την
προσωπική µνήµη, κάτι που έρχεται σε παιγνιώδη αντίθεση µε την προβολή της
συλλογικής µνήµης µε την οποία παραδοσιακά συνδέεται η µυθολογία.
Τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν συστήµατα κανόνων που διέπουν την ύπαρξη
των θεών του Ολύµπου µέσα από προσωπικές απόπειρες ερµηνείας συµβολισµών και
όχι µέσα από παθητικές αναγνώσεις τους. Οι 12 θεοί του Ολύµπου µετατρέπονται σε
ένα πεδίο ανίχνευσης νοηµάτων και σηµασιοδοτήσεων για το χτες και το σήµερα, σε
µια ενοποιητική συνθήκη ανάµεσα σε διαφορετικές χρονικότητες και σε προσωπικά και
συλλογικά στοιχεία. Οι τοµές στον χρόνο φωτίζουν την µη-γραµµική εξέλιξη της
ιστορίας και το πώς διάφορα ζητήµατα του τόπου επανέρχονται και
επαναπροσδιορίζονται, έστω και υπό άλλες οπτικές. Ο µυθολογικός χαρακτήρας
αποµακρύνεται από την αποστεωµένη µορφή του και αποκτά διαφορετική αξία στο εδώ
και τώρα.

5

Περισσότερα στο Barthes, R. (2007). Μυθολογίες. Μάθηµα. Μτφρ. Κ. Χατζηδήµου, Ι. Ράλλη. Αθήνα:
Ράππα-Κέδρος.
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το παιχνίδι= το εργαλείο αποδόµησης του µύθου
Μέσα από το παιχνίδι γεννιέται ο κόσµος για τα παιδιά, µέσα από το παιχνίδι
δηµιουργείται η σύνδεση µε τον κόσµο και τις κοινωνικές διεργασίες, µια σχέση µε την
πόλη προσαρµοσµένη στα δικά τους µέτρα. Είναι το «καθοδηγητικό πρότυπο», όπως
λέει ο Ντε Σερτώ για την επανάκτηση της πόλης: «η παιδική ηλικία που καθορίζει τις
πρακτικές του χώρου αναπτύσσει τα αποτελέσµατά της, φουντώνει, κατακλύζει τους
ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους, διαλύει τις αναγνώσιµες επιφάνειές τους και
δηµιουργεί µέσα στη σχεδιασµένη πόλη µια πόλη ‘µεταφορική’» (Ντε Σερτώ 1981: 53),
ή µετατοπιζόµενη, όπως την ονειρευόταν ο Kandinsky: «µια µεγάλη πόλη, χτισµένη
στέρεα σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της αρχιτεκτονικής, που σείεται ξαφνικά από
µια ανυπολόγιστη δύναµη» (Kandinsky 1981: 53).
Η ανυπολόγιστη δύναµη της φαντασίας των παιδιών αποδοµεί τις τρέχουσες απόψεις
ερµηνείας του µυθολογικού πλέγµατος της πόλης. Τις οικειοποιείται και τις
ανασυστήνει, αντανακλώντας πάνω τους προσωπικές ιστορίες. Αλλά και η ίδια η πράξη
του παιχνιδιού έχει µυθοπλαστικό χαρακτήρα, εφόσον δηµιουργεί εναλλακτικές
πραγµατικότητες ή µη πραγµατικότητες σε σχέση µε αυτό που συνηθίζουµε να
ορίζουµε ως συνείδηση του κόσµου. Για τη µυθοπλαστική διάσταση του παιχνιδιού,
συµφωνεί και ο Χουϊζίνγκα: «Το παιχνίδι σχετίζεται µε την έννοια του µύθου και τις
λατρευτικές τελετές. Ο πολιτισµός γεννιέται στο και ως παιχνίδι, και ουδέποτε
εγκαταλείπει τον χώρο του παιχνιδιού» (Χουϊζίνγκα 1989: 257).

Τα βήµατα της ∆ράσης
Τα βήµατα που θα σας περιγράψουµε, αποτελούν µια εκδοχή των εργαστηρίων που
οργανώνουµε µε τον ίδιο πάντα στόχο, τον εµπλουτισµό της σχέσης των παιδιών µε την
πόλη µέσα από τη µυθολογία.
Η δράση, περιλαµβάνει τα εξής στάδια: παρατήρηση, ανταλλαγή ιδεών, επιλογή,
επινόηση, ερµηνεία συµβόλων, δηµιουργία µιας νέας πραγµατικότητας, σχεδιασµός,
κολλάζ, κατασκευή. Σε όλη αυτή τη διάρκεια, τα παιδιά περνάνε από διαφορετικούς
ρόλους ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων και δράσης για το παρόν και το µέλλον
της πόλης τους.
Ο χάρτης - το ανάγλυφο
Έχοντας ως υπόβαθρο την αεροφωτογραφία του λεκανοπεδίου της Αθήνας, τα
παιδιά µπαίνουν στη διαδικασία αναγνώρισης του ανάγλυφου και των βασικών
φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων της πόλης. Σε αυτή τη φάση, µας ενδιαφέρει τα
παιδιά να αποκτήσουν την εικόνα της πόλης ως ολότητα.
Σε δεύτερο επίπεδο, τα παιδιά
καλούνται να ‘διαβάσουν’ το χάρτη
χρησιµοποιώντας ως ‘εργαλείο’ την ήδη
οικεία ελληνική µυθολογία: Οι θεοί
βρίσκουν την αντιστοιχία τους πάνω
στο χάρτη, βάσει των ιδιοτήτων τους
και των στοιχείων που εκπροσωπούν.
Αυτό αντιστοιχεί τόσο σε επίπεδο
συµβόλου, δηλαδή φυσικά στοιχεία

Εικόνα 1
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αλλά και λειτουργίες της πόλης, όσο και σε ‘επίσηµα’ ονοµαστικά σηµεία αναφοράς
τους µέσα στον ιστό όπως µνηµεία και δρόµοι (Εικόνα 1).
Οι θεοί
Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και η κάθε οµάδα επιλέγει µε ποιον θεό θα
ασχοληθεί. Στη συνέχεια καλούνται να συγκεντρώσουν πληροφορίες και υλικό σε
διάφορες µορφές (κείµενο, εικόνα, αντιπροσωπευτικά αντικείµενα) και να το φέρουν
στην τάξη.
Στην επόµενη φάση της δράσης, που
περιλαµβάνει πιο σύνθετες ιδέες, φροντίζουµε
να προηγηθεί ένα στάδιο λεκτικής έκφρασης,
(Εικόνα
2)
που
στη
συνέχεια
µετασχηµατίζεται σε µορφή – σχήµα και
µετατρέπεται σε σύµβολο. Αυτό υλοποιείται
µέσω ερωτηµατολογίων υπό τη µορφή
παιχνιδιού συµβολισµών, ξεκινώντας από
ερωτήσεις συσχετισµού του θεού µε τοµείς και
αντικείµενα της καθηµερινότητας των
παιδιών. Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις
σχετίζονται µε τη ζωή στην πόλη, σε
αρχιτεκτονική ή αστική κλίµακα. Συζητάµε τις
ιδιότητες του κάθε θεού και τις αντιστοιχούµε
Εικόνα 2
σε χωρικές ποιότητες και υλικότητες.
Τοποθετούµε τους θεούς σε θέση παρατηρητή της πόλης. Ανιχνεύουµε τα προβλήµατα
της ζωής στην πόλη και τις πιθανές λύσεις τους σε σχέση µε τις ιδιότητες των θεών.
Τα λεκτικά µέσα επικοινωνίας οδηγούν το παιδί στην ανάσυρση και αναβίωση
προηγούµενων εµπειριών, γνωστικής και συναισθηµατικής φύσεως. Έτσι προκύπτει η
γέννηση µιας σειράς ελεύθερων συνειρµών, που οδηγούν αλυσιδωτά στο να ανοιχθούν
νέες οπτικές προσέγγισης της µυθολογικής συνθήκης. Το γεγονός ότι στην παιδική
ηλικία, το περιβάλλον ως βίωµα εµπεριέχει πολύ µεγαλύτερο βαθµό προσωπικής
εµπλοκής από ό,τι στην ενηλικιότητα, ενισχύει την προσωπική αυτή ανάλυση των
µύθων.
Τα παιδιά µπαίνουν σε διαδικασία ανάλυσης των χαρακτηριστικών και των
ιδιοτήτων των θεών, µε αποτέλεσµα την καταγραφή συσχετισµών που καταλήγουν σε
αφηρηµένες έννοιες και σε τελικό στάδιο σε έννοιες που εκφράζουν χωρικές σχέσεις.
Στο τέλος, τα παιδιά µπαίνουν και συνειδητά σε ρόλο αρχιτέκτονα. Αναλαµβάνουν να
οραµατιστούν και να σχεδιάσουν την κατοικία που θα είχε ο θεός εάν ζούσε σήµερα.
Στο στάδιο αυτό συµβολοποίησης, το παιδί επινοεί τα σχήµατα εκείνα και τις γραµµές
που επιθυµεί, για να προσεγγίσει κάτι αφηρηµένο µε δυσδιάστατη συγκεκριµένη
µορφή, ως αρχιτεκτονικό σκίτσο.
Η επίσκεψη
Πραγµατοποιείται επίσκεψη
στον λόφο του Φιλοπάππου. Ο
λόφος επιλέχθηκε ως κοµβικό
σηµείο στο κέντρο της πόλης που
επιτρέπει τόσο τη συνολική
θεώρηση του αναγλύφου της όσο

Εικόνα 3
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και την µετωπική σχέση µε το Βράχο της Ακρόπολης που λειτουργεί απόλυτα ως
τοπόσηµο για τα παιδιά – κατεξοχήν σύµβολο της πόλης, συνδετικό στοιχείο ιστορικής
και σύγχρονης πόλης. Η επίσκεψη λειτουργεί ως κορύφωση της διαδικασίας, αφού τα
παιδιά βιώνουν την ιλιγγιώδη αίσθηση της θέασης του ανάγλυφου της πόλης από ψηλά,
µε το περίκλειστο από ορεινούς όγκους λεκανοπέδιο και το άνοιγµα προς τη θάλασσα,
να τους είναι ήδη οικείο µέσω των αεροφωτογραφιών που έχουν επεξεργαστεί στην
τάξη. Ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν επιπλέον γλώσσες επεξεργασίας
του υλικού. Τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, καλούνται σταδιακά να
συµπληρώνουν ονοµαστικά σε χάρτη που τους έχει δοθεί τα επιλεγµένα σηµεία του
λόφου που διαδοχικά επισκέπτονται.

Εικόνα 4

Στα Άνδηρα του ∆ηµήτρη
Πικιώνη, τα παιδιά έχουν την
ευκαιρία να παρατηρήσουν
την πόλη και το ανάγλυφό
της
από
ψηλά,
να
σκιτσάρουν τα διαφο-ρετικά
επίπεδά της (Εικόνα 4) και
να
αναγνωρίσουν
αντιστοιχίες µε τους θεούς,
όπως
τις
έχουν
ήδη
µελετήσει και χαρτογραφήσει στην τάξη.

Μετά την ολοκλήρωση του περιπάτου, δίνεται στα παιδιά κατάλογος των σηµείων
που επισκέφτηκαν, αναλυµένων σε χωρικές έννοιες. Τα παιδιά, µε αφετηρία
συµβολικούς κώδικες των σηµείων, κάνουν την αντιστοιχία µε τους θεούς του Ολύµπου
(Εικόνα 5).
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Εικόνα 5

Η χωρική αναπαράσταση
Από τη στιγµή που η σχέση µε τα σύµβολα έχει δηµιουργηθεί, αποτελεί έναν οδηγό
για µια τρισδιάστατη σύνθεση που ενσωµατώνει το υλικό που συλλέχθηκε από τις
προηγούµενες δράσεις. Έτσι, στο σχολείο, η κάθε οµάδα αναλύει το υλικό που έχει
δηµιουργήσει και στη συνέχεια µεταβαίνει σε κατασκευή στις τρεις διαστάσεις. Ο
στόχος είναι η σύνθεση των στοιχείων και η παραγωγή µιας πρότασης που σχολιάζει τη
σχέση της θεότητας µε την πόλη.
Η σύνθεση αυτή περιλαµβάνει τρισδιάστατο κολλάζ πάνω σε χωρικές κατασκευές
που αντιπροσωπεύουν τους θεούς. Οι κατασκευές αυτές τοποθετούνται πάνω σε χάρτη
της Αθήνας και αφηγούνται τις ιστορίες των παιδιών σε σχέση µε τη δράση των θεών
στη σύγχρονη πόλη. Η εικονογράφηση και το κολάζ, γλώσσες υποκειµενικές που δεν
περιλαµβάνουν την έννοια του λάθους, χρησιµεύουν ως µέσα έκφρασης που δίνουν την
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απαιτούµενη ελευθερία για την πραγµατοποίηση των όσων έχουν περιγραφεί (Εικόνα
6).

Ένα παιχνίδι ερµηνειών

Εικόνα 6

Η αφαιρετική αναπαραστάση της πραγµατικότητας αποτελεί το εκφραστικό
εργαλείο των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία. Παρόλα αυτά, µε την εισαγωγή
τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, η µίµηση και η εκλογίκευση παίρνουν τη θέση του
αυθόρµητου συνειρµού και της συµβολοποίησης, µετατρέποντας την αφαίρεση σε
ανοίκειο γι’ αυτά εργαλείο.
Επιχειρώντας να επαν-εισάγουµε τα παιδιά στη δύναµη της αναπαράστασης όχι ως
µίµηση αλλά ως ερµηνευτικό εργαλείο, που είναι ακριβώς το πεδίο εκείνο στο οποίο
προάγεται η νέα γνώση, επιλέγουµε να χρησιµοποιήσουµε σαν εισαγωγή και ως οικείο
εργαλείο επεξεργασίας, τον λόγο και την επινόηση ιστοριών. Το πλούσιο υλικό που
προκύπτει, φέρνει τα παιδιά ένα βήµα πιο κοντά στην αναπαραστατική αφαίρεση.
Τα παιδιά καλούνται να αντλήσουν κώδικες από τον κόσµο των συµβόλων για να
ερµηνεύσουν το περιβάλλον της πόλης, ανοίγοντας ρωγµές στον κανονιστικό
χαρακτήρα της. Τα στοιχεία του τοπίου µεταµορφώνονται στα µάτια τους σε
αντικείµενα και έννοιες της καθηµερινότητάς τους. Προχωρώντας ακόµα παραπέρα,
καλούνται να µετατρέψουν τις έννοιες αυτές σε χώρο. Είναι µια ιδιαίτερα δηµιουργική
µετάβαση σε έναν σύνθετο τρόπο εικαστικής έκφρασης, µε µατιές πίσω από την
προφανή πραγµατικότητα, γεγονός πολύτιµο για τη διεύρυνση της αντίληψής τους.
Οι µατιές αυτές σε λιγότερο ορατές αλλά σηµαντικές πλευρές της πόλης, όπως είναι
οι κοινωνικές σχέσεις, οι συµβολισµοί, τα γεγονότα, η καθηµερινή ζωή, προβάλλουν
την πόλη ως τόπο δράσης. Με τα λόγια του Colin Ward (1979: 180): «Υπάρχουν
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σίγουρα πολλοί άλλοι τρόποι για να χρησιµοποιήσει κανείς την πόλη ως εκπαιδευτικό
υλικό. Γιατί εκτός από την ‘σκληρή πόλη’ των κτηρίων των τόπων και των κατασκευών
υπάρχει και η ‘µαλακή πόλη’ της ανθρώπινης επαφής και δραστηριότητας». Η
διάστασή της αυτή είναι που την καθιστά µεταβαλλόµενο πεδίο και πρωταγωνιστή των
ιστοριών των παιδιών.
Η πραγµατικότητα της πόλης ερµηνεύεται µέσα από το δοµικό πλαίσιο του µύθου. Ο
παιγνιώδης τρόπος χρήσης και επεξεργασίας του µύθου µε την ανάπτυξη των νέων
εκφραστικών µέσων, διαρρηγνύει τη δοµή του. Με τόπο έκφρασης την
αναπαραστατική αφαίρεση, δηµιουργούµε µια νέα σχέση ανάµεσα στο µυθολογικό
παρελθόν, τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και την πόλη ως ενέργηµα.
Οι τοµές στην ιστορία ενσωµατώνουν την ατοµική έρευνα κάθε παιδιού και στοιχεία
της καθηµερινότητάς τους. Ο διαχωρισµός της καθηµερινής ζωής και της µυθολογίας
ανατρέπεται και στοιχεία από διαφορετικά πεδία συνενώνονται. Η παρατήρηση χαρτών
και εικόνων, ο περίπατος που γεφυρώνει την µυθολογική και την σύγχρονη αστική
παρατήρηση, η επινόηση ιστοριών, ένας νέος χάρτης της Αθήνας ως µια ετεροτοπία του
χθες και του σήµερα, που συµπυκνώνει διαδροµές, τρισδιάστατες κατασκευές και
κολάζ, εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Αυτό που σε µια πρώτη ανάγνωση θα
έµοιαζε αταίριαστο, ανοίκειο, στην ουσία αποτελεί µια πορεία προς την κατανόηση του
τόπου µε αφετηρία τον ίδιο µας τον εαυτό.
Η έµφαση, από το τελικό αποτέλεσµα µετατίθεται στη διαδικασία. Η δράση δεν
αντιµετωπίζεται ως τελικό προϊόν, αλλά ως µια ανοιχτή διεργασία, ως ‘γίγνεσθαι’.
Είναι ένα πεδίο σύνθεσης και χειρισµού διαφορετικών γλωσσών, µε ανοιχτά
ενδεχόµενα έκβασης. Τα παιδιά αναπτύσσουν συνείδηση των αφηρηµένων εννοιών που
βρίσκονται πέρα από τα πράγµατα και µπορούν να σκέφτονται δηµιουργικά και
επινοητικά, µια διαδικασία στην οποία το περιβάλλον ως βίωµα παίζει καθοριστικό
ρόλο. Γοητεύονται από τις τυχαίες συσχετίσεις έξω από την τάξη και κάνοντας ακούσια
χρήση ετεροχρονισµένων συµβόλων, παράγουν µε το παιχνίδι τους νέες συγκροτήσεις
της πραγµατικότητας. Η πόλη φωτίζεται ως γόνιµο πεδίο κατανόησης της συµβολής
που έχει το παρελθόν στη διαµόρφωση του τοπίου του παρόντος. Το τελικό αποτέλεσµα
προκύπτει ως µια σειρά υποκειµενικών αναγνώσεων των µύθων που συνδράµει στην
κατανόηση σύνθετων χωρικών εννοιών και της πολυπλοκότητας κάθε µορφής
αναπαράστασης.
Το πρόγραµµα λειτούργησε ως αφετηρία µιας ευρύτερης διαδικασίας παρατήρησης
της πόλης και σύλληψής της ως ολότητα. Ενέργησε ως ένα βήµα πέρα από την
αποσπασµατικότητα που επιβάλλει η ανεξέλεγκτη επέκταση της πόλης µε την απόλυτη
έλλειψη δικτύων φιλικών προς το παιδί.6 Η βιωµατική προσέγγιση στην ιστορικότητα
του τόπου και η γέφυρα, υπό τη µορφή παιχνιδιού ανάµεσα σε παρελθόν και µέλλον,
εντείνουν την αίσθηση του ανήκειν, βοηθούν τα παιδιά να νιώσουν ότι αποτελούν
τµήµα της πόλης. Η λειτουργία της πόλης ως ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο δυναµικό
πεδίο που µας αφορά όλους, υποδεικνύει στα παιδιά ότι µπορούν ατοµικά και
συλλογικά να αναπτύξουν κριτική µατιά, λόγο και δράση.

6

Σε µια συνέχεια της εξοικείωσης µε την πόλη και σε συνδυασµό µε ύλη που προγραµµατικά καλύπτεται
από άλλα µαθήµατα (ιστορία, γεωγραφία, λογοτεχνία), θα υπάρξει σε επόµενες τάξεις στρατηγική
εµβάθυνσης στο αστικό τοπίο.
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