4 ΓΕΝΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ
οο

ΛΥΚΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΣΥΚΡΟΥΣΕΙΣ

∆ΡΑΣΕΙΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΣΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Επιμέλεια Υλικού:

Κιουλάνης Σπύρος, Κιοσσέ Ελένη, Κόλτσης Σταύρος,
Πασχαλίδου Άννα, Χριστοπούλου Βάγια.

Συντονισμός Ομάδων Εργασίας:

Βουδούρης Κώστας (αρχαιολόγος - Επιμέλεια
επιμελητής εκθέσεων)
Υλικού:
Μωυσιάδης Αριστείδης (κλινικός
ψυχολόγος)
Κιουλάνης
Σπύρος
ISBN: 978-960-93-1779-5

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ 2010
2010

ISBN: 978-960-93-1779-5

«Τα καλύτερά μας χρόνια είναι αυτά. 4ο σ’ ευχαριστούμε…..»
«Μπράβο στο σχολείο για την εξαίρετη πρωτοβουλία. Πάντα να πρωτοπορεί
με τέτοιους τρόπους. Χαίρομαι που το παιδί μου φοιτά σε ένα τέτοιο σχολείο….»
«Τελικά η «φυλακή» μάς ανοίγει που και που ένα παραθυράκι να ξεφύγουμε…»
«Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχή των
ανθρώπων...»
«Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά και τη μεγάλη βαθιά φαντασία.
Τέχνη, συγκίνηση, γνώση..»

Από το βιβλίο επισκεπτών της έκθεσης έργων των Βάλια Σεμερτζίδη
και Μπάμπη Βενετόπουλου, στο 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας.

Η αφίσα της έκθεσης

2

31

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Problem – Based Learning, PBL Insight, Vol 3, No 3.
Eggen P. & Kauchak D. (2001) Strategies for Teachers: Teaching Con-tent and Thinking Skills,
Boston Allyn and Bacon, σελ. 234-238.
Frey, K., (1986), Η μέθοδος project (μετ. Μάλλιου), Θεσσαλονίκη.
Kolb, D., (1984), “Experiential learning: experience as the sourse of learning and
Suebnukarn S., & Haddawy, P. (2004). A Collaborative Intelligent Tutorial System for Medical
Problem – Based Learning, In: Proceedings of the 9th International Conference on Intelligent
User Interfaces, ACM Press, N,Y.
Trop L., & Sage, S. (1998). Problems as possibilities: Problem – Based Learning for K-12
Education, Alexandria BA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Νταλάκου, Π., (2005). Εφαρμογή της Μάθησης μέσω της επίλυσης προβλημάτων στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση: Ανίχνευση των απόψεων των φοιτητών για την διοικητική οργάνωση στην Ελλάδα, 3ο Διεθνές Συνέδριο για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση:
Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Πάτρα, Προπομπός.
Ταρατόρη-Τσαλκατίδου Ε., (1996), «Η μέθοδος project και η συμβολή της στη διαπροσωπική
επικοινωνία δασκάλου-μαθητή», Σχολείο και Ζωή,2, 49-55.
Χατζηδήμου Δ., Ταρατόρη Ε., (2001), «Η μέθοδος project στο σχολείο», στο συλλογικό τόμο
(επιστημονική επιμέλεια Ι.Πυργιωτάκη), Ολοήμερο Σχολείο, Λειτουργία και Προοπτικές,
ΟΕΔΒ, Αθήνα.
Χατζηδήμου, Δ., (1988), Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος, Θεσσαλονίκη.
Χατζηδήμου, Δ., (1997)., Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, Θεσσαλονίκη.
Χρυσαφίδης, Κ., (1994), Βιωματική- Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου
project στο σχολείο, Αθήνα.

ΓΕΝΙΚΟΛΥΚΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
4o4oΓΕΝΙΚΟ

ΑνθρώπινεςΣυγκρούσεις
Συγκρούσεις
Ανθρώπινες
Εναλλακτικές
Μαθησιακές
και
Διδακτικές
προσεγγίσεις
Εναλλακτικές
Μαθησιακές
και
Διδακτικές
προσεγγίσεις
βάση
την
εικαστική
παρέμβαση
των
Μπάμπη
Βενετόπουλου
μεμε
βάση
την
εικαστική
παρέμβαση
των
Μπάμπη
Βενετόπουλου
και
Βάλια
Σεμερτζίδη.
Εφαρμογή
Σχεδίου
Δράσης
(project).
και
Βάλια
Σεμερτζίδη.
Εφαρμογή
Σχεδίου
Δράσης
(project).

ΕπιμέλειαΥλικού:
Υλικού:
Επιμέλεια
Κιουλάνης Σπύρος, Κιοσσέ
Ελένη, Κόλτσης
Κιουλάνης
ΣπύροςΣταύρος, Πασχαλίδου Άννα,
Χριστοπούλου Βάγια.
Συντονισμός Ομάδων Εργασίας:
Κώστας Βουδούρης (αρχαιολόγος - επιμελητής εκθέσεων)
Μωυσιάδης
Αριστείδης
(κλινικός
ψυχολόγος)
Βασισμένο
στις εκθέσεις
των
Μπάμπη Βενετόπουλου και Βάλια Σεμερτζίδη.
Βασισμένο στις εκθέσεις των
Μπάμπη Βενετόπουλου και Βάλια Σεμερτζίδη.

Δράμα 2010
Δράμα 2010

30

3
3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1
2
3
4
5
5.1.
5.1.1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6

Περιεχόμενα.............................................................................................................................σελ. 4
Εισαγωγή...................................................................................................................................σελ. 5
Το πρώτο στάδιο εφαρμογής............................................................................................σελ. 6-12
Ανάλυση....................................................................................................................................σελ. 12-13
Διερεύνηση του θέματος από τους μαθητές/τριες....................................................σελ. 13-14
Το δεύτερο στάδιο εφαρμογής: Εργαστήρια εικαστικής έκφρασης...................σελ. 15
Εργαστήριο λογοτεχνικής έκφρασης.............................................................................σελ. 15-16
Εργαστήριο ποίησης............................................................................................................σελ. 16-18
Εργαστήριο ζωγραφικής....................................................................................................σελ. 18-24
Εργαστήριο μουσικής έκφρασης....................................................................................σελ. 24
Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης...................................................................................σελ. 24-25
Παιχνίδι ρόλων.......................................................................................................................σελ. 25
Επίλογος...................................................................................................................................σελ. 25-26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...........................................................................................................................σελ. 26-29
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ...........................................................................................σελ. 30

Ο Κώστας Βουδούρης, αρχαιολόγος-επιμελητής της έκθεσης.

4

29

1.Εισαγωγή

Εργαστήρια εικαστικής έκφρασης

Εργαστήρια εικαστικής έκφρασης

28

Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζουμε την εφαρμογή του σχεδίου δράσης (project)1
με θέμα «Ανθρώπινες συγκρούσεις», το οποίο υλοποιήθηκε στο 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας το
Δεκέμβριο του 20092 .
Αντικείμενο διαπραγμάτευσης του project ήταν ο ψυχολογικός καταναγκασμός του
σύγχρονου ανθρώπου, η σύγκρουση των ανθρώπινων σχέσεων και η σύγκρουση του
ανθρώπου με κάθε μέσο εξουσίας, το οποίο μπορεί να προέρχεται από την οικογένεια, την
κοινωνία, τη θρησκεία ή την πολιτική.
Ως σχέδιο δράσης βασίστηκε αποκλειστικά στα δομικά στοιχεία της μεθόδου
project, όπως αυτά καταγράφονται βιβλιογραφικά και αποτέλεσε μία ανοικτή και συγχρόνως συλλογική διαδικασία επεξεργασίας των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν τις εικαστικές παρεμβάσεις δύο καλλιτεχνών: του Βάλια Σεμερτζίδη και του Μπάμπη Βενετόπουλου.
O Βάλιας Σεμερτζίδης (1911 - 1983) γεννήθηκε στο Κρασνοντάρ του Καυκάσου.
Ρεαλιστής και ασυμβίβαστος, υπήρξε ένας από τους πλέον παραγωγικούς Νεοέλληνες δημιουργούς. Ζωγράφος και χαράκτης, δούλεψε ακούραστα μεγάλες, πολυπρόσωπες κυρίως
συνθέσεις, τοπία, πορτρέτα, φιγούρες, σκηνές από την καθημερινή ζωή, αγρότες, εργάτες,
εικόνες από την Αντίσταση. Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές και κρατικές συλλογές
και ιδρύματα, όπως: Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου
(Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου), Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Παιδείας, Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών και Πειραιώς, Αγροτική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος,
Πινακοθήκη Λιβόρνο, Πινακοθήκη Φερράρας. Μεγάλος αριθμός έργων του φιλοξενείται σε
ιδιωτικές συλλογές στην Eλλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Μπάμπης Βενετόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973. Είναι απόφοιτος
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της Α.Σ.Κ.Τ και
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών. Διδάσκει
στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στις
δημιουργίες του μέχρι σήμερα έχει επεξεργαστεί με οξυδέρκεια έννοιες, όπως αυτές του
εγκλεισμού, της μεταμόρφωσης, της τραγικότητας της ύπαρξης, της συρρίκνωσης των φυσικών και πνευματικών ορίων, του ψυχολογικού καταναγκασμού του σύγχρονου ανθρώπου.
Με εύληπτο και υπαινικτικό τρόπο, μέσα από τα έργα του, ασκεί κριτική στους μηχανισμούς
άσκησης εξουσίας, στους μηχανισμούς επιβολής ψυχολογικής βίας, ψυχικών εκβιασμών και
καθορισμού συμπεριφορών, είτε αυτοί προέρχονται από την κοινωνία, την οικογένεια, τη
θρησκεία ή την πολιτική.
Στόχος της δράσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν να έρθουν σε επαφή με το έργο των δύο καλλιτεχνών, να δουν και να ερευνήσουν το έργο τους, να προβληματιστούν πάνω σ’ αυτό και να δημιουργήσουν νέες εννοιολογικές αναζητήσεις. Απώτερος στόχος ήταν η γνώση και η πληροφόρηση να μετασχηματιστούν σε πράξη και στάση ζωής.

1
Η μέθοδος project ορίζεται ως μία ανοικτή και συγχρόνως συλλογική διαδικασία μάθησης, τα όρια της οποίας δεν είναι αυστηρά
καθορισμένα, αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση που επικρατεί, όταν εφαρμόζεται, και ανάλογα με το
ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι συμμετέχοντες σ’ αυτήν (Frey 1986). Είναι μία μέθοδος που αποβλέπει αφενός στη μεταβολή και στην
υπέρβαση του παραδοσιακού μαθήματος και αφετέρου στο να είναι σε θέση οι μαθητές να μαθαίνουν, χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι
«υπακούουν» στις προδιαγραφές της παραδοσιακής διδασκαλίας (Χρυσαφίδης 1994). Τα δομικά στοιχεία της μεθόδου project είναι: η
επιλογή του θέματος, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση, που πραγματοποιείται με τη συγκέντρωση και την ταξινόμηση του υλικού,
την παρουσίαση των προϊόντων του project και τα συμπεράσματα με την αξιολόγηση (Χατζηδήμου 1997, 1988. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου,
1996. Χατζηδήμου, Ταρατόρη 2001).
2
Την αρχική ιδέα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης είχαν ο αρχαιολόγος - επιμελητής εκθέσεων Κώστας Βουδούρης, ο Διευθυντής
του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας Σπύρος Κιουλάνης και ο Ψυχολόγος του εργαστηρίου Συμβουλευτικής Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών
του 4ου ΓΕΛ Δράμας Αριστείδης Μωυσιάδης.

5

2. Το πρώτο στάδιο εφαρμογής.
Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του σχεδίου δράσης (Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2009
έως και Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009) οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν σε επαφή με
πίνακες, εικόνες, βίντεο και κατασκευές των Βάλια Σεμερτζίδη και Μπάμπη Βενετόπουλου
που εκτέθηκαν για το σκοπό αυτό στην αίθουσα διαδραστικής μάθησης και γενικότερα
στους χώρους του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας.
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2009 στις 12.30 το μεσημέρι. Παρόντες ήταν ο επιμελητής των έργων του Βάλια Σεμερτζίδη Κωνσταντίνος Βουδούρης, η σύζυγος και η εγγονή του Βάλια Σεμερτζίδη και ο Μπάμπης Βενετόπουλος. Παραβρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ν. Δράμας, εκπαιδευτικοί, μαθητές και εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μαθητών του 4ου Γενικού Λυκείου
Δράμας (Εικόνα 1).
Εργαστήρια εικαστικής έκφρασης
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Εικόνα 1. Τα εγκαίνια της έκθεσης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου επισκέφθηκαν ανά τμήμα την αίθουσα
διαδραστικής μάθησης και τους χώρους του σχολείου στους οποίους εκτέθηκαν τα έργα
των δύο καλλιτεχνών. Είδαν τα έργα του Σεμερτζίδη πάνω σε καβαλέτα, καθώς και κατασκευές του Βενετόπουλου. Παρακολούθησαν στο διαδραστικό πίνακα συνέντευξη του
Σεμερτζίδη, σχετικά slides και power pοint με έργα του Βενετόπουλου, ακούγοντας επιλεγμένα μουσικά κομμάτια, όπως ένα Ηπειρώτικο, ένα Ποντιακό και το τραγούδι La rage της
Keny Arkana.

Εργαστήρια εικαστικής έκφρασης
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Δεκεμβρίου 2009. Το δεύτερο στάδιο (εργαστήρια εικαστικής έκφρασης) πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2009.
Την έκθεση επισκέφθηκαν και συμμετείχαν στη μαθησιακή διαδικασία τμήματα του
ΤΕΙ Δράμας, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Δράμας (ΣΔΕ), το Εσπερινό Σχολείο Δράμας,
τμήματα του 3ου Λυκείου Δράμας, καθώς και πολίτες του Νομού Δράμας.
Με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης «ανθρώπινες συγκρούσεις» αναπτύχθηκε η
βασική ικανότητα «να μάθει κανείς πώς να μαθαίνει». Ο συνδυασμός θεωρίας και βιωματικής
εμπειρίας επέτρεψε στους μαθητές και τις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν την αλληλεξάρτηση των πραγμάτων, να αναπτύξουν σφαιρική άποψη για τον κόσμο και να αποκτήσουν
ενδιαφέρον για συμμετοχή. Η συμμετοχή στα σχολικά δρώμενα μετατράπηκε, από υποχρέωση, σε ευχάριστη δραστηριότητα. Μέσα σε ένα κλίμα μάθησης που χαρακτηρίστηκε από
την αναζήτηση, την ελεύθερη έκφραση, τη δημιουργικότητα, την ενίσχυση της πρωτοβουλίας και την ενθάρρυνση της κριτικής προσέγγισης των ζητημάτων, οι μαθητές και οι μαθήτριες απέκτησαν κίνητρο συμμετοχής στις σχολικές διαδικασίες και αισθάνθηκαν υπεύθυνοι για
την πρόοδό τους. Η μάθηση μετατράπηκε από γραμμική σε διαδραστική, μη-γραμμική
εκπαιδευτική διαδικασία, όπου οι μαθητές/τριες κινήθηκαν με ευελιξία ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και μορφές γνώσης.
Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, από «πομποί» γνώσης, μετεξελίχθηκαν σε
«εμψυχωτές» της τάξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργατικής
μάθησης, όπου οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες που απαιτούσαν ανακάλυψη,
ανάλυση και σύνθεση. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί εμπλούτισαν το ρεπερτόριο των διδακτικών τους τεχνικών με τη χρήση μεθόδων όπως η οργανωμένη συζήτηση, η εργασία σε
ομάδες, τα εκπαιδευτικά projects, η μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων, οι μελέτες περίπτωσης, κ.α..

Η μαθησιακή διαδικασία βασίστηκε σε ένα σενάριο το οποίο κάθε φορά παρουσιάζονταν στα τμήματα που επισκέπτονταν την έκθεση από την ομάδα των εκπαιδευτικών που
στήριζε τη διαδικασία. Οι μαθητές/τριες έβλεπαν την έκθεση και άκουγαν το μαθησιακό
σενάριο, το οποίο αποτελούσε την πιο κάτω ειδικά διαμορφωμένη ιστορία για το έργο των
δύο καλλιτεχνών.
«Ο Βάλιας Σεμερτζίδης εμπνεύστηκε και απαθανάτισε τους ανθρώπους της υπαίθρου, του καθημερινού μόχθου και της βιοπάλης. Τα έργα του ο «Σκυριανός», η «Βλάχα
των Αγράφων», η «Υφάντρα», ο «Ψαράς» και ο «Σπορέας» αποτυπώνουν την περηφάνια
των Ελλήνων αυτών. Ευθυτενείς, αξιοπρεπείς, με πρόσωπα σκληραγωγημένα απ’ την
καθημερινή δουλειά ορθώνουν το βλέμμα χωρίς φόβο (Εικόνα 2).
3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εικόνα 2. Άνθρωποι της υπαίθρου, του καθημερινού μόχθου και της βιοπάλης (Σεμερτζίδης).
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3
Η μαθησιακή διαδικασία εμπεριείχε στοιχεία από την εφαρμογή της μάθησης μέσω επίλυσης προβλημάτων [Problem – Based Learning
(PBL). Η PBL ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις ιατρικές σχολές κατά τη δεκαετία του 70’ κερδίζοντας στη συνέχεια έδαφος σε πολλούς
κλάδους της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Νταλάκου, 2005). Η εκπαιδευτική αυτή πρακτική προσελκύει το ενδιαφέρον και ωθεί τους
μαθητές σε ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την επίλυση προβλημάτων (Trop & Sage, 1998. Eggen & Kauchak, 2001). Βοηθά στην
εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, ενώ συμβάλλει στην υποκίνηση των συμμετεχόντων (Suebnukarn & Haddawy,
2004. Kolb, 1984).

7

Στο θεατρικό του Rubio ένα ζευγάρι Αμερικανών συμμετέχει στο κρατικό πρόγραμμα για την αναχαίτιση των μεξικανών μεταναστών και περιμένει κάτω από τον καυτό ήλιο
της Αριζόνα τους γείτονες "εισβολείς". Πρόκειται για μια αιχμηρή σάτιρα για τον «εχθρό» που
δεν είναι άλλος από εμάς τους ίδιους...
O Χουάν Κάρλος Ρούμπιο (Juan Carlos Rubio) γεννήθηκε στην Κόρντοβα της Ισπανίας το 1967. Σπούδασε Θέατρο στη Βασιλική Ακαδημία Θεάτρου και Χορού της Μαδρίτης
(1984-1987). Ο ίδιος δηλώνει πως είναι πρώτα απ' όλα ηθοποιός και έχει συμμετάσχει σε
πολλές παραστάσεις. Παράλληλα ασχολείται εδώ και 12 χρόνια με επιτυχία με τη θεατρική
γραφή, αλλά και τη σκηνοθεσία. Από τα έργα του ξεχωρίζουν: Καπνός (Α΄Βραβείο Ένωσης
Ισπανών Θεατρικών Συγγραφέων 2005), Τρεις (2000), 100m2 (2007), Απόψε δεν είμαι για
κανέναν (1997), Οι Πληγές του ανέμου (1999), Arizona (2006), κ.ά. Το Arizona ανέβηκε το
2008 στην Ισπανία σε σκηνοθεσία του συγγραφέα και στη συνέχεια περιόδευσε στην Αμερική, όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Οι πίνακές του αφηγούνται την ιστορία της Ελλάδας τη δεκαετία του 1940-50. Η
γυναίκα σκυμμένη και υποταγμένη δουλεύει
σκληρά θερίζοντας τα στάχυα(Εικόνα 3).
Ωστόσο την ειρηνική ζωή σκιάζει η
αντάρα του πολέμου. Τα βουνά σκοτεινιάζουν, καθώς οι εχθροί πλησιάζουν. Οι άντρες
συγκεντρώνονται και συζητούν. Αποφασίζουν να αντισταθούν (Εικόνα 4).

5.5. Παιχνίδι ρόλων.

Εικόνα 3. Θερισμός (Σεμερτζίδης)

Οι ομάδες των μαθητών που συμμετείχαν στα εργαστήρια πήραν μέρος σε ένα
παιχνίδι ρόλων με θέμα: «το παιχνίδι του αποκλεισμού».Σκοπός ήταν να διαπιστώσουμε τον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα κοινωνικά φαινόμενα και αντιδρούμε σ’ αυτά.
Στόχος ήταν να προκαλέσουμε ενδιαφέρον και συναισθηματική φόρτιση για θέματα ανισότιμων κοινωνικών σχέσεων.
Περιγράφουμε στη συνέχεια τα βασικά στάδια και τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω παιχνίδι.
1ο στάδιο. Χωρίσαμε τους μαθητές σε τρεις ομάδες και ζωγραφίσαμε μία κηλίδα στο
πρόσωπο του καθενός (κόκκινη, πράσινη και μπλε).
1ος γύρος. Οι πράσινοι έχουν όλη τη δύναμη στο παιχνίδι και κάθονται άνετα. Τους
προσφέρθηκε γλυκό και νερό. Διατάζουν τους κόκκινους να στέκονται όρθιοι με τις μύτες
τους ακουμπισμένες στον τοίχο, ακίνητοι και σιωπηλοί. Δίνουν διαταγές στους μπλε, όπως
σταθείτε με το ένα πόδι κ.λ.π.
2ος γύρος. Οι κόκκινοι έχουν τη δύναμη, οι μπλε στον τοίχο, οι πράσινοι στη δουλειά.
3ος γύρος. Οι μπλε έχουν τη δύναμη, οι πράσινοι στον τοίχο, οι κόκκινοι στη δουλειά.
2ο στάδιο. Δόθηκε η δυνατότητα σε όλους να μιλήσουν για το τι συνέβη, τι ένοιωσαν
και πως ήθελαν να αντιδράσουν.
3ο στάδιο. Συνδέθηκε το παιχνίδι με την πραγματική ζωή με βασικά ερωτήματα:
Συμβαίνει κάτι ανάλογο στην κοινωνία;
Ποιες κατηγορίες ανθρώπων στην Ελλάδα είναι αποκλεισμένες;
Με ποιους τρόπους ασκείται ο αποκλεισμός σε αυτές τις κατηγορίες;
Ποιες σχέσεις εξουσίας αναπτύσσονται στα πλαίσια του αποκλεισμού;
Ζητήσαμε στη συνέχεια από τα μέλη της ομάδας να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν
τις κοινωνικές ομάδες που με τις πράξεις τους λειτουργούν όπως οι δυνατοί στο παιχνίδι.
Δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημοτικές αρχές, τις σχέσεις
εξουσίας μέσα στην οικογένεια, όπως σύζυγος και πατέρας κ.α.
6. Επίλογος
Στο σχέδιο δράσης συμμετείχαν 444 μαθητές και μαθήτριες του 4ου Γενικού Λυκείου
Δράμας. Το πρώτο στάδιο (έκθεση έργων τέχνης) υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 7-11

Εικόνα 4. Συγκέντρωση Ανδρών (Β.Σεμερτζίδης)
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Αλλά και οι γυναίκες αφήνουν τις δουλειές τους, υψώνουν το ανάστημά τους και
συγκεντρώνονται έτοιμες να βοηθήσουν στην αντίσταση «Συγκέντρωση Γυναικών». Το
αποτέλεσμα αυτής της αντίστασης είναι μια « Εκτέλεση» (εικόνα 5).

Εικόνα 5. Εκτέλεση (Β.Σεμερτζίδης)
Εικόνα 23.

Οι Έλληνες, χωρίς φόβο, με σκληρό βλέμμα αντιμετωπίζουν το θάνατο, ενώ ο
εχθρός παρακολουθεί οργισμένος. Οι απλοί άνθρωποι της υπαίθρου γίνονται τελικά
ήρωες και μπαίνουν στο πάνθεον των αγωνιστών της ελευθερίας «Αρχάγγελος» (εικ. 6).

5.3. Εργαστήριο μουσικής έκφρασης.
Μία ομάδα μαθητών ανέλαβε να μελοποιήσει τους στίχους του μαθητή Σαρακινιώτη
Βασίλη (εργαστήριο ποιητικής έκφρασης). Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες επένδυσαν τα έργα
των Σεμερτζίδη και Βενετόπουλου με τα παρακάτω μουσικά κομμάτια.
Μεθυσμένα ξωτικά - Ο δρόμος (Ναι! Τα παιδιά είναι στους δρόμους ξανά και ακούω παντού
δυνατά, φωνές να διαταράσσουν τη κοινή ησυχία κι έτσι να συνεχίζεται του δρόμου η ιστορία…)
ac/dc - thunderstruck
Metallica - Enter Sandman
Μανιακός - Τα όνειρά μας
Dj-Fence – Πληγωμένα παιδιά
5.4. Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης.
Από το εργαστήριο θεατρικής έκφρασης προέκυψε ως σχετικό με το θέμα της έκθεσης το θεατρικό έργο του Juan Carlos Rubio «Arizona». Η θεατρική ομάδα του 4ου Γενικού
Λυκείου ανέλαβε να προετοιμάσει μία θεατρική παράσταση με το συγκεκριμένο έργο η
οποία θα παρουσιαστεί στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του
project.
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Εικόνα 6. Συγκέντρωση ανδρών, συγκέντρωση γυναικών, εκτέλεση, αρχάγγελος (Σεμερτζίδης).
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Βέβαια ο Σεμερτζίδης δεν ξεχνά και την ποντιακή του καταγωγή. Αποτυπώνει τις
ποντιακές παραδόσεις σε δύο πίνακες. Ο «Γυναικείος Ποντιακός Χορός» απεικονίζει
γυναίκες με παραδοσιακές στολές να χορεύουν κυκλικά. Ο «Ανδρικός Ποντιακός Χορός»
(εικόνα 7) ξεχωρίζει για το έντονο κόκκινο χρώμα των βουνών , που ίσως συμβολίζει το
αίμα των Ποντίων και έρχεται σε αντίθεση με το μαύρο χρώμα των στολών των χορευτών.

Εικόνα 21.

Εικόνα 7. Ποντιακός χορός (Σεμερτζίδης)

Παρόμοια μηνύματα αντίστασης σε κάθε είδους εξουσία και αγώνα για ελευθερία επιχειρεί να στείλει με τα έργα του και ένας νέος καλλιτέχνης ο Μπάμπης Βενετόπουλος. Τα υποβλητικά βιντεοαντικείμενα του Μπάμπη Βενετόπουλου προκαλούν έντονες
συναισθηματικές αντιδράσεις, τόσο με την ατμοσφαιρική, φυσική παρουσία τους, όσο
και με τις άμεσες αναφορές σε καταστάσεις - ηθελημένου ή επιβεβλημένου - εγκλεισμού,
φυλάκισης και κλειστοφοβικού χώρου.
Το έργο του ασκεί, με εύληπτο τρόπο, κριτική στις μεθόδους άσκησης εξουσίας
και στους μηχανισμούς επιβολής ψυχολογικής βίας.

Εικόνα 22.
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Το βίντεο «Πουλιά: Birds I» (εικόνα 8) αποτελεί περαιτέρω ένα σχόλιο στο χρόνο ως
φυλακή, στη φυσιολογική τραγικότητα της φθοράς που υφίσταται το σώμα και το πνεύμα.

Εικόνα 19.

Εικόνα 8. Το έργο Birds, 2004. Εγκατάσταση – Installation (Βενετόπουλος) – από την
έκθεση έργων του Μ. Βενετόπουλου στο 4ο ΓΕΛ Δράμας.

Στους «Δεσμώτες» (εικόνα 9), ένα έργο το οποίο παρουσιάστηκε σε μία μικρή αποθήκη του σχολείου ανάμεσα σε παλιά αντικείμενα, παρουσιάζεται «ο ασφυκτικός και επώδυνος εναγκαλισμός δύο οντοτήτων, η περιπλεγμένη συνύπαρξη και η μάταιη προσπάθεια
αποδέσμευσής τους».

Εικόνα 20.
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Εικόνα 9. Δεσμώτες – Bounds, 2007. DV PAL (Βενετόπουλος) – από την έκθεση έργων
του Μ. Βενετόπουλου στο 4ο ΓΕΛ Δράμας.
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Στα έργα του «Στρατηγός» (εικόνα 10) και «Στρατιώτης» (εικόνα 11) ο Βενετόπουλος παρουσιάζει «τη σχέση εξουσίας πατέρα – γιου, στρατιώτη – στρατιωτικού, εξουσιαστή - εξουσιαζόμενου ».

Αρκετοί, τέλος, μαθητές/τριες ζωγράφισαν σε χαρτί σχεδίασης αρκετά έργα με
μολύβι σχεδίου (εικόνες 17-23).

Εικόνα 17.
Εικόνα 10. Στρατηγός – από την έκθεση έργων
του Μ. Βενετόπουλου στο 4ο ΓΕΛ Δράμας.

Εικόνα 11. Στρατιώτης – από την έκθεση έργων
του Μ. Βενετόπουλου στο 4ο ΓΕΛ Δράμας.

3. Ανάλυση.
Στο στάδιο της ανάλυσης δίνονταν επεξηγήσεις στους μαθητές/τριες, σχετικές με τα
έργα των καλλιτεχνών που είδαν, αλλά και με την παρουσίαση που παρακολούθησαν.
Τονίστηκε στο πλαίσιο αυτό ότι μέσα από τα έργα του ο Βάλιας Σεμερτζίδης επιχειρεί
να αποτυπώσει την εναγώνια προσπάθεια των απλών ανθρώπων της υπαίθρου, οι οποίοι
διεκδικούν το δικαίωμά τους στη ζωή και την αναγκαιότητά τους να αναπνεύσουν δίχως τις
απαγορεύσεις ενός συστήματος που ναρκοθετεί τα όνειρά τους και ακυρώνει την αγωνιστική τους διάθεση.
Το έργο «Πουλιά» του Βενετόπουλου, με άρτια τεχνική και τεχνολογική παρουσίαση
είναι μία σύγχρονη ματιά του εγκλεισμού και της φυλακής. Είναι στη συνέχεια μια κριτική
θεώρηση της μεταμόρφωσης και της αλλαγής συμπεριφοράς του ανθρώπου εξαιτίας του
εγκλεισμού. Πρόκειται για έναν επιβεβλημένο εγκλεισμό που έχει ως αποτέλεσμα τη σχιζοφρενική εξέλιξη της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα από τις αντιξοότητες της σύγχρονης αστικής πραγματικότητας. Σίγουρα παρατηρούμε μια προσωπική εμπλοκή με διάθεση ενδοσκόπησης και συμβολισμούς για τα αδιέξοδα, τις ψυχικές εντάσεις και τους αποκλεισμούς των
σύγχρονων κοινωνιών. Η τηλεόραση, αντικείμενο -σύμβολο της σύγχρονης επικοινωνίας
μετατρέπεται σε σώμα – φυλακή του σύγχρονου ανθρώπου.
Στα έργα «Στρατηγός» και «Στρατιώτης» ο πατέρας παρουσιάζεται τρομακτικός με
τη στολή του στρατηγού και ραμμένα πάνω στη σάρκα του τα διακριτικά της εξουσίας
12

Εικόνα 18.
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και δείχνει άρρωστη. Κάπως έτσι μπορούμε να σκεφτούμε και για τον άνθρωπο. Eνώ όλοι οι
άνθρωποι είμαστε ίδιοι και κάνουμε επιλογές για τη ζωή μας, άλλοι επιλέγουν να ζουν με
στερεότυπα, όρια και προκαταλήψεις, ενώ κάποιοι άλλοι καταφέρνουν να ξεφύγουν απ’
αυτά και ζουν όπως θέλουν. Λένε ότι οι άνθρωποι έχουν ελεύθερη βούληση και αποφασίζουν σύμφωνα με αυτό που αυτοί κρίνουν σωστό, όμως, κάνουν πάντα αυτό που πραγματικά θέλουν και αυτό που πιστεύουν οι ίδιοι;

4. Διερεύνηση του θέματος από τους μαθητές/τριες.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στη διαδικασία καλούνταν συζητώντας, γράφοντας ή δουλεύοντας σε ομάδες να δώσουν απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήματα. Το βασικό ζήτημα αφορούσε τις «ανθρώπινες συγκρούσεις» μέσα από το έργο των
Σεμερτζίδη και Βενετόπουλου. Πρόκειται για ένα βασικό – διαχρονικό θέμα το οποίο εκφράζεται μέσα σε διαφορετικές εποχές, με διαφορετικά εκφραστικά μέσα και κάτω από διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες. Οι μαθητές/τριες καλούνται να διακρίνουν τα διαφορετικά
στοιχεία στο έργο των δύο καλλιτεχνών, να αναδείξουν σχετικά προβλήματα από την προσωπική τους ζωή και να προτείνουν λύσεις.
Διαπιστώνεται από τους μαθητές και τις μαθήτριες στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης ότι ο Σεμερτζίδης χρησιμοποιώντας τα παραδοσιακά μέσα της χαρακτικής, μιας διαδικασίας ιδιαίτερα κοπιαστικής, πετυχαίνει να καταμαρτυρήσει την αγωνία του και να την
κοινοποιήσει εκτυπώνοντάς την σε πολλαπλά αντίγραφα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προκήρυξη, για αλλεπάλληλες αντιγραφές μιας ζοφερής πραγματικότητας. Ένας πόλεμος έρχεται να ακυρώσει τις προσδοκίες και να διαψεύσει τα οράματα για κοινωνική δικαιοσύνη μιας
ολόκληρης γενιάς που, αν και προδομένη, αντιστέκεται κι ελπίζει, επιμένει και μάχεται για τη
διάσωση των ιδανικών της. Μια γενιά που μολονότι βιώνει στον υπερθετικό βαθμό τη
συντριβή της προχωρά με άκαμπτο το φρόνημα στα πεδία της σύγκρουσης με οτιδήποτε
την αναιρεί και την πληγώνει. Μια γενιά τέλος που αρνείται την οδό της παραίτησης και αγωνίζεται, για να συνεχίσει να υπάρχει. Αγωνίζεται, για να δώσει το ελπιδοφόρο μήνυμα της
ανατροπής. Και συγκρούεται, γιατί μόνο μέσα από τη σύγκρουση ανατρέπεται αυτό που
μας συνθλίβει.
Παρόμοια μηνύματα αντίστασης σε κάθε είδους εξουσία και αγώνα για ελευθερία
διαπιστώνονται και μέσα στο έργο του Μπάμπη Βενετόπουλου, ο οποίος χρησιμοποιεί μια
διαφορετική και πιο μοντέρνα τεχνοτροπία: διαδραστικά έργα, βίντεο, εγκαταστάσεις ή
κατασκευές.
Διαπιστώνεται ότι μέσα από τα έργα του Μπάμπη Βενετόπουλου προβληματιζόμαστε για τον εγκλεισμό των ανθρώπων στο σώμα τους κι ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, που
επιχειρούν απεγνωσμένα να βρουν διέξοδο και μάλιστα μέσα στη φύση και να αποδράσουν
από τα δεσμά της καθημερινότητας, που επιτείνει τη μοναξιά τους, κι ορθώνει τείχη δυσθεώρητα στην επικοινωνία τους με τους συνανθρώπους τους και τους συμπορευτές τους στο
ταξίδι της ζωής. Αισθάνονται πως βρίσκονται σε έναν κλωβό και μάλιστα ασφαλείας, τα
κιγκλιδώματα του οποίου αδυνατούν να διαρρήξουν. Ζουν σ’ ένα περιβάλλον ιδιαίτερα
εχθρικό και καταθλιπτικό που τους έχει περιχαρακώσει, ακριβώς γιατί είναι γεμάτο από
στρεβλώσεις κι αγκυλώσεις. Περιθωριοποιημένοι, λοιπόν, καθώς είναι, αρθρώνουν κελαηδισμούς ύστατης επικοινωνίας. Κελαηδούν αποδεικνύοντας πως υπάρχουν, κελαηδούν βγάζοντας μια αυδή γλυκόφωνη και γλυκόλαλη, έμπλεη όμως απογοήτευσης και σπαρακτικής
αγωνίας.
Παραθέτουμε στη συνέχεια ομαδοποιημένες μερικές απόψεις μαθητών και μαθητριών που πήραν μέρος στη διαδικασία:
«Η οργή πρέπει να εκφράζεται. Στην καταπίεση πρέπει να αντιδρούμε κι όχι να
σιωπούμε».

Εικόνα 15. «Παράλληλη πραγματικότητα»

Μία ομάδα μαθητών πρότεινε ως σχετικό με το έργο των
δύο καλλιτεχνών τον πίνακα του
Έντβαρντ Μύνχ η «Κραυγή». Ένας
άνθρωπος, που το πλήθος -ορατό
μόνον από αυτόν- τον έχει εξουθενώσει. Σιωπηλές συγκατανεύσεις,
παγωμένα χαμόγελα, άψυχα λόγια,
όλα κομμάτια σε κάθε του βήμα,
επιχειρούν να τον εξορίσουν από
τους πόθους και τα όνειρά του, τη
στιγμή που ο ίδιος ουρλιάζει για να
σπάσει τον κλοιό (εικόνα 16).
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του (παράσημα και σπαθί ). Ο γιος με τον εξοπλισμό του στρατιώτη, κρατώντας αποφασιστικά το όπλο του, έχει κυριολεκτικά ραμμένο το στόμα του. Η φίμωση αυτή, είτε του
έχει επιβληθεί από την εξουσία είτε είναι οικειοθελής.

Εικόνα 16. Έντβαρντ Μύνχ « Η Κραυγή».
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«Η ζωή είναι ωραία, αρκεί να ξέρεις να τη ζεις διεκδικώντας αυτά που σου ανήκουν
χωρίς φόβο».
«Το θέμα είναι πως ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να εκφράζεται ελεύθερα και να
συγκρούεται, εάν πρέπει. Πρέπει να υποστηρίζουμε τη γνώμη μας. Η τέχνη είναι ένας
τρόπος έκφρασης για τον καθένα, άσχετα πώς το βλέπουν οι άλλοι».
«Μέσω της μουσικής πολλοί άνθρωποι εκφράζονται καλύτερα, γιατί δεν μπορούν να
μιλήσουν, εφόσον νιώθουν καταπιεσμένοι».
«Οι γονείς μας μάς πιέζουν με σκοπό να γίνουμε καλύτεροι για το δικό μας καλό. Το
κάνουν αυτό, είτε επειδή στερήθηκαν κάτι ή έχασαν κάποια ευκαιρία στο παρελθόν.
Έτσι, όμως, μας αγχώνουν κάνοντάς μας κατά κάποιο τρόπο σαν κι αυτούς».
«Η ζωγραφική, όπως και η μουσική, είναι μέσα έκφρασης. Μ’ αυτές τις τέχνες μπορεί
να εκφράσει κανείς και να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του. Πολλοί βρίσκουν
διέξοδο στις τέχνες, γιατί ίσως να φοβούνται να αντιδράσουν ή να εκφέρουν άποψη
πάνω σε πολλά θέματα, τα οποία τους αφορούν άμεσα. Επί παραδείγματι αυτό συμβαίνει στις σχέσεις με τους γονείς, όπου τα παιδιά συχνά καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, εξαιτίας του φόβου που προκαλεί η αυταρχική συμπεριφορά κάποιων
γονέων».
«Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας πρέπει κατά τη γνώμη μου να χαρακτηρίζονται από αλληλεγγύη, σεβασμό, αγάπη και κατανόηση».
«Τα μικρότερα σε ηλικία μέλη να έχουν τη δυνατότητα και το θάρρος να απευθύνονται στους μεγαλύτερους με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων τους».
«Προσπαθούμε να κάνουμε ανατροπές, αλλαγές, αλλά φοβόμαστε. Πάντα φοβόμαστε το άγνωστο. Φοβόμαστε ότι, αν διαφωνήσουμε με τους κανόνες που μας θέτουν,
θα μας στιγματίσουν και θα μας απομακρύνουν…». «Γι’ αυτό το λόγο έχουμε βρει
έναν ακίνδυνο τρόπο για να εκφραστούμε, τη μουσική. Η μουσική μας δίνει την
ευκαιρία να πούμε όσα δε μας επιτρέπουν οι άλλοι και η κοινωνία να πούμε.. Προσωπικά δεν ξέρω τι θα έκανα, αν δεν υπήρχε η μουσική. Όταν κάποιοι μας κλείνουν το
στόμα, η μουσική μας αφήνει ελεύθερους».
«Καμιά φορά οι γονείς μας μάς καταπιέζουν, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μας κάνουν
επίθεση έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σε υποβαθμισμένες δουλειές. Προσπαθούν
να μας εξασφαλίσουν το μέλλον μας. Εμείς τα παιδιά εκφραζόμαστε με τη μουσική,
μας αντιπροσωπεύει κατά κάποια έννοια. Έτσι το άγχος χάνεται στον ήχο της μελωδίας, καθώς γαληνεύουμε και γινόμαστε πιο ήρεμοι».
«Ο άνθρωπος με το ραμμένο στόμα, πιστεύω πως δε θέλει να μιλήσει, είτε για να
κρύψει ένα μυστικό είτε γιατί θέλει να δείξει κάτι, να συμβολίσει κάτι με τη σιωπή».
«Ένα μεγάλο θέμα είναι το θέμα της ομιλίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα,
γιατί φοβόμαστε. Η συνείδησή μας δε μας αφήνει να πούμε την αλήθεια, γιατί φοβόμαστε το κοινωνικό σύνολο, το τι θα συμβεί, φοβόμαστε το άγνωστο. Επίσης, δε
μιλάμε, επειδή φοβόμαστε τους γονείς μας. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με
τους γονείς μας, γιατί τους φοβόμαστε, φοβόμαστε την αντίδρασή τους. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα στους γονείς».
«Το τραγούδι ήταν και θα συνεχίσει πάντα να είναι ένα κύριο μέρος του πολιτισμού
μας. Μέσα από το τραγούδι εκφράζονται τα συναισθήματά μας, τα οποία είναι δύσκολο να τα εκφράσουμε μέσα από το διάλογο. Πολλές φορές νιώθουμε ότι τα τραγούδια
γράφτηκαν για μας και απεικονίζουν την ψυχολογική μας κατάσταση. Επιπλέον μέσα
από τα τραγούδια μπορούμε να μιλήσουμε έμμεσα σε κάποιον για το τι νιώθουμε γι’
αυτόν ή ακόμα να του πούμε κάποιες αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εκφράσουμε. Αυτά γίνονται μέσα από την αφιέρωση τραγουδιών στο συγκεκριμένο πρόσωπο».
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Εικόνα 13. Πίνακες ζωγραφικής ακουαρέλας σε καμβά

Ο πίνακας «παράλληλη πραγματικότητα» (εικόνα 15), σύμφωνα με τη
Δέσποινα Αλεξιάδου (Α3), αντιπροσωπεύει δυο αντίθετες απόψεις που
επικρατούν για τη ζωή και είναι τόσο
δύσκολο να τις διαχωρίσουμε. Η πρώτη
άποψη είναι να ζεις τη ζωή σου σύμφωνα με τα πρότυπα που επικρατούν και να
περιορίζεσαι σε όρια τα οποία άλλοι σου
τα έθεσαν και συ απλώς επιλέγεις να τα
ακολουθήσεις. Υπάρχει όμως και η άλλη
επιλογή, η αντίθετη άποψη, που είναι να
ζεις τη ζωή σου ελεύθερος, όπως εσύ
Εικόνα 14. «Φόβος ή οργή;»
θέλεις, νομίζοντας ότι έχεις κάνει τη
σωστή επιλογή και βρίσκεσαι στο σωστό
δρόμο. Όμως ποιος μας εγγυάται ότι είμαστε στο σωστό δρόμο; Διότι, και αν ακόμη βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, βλέπουμε μόνο τη γραμμή που έχουμε χαράξει και δεν παρατηρούμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, οπότε η αλήθεια μπορεί να κρύβεται κάπου εκεί και εμείς
απλά να την προσπερνούμε.
Έτσι λοιπόν και το δέντρο στον πίνακα αντιπροσωπεύει τις δυο αυτές απόψεις. Η ρίζα
του δέντρου είναι ίδια. Kι όμως η μια μεριά, που είναι ελεύθερη, ακτινοβολεί, όπως είναι και
η φύση του δέντρου, ενώ η άλλη, κλεισμένη σε στερεότυπα και κανόνες, είναι χωρίς φύλλα
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Γιάννης Αγγελάκας (Αμνησία)
Δεν ξεσηκώνομαι, δεν ψάχνω, δεν ξεσπάω,
δεν προχωράω πίσω ή μπροστά
κι όλα αυτά που θέλω ν' αγαπάω
δε μ' ανατριχιάζουν πια.
Γύρω μου οι σκιές έχουν παγώσει
κι έχω μείνει με το χέρι απλωμένο
τι ήθελα να κάνω έχω ξεχάσει
θα περιμένω, ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω...
Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης
με νανουρίζει μια στριμμένη μελωδία
όσοι περνούν τη χώρα της απόγνωσης
παθαίνουν αμνησία.
Δεν απορώ ούτε καταλαβαίνω
πώς συνεχίζω να υπάρχω μ’ όλα αυτά
θέλω να βγω από δω μέσα κι όμως μένω
σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
Γύρω μου το τζάμι έχει σπάσει κι έχω μείνει με το βλέμμα καρφωμένο
τι ήθελα να δω έχω ξεχάσει
θα περιμένω, ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω...
Τάσος Λειβαδίτης (Περιπλανήσεις).
Κι άλλοτε συμβαίνουν γεγονότα συνταρακτικά, μα κανείς δεν τα προσέχει όπως αυτά
τα φτωχά χειρόγραφα πάνω στο τραπέζι που τ' ανεμίζει κιόλας η λησμονιά ή όταν ανεβαίνεις
στο λεωφορείο αποχαιρέτησε το παρελθόν, γιατί δε θα 'χεις άλλη ευκαιρία να επιστρέψεις. Κι
ένα άστρο στην άκρη τ' ουρανού είναι πάντοτε ένα ζήτημα ζωής και θανάτου.

5. Το δεύτερο στάδιο εφαρμογής: Εργαστήρια εικαστικής έκφρασης.
Στο δεύτερο στάδιο (Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009 έως Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου
2009) πραγματοποιήθηκαν τα εργαστήρια εικαστικής έκφρασης. Σε αυτά μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρώτο στάδιο συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες
γραπτής, προφορικής και εικαστικής έκφρασης, όπως γραπτά κείμενα, έργα ζωγραφικής,
μουσικές προτάσεις, παιχνίδι ρόλων και αποτύπωσης των εμπειριών που αποκόμισαν από
την επαφή τους με το έργο των δύο καλλιτεχνών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν:
1) Εργαστήριο λογοτεχνικής έκφρασης.
2) Εργαστήριο ζωγραφικής.
3) Εργαστήριο ποιητικής έκφρασης.
4) Εργαστήριο μουσικής έκφρασης.
5) Εργαστήριο θεατρικής έκφρασης.
6) Παιχνίδι ρόλων.
Ακολούθησε επεξεργασία των δεδομένων, ομαδοποίηση και καταγραφή των πορισμάτων που αποτέλεσαν την οπτική των μαθητών και μαθητριών απέναντι στο έργο του
Μπάμπη Βενετόπουλου και του Βάλια Σεμερτζίδη.

5.1. Εργαστήριο λογοτεχνικής έκφρασης.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που πήραν μέρος στο εργαστήριο λογοτεχνικής έκφρασης έγραψαν κείμενα σχετικά με το αντικείμενο του project. (Εικόνα 12).

5.2. Εργαστήριο ζωγραφικής
Οι ομάδες μαθητών/τριών που πήραν μέρος στο εργαστήριο ζωγραφικής ζωγράφισαν δύο πίνακες ζωγραφικής ακουαρέλας σε καμβά (εικόνα 13) και χαρτί σχεδίασης και
αρκετά έργα με μολύβι σχεδίου.
Εξηγώντας τον πίνακα «Φόβος ή οργή;» (εικόνα 14) η Δέσποινα Σταυριανίδου του
τμήματος (Α'3) τονίζει ότι: «Στις μέρες μας ο κόσμος ζει απομονωμένος, απομακρυσμένος,
βιώνοντας την αλλοτρίωση. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει την αίσθηση πως κάποιος είναι
εκεί, να τον παρακολουθεί και να του στερεί την προσωπική του ελευθερία. Υπάρχει πάντα
κάποιος που βρίσκεται πάνω απ’ αυτόν, που έχει την δυνατότητα να τον ελέγχει και να τον
καθοδηγεί όπου και όπως αυτός θέλει. Η ελεύθερη βούληση τείνει να γίνει παρελθόν, αφού
αναγκάζεται τελικά να υποκύψει... Η χρόνια καταπίεση που υπόκειται οδηγεί στην ψυχολογική κατάρρευση, που έμμεσα επηρεάζει και τη σωματική υγεία του ατόμου. Η δυστυχία, ο
φόβος, η σύγχυση, τα προβλήματα επικοινωνίας κάνουν την εμφάνιση τους. Φόβος ή οργή;
Τέλος ή αρχή;»

Εικόνα 12. Εργαστήρι λογοτεχνικής έκφρασης.
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Στο κείμενο με τίτλο «Φυλακή», της μαθήτριας της Α΄ τάξης, Ειρήνης Ζηλακάκη τονίζεται χαρακτηριστικά πως: «Όλα γύρω είναι μία φυλακή. Μία φυλακή στην οποία όλοι μας είμαστε εγκλωβισμένοι. Ωστόσο, ενώ δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε
τη δική μας επανάσταση. Όπως πολλοί ποιητές είπαν “εμείς οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι, για
να είμαστε ελεύθεροι”. Κανένας, λοιπόν, ούτε καν τα μεγάλα και υψηλά πρόσωπα δε μπορεί να
μας στερήσει αυτό που έχουμε, την ελεύθερη βούληση. Τα πράγματα που συντελούνται γύρω
μας, πόλεμοι δίχως αιτία, καταστροφές, σκοτωμοί όλα είναι μία θλιβερή πραγματικότητα που δε
θέλουμε να γνωρίζουμε, αλλά ούτε και να δούμε, γιατί προβάλλει έντονα το σκοτεινό κομμάτι της
κοινωνίας, τη ζοφερή πλευρά του εαυτού μας. Μίας κοινωνίας που οι άνθρωποι περιχαρακωμένοι σ’ ένα κλουβί αδυνατούν ν’ αντιδράσουν για όλα αυτά που συμβαίνουν και στέκουν καθηλωμένοι και άλαλοι θωρώντας αυτή τη φρικιαστική πραγματικότητα. Κάποτε όμως όλα αυτά πρέπει
να σταματήσουν. Και γι’ αυτό όλοι εμείς θέλουμε να ξεσπάσουμε, να εκφράσουμε την αγανάκτηση, το μίσος απέναντι σ’ αυτούς τους λύκους, που μας αντιλαμβάνονται ωσάν μαύρα πρόβατα
και μας οδηγούν στο ικρίωμα αδιαμαρτύρητα και δίχως δύναμη και κουράγιο ν’ αντισταθούμε.
Πρέπει επιτέλους να κινητοποιηθούμε. Πρέπει να το βγάλουμε από μέσα μας. Φωνάξτε, μη
στέκεστε άλλο σιωπηλοί. Διαμαρτυρηθείτε. Γιατί μόνο έτσι θα μας ακούσουν. Μέσα απ’ το
ουρλιαχτό της ψυχής, της υποδουλωμένης μαυ-ρισμένης με μίσος κι αγανάκτηση ψυχής. Όσο κι
αν δε θέλουν να μας ακούσουν, εμείς θα επιμείνουμε με ό,τι μας έχει απομείνει και θα αρματωθούμε και με το πιο μικρό κομμάτι αντίστασης και περηφάνιας. Με υψωμένο το κεφάλι θα αντισταθούμε και θα δείξουμε σ’ όλους αυτούς που πιστεύουν ότι δε μπορούμε ν’ αντιδράσουμε ότι
ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ …Θα αποδράσουμε από αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα που μας
θέλει όλους εμάς τους νέους ουδέτερους, άνευρους, παθητικούς. Φτάνει πια. Βαρεθήκαμε να
θεωρούμαστε οι αποδιοπομπαίοι τράγοι της κοινωνίας, οι αναρχικοί, οι αλήτες, μόνο και μόνο
επειδή αποφασίσαμε να εκραγούμε, να κάνουμε τη δική μας «μικρή επανάσταση». Το αύριο
κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Ωστόσο ας έχουμε την πίστη και την ελπίδα ότι, αν ο καθένας
μας καταφέρει με υπομονή κι επίπονη προσπάθεια να «βγει» από τη δική του «ΦΥΛΑΚΗ», τότε το
μέλλον θα είναι ευοίωνο. Η ελευθερία θα είναι δική μας, ΜΟΝΟ δική μας .Κανείς δε θα μπορεί να
μας την αφαιρέσει. Το μέλλον θα το φτιάξουμε εμείς, όπως θέλουμε. Και τότε ένας νέος κόσμος με
ευτυχία, ελπίδα και χαρά θα γεννηθεί, όπου όλοι παιδιά, γυναίκες, άνδρες θα είναι ευτυχισμένοι
και πάνω απ’ όλα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ».
Παράλληλα, αναζητήθηκαν λογοτεχνικά κείμενα που να παρουσιάζουν συνάφεια με
το έργο των δύο καλλιτεχνών.
Ένα λογοτεχνικό έργο με το οποίο συνδέθηκε το έργο του Βενετόπουλου είναι το
«Γράμμα στον Πατέρα» του Φ. Κάφκα. Η σύγκρουση του τρομακτικού πατέρα, με τη στολή
του στρατηγού και ραμμένα πάνω στη σάρκα του τα διακριτικά εξουσίας, με το γιο που
έχει ραμμένο το στόμα του, αλλά και η σύν-δεση των δύο στους «Δεσμώτες», αποτελούν
στοιχεία που συνάδουν με το σύμπλεγμα φόβου που διακρίνει κανείς στο γράμμα προς τον
πατέρα του Φ. Κάφκα. Λέγεται πως, ίσως, ο πατέρας του Κάφκα να στάθηκε η μοίρα του
συγγραφέα, η κρυφή και αστείρευτη πηγή από όπου άντλησε τα βιώματά του. Διαβάζοντας
κανείς το «Γράμμα στον Πατέρα» και παρατηρώντας τα έργα του Βενετόπουλου, αναλογίζεται τι κρυφούς δρόμους παίρνει το πνεύμα, για να φανεί και από τι πικρή τροφή πρέπει
πολλές φορές να τραφεί, για να δείξει όλη τη δύναμή του. Γιατί φαίνεται πως βιώματα όπως,
πίκρα, φόβος, ενοχή, έχουν τροφοδοτήσει το έργο και των δύο.
5.1.1. Εργαστήριο ποίησης.
Από τους μαθητές και τις μαθήτριες που πήραν μέρος στο εργαστήριο ποιητικής

έκφρασης ο μαθητής του Α5, Σαρακινιώτης Βασίλειος έγραψε τους στίχους που ακολουθούν:
«Ψάχνω λέξεις στο χαρτί να γράψω.
Της αγωνίας αυτής το χάλι να περιγράψω.
Κανείς δεν τα έβαλε ποτέ μαζί τους.
Κανείς ποτέ δε μέτρησε τη δύναμή τους.
Έφεραν ανθρώπους απ’ αλλού την τύχη τους να βρουν.
Μα το μόνο που κατάφεραν είναι να καταστραφούν.
Τα αμάξια τους φανταχτερά τρέχουν σε εκδηλώσεις.
Σε κάνουν να τους σιχαίνεσαι και να θες να τους τα χώσεις.
Πείνα, πορνεία, ανεργία βιώνει αυτός ο κόσμος.
Και αυτοί κοιτούν αν στη γραβάτα
τούς έχει πετύχει ο κόμπος.
Όλη τους η ύπαρξη είναι ένα φλας
Και δεν τους νοιάζει, αν εσύ δεν έχεις να φας.
Η μόρφωση και η δουλειά μοιάζουν με εφιάλτη.
Και οι θάνατοι από ναρκωτικά μας κλείνουν το μάτι.
Στη φωνή σου δώσε δύναμη να πει αυτά που θέλει.
Και μην σιωπαίνεις σαν αντάλλαγμα μιας σταγόνας μέλι.
Ας τους να τάζουν και να λένε
τον κόσμο ότι θα αλλάξουν
Κανείς ποτέ δεν το έκανε
θέλαν να μας βουλιάξουν.
Μετανάστες, νέοι, άνεργοι
τους πνίγει ο λυγμός τους.
Κανείς ποτέ δε νοιάστηκε,
γιατί προέχει ο εαυτός τους.
Αυτά τα λίγα λόγια είχα να πω.
Και στο σκοτάδι πάλι πίσω θα κρυφτώ
Το τραγούδι μου αυτό μπορεί να σ’ αηδιάζει
Μα είναι ό,τι έχω ,όλη μου η περιουσία
Ένα κομμάτι χαρτί και λίγη φαντασία»
Με αφορμή την έκθεση έργων των ζωγράφων Σεμερτζίδη-Βενετόπουλου, ομάδα
μαθητών του τμήματος Α3 (Αναστασιάδου Καλλιόπη, Κοσμίδου Στεφανία και Χαλκόπουλος
Αλέξανδρος) επέλεξαν ποιήματα που θεώρησαν ότι συνάδουν με το πνεύμα των έργων,
τονίζοντας ότι:
« Δεν απεικονίζουν μόνο τα έργα ζωγραφικής την αρνητική ή θετική πλευρά της
ζωής. Πολλοί ποιητές στα έργα τους, με πάθος, εκφράζουν, είτε δικά τους βιώματα είτε
μιλούν γενικά για διάφορα συναισθήματα όπως η λησμονιά, η ομίχλη στις σχέσεις των
ανθρώπων και η αδιαφορία για όλα όσα συμβαίνουν γύρω τους.
Ένα από τα ποιήματα που εκφράζουν με άμεσο λόγο την παθητική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, είναι η ‘ΑΜΝΗΣΙΑ’ του Γιάννη Αγγελάκη: ‘Δεν ξεσηκώνομαι, δεν
ψάχνω, δεν ξεσπώ…….’ Επίσης ο Τάσος Λειβαδίτης μας μιλάει για τη λησμονιά, για την αδιαφορία, για το ότι ο άνθρωπος ζει παθητικά τη ζωή του χωρίς θάρρος, τόλμη και δράση. Απλά
υπάρχει! ‘Κι άλλοτε συμβαίνουν γεγονότα συνταρακτικά μα κανείς δεν τα προσέχει……..’»
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